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«... 6 w m  όταν χα-
g/λ^θ^Ί IW q φ,ομο^ luu aMOux&\i Uai 
στ /̂ιτ&σΰν ot zQX^eg/j^ \jujJL βιΛυ
θούν ot Gi^hQfi^Uoi, το zgpdvo (ikv * 

UaT^i/Oi/vm. BaA^oa 
έΐιθερμ tlojvu) στον  ̂σι^β^Λίχαι^. 

>l̂ v το^μΗσ+ι να nag^U ovty,τότε 
ί[λΤΟΡχιαζετακ. TUv-zeuw aiiQ/xSW- 
VTCV0 o t l  ή ’̂ σ τ ι / ν ν μ ια  JJo^ewv έχά,ρμ- 
|έ. Ua^a t o  <%ogo Th^, τον ολτόι- 
%£> MrcQjJUcre τι?  τρ^βφοτ^Ιβι& ο- 
σβ τού^ aiS\riQpSbUx7û . 3 wlxo^a Tt?\6- 
OV Θα \ΛΠΟ£Χ\ να IrUX̂ /XXUOLÔ ip. >̂WO>C 
Uai lum  α;\λο, nou στ^ρταη/έι xhV  
Ύ̂ α{α.(χΙη τον ^u^oyh^evou C o ^ u x t o ^ 

&Wm Ιί α^μχχνχα>γ^νΌμ^ν)ι άποτα' 
π^£ον avxuOeca xjar^o^oYtUa o t o l -  

Ha/ όταν  ̂ a g g o w g lπττνγ- 
'χανέται \xe avTiQ^aei^^tvaiUivu, 
που μοιάζει μ  ̂ το άνοι^ιατιίχο τρ/α- 
ΝΛυαφυΤνΤν0· ^  ατ^μΗρα του ayUa0ia 

μειώνουν Uado^ov xh yvhzeux 
t K q ομο^φια^ το ν  (χαχτο μέθιπταίιο 
το e^cw^uJziUo τον αρ/vjxa. %xjji Uai 
^ ^crruvojiui/Vrcoxgjew^Jvh v>avti-
u e /u ^  yy£> uaiAorwun
έ^ίτΐ τ α  a ix jx h gA  Λ/γχι&έτίΛ,τα B 6T 
era xtiyέ η ιβ ο ^  του filo^ou. lYlaau-
x6 JUvfelVni ίχαθο^ου tUavo νάμχι- 

ώσ\7 'chu eutg/yfexiUlo 'yjXQji xl% 7ono- 
axo ÎrL zhg> ovxe νά oxiÂ fevtxfr) xh 

n h y ii xoirβα^σά(χοίτ».

Ά πόοηα ομα  επιστολής τοϋ 
άοιδήμου Μητροπολίτου 
Χίου Παντελεήμονος, άπο- 
σταλεϊοα πρός τό περιοδι
κόν «Α στυνομ ικό  Χρον ι

κά».





Επί τή ευκαιρία τής πεντηκονταετηρίδος άπό τής συστάσεως τοϋ 
* θεσμού τής Αστυνομίας Πόλεων, θεωρώ καθήκον μου ώς παλαιός συ

νεργάτης του λαμπρού Περιοδικού « Αστυνομικά Χρονικά» καί ώς πα- 
ρακολουθών έκ του σύνεγγυς τήν δραστηριότητα καί τούς μόχθους 
τομς καταβαλλομένους ύπό των άστυνομικών ύπαλλήλων, νά έξάρω 
τα θαυμάσια επιτεύγματα τοϋ θεσμού τούτου, τά όποια ύπερέβαλλον 
καί αύτάς ακόμη τάς πλέον αίσιοδόξους προβλέψεις έκείνων οϊτινες 
συνέβαλον εις τήν θέσπισιν τούτου.

Ορθώς καί δικαίως ή Αστυνομία Πόλεων έχει άποοπάση τήν 
όμόθυμον άναγνώρισιν τών άγώνων τούς όποιους άόκνως καί μ' έξαι- 
ρετικήν έπιτυχίαν διεξήγαγε καί διεξάγει διά τήν έξασφάλισιν καί 
πραγματοποίησιν των μεγάλων σκοπών τούς όποιους έταξεν ή Πολι
τεία κατά τήν θέσπισιν τού θεσμού τούτου, ήτοι τής περιφρουρήσεως 
των πολυτιμωτέρων άγαθών τού άνθρώπου, ώς είναι ή τάξις καί ή 
ασφάλεια τής Ζωής καί τής περιουσίας αύτοϋ καθώς έπίσης καί ή έ- 
ξασφαλισις καί ή διατήρησις άκμαίων τών Εθνικών καί Χριστιανικών 
ιδεωδων.

Δ. Μ Α ΓΚ Ρ ΙΩ Τ Η Σ  Επίτ. Σύμβουλος τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

Χαιρετίζω μ' ένθουσιασμό τά πενηντάχρονα τής Αστυνομίας Πό
λεων. Τό έργο πού έπετέλεσε ώς τώρα, κ' έξακολουθεϊ νά έπιτελή 
μέ διαρκώς αύξανόμενο ξηλο, είναι πολύτιμο καί πολύπλευρο. Μέ τήν 
ύποδειγματική δραστηριότητα, τήν οξυδέρκεια, τόν πατριωτισμό, πού 
συχνά φθάνει ώς τήν αύτοθυσία, καί τήν εύγένεια τής ήγεσίας καί 
των στελεχών της, ή Αστυνομία Πόλεων προσφέρει άνεκτίμητες ύ- 
πηρεσίες στό Έθνος, καί γενικώτερα στόν κόσμο. Γι' αύτό καί θεω
ρείται μιά άπό τις καλύτερες άστυνομίες τής Εύρώπης καί τής Αυε- 
ρικής.

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Λογοτέχνης - Δημοσιογράφος

Ή  Αστυνομία Πόλεων πού συμπληρώνει φέτος πενήντα χρόνια 
ξωής καί δράσεως άποτελεϊ μιά άναμφισβήτητη κατάκτηση κοινωνική 
καί έπιστημονική στόν άστυνομικό τομέα. Ό  θεσμός είναι πανάρχαιος 
καί άνάγεται στήν έλληνική προϊστορία. Καί οτά δύο έλληνικά στρα
τόπεδα πού πολέμησαν στόν Τρωικό πόλεμο, τόσον τών ’Αχαιών όσον 
καί τών Τρώων, ύπήρχε ομοιόμορφος ό θεσμός τής άστυνομεύσεως 
μέ τούς περίφημους Κήρυκες. Ή  Ελληνική Αστυνομία πέρα άπό τήν 
αντίληψη τού αύστηροϋ καθήκοντος έξέφρασε πάντα κι ένα υψηλό 
άνθρωπισμό, πού πρέπει ιδιαίτερα νά έπισημανθή. Εξ άλλου ή οργά
νωση τοϋ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων στήν έπιστημονική βά
ση των συγχρόνων άστυνομιών τού κόσμου άπέδωσε θαυμάσιους καρ
πούς, ένας άπό τούς όποιους είναι καί ή οικείωση τοϋ πολίτου μέ τήν 
έκτελεστική έξουσία. Ή  λεπτή καί ξεχωριστά ύπεύθυνη άποστολή τοϋ 
άστυνομικοΰ μέσα στό σύγχρονο πλατύ καί έξελιγμένο κοινωνικό σύ
νολο άποτελεϊ ένα νευραλγικό σημείο τής Πολιτείας, πού χωρίς άμ- 
φιβολία πρέπει νά τραβήξει άμέριστο τό ένδιαφέρον μας καί τήν ή- 
θική μας συμπαράσταση. Δέν μπορώ νά μήν έπισημάνω μέ τήν εύκαι- 
ρία αύτή καί τήν πολύτιμη πνευματική έκδοση, τά « Αστυνομικά Χρο
νικά» πού άπό εικοσαετίας περίπου έκφράξει τόν παλμό τού Σώμα
τος καί ή όποια, πέρα άπό τόν καθαρά έπαγγελματικά προσανατολι
σμό, άναλύει όλα τά μεγάλα θέματα τού καιρού μας, όσα άπασχολοΰν 
καί ένδυναμώνουν τόν σύγχρονο άνθρωπο. Εύχομαι μακροημέρευση.

Δ. Σ IΑ ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Σ  Συννοαψεύς - Δικπνόοος
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Πεη'ι ΑβχυνομΙας τών λολεων.

Νόμος 2461

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Τηφισάμονοι όμοφώνως μ,τό τής Βουλής, άπ«φσσι'σ«μη  
(■σι διστάσσομτν»

Ϊ& Ή & Λ Λ Λ Γ Ο Ν

Στοιαοις χής ’Λοπ>ouίας Kjv πόλεων,

Άρθρον 1.

Η Λσι\ινομική ύπτ^τσί» έν Τ2: ;  πόλσσιν Αθηνών, Πιιρσι- 
“ «. θισσαλονιχης Πατρών κσί Κιρνύισς, χσι ιίς  πάσσν άλ- 
/.ην πολιν όρ<ομονην διά τού Β. Διατάγματος, προτάσίι τοϋ 
1 πουργικοϋ Συμβουλίου έκδιδομένου, ένςργσίται ύπό ίδιου Σώ- 

μίτος Αστυνομίας, ύπαγομένου οίς τήν δικαιοδοσίαν τού Υ 
πουργείου τών Εσωτερικών χαί συγκροτούμενου κατά τα χατω- 
τε:ω οριζόμενα.

I α όρια των άττυνεμιχών περιφερειών έχάστης τών ανω
τέρω κολεών ορίζονται διά Β. Διατάγματος, κροχαλουμένου υπό 
τού εκί τών Έσωτεριχών Τκουργοϋ.

II ουτω πως δέ χαθωρισμένη περιφέρεια εμφαίνεται εν τφ
νομψ καί ταις άστυνομικαίς δίσταζε σι διά τού όρου «Πόλις 
Αθηνών χλπ.ύ. ' y j

'Αρδρη

_Ό καθορισμός τής Αστυνομικής δυνοίμιως, ήτοι τού ipitx-
μου των άπαρτιζόντων αυτήν βαθμοφόρων χαΐ άπλών άστυφυ- 
/.αχων χαί ή κατανομή "αυτής εις τάς έν άρθριμ 1 πόλεις 
νινεται δια Β. Διατάγματος, χατά πρότασιν τοϋ ' ί  πουργοϋ τών 
Εσω τειχών; / / j  j Γ , ^ ν ^ lr
, 0 t  «ΓΛτελοϋν-ες τό 'Αστυνομικόν Σώμα όργανιχοί βαθμοί

μ  ί ν ν Π / Λ υ α * J / / i ζμ  λτ ί / Λ  / Λ ν / Λ ί ^ / ί  ' ’ '  *
, ’Α?ΖΤΤ0ς Τής ‘Αστυνομίας, Διευθυντής Α’ χαί Β ' τάξεως 
ιστυνομος Α' χαί Β ' ταςεως, ύπαστυνόμος Α' και Β ' τά- 
ςεως, άρχιφύλαζ, άστυφύλας. < ν ' / ;

Δ·ά τοϋ όρου «Αστυνομικοί υπάλληλοι., ή άπλώς «αστυνο
μικοί» έν τώ παρόν τι νόμω, ίηλούνται, εφόσον δέν γίνεται εί- 
οικώτερός τις προσδιορισμός, πάντες οί άνήκεν-ες εις τήν δύ- 
ναμιν τοΰ ΰπ αϋτοΰ συνιστωμένου Αστυνομικού Σώματος, άπό 
τφδ Αρχηγού μέχρι τού άστυφυλακος, συμπεριλαμβανομένων.

! ς 7 j i f t / i j W Άρθρο» S/ Ι ί Ϋ ί ? ^ . y ,· / * / i '

Ή  ώς άνω Αττυνομιχή δύναμις ασκεϊ έν ταϊς ρηθείσαις 
πόλεσι πάντα τά χαθήχοντα, όσα οί νόμο· τού Κράτους άνα- 
γραφουσι διά τήν Αστυνομία», καί γενιχως

α )' Δ'σςυλασσει τη» δημοσία» ειρηνην, ήσυχίαν χαί τάζιν 
λαμίάνουσα πάντα τ' άπαι'ούμενα μέτρα πρός προστασία» >ών 
προσώπων καί περιουσιών τών χατο'χων.

, Ρ ) Ενεργεί παντι Όμίμιμ τροχφ ;να έπιτυγχάν^ πληροφο- 
ρίας σχιτιζομένας πρός τήν όιάπραξιν αδικημάτων, ύποδαλλε. 
ταυεας άρμοόιως χαί λαμβάνει σιμφωνως πρός τόν νόμο» χα! 
τάς διαταγάς τών προϊσταμένων αυτής τα προσήκοντα μέιρα 
πρός πρόληψιν τής έχιελεσεως τού αδιπηματος είτε ϊ»α φέρη 
τούς δράστας έ»ώπιήν τής δικαιοσύνης.

γ  ) Εκτελεί δια Τών αρμοδίων οργάνων καθήκοντα δημο
σίου κατηγόρου χαί άναχρ/τιχά καί πάντα έν γένει τά υπό τής 
Ποινιχής Δικονομίας εις τήν Αστυνομίαν ανατιθέμενα.

> Ί  Ενεργεί συλλήψεις χαί κρατήσεις προσώπων, χαθ’ ας 
περιπτώσεις τό μέτρον τούτο έπττρέπεται έχ τού νόμου καί 
συντρέχουσιν άποχρώντες λόγοι πρός έφβρμίγή» ,οόμτφΰ, τη
ρούμενων δέ πάντοτε τών σχετικών νομίμων ορισμών.

Ο  Ρυθμίζει ν.αί ελέγχει τήν άνά τάς όδοΰς κίνησιν, τηρεί 
την τάςιν εις τάς όδοΰς, δημοσίας ά-οράς, σταθμούς, άποδά-

Ορας, πανηγύρι, ς χαί παντα τά υπό τοϋ κοινού συχναζόμενα 
μ·ρη. " *  x*‘ W  τόπους δημοσίας λατρείας, κανονίζει 
την προσελέυσι, εις τα δημόσια λουτρά καί εις τά έν δημοσία 
χσησει πορθμεία, καί εεριμνμ όπως προλαμβάνη ή έμποίίζη 
μις Ολα τα μέρη τούτα πάσαν παράίασιν τών νομίμων δια- 
ταςειά, και κανονισμών, εις ώ,· τήν τή,ησ,ν ύποχρεούτα. τό κοι-

ς ) Παρέχει πάσακ δυνατήν ^ήθειακ «ίς ανάπηρα καί άβο- 
ηθητα πρόσωπα, τ-ρεθεντα ή παθόντα έν δημοσίρ έδώ ή τόπω 
και λαμβάνει υπό φύλαζιν οί.όφλυγας καί φρενοβλαβείς περι
φερόμενους χαι επικινδύνους.-

ζ ) Επιβλέπει έ, γένει τάς δημοσίας όδοΰς, τούς δημοσίους 
τοπους,  ̂ τοπους δημοσίας διασκεδάσεως καί καταστήματα εις 
ιςυπηρετησιν του κοινοί προωρισμένα πρός ιήρησι» τών ύφι- 
σταμενων κανονιστικών διατάςευ» χαί απαγορεύει πάσαν εις 
ίτμοσια μέρη πρόκλησιν πρός «ηθικότητα, φίασδήποτ. μορφής’

τΐ ) Ασχοχείται εις παρεμπόδισιν, άνακάλυψιν καί κατα- 
οιωξίν τών δημοσία ενεργουμενων τυχηρών παιγνίων παντός 
αϊους και τής χαρτοπαιξίας,

θ ') Μεριμνά διά τήν πρόληψιν απωλειών καί ζημιών έχ τού 
τυρός, την αποτροπήν δ*χ'υχημοίτων καί χα>τος x,:v8ovou toy 
y.oivoi. j u £ 7 .

‘ ) Μΐρψ,νφ ίτρός τταρίΑπόδ'.οιν τής μ*τ2ίόσεως uoXujiw- 
Tticov η £Γ-δημ»χών νόσων,

»* ) Φροντίζει δ*ά τήν άχρ:6ή τήριτ/σιν τών νόμων Καταγ
μάτων χ«ι υχο τής άρμοΒίας ά:χής παιάνων χ^νον.^ών *ρός 
διατηρησιν τ^ς ϊημοσιας Υγείας, άσφαλ»«ας καί άνέσεως χαί 
ΓαρεμιτοΚζε» την χ^Ο’ ocovBr.Trcie tjoroi ΐνόγλτσν. τοϋ xosvoi.

 ̂ Εχτελεϊ τα άνατιθέμενα τή αστυνομί^ tx τών έν ίσχύϊ 
νομών, Καταγμ»των? χανονισμών χαί διαταγών, χαθήχοντα 
οχετιχώς -ρός τήν έχόοσιν καί tqv D.c-ftov τών διαβατηρίων'.

»Τ ) Εμχοδίζει τήν παραδασ ν ή κατχοτρατήγησιν οίουδή- 
: &τε νομού διατάγματος κανονισμού ή Καταγής, νομίμως *χ- 
Κόα.Αέϊ'ων δίά τόν ελεγχο# τ$·ύ βμ»οpioy καί τής £<ομηχανίας 
u-τέρ τοΰ kocvoO ή τοΰ Κράτους.

*3 ) Παραχωλύε: πάσαν πράξιν, ήτις ήθελε χαραχτηρισθή 
γεκίχώς ή έν μερβι έχθο χή -ρός ιά συμφέρίοντα τής πολιτείας.

<« ) Εκτελεί καί τόν άλλο κ4τά νόμιμον τρόπον επιβαλ
λόμενο ν καθήκον καί επιδιώκει δ»’ όλων τών νομίμων μέσων 
την πληρη έχτέλεεην τών νομίμων διαταγών τών δι&χητιχώς 
προϊσταμένων.

‘•Ο παρών νόμος, ψη^ισθείς υπό τής Βουλής καί πβρ* 
'Ημών σήμερον πυρωθείς, δημοσ*ευθήτω διά τής Έφτμερίδος 
τής Κυδνρνήσεως χαί έχτελβσθήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους.

’Ey 'Adi’jvutg tfi 25 Ίονλίον 1920,

j  ·*. J  joJ j * 5 ^ / t ) i  Γπονργοί jjP  '·*

Ό  επί τής drxa οσυνη; 'Q έπί τών Έσωτεριχών
I. Δ. Τσιριμώκος Ρακτίβ^ ΐίζ;

Ό  έπί τών Οίχβνομικώ> *0 επί τών Στρατιωτικών 
Μιλτ. Νεγρεπόντης 'Α λ. Γρίβας

Έθεωρήθη χαί έτέθη ή μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

*Εν Άϋήναις ijj 29 Ιουλίου 1920.

Ό  έπί τής Διχαιοσύνης Υπουργός 
ν*· *Ι· Δ. Τσιριμώκος , \ ο \



Μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους τού 1912 -1913, ένεκα της ανωμάλου 
πολιτικής καταστάσεως, τής αύΕήσεως τού πληθυσμού τών μεγάλων πόλεων 
και τής άναθέσεως εις τήν χωροφυλακήν καί στρατονομικών καί άλλων κα
θηκόντων, έδημιουργήθη ούχί εύχάριστος, άπό άοτυνομικής πλευράς, κατά- 
οτασις, πρό τής όποιας ή 'Ελληνική Πολιτεία δέν ήδυνήθη νά άδιαφορήση. 
Ούτως, άπεφασίσθη ή μετάκλησις έν Έλλάδι Ιταλικής Οργανωτικής Απο
στολής, διά τήν άναδιάρθρωοιν καί βελτίωσιν τού Σώματος τής Χωροφυλα
κής. Έν τούτοις ό Αρχηγός τής Εένης Αποστολής, άφού έν άρχή έτόνισεν 
εις τήν Κυβέρνησιν τήν έπικρατοΰσαν κατάστασιν, είσηγήθη έν συνεχεία τήν 
ϊδρυσιν νέου Αστυνομικού Σώματος, διά τάς μεγάλος πόλεις τής χώρας. 
Άλλ' όμως, λόγω τών πολλών έμφανισθεισών δυσχερειών, ή Ιταλική Απο
στολή ήναγκάσθη νά παραιτηθή τών προσπαθειών της πρός δημιουργίαν του 
νέου Αστυνομικού θεσμού. Τό άποφασιστικόν 6ήμα έπραγματοποιήθη ολίγα 
έτη θραδύτερον, ήτοι τό 1918, ότε ό τότε Πρωθυπουργός τής Ελλάδος Ε
λευθέριος ΒενιΕέλος άπεφάσισε νά ίδρύση τήν νέαν Αστυνομίαν, κατά τό 
πρότυπον τής Μητροπολιτικής Αστυνομίας τού Λονδίνου, μέλλουσαν νά ά- 
στυνομεύση εις τάς μεγάλας πόλεις τής χώρας. Ούτως έδημοσιεύθη ό νόμος 
1370)1918, εις τό άρθρον 72 τού όποιου ώρίΕετο ότι: «Έν ταϊς πόλεσιν Α 
θηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών καί Κερκύρας, θέλει συσταθή ιδία 
ύπηρεσία Αστυνομίας διά τά κυρίως άστυνομικά έργα, κατά τά δι ειδικού 

νόμου όρισθησόμενα».
Εις έφαρμογήν τού ρηθέντος νόμου, έψηφίσθη τό έπόμενον έτος ό ν. 

1787, διά τού όποιου μετεκλήθη έΕ Αγγλίας Οργανωτική Αστυνομική Απο
στολή, μέ σκοπόν νά όργανώση τό νέον Αστυνομικόν Σώμα. Ή  Αποστολή, 
άποτελεσθείσα άπό τόν Σέρ Φρειδερίκον Χαλλίντεϋ, ώς Αρχηγόν καί τούς 
Σλόμαν, Κούκ, Χίλ, Μπούμπιερ καί Ρίντ, άφού'έμελέτησε τά άστυνομικά 
πράγματα τής χώρας, είσηγήθη καί αϋτη τήν σύστασιν νέου έντελώς Αστυ
νομικού Σώματος διά τά άστικά κέντρα.

Τό νέον Σώμα θά έβασι'Εετο έπί νέας έντελώς όργανώσεως, έπιστημονι- 
κής καταρτίσεως τών μελών του, ίδρύοεως συγχρόνων Αστυνομικών Σχο
λών καί δημιουργίας ούχί έρασιτεχνών, άλλά έπαγγελματιών άστυνομικών, 
διαπνεομένων ύπό ύπαλληλικής συνειδήσεως καί ηύΕημένου αισθήματος κα
θήκοντος έναντι τών πολιτών, τούς όποιους θά έκαλοΰντο νά ύπηρετήσουν.

Τελικώς, τό έπόμενον έτος, τή είσηγήσει τού Υπουργού Εσωτερικών 
άειμνήοτου Κων)νου Ρακτιβάν έδημοσιεύθη ό νόμος 2461)1920, διά τού ό
ποιου ίδρύετο ή νέα Αστυνομία, ή « Αστυνομία Πόλεων» όπως άπεκλήθη, διά 
τάς πόλεις Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας καί Θεσσαλονίκης.

«Α. X.»



Έ π ι  του ν ο μ ο σ χ ε δ ί ο υ  « Π ε ρ ί  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν »
Π ρ ό ς  τ ή ν  Β ο υ λ ή ν

Διά τού ύποβαλλομένου νομοσχεδίου σκοπεΐται ή σύστασις εϊδικοΰ Άστυνομικοβ Σώμα
τος διά τάς ’Αθήνας, Θεσσαλονίκην, Πειραιά, Πάτρας καί Κέρκυραν, ώς έπίσης καί δι’ άλλας 
πόλεις τοβ Βασιλείου, είς άς βραδύτερον ήθελε κριθή άναγκαία ή λειτουργία τοιούτου Σώματος.

Είναι κοινώς άνεγνωρισμένον καί παραδεδεγμένον ήδη κατ’ άρχήν υπό τε τής Κυβερνή- 
σεως καί ύπό τής Βουλής, ψηφισάσης τό άρθρον 12 τοβ νόμου 1370, ότι διά τάς μεγαλουπόλεις 
άπαιτεΐται ή όργάνωσις είδικοβ Σώματος ’Αστυνομίας άλλου παρά τό άσκοβν μέχρι τοΒδε τά καθή
κοντα ταβτα Σώμα τής Χωροφυλακής.

Τφ όντι δ’ έξ αυτών τών όρων Χωροφύλαξ καί ’Αστυνόμος δηλοόται ή διαφορά τών δύο λει
τουργημάτων. Αί υποχρεώσεις καί τά καθήκοντα τών άνωτέρω Σωμάτων, μολονότι κατ’ άρχήν 
ταύτά καί τείνοντα πρός τόν αυτόν σκοπόν, είναι όλως διάφορα έν ταΐς λεπτομερείαις καί ώς πρός 
τον τρόπον τής έκπληρώσεως αυτών, σχετιζόμενα ένθεν μέν πρός τάς πολλαπλός άπαιτήσεις τοβ 
βίου τών μεγαλουπόλεων καί τάς ίδιαζούσας έν γένει συνθήκας τούτων, ένθεν δέ τόν διάφορον 
δλως τρόπον τοβ ζήν καί τάς συνθήκας τών μικρών πόλεων καί χωρίων τής υπαίθρου χώρας.

Ή  ειδική έκπαίδευσις τοβ Σώματος τής Χωροφυλακής καί αί έν γένει διέπουσαι τοβτο δια
τάξεις δέν δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι προσαρμόζονται τελείως πρός τήν έκπλήρωσιν καθαρώς άστυ- 
νομικών καθηκόντων. Ή  άδυναμία αΰτη όφείλεται κατά μέγα μέρος καί είς τό γεγονός, ότι τό Σώμα 
τοβτο φέρει προύχοντα χαρακτήρα στρατιωτικόν, έπεκτεϊνον, ώς έκ τοβ σκοποβ αύτοβ, τήν δρασιν 
του καθ’ άπασαν τήν χώραν, έντεβθεν δέ καί ή έκπαίδευσις ρυθμίζεται συμφώνως πρός τήν τοιαύ- 
την άποστολήν του καί συχναί μετακινήσεις τοβ είς τάς πόλεις ύπάρχοντος προσωπικού λαμβά- 
νουσι χώραν έπί τοσοβτον, ώστε πολλάκις είναι δύσκολον νά εύρεθή κατώτερος άξιωματικός ή ό- 
πλίτης, υπηρετών πλέον τοβ έξαμήνου είς τήν αυτήν πόλιν.

Αί τοιαβται έπανειλημμέναι μεταθέσεις, συνεπαγόμενοι άγνοιαν τών τοπικών συνθηκών, 
τοπικών άναγκών, ειδικών διατάξεων, καί αυτής άκόμη τής τοπογραφίας καί τών έγκληματιών 
τών πόλεων, έπιφέρουσι τά (ούχί άγνωστα) έπιβλαβή διά τήν ώς ’Αστυνομικής δυνάμεως έπάρκειαν 
τοβ Σώματος τούτου άποτελέσματα.

Ή  είς τάς πόλεις άφ’ έτέρου έκτέλεσις υπηρεσίας ύπό τών άνδρών τής Χωροφυλακής πολ- 
λάκις^ ούχί μετά προθυμίας άναλαμβάνεται καί λόγφ τού δαπανηρού τοβ βίου τών πόλεων, καί τό 
σημεΐον τούτο δέον νά άντιμετωπισθή έπαρκώς κατά τήν ρύθμισιν τών όρων τοβ ’Αστυνομικού 
Σώματος τών Πόλεων.

Οί άνωτέρω είναι οί σπουδαιότεροι τών λόγων, οΐτινες έπιβάλλουσι καί παρ’ ήμΐν ώς έπέ- 
βαλον πρό καιρού είς τά Κράτη τής ’Αγγλίας, ’Αμερικής, Γαλλίας καί πλείστων άλλων χωρών, 
τήν συγκρότησιν ειδικού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τά διά τού ύποβαλλομένου ήδη είς 
τήν Βουλήν νομοσχεδίου έκτιθέμενα.

Πρίν είσέλθωμεν είς τάς λεπτομέρειας αύτοβ, σημειοβμεν ιδιαιτέρως, ότι εν έκ τών κυρίων 
χαρακτηριστικών τοβ διά τού παρόντος νομοσχεδίου σχηματισθησομένου Σώματος είναι, ότι 
τοβτο θά είναι Σώμα ούχί στρατιωτικόν, άλλά πολιτικόν, ύπό τόν έλεγχον μόνον τών πολιτικών 
αρχών, μή έχον πλέον σχέσιν πρός τόν στρατόν καί τούς στρατιωτικούς κανονισμούς, καί ότι θά 
άποτελήται έξ ιδιωτών έθελουσίως κατατασσομένων, άναλαμβανόντων τήν ύπηρεσίαν ταύτην ώς 
βιοποριστικόν έπάγγελμα, άντιθέτως πρός τό συμβαΐνον, κατά τό πλεΐστον, είς τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής, ένθα μέγα μέρος τών κατωτέρων όργάνων κατατάσσεται έπί ώρισμένη βραχείμ θητείμ, 
ύπεχούση θέσιν τής διετούς ύποχρεωτικής θητείας έν τώ στρατεύματι.

Εν έπί πλέον έπιχείρημα διά τήν ϋπαρξιν ειδικής ’Αστυνομικής δυνάμεως έν ταΐς πόλεσιν 
είναι ή άνάγκη τής δημιουργίας μάλλον φιλικών σχέσεων καί συμπάθειας μεταξύ τής ’Αστυνομίας 
καί τών πολιτών, δπερ είναι δυσχερές νά ύφίσταται, έφ’ όσον άστυνομικά καθήκοντα έκτελεΐ δύ- 
ναμις σώματος στρατιωτικού, διεπομένου ύπό τών ίδιαζόντων τώ στρατώ κανόνων καί ύποκειμένου 
είς συχνάς μεταθέσεις, ώς ήδη συμβαίνει.

Διά τοβ παρόντος σχεδίου νόμου καθιερούται ή μονιμότης τοβ προσωπικού, ώς άπαραίτητος 
παράγων. Εννοείται όμως άφ’ έτέρου, ότι όφείλομεν νά θέσωμεν τοιούτους όρους διά τήν ύπηρεσίαν 
τοβ νέου ’Αστυνομικού Σώματος, ώστε νά έλκύσωμεν ώς όργανα τού Σώματος τούτου πρόσωπα 
καλής τάξεως καί άγωγής, δυνάμενα νά άποβώσιν άντάξια τών δικαίων προσδοκιών τοβ κοινοβ.

Έν Άθήναις τή 27 Ίανουαρίου 1920 
Ό  έπί τών ’Εσωτερικών 'Υπουργός 

Κ. Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ



_____________

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ό  αείμνηστος Κ. Ρακτιβάν, 
διαπρεπής Έλλην νομομα
θής, Υπουργός Εσωτερι
κών τό 1920, διά μνημειώ
δους είσηγήσεώς του τό έ
τος έκεϊνο, έπρότεινε τήν 
ϊδρυσιν νέου 'Αστυνομικού 
Σώματος διά τάς μεγάλας 
πόλεις. Πράγματι τό ίδιον 
έτος έδημοσιεύθη ό νόμος 
2461, διά τού όποιου ίδρύε- 
το ή « Αστυνομία Πόλεων».



Ό  Σέρ Φρειδερίκος Χαλλίν- 
τεϋ, είναι ό οργανωτής τοΰ 
Σώματος τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων καί πρώτος Αρχη
γός αύτοϋ. Εις τήν 'Ελλά
δα άφίχθη τόν Μάρτιον τοϋ 
1918 καί άφοϋ έμελέτηοε 
τά Αστυνομικά πράγματα 
τής χώρας μας, είσηγήθη 
τήν ϊδρυσιν τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων τής όποιας 
διετέλεσεν Αρχηγός μέχρι 

τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 1929.
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Ό  νόμος 2461/1920 «Περί ’Αστυνομίας Πόλεων» προέβλεπε τήν Γδρυσιν καί λειτουργίαν έν Κέρκυρα 
’Αστυνομικής Σχολής, ή όποια πράγματι ήρχισε νά λειτουργή τόν Μάϊον του 1921, ’Ολίγους μήνας βρα- 
δύτερον, ήτοι τήν 30ην Σεπτεμβρίου 1921, έγένετο ή δρκωμοσία τών νέων Αστυνομικών, παρουσία του πρί- 
γκηπος '’Ανδρέου, τών άρχών τής πόλεως καί πλήθους λαοΰ τής Κερκυραϊκής πρωτευοΰσης. «Σημαιοστολι- 
σθείσης τής Σχολής, έγραφε ή Κερκυραϊκή έφημερίς «Συνταγματική», δι’ έλληνσαγγλικών σημαιών εις τό 
προαΰλιον τού Νέου Φρουρίου τήν πρωίαν τής παρελθούσης Πέμπτης έλαβε χώραν ή τελετή τής όρκωμο- 
σίας, καθ’ ήν ή παρουσία τοΰ πρίγκηπος ’Ανδρέου προσέδωκε χαρακτήρα έπισημότερον. Παρισταμένων 
τών κ.κ. Νομάρχου Μ. Μαρινάκη, Δημάρχου κ. I. Μαυροϊωάννη, τοΰ Προέδρου τοΰ Συμβουλίου κ. Στυλ. 
Μανιαρίζη, τοΰ Άρχηγοΰ "Αγγλου δργανωτοΰ μετά τών Αξιωματικών τής Σχολής, τοΰ Νέου Διευθυντοΰ 
καί Ύποδιευθυντοΰ καί πλείστων Κυριών. Ό  Αντιπρόσωπος τοΰ τοποτηρητοΰ ’Αρχιμ. κ. Σπυρίδωνος Κατα- 
πόδη έν κατανύξει Ανέγνωσε τόν δρκον, δν μέ τήν δεξιάν χεΐρα ύψωμένην έπανελάμβανον οί νέοι Αστυνομι
κοί». Μετά τήν δρκωμοσίαν, Ανεγνώσθη πρός τούς Αποφοιτήσαντας ύπό τοΰ ύπασπιστοΰ τοΰ Σέρ ΧαλλίντεΟ, 
ή Ακολουθούσα προσφώνησίς του, ή όποια Αποτελεί Αληθώς υποθήκην σοφών παραινέσεων αιτινες έκτοτε έ- 
νέπνεον καί έξακολουθοΰν νά έμπνέουν τούς Ανδρος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.



Η

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ

ΣΕΡ ΧΑΛΛΙΝΤΕΫ

Νέοι Αστυνομικοί,

Δ ιά  του όρκου τόν όποιον μόλις πρό 
ολίγων στιγμών έδώκατε, έπραγματο- 
ποιήθη έν 6ήμα πρός τήν πρόοδον τής 
Χώρας. Ή  Ελλάς άποκτά Αστυνομίαν 
Πόλεω ν έκπαιδευθεϊοαν κατά τό πρότυ
πον τής περκρήμου Μητροπολιτικής Α 
στυνομίας τού Λονδίνου.

Ό π ο ια ν  μεγάλην σημασίαν θά έχη 
τούτο διά τήν κοινωνίαν τών μεγάλων 
πόλεων καί διά τό έθνος γενικώς έλπί- 
Ζω ότι θά κατοφανή εντός ελάχιστου 
χρόνου.

'Α λλά  θά χρειασθή έκ μέρους οας ι
δίως, έκ μέρους υμών, οί όποιοι είχατε 
τήν τύχην ν ' άποτελέσητε τόν πυρήνα 
τοϋ Σώ ματος καί οί όποιοι θά έχετε αϋ- 
ριον τήν ύπερηφάνειαν ότι ύπήρΕατε οί 
πρωτεργάται τού έργου τούτου τού πο
λιτισμού, θά χρειασθή καί θά άπαιτηθή 
λέγω νά έργασθήτε. Νά έργασθήτε μέ 
Ζήλον, τιμιότητα καί αύταπάρνησιν.

Είμαι βέβαιος ότι κατανοήσατε πλή
ρως τήν σημασίαν τού σημερινού σας 
όρκου καί ότι δέν θά εύρεθή ούτε ε ις  
μεταΕύ ύμών ό όποιος θά σκεφθή καν 
νά γίνη έπίορκος.

Μ ετά  τήν έΕάμηνον έν τή Σχολή  θε
ωρητικήν έκπαίδευσιν, καθ' ήν πρέπει 
νά ώμολογηθή, ότι έπεδείΕατε έν τώ συ- 
νόλω έπιμέλειαν άΕιέπαινον καί διαγω
γήν καλήν, έΕέρχεσθε αϋριον νά έΕα- 
σκήσητε καί πρακτικώς τά καθήκοντά 
σας. Μ ή  νομίσητε όμως ότι ή έκπαίδευ- 
σ ις έτερματίαθη. Ή  πείρα έν τή πρά- 
Εει θά σάς παράσχη καθ' έκάστην νέα 
διδάγματα, ωφέλιμα καί ε ις  σάς ώς ά
τομα καί ε ις  τήν ύπηρεσίαν. Έπωφελη- 
θήτε τών διδαγμάτων τούτων καί συμ
πληρώσατε τήν μόρφωσίν σας.

Ποια είναι τά καθήκοντά σας, έμάθατε 
μέ άρκετήν λεπτομέρειαν έν τή Σ χ ο 
λή, άκολουθών έντούτοις τό παράδει
γμα ένός μεγάλου "Αγγλου Δικαστοϋ 
θά προσπαθήσω δι' ολίγων νά σάς άπευ- 
θύνω μερικός συστάσεις αϊτινες θά κα- 
θωρίσουν έν γενικαϊς γραμμαϊς τόν τρό
πον διά τού όποιου θά δυνηθήτε έν τή 
σταδιοδρομία σας ν ' άποβήτε άντάΕιοι 
τής ύψηλής άποστολής σας καί τών προ
σδοκιών τής Πολιτείας καί τής Κοινω 
νίας.

Αί όλίγαι αύταί συστάσεις μου πρέπει 
ν ' άποτελέσωσι τόν δεκάλογόν σας καί 
νά χαραχθώσι βαθύτατα λέΕιν πρός λέ- 
Ειν εις τό πνεύμα σας. Πάσα πράΕις, 
πάσα ένέργειά σας πρέπει νά διέπηται 
ύπ' αύτών.

Ό  Σέρ Φρειδερίκος Χαλλίνχεϋ, δ- 
πως τόν είδε δ σκιτσογράφος τής έ- 
ποχής του.
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ΣΕΡ ΧΑΛΛΙΝΤΕΫ

Ιδού αί συστάσεις μου:

Κ α θ ' δν χρόνον διατελείτε έν υ
πηρεσία μη άφ ίνετε ν ' άπασχολή τό 
πνεύμα άλλο τι εί μή μόνον ή υπηρεσία 
καί μόνον τό καθήκον σας. Κατά τήν 
έκτέλεσιν δέ τής ύπηρεοίας οας νά εί- 
σθε πάντοτε ψύχραιμοι καί ν ' άποφεύ- 
γητε τάς συζητήσεις, τό επιχειρήματα 
καί τάς φλυαρίας. Ή  οτάσις σας νά ε ί
ναι πάντοτε εύγενής, άΕιοπρεπής καί 
κόσμια.

'Αποφ εύγετε νά έπιδεικνύετε ύπερ
βολικόν Ζήλον. ΑΕιοϋτε πάντοτε τήν ά- 
μερόληπτον καί αύοτηράν έκτέλεο ιν τού 
καθήκοντός σας καί ούδέν πλέον. Μ ή  
άναμιγνύεσθε, άνευ επιβεβλημένης ά- 
νάγκης, εις μικροδιενέΕεις καί μικροΖη- 
τήματα τού κοινού, ούδέ εις ύποθέσεις 
άσχέτους μέ τήν ύπηρεσίαν σας. Συμ- 
περιφέρεσθε πρός πάντας, άνεΕαρτή- 
τως τάΕεως καί πολιτικών ή θρησκευτι
κών δοΕασιών, μετά εύπροσηγορίας καί 
πραότητος. ΑκροάΖεσθε μετά σεβασμού 
πάντα δστις σας άπευθύνει τόν λόγον 
καί βοηθεϊτε τούς πάσχοντας.

Ύ πακούετε άπολύτως πρός πάντας 
όσους ή Πολιτεία έταΕε ύπέρ ύμάς. Π ει
θαρχείτε πρός τάς διαταγάς τού προϊ
σταμένου σας μέ τήν πεποίθησιν δτι αΰ- 
ται έΕεδόθησαν πρός τό καλόν ύμών 
καί τού Σώματος.

"Ε χ ετε  ύπ' όψιν σας πάντοτε δτι ή 
άστυνομία είναι ό προστάτης καί ούχί 
ό τύραννος τού κοινού. Δ έν  είναι ή έ- 
Εουσία ή όποια δικάΖει τά παραπτώμα
τα τών άλλων, ούδέ ή άρχή ή έπιβάλου- 
σα ποινάς εις τούς πταίστας.

Τό καθήκον σας είναι μόνον νά έΕα- 
σφαλι'Ζητε τήν σύλληψιν καί προσαγωγήν 
τών δραστών άΕιοποίνου πράΕεως πρό 
τού άρμοδίου δικαστηρίου καί καλούμε
νοι νά καταθέτετε δ,τι γνωρίΖετε περί 
αύτής.

Ή  διατύπωσις τής άληθείας εις τήν 
περίσταοιν ταύτην, ώς καί ε ις  πάσαν 
άλλην περίπτωσιν, είναι άπολύτως έπιβε- 
βλημένη. Λ έγετε πάντοτε τήν άλήθειαν, 
μόνην τήν άλήθειαν καί ολόκληρον τήν 
άλήθειαν.

Ό  τρόπος τής συμπεριφοράς σας, εί
τε έν ύπηρεσίρ διατελείτε είτε μή, θ ' 
άποτελέση τό μεγαλείτερον μέρος τής 
έπ ιτυχίας σας καί τής έπ ιτυχίας τού θε
σμού.

Συμμορφούσθε σείς πρώτοι πρός τούς 
Νόμίους καί τάς διαταγάς τής Πολι
τείας. Σ ε ίς  πρέπει νά χρησιμεύσητε εις 
τό κοινόν ώς τό ύπόδειγμα τού καλού 
πολίτου. Τό κοινόν θ ' άκολουθήση τό 
παράδειγμά σας καί τότε μόνον θά συμ- 
μορφωθή πρός τά διατασσόμενα όταν 
ίδή δτι σείς πρώτοι συμμορφούσθε πρός 
ούτά. Ο ύδέν  έπιβάλλει όσον ή εύπρέ-

ΣΕΡ ΣΛΟΜΑΝ (A. Ε. 
Ρ . SLOMAN).
Ό  πρώτος διευθυντής 
τής ’Αστυνομικής Σχο
λής Κέρκυρας. Πολλά 
προσέφερε εις τά πρώτα 
βήματα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων. ’’Ετρεφε παθο
λογικήν αγάπην πρός 
τήν Ελλάδα, ώστε μετά 
τήν λήξιν τής αποστολής 
του ώς μέλους τής δργα- 
νωτικής ’Αστυνομικής 
άποστολής, παρέμεινεν 
έν αυτή ώς καθηγητής 
’Αγγλικών, είς μεγάλα 
ιδιωτικά έκπαιδευτήρια 

τής Χώρας.

Χαρακτηριστική φωτο
γραφία άστυφΰλακος τών 
πρώτων έτών τής ’Αστυ
νομίας, όπως παρατηρεί 
ό άναγνώστης, οΕ άστυ- 
νσμικοϊ κατά τάς έξό- 
δους των Ιφερον ύποχρε- 
ωτικώς καί μπαστουνά- 
κια. Ό  είκονιζόμενος, 
είναι δ άστυφύλαξ Κων. 
Μαιθιουδάκης), δδηγδς 
τοΰ αότοκι νήτου τοΰ 
ΧαλλίντεΟ, άπδ τίς 
Μπουρνιές Κισσάμου 
Κρήτης. Ή  φωτογρα
φία, κυκλοφορούσε ώς 
Κάρτ - Ποστάλ εις τήν 
Κέρκυραν, τής όποιας οί 
κάτοικοι ύπερηφανεύον- 
το διά τήν ’Αστυνομίαν 
των, τήν ’Αστυνομίαν 

Πόλεων.
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ηεια καί ούδέν διδάσκει όσον τό παρά
δειγμα.

Ή  Πολιτεία περιμένει νά γι'νητε οί 
φορεία του πολιτισμού. Σ ε ίς  πρέπει νά 
έμπνεύσητε εις τό κοινόν τό αίσθημα 
τής άσφαλείας, τής τάξεως, τή ς καθα
ριότητας, τής άνέσεως.

"Ε ν  άκόμη προτέρημα, τό όποιον θά 
έξασφαλίσπ τήν έπιτυχίαν σας καί τήν 
πρόοδον τού Σώματος, είναι ή μεταξύ 
σας σύμπνοια καί άγόπη. Ό π ω ς  καί έν  
τή Σχολή διεθιώσατε έν όμονοία, οϋτω 
καί έξερχόμενοι ταύτης νά έξακολουθή- 
σητε.

'Επαγγελματικοί άντιΖηλίαι, μικροφι- 
λοτιμίαι καί μικροσυμφέροντα πρέπει νά 
λείψουν. ΈργάΖεσθε όλοι πρός τόν αυ
τόν σκοπόν καί έπομένως μόνον βλά
βην θά φέρωοι εις τό σύνολον δ ιενέ
ξε ις  διά τοιοϋτα Ζητήματα.

Σ ε ίς  είσθε, καθώς καί άλλοτε σάς εί- 
πον, οί δακτυλοδεικτούμενοι Ζηλευτοί 
Πρόσκοποι ένός Σώ ματος πρός τό ό 
ποιον τό κοινόν καί ή Πολιτεία στηρί
ζουν πολλάς ώραίας έλπίδας. Είσθε ή 
άστυνομία εις τό πρόοωπον τής όποιας 
άντανακλάται ό Πολιτισμός μιάς Χώ- 

I  ρας Ή  Ελλάς, ή κοιτίς τού πολιτι
σμού, δικαιούται ν ' άΕιώση καί τόν πολι
τισμόν της νά παρουσιόσητε ε ις  τούς ξέ 
νους καί τούτον νά έμπνεύσητε πρός 
τός κοινωνίας τών Πόλεων ε ις  άς θά 
σάς τάξη.

Ή  Αύτού ύψηλότης, ό κ. Νομάρχης, 
ό άντιπρόσωιίος τής Κυβερνήσεως, 
αί λοιποί άρχαί τής Πόλεω ς καί αί άντι- 
προσωπεϊαι τού εύγενοϋς λαού τής Κερ- 
κύρας εις όν έλαχε νά έφαρμοσθή τό 
πρώτον, ό νέος έκπολιτιστικός θεσμός, 
ήκουσαν τόν όρκον σας καί θ ' άΕιώοουν 
πολύ δικαίως, ούδέ κατά κεραίαν νό πα- 
ραβήτε αύτόν.

Πέπεισμαι ότι δέν θά διαψευσθώσιν. 
Είμαι έπίσης βέβαιος ότι θά μάς συντρέ- 
Εωσιν εις τήν έκτέλεσιν τού άρκετά δυ- 
σκόλου έργου μας, διό τής έπιδείΕεως 
έπιεικείας εις τός τυχόν έΕ όπειρίας 
δυναμένας νά παρουσιασθώσι μικρός 
κατ' άρχάς άτελείας καί διά τής προθύ
μου των άρωγής πρός διώρθωσιν αύτών.

ΒαοιΖόμενος έπί τής μορφώσεώς σας 
καί τής άγωγής ής έτύχατε έν τή 'Α 
στυνομική Σχολή, διά τήν όποιαν όγω- 
γήν ή τε Δ ιο ίκησ ις τής Σ χολή ς  καί οί 
κ.κ. Καθηγηταί είναι άξιοι συγχαρητη
ρίων, έχω  δ ' έλπίδας καί σάς εύχομαι 
όλοψύχως όπως έπιτύχητε άπαντες εις 
τό βαρύ άλλ ' εύγενές άμα στάδιον τού 
Αστυνομικού, πραγματοποιοϋντες οϋτω 

τός προσδοκίας άς έστήριξαν έφ ' υμών 
ή κοινωνία καί τό ' Έθνος.

Ζήτω τό Έθνος.
Ζήτω ό Βασιλεύς.
Ζήτω ό Πρίγκηψ Ά νδ ρ έα ς.

Ό  ’Αρχηγός τής ’Αγγλικής "Οργανωτικής ’Αποστολής Σέρ 
Φρ. ΧαλλίντεΟ μετά τών μελών ταύτης, Έρνέστου ΧΙλλ και 

’Ιωάννη Κονκάνου.

Ανδρες τού Α ' Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας κατά 
τόν ’Οκτώβριον τού 1922.
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Μετά τήν προσφώνησιν του Σέρ Χαλλίντεϋ πρδς τούς νέους Αστυνομικούς, ώμίλησεν θι’ όλίγων δ Νο
μάρχης Κέρκυρας, εύχαριστήσας τήν ’Αγγλικήν ’Αποστολήν διά τήν έπιτυχίαν της καί έν συνεχείς δ Δή
μαρχος Κερκυραίων, δστις, άφοΰ έξέφρασε τήν εόγνωμοσύνην τού Κερκυραϊκοΰ λαού πρδς τήν Κυβέρνησιν, 
διά τήν γενομένην τιμήν, έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπεσχέθη τήν άμέριστον συμπαράστασίν 
του, πρδς έπιτυχίαν τοΰ νέου Θεσμού.

Δέν είχεν άκόμα παρέλθει δ ένΟουσιασμδς έκ των συγκινητικών στιγμών τής δρκωμοσίας καί οί Κερ- 
κυραϊοι κατάπληκτοι εϊδσν τήν 6ην πρωϊνήν ώραν τής 1ης ’Οκτωβρίου 1921 τούς νέους Αστυνομικούς έν δια
τεταγμένη ύπηρεσίφ. Σοβαροί, έμφανίσιμοι, ευπροσήγοροι, ευγενικοί, πολιτισμένοι, άψογοι άπό πάσης πλευ
ράς, έβάδιζον εις τά πλατείας καί τά γραφικά «καντούνια» γεμάτοι μεγαλοπρέπεια, σκορπίζοντες χαμόγε
λα καί περισσή καλωσύνη. Δέν έπίστευον εις τά μάτια των οί καλοκάγαθοι Κερκυραΐοι. Ή  έργατικότης, ή 
δραστηριότης, ή άψογη συμπεριφορά τών νέων όργάνων τούς είχαν σκλαβώσει είς τήν κυριολεξίαν. Ό  έν- 
θουσιασμός, δ δποΐος έπεκράτησε άπδ τήν πρώτην αύτήν έμφάνισιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων ήταν κάτι, τδ 
δποΐον δέν ξανάγινε ποτέ. Αί άρχαί, ή έκκλησία, δ τύπος, οί άπλοι άνθρωποι, δλοι δσοι τήν έγνώρισαν, έ
πλεξαν τό έγκώμιον τοΰ νέου Σώματος:

Λιτανεία τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος είς 
τήν δδδν Βασιλείου, παρά τήν Σπια- 
νάδαν τής Κερκύρας. Σχέδιον F.
Cartwright. Χάραξις καί χρωματι
σμός ύπδ R. Havele καί Γίοΰ: Έ κ 

τής συλλογής Λάμπρου Εύταξία.



ΘΡΙΑΜΒΟΥ
«Εϊμεθα κατενθουσιασμένοι μέ τήν 

νέαν Αστυνομίαν μας, έγραφεν ή έφη- 
μερίς «Συνταγματική» τής 8 Οκτω βρί
ου 1921. Καθαριότης άστράπτουσα παν
τού, εύχάριστον θέαμα πρωτοφανές, Α 
στυνομία μέ συναίοθησιν τής υψηλής καί 
λεπτής αποστολής της.

Δ ιευθύνοντες εύγενέστατοι, ίπποτικοί, 
μέ καλάς διαθέσεις καί ευμενείς. "Α ς  
πιστεύσωμεν, ότι έμπνέουν ού μόνον έ- 
κτίμησιν άλλά καί ειλικρινή αγάπην καί 
θαυμασμόν, καθόσον ό τρόπος τής διοι- 
κήσεώς των, άπό τής πρώτης ήμέρας, 
κατέδειΕε τά ίπποτικά φρονήματα καί 
τάς εύρείας γνώσεις, ύφ ' ών κοσμοϋν- 
ιαι. Ό  κ. Ιω άννης Καλυβίτης γνωρί
ζει νά ψυχολογη τήν λαϊκήν ψυχήν καί 
ό κ. "Α γγελος  ΚαραντΖας εΐνε τύπος 
συμπαθής Centleman.

Μαθηταί τής ’Αστυνομικής Σχολής 
Κέρκυρας είς παράταξιν.

Τά Φρού,ριον τής Κέρκυρας. Έ κ τής 
συλλογής Λάμπρου Ευταξία.



ΚΕΡΚΥΡΑ  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1921

Ή  έμφάνιοίς των εκπροσωπεί τήν αυ
στηρόν Θέμιν, ήτις όμως παρά τό πλευ
ράν τών εύθυδίκων διευθυνόντων έχει 
χαρακτήρα μειλίχιον καί πνεύμα έπιει- 
κές, όπερ κατακτά τάς συμπάθειας, τόν 
σεβασμόν καί τήν άγόπην τού Κερκυ- 
ραϊκοϋ λαού.

"Ο ντω ς, διά πρώτην φοράν διοικού- 
μεθα ύπό τόσον αισίους οιωνούς». Καί 
ή έφημερίς « Αλήθεια» τής 18.11.1921 
έγραψε τά έΕής χαρακτηριστικά:

«... Ό λ ο ι βεβαίως ενθυμούνται τά πα
ράπονά μας διά τήν κρατούσαν έκπα
λαι άκαταστααίαν, όφειλομένην ε ις  τά 
παλαιό μας συστήματα... Καί όλοι τότε 
μετ ' άγανακτήσεως έλέγομεν, «μά δέν 
ύπάρχει Αστυνομ ία!»

Λοιπόν τώρα ύπάρχει καί λειτουργεί 
Αστυνομία, ήτις- προβλέπει πολλά, τα 

όποια ούτε έφαντάσθημεν. Ή  όποια καί 
τά μικρά παιδιά άκόμη, άν εύρη καπνί- 
Ζοντα, τά έμποδίΕει καί τά συλλαμβάνει. 
Ή  όποια έβαλε τάΕιν άξιοζήλευτον καί 
έτακτοποίησε τήν άγοράν μας, ύπό άπο- 
ψιν εύπρεπείας. Ή  όποια, τέλος, κατώρ- 
θωσε νά είναι καθαρά τά σοκάκια, πού 
ήσαν πάντοτε γεμάτα άκαθαρσιών καί 
γεμάτα άπό σκουπίδι...».

Μ έ  τήν πάροδον τού χρόνου καί ένψ 
αί έπιτυχίαι τής Αστυνομίας ήκολού- 
θουν ή μία τήν άλλην, ηϋΕανεν ή πρός 
ταύτην έκτίμησις καί άγάπη τού Κερκυ- 
ραϊκοϋ λαού. 'Ιδ ια ιτέρω ς δύο σπουδαία 
γεγονότα, άπετέλεοαν τό βαρόμετρο, τό 
όποιον έκρινε τήν άΕίαν τής νέας 'Α 
στυνομίας. Τό πρώτον ήτο ή θάπτισις 
τού Φιλίππου, υιού τού πρίγκηπος Ά ν -  
δρέου τής Ελλάδος καί σημερινού συ
ζύγου τής Βασιλ ίσσης τής 'Α γγλ ία ς Έ -  
λισσάβετ. Κ α τ ' αύτήν, έφθασαν ε ις  τήν 
Κέρκυραν έπίσημοι έΕ Εύρώπης καί πολ
λοί έπισκέπται έΕ όλοκλήρου τής Ελλά
δος. Έδημιουργήθησαν τεράστια προ
βλήματα τάΕεως καί άσφαλείας, τά ό 
ποια ή Αστυνομία Κερκύρας κατώρ- 
θωσε μέ άπόλυτον έπιτυχίαν νά έπιλύ- 
αη προκαλέσασα διά μίαν είοέτι φοράν, 
τά ένθουσιώδη σχόλια τών Εένων έπι- 
σκεπτών, τού λαού καί τού τύπου.

Τό δεύτερο γεγονός ήτο τό συλλαλη
τήριο τών ελαιοπαραγωγών, κατά τό ό 
ποιον 10.000 άγρόται έφθασαν ε ις  Κ έρ 
κυραν διαμαρτυρόμενοι θορυβωδώς, έ- 
ναντίον τών μέτρων τής Κυβερνήσεως. 
Ο ί διαδηλωταί, φ έροντες μαύρας ση
μαίας καί μέ άγριας διαθέσεις, έλιθο- 
βόλησαν τήν Νομαρχίαν καί τό Τηλε- 
γραφεϊον καί ήπείλησαν σοβαρώς τήν 
δημοσίαν τάΕιν. Ή  'Αστυνομία  κατώρ- 
θωσε δ ι' έντέχνου ένεργείας νά συλλά- 
6η τούς πρωταιτίους καί, διά τής πει- 
θοϋς καί άποφασιστικότητος τών οργά
νων της, νά διαλύση τούτο χωρίς έπει- 
οόδια καί χωρίς νά διασαλευθή ή τάΕις 
άπό τούς ουγκεντρωθέντας, πράγμα ό 
περ καί πάλιν έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς 
ύπό toQ τύπου τής έποχής:

«Λίαν έΕόχω ς εύοίωνον καί ένθαρρυν- 
τικήν άπόδειΕιν τών νέων άστυνομικών 
άντιλήψεων καί μεθόδων πρός έπιβο-

ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΙΕΡ
Έχ. τών πρώτων μελών 
της ’Αγγλικής ’Αποστο
λής καί βοηθός τοΰ Φρ. 
ΧαλλίντεΟ, καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής έν 
Έλλάδι παραμονής του.

Ό  ποώτος ’Αρχηγός τής 
’Αστυνομίας Σερ Φρ. 
ΧαλλίντεΟ, μέ θερινήν 
στολήν εις δρόμον τής 
Κέρκυρας. Καί ή φωτο
γραφία αύτη, κυκλοφο
ρούσε τότε εύρύτατα εις 

Κάρτ - Ποστάλ.
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Ό  Φρ. ΧαλλίντεΟ, έπι- 
θεωρεΤ παρατεταγμένους 
μ,&θητάς τής ’Αστυνομι

κής Σχολής.

Αστυφύλαξ περιπόλων 
εις τά γραφικά «καντού
νια» τής Κέρκυρας. Σο
βαρός, εύγενής, άξιοπρε- 
πής, ευπροσήγορος καί 
καλοσυνάτος, κέρδισε ά- 
πό τής έμφανίσεώς του 
τήν άγάπην καί τήν έκ- 
τιμησιν τοΰ Κερκυραϊ- 

κοΰ κοινού.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ  
ΓΙΑ Μ ΙΑ  ΛΑΜ ΠΡΗ  
Σ Τ Α Λ ΙΟ Λ Ρ Ο Μ ΙΑ
λήν τού νόμου eic στιγμάς διασαλεύσεως 
τής τάΕεως, έγραιρεν έφημερίς τών χρό
νων εκείνων, μόε παρέσχεν ή συμπερι
φορά τών αστυνομικών Κέρκυρας, οϊ- 
τινες, κατά τό έκεϊ πολυτάραχον ουλλα- 
λητήριον διά τό Ζήτημα τού έλαίου, ύ- 
πέοτησαν άτάραχοι, ώς "Αγγλο ι άλη- 
θώς πόλισμεν, καί τόν λιθοβολισμόν τοϋ 
πλήθους χωρίς νά έΕαφθοϋν, χωρίς νά 
έκτραποϋν, χωρίς νά κάνουν χρήσιν βί
ας, άλλ ' έπ ιβληθέντες διά τής θαυμα
στής ψυχραιμίας των καί άκλονήτου έ- 
πιμονής».

Ύ π ' αύτάς τάς προϋποθέσεις, ή 'Α 
στυνομία Πόλεων έκέρδιοε τήν έμπιστο- 
σύνην τοϋ Κράτους καί τήν άγάπην τού 
λαοϋ καί μετά τάς πρώτας έπ ιτυχεϊς έ- 
Εετάσεις της ε ις  τήν χώραν τών Φαιά- 
κων έτοιμάσθηκε διά τό έπόμενο, τό ά- 
ποφασιστικό άλμα πρός τήν πρωτεύου
σαν τοϋ Μωρία.

Άνακοίνωσις
του Νομάρχου Κερκύρας
Ό  Νομάρχης Κερκύρας έπΐ τή 
προόψει της έγκαταστάσεως τής 
Ά στυν. Πόλεων εις τήν Π όλιν, 
έξέδωκεν άνακοίνωσιν εις τήν 
όποιαν άνεφέροντο μεταξύ τών 
άλλων καί τά έξης :

«’Από τής 1ης προσεχοΟς μηνός ’Οκτω
βρίου ή έμπέδωσις τής ασφαλείας καί τά- 
ξεως έν τή ένταΰθα πόλει άνατίθεται είς 
τό Νέον Σώμα τής ’Αστυνομίας τών Πό
λεων. Τά όργανα τοΰ Νέου τούτου Σώμα
τος, έκπαιδευθέντα έν τή ένταΰθα λειτουρ- 
γούση ’Αστυνομική Σχολή κατά τάς δπο- 
δείξεις τής ’Αγγλικής ’Οργανωτικής ’Α
ποστολής καί άρτίως μορφωθέντα, πρόκει
ται ν’ άναλάβουν τήν τήρησιν τής δημο
σίας τάξεως καί άσφαλείας, άντικαθιστών- 
τα έν παντί τήν Χωροφυλακήν. Ή  Κυβέρ- 
νησις, άποφασίσασα νά άντικαταστήση τήν 
Χωροφυλακήν έν τή διαχειρίσει τής ’Α
στυνομικής Τπηρεσίας τών πόλεων, σκο
πεί νά άκολουθήση έν τή ένεργείφ της 
ταύτη τό παράδειγμα δλων τών έν Εύρώ- 
πη Κρατών, δτινα πάντα κέκτηνται Ιδιον 
’Αστυνομικόν Σώμα άνεξάρτητον τής Χω
ροφυλακής καί ίδίφ ή Μεγάλη Βρεττανία 
ήτις ώς γνωστόν απέκτησε τό τελειότερον 
καί τό ίδανικώτερον. ΟΙ κάτοικοι τής 
πόλεως Κερκύρας παρακαλοΒνται ν’ άγα- 
πήσωσι τά δργανα τοΰ νέου τούτου Σώμα
τος καί νά τά συντρέξωσιν εις τήν έκτέ- 
λεσιν τοΰ καθήκοντός των, βέβαιοι δντες, 
ότι τοΰτο προώρισται νά έξυπηρετήαη τά 
Ιδια τούτων συμφέροντα καί γενικώτερον 
νά έργασθή έπ’ άγαθφ τής Πατρίδος. ’Ε
πίσης παρακαλοΒνται νά παρακολουθώσι 
ταΰτα έν τή πρακτική έξαακήσει τών κα
θηκόντων των καί νά καταγγέλωσιν, είς 
τήν προϊσταμένην άρχή'ΐ, πάσαν παρ’ έλ- 
πίδα παρά νόμον πρδξιν των, έν τή πε- 
ποιθήσει, ότι θά τιμωρώνται παραδειγμα- 
τικώς ΰπό τών προϊσταμένων των».
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ΜΟΛΙΣ έπτά μήνες είχον παρέλθει άπό τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν Κέρκυραν 

καί έκλήθη αυτή, υπό τάς ευλογίας καί τάς εύχάς τοΰ Ελληνικού λαού καί τής Πολιτείας, να προσφέ- 
ρη τάς όπηρεσίας της είς τήν πόλιν τού πρωτοκλήτου 'Αγίου Άνδρέου.

Πρό τής έγκαταστάσεως, Ιλαβε χώραν έπίσημος τελετή, κατά τήν όποιαν παρέστησαν δ τότε Πρωθυ
πουργός Δ. Γούναρης, δ 'Γπουργός Εσωτερικών Μ. Γούδας, αί άρχαί τής πόλεως καί σύσσωμος δ Πατραϊ- 
κός λαός. Κατά τήν τελετήν, άνεγνώσθη ή μνημειώδης ήμερησία Δ/γή τού ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Φρει
δερίκου Χαλλίντεύ.

'Ως είς τήν Κέρκυραν, οδτω καί είς τάς Πάτρας, ή νέα ’Αστυνομία έπέτυχε νά κερδίση τήν άγάπην, 
τήν έκτίμησιν καί. τήν έμπιστοσύνην τού λαού τής Πελοπσννησιακής πρωτευούσης. ’Αψευδείς μάρτυρες 
τοΰ τρόπου, μέ τόν δποΐον οί Πατρινοί ύπεδέχθησαν τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί τού τρόπου μέ τόν δποΐον 
έκείνη άντεπεκρίθη είς τάς προσδοκίας των, άποτελοΰν ή πληθύς των στηλών τών έφημερίδων τής έποχής, αί 
δποϊαι, άσχέτως πολιτικής τοποθετήσεως ή άλλων λόγων, άνεγνώρισαν τήν άξίαν τού νέου θεσμού καί τήν 
άναγκαιότητά του διά τόν έκσυγχρονισμόν τών άστυνομικών πραγμάτων τής Ελλάδος. ’Ενταύθα, κρίνομεν 
σκόπιμον νά παραθέσωμεν έλάχιστα έκ τού μεγάλου άριθμοΰ δημοσιευμάτων, τά όποια, ώς προείπομεν, ύπε
δέχθησαν μέ ένθουσιασμόν τήν νέαν ’Αστυνομίαν καί τήν έβοήθησαν είς τά πρώτα δύσκολα βήματά της. Ή  
«Έφημερίς Χωροφυλακής» τής 12 ’Ιουνίου 1922 έγραφεν:
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Ή  δύνα,μις τοΰ Β ' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών τδ έτος 1923. 
Είς τήν φωτογραφίαν μας, χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον άπό διασκέ- 

δασιν των υπαλλήλων του τδ Πάσχα τοΰ ίδιου Ιτους.

«Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  Τ Ω Ν  Π Ο Λ Ε Ω Ν . Μ έ  
ταχύτητα άληθώς άΕιοθαύμαστον έγινε 
ή έγκατάστασις τής νέα ς Α στυνομ ία ς  
των Πόλεων στάς Πάτρας τη προσωπι
κή έπιβλέιυει τοΰ Αρχηγού S ir  Frederick 
Lock  Halliday. Έ κ  τών πληροφοριών δέ, 
ά ς έχομεν, εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά έκ- 
φράσωμεν δημοσία τά συγχαρητήριά 
μας τόσον πρός τόν "Αγγλον  οργανω
τήν καί Αρχηγόν τοΰ νέου τούτου Σ ώ 
ματος, όσον καί ε ίς  τούς λειτουργούς 
τοΰ Σώ ματος τούτου.

Ή  πόλις τών Πατρών άνέπνευσεν. 
Ε ίδεν αστυνομίαν. Ε ϊνε μέν άπειροι α
κόμη στή δουλειά των οί νέοι άοτυνο- 
μικοί καί ίσως έπ ’ ολίγον χρόνον νά 
είναι άκόμη. Α λ λ ά  έχουν τόσα αλλα 
προτερήματα, ώστε κάθε δίκαιος κριτής 
όφείλει νά όμολογήση, ότι ή Α σ τυ ν ο 
μία αύτή εύρίσκεται ατό ύψος της.

Ε ί ν α ι  ε ύ π ρ ο σ ή γ ο ρ ο ι .  Ε ί 
ν α ι  ε ύ γ ε ν ε ϊ ς .  Α δ έ κ α 
σ τ ο ι .  ’Ε ρ γ α τ ι κ ο ί .  Ε π ι μ ε 
λ ε ί ς  ε ί ς  τ ά  κ α θ ή κ ο ν τ ά  
τ ω ν ,  μάλιστα μέχρι βαθμού σχολά-; 
στικότητος δύναταί τις νά εϊπη. Φαίνε
ται πώς ήμεϊς οί Ρωμηοί, συνηθίοαντες 
σ τ’ άβέρτα πάγκο τής μέχρι τοϋδε άστυ- 
νομίας, νομι’Ζομεν οχολαστικότητα τήν 
τόσην έπιμέλειαν τής ’Αστυνομίας».

Ό  «Νεολόγος» τών Πατρών είς δύο 
ωραιότατα σχόλιά του, άφοΰ έν άρ- 
χή περιγράφει τά τής έγκαταστά- 
σεως τής ’Αστυνομίας είς Πάτρας καί 
τάς έλπίδας, τάς όποιας είς ταύτην 
έστήριξεν δ Πατραϊκδς λαός, έπορ 
νέρχεται μετ’ δλίγον, διά νά πλέξη 
τδ έγκώμιον τής νέας Υπηρεσίας. Τδ 
σχόλιόν του, τής 13.6.1922, ύπδ τδν 
τίτλον «Ή δράσις τής ’Αστυνομίας», 
ελεγεν:

«Τό Προεδρεϊον τοΰ «Εισαγωγικού 
Συλλόγου» διηρμήνευσεν ήδη τήν εύ- 
γνωμοσύνην του πρός τήν ’Αστυνομικήν 
Αρχήν, διά τήν μέχρι τοϋδε δρόσιν αύ- 
τής. Καί άλλων Συλλόγων τά Προε
δρεία έπραΕαν ή θά πράΕουν τό  ίδιον. 
Ά λ λ ’ ύπέρ τάς έκδηλώσεις ταύτας, Ζω- 
ηρότερον καί έμφανέοτερον είναι τό αί
σθημα τής άνακουφίσεως, ήν δοκιμάΖει 
όλόκληρος ή πόλις, άπό τής λειτουρ
γίας τοΰ νέου άστυνομικοϋ καθεστώτος.

Προκειμένου περί πραγμάτων, τά ό
ποια είναι ε ίς όλους κατάδηλα, παρέλ- 
κει τής δημοσιογραφίας Τό έγκώμιον. 
Α κ ρ ιβ ώ ς  δ ι’ αύτό άπεφύγομεν μέχρι

τοϋδε πάντα έπαινον. Έπεθυμοϋμεν έΕ 
άλλου ν ’ άφήσωμεν τόν χρόνον κριτήν, 
μάλλον άσφαλή καί άλάνθαστον.

Παρήλθε περίπου δίμηνον άπό τή ς έ- 
φαρμογής τοΰ καινοφανούς θεσμού. ΤΙ 
κατά τό διάστημα τούτο έπράχθη είναι 
ε ίς πάντας έμφανές. Ο  πρώτος τυχόν 
πολίτης, άνεΕαρτήτως φρονήματος, ό μή 
άποβλέπων ή μόνον ε ίς  τό γενικόν κα
λόν, θά ήδύναττο νά εϊπη ότι διά πρώ- 
την φοράν έν Πάτραις ή πόλις ήοθάνθη 
τήν ΰπαρΕιν ’Αστυνομίας. Πράγματι, 
παν ό,τι γίνεται αισθητόν, είναι καί ύ- 
παρκτόν. Πόσα πράγματα δέν μετεβλή- 
θησαν έντός ολίγων ήμερών! Πόσαι έλ- 
λείψ εις δέν έθεραπεύθησαν! Πόσαι κα
κοί συνήθειαι δέν έΕηλείφθησαν! Πόσα 
άτοπα δέν ήρθησαν!

Καί όλα αύτά χωρίς θόρυβον καί χω
ρίς έπίδειΕιν. Χωρίς άκόμη ένεργόν έ- 
πέμβασιν άστυνομικήν. "Ε γ ιναν  κυρίως, 
διότι οί πολϊται ήσθάνθησαν τήν ϋπαρ- 
Ειν τής Αστυνομίας άπό τή ς πρώτης ή- 
μέρας. Καί τήν ήσθάνθησαν ούχί δυσφο- 
ροϋντες, άλλά μετ’ άγαλλιάσεως, πρόθυ
μοι νά τήν ύποβοηθήοουν ε ίς  τό  έργον 
της, άρκεϊ νά τήν έβλεπον ακαμπτον 
είς τά άνεπίδεκτα κάμψεως, αύστηράν 
όπου δει, άμερόληπτον, προσηνή καί ά
μεμπτον είς τήν παράστασιν.
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Ai άΕιώσεις αΰται έδικαιώθησαν μέ
χρι τοϋδε. Κα ί άν τυχόν έσημειώθησάν 
που άτέλειαί τ ινες η ύπερβολαί ή έλλεί- 
ψεις, τα συμπτώματα ταΰτα είναι τόσον 
άσήμαντα, απέναντι τοϋ όγκου των κτη- 
θέντων αγαθών, ώστε προκαλεϊ καί εύ- 
λόγως τήν κοινήν όγανάκτησιν ή δειλώς 
άπό tivoc έμφανιοθείσα απόπειρα ύπο- 
νομεύσεως τού νέου αστυνομικού καθε
στώτος δΓ ένός  έλέγχου, ό όποιος, έπι- 
εικώς, δύναται νά κριθή ώς έπιπόλαιος 
ή κωμικός.

Ή  μεγίστη πλειοψηφία τή ς  κοινωνίας 
είναι τόσον ένθουοιασμένη έκ τής Α 
στυνομικής δράοεως, ώστε άποροϋμεν 
πώς άπετολμήθη τοιαύτη απόπειρα».

"Αλλη έφηιμ,ερίς. τών Πα,τρών, δ 
«Ελεύθερος Λόγος», εις τδ φύλλον 
ττ)ς 12ης ’Ιουνίου 1922 έγραφεν:

« Ή  συνέλευσις τών Προέδρων καί 
Διοικητικών Συμβουλίων τών Επαγγελ
ματικών Σωματείων, ή γενομένη κατά 
τήν 7ην τ.μ. ε ις τήν αίθουσαν τοϋ Ε ι
σαγωγικού Συλλόγου, συνεΖήτησε καί 
περί τής Αστυνομίας τών Πόλεων.

Καί ναι μέν ήκούσθησαν έκεϊ πολλά, 
ύπέρ τής νέας μας Αστυνομίας, τά έγ- 
κωμιαστικά, άτυχώς όμως ύπήρΕαν καί 
μερικαί άντιρρήσεις. Έ ν  τέλει άπεφασί- 
σθη όπως τά διάφορα Σωματεία συσκε- 
φθοϋν έπί τού Ζητήματος ιδιαιτέρως.

ΕλπίΖομεν ότι, ε ις  τάς ιδιαιτέρας αύ- 
τάς συσκέψεις, θά έπικρατήση τελικώς 
ή κοινή γνώμη, ή άποκρυσταλλωθεϊσα 
πλέον μεταΕύ τής Κοινω νίας τών Πα- 
τρών, καί ή όποια είνε ότι ή 'Α σ τυνο 

μία τών Πόλεω ν κατώρθωσε, έντός έλα- 
χίατου χρόνου, νά παγιώση ε ις  τήν πά
λιν μας τήν τάΕιν, τήν άσφάλειαν, τήν 
εύπρέπειαν, όλα τά καλά τής εύνομίας 
καί τοϋ πολιτισμού. Καί κατώρθωσεν ό
λα αύτά, όχι διά θασιβουΖουκισμών, άλ- 
λά μέ τήν μεγαλυτέραν ευγένειαν, μέ 
τήν πειθώ, μέ τήν δικαιοσύνην.

Αλλά καί έάν ύποτεθή ότι ύπάρχουν 
καί λίγοι μή ύποφέροντες τό νέον 'Α 
στυνομικόν σύστημα, πώς δικαιολογούν 
ούτοι τήν κατά τής Αστυνομίας πολε
μικήν των; Ή δικήθησαν ε ις  τά νόμιμα 
συμφέροντα των; Ό χ ι,  βεβαίως. "Α ς 
μάς εϊπουν καθαρά τήν άλήθειαν. 'Εά ν  
άδικοϋνται, ας έκθέσουν δημοσία τό δί
καιόν των, διά νά κρίνη ή Κοινωνία.

ΓνωρίΖοντες κατά βάθος ποια συμ
φέροντα δέν συμβιβάζονται μέ τό νέον 
Αστυνομικόν πνεύμα, συνιστώμεν εις 

τούς έλαχίστους πολεμίους τής 'Α σ τυ 
νομίας τών Πόλεων νά παραιτηθούν τοϋ 
άγώνος. Πρέπει, έπί τέλους, νά έννοή- 
σουν καλώς καί οί ολίγοι αύτοί, δτι ή 
κοινωνία ούτε κορόϊδο είνε, ούτε κο
πάδι ε ις  τήν διάθεσιν μερικών έπιτη- 
δείων. Τά άθέμιτα συμφέροντα πρέπει 
νά λείψουν. Ό π ο ιο ς  μπορεί νά έργασθή 
έντίμω ς θά Ζήση. Καί ή έντιμος έργα- 
σία δέν είνε τόσον εύκολος όσο νομί- 
Ζουν μερικοί κακομαθημένοι. "Α ς  δοκι
μάσουν καί θά πεισθοϋν. Σχετικώ ς μας 
έλεγε κάποιος, πρό ήμερών, τά έΕής:

—  Τώρα μέ τή νέα Αστυνομία έγνώ
ρισα, έπί τέλους, καί κάποιον παληό μου 
γείτονα, πού όρκίΖομαι πώς τόσα χρό
νια πού είμαστε γειτόνοι, δέν είχα κα
τορθώσει νά ίδώ τή φάτσα του. Αύτός

ό άνθρωπος περνούσε τούς δέκα μήνες 
τού χρόνου στις φυλακές καί ατά κρα- 
τητήρια καί τούς άλλους δύο στά χαρ
τοπαίγνια, ατά καπηλεία, ατούς οίκους 
άνοχής καί όπου άλλοϋ μπορούσε νά 
έΕασκήση τό έπάγγελμά του, ώς έκβια- 
στής, λωποδύτης καί σωματέμπορος. Ή  
γυναίκα καί τά παιδιά του πεινούσαν, 
βρωμούσαν, γύριΖαν κουρελιάρικα, άρ- 
ρωστιάρικα, έλεεινά. Τώρα μαΖεύτηκε, 
τόν είδε τό σπίτι του. Κάνει τό μετα
πράτη γυρολόγο. ΚερδίΖει όσα τού χρει
άζονται νά Ζήση τήν οικογένεια του, πού 
λές πώς έβγήκε άπό τόν τάφο. "Εκοψ ε 
σχεδόν όλα του τά έλαττώματα καί περ
νάει ήσυχα κ ι' εύτυχισμένα. Αύτά τά ό- 
μολογεί ό ίδιος. Καί τά βλέπομε κΓ έ- 
μεϊς οί γειτόνοι του.

Δ έν  είνε μικρό κατώρθωμα αύτό. Φαν- 
τασθήτε πόσοι τέτοιοι Εανάγιναν άν
θρωποι.

"Ε χομ ε  χιλιάδας περιστατικών εις τά 
όποια στηρίΖομεν τό ύπέρ τής Αστυνο
μίας τών Πόλεων ένδιαφέρον μας. Καί 
έχομεν καθήκον άπέναντι τής κοινω
νίας, νά ένισχύσωμεν πόση δυνάμει τό 
έργον της.

Δ ιά τούτο έπιμένομεν. Καί συνιστώ- 
μεν καί πάλιν εις τούς ολίγους διαμαρ- 
τυρομένους νά συμμορφωθούν, έχοντες 
ύπ' όψει τους ότι καί ε ις  τήν 'Αγγλίαν, 
έπί πολλά έτη, τά έκνομα στοιχεία έπο- 
λέμησαν λυσσωδώς καί διά βίαιων μά
λιστα μέσων τό Μητροπολιτικόν αύτό 
Αστυνομικόν σύστημα, άλλ ' ήναγκά- 

σθησαν.νά ύποκύψουν καί νά έκλείψουν 
παντελώς. Δ ιατί λοιπόν νά ματαιοπονούν 
οί ολίγοι αύτοί κακομαθημένοι;»
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1922
έϊίροόόον

Πλήν τών Πατραϊκών καί αί έφη- 
t μερίδες τών Αθηνών έσχολίασαν μέ 

τά πλέον κολακευτικά λόγια τήν έγ- 
κατάστάσιν καί τάς προόδους ττ)ς ’Α
στυνομίας Πόλεων. Ή  έφημερΐς «Ή 
Καθημερινή», τής 9ης Μαΐου 1922, 
εγραφεν χαρακτηριστικώς:

« Π Α Τ Ρ Α Ι 7 Μαίου. —  Ή  πολιτική κα- 
τάστασις άφισε να περάοη άπαρατήρητον 
ένα γεγονός, τό όποιον, εις άλλην πε- 
ρίστασιν, ασφαλώς θά έχαιρετίΖετο ιδι
αιτέρως ύπό τού Τύπου. Πρόκειται πε
ρί τής λειτουργίας του Σώ ματος 'Α σ τυ 
νομίας Πόλεων έν Πάτραις. Μολονότι 
δέν παρήλθεν άκόμη μήν, άφ ' ότου ό 
νέος θεσμός έφηρμόσθη ένταΰθα, έν 
τούτοις ή πρωτεύουσα τής Πελοποννή- 
σου ήλλαΕεν άρδην όψιν καί παρου
σίασε τοιαύτην εύρωπαϊκής πόλεως.

'Εκείνο, τό όποιον κάμνει έξαιρετικώς 
έντύπωσιν ε ις  όλους, είναι ότι ε ις  κά
θε γωνίαν, εις κάθε βήμα σχεδόν, συ
ναντά κανείς τόν έν ύπηρεσία Αστυ
νομικόν, μέ τήν κυανόλευκον ταινίαν 
ε ις  τόν αριστερόν του βραχίονα, βαδί- 

ι Ζοντα σεμνόν καί έπιβλητικόν, πρόθυμον 
πάντοτε εις τήν παροχήν πληροφοριών, 
σχετικών μέ τήν υπηρεσίαν του, όλιγό- 
λογον καί ύπενθυμίΖοντα εις όσους έ- 
ταΕίδευσαν τόν πολίσμαν τής Ν ιού Σκό- 
τλαντ Γιάρντ.

Τά πρώτα μέτρα τής νέα ς Αστυνο
μίας ήσαν ή καθαριότης τής πόλεως καί 
ή τακτοποίησις τής κινήσεως τών οχη
μάτων καί τών πεΖοπορούντων. Έπηκο-

Οί άνδρες τού Α ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος Πατρών τό Ετος 1954.

λούθησεν ή έπιβολή διατιμήσεων έν τη 
άγορρ, καί — έκείνο, πού δέν έγνω- 
ρίΖαμεν — ή άΕίωσις καί ή έπιμονή τής 
Αστυνομίας ε ις  τήν έφαρμογήν τών 

διατιμήσεων. Ά φ ' ής έγκατεστάθη ή 
νέα Αστυνομία, τά τρόφιμα καί τά εί
δη τής πρώτης ανάγκης ύπετιμήθησαν 
κατά 10%, χάρις εις τήν έπιμονήν αύ- 
τήν.

Ιδού ήδη καί τό ένεργητικόν τών δύο 
παρελθουσών έβδομάδων εις συλλή
ψεις: 10 παρανόμως όπλοφοροϋντες,
14 λιποτάκται, 8 άνυπότακτοι, 3 κλέπται 
καί ένας δράστης άποπείρας φόνου. Αύ- 
ταί διά τάς Πάτρας δέν εϊνε όλίγαι. Τό 
σύστημα, άλλως τε, μέ τό όποιον έργά- 
Ζεται ή Αστυνομία ήδη, μάς παρέχει 
τό ένδόσιμον, ότι, προληπτικώς ένεργοϋ- 
σα, θά προλαμβάνη κάθε όδίκημα. Καί 
αύτό βεβαίως εϊνε πολιτισμός. "Ο σον 
διά τάς μικροπαραβάσεις τών άστυνο- 
μικών διατάΕεων, αύται δέν μηνύονται, 
παρά άφοϋ έπανειλημμένω ς ύποδειχθή 
ε ις  τούς παραβάτας τό γινόμενον άτο- 
πον καί έΕηγηθή μέ πολλήν εύγένειαν 
όπό τόν Αστυνομικόν ή έκ τής διορ- 
θώσεως προκύπτουσα ωφέλεια, τόσον 
ε ις  τό άτομον, όσον καί ε ις  ολόκληρον 
τήν κοινωνίαν.

Ε ϊνε άληθές, ότι όχι μόνον αί Ά ρ χ α ί 
καί οί έπίσημοι, άλλά καί όλοι οί πολϊ- 
ται προθυμοποιούνται, ποιος πρώτος νά 
συνδράμη τήν Αστυνομίαν. Τά δικαστή
ρια π.χ. έκδικάΖουν άμέσως τάς είσα- 
γομένας ύποθέσεις καί διευκολύνουν 
οϋτω τό έργον τής καταστολής τού ά- 
δικήματος. Ό  κ. Νομάρχης καί ό κ. Δ ή 
μαρχος ήμπορεί νά εϊπη τις, ότι άμιλ-

λώνται, τις πρώτος νά ένεργήοη πρός 
έκτέλεο ιν τών ύπό τής Α στυνομ ία ς  ύ- 
ποδεικνυομένων μέτρων διά τήν καθα
ριότητα, τόν φωτισμόν τής πόλεως καί 
του λιμένος, καί έν γένει διά τά Ζητή
ματα τής άρμοδιότητος έκάστου. Ο ί δέ 
πολίται, έμψυχούμενοι άπό τήν γενικήν 
ταύτην προσπάθειαν, όχι μόνον σπεύ
δουν νά συμμορφωθούν μέ ό,τι ή 'Α 
στυνομία ύποδεικνύει, άλλά καί μόνοι 
των συνιστώσιν εις τήν Αστυνομίαν τήν 
λήψιν άλλων μέτρων, τών όποιων ό το
πικός χαρακτήρ διέφυγε τυχόν πρός 
στιγμήν. Ε ϊνε αύτόχρημα γεγονός ότι 
έν Πάτραις κοινόν καί Αστυνομία προ
χωρούν άλληλοκρατούμενοι, άντί, ώς 
πολλάκις κατά τό παρελθόν συνέβη, νά 
βαδίΖουν πρός άντιθέτους διευθύνσεις.

Πάντα ταΰτα, χωρίς θόρυβον, χωρίς 
περιττός έπιδείΕεις. Ο ί Ά γ γ λ ο ι όργα- 
νωταί, τά μέλη τής Βρεττανικής Α σ τ υ 
νομικής Αποστολής κ. Μπούμπιερ καί 
Ρήντ, άκούραστοι τρέχουν παντού, ά- 
κούουν όλους εύγενέστατα καί δίδουν 
τήν γνώμην των, γνώμην δεικνύουσαν 
πείραν άστυνομικήν πρωτοφανή δΓ ή- 
μάς. Ο ί ίδικοί μας άΕιωματικοί τής α
στυνομίας, έΕελθόντες όλοι, ώς γνω
στόν, έκ τής άστυνομικής Σχολής, είναι 
έφάμιλλοι τών οργανωτών των. Ό  Ζή
λος, ή δραστηριότης, καί τό τακτ, τό 
όποιον έπέδειΕαν μέχρι σήμερον, είναι 
άνώτερα παντός έπαίνου. Ή  εύεργετική 
τούτων συνεργασία άπέδωκεν, έντός ό- 
λίγου, τά τόσον εύχάριστα διά τήν πόλιν 
μας άποτελέσματα.

Συνέχεια σελ. 550
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΘΥΜΑ
Τήν 1.30' μεταμεσονύκτιον ώ

ραν τής 25ης Ιουνίου 1922, ήχη
σαν οί σειρήνες τών Πατρών. Μία 
φοβερή πυρκαϊά είχεν έκραγή, α
πειλούσα νά καταστρέψη τό κέν- 
τρον τής ώραίας πόλεως. "Απόν
τες οί αστυνομικοί τής Διευθύν- 
σεως Πατρών, οί περισσότεροι 
ήμίγυμνοι, έσπευσαν εις τόν τό
πον τής τραγωδίας. Αί προσπά- 
θειαι πρός κατάσβεσιν τού πυρός 
καί διάσωσιν προσώπων καί πρα
γμάτων ήσαν αληθώς ήρωϊκαί.

Είκοσι αστυνομικοί έτραυματί- 
σθησαν, ένω ό άστυφύλαΕ Ιωάν
νης Καζής, προσπαθών νά άνοί- 
Εη δίοδον μεταΕϋ τών ειδών καιο- 
μένου καταστήματος καί νά σώ- 
ση κινδυνεύοντας συνανθρώπους

λ ς τ γ

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ



ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
του, εύρε φρικτόν θάνατον, ά- 
πανθρακωθείς ύπό των τεραστί
ων φλογών. Ό  τραγικός άστυ- 
φύλαΕ, τό πρώτον θΰμα τής Α 
στυνομίας Πόλεων εις τό πεδίον 

* τής τιμής, έκηδεύθη τήν έπομέ- 
νην μέ τιμάς ήρωος. Αί σημαϊαι 
εις τάς Πάτρας άνηρτήθησαν με- 
οίστιοι καί ολόκληρος ό Πατραϊ- 
κός λαός προέπεμψε τό γενναίο 
παλληκάρι εις τήν τελευταίαν 
του κατοικίαν. Ή  θυοία τοΰ Κα- 
2ή, ήταν μιά άκόμα άπόδειΕις πε
ρί τής άξίας τοΰ νέου 'Αστυνο
μικού θεσμού. Ή  ’Αστυνομία Πό
λεων έχασε ένα εκλεκτό μέλος 
της, άλλά κέρδισε μιά σημαντική 
θέσι στήν καρδιά τοΰ ευαίσθητου 
λαού μας.

ι

Φ Υ Λ ΑΞ

Κ A Ζ Η Σ



Ή  Φ ιλ α ρ μ ο ν ικ ή  

τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κατά τήν 
περιφοράν τής τί
μιας κάρας τοδ 
'Αγίου Άνδρέου 

εις Πάτρας.

ΚΟΓΚ. ΙΑΚΓΝΘΟΣ 
Μέλος τής ’Οργανωτικής ’Αποστο
λής καί μετέπειτα ’Αρχηγός ’Αστυνο

μίας Πόλεων.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων ίδρύθη διά τόν πολιτισμόν καί 
τά 50 χρόνια από τής συστάσεως έορτάζομεν κατά τό 
άκοίμητον φρουρόν των ύψίστων άγαθών τοΰ Έλλη-

Αλλά, πλήν τοΰ τύπου, αί οργανώ
σεις, οί σύλλογοι καί τ6 σωματεία τών 
Πατρών καθημερινώς άπέστελλον έπι- 
στολάς ή τηλεγραφήματα πρός τόν Σ έρ  
Χαλλίντεϋ καί πρός τόν διευθυντήν τής 
Αστυνομίας Πατρών, δΓ ών διεδήλω- 

νον τήν πίοτιν των πρός τό νέον Σ ώ 
μα καί ύπέσχοντο πλήρη καί άμέριστον 
συμπαράστασιν πρός έπιτυχίαν τοΰ £ρ- 
γου του. Χαρακτηριστικώς, ό Δ ικηγο
ρικός Σύλλογος Πατρών άνέφερεν εις 
έγγραφόν του τήν 22.4.1922, ήτοι τήν 
έπομένην τής έγκαταστάσεως τής 'Α 
στυνομίας έν Πάτραις.

Έ ν  Πότραις τη 22 Απριλίου 1922 
ΑΕιότιμον Αρχηγόν 'Αστυνομίας Π ό

λεων
FR . H A L L IN D A Y

Μ ε τ ' ανυπόκριτου χαράς ό Δ ικηγορι
κός Σύλλογος Πατρών, ύποδεχόμενος 
τήν έγκαινίασιν καί έν τή ήμετέρα πόλει 
τού νέου Αστυνομικού καθεστώτος, έγ- 
γυωμένου τήν τε παγίωσιν τής τάΕεως 
ώς καί τήν εισαγωγήν παρ' ήμίν τών 
έΕανθρωπιστικών μέσων έν τή άσκήσει 
τής προληπτικής έΕουσίας, διαδηλοϊ, ώς 
δημοσία άρχή, έφορώσα τήν έφαρμογήν 
τών νόμων, τήν στερράν αύτοΰ άπόφασιν, 
όπως παράσχη άμέριστον τήν ήθικήν του 
ύποστήριΕιν πρός διεΕαγωγήν τού έργώ- 
δους, έκπολιτιστικοϋ καί ανακαινιστικού 
έργου τής νέα ς Αστυνομίας τών Π ό 
λεων, έφ 'ή ς  δικαίως όλόκληρος ή κοι
νωνία καί ιδιαιτέρως ό διανοούμενος

κόσμος τών Πατρών στηρίΖει τάς χρη
στοτέρας τών έλπίδων.

Μ ε τ ' έΕαιρέτου ύπολήψεως 
Ό  Πρόεδρος

Α Ν Δ Ρ .  Κ Α Φ Φ Ε Ν Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Ό  Γραμματεύς 

ΑΓΓ. Ζ Α Φ Ε ΙΡ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ή  συναίσθησις τού καθήκοντος, ή ά- 
γόπη πρός τόν συνάνθρωπον, ή αύτοθυ- 
σία καί γενικώ ς τά ιδεώδη, ύφ ' ών διε- 
πνέοντο οί νέοι αστυνομικοί λειτουργοί, 
κατεδείχθησαν περιτράνως κατά τήν έν 
Πάτραις λαβοϋσαν χώραν πυρκαϊάν τόν 
Ιο ύ λ ιο ν  τοΰ 1922. "Απασα ή άστυνο- 
μική δύναμις κατέφθασεν έπί τόπου, 
πρός κατάσβεσιν ταύτης καί τήν διάσω- 
σιν κινδυνευόντων άνθρώπων. Κατά τήν 
πάλην πρός τάς φλόγας, εΰρε τραγι
κόν θάνατον, ήρωϊκώς όγωνιΖόμενος, 
ό άστυφύλαΕ Ιω ά ν ν η ς  ΚαΖής, τό  πρώ
τον θύμα τού νεοσυστάτου Σώματος, έ- 
τραμαυτίσθησαν δέ άνω τών είκοσι άλ
λων άστυνομικών. Ή  αύτοθυσία τών άν- 
δρών τής Αστυνομίας μετέβαλε τήν 
πρός ταύτην άγάπην τών Πατρινών εις 
άληθή λατρείαν. Ό  τραγικός όστυφύ- 
λαΕ ΚαΖής έκηδεύθη μέ τιμάς ήρωος 
καί μέ τήν πάνδημον συμμετοχήν τού 
πληθυσμού, ό όποιος, έπείοθη πλέον, 
άτι ή Ζωή, ή τιμή καί ή περιουσία του 
έχουν άνατεθή εις χεϊρας στιβαράς, εις 
κρατικούς ύπαλλήλους, οϊτινες, διά τά 
ύψηλά ταΰτα όγαθά, δέν φείδονται ού- 
δέ τής Ζωής των άκόμη. Νέοι διθύραμ
βοι, νέα έγκώμια έγράφησαν, διό τόν 
νέον άθλον τής 'Αστυνομίας Πόλεων. 
'Αρκεί, νομίΖομεν, καί ε ις ένδειΕιν έλα-



τήν πρόοδον. Τό τιμημένον αύτό Σώμα, τοΰ όποιου 
τρέχον 'έτος, άπέδβιξεν δτι άποτελεϊ τόν ισχυρόν, τόν 
νικοΰ λαού καί τής Ελληνικής Πατρίδος.

χίοτης τιμής πρός τούς γενναίους, νά 
παραθέσωμεν τό  σχόλιον τού «Νεολό- 
γου τών Πατρών», τό όποιον άποτελεϊ, 
πράγματι, μνημεϊον δόΕης καί άρετής 
δΓ εκείνους, δ ι' ήμάς δέ βαρυτάτην 
κληρονομιάν. "Εγραφε, τότε, ή Πατραί- 
κή έφημερίς:

• Ό τ α ν  έΕύπνησα τό πρωί καί έδιά- 
βασα ε ις  τόν «Νεολόγον» τήν περιγρα
φήν τής χθεσινής μεγάλης πυρκαϊός καί 
τήν δράσιν τής Αστυνομίας μας, τό προ
σωπικόν τής όποιας έοχε τόσα θύματα 
ε ις  νεκρούς καί τραυματίας, όμολογώ 
δτι ήσθάνθην μοΖί μέ τό βαθύ αϊοθημα 
τής λύπης, διά τό άτυχή αύτό άνθρώ- 
πινα θύματα, άνάμικτον καί βαθύτατον 
αίσθημα χαράς καί ύπερηφανείας. Ή -  
θέλησα νά άναφωνήσω. Ή  Ελλάς έσώ- 
θη! Υπάρχουν, έπί τέλους, άνθρωποι, 
δημόσιοι λειτουργοί, έννοοΰντες τί ση
μαίνει ή λέΕις καθήκον! t Τήν στιγμήν 
πού εύρισκόμεθα πρό τοΰ άποκαρδιωτι- 
κοΰ θεάματος νά βλέπωμεν άνωτέρους 
ύπαλλήλους νά πολιτικολογούν ώς βλα
χοδήμαρχοι, πού ή μηχανή τής πολιτείας 
έΕερχαβαλώθη τελείω ς καί δέν γνωρί
ζει τό σκυλί τόν άφέντη του, νά βλέπη 
κανείς τούς άστυνομικούς τής νέας ’Α 
στυνομίας τών Πόλεω ν νά καίωνται οάν 
λαμπάδες είς τήν ίεράν ιδέαν τοΰ κα
θήκοντος, είναι ένα θέαμα, πού έπί τέ
λους σέ συγκροτεί, νά μήν ντρέπεσαι, 
δτι έγεννήθης "Ελλην. Έ ά ν  μάς λείπη 
κάτι ε ίς τήν 'Ελλάδα, αύτό είναι ό χα- 
ρακτήρ καί ή έλλειψ ις συναισθήσεως 
τοΰ καθήκοντος. Περισσότερον άπό μίαν 
νίκην είς τό μέτωπον καί τήν προσάρ- 
τησιν μιάς έπαρχίας άΕίΖει ή κατανόη-

σις τής μεγάλης τούτης άληθείας. Καί 
οί νεκροί καί τραυματίαι άοτυνομικοί 
τής χθεσινής πυρκαϊός άΕίΖει νά τιμη
θούν περισσότερον άπό τούς ήρωιιδούς 
νεκρούς καί τραυματίας τοΰ μετώπου, 
διότι έδωσαν τό μέγα ήθικόν παράδει
γμα, ότι πρέπει νά έκτελή κανείς τό 
καθήκον του, άντιμετωπίΖων ψυχραίμως 
τόν θάνατον, όχι μόνον άπέναντι τοΰ 
έχθροΰ τής πατρίδος, άλλά καί παντοΰ 
καί πάντοτε καί όπου έκλήθη.

Καί νά συλλογίζεται κανείς, δτι δέν 
έχουν περάσει λ ίγες ήμέρες πού ό φαυ- 
λοκρατισμός καί ό ρουσφετολογισμός, 
αί αγιάτρευτοι αύταί πληγαί τής Ελ 
λάδος, είχον στήσει τόν πόλεμον κατά 
τής θαυμαοίας αύτής 'Αστυνομίας, διότι 
πιθανόν τήν εΰρισκον έμπόδιον ε ίς  τό 
άπαίσια σχέδιά των, νά άποτελματώσουν 
τήν άτυχή αύτήν χώραν, νά έκφαυλί- 
σουν κάθε χαρακτήρα καί νά μένουν 
κύριοι, διά νά οργιάσουν έπί τοΰ πτώ
ματος τής 'Ελλάδος! Μ εγαλείτερος κό
λαφος δέν ήτο δυνατόν νά δοθή έπί τής 
ρυπαρός παρειάς τοΰ φαυλοκροτισμοΰ, 
όποθενδήποτε καί έάν προέρχεται, άνε- 
Εαρτήτως κομματικών άποχρώσεων, διό
τι πανταχοΰ έμφωλεύει, άπό τήν χθε
σινήν τραγικήν ούμπτωσιν.

-Α Π Ο Κ Α Λ Υ Φ Θ Ω Μ Ε Ν , Κ Υ Ρ ΙΟ Ι,  Π Ρ Ο  
Τ Ω Ν  Θ Υ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν 
Τ Ο Σ !  Τ ΙΜ Η  Ε ΙΣ  Τ Ο Υ Σ  Χ Θ Ε Σ ΙΝ Ο Υ Σ  
Ν Ε Κ Ρ Ο Υ Σ  Κ Α Ι  Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΑ Σ !  Υ 
Π Η Ρ Ξ Α Ν  Α Ξ ΙΟ Ι Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  Τ Α  
Π Τ Ω Χ Α  Α Υ Τ Α  Π Α ΙΔ ΙΑ  Κ Α Ι Ε Τ ΙΜ Η - 
Σ Α Ν  Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ ΙΔ Α .  Ε Υ Γ Ε  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Ν  Τ Ω Ν  Π Ο Λ Ε Ω Ν ! - .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΓΒΙΤΗΣ 
Πρώτος ’Αστυνομικός Δ) ντής Κέρ
κυρας, Πατρών, Πειραιώς καί ’Α

θηνών.

’Αντιπροσωπεία 
τής ’Αστυνομίας 
ύπό τόν άρχηγόν 
αύτής καί τών λοι
πών άρχών τής πό- 
λεως τών Πατρών, 
κατά τήν παρακο
λούθησή ώσαύτως 
τής περιφοράς τής 

τιμίας Κάρας.
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ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
27" Μ α ΐ ο υ  19 2 3

Μετά τόν θρίαμβον τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις Κέρκυραν καί Πάτρας, δ δρόμος ήτο πλέον άνοικτός 
διά τήν έγκατάστασίν της, εις τόν μεγαλύτεροι λιμένα τής χώρας, τόν Πειραιά.

Πράγματι, τήν 27ην Μαΐου τοΰ 1923 καί έπειτα άπό έπίσημον τελετήν, ή όποια έγένετο εις τόν Τινά- 
νειον Κήπον, οί νέοι άστυνομικοί άνέλαβον τά καθήκοντά των, προκαλέσαντες καί έδώ τόν θαυμασμόν καί τήν 
άγάπην των κατοίκων τοΰ Πειραιώς. Παρά τό γεγονός, δτι ή άστυνόμευσις τοΰ έπινείου τής Πρωτευούσης, έ- 
νεφάνιζε ζοφεράν κατάστασιν, έν τούτοις, ή· κατανόησις τοΰ κοινοΰ, τά νέα συστήματα, τά δποΐα έφήρμοσεν 
ή ’Αστυνομία Πόλεων καί ή έπιτυχία της εις τάς δύο προηγηθείσας πόλεις, είχον ως άποτέλεσμα νά έπανα- 
ληφθή καί εις τήν μεγαλόπολιν τοΰ Πειραιώς, δ άθλος, δστις έπετεύχθη εις τάς Πάτρας καί τήν Κέρ
κυραν. Νέα σχόλια έγράφησαν, νέοι ύμνοι ήκούσθησαν, νέες χρυσές έλπίδες έστηρίχθησαν εις τό νεοσύστατον 
Σώμα. Έ άν δέν άπετέλει ίσως περιαυτολογίαν, θά έχρειάζοντο ασφαλώς δεκάδες σελίδων, διά νά καταχω- 
ρηθοΰν ένταΰθα τά δημοσιεύματα τοΰ τύπου, τά ψηφίσματα συλλόγων καί σωματείων καί αί γνώμαι πολιτών, 
άπό τοΰ άπλοΰ λεμβούχου τοΰ λιμένας, μέχρι τοΰ δημάρχου τής γείτονος. Τά μεγάλα δμως έργα δμιλοΰν μό
να των. Καί τό έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέγα καί τότε, δπως καί σήμερον, δέν έχει χρείαν διαφημί- 
σεως. Παρά ταΰτα, χάριν τής ιστορικής μνήμης, εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά έπισημάνωμεν ώρισμένα σημεία, δ
πως ταΰτα έτονίσθησαν εις τάς έφημερίδας τών χρόνων έκείνων καί έκ τών δποίων, σαφώς καταφαίνεται, άφ’ 
Ινός μέν ή άνακούφισις τήν όποιαν ή κοινή γνώμη ήσθάνθη έκ τής έφαρμογής τοΰ νέου συστήματος άστυνο- 
μεύσεως καί άφ’ έτέρου, ή ραγδαία άλλαγή, ή δποία μετέβαλε τόν Πειραιά, άπό πόλιν κακοποιών εις πόλιν 
έντιμων έργατών, βιοτεχνών καί βιομηχάνων. “Εγραφεν ή Πειραϊκή έφημερίς «Σφαίρα», είς σχάλιόν της, 
τήν 29ην Μαΐου τοΰ 1923:



« Από τής χθες, ή πόλις μας απέκτη
σε τήν όστυνομίαν της, μίαν αστυνο
μίαν άνταΕίαν αυτής, ώς μεγαλοπόλεως, 
ώς έμπορικοΰ λιμένος, ώς κέντρου, τέ 
λος, πολιτισμένου. Είναι ή ύπό τόν Α 
στυνομικόν Διευθυντήν κ. I. Καλυβίτην 
« Αστυνομία Πόλεων», ή όφειλομένη εις 
τήν έμπνευσμένην καί μεθοδικήν όργά- 
νωοιν τού Σ έρ  Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ. 
Τί είναι ή Αστυνομία των Πόλεων; Ε ί
ναι άπλούστατα ή Ζώσα σφραγίς τού πο
λιτισμού. Είναι ή άπόδειΕις ύπάρΕεως 
εις μίαν πόλιν τού σεβασμού πρός τούς 
νόμους καί τάς όρχάς, τού αισθήματος 
τής πεποιθήσεως πρός τήν Κρατικήν 
μηχανήν καί τούς θεμελιώ δεις αύτής 
τροχούς, τήν δικαιοσύνην, τήν ισονο
μίαν, τήν άτομικήν έλευθερίαν. Είναι 
άκόμη, καθ' ήμάς, ή άπόδειΕις ύπάρΕε
ως χρηστών ήθών, έΕευγενισμένων αν
τιλήψεων. Διότι, πράγματι, μόνον μίαν 
τοιαύτην κοινωνίαν δύναται νά διευθύ- 
νη ή μικροσκοπική λεπτή ράβδος τού ά- 
στυφύλακος.

Ο ύτω ς έκλαμβόνομεν, οϋτω δικαιού
μεθα νά κρίνωμεν τήν άπόφασιν περί 
έγκαταστόσεως ε ις  τήν πόλιν μας τού 
νέου άστυνομικοϋ θεσμού. Ό  Πειρα ιεύς 
δικαιούται νά ύπερηφανεύεται διά τό 
πολύτιμον άπόκτημα.

Αλλά καί έχει άπό σήμερον μίαν ιε
ρόν ύποχρέωσιν. Νά καταστήοη, όσον 
δύναται, εύχερές τό έργον τών νέων 
Αστυνομικών 'Αρχώ ν. Ο  άστυφύλαΕ έ· 

διδάχθη εις τήν σχολήν του δτι ό πολί
της δέν είναι έχθρός του, δέν είναι καν 
ύποδεέστερός του. Έδ ιδάχθη  νά σέβε
ται τόν πολίτην, έδιδάχθη ότι οφείλει 
νά είναι φ ίλος του καί προστάτης του, 
άν παρουσιασθή άνάγκη, έδιδάχθη ότι 
όφείλει νά είναι ύπάλληλος τού Κρά 
τους καί τών πολιτών του καί όχι Κε- 
ρίμ Αγάς. Ο ί Π ειρα ιε ϊς πολϊται έχουν 
ήδη τήν ύποχρέωσιν νό διδάΕη έκαστος 
έαυτόν, τάς άπέναντι τών άρχών ύπο- 
χρεώ σεις του. "Ο τα ν  τούτο συντελε- 
σθή, θά έπέλθη αύτομάτως μία στενή 
συνεργασία πολιτών καί Αστυνομίας,

Ό  Αείμνηστος Αρχηγός Φρ. Χαλ- 
λίντεΟ μετά τού πρώτου ’Αστυνομι
κού Δ) ντοΰ Πειραιώς καί μετέπειτα 
σεβαστού ’Αρχηγού τής Αστυνομίας 
κ. I. Καλυβίτη (έξ Αριστερών), τού 
Ά γγλου Αστυνομικού Ρίντ καί τού 
Φρουράρχου Πειραιώς (έκ δεξιών) 
Συνταγματάρχου Βαμβακοπούλου, 
εύθύς μετά τήν τελετήν τής έγκατα- 
στάσεως εις τον Τινάνειον Κήπον.

συνεργασία ή όποια θά άποτελέση τήν 
ίδεωδεστέραν έγγύησιν διά τήν τήρησιν 
τής τάΕεως, διά τήν έκμηδένισιν τών 
κακοποιών στοιχείων, διά τήν έπιθολήν 
τών Νόμων, διά τήν άπονομήν Δ ικα ιο
σύνης. Ό  Πειρα ιεύς ας ύπογράψη νοε- 
ρώς μετά τής νέας του Αστυνομίας 
συμβόλαιον άμοιβαίας συνεργασίας μέ 
Ισοβαρείς όρους ύποχρεώσεων καί δ ι
καιωμάτων έκατέρωθεν. Θά έμφανίσουν 
τοιουτοτρόπως τήν πόλιν μας, τήν δευ- 
τέραν Ελληνικήν πόλιν, ώς πόλιν άντα
Είαν τής άποστολής της, άνταΕίαν τού 
πολιτισμού της».

Μία Αλλη έφημερίς, ή «’Αμάλ
θεια», τής 21ης Μαίου 1923, όλίγας 
δηλονότι ήμέρας πρό τής έπισήμου 
έγκαταστάσεως· τής ’Αστυνομίας εις 
Πειραιά, Ιγραφεν είς σχόλιον ύπό 
τόν τίτλον «Ό Έ λλην Πόλισμαν», 
ύπογραφόμενον ύπό τού συνεργάτου 
της Π. Κς:

Ζητώ συγγνώμην διά τήν Εενικήν λέ- 
Ειν. Αλλά είναι Εένος έκεϊνος τόν ό
ποιον όνομάΖω τοιουτοτρόπως. Ξένος 
ε ίς  όλα: Ε ίς τό περπάτημα, είς τήν 
γλώσσαν, είς τούς τρόπους, ε ίς  τήν σκέ- 
ψιν, ε ίς τήν έμφάνισιν καί τό κυριώτε- 
ρον, Εένος ε ίς  τόν τόπον τή ς έκτελέ- 
σεως ε ίς  τάς ύπηρεσίας, τάς όποιας, 
τούς έχουν άναθέσει.

Ό  πόλισμαν λοιπόν. Ό  πόλισμαν, τό 
καμάρι τής Κερκύρας καί ό τρόμος τών 
κακοποιών τών Πατρών. Ό  πόλισμαν, 
ό όποιος έκαμε τήν πόλιν τής Κερκύρας

Άστυφύλαξ τήν έποχήν τής έγκατα
στάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
είς Πειραιά. Σκίτσον έφημερίδος τών 

χρόνων Ικείνων.



Ή ευγένεια, ή πειθαρχία, ή αξιοπρέπεια, ή είλικρί- 
τόν συνάνθρωπον άπετέλεσαν καί άποτελουν τά βά- 
λεων έστήριξαν τό ύπέρλαμπρον οικοδόμημα του έν-

όπό άπόψεως τάΕεως, εύπρεπείας, κα- 
θαριότητος, νά μή είναι Ελληνική. Ό  
πόλισμαν, ό όποιος έκαμε τάς Πάτρας 
νά φαίνεται ε ις τά μάτια τών μεταβαι- 
νόντων αυτόθι ώς Παράδεισος. Ο  πό- 
λισμαν, ό ήσυχος, ό δραστήριος, ό ήμε
ρος. ό ρ ιπτόμενος εις τήν πυρκαϊάν — 
μήπως δέν συνέβη εις τάς Πάτρας — 
όπου έκάησαν όχι ολίγα άπό τά λεβεν
τόπαιδα αυτά; άρκεϊ μόνον νά έκτελέση 
τό καθήκον του, ό μή λογαριάΖων ού- 
δένα είμή τόν νόμον, ό μή ενδιαφερό
μενος δΓ ούδέν άλλο παρά διά τήν υ
πηρεσίαν του φερμάρει άπό τινων ήμε
ρων στήν πόλιν μας.

Φερμάρει εϊπαμεν; Συγγνώμην. Δ έν  
φερμάρει. Τό μάτι του τό άνήσυχον, μό 
καί γαλήνιον, τό έΕυπνό του μάτι κατα
σκοπεύει, ψάχνει, έρευνα, σημειώνει, ό- 
ποτυποϊ τό κάθε τι. Είναι παρεπίδημος, 
εϊνε Εένος. Χωρίς έργασίαν άκόμη, ένώ 
γνωρίζει πώς σήμερον, αϋριον ή πόλις 
θά είναι δική του. Υπό τήν φροντίδα 
του, ύπό τούς οφθαλμούς του. Ε ις  τάς 
χεϊρας του όλη. Ή  τήρησις τής τάΕεως, 
ή καθαριότης της, ή ήθική της, τό πάν 
της θά είναι ε ις τήν δικαιοδοσίαν του. 
Α ύτός  θά άναλάβη, νά τήν μεταβάλη, 
νά τήν μεταπλάση, τροποποιών αύτήν, 
καθαρίΖων αύτήν, πλανίΖων αύτήν, κα
θαρίΖων αύτήν άπό κάθε παρείσακτον 
Ζωντανόν ή άψυχον, έργον γιγάντιον 
βεβαίως. Ύπέροχον. Εκπληκτικόν. 
Ά λ λ ' άνάλογον αύτοϋ καί τής μορφώ- 
σεώ ς του, τή ς  ιδιοσυγκρασίας του.

Ξένος έδώ καί ε ις  τόν Πειραιά όμως 
όχι. Έ δώ  τέρμα έκεϊ ό σταθμός. Καί 
ό ν  έδώ παρακολουθείς μέ άγρυπνο μάτι 
τήν κατάστασίν μας εις τόν Πειραιά έρ- 
γάΖεται καί τόν μεταβάλλει.

ΈργάΖετα ι; — "Α  όχι δά άκόμη, μάς 
λέγει κάποιος άνώτερος άΕιωματικός τής 
άστυνομίας τών πόλεων, τόν όποιον 
συνηντήσαμεν χθές. ΣπουδάΖομεν άκό
μη τόν Πειραιά, τόν μανθάνομεν, τοπο- 
γραφικώς, άπό άπόψεως ήθών καί έθί- 
μων. Από άπόψεως νοοτροπίας καί ψυ- 
χοσυνθέσεως τών κατοίκων του. "Ο χι, 
δέν  έργαΖόμεθα άκόμη. Αλλά θά έργα- 
οθώμεν όμως καί πολύ συντόμως μάλι
στα. Αλλά τότε όταν όντιληφθώμεν ότι 
τόν ήΕεύρωμεν καλά τόν Πειραιά. 
"Ο χ ι τούς δρόμους του, όχι τάς πλα
τείας του ή τά καφενεία του. 'Α λλά  ό 
λο. 'Α κούετε; "Ο λον. Ά π ό  τό κρησφύ-

γετον τού χασισοπότου καί τού χαρτο
παίκτου, μέχρι τών μεγάρων τής άκολα- 
σίας καί τής διαφθοράς. "Ο ταν  τό κα
κόν τό έχομεν τριγυρίσει άπό όλα του 
τά μέρη πού νά είναι δυνατόν όχι νά 
μάς Εεφύγη άλλά ούτε καί νά Ζήση τό 
τε καί μόνον τότε θά έργασθώμεν. Π ε ι
ράματα ήμεϊς δέν κάμνομεν. Ή  θά τόν 
κάμωμεν τόν Πειραιά πόλιν, όπως τάς 
Πάτρας καί τήν Κέρκυραν ή θά άποθά- 
νωμεν όλοι.

Λόγος περιαυτολόγου θά εϊπη τις. "Ω  
όχι! περιαυτολόγος δέν δύναται νά εί
ναι ό έντροπαλός αύτός νέος, ό έπι- 
στήμων αύτός άστυνομικός, ό μορφω
μένος έγκυκλοπαιδικώς πόλισμαν, ό ά- 
θόρυβος αύτός προασπιστής τής άσφα- 
λείας τής πόλεως. Δ έν  τού φαίνεται άλ
λως τε.

Δ έν  έΕετάΖομεν τήν δρόσιν τών 250 
άστυνομικών οί όποιοι άποτελούν τήν 
πρώτην άποστολήν έκ τών άνδρών τών 
μελλόντων νά άποτελέσωσι τήν φρου
ράν τού Πειραιώς, διότι δέν έχουσιν εί- 
σέτι. Δυνάμεθα νά έΕετάσωμεν όμως 
καί νά άνατάμωμεν, αύτόν τούτον τόν ά- 
στυνομικόν. Ώ ς  άστυνομικόν ύπάλλη- 
λον καί ώς άνθρωπον.

Ο ί πλεϊστοι τούτων είναι μορφωμένοι 
άρκετά καλά. Δικηγόροι, φοιτηταί δια
φόρων σχολών τού Πανεπιστημίου, τε 
λειόφοιτοι τού Γυμνασίου οί περισσότε
ροι, μέ στρατιωτικήν μόρφωσιν πολυε
τή, τήν όποιαν άπέκτησαν καί ε ις  τόν 
Στρατώ να καί ε ις  τήν μάχην, Ζωηροί 
ώς ρωμηο'ι καί έΕυπνοι, λιτοί, εύάγω- 
γοι, παιδιά καλών οικογενειών μέ άνά- 
πτυΕιν κοινωνικήν καί οικογενειακήν ά- 
νατροφήν όχι τυχαίαν, μέ όρεΕιν διά έρ
γασίαν οί περισσότεροι μέ πόθον πρός 
μόρφωσιν μέλλοντος, μέ άρχάς καί αι
σθήματα ύγια, είσήχθησαν πρό μηνών 
εις τήν άστυνομικήν σχολήν Κερκύρας.

Τί έδιδάχθηοαν έκεϊ; τί έμαθαν; τί 
άπεκόμισαν; Νά μάς έπιτρέψητε νά μή 
άσχοληθώμεν ήμεϊς. Δ ιότι ή πόλις τών 
Πατρών όμιλεϊ έχει συνήγορόν της καί 
έκθειαστήν της άρκετά καλόν τήν Κ έρ 
κυραν. Κα ί όταν τά πράγματα όμιλοϋν

μόνα των, νομίΖομεν ότι δέ κάμνει νά 
όμιλή κανείς δΓ αύτά.

Πώ ς Ζώοιν; Ά κ ό μ η  δέν έκάμαμεν τό 
σπήτι μας, μάς λέγει ό ίδ ιος άΕιωματι- * 
κός. Τά καταφέρνομεν όπως ήμπορού- 
μεν.

Σπήτι νοικοκυρεμένο, καθαρόν, μέ 
δωμάτια άπλά άπαστράπτοντα έκ καθα- 
ρ ιότητος καί εύπρεπείας, σπήτι πού τού 
είναι άγνωστος ή κλασσική μυρωδιά τού 
Στρατώνος, μάς δέχεται. Δ έν  σκοντά- 
πτομεν ε ις  άρβύλας πεταμένος, δέν 
μπερδεύονται τά ποδάρια μέ κάλτσες 
σκορπισμένες έδώ καί έκεϊ, δέν προβάλ
λουν άπό τάς γωνίας καί άπό τάς ήμι- 
κλείστους θύρας άγουροΕυπνημένα πρό
σωπα μισόπλυτα, καί χωμένα ε ις  τούς 
μανδύας των άστυνομικοί. Ο ύτε θόρυ
βος, ούτε ή έλαχίστη άταΕία άκούεται. 
Σιγή, τάΕις, καθαριότης άπ' άκρου ε ις  
άκρον.

Π. Κς.

Ά λλά, πλήν τών έφημερίδων, Α
ξίζει νά παιρακολουθήσωμεν καί τάς 
Αφηγήσεις δύο Αστυνομικών, οί ό
ποιοι έζησαιν τήν προσπάθειαν τής 
’Αστυνομίας νά ευδοκιμήσω εις τόν 
Πειραιά καί έν συνεχεία τόν θρίαμ
βόν της εις τόν μεγαλύτερον λιμένα 
τής χώρας. Ή  πρώτη, άνήκει είς τόν 
Αείμνηστον Άστυν. Δ)ντήν Ν. Κα<- 
τραμπασάν καί ή δεύτερα είς τόν έ.σ. 4 
Άνθυπαστυνόμον κ. Γ. Δουκάκην.

Γράφει, λοιπόν, δ Ν. Κατραμπα- 
σάς είς έκδοθέν πρό έτών βιβλίον του:

Ή  πόλις τήν ήμέραν αύτήν είχε προπ
λάθει έορτάσιμον όψιν. Ο ί κάτοικοι, μέ 
περιέργειαν καί συγκίνησιν, άντίκρυοαν 
τούς νέους άστυνομικούς, πού μέ τήν 
πρωτότυπη καί έπιθλητική στολή είχον 
άναλάβει άπό τής 6ης πρωινής τήν ύ- 
πηρεσίαν τή ς φρουρήσεως τή ς πόλεως. 
Πολλοί πού είχαν άμέοω ς έλθει ε ίς  πρώ
την έπαφήν μαΖί των, μέ κάποιαν αύτα- 
ρέσκειαν καί ύπερηφάνειαν ταύτοχρό- 
νω ς διηγούντο τάς έντυπώσεις των, πού 
ήσαν έΕαιρετικά κολακευτικαΙ, διά τήν 
εύγένειάν των καί τήν λεπτότητα τών 
τρόπων των.

Ή τ ο  γεγονός πλέον ότι είχαν άπο- 
κτήσει τήν νέαν Αστυνομ ίαν, πού έπε- 
ρίμεναν καί τόσον ήθελαν.

Ό  ένθουσιασμός τών Πειραιωτών ά
πό τής πρώτης αύτής ήμέρας ήτο γε-

Άξιωματικοί τής Άστυν. Δ) νσεως 
Πειραιώς. Διακρίνονται μεταξύ αύ- 
τών: ’Εκ τών καθθημένων ό Δ) ντής 
κ. I. Καλυβίτης καί ό Ύποδ) ντής 
Γρ. Πράττης. Έ κ  τών όρθιων: Ό  ύ- 
πασπιστής τοϋ δ) ντοΰ I . Αγέλαστος 
καί ό διοικητής Ασφαλείας Π. Καλ- 

κάνης.



νεια, ή άμεροληψία, ή δικαιοσύνη και ή άγάττη προς 
θρα, έπι τών όποιων οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πό- 
δόξου Σώματος.

νικός καί ύπό τήν γενικήν επιδοκιμα
σίαν καί συμπάθειαν έγκαινιάσθη ή λε ι
τουργία τού νέου θεσμού ε ις  τό Έπ ί- 
νειον τής Πρωτευούοης.

Εδώ, όμως, ή Αστυνομία, ε ις  τόν 
πρώτον λιμένα καί τήν τρίτην πάλιν τής 
Ελλάδος, μή τήν μεγάλην έμπορικήν 

κίνησιν, μέ τόν πυκνόν πληθυσμόν καί 
ποικιλίαν τών τάΕεων, μέ τόν μέγα ά- 
ριθμών τών διαβατικών —  Εένων καί 
έντοπίων —  μέ τήν διέλευσιν διεθνών 
τύπων κακοποιών, λαθρεμπόρων, λωπο
δυτών, διαρρηκτών κλπ., ε ίχε ν ' αντι
μετώπιση άμέσως σοβαρά καί έπείγον- 
τα Ζητήματα Ασφ αλείας καί ΤάΕεως.

Ή  πολυπληθής έΕ άλλου έργατική τά- 
Εις καί ή οικονομική καί ήθική κρίσις ή 
όποια είχεν έπακολουθήσει τήν πρόσφα
τον Μ ικρασιατικήν καταστρο.φήν, μέ τήν 
προσωρινήν έγκατάστασιν χιλιάδων πτω
χών προσφύγων, έπέτειναν καί έπολλα- 
πλασίαΖαν τάς δυσκολίας ε ις  τά Ζητήμα
τα ταϋτα.

Τά πράγματα έδώ δέν ήσαν τόσον εύ
κολα, όσον ε ις  τήν Κέρκυραν καί τάς 
Πάτρας.

Εκτός τής γενικώς έπικρατούσης κα
κής καταστάσεως ΤάΕεω ς καί Ασφα
λείας, ε ις ώρισμένα τμήματα τής πό- 
λεως, όπως τά Καμίνια, ή Λεύκα, ή Δρα 
πετσώνα, ή Τροάμπα, τού ΤΖελέπη, τό 
Πασαλιμάνι, ή Γούβα, τού Βάβουλα 
κλπ., είχον έκτραφη ίδιοι τύποι άέργων 
κακοποιών, οί «κουτσαβάκηδες», άπο- 

» Ζώντες κυρίως άπό τά χαρτοπαίγνια καί 
τήν έκμετάλλευσιν τών κοινών γυναι
κών.

Ή  άμφίστομος μάχαιρα καί ή κουμ
πούρα έχρηοιμοποιοϋντο μέ μεγάλην 
εύκολίαν άπό τά ύποκείμενα αύτά καί 
τά μαχαιρώματα καί οί κουμπουριές ή
σαν συμβάντα άπό τά όποια δέν έφο- 
νεύοντο μόνον οί κακοποιοί μεταΕύ των, 
άλλά καί οί φιλήσυχοι πολλάκις πολϊται.

Θέμα έπίσης έπεΐγον καί σοβαρόν ά- 
πετέλει ή έπίβλεψις καί ή διατήρησις 
τής καθαριότητος τής πόλεως, ή όποια 
λόγω κακών τινών συνηθειών τών κα
τοίκων, τών πολλών βιομηχανιών, τής 
μεγάλης έργατικής κινήοεως καί τής έ- 
πικρατούσης εις πολλά τμήματα τής πό
λεω ς πενίας, παρ' όλας τάς προσπά
θειας τού Δήμου, εύρίσκετο ε ις  έπικίν- 
δυνον διά τήν δημοσίαν ύγείαν κατά- 
στασιν.

'Α π ό  τής πρώτης λοιπόν στιγμής ή 
'Αστυνομ ία  Πόλεων εύρέθη άντιμέτω- 
πος καί τού έΕόχω ς σοβαρού αύτοϋ Ζη-

Οί πρώτοι δνδρες καί άξιωμ,ατικοί 
τοϋ Τμήματος Γενικής Ασφαλείας 
ϋειραιώς. Μεταξύ αύτών οί: Π. Καλ- 
κάνης Αστυνόμος διοικητής, Έ ρ. 
Φλεριανδς ’Αστυνόμος, Τπ. ’Αγέλα
στος ’Αστυνόμος, I. Πανόπουλος Ύ- 

παστυνόμος κ.&.

τήματος, τό όποιον ήτο μέν τής άμέσου 
άρμοδιότητος τού Δήμου, άλλ’ έΕ ίσου 
καί δΓ αύτήν ένδιαφέρον.

Ούτω  κατά τήν μελέτην τών ληπτέων 
γενικώς άστυνομικών μέτρων έθεωρή- 
θη άμεσωτέρας άνάγκης ή λήψις πρω- 
τίστως τών μέτρων τάΕεως καί καθα
ριότητος διά τής αύστηρας καί συστη
ματικής έφαρμογής διαφόρων συγχρο
νισμένων Ά στυνομ ικώ ν ΔιατάΕεων.

Ά π ό  τής πρώτης λοιπόν ήμέρας ή 
Αστυνομία έθεσεν εις λειτουργίαν τό 

δίκτυον τών σκοπών τάΕεως καί τών πε
ριπόλων καί ή παρουσία της έΕησφαλί- 
σθη πυκνή καί συνεχής καθ' όλην τήν 
έκτασιν τής πόλεως.

Ο ί άνδρες τών Τμημάτων ΤάΕεω ς μέ 
τήν όΕεϊαν παρατηρητικότητά των καί 
τήν άκριβή γνώσιν τών καθηκόντων των, 
σύμφωνα καί πρός τάς οδηγίας τάς ό
ποιας είχον λάβει άπό τούς προϊσταμέ
νους των Διοικητάς, έπεδόθησαν εύθύς 
άμέσως ε ις  τήν καθοδήγησιν καί τήν έ- 
νημέρωσιν τών κατοίκων τής περιφέ
ρειας των έφ ' όλων τών άντικειμένων 
τών Άστυνομ ικώ ν ΔιατάΕεων.

Α ί όδηγίαι των διά τήν καθαριότητα 
τών καταστημάτων, τών πεΖοδρομίων 
καί τό άσβέστωμα τών ρείθρων αύτών, 
έγένοντο δεκταί παρ' αύτών ώς είδος 
συνταγών ύγιεινής, τάς όποιας ήσαν ύ- 
ποχρεωμένοι νά τηρούν καθ' έκάστην, 
δεδομένου ότι θά ύφίσταντο τόν σχετι
κόν καθημερινόν έλεγχον τών σκοπών.

Αλλά καί ή άκρίβεια τής ώρας τοϋ 
κλεισίματος τών καταστημάτων καί ή 
άφ ' ώρισμένης ώρας άπαγόρευσις τών 
άσμάτων καί τών παντοειδών θορύβων, 
πού διετάρασσον τήν ήσυχίαν τών κα
τοίκων, έρρυθμίσθησαν έΕ άρχής διά 
τής ύπό τών πολιτών κατανοήοεως τής 
άνάγκης πρός ύποβοήθησιν τών έπιδιώ- 
Εεων καί τών σκοπών τής Αστυνομ ίας.

Τά καταστήματα ήρχισαν νά κλείουν 
ώρισμένην ώραν καί ούτω (οί κακο
ποιοί) ήσαν ύποχρεωμένοι νά φεύγουν 
ένωρίς άπό τά νυκτερινά των πόστα. 
"Η ρχισαν  ν ' άπαγορεύωνται τά άσματα, 
μέ τά όποια κατά τάς προκεχωρημένας 
ώρας τής νυκτός έσυνήθιΖαν νά ση
μειώνουν τήν διέλευσιν των άπό τάς συ
νοικίας.

"Επειτα, κάπου - κόπου οί άστυφύ- 
λάκες τούς έσταματοϋσαν διά νά τούς 
συστήσουν νά μή περιφέρωνται τόσον 
άργά ε ις  τούς δρόμους.

Α ργ ό τερ α  πάλιν ήρχιοαν αί προσα
γωγοί τών ύποπτων εις τά Τμήματα πρός 
έΕακρίβωοιν κλπ., αί όμαδικαί σωματι
κοί έρευναι ε ις τά χαρτοπαίγνια, τά κα
φωδεία καί τά διάφορα άλλα κέντρα 
πού έσύχναΖαν καί σιγά - σιγά οί πε
ριορισμοί τής νέας Α σ τυνομ ία ς  τούς έ 
κλεισαν ε ις  ένα κύκλον πολύ δυσάρε- 
στον καί πολύ ύποπτον δΓ αύτούς.

Ο σάκις τέλος άπεπειρώντό καμμίαν 
έπίθεσιν έναντίον μεμονωμένων άστυ- 
φυλάκων καί έπίστευον ότι θά είχαν μίαν 
εϋκολον καί άσφαλή νίκην, ύφίσταντο 
πραγματικήν πανωλεθρίαν, διότι πάντο
τε ό ύφ ιστάμενος τήν έπίθεσιν Ά σ τυ - 
φύλαΕ, μή φέρων ούδέν δπλον, πλήν τής 
άστυνομικής ράβδου, ή όποια ήτο ανε
παρκής ε ις  τοιαύτας έπιθέσεις νά τόν 
προστατεύση, έκαμνε χρήσιν τή ς άστυ
νομικής συρίκτρας του, ε ις  τό  άκουσμα 
τής όποιας κατέφθανον σχεδόν άμέσως 
άπό όλα τά σημεία πλήθος άστυνομικών 
καί κατά τάς μάλλον άπιθάνους ώρας.

Δ έν  έσημειώθη ποτέ περίπτωσις χρή- 
σεω ς άστυνομικής συρίκτρας, πού νά μή 
συνεκεντρώθησαν τουλάχιστον πεντή- 
κοντα Αστυνομικοί.

Ά λ λ ο ι  κατέφθανον, ιδίως κατά τάς 
νύκτας, άνυπόδητοι καί άτελώς ένδεδυ- 
μένίοι, άλλά πάντως έφθανον έγκαίρως 
διά νά βοηθήσουν τόν κινδυνεύοντα συ
νάδελφόν των καί νά δώσουν ένα μά
θημα εις τούς θρασείς κακοποιούς. Καί 
τό φαινόμενον αύτό δέν είχε μόνον τήν 
άΕίαν του διά τήν βοήθειαν τού συνα
δέλφου καί τήν τιμωρίαν τών δραστών, 
άλλά καί διά τήν κατάπληΕιν καί τό δέος 
τά όποια έπροκαλοϋσαν ε ις  τούς κύ
κλους τών κακοποιών, οί όποιοι κατόπιν 
τών σκληρών μαθημάτων, τά όποια ε ις  
πλεϊστας τοιαύτας περιπτώσεις έλαβον, 
δέν έτολυοΰσαν πλέον νά έπαναλάβουν 
τοιαύτας επιθέσεις.

Μ ετά  πάροδον έπίσης όλίγου χρόνου, 
οί κακοποιοί ήρχισαν ν ' άντιλαμβάνων- 
ται ε ις  τάς τάΕεις των μακράς άπουσίας 
ώριομένων συναδέλφων των.

Ο ί διάφοροι άσύλληπτοι διαρρηκτοί, 
ό ένας μετά τόν άλλον, έπιπτον ε ις  χεϊ- 
ρας τών άστυνομικών, είτε συλλαμβα- 
νόμενοι κατά τάς ώρας τής διαρρήΕεως, 
είτε άμέσως μετά τήν κλοπήν, είτε βρα- 
δύτερον κατά τήν πώλησιν τών κλοπι
μαίων καί ούτως οί άγνωστοι τοϋ Ά -



στυνομικοΰ Δελτίου ήρχισαν ταχέω ς νά 
σπανίζουν.

Ά λ λ ' εκείνο πού τούς ε ϊχεν ιδιαιτέ
ρως ανησυχήσει ήσαν τά δακτυλικά ά- 
ποτυπώματα.

Δ έν  ήτο μόνον ό έΕευτελιομός πού 
ύιρίαταντο, ύποχρεούμενοι νά άπλώνουν 
τά δάκτυλά των ένα - ένα ε ις  τήν μεταλ
λικήν πλάκαν τού Εργαστηρίου τής Ση- 
μάνσεως καί ή φωτογράφησίς των κα
τά διαφόρους- στάσεις, άλλά κυρίως ό 
φόβος πού τρύς έκυρίευεν, άρχίζοντας 
πλέον νά πιστεύουν ότι είχαν τεθη όρι- 
στικώς ύπό τόν διαρκή έλεγχον τής Α 
στυνομίας.

"Η ρχισαν λοιπάν σιγά - σιγά ν ' άπο- 
αύρωνται άπό τά κέντρα των, νά άραιώ- 
νουν τάς έμφανίσεις των καί νά δια
σκορπίζονται πρός πλέον άγνωστα καί 
άπομεμακρυομένα σημεία τή ς πόλεως.

Τό Πασαλιμάνι, ή Τρούμπα, τού Τζε- 
λέπη, ή Καστέλλα, τά Καμίνια, ή Λ εύ 
κα, τά Βούρλα, άπηλλάγηοαν όπά τήν 
μάστιγα τού Κουτοαβακισμοϋ καί τούς 
έΕ έπαγγέλματος κακοποιούς.

“Ετσι ό ειρηνικός καί πολιτισμένος 
Πόλισμαν έπεβλήθη άπ ' άκρου ε ις  ά- 
κρον ε ις  τήν πάλιν τού Πειραιώς καί 
κατέστη άντικείμενον άγάπης καί έμπι- 
στοσύνης έκ μέρους τών πολιτών.

Ο ί κάτοικοι τού Πειραιώς έβλεπαν νά 
ικανοποιούνται αί έλπίδες, πού είχαν 
στηρίΕει έπί τής νέας 'Αστυνομίας, καί 
δέν παρέλειπαν καμμίαν εύκαιρίαν νά 
έκδηλώνουν τά αίσθήματά των αύτά καί 
νά κάμνουν δ,τι ήμποροΰν διά νά τήν 
βοηθήσουν ε ις  τό έργον της.

Ή  τάΕις ε ίχε πλέον έπιβληθή άπόλυ- 
τος καί παραδειγματική, καί ή καθα- 
ριότης σιγά - σιγά μέ τήν έπιμονή τών 
σκοπών άστυφυλόκων έγινε συνήθεια 
τών κατοίκων. Ή  καθαριότης τού πε
ζοδρομίου καί τό άσβέστωμα τών ρεί
θρων ήτο ή πρωινή άπασχόλησις κάθε 
νοικοκυράς.

Ο ί νέοι άστυνομικοί είχαν τόσον κα
τακτήσει τήν κοινήν γνώμην, ώστε παν
τού όπου παρουσιάζοντο έγίνοντο άντι- 
κείμενον έκδηλώσεως άγάπης καί συμ
πάθειας καί όλοι έπιθυμοϋοαν νά τούς 
γνωρίσουν καί νά τούς περιποιηθούν.

Είχαν κατορθώσει μέ τήν συμπεριφοράν 
των νά έΕαλείψουν όλοσχερώς τήν έμ 
φυτον έκείνην φιλοτιμίαν καί δυσπι
στίαν, πού αισθάνονται διά τούς άστυ- 
νομικούς οί πολϊται όλων τών χωρών 
τού κόσμου καί νά κερδίσουν τήν άπε- 
ριόριστον έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην 
τών κατοίκων τού Πειραιώς...

...Θέλω νά τονίσω κάτι άπό τό νέον 
άστυνομικόν σύστημα, πού έκαμνε με- 
γάλην έντύπωοιν ε ις  τούς Πειραιείς. Ή -  
το ή ακρίβεια τού δρομολογίου τού σκο
πού.

"Ε να ς  σεβαστός καθηγητής τών μα
θηματικών, πού ήλθε κάποτε ε ις  τό  Τμή
μα μου διά νά έκφράση τά συγχαρητή
ρια καί τόν θαυμασμόν του διά τούς ν έ 
ους άστυνομικούς, καί διά τό αίσθημα 
τής άσφαλείας πού εϊχεν άποκτήσει ά
πό τής έγκαταστάσεως τή ς νέα ς 'Α σ τυ 
νομίας, έκθειόζων τήν εύγένειαν τών 
σκοπών καί τήν προσήλωσίν των ε ις  τό 
καθήκον, προσέθεσε μεταΕύ τών όλλων:

—  Καί τί άκρίβεια είναι αύτή στή δια
δρομή τής σκοπιάςI Σ ά ς  βεβαιώ ότι ό
ταν βλέπω τό πρωί τόν σκοπό έΕω άπό 
τό σπίτι μου, Εέρω πάντοτε ότι ή ώρα 
είναι 8 άκριβώς καί βάζω τό ρολόι μου. 
Αληθινό ' ΑστεροσκοπείοI...

Ή  άψήγησις του κ. Δουκάκη
Μ ετά  τήν Κέρκυρα καί τήν Πάτρα, 

σειρά είχε ό Πειρα ιεύς γιά τήν άστυ- 
νόμευσί του άπό τήν 'Αστυνομία  Π όλε
ων. Γ ι ' αύτό ό 'Α ρχηγός τής Βρεταννι- 
κής 'Αποστολής (μακαρίτης) Σ έρ  Φρει
δερίκος Χαλλίντεϋ, τόν 'Απρίλ ιον τού 
1923 διέταΕε τόν Διοικητή τής 'Α σ τυ 
νομικής Σ χολή ς  Σλόμαν, μέλος κι' αύ- 
τός τής Βρεταννικής 'Αποστολής, νά 
δώσουν έΕετάσεις οί μαθηταί τής Τετάρ
της περιόδου. Πάνω άπό τετρακόσιοι 
μαθηταί άποτελούσαμε τήν τετάρτη πε
ρίοδο. Δώσομε έΕετάσεις κι' όσοι πε
τύχαμε, πήραμε μέ τή σειρά μας τόν ά- 
ριθμό μητρώου. Ή λ θ α  στήν πρώτη ε ι
κοσάδα καί μού δόθηκε άριθμός μη
τρώου 684.
Καί τό πρωί τής 23 'Απριλίου 1Θ23, ό 
Δ ιο ικητής τής Σχολής, ό Σλόμαν, έδω-

Στον Πειραιά κάνει τήν εμφάνι
σή τηο ή Αστυνομία Πόλεων. 
Πολλές έλπίδες έδωσε τό νέο 
Σώμα στό λαό τοϋ έπινεΐου. Σέ « 
λίγο, οί έλπίδες έκεϊνες έγιναν 
πραγματικότης. Ή  τάζις, ή άσφά- 
λεια, ή καθαριότης, ήταν άγαθά, 
τά όποια γιά πρώτη φορά οί Πει- 
ραιεϊς έγνώρισαν.

οε διαταγή νά βγούμε στόν μεγάλο πε
ρίβολο τού φρουρίου, όπου έστεγάζετο 
ή 'Αστυνομική Σχολή, γιά νά δώσουμε 
τόν όρκο.

Ό  Σλόμαν, οί καθηγηταί κ. Σαμπά- 
νης, ό μετέπειτα σεβαστός Α ρ χ η γ ό ς  
τού Σώματος, ό κ. Κυρίτσης καί άλλοι, 
πήραν θέσεις στό κέντρο τού ήμικυκλίου 
πού έσχηματίοαμε καί παρακολούθησαν 
τήν τελετή τής ορκωμοσίας.

Κατά τό τέλος τής τελετής, ό Δ ιο ι
κητής Σλόμαν έΕεφώνησε σύντομο λό
γο, πού μάς τόν μετέφρασε ό διερμη- 
νεύς του.

Τά ώραϊα έκεϊνα λόγια του άντηχοϋν * 
άκόμη στ' αύτιά μου.

— Κύριοι, μάς είπε, εϊσθε νέοι μέ 
σφρίγος καί διάθεσι, καί είμαι βέβαιος 
πώς θά έργασθήτε μέ ζήλο στό έπάγ- 
γελμα πού διαλέΕατε. Θά άντιμετωπί- 
σετε κινδύνους, θά έχετε εύθϋνες άπέ- 
ναντι τοϋ λαού, μά έδώ στή Σχολή  έμά- 
θατε τόσα πολλά, πού θά μπορήτε νά 
βγαίνετε άπό τά άδιέΕοδα πού θά σάς 
παρουσιάζωνται...

Προορίζεσθε διά τήν άστυνόμευσι τοϋ 
Πειραιώς. Είναι μεγάλη πόλις' καί σάν 
μεγάλο μεσογειακό λιμάνι έχει άφθονο 
ύπόκοσμο καί πολλούς κακοποιούς. Γιά 
νά έμπεδώσετε τήν τάΕι καί νά δώοετε 
τήν άσφάλεια ατούς κατοίκους, θά κου- 
ρασθήτε, θά κινδυνεύσετε, μά στό τέλος 
πιστεύω πώς θά έπιβληθήτε...

Μ ' αύτά τά λόγια ό Δ ιο ικητής τελείω 
σε τόν λόγον του καί μάς εύχήθηκε κα
λή τύχη καί καλή σταδιοδρομία στό και
νούργιο, πολιτισμένο 'Αστυνομικό Σ ώ 
μα.

Τήν έπομένη κιόλας ήμέρα, ντυμένοι 
μέ όλοκαίνουργες μαύρες στολές, μπή
καμε στό καράβι τής γραμμής πού μάς 
έφερε στόν Πειραιά. Σοβαροί καί άΕιο- 
πρεπείς προχωρούσαμε στούς δρόμους 
τής πόλεως. Ό  κόσμος μάς κοίταζε μέ 
περιέργεια καί θαυμασμό, καί πολλοί 
μάς μιλούσαν άγγλικά.

—  "Ο χ ι κύριοι, άπαντούσαμε, δέν εί
μαστε Εένοι. Είμαστε "Ελληνες, ή και
νούργια Αστυνομία...

Καί τήγ 28ην Μ α ίου τοϋ 1923, μετά 
τήν ιστορική καί έπιβλητική παρέλασι
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Σαράντα οκτώ χρόνια πέρασαν 
άπό τότε... Στην πορεία τοϋ χρό- 

, νου, ή Αστυνομία εργάστηκε 
σκληρά γιά νά έΕασφαλίση ατό 
πρώτο λιμάνι τής χώρας προϋπο
θέσεις γιά τήν πρόοδο καί τήν ε
ξέλιξή του.

πού έκάναμε στόν κεντρικό δρόμο τοΰ 
Πειραιώς, στή σημερινή λεωφόρο Βασι- 
λεω ς Κωνσταντίνου, ό Δ ιο ικητής Χω ρο
φυλακής παρέδωσε τήν πόλι στόν πρώτο 
'Αστυνομικό Διευθυντή, τόν μετέπειτα 
σεβαστό Α ρ χ η γ ό  τοϋ Σώ ματος κ. Ίω άν- 
νην Καλυβίτην.

Τριακόσιοι περίπου άστυνομικοί έπαν- 
δρώσαμε τά Τμήματα πού παρελάβαμε 
άπό τήν Χωροφυλακή. Τό Α '  μέ Δ ιο ι
κητή τόν 'Αστυνόμον κ. Γεώργιον Κιό- 
λαν, τό Β ' μέ τόν "Αστυνόμον (μακα
ρίτην) Γεώργιον Πηρουνόκην, τό Γ ' μέ 
τόν Α σ τυνόμ ον  (μακαρίτην) Έ μμ. Σπα- 

'  νάκην, τόν 'Αστυνομικόν Σταθμόν Κα- 
στέλλας, τό σημερινό Δ '  Τμήμα μέ τόν 
Ύ παοτυνόμον κ. Ά λέΕα νδρον  Φούφαν, 
καί τήν Γενικήν 'Ασφ άλειαν μέ Δ ιο ικη
τήν τόν 'Αστυνόμον κ. Παναγιώτην Καλ- 
κάνην, εις τήν όποιαν μέ έτοποθέτησε 
ή Δ ιεύθυνσις.

Ή  Γενική 'Ασφ άλεια είχε στεγασθή 
στή διασταύρωσι τών όδών Χαριλάου 
Τρικούπη καί Κολοκοτρώνη κι' άπό έ- 
κεϊ άρχισαν νά έΕαπολύωνται τά «λαγω
νικά» γιά τήν άναΖήτησι κι' άνακάλυψι 
τών άνθρώπων τής παρανομίας.

Δουλέψαμε σκληρά δίχως άνάπαυσι, 
δίχως σταμάτημα. Δ έν  μάς τό  έπέβα- 
λαν οί προϊστάμενοι, ένεργούσαμε μέ 
δική μας πρωτοβουλία έχοντες πάντοτε 
ύπ' όψιν τ ις  οδηγίες πού μάς έδιναν οί 
προϊστάμενοί μας, διά ν ' άπαλλάΕωμε 
τό γρηγορώτερο τήν πόλι άπό τό μίασμα 
τών κακοποιών.

Χάθηκαν καί οί έκβιαστές πού τριγύ
ριζαν ατά άπόμερα σημεία καί έπετίθεν- 
το στά έρωτικά Ζευγάρια. Ακόμα καί οί 
χασισοπότες έγκατέλειψαν τούς «ντε- 
κέδες» άπό τήν πόλι τοϋ Πειραιώς, τούς 
καμουφλαρισμένους σέ καφενεδάκια μέ 
βρώμικη καί σαραβαλιασμένη έπίπλωσι 
καί μέ τόν άπαραίτητο μπαγλαμά κρε
μασμένο διακριτικά στόν τοίχο, γιά νά 
συνοδεύη μέ τις χορδές του τούς καη
μούς τ*οϋ χαλκοπράσινου πελάτη, όταν 
«μαστουρωμένος» Ζοϋσε έκεϊ μέσα τόν 
ψεύτικο παράδεισό του. Τέτοιοι «ντεκέ- 
δες» ήταν τότε τοϋ ΤΖουάνου, τοϋ πε
ριβόητου κακοποιού στό Καστράκι, τό 
παλιό πυροβολείο, ή Πειραϊκή, ή γέφυ
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ρα τοϋ Μπαϊκούτση, τοϋ ΜπαρμπαλέΕη 
στήν άκτή ϊαθερ ίου, τοϋ Κρητικού κ.ό.

Καθάρισε άπό τόν γκριΖόαοπρο κα
πνό καί τή βαρειά μυρωδιά τού χασισιοϋ 
ή σπηλιά κάτω άπό τά άπόκρημνα βρά
χια τής Πειραϊκής, καθώς καί ή όνο- 
μαστή σπηλιά τής Καστέλλας, πού άπό 
«ντεκές» έγινε μοντέρνο κοσμικό κέν
τρο. Ή  ορχήστρα άντικατέστησε τό μπα
γλαμά καί ή τραγουδίστρια τόν χασικλή 
μέ τό βραχνό μάγκικο τραγούδι του...

"Ο λο ς  αύτός ό ύπόκοσμος, κυνηγη
μένος άπό τήν καινούργια Αστυνομία, 
άναγκάστηκε νά άποτραβηχτή άπό τόν 
Πειραιά καί νά καταφύγη στούς γύρω 
συνοικισμός, στόν Κοκκινόβραχο, στ ' 
"Ασπρα Χώματα, στό Σχ ιστό  τής Κοκ- 
κινιάς, στό Πέραμα, στά Ταμπούρια, τή 
συνέχεια τής μικρής Εύλινης πολιτείας 
τού συνοικισμού Δραπετσώνας, τής ό 
ποιας άΕίΖει τόν κόπο νά δώσω μιά μι
κρή περιγραφή.

Πριν άπό τή Μικρασιατική καταστρο
φή αύτός ό χώρος ήταν ένας άγονος 
βοσκότοπος, μέ λίγα διάσπαρτα χαμό
σπιτα καί μερικά τελωνειακό φυλάκια. 
Έ κ ε ϊ οί Εεσπιτωμένοι πρόσφυγες έχτι
σαν στά γρήγορα γιά νά στεγασθοϋν τή 
μικρή πόλι τους, μέ παρόγκες άπό τενε
κέδες καί πισσόχαρτα. Χω ρίς ρυμοτο
μία, μέ δαιδαλώδη στενά δρομάκια, πού 
άν τά έβλεπε κανείς σέ τοπογραφικό 
χάρτη θά τά έπαιρνε γιά άκατάληπτο 
φουτουριστικό διάγραμμα...

Σω στός λαβύρινθος, πλεονέκτημα με
γάλο γιά τούς κακοποιούς, πού γ ι’ αύτό 
βρήκαν έκεϊ καταφύγιο κι' έγκαταστά- 
θηκαν άνάμεσα στούς τίμιους κατοίκους 
τοϋ συνοικισμού. Δολοφόνοι, διαρρή
κτες, κλέπτες τοϋ λιμανιού, έκβιαστές, 
χαρτοκλέφτες, λαθρέμποροι καί περισ
σότεροι έμποροι ναρκωτικών, οί ύπ’ ά- 
ριθ. 1 έχθρο'ι τής κοινωνίας. Σά ν  μανι
τάρια Εεφύτρωναν στά διάφορα σημεία 
τοϋ συνοικισμού καί προμήθευαν τά δη
λητήριά τους στά παραστρατημένα νειά- 
τα.

Ο ί πιό γνωστοί ήσαν οί Παρτσαλίδης, 
Ζαραφονίτης, Παπαγεωργίου, Χρυοού- 
λας, Ξαπλάνας, Όρλώ φ, κΓ ένα σωρό 
άλλοι μεταπράτες τοϋ λευκού θανάτου.

Μ ' άπειρα τερτίπια καί τεχνάσματα, πλα- 
σάριΖαν τό θανατηφόρο έμπόρευμά τους 
στούς καταντημένους έΕ αίτιας τους £υ- 
πόλυτους καί κουρελήδες, πού κυκλο
φορούσαν σκελετωμένοι στά δρομάκια 
τοΰ συνοικισμού γιά νά συναντήσουν 
τούς μεταπράτες. "Αλλο ι γιά ν ' άγο- 
ράσουν τήν πρέΖα τους, κ ι' άλλοι γιά 
ένεσι άπό τόν Καραμποϊκη, τόν «για
τρό», όπως τόν άποκαλοϋσαν, κρυμμέ
νο πάντοτε μέσα στά έγκαταλελειμμένα 
βαγόνια τών Σ Ε Κ ,  κοντά στις μόνιμες 
δεΕαμενές...

ΜαΖί μέ αύτούς τούς κοινωνικούς έ- 
χθρούς σέ μεγάλη κλίμακα καί τά άλλα 
«φρούτα», ή πόρνη καί ή μαστροπός 
πού παρέσυραν άθώες παιδούλες, κα
τατρεγμένες άπό τήν προσφυγιά καί τήν 
φτώχεια. "Υστερα έρχονταν ή άλλη μαύ
ρη, κολασμένη ψυχή: ό σωματέμπορος, 
πού ψάρευε καί διάλεγε τό καλύτερο 
έμπόρευμά γιά νά τό διαθέση σέ κακό
φημα σπίτια καί στά άνθρωποπάΖαρα 
τής Βηρυττοϋ καί τής Αίγύπτου...

Γενικώς, ή Αστυνομία, άπό τών 
πρώτων άκόμη ήμερών τής Ιμφανί- 
σεώς της εις τόν Πειραιά, μετά τήν 
άποκατάστασιν πλήρους τάςεως καί 
εύπρεπείας, ήρχισε συστηματικήν έρ- 
γασίαν, πρός πάταξιν πάσης μορφής 
παιρανομίας. Οί σκληροί έγκληματίαι 
τοΰ λιμένος, Ιμποροι ναρκωτικών, έκ- 
βιασταί, σωματέμποροι, διαρρήκται 
κλπ. μετά τά πρώτα πλήγματα τά 
όποια έδέχθησαν, ήναγκάσθησαν, άλ
λοι μέν νά έγκαταλείψουν τήν πόλιν, 
άλλοι δέ νά έπανέλθουν, μέ τήν βοή
θειαν πολλάκ;ς της ’Αστυνομίας, είς 
τόν σωστόν δρόμον τής ζωής. Ό  Πει- 
ραιεΰς, ή άλλοτε πόλις τής αμαρτίας 
καί τοΰ έγκλήματος, είχε μεταβληθή 
έντός όλίγου, είς ύποδειγματικόν κέν- 
τρον άξιοζήλευτον, διά τήν τάξιν καί 
τήν άσφάλειαν.
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ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
κ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗ
ΡΩΣΕΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΙΛΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
I. Τής νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας σημαντικόν σταθμόν αποτελεί ή 

έν έτει 1921 ϊδρυσις τοϋ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, έκ του όποιου 
προήλθε νέα αστυνομική πραγματικότης, έπηρεάσασα άποφασιστικως τόν δη
μόσιον 6ΐον.

Φορεύς επαναστατικών αντιλήψεων καί έρανιζομένη έκ της καθόλου έ- 
πιστήμης καί τεχνικής (θεωρίας καί πράΕεως) τά χρήσιμα διά τήν δράσιν της 
στοιχεία ή Αστυνομία Πόλεων έδημιούργησε, μέ πρωτότυπον διά τήν εποχήν 
αφομοιωτικήν ικανότητα καί παρουσίασεν εις τόν Ελληνικόν Λαόν νέον τύ
πον «άστυνομικοΰ», δστις άδιακόπως παρακολουθών τάς ραγδαίας έΕελίξεις 
τοϋ αίώνος εύχερώς προσαρμόζεται ύπηρεσιακώς πρός αύτάς καί έπωφελώς 
διά τήν κοινωνίαν.

Μεθοδικώς καί μέ ρεαλισμόν περί τήν όργάνωσιν Αστυνομικών Υπηρε
σιών ( Ασφαλείας, ΈΕιχνιάσεως τοϋ Εγκλήματος, ΤάΕεως, Τροχαίας, Αγο
ρανομίας, 'Υγιεινής καί Τροφίμων, Τουρισμού, Μεταναστεύσεις, κ.ά.) άπο- 
τελεσματικώς έπέλυσε χρονίζοντα κοινωνικά προβλήματα καί έοημείωσεν 
εύεργετικήν τήν παρουσίαν της εις τά αιτήματα τής έποχής, έδραιώσασα ού
τως άμετακινήτως τό αίσθημα ασφαλείας εις τάς πόλεις ευθύνης της. Το έμ- 
πόριον καί ή περιουσία έπροστατεύθη, ή βιομηχανία περιεφρουρήθη, τά έπαγ-
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m  ®  cki h  a
15" Ιανουάριου 1925

Μόλις τρία Ιτη ζωής είχε συμπληρώσει ή ’Αστυνομία Πόλεων τό 1925, δτε τήν 15ην ’Ιανουάριου τού 
Ιτους έκείνου άνελάμβανε τήν άστυνόμευσιν τής πρωτευούσης τού Ελληνικού Κράτους. Ή  πόλις τής Παλ- 
λάδος έδέχετο τό λαμπρόν Σώμα μέ άνυπόκριτον ένθουσιασμόν καί μέ τήν πεποίθησιν, δτι καί είς τάς Αθή
νας θά δείξη τά άνυπέρβλητα προσόντα του, τά όποια είς τήν Κέρκυραν, τάς Πάτρας καί τόν Πειραια τό 
είχαν καταστήσει τήν πλέον δημοφιλή δημοσίαν υπηρεσίαν. Συγχρόνως μέ τήν έγκατάστασιν, ένα έγγραφον 
τού Υπουργού ’Εσωτερικών Γ. Κονδύλη, πρός τάς άρχάς τής Πρωτευούσης, άνέφερεν, έν πάση σαφήνεια, 
τήν νέαν πραγματικότητα καί έκάλει τάς ύπηρεσίας νά συνεργασθούν μέ τήν  ̂Αστυνομίαν, υποβοηθούσα^ το 
Ιργον της καί συμβάλλουσαι είς τήν πρόοδον καί τήν έπιτυχίαιν τού θεσμού. « Η ίδρυσις ίδιας Αστυνομία*, 
έλεγε μεταξύ άλλων τό έγγραφον τού Υπουργείου ’Εσωτερικών, λειτουργούσης συμφώνως πρός τάς νεωτε- 
ρας έπιστημονικάς θεωρίας, κατέστη έμφανής έν ταΐς μεγάλαις πόλεσιν, έν αίς οί δροι καί αί συνθήκαι τού 
βίου, ου μόνον πολύπλοκοι καί πολυσύνθετοι τυγχάνουσιν, άλλά καί καθ’ ήμέραν μεταββάλλονται καί κατ α
κολουθίαν νέαν άπαιτοϋσι ρύθμισιν, έναρμονιζομένην πρός τάς έκάστοτε περιστάσεις. Τό νέον σύστημα, ου- 
τινος αί γενικαί γραμμαί περιλαμβάνονται έν τψ κωδικοποιηθέντι νόμψ 2815, έφηρμόσθη έν Κέρκυρα, 11α- 
τραις καί Πειραιεί, έσχε δέ ή δργάνωσις αύτοΰ τοιαύτα αποτελέσματα, ώστε μετά θάρρους νά δυνάμεθα να ά- 
ποβλέπωμεν καί είς τήν έπιτυχίαν τού θεσμού έν τή Πρωτευούση, καίτοι άναγνωρίζομεν, δτι είναι δυσχερέ
στεροι οί δροι τής έφαρμογής αύτοδ. Παρά πάσαν, δμως, δυσχέρειαν, ή Κυβέρνησις θά έμμείνη^ εις τήν έφαρμο- 
γήν τού νέου συστήματος, διότι ή έφαρμογή τούτου άποτελεΐ τμήμα τού δλου άνορθωτικοΰ προγράμματος^, 
προκειμένου περί μεταρρυθμίσεων έν τή έσωτερική τής Χώρας διοικήσει». Καί συνεχίζει τό έγγραφον τού 
Υπουργείου ’Εσωτερικών. «Διά τήν έξασφάλισιν, δμως, τής έπιτυχίας τού νέου τούτου θεσμού, άπαιτεΐται, 

ούχί μόνον τό άπλοΰν ένδιαφέρον τών δημοσίων ’Αρχών, άλλά καί ή στενή συνεργασία μετά τών ύπηρεσιων 
τού νέου Σώματος, έπί πάσης έν γένει ύποθέσεως, έφ’ ής αδτη, είτε έκ τού νόμου, είτε έκ λόγων σκοπιμότη- 
τος, xpivexax άπαραίτητος. Δια τόν λόγον τοΟτον άπευθυνόμεθα πρός υμάς, προ-σωπικώς, Ενα διατυπωαωμεν 
τήν παράκλησιν ήμών, δπως παράσχητε πλήρη καί άμέριστον τήν συνδρομήν σας, πρός έδραίωσιν τού νέου
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Αναμνηστική φωτογραφία των πρώτων Αστυνομικών τής Δ ) νσεως 
'Αθηνών, εύθΰς μετά τήν έγκατάσταοιν τοϋ Σώματος, ε ις  Α θ ή 
νας, πρό των Παλαιών 'Ανακτόρω ν. Δ ιακρίνονται ε ις  τήν πρώ- 
την σειράν έΕ άριστερών: Ο ί 'Αστυνόμοι Βρανόπουλος καί Πε- 
τούνης, ό Δ )ν τή ς  'Αστυνομ ίας Καλυβίτης, ό 'Α ρχηγός Φρ. Χαλ- 
λίντεϋ, ό καθηγητής Γαρδίκας καί οί 'Αστυνόμοι Μαγγάθας καί 

Γιαννοϋτσος.

συστήματος, δπερ, έπιτυγχάνον, μ έ λ λ ε ι  ν ά  σ η μ ε ι ώ σ η  έ ν  τ ή  Χ ώ ρ ς ι  ή μ ώ ν  σ η μ α ν 
τ ι κ ό ν  σ τ α θ μ ό ν  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  κ α ί  π ρ ο ό δ ο υ » .

Πρό τής άναλήψεως ύπό τών νέων αστυνομικών τών καθηκόντων των, έν τή περιοχή των ’Αθηνών, ε- 
λαβε χώραν τήν13ην Ιανουάριου έπιθεώρησις τούτων εις την πλατείαν τών Παλαιών ’Ανακτόρων, κατά 
τήν όποιαν παρέστη πλήθος κόσμου, παρά τό δριμύ ψύχος, τό έπικρατοΰν τήν ήμέραν έκείνην. Ό  ’Αρχη
γός τής Βρεττανικήξ ’Οργανωτικής ’Αποστολής Σερ Φρειδερίκος Χαλλίντεϋ προσεφώνησε διά μεστών έν- 
νοιών λόγων τους υπάλληλους τού νέου Σώματος. Τουτους προσεφώνησεν, έπίσης, καί ό Αείμνηστος Κλεάν
θης Γεωργιάδης, τμηματάρχης τού Υπουργείου ’Εσωτερικών, φανατικός ύποστηρικτής τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί τών υψηλών ιδανικών της.

«...Πάσα ένέργεια υμών, είπε πρός τους νέους Αστυνομικούς δ φωτισμένος έκεΐνος κρατικός λειτουργός, 
καί ή πλέον μηδαμινού ένδιαφέροντος πρέπει νά είναι Αντικειμενική, ουδέποτε έπηρεαζομένη Από Αντιλή
ψεις η εισηγήσεις ξενας προς το δημόσιόν συμφέρον. Ή  κοινωνία σάς περιμένει μέ ειλικρινή ένθουσιασμόν 
καί πρέπει νά φανήτε Αντάξιοι τών έλπίδων πού στηρίζει εις υμάς. Τό έργον σας νά προσπαθήσετε νά τό 
Αγαπήσετε καί νά Αφοσιωθήτε πρός αυτό μέ ειλικρίνειαν καί ένθουσιασμόν. Ή  έπιτυχία του θά είναι βεβαία...».

Τήν έπομένην, 14ην ’Ιανουάριου, έγένετο, εις τόν αυτόν ως άνω τόπον, ή έπίσημος τελετή τής έγκατα- 
στάσεως τής Αστυνομίας Πόλεων εις τάς Αθήνας. Εις τήν μεγάλην έκείνην, διά τήν Πατρίδα, χαράν, συμ- 
^ετεΐχον δ Υπουργός τών^ ’Εσωτερικών αείμνηστος Γ. Κονδύλης, ό ’Αρχηγός καί τά μέλη τής Βρεττανικής 
Αποστολής, οί Δήμαρχοι ’Αθηνών καί Πειραιώς, δ ’Αρχηγός Χωροφυλακής, πολιτευταί καί άλλοι έπίση- 

μοι, ώς καί πλήθος κόσμου. Μετά τόν Αγιασμόν, δ Γ. Κονδύλης προσεφώνησε τούς άνδρας τής νέας ’Αστυ
νομίας τών ’Αθηνών, πρός τούς όποιους έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του, διά τό μέχρι τότε έπιτελεσθέν Ιργον 
είς άς πόλεις έφηρμόσθη δ νέος θεσμός καί ύπεσχέθη τήν άμέριστον συμπαράστασιν τής Πολιτείας πρός πρα- 
γμάτωσιν τών σκοπών τής νέας Αστυνομίας. Μετά τήν προσφώνησιν τού Υπουργού τών ’Εσωτερικών, ώμί- 
λησε, καταφανώς συγκεκινημένος, δ Χαλλίντεϋ, δ όποιος, ώς πατήρ πρός τέκνα, καθώς ό ίδιος προσφυώς 
συνήθιζε νά λέγη, άπηύθυνε τάς τελευταίας του συμβουλάς, αΐτινες, έκτοτε, καί μέχρι σήμερον, Αποτελούν 
τάς βάσεις, έφ’ ών έδράζεται τό τιμημένον Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
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‘Η ’Αστυνομία Πόλεων, όν 
μέσω των κεραυνών καί των 
καταιγίδων, αί όποΤαι πεν- 
τηκοντα ολόκληρα έτη την 
επληξαν, κατώρθωσε να έπι- 
βιώση καί να έμφανίση εν 
άπαράμιλλον πρότυπον δη

μοσίας υπηρεσίας.

Ό  ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Φρ. Χαλλίντεϋ μετά του 
’Αστυν. Δ) ντοΰ ’Αθηνών I . Καλυβίτη είς μίαν τελετήν 
πρό τής Μητροπόλεως τών ’Αθηνών, έπεμβαίνοντες 

πρός άποχατάστασιν τής τάξεως.

«...Αί θεμελιώ δεις άρχαί, είπε, μετα- 
Εύ τών άλλων, ό φλογερός έκεϊνος Φι· 
λέλλην, δΓ άς κατεβάλλομεν προσπά
θειας όπως ριΖωθώσι βαθέως ε ίς  τήν 
ψυχήν τών Αστυνομικών, βασίζονται ι
δία έπί τής υίοθετήσεως τών κατωτέ
ρω λόγων ένός  μεγάλου έν Λονδίνψ 
δικαστοϋ, τοϋ λόρδου Μπράμπτον.

« Δ ι ά  τ ή ν  έ κ τ έ λ ε σ ι ν ,  λέ
γει οΰτος. ο ί α σ δ ή π ο τ ε  ύ π η- 
ρ ε ο i α C, δ Γ  ή ν ή θ ε λ ε  κ λ η -  
θ ή  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  τ ι ς ,  π ρ έ 
π ε ι  ν ά  ε ί ν α ι  ά τ ά ρ α χ ο ς .  
Ό  π α ρ α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς  ά σ τ υ 
ν ο μ ι κ ό ς  ε ί ν α ι  ά κ α τ ά λ λ η -  
λ ο ς  π ρ ό ς  έ κ τ έ λ ε σ ι ν  τ ώ ν  
κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ο υ ,  δ ι ό τ ι ,  
λ ό γ ω  τ ή ς  π α ρ α φ ο ρ ά ς  
τ ο υ ,  ά δ υ ν α τ ε ϊ  ν ά  κ ρ ί ν η  ά- 
σ φ α λ ώ ς  κ α ί  ά μ ε ρ ο λ ή -  
π τ ω ς».

Ό  Ά σ τυνομ ικό ς  όφείλει μετά ψυ
χραιμίας καί ύπομονητικότητος ν ' άκρο- 
άται παντός άπευθυνομένου πρός αυ
τόν, καί νά φέρεται εύγενώς άχι μόνον 
ε ίς  πρόσωπα περιωπής, άλλα έν γένει 
ε ίς παν πρόσωπον, άσχέτω ς πρός τήν 
κοινωνικήν τάΕιν ε ίς  ήν τούτο ανήκει. 
Ν ' άποφεύγπ πάσαν τραχύτητα, ένεργών 
σταθερώς μέν, άλλ- όχι βαναύσως, καί 
νά μή κάμνη ύπερβολικήν χρήσιν τής 
χορηγουμένης αύτώ ύπό τοϋ Νόμου έ- 
Εουσίας, ούτε νά έπιδεικνύη ύπερβάλ- 
λοντα Ζήλον, καθ' όσον οΰτος δυνατόν 
νά τόν όδηγήση είς άτοπους ένεργεϊας.
Επίσης, δέον ό 'Αστυνομ ικός νά μή έ- 

πεμβαίνη είς Ζητήματα, άτινα δέν είναι 
τής άπολύτου άρμοδιότητός του. Τό άν- 
τίθετον ήθελε προκαλέσει δυσφορίαν 
κατ' αύτοϋ καί μάλλον ε ίς  βλάβην τής 
ύπηρεσίας θ ' άπέβαινε.

Καί ήδη, απευθυνόμενος πρός ύμάς 
τούς 'Αστυνομικούς, έχω νά τονίσω, άτι 
ή έγκσθίδρυσις τής 'Αστυνομ ία ς Π ό
λεων ένταΰθα, πόλιν πολυανθρωποτάτην 
καί έπιθόλλουσαν, ώς έκ τών σημερι

νών όρων τοϋ βίου, ϋποχρεώσεις τερά
στιας, συνεπάγεται δΓ ύμάς βαρυτάτας 
εύθύνας. Μ ή  πτοήσθε, όμως, πρό τών 
εύθυνών τούτων, άλλά, τούναντίον, με
τά θάρρους άναλόβετε τόν άγώνα, έ- 
χοντες τήν πεποίθησιν, ότι, κατά τήν 
έκτέλεσιν τών δυσχερών πολλαπλών κα
θηκόντων σας, θά είναι συμπαραστάται 
ύμών προθυμότατοι πάσαι αί λοιποί Ά ρ 
χαί καί οί φιλόνομοι πολϊται. Επί τού- 
τοις, θεωρώ έπιβεβλημένον νά σάς ύ- 
πομνήσω καί ν ' άΕιώσω παρ' ύμών τήν 
άπαρασάλευτον προσήλωσίν σας ε ίς  τάς 
έΕής γενικός καί ύψίστης σπουδαιότη- 
τος άρχάς.

Ό  μέγας ύπό του Νόμου έπιδιωκό- 
μενος σκοπός συνίσταται ε ίς  τήν πρό- 
ληψιν τών άΕιοποίνων πράΕεων. Δ ιό  
τούτο ό Ά στυνομ ικός  πρέπει νά έΕα- 
σκή άκάματον καί ένδελεχή προσπάθει
αν, ίνα προλομβάνη διά τής έπαγρυπνή- 
σεως τήν διάπραΕιν αύτών. Ό  Ά σ τ υ 
νομικός όστις έπιτυγχάνει τούτο είναι 
άΕιος μεγαλυτέρου έπαίνου ή έκείνου 
όστις άπαριθμεϊ σωρείαν καταδικαστικών 
άποφάσεων έπί τελεσθέντων, έν τη πε
ριφέρεια του, άδικημάτων. Μ ή  σπεύδε
τε ποτέ ε ίς  τάς ένεργεϊας σας, πριν ή 
σχηματίσετε άσφαλή καί άκριβή γνώμην 
περί τής κατά Νόμον έπιβεβλημένης λύ- 
σεως τών ύπό τήν κρίσιν σας τιθεμένων 
διαφορών. "Ε χ ε τε  πάντοτε ύπ' όψει σας 
ότι κατά τήν έφαρμογήν τών νόμων, μά
λιστα είς κοινωνίας κατά τό  σύνολον 
μορφωμένος, τήν έντεταλμένην πρός 
τούτο Α ρ χ ή ν  δέον νά διέπη σύνεσις καί 
λεπτότης ένεργεϊας. Έ σ τέ  φιλαλήθεις. 
Μ ή  μεγαλοποιείτε, άλλά μετ ' άπολύτου 
άκριβείας καί άληθείας έκθέτετε τά γ ε
γονότα καί μή προσδίδετε ε ίς  αύτά 
χροιάν άλλοίαν έκείνης, ήν πραγματι- 
κώς έχουν. Τό  άντίθετον άποβαίνει έπι- 
κίνδυνον καί πολλάκις καταστρεπτικόν. 
Α ν τ λ ε ίτ ε  πάντοτε τήν ήθικήν δύναμιν, 
ήν άπαιτεϊ ή έκπλήρωσις τοϋ καθήκον
τος, έκ τής σταθερός θελήσεως νά πα

ρέχετε έαυτούς ύπόδειγμα καλού πολί
του καί εύόρκου δημοσίου λειτουργού. 
Αναπτύσσετε καί άναλαμβάνετε άδιστά- 

κτως τάς έκ τών ένεργειών σας άπορ- 
ρεούσας εύθύνας. Πειθαρχείτε ε ίς  τούς 
προϊσταμένους σας, ούχί έκ φόβου καί 
τιμωρίας, άλλά έκ τοϋ συναισθήματος 
ότι, σεβόμενοι καί ύπακούοντες ε ίς  τά 
κελεύσματα αύτών, έΕυπηρετείτε καί 
τοϋ συνόλου καί τό άτομικόν συμφέρον. » 
" Α ς  κ υ ρ ι α ρ χ ή  έ ν  τ η  συ-  
ν ε ι δ ή ο ε ι  σ α ς  τ ό  α ί σ θ η 
μ α  τ ή ς  ά λ λ η λ ε γ γ ύ η ς ,  ό
ρ ο υ  ά π α ρ α ι τ ή τ ο υ  δ ι ά τ ή ν  
έ ν  ά ρ μ ο ν ί α  ε ύ ό δ ω σ ι ν  τ ο ϋ  
έ ρ γ ο υ  π α ν τ ό ς  ( ο ρ γ α ν ω 
μ έ ν ο υ  Σ ώ μ α τ ο ς .

Είναι τό  αίσθημα έκεϊνο, τό όποιον 
έΕευγενίΖει τήν ψυχήν καί έΕεγείρει 
μίαν μεγαλειώδη ά ρετήν : Τ ή ν  ά -
π ό φ α σ ι ν  τ ή ς  α ύ τ ο θ υ -  
ο ί α ς.

Ή πειθαρχία καί ή άλληλεγγύη είναι 
δύο τών κυριωτέρων στοιχείων, δΓ ών 
θά έπιτευχθή ό κοινός σκοπός, δν ό- 
παντες καλεϊσθε νά έκπληρώσετε.

'Ε ν  τή έκπληρώσει δέ τοϋ βαρέος, 
άλλ ' εύγενοϋς έργου, τό όποιον τό 
Κράτος σός άναθέτει, πρέπει νά 
διακρίνουαιν ύμάς θάρρος, αύταπάρνη- 
σις καί πίστις πρός τό εύγενές ιδεώδες, 
τό  όποιον είναι ή έκπλήρωσις τοϋ κα
θήκοντος.

Ά ν ε υ  τών άρετών τούτων, ό άστυνο
μικός λειτουργός άποπνίγεται έν τώ ύ- 
λισμώ, οΰτω δέ, μοιραίως, ύποσκάπτε- 
ται ή ύψηλοτέρα τής ήθικής άντίληψις, 
ήτις άποτελεϊ μίαν τών κυριωτέρων βά
σεων τού νέου θεσμού.

Έ σ τέ  βέβαιοι ότι, τηροϋντες τ ' άνω- 
τέρω, μετά θρησκευτικής εύλαβείαα, καί 
τόν θεσμόν τής Α σ τυ νομ ία ς  Πόλεων 
θά τιμήσετε, διά τής δημιουργίας παρα
δόσεων, καί ε ίς  τήν Πατρίδα σας θά 
προσφέρετε σημαντικωτάτας ύπηρε
σίας».
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Οί νέοι άστυνομικοί, μέ υ
περηφάνειαν άτενίζομεν τό 
λαμπρόν παρελθόν μας καί 
εξ έκείνου παραδειγματιζό- 
μενοι, προσβλέπομεν προς 
εν έξ  ΐοου λαμπρόν μέλ
λον. Δύναμίς μας ε ίν α ι η 
αγάπη, η έκτίμησις καί η έμ- 
πιστοούνη τού ελληνικού 

λαού.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΙΙΣ
Ταγματάρχης toO Υπουργείου Εσωτερικών, φα
νατικός ύποττηρικτής τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Την 15ην ’Ιανουάριου, άφ’ ής, δη
λονότι, οί νέοι Αστυφύλακες ένεφανί- 
σθησαν, Ασκούντες| τά καθήκοντά 
των, εις τάς όδούς τών ’Αθηνών, ή 
πόλις ήλλαξεν άρδην όψιν. Άποκα- 
τεστάθη ως διά μαγείας ή τάξις, ή 
κα&αριότης, ή ήσυχία. Οί ’Αθηναίοι 
δέν έπίστευον είς τά μάτια των. Διά 
πρώτην φοράν έγνώριζον δργανον 
τάξεως μέ περιβολήν άμεμπτον, μέ 
δραστηριότητα έκπληκτικήν, μέ ευ
γένειαν καί λεπτότητα τρόπων. "Ο
σοι έτυχε νά έλθουν είς έπαφήν μέ 
τούς πρώτους έκεινους άστυνομικούς 
ένθουσιάζοντο, άλλά καί συγχρόνως 
έξεπλήσσοντο μέ την καλωσύνην, τήν 
κατανόησιν, τήν προθυμίαν καί τήν 
άγάπην, τήν όποιαν πρός πάντας έδεί- 
κνυον οί εύσταλεΐς πόλισμαν. Ή  15η 
’Ιανουάριου ήτο, χωρίς ύπερβολήν, 
μία ήμέρα έξαιρετική, μία ήμέρα με
γάλη, διά τόν λαόν τής πρωτευούσης. 
’Αψευδείς περί τούτου μάρτυρες, εί
ναι αί σελίδες τών έφημερίδων, τών 
ήμερών έκείνων, αί όποΐαι, Απηχοϋ- 
σαι τήν κοινήν γνώμην, ύπεδέχθησαν 
μέ πρωτοφανή ένθουσιασμόν, ευθύς 
έξ Αρχής τό φέρελπι καί πολιτισμέ
νο'/ Σώμα, θά  καταχρώμεθ'α άσφα- 
λώς τής καλωσύνης τών Αναγνω
στών μας, έάν ήθέλαμεν παρατάξει 
ένταΰθα τό πλήθος έκεΐνο τών άρ
θρων καί σχολίων, τών άναφερομέ- 
νων είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων. 
Παρά ταΰτα, είναι ώφέλιμος μία στα-

χυολόγησις τών χαρακτηριστικωτέ- 
ρων περιπτώσεων, έκ τών όποιων δύ- 
ναται κανείς, Ασφαλώς, νά έξαγάγη 
καί μόνος τά Ανάλογα συμπεράσματα.

«Τήν πρωίαν, χθές, έγραφε, μετα- 
Εύ τών άλλων, ό « Ελεύθερος Τύπος», 
τής 16.1.25, συνέβη ένα θαύμα εις τάς 
Αθήνας. Καί διά τήν άκρίβειαν είς τό 

κέντρον τών 'Αθηνών. 'Υπήρχε τάΕις, 
ε ίχε λήΕει ό συνωστισμός, ή φασαρία, 
τό πανδαιμόνιον, ή ρυπαρότης! Καί οί 
'Αθηναίοι έτριβαν τά μάτια των. Έκοι- 
μώντο καί ώνειρεύοντο, έπρόκειτο περί 
οφθαλμαπάτης ή περί πραγματικότητος-,

Έπρόκειτο, άπλούστατα, περί τής έγ- 
καταστάσεως τής Αστυνομίας Πόλεων 
καί ε ίς τό "Αστυ  μας. 'Ιδ ο ύ  ή έΕήγησις 
τού θαύματος!

Ή  νέα 'Αστυνομία  άνέλαβε τά καθή- 
κοντά της άπό τής 6ης πρωινής τής 
χθές. Ή  Δ ιεύθυνσις τής 'Αστυνομίας 
καί τό Τμήμα τής Τροχαίας Κ ινήσεω ς 
έγκατεστάθησαν είς τήν έπί τής δια- 
σταυρώσεως τών οδών "Ιω νο ς  καί Βε- 
ραντΖέρου οικίαν. Τό Τμήμα ΤάΕεω ς έ 
πί τής όδού Λέκκα καί τό Τμήμα 'Α γ ο 
ρανομίας έπί τής όδού Εύριπίδου.

Καί τά τρία αύτά Τμήματα δέν ένθυ- 
μίΖουν καθόλου παλαιόν 'Αθηνα ϊκόν 'Α 
στυνομικόν Τμήμα. Ο ύτε ρυπαρότης, 
ούτε φασαρία, ούτε κακοσμία, ούτε θό
ρυβος. Τά πάντα άπαστράπτουν έκ κα- 
θαριότητος, άπό τού γραφείου τού προ
ϊσταμένου μέχρις αύτοϋ τού κρατητη- 
ρίου.

Πρωί - πρωί οί σκοποί άστυφύλακες 
κατέλαβον τάς θέσεις των ε ίς  τά κέν
τρα καί τάς διαφόρους κεντρικός ο
δούς, οί τής ’Αγορανομίας ε ίς  τήν 'Α γ ο 
ράν καί οί τής Τροχαίας Κ ινήσεω ς ό
που τούς έκάλει τό καθήκον των. Ο ί

νέοι Αστυφύλακες έκαμαν έΕαιρετικήν 
έντύπωσιν είς τούς πολίτας διά τήν ά 
μεμπτον περιβολήν των, τήν άΕιοπρέ- 
πειάν των καί τήν λεπτότητα, μεθ ' ής 
ουμπεριφέρονται ε ίς  πάντας. Πρόθυμοι, 
εύσυνείδητοι, εύγενεϊς, άγρυπνοι, δρα
στήριοι, ένεργητικοί, άπέκτησαν εύθύς 
αμέσως τάς συμπάθειας τού κοινού.

Παρεϊχον άμέσως ε ίς  οίονδήποτε πά
σαν πληροφορίαν, ήτις τοϊς έΖητεϊτο, 
μέ εύγένειαν τρόπων άγνώστων μέχρι 
τής χθές. Καί ήκούσθησαν πολλοί ά- 
πλοϊκοί πολϊται νά έκφράΖουν μεγαλο
φώνως τόν ένθουσιασμόν των.

— ΔόΕα σοι ό Θ εός! Τώρα έχομε Α 
στυνομία! Μ πορείς νά συνεννοείσαι μα- 
Ζί τους, άδελφ έ!...».

"Αλλη έφημερίς, ή «Καθημερι
νή», καί ύπό τόν τίτλον «Ή πρώτη 
έμφάνισις», έγραφεν:

«Χαλασμός κυρίου χθές ε ίς  τούς δρό
μους. Ε ίς κάθε γωνίαν, είς κάθε δια- 
οταύρωσιν, κόσμος καταπλήκτων Α θ η 
ναίων έχάΖευε πρό τών οργάνων τής 
νέας Αστυνομίας. Είδικώτερον, οί πα
ρά τάς πλατείας ρυθμισταί τής κινήσε- 
ως τών άμαΕών είχον τούς περισσοτέ
ρους θαυμαστός. Πόσα κίνησίς των έ- 
σχολιάΖετο, τό ύφος των συνεΖητεϊτο 
καί, παρ' όλον τό έπικρατήσαν ψύχος 
καί τήν βροχήν, τό περί αύτούς πλή
θος δέν διελύετο. 'Α π ό  άλον αύτόν τόν 
ένθουσιασμόν καί όλον τό ένδιαφέρον 
δέν γνωρίΖομεν ε ίς  τό τέλος τί θ ' άπο- 
μείνη ' ή άλήθεια, όμως, είναι ότι ή πρώ
τη έμφάνισις τών νέων άστυνομικών ή
το Ζηλευτή. Άπήστραπτον όλοι ε ίς κα
θαριότητα. Καί, άν δΓ αύτό μόνον κα- 
τεπλήσσετο ό κόσμος, ε ϊχεν έπί τέλους 
δίκαιον».
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ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΕΓΚΑ

Γενιυή άποι)ις τοϋ προ ιώ ν Πα
λαιών Άναιιτόρων χώρον, ένθα έγέ- 
νετο ή τελετή τής έγυαταστάσεως 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις  'Αθή
νας τήν 14-1-1925. Παρά τό δριμύ 
\|Οχος uai τήν πίητουσαν βροχήν 
πλήθος υόσμον παρηυολούθησε τού
την uai ηνχήθη είς  τούς νέους ά- 
στυνομιυούς «υαλήν πρόοδον».



Στιγμιότυπου άπό τον λαβόντα χώ
ραν άγιαβμόν. Παρέΰτησαν πολλοί 
επίσημοι, μεταξύ τών όποιων δια- 
upivovTai είς την φωτογραφίαν ό 
'Υπουργός Έσωτεριιιών Γ. Κονδύ- 
λης, ό Υ πουργός Σπυρίδης uai 

άλλοι.



Τό δώρον, τό όποιον οί άνδρες της 'Α
στυνομίας Πόλεων, προσέφεραν πρός 
τόν Σέρ Φρ. Χαλλίντεϋ, οργανωτήν 
καί πρώτον Αρχηγόν του Σώματος 
κατά τήν άποχώρησίν του έ£ Ελλά
δος. Έλάχιστον δείγμα τιμής, πρός 
τόν μεγάλον άστυνομικόν καί φιλέλ
ληνα, διά τάς παρ’ αύτοϋ προσφερ- 

θείσας άνεκτιμήτους ύπηρεσίας.

Ό  Υπουργός Εσωτερικών Γεώργιος 
Κονδύλης, παρουσία τοΰ 'Αρχηγού 
Χαλλίντεϋ καί άλλων έπισήμων, όμι- 
λών πρός τούς νέους άστυνομικούς 
κατά τήν έγκατάστασιν τής Αστυνο

μίας εις Αθήνας.
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Μία άποψις τοϋ προσφερθέντος πρός 
τόν άποχωρήσαντα Αρχηγόν δώρου. 
ΕίκονίΕεται Έλλην ΑστυφύλαΕ πρό 
τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου. Εις τήν 
κάτω αριστερόν γωνίαν αναγράφεται: 
«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι 
Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ ΑΡΧΗ ΓΟ Ν  ΑΥΤΩΝ SIR 
FRED. L. HALLIDAY, 1918-1919»

Ό  Αστυνόμος Κων)νος Κασιμάτης 
άναγιγνώσκων τήν Ήμερησίαν Διατα
γήν τοϋ Αρχηγού, εύθύς μετά τόν Α 
γιασμόν. Διακρίνονται ό Υπουργός 
Εσωτερικών Γεώργ. Κονδύλης, ό Αρ

χηγός τοϋ Σώματος, οί Δήμαρχοι ’Α
θηνών καί Πειραιώς, ό διευθυντής τοϋ 
Υπουργείου 'Εσωτερικών Κλεάνθης 

Γεωργιάδης κ.ά.



«..."Εχετε πάντοτε ύπ' όψει σας, ότι, κατά τήν ε
φαρμογήν των νόμων, μάλιστα εις κοινωνίας κα
τά τό σύνολον μορφωμένος, τήν έντεταλμένην 
πρός τούτο Αρχήν δέον νά διέπη σύνεοις καί 
λεπτότης ένεργείας. Έστέ φιλαλήθεις. Μή μεγα
λοποιείτε, άλλά μετ’ άπολύτου άκριβείας καί ά- 
ληθείας έκθέτετε τά γεγονότα καί μή προσδίδε
τε εις αύτά χροιάν άλλοίαν έκείνης, ήν πραγμα- 
τικώς έχουν. Τό άντίθετον άποθαίνει έπικίνδυ- 
νον καί πολλάκις καταστρεπτικόν. Αντλείτε πάν
τοτε τήν ήθικήν δύναμιν, ήν άπαιτεϊ ή έκπλήρω- 
σις τού καθήκοντος, έκ τής σταθερός θελήσεως 
νά παρέχετε έαυτούς υπόδειγμα καλού πολίτου 
καί εύορκου δημοσίου λειτουργού. Αναπτύσσετε 
καί άναλαμβάνετε άδιστάκτως τάς έκ των ένερ- 
γειών οας άπορρεούσας εύθύνας. Πειθαρχείτε 
εις τούς προϊσταμένους σας, ούχΐ έκ τού φόβου 
τής τιμωρίας, άλλά έκ τού συναισθήματος ότι, 
σεβόμενοι καί ύπακούοντες εις τά κελεύσματα 
αυτών, έξυπηρετεϊτε καί τού συνόλου καί τό ά- 
τομικόν συμφέρον. “Ας κυρίαρχη έν τη συνειδή- 
σει σας τό αίσθημα τής άλληλεγγύης, όρου ά- 
παραιτήτου διά τήν έν άρμονία εύόδωσιν του 
έργου παντός ώργανωμένου Σώματος.

Είναι τό αίσθημα έκεϊνο, τό όποιον έΕευγενί-

Στιγμιότυπον άπό τήν άνάκρου- 
σιν τού ’Εθνικού 'Ύμνου. Ή  τε
λετή τής έγκαταστάσεως εις τήν 
πόλιν τής Παλλάδος έχει τελειώ
σει. Τήν έπομένην, ή πρωτεύου
σα θά άστυνομεύεται ύπό τής 

νέας Υπηρεσίας.



Μετά τήν τελετήν, ό Υπουργός 
Εσωτερικών Γ. Κονδύλης, ουνο- 

δευόμενος ύπό τού Αρχηγού, 
όστις σημειωτέον ήσθένει βαρέ- 
ως τήν ήμέραν εκείνην, έπεθεώ- 
ρησε τό παραταχθέν τιμητικόν 

άπόσπασμα άστυνομικών.

Ζζ\ τήν ψυχήν καί έΕεγείρει μίαν μεγαλειώδη ό- 
ρετήν: τήν άπόφαοιν τής αύτοθυσίας.

Ή  πειθαρχία καί ή άλληλεγγύη είναι δύο τών 
κυριωτέρων στοιχείων, δΓ ών θά έπιτευχθή ό 
κοινός οκοπός, όν άπαντες καλεϊσθε νά εκπλη
ρώσετε.

Έν τη ενασκήσει δέ τού βαρέος, άλλ' εύγε- 
νοϋς έργου, τό όποιον τό Κράτος σας αναθέτει, 
πρέπει νά διακρίνουν ύμας θάρρος, αύταπάρνη- 
σις καί πίστις πρός τό εύγενές ιδεώδες, τό ό
ποιον είναι ή έκπλήρωσις τού καθήκοντος.

"Ανευ τών άρετών τούτων, ό άστυνομικός 
λειτουργός άποπνίγεται έν τώ ύλισμώ, οϋτω δέ 
μοιραίως ύποσκάπτεται ή ύψηλοτέρα τής ήθικής 
όντίληψις, ήτις άποτελεϊ μίαν τών κυριωτέρων 
βάσεων τού νέου θεσμού.

Έστέ βέβαιοι ότι, τηροϋντες τ' άνωτέρω με
τά θρησκευτικής εύλαβείας, καί τόν θεσμόν τής 
Αστυνομίας Πόλεων θά τιμήσετε διά τής δημι
ουργίας παραδόσεων καί εις τήν Πατρίδα σας θά 
προσφέρετε σημαντικωτάτας ύπηρεσίας».

Απόσπασμα έκ τοϋ λόγου τοϋ άειμνή- 
στου Αρχηγού Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ 
κατά τήν τελετήν τής έγκαταστάσεως 
της Αστυνομίας Πόλεων εις 'Αθήνας.



γέλματα καί ή εργασία γενικώς διηυκολύνθησαν, ή έννοια προστασίας τής ύ- 
γείας, της σωματικής άκεραιότητος, τής Ζωής καί τής τιμής τοΰ Έλληνος 
άνηλθεν εις έπίπεδον ένθα ή ύπόληψις καί ή αξιοπρέπεια έπικρατεϊ.

II. Παρήλθεν άπό τής ίδρύσεως τοΰ Αστυνομικού Σώματος μία πεντη
κονταετία ύψηλών ειρηνικών αγώνων εις τήν ύπηρεσίαν τής Πατρίδος καί ό 
νέος αστυνομικός θεσμός έστερεώθη βαθύτερον εις τήν κοινήν έκτίμησιν, με
ταβληθείς εις πηγήν έμπνεύσεων διά τήν κρατικήν μηχανήν. Τό άνώτερον 
πνεύμα περί καθήκοντος, αύταπαρνήσεως καί έγκαρτερήσεως τό όποιον έ- 
νεφάνισεν, έδημιούργησε μίαν νέαν άστυνομικήν δραστηριότητα εις τόν Ελ
ληνικόν χώρον καί ένα κόσμον γαλήνης εις τήν Ελληνικήν κοινωνίαν έντός 
τού όποιου ό άστυφύλαξ λαμβάνει θέσιν είδήμονος — διώκτου τού έγκλή- 
ματος καί δημιουργού — τηρητοϋ τής τάξεως, όστις διαδραματίζει ρόλον φί
λου - προστάτου τών νομοταγών πολιτών. Οί άνδρες τής Αστυνομίας Πό
λεων σκληρώς ήργάσθησαν, έμόχθησαν, έδοκιμάσθησαν, προσέφεραν πάσαν 
ικμάδα εις τήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντος, μέ ύψηλοφροσύνην, γενναιότη
τα καί θάρρος άπαράμιλλον. Πολλάκις καί δΓ αίματος έπότισαν τό δένδρον 
της δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας καί ούδέποτε έφείσθησαν οίασδήποτε 
θυσίας ϊνα τηρήσουν τόν όρκον των.

Καί τόν έτήρησαν. Μάρτυς ό Θεός.

Ill Καί ιδού, σήμερον, μετά παρέλευσιν ήμίσεος αίώνος, ϊσταται σύσσω- 
μον τό Σώμα διά νά τιμήση κατά σεμνόν τρόπον τήν ιερόν έπέτειον τών γε
νεθλίων του. Πλησίον του ίστανται αί ψυχαί όλων έκείνων οί όποιοι προσέφε- 
ρον τήν Ζωήν των εις τόν βωμόν τού καθήκοντος, χάριν τού πολίτου καί χά- 
ριν τού μεγαλείου τής Πατρίδος.

Οί μάρτυρες, οί ήρωες, οί δολοφονηθέντες, όσοι συνήντησαν τόν θάνα
τον έν διατεταγμένη υπηρεσία, μία στρατιά ολόκληρος έπιλέκτων συναδέλ
φων, τών όποιων αί πράξεις άποτελοϋν πηγήν ύψηλών έμπνεύσεων δΓ ήμάς, 
συνθέτουν τήν σφραγίδα τών έκλεκτών τής ιστορίας.

ΑτενίΖον τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων σήμερον τήν διανηθεϊσαν 
οδόν, αισθάνεται συγκίνησιν καί χαράν μεγάλην δΓ όσα ύπέρ τού "Εθνους 
έπραξεν.

Εκ τού δημιουργικού παρελθόντος καί τών ιερών του παραδόσεων, άν- 
τλεϊ άστείρευτον ψυχικήν δύναμιν διά τήν περαιτέρω πορείαν.

Μέ αισιοδοξίαν προσβλέπει πρός τό μέλλον σήμερον, ότε ή άναγεννητι- 
κή πνοή τής έθνεγερσίας τής 21ης Απριλίου 1967 εις ήν έπίστευσαν μετά πά
θους οί άνδρες τής Αστυνομίας Πόλεων, προσφέρει θαυμαστός ευκαιρίας 
δια νέα ύπηρεσιακά, έθνικά καί κοινωνικά έπιτεύγματα.

ΒαδίΖει μέ βήμα σταθερόν τήν λεωφόρον τού μέλλοντος, διά νά τιμήση 
τόν θεσμόν καί νά ύπηρετήση άποτελεσματικώτερον τόν "Έλληνα πολίτην.

Έχοντες ήνωμένας τάς δυνάμεις καί αίσιόδοξον τήν διάθεσιν, άς συνε- 
χισωμεν τάς προσπάθειας διά νά παραδώσωμεν εις τούς νεωτέρους άσβε- 
οτον τήν δάδα τού άστυνομικοϋ μεγαλείου.

Ό  Θεός άς εύλογή καί στερεώνη τό βήματά μας εις τήν οδόν τού κα
θήκοντος.

Ο Α ΡΧΗ ΓΟ Σ

ΚΩΝ) Ν Ο Σ Β. Γ ΙΑΝΝΟ ΥΛΗ Σ



Ο ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ 
ό μεγάλος χρονογράφος μας, 
αγάπησε άπό τής ίδρύσεώς της 
τήν Αστυνομίαν Πόλεων είς 
την όποιαν αφιέρωσε σειράν 
άρθρων του. Τό χρονογράφημα 
πού άκολουθεΐ, γράφτηκε στην 
«Εστία» τής 17ης Ίανουαρίου 
1925 καί είναι χαρακτηριστικό 
τού τρόπου, μέ τον όποιον τό 
’Αθηναϊκό κοινό ύπεδέχθη τό 
Νέο Σώμα.

Κ Α Π Ο ΙΟ Σ  γηραλέος κύριος, παρακολουθών είς τήν πλατείαν Ό μονο ία ς, μαΖί μέ άλλους 
φιλοθεάμονας, τό θέαμα τής ημέρας — δηλαδή τόν νέον Πόλισμαν, χειρονομοϋντα είς 

τό κενόν καί κανονίΖοντα, ώς διά μαγείας, τήν Τροχαίαν Κίνηαιν ή, άν προτιμάτε, τήν Τρο
χαίαν συμφοράν — άνστέναΕεν έκ βαθέων.

—  Γιατί αναστενάζετε, σεβαστέ κύριε; τόν ήρώτηοε, μέ αύστηρόν κάπως τόνον, ό πα
ραστάτης pbu, ύποθέσας ότι ό πολιός άγνωστος δέν έπεδοκίμαΖε τήν νέαν τάΕιν τών αστυνο
μικών πραγμάτων. Ό  γηραλέος τοϋ άπήντησε γλυκύτατα μέ τόν γνωστόν γαλλικόν γρίφον. 

— Ενας άναστεναγμός έρχεται πάντοτε άπό μίαν άνάμνησιν, παιδί μου. Ενθυμούμα ι: 
—  Τί ένθυμεϊσθε; Τόν Χωροφύλακα; Εαναερώτησεν ό νεαρός.
—  Ό χ ι  τόν Χωροφύλακα, παιδί μου. Ή  μνήμη μου πετά πολύ μακρύτερα. Ενθυμούμαι 

τόν πρό πεντηκονταετίας άγαπητόν μου φίλον καί 'Αστυνόμον τής πάλαι ποτέ Πολιτικής Α 
στυνομίας. Αύτοί ήσαν Αστυνόμοι μιά φορά! Πώ ς νά τούς Εεχάοη κανείς; Έ β γ α λ εν  εύλα- 
βώς άπό τό πορτοφόλι του —  ένα πορτοφόλι, όμοιάΖον μέ ιερόν λείψανον — μίαν κιτρινισμέ- 
νην κάρταν καί τήν παρουσίασε πρός τόν νεαρόν, μέ τρέμοντα δάκτυλα. Ό  νεαρός έδιάβα- 
σεν έπί τής μιός όψεως: «Η. Σ. Ύ παστυνόμος Πειραιώς» καί έπί τής άλλης όψεως τάς γρι- 
φώδεις αύτάς γραμμάς; « Ο ί έ π ι φ έ ρ ο ν τ ε ς  έ χ ο υ ν  τ ό  έ λ ε ύ θ ε ρ ο ν » .

— Ποιον «έλεύθερον»; έρώτησεν ό νεαρός, μή έννοών τίποτε άπό τόν γρίφον.
—  Εδώ σάς θέλω, φίλε μου, άναστέναΕε πάλιν ό γηραλέος. Δ έν  καταλαβαίνετε, βέβαια. 

Πού νά καταλάβετε... Λοιπόν, τήν έποχήν έκείνην, εϊμεθα κι' έμε ϊς νέοι στόν Πειραιά. Νέοι 
Ζωηροί, γεμάτοι φωτιά, όχι όπως οί σημερινοί. Θέλω νά πώ, ότι δέν χάναμε τόν καιρό μας 
καί τις νύχτες μας. Κάναμε καντάδες, σπάΖαμε τά φανάρια τού γκαΖιοΰ, καβαλλικεύαμε τούς 
μανδρότοιχους, χτυπΙούσαμε τά κουδούνια τών καλών νοικοκυραίων, τέλος πάντων, Ζούσαμε 
τήν Ζωήν μας. Εννοείται, όμως, ότι οί άστυνομικοί κλητήρες —  έτσι έλέγοντο τότε —  έφθο- 
νούοαν τήν εύτυχίαν μας καί τήν νεότητά μας. Καί, καταλαβαίνετε...

— Δ έν  καταλαβαίνω άκόμη τίποτε... έμουρμούρισεν ό νεαρός.
— Πού νά καταλάβης, παιδί μου, άναστέναΕε πάλιν ό γηραλέος, ύπό τήν πίεσιν τών άνα- 

μνήσεών του. Θέλω νά σοϋ πώ, λοιπόν, ότι ή νεότης δέν ύποχωροϋσε, τότε, τόσον εύκολα. 
Ό  Ύ παστυνόμος ήτο φίλος τής οικογένειας μου. Κατέφυγα, λοιπόν, έΕ ονόματος τής παρέας, 
πρός τόν καλόν άνθρωπον. Καί ό καλός άνθρωπος μέ έφωδίασε μέ τό πολύτιμον αύτό έγ
γραφον: «Οί έπ ιφέροντες έχουν τό έλεύθερον»!... Εννοείτε τί σημαίνει αύτό; Ε ίχαμε τό έ
λεύθερον, πλέον, νά κάνουμε ό,τι θέλουμε!...

— Πλήρης άσυδοσία, δηλαδή;
-  Βεβαιότατα! Τά άστυνομικά όργανα, είς τήν έμφάνισιν τού θαυματουργού αύτού συγ- 

χωροχαρτίου, ύπεκλίνοντο εύλαβώς έμπρός μας, μάς έΖητούσαν συγγνώμην διά τήν ένόχλη- 
σιν. έκαμναν μεταβολήν καί μας παρέδιδαν τήν ώραίαν νύκτα είς τήν άπόλυτον κατοχήν μας. 
Κοπιάστε, λοιπόν, σήμερα έσεϊς, οί νέοι τής έποχής, νά Ζητήσετε παρόμοιόν «έλεύθερον» άπό 
ιό ν  κ. Χαλλίνταιϋ, γιά νά Ζήσετε τήν Ζωήν σας!...

Καί ό γηραλέος, ύπό τό κράτος μιάς καρδιοβόρου νοσταλγίας, έρρίφθη πρό τών τροχών 
ένός αύτοκινήτου, διά νά τερματίση τήν άθλίαν του Ζωήν. Ενα κίνημα όμως τού Πόλισμαν 
έσταμάτησε τόν έπερχόμενον λυτρωτήν.

-  Τά βλέπετε, λοιπόν, κύριοι! άνέκραΕεν ό γηραλέος. Η νέα σας 'Αστυνομία  δέν άρ- 
κεί πού δέν σοΰ δίνει τό «έλεύθερον» νά Ζήσης. Δ έν  σοΰ δίδει ούτε «έλεύθερον» νά πεθάνης...



Ο ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑ Ι ΤΙΝΗΣ

ό άλλος εξαίρετος ποιητής και 
χρονογράφος, έσχολίασε μέ τή 
γλαφυρότητα τοϋ λόγου του χα
ρακτηριστικά στιγμιότυπα από 
τήν έγκατάσταση τής ’Αστυ
νομίας στήν ’Αθήνα. Τό χρονο
γράφημα που ακολουθεί δημο- 
σιεύθηκε στον «’Ελεύθερο Λό
γο» τής 24ης ’Ιανουάριου 1925.

ϋ )

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ των Πόλεων μάς έβαλε τά δύο πόδια σέ ενα παπούτσι! Οί υπο
δηματοποιοί διεμαρτυρήθησαν, διότι διά τού τρόπου αύτοΰ θά έξσδεύωνται όλιγώ- 

τερα παπούτσια οί περισσότεροι δμως ’Αθηναίοι Ιμειναν εύχαριστημένοι, διότι θά 

περιορισθούν είς ενα παπούτσι και θα έχουν ενα σημαντικόν κέρδος έκ τής οικονομίας 

αυτής. Εάν ή Αστυνομία μας έβαζε καί τά δύο χέρια σ’ ένα γάντι, θά μάς έκαμε άλλη 

μίαν ευεργεσίαν. ’Αλλά δεν πρέπει νά ζητώμεν πάρα πολλά. "Ας άρκεσθώμεν είς τό 

ένα παπούτσι, τό όποιον δέν μάς έπιτρέπει νά άνεβαίνωμεν εί£ τά τράμ, δταν αύτά κι

νούνται, το όποιον μάς άπαγορευει να καπνιζωμεν είς τά λεωφορεία, νά φτύνωμεν έντός 

των δχημάτων καί να βρωμίζωμεν τούς δρόμους. "Ολα αύτά είναι μία σειρά λογικωτά- 

των καί άναγκαιοτάτων μέτρων διά τήν εύπρέπειαν, τήν καθαριότητα καί τήν τάξιν τής 

πόλεως. Καί τά μέτρα αύτά, δι’ ήμάς τούς κακομαθημένους, άποτελοΰν τό Ινα παπού- 

*σΐ· ΙΙώς, λοιπόν; Δέν θα καπνιζωμεν εις τά λεωφορεία; Δέν θά πνίγωμεν είς νέφη 

καπνού τούς συνταξιδεύοντας μεθ’ ήμών μέσα είς τό ξύλινο κουτί; Οί κακοσυνηθισμέ- 

νοι δέν τό πιστεύουν. Πόσον θά κράτηση; Δέν βαρυέσαι. Τσιγάρο είναι αύτό, θ’ άνάψη 

μιά μέρα. "Οταν κατηργήθησαν οί τίτλοι καί αί διακρίσεις είς τήν Γαλλίαν, οί άφε- 

λεΐς έκεϊνοι κύριοι, άντί νά άφαιρέσουν τά έμβλήματα τής εύγενείας άπό τάς άμάξας 

των, τά έκάλυψαν μέ ενα νέφος καί έγραψαν έπάνω: «Σύννεφο είναι καί θά περάση». 

Τό σύννεφον δμως, άντί νά περάση, έξέσπασεν είς θύελλαν. Τώρα δέν πρόκειται νά πε

ράση τό σύννεφον, άλλά θα έπανέλθη καί θά γέμιση πάλιν τό αύτοκίνητο - κουτί μέ 
καπνόν. Άλλά τήν φοράν αύτήν τό σύννεφον... θά περάση δριστικώς, διότι ή νέα Α 
στυνομία δέν φαίνεται νά έχη άλλας διαθέσεις. Καλούμεθα νά θέσωμεν τούς δύο ήμών 
πόδας έντός ένός καί μόνον υποδήματος. Έάν θέλωμεν τάξιν καί καθαριότητα, πρέπει 
νά τούς θέσωμεν εύχαρίστως...
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Ά ρ θ ρ ο ν  δημοσ ιευθέν  ε ίς  τήν  

έφ ημερίδα « 'Ε λεύ θ ερ ον  Βήμα»  

τή ς  1-8-1926.

ΛΟΝΔΪΝΟΝ, ’Ιούλιος. (Τοδ συνεργά
του μας).— Ό  Μπόμπυς, δηλαδή δ πο- 
λίσμαν, έπεδείχθη καί πάλιν εις τήν με- 
γάλην κρίοιν τής γενικής άπεργίας, καί 
τό άγγλικδν έθνος είς ένδειξιν εύγνωμο- 
ούνης άπήντησεν είς τήν έκκλησιν των 
♦Τάϊμς» πρδς παροχήν τεκμηρίου τινδς 
Ολικού 6πέρ τού «Μπόμπυ» διά τριακοαίων 
περίπου χιλιάδων λιρών, αί δποΐαι αυνε- 
λέγηααν είς δημοσίας εισφοράς καί θά 
χρησιμεύσουν πρδς ΐδρυαιν φιλανθρωπικού 
τινδς ταμείου ύπέρ τών οικογενειών τών 
άστυφυλάκων.

Ό  "Αγγλος πολίσμαν εΐνε θαυμάσιος, 
είνε ένα άπδ τά μεγαλουργήματα τής άγ- 
γλικής διοικήαεως πού κάμνουν Αμέσως 
έντύπωσιν καί θαυμασμδν είς οίονδήποτε 
έπισκέπτην τής χώρας αύτής. Τδν βλέ
πεις κομψόν, στυλωμένον, άμίλητον, άνε- 
κτικόν, προστατευτικόν, πράον, προθυμώ- 
τατον είς κάθε ανάγκην σου, καί αισθά
νεσαι δτι έχει ώς μόνον προορισμόν νά αέ 
φυλάη, έσένα προαωπικώς, μή πάθης τ ί
ποτε, μή στενοχωρηθής, μή ένοχληθής, 
νά κάμη τήν ζωήν σου εδκολον καί εδχά- 
ριστον. Εΐνε ή πρώτη έμφάνιαις τής διοι
κητικής προστασίας πού σού δίδει δ εό- 
λογημένος αύτός τόπος, εύθύς άμα πατή- 
σης είς τδ αγγλικόν έδαφος' τής Ατομι- 
κής έλευθερίας, τής ήρέμου καί χωρίς 
περισπασμούς καί Ανησυχίας ζωής. ΊΓπδ 
τήν σκιάν τού πολίσμαν άσυνειδήτως α ι
σθάνεσαι τδν ζείδωρον άέρα τής έλευθε
ρίας πού είς κανένα άλλο μέρος τού κό
σμου δέν ήμπορεΐς νά αίσθανθής.

"Ενας ξένος θά ήμπορούσε νά γράψη 
τόμους δλοκλήρους, περισυλλέγων Απλώς 
τά καθημερινά γεγονότα περί τδ άτομον 
ένδς καί μόνου "Αγγλου άατυφΰλακος. 
ΕΤνε τόσον έντυπωσιακά, χαρακτηριστικά, 
ένδεικτικά τής βράσεως τού Μπόμπυ (Μπό
μπυς έπικαλείται δ άστυφύλαξ άπδ τδ δ- 
νομα τού ίδρυτού τού Σώματος Ρόμπερτ 
Πήλ). Σάς άναφέρομεν άπλώς δύο - τρία 
προσωπικά παραδείγματα:

Τάς πρώτας ήμέρας τής άφίξεώς μας 
είς τδ Λονδΐνον, πρδ 17 καί πλέον έτών, 
εΓχαμεν τδ εύτύχημα παροδικής συντρο
φιάς τού κ. Ζαχ. Παπαντωνίου καί τού 
κ. Σταμ. Σταματίου. "Ηταν καλοκαίρι— 
τδ άγγλικδ καλοκαίρι, δν δέν εΐνε βρο
χερό, εΐνε ιδεώδες — καί άργά τήν νύ
κτα έτΰχαμεν είς τδ κέντρον τού Λονδί
νου, τδ Τραφάλγκαρ Σκουαίαρ. Νυχτιά 
θαυμασία καί Αστροφεγγιά μαγευτική:

— Δέν τδ σκούζομε, βρέ παιδιά, και λ ί
γο; λέει δ ζωηρότερος τής παρέας.

Ιίαί άρχίσαμε είς τδ διαπασών ένα κλέ
φτικο τραγούδι. Μετά τινας στιγμάς ή 
γιγαντιαία σκιά τού Μπόμπυ έπεφάνη:

— Άλλοίμονό μας τώρα, είπαμε.
Ό  Μπόμπυς έπλησίασεν, άντελήφθη δ-

τι ή μέθη ήτο ποιητική, άσχετος μέ οί- 
ονδήποτε πνεύμα, έχαμογέλασε καί μάς 
εΐπεν:

— Έμπρδς παιδιά, χαρήτε, άλλά λίγο 
σιγώτερα, γιά νά μή μαζευτή πολύς κό
σμος.

Κατάπληκτοι είς τήν καλωσύνην αύτήν 
έξηκολουθήσαμεν δλίγο σόττο - βότσε τδν 
χαβά μας.

Μιάν άλλην ήμέραν μέ τδν κύρ Ζαχα
ρίαν ήθέλαμε νά πάμε ατούς σκοπευτι
κούς Αγώνας (ήσαν τότε ’Ολυμπιακοί Α
γώνες), δπου συμμετεΐχον καί "Ελληνες, 
άλλ’ είς τδν ώκεανδν τής παγκοσμίου μη- 
τροπόλεως έχάσαμε τήν κατεύθυνσιν. Πλη- 
σιάζομεν τδν Αστυφύλακα καί έξηγούμεν 
τ£ θέλομεν. Τδν βλέπομεν νά τρέχη είς 
πλησίον κιόσκι έφημερίδων ν’ άγοράση 
μίαν έφημερίδα νά εύρη πού γίνονται οι 
άγώνες καί νά μάς δδηγήση πώς θά πάμε 
Ασφαλώς. Τδν εύχαριστήσαμεν καί ήθε- 
λήσαμεν νά πληρώσωμεν τουλάχιστον τήν 
έφημερίδα, άλλ’ δ πολίσμαν μάς εΐπεν:

— Ό χ ι,  ήταν τδ καθήκον μου νά γνω
ρίζω αύτδ πού μοδ έζητήσατε.

Καί δ κ. Παπαντωνίου έν έκπλήξει μοδ 
λέγει:

—Βρέ άδερφέ, τί σοΰ εΐνε κ ι’ αύτοί οι 
Αστυφύλακες!

"Ενας φίλος μου Λονδρέζος εΐχεν Αν
τιρρήσεις περί τής έξαιρετικής Αξίας τοδ 
Μπόμπυ έως δτου συνέβη τδ Ιξής: Ε ίχε 
πάη στήν έξοχήν καί είχε κλείση τδ σπί
τι του, μίαν δέ ήμέραν πού δ νεαρδς υιός 
του θά ήρχετο είς τδ Λονδΐνον τδν έπεφόρ- 
τισε νά πάρη κάτι πράγματα άπδ τδ σπί
τ ι:

—Τελειώνεις τις άλλες δουλειές καί 
τδ βράδυ άργά πού θά φύγης περνάς άπδ 
τδ σπίτι καί τά παίρνεις.

Ό  υίδς συνεμορφώθη μέ τήν δδηγίαν 
καί τό βράδυ Ιπήγε στδ σπίτι καί έπήρεν 
είς όγκώδες δέμα τά παραγγελθέντα πρά
γματα. Καθώς όμως έβγαινεν άπδ τδ σπί
τι δ πανταχοδ παρών πολίσμαν τδν στα
ματά:

—Τί εΐνε αύτά; Τδ σπίτι εΐνε Ακατοί
κητο, πώς εδρέθηκες μέσα;

— Είμαι δ υίδς τοδ οικοδεσπότου... ή 
μουν είς τό σχολεΐον καί Ισως δέν μέ γνω
ρίζετε.

— "Α! πώς ήμπορεΐς νά μοδ τό Απόδει
ξης; Σέ γνωρίζει δ γειτονικός μπακάλης;

Έχρειάσθη νά πάν είς τδν μπακάλην, 
δ δποϊος έγνώριζεν δλους τοδ σπιτιού καί 
δ νέος άφέθη έλεύθερος. Άπδ τότε δ 
Λονδρέζος Έ λλην έβεβαιώθη δτι όλίγα 
εΐνε δσα έγκώμια λέγουν διά τδν Ά γ 
γλον Αστυφύλακα.

Ή  θαυμασία δράσις τοδ Αστυφύλακος 
καί τοδ Αστυνομικού θεσμοδ κατεδείχθη 
πανηγυρικώτατα είς τήν γενικήν Απερ
γίαν. Κατά πάγκοινον δμολογίαν, είς τδν 
Αστυφύλακα δφείλεται τδ γεγονός δτι ή 
Απεργία έπέρασεν Αναίμακτος καί χωρίς 
σοβαράς ρήξεις. Ό  άστυφύλαξ έχει τδ μέ- 
γα χάρισμα νά προλαμβάνη τδ κακόν, δχι 
νά καταδιώκη άπλώς τδν δράστην. Διορα
τικός, μειλίχιος, συμβιβαστικός, δικαιό- 
φρων, μέ διαίσθησιν μοναδικήν, ξεόρει 
πώς νά μεταχειρισθή τήν έξουσίαν του 
καί τήν μεταχειρίζεται πάντοτε πρδς πρό- 
ληψιν τοδ κακού. ’Αποτελεί δέ τδ σύμβο- 
λον τής άληθοδς έλευθερίας, ή δποία έμ- 
περιέχει έν έαυτή τήν έννοιαν τής έλευ
θερίας δλων, δχι τήν Ατομικήν καί έναν- 
τίον δλων έλευθερίαν δπως τήν Αντιλαμ
βάνεται δ νεοέλλην.

'Γπό τάς έντυπώσεις αύτάς περί Ά γ 
γλου Αστυφύλακος, έντυπώσεις πού έχουν 
δλοι οι έπισκέπται τής ’Αγγλίας, φαντά- 
ζεσθε τήν Ικπληξίν μας δταν κατά τήν 
δλιγοήμερον πρδ μηνών διαμονήν μας είς 
Κέρκυραν καί ’Αθήνας εύρέθημεν πρδ τοδ 
νεοελληνικού θαύματος, τοδ Αστυφύλακος 
τής λεγομένης «Αστυνομίας πόλεων». ΕΤ- 
χαμεν πιστεύση δτι τδ μόνον πού έδικαι- 
ούμεθα νά θαυμάσωμεν αδτοδ κάτω ήτο δ 
έλληνικδς ήλιος, τδν δποΐον έπί τόσα έτη 
Ιλαχταρούσαμεν. Ή  Αστυνομία τών πόλε
ων μάς έπεφύλαξε καί τήν μεγάλην έκ- 
πληξιν, νά Ιδωμεν Αστυφύλακα ισάξιον 
καί έν πολλοΐς άνώτερον τοδ παροιμιώ- 
δους Μπόμπυ. Πρδ τής καθόδου μας είς 
Ελλάδα είχαμεν άκούαη πολλά περί προό
δων καί άλλων' τά εδρήκαμεν έξωγκωμέ-

570
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να κατά τδ μάλλον καί ήττον, μόνον 8έ 
δ "Ελλην πολίσμαν μάς Ικαμεν έκατοντα- 
πλασίαν έντύπωαιν άπδ δσην ή φήμη μάς 
είχε πληροφορήαη. Καί δέν έχόρταινα κα
μαρώνοντας κάθε ήμέραν τδ θαΰμα αΰτό, 
έξετάζων λεπτομερώς τά τής δράσεώς του 
καί προσπαθών νά αυλλέξω καί προσωπι- 
κάς άμέαους έντυπώοεις. Ό  φίλος Βλα- 
χογιάννης, δ δποΐος εϊνε θαυμαστής τοΟ 
Ά γγλου πολίσμαν, μοΟ έπεφύλασαε μιά 
βραδυά μίαν Ικπληξιν. Έπερνούσαμε έκεΐ 
πλησίον που είς τά Χαυτεΐα καί τοΰ έκα- 
μα τήν παρατήρησιν 8τι τά τραπεζομάν- 
δηλα Οπαιθρίου έστιατορίου ήσαν βαθέως 
χρωματιστά:

-—Βέβαια, έπρόσθεσα, γιά νά μή φαί- 
νωνται δν ε!νε καθαρά ή δχι.

*0 Βλαχογιάννης δέν άπήντησεν, άλλ' 
έψαξε δεξιά - άριστερά. ΕΙδεν ένα άατυ- 
φϋλακα καί πλησιάσας τοΰ λέγει:

— Σάς παρακαλώ, έδώ δ φίλος μου έρ
χεται άπδ τήν ’Αγγλίαν καί μοΰ έκαμε 
τήν παρατήρησιν 8ι’ αύτά τά τραμεζομάν- 
δηλα...

— Έ χ ε ι  δίκαιον δ κύριος, άπήντησεν δ 
άστυφύλαξ, κΓ έβγαλεν άμέσως τδ ση- 
μειωματάριον.

*0 Βλαχογιάννης τδν εύχαρίστησε καί 
έφύγαμε, μ’ έβεβαίωσε 8έ μέ κρυφό κα
μάρι 8τι σέ δυδ - τρεις ήμέρες τά τραπε- 
ζομάνδηλα θά εΐνε άσπρα. Δέν έλαβα και
ρό νά βεβαιωθώ, άλλά χωρίς άλλο θά έ
γινε τοϋτο. *0 Βλαχογιάννης μάλιστα μοΰ 
έπρόσθεσεν:

—Αύτά, καθώς ξεύρω, δέν γίνονται οΰ- 
τε ατό Λονδΐνον.

Πράγματι έδώ πρδς διόρθωσιν άτόπου 
τινδς περισσδτεραι διατυπώσεις χρειάζον
ται.

Αύτά περί “Άγγλου καί Έ λληνος ά- 
στυφύλακος μοΰ τά ΰπενθύμισε δρθρον συ
νεργάτου τοΰ «Έλ. Βήματος», περί ά- 
στυνομίας καί χωροφυλακής. Δέν πιστεύ- 
ομεν δτι καμμία έλληνική κυβέρνησις θ’ 
άνεχθή νά έκλειψη άπδ τήν έλληνικήν 
διοίκησιν τδ μόνον μετά τδν μέγαν Κα- 
ποδίστριαν έμφανιαθέν είς τδν διοικητικόν 
μας δρίζοντα φωτεινόν σημεΐον. XI Κ.

/~\ κ. Π Ε Ρ Ε Σ Υ ,  πού έσούφρωσε άπό 
τήν 'Εμπορικήν Τράπεζαν δύο 

στρογγυλά έκατομμύρια δραχμών, εύ- 
ρίοκεται από τινων ήμερων ε ίς  τό κρα- 
τητήριον τοΰ Τμήματος Ασφ αλείας τής 
'Αστυνομ ίας τοϋ Βελιγραδιού. Τό πονη
ρόν τέκνον τής Σημιτικής φυλής δέν ύ- 
πήρξεν άντάΕιος άπόγονος τοΰ 'Ισραήλ. 
"Ο ταν  έμαθα τήν κλοπήν Τραπέζης έγώ, 
ό όποιος δέν είχα ποτέ τήν τύχην τών 
μεγάλων αύτών άνδρών τής νεω τέρας 
Ελλάδος, πο ύτόσον άκόπως σουφρώ

νουν ε ίς  μίαν καί μόνον ώραν όοα ό υ
ποφαινόμενος δέν θά βγάλη ε ίς  μίαν 
τριακονταετίαν φιλολογικής ζωής, κατά 
τό διάστημα τής όποιας θά έΕαπλώσω 
έπάνω ε ίς  τόν λευκόν χάρτην όλους 
τούς θησαυρούς πού κρύπονται μέσα είς 
τήν φαιάν ούσίαν τού πτωχού έγκεφά- 
λου μου, είπα δόξα οοι ό Θ εός  πού καί 
ένας άκόμη ύπήκοος τής 'Ελληνικής Πα- 
τρίδος παρουσιάζεται μέγας καί παρεκά- 
λεοα τόν Θ εόν νό τοΰ τά διπλασιάση. 
Ό  Ισραηλίτης όμως δέν είχεν έγκέφα- 
λον. ’Εντός  τοΰ κρανίου του έφερε χυ
λόν άκαθορίστου ουνθετικότητος καί έ- 
φωδιααμένος μέ τέτοιο άκαθόριστον ύ- 
ύλικόν έπεχείρησε νά κλέψη δύο όλό- 
κληρα έκατομμύρια! Μ ό  πού έζούοατε 
τόσον καιρόν κύριε Ά α ρ ώ ν  Περεσύ; 
Ά π ό  τά ψιλά, άπό τά παχέα τών έφημε- 
ρίδων δέν είχατε όναγνώσει ότι ύπόρ- 
χει καί Αστυνομία Πόλεων; Πριν κλέ
ψετε, δέν έκάνατε ένα ταΕιδάκι έως 
τόν Πειραιά νά πληροφορηθήτε ότι ύ- 
πάρχει καί Α στυνομ ία  Πόλεων καί κά- 
πρτε στέλνει τά λαγωνικά της καί πέ
ραν τών 'Ελληνικώ ν συνόρων; Είχατε 
τήν πελώριον οϊησιν νά μή διανοηθήτε 
κάν ότι ένας Ύπαστυνόμος, ό φίλος 
μου κ. Πανόπουλος, θά έτόλμα νά κό
ψη τήν έπιτυχίαν σας, νά ένοχλήση τήν 
ύψηλήν ΰπαρΕίν σας, τάς ιερός έκείνας 
στιγμάς πού έρεμθάζατε ε ίς  τά κύματα

Ά ρ θ ρ ο ν  τοΟ κ. Κω ν. Μ τταστιϋ  

δημοσ ιευθέν ε ίς  τήν  έφημερίδα  

« Δ η μ ο κ ρ α τ ία »  τήν  15- 1-1926

τοΰ Δουνόβεως... Κύρ ιε Ά αρώ ν, είοθε 
ό άδεΕιότερος τών κλεπτών. Δ έν  έλό- 
6ατε ύπ' όψιν σας καθόλου τόν κώδικα 
τής έλληνικής κλεπτικής, ή όποια ούδα- 
μοΰ μέν συνιστό τήν κλοπήν, διότι πρός 
αύτήν έχουν έμφυτον ροπήν όλοι οί συμ- 
πολίται, διά μακρών όμως όμιλεϊ περί 
τού πώς δει προφυλάττεσθαι τόν κλέ
πτην, ήγουν καί δηλαδή Εέρεις νά κλέ- 
ψης; Έ τ σ ι έπήρατε δ,τι σάς χρειάζεται 
καί έΕηπλώθητε είς μίαν μεγαλοπρεπή 
πανσιόν τής Σερβ ικής πρωτευούσης καί 
έρριχτήκατε πρωί, μεσημέρι καί βράδυ 
είς τήν καταβρόχθησιν χοίρων τής γνη- 
σιωτέρας Σερβ ικής προελεύσεως, συν- 
τροφευόμενος καί όπό κάποιαν καλλί
γραμμον κόρην τοΰ Δουνόβεως. Αύτά 
όλα είναι κλοπή, άλλά είναι καί ποίη- 
σις. Τό ποιητικόν όμως αύτό έργον, πού 
όρχιοε άπό μονωδίαν καί έΕιλείχθη είς 
ντουέτο, ό κ. Πανόπουλος διά τής πα
ρουσίας του μετέβαλε ε ίς  μουσικώτα- 
τον τρίο. Ή μπορεϊ κάλλιστα νό παρα- 
οταθη μέ τόν τίτλον « Ή  κυρία μεταΕύ 
κλέπτου καί Αστυνόμου», ιλαροτραγω
δία είς πράΕεις τρεις μετά συνεχείας. 
Δ έν  γνωρίζω ποιαν γνώμην έχει ό κ. 
Ά α ρ ώ ν  Περεσύ, τό έπάγγελμα σουφρω- 
τής ήμπορώ όμως είς τήν μικρόν αύτήν 
ίστίορίαν νά διακρίνω ένα γεγονός δυ- 
οάρεστον διά μερικούς καί εύχόριστον 
δΓ άλλους. Ο ί κλέπται, άλλοτε, μόλις 
έΕήρχοντο τών 'Ελληνικώ ν συνόρων με- 
τεβάλλοντο ώς διά μαγείας ε ίς  μεγιστά
νας τής Δύσεως. Σήμερον δέν είναι άρ- 
κετή ή διάβαοις τών συνόρων, χρειάζε
ται τόπος κατάλληλος διά καταφύγιον, 
τόπος είς τόν όποιον νά μή ήμπορεϊ νά 
πατήση ούτε ό Ύπαστυνόμος τή ς 'Α 
στυνομίας Πόλεων κ. Πανόιϊουλος, πού 
μόλις πρό τριών ήμερών συνέλα .βε τόν 
κ. Περεσύ είς τό Βελιγράδι, οΰτε δλλος 
άνθρωπος τής νέας Αστυνομ ίας. Καί 
ε ίς τό κεφάλαιον αύτό ό κ. Ά α ρ ώ ν  έ 
πεσε έΕω. Τί έγύρευε ε ίς  τήν Σερβίαν; 
Δ έν  έπήγαινε κατ' εύθείαν ε ίς  τήν Α λ 
βανίαν, νά σκαρώση μέ τά δυό του έ 
κατομμύρια μίαν άντεπανάστασιν καί ή 
νά χάση ή νά γίνη πρωθυπουργός τοϋ 
άδελφοϋ κράτους, καί νά ίκανοποιήοπ 
τήν Τράπεζαν πού έκλεψε, νά τής ίδρύ- 
ση ύποκατάστημα ε ίς  τό  Δυρράχιον, ό 
χι φυσικά διά νά τήν άποζημιώση, άλ
λά διά νά ήμπορη ε ίς  τό μέλλον νά τήν 
κλέπτη μέ κάθε δυνατήν άνεσιν;...®
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Ή  ’Αστυνομία Πόλεων άπετέλεσεν και 
δά έξακολουδήση νά άττοτελή τόν ά- ■ 
γρυπνον ΰπερασπιστήν και προστάτην 
τών δεμελιωδών άγαδών του ελληνικού 
λαού. Κατά τόν 50ετή βίον της έπέδει- 
ξεν άνυπερβλήτους ικανότητας εις τήν 
δίωξιν τού έγκλήματος, αι όποϊαι ομο
λογούμε ναι ύπό πά ντων, τήν κατέταξαν 
μεταξύ των καλυτέρων ’Α στυνο μ ιώ ν 
τής Εύρώπης. Εις τόν κατά τού έγκλή
ματος άγώνα της, έφήρμοσεν ούχί έμ- 
πειρικάς,άλλάέπιστημόνικάς μεδό- 
δους, αϊτινες προεκάλεσαν άληδή έπα- 
νάστασιν είς τά ’Αστυνομικά πράγμα
τα τής χώρας μας.



Ill

Τά πλήγματα, τά όποια ή Αστυνομία Πόλεων συ
νεχώς από τής ίδρύσεώς της ιιαταφέρει, ιιατά τών 
πόσης φύσεως uauonoidv στοιχείων, εξασφαλί
ζουν την άσφάλειαν, τήν ήσυχίαν uai την γαλή
νην τοϋ έιιλευτοϋ λαοϋ μας. Βίς τήν πάλιν τοο 
αυτήν τό ήρωϊιιόν Σώμα έθυσίασεν έυατοντάδες 
έιι τών μελών τον άξιωματιαών uai Μτωτέρων.

Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  Π Ο Λ Ε Ω Ν
ΤΗΣ ZQHI, ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΝ ΠΟΑΙΤΟΝ

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων άπό τής 
ίδρύσεώς της μέχρι σήμερον άπετέ- 
λεν, ώς τούτο κοινώς όμολογεΐται, τόν 
άγρυπνον φρουρόν καί Ισχυρόν υπε
ρασπιστήν τής ζωής, τής τιμής, τής 
περιουσίας καί τών άλλων άγαθών 
τού Ελληνικού λαού, τόν όποιον ύ- 
πηρέτησε καί έξακολουθεΐ μέ φανατι
σμόν νά υπηρέτη.

Κατά τόν 50ετή βίον της έπέδει- 
ξε πρωτοφανείς Ικανότητας εις τήν 
δίωξιν τού κοινού έγκλήματος καί 
έσχεν έπιτυχίας, αί όποΐαι κατέπλη- 
ξαν τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην 
καί τήν κατέταξαν μεταξύ τών καλυ
τέρων τής Ευρώπης.

Έξιχνιάσθησαν φόνοι καί ληστεΐαι, 
άνεκαλύφθησαν καί έξηρθρώθησαν 
σπεΐραι παραχαράξεως καί κιβδη
λείας, λαθρεμπορίου, έμπορίου ναρ
κωτικών, σωματεμπορίας κλπ.

Ή  ’Αστυνομία- Πόλεων, έφαρμό- 
ζουσα ούχί έμπειρικάς, άλλα έπιστη- 
μονικάς μεθόδους έξιχνιάσεως τού 
έγκλήματος, προεκάλεσε άληθή έ- 
πανάστασιν είς τά άστυνομικά πρά
γματα τής χώρας μας καί, μαζύ μέ 
τήν έξασφάλισιν τής δημοσίας τάξε- 
ως, τήν πρόληψιν καί καταστολήν 
τού κοινωνικού έγκλήματος καί τό 
τεράστιον άνθρωπιστικάν της Ιργον,

δικαίως έξ όπαρχής έθεωρήθη, ώς δ 
θεσμός, δστις έπέπρωτο νά συμβάλ- 
λη κατά μέγιστον ποσοστόν εις τήν 
πρόοδον καί τόν έκπαλιτισμόν τής 
Ελλάδος.

Εϊδικώτερον, ό τομεύς τού κοινού 
έγκλήματος, άπερρόφησεν Ιν σημαν
τικόν μέρος τής δράσεως τού Σώμα
τος, ή όποια, ώς προείπομεν, έχαρα- 
κτηρίσθη ύπό ήμετέρων καί ξένων 
ειδικών, μέ τά πλέον κολακευτικά 
λόγια, θ ά  ήτο άσφαλώς ματαιοπο- 
νία, έάν ήθελεν έπιχειρηθή νά πα- 
ρατεθώσιν ένταΰθα αί έπιτυχίαι τής 
’Αστυνομίας Πόλεων είς τόν διαρκή 
καί δύσκολον άγώνα της κατά τού 
πάσης φύσεως κοινού έγκλήματος. 
Τούτο θά άπήτει, χωρίς υπερβολήν, 
τόμους χιλιάδων σελίδων. ’Εν τού- 
τοις, έπί τψ έορτασμψ τών 50 έτών 
άπό τής ίδρύσεώς τού Σώματος, θε
ωρήσαμε ν σκόπιμον, χάριν τών άνα- 
γνωστών μας, καί ίδίφ τών νεωτέ- 
ρων, νά παραθέσωμεν μερικάς έκ 
τών χαρακτηριστικωτέρων περιπτώ
σεων, αΐτινες, λόγψ τής φύσεώς των, 
άπησχόλησαν καί συνεκίνησαν τήν 
κοινήν γνώμην. Αύται είναι αί έξής, 
ώς άναφέρονται είς τό πρό έτών έκ- 
δοθέν λεύκωμα τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, συμπληρωθεΐσαι διά τήν μετά 
τό 1961 χρονικήν περίοδον.



Ο Α Γ Ω Ν  Κ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Ι Ν Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

'Αστυνομικοί ε!ς τήν παρά τόν Βοτανικόν γέφυραν του Κηφισού. Εντός τής κοίτης 
τοΟ ποταμού είχε ριφθί) τό πτώμα τοϋ άτυχου 'Αθανααοπούλου.

Eic τήν σπείραν συμμετείχον ή άδελφή 
του Κούλα, 18 έτών, ό πατήρ του Ν ικό
λαος, όστις διετήρει τό ε ις  Αμπελοκή
πους χασισοποτείον «Δροσιά», ό αδελ
φός του Χρ ιστόφ ορος καί τέλος ό Α.Ν. 
Ή  έν λόγω σπείρα, ε ις  ήν ουμμετεϊχον 
καί γυναίκες τοϋ υποκόσμου, έλήστευοε 
καί έφόνευσε παρά τήν Βούλαν τόν σω- 
φέρ Τσάγκαν. Ε ις  τό παρά τήν οδόν 
'Έ βρου  κρησφύγετον τής σπείρας νάευ- 
ρέθησαν προσωπίδες, σφαϊραι, στιλέττα, 
σχοινιά κτλ.

Κατά τό πρώτον 'έζάμηνον τοϋ έτους 
1930, μετά μακράν παρακολούθησιν, ά- 
πεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέ
λη δύο σπειρών, αί όποϊαι εδρών ύπό 
τάς έπωνυμίας, «Μ  α ύ ρ η χ ε ι ρ »  
καί  « Μ α ύ ρ η  κ α ρ δ ι ά » .  Τά 
μέλη τών έν λόγψ σπειρών, διά τής ά- 
ποστολής έπιστολών, έΕεβίαΖον διάφορα 
εύυπόληπτα καί εύπορα άτομα.

Τόν 'Ιανουάρ ιον τοϋ 1931, εις τήν 
παρά τόν Βοτανικόν κοίτην τοϋ Κηφ ι
σού, ένευρέθη έντός δύο σάκκων, οί- 
κτρώς διαμελισμένον, τό πτώμα άγνώ- 
στου άνδρός. Τά έγκληματικά χρονικά 
δέν εϊχον μέχρι τότε νάαφέρει παρό
μοιον κακούργημα. Ή  κοινή γνώμη ά- 
νεστατώθη. Ή  Αστυνομία Πόλεων, κα
τόπιν συντόνων μεθοδικών ένεργειών, 
έπέτυχε ταχέως, άφ ' ένός  μέν νά άπο- 
καλύψη τήν ταυτότητα τοϋ θύματος (έ- 
πρόκειτο διά τόν έργολάβον οικοδομών 
Ά θαναοόπουλον), άφ ' έτέρου δέ νά 
συλλαβή τούς δράστας τοϋ στυγερού 
εγκλήματος, οϊτινες, έν προκειμένω, ή-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Λ)ΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τόν Απρίλιον τοϋ 1927, κατόπιν με

θοδικής ένεργείας, άπεκαλύφθη μεγάλη 
σειρά παραχαρακτών, ήτις, διατηρούσα 
δύο έργοστάσια (ε ις  Φάληρον καί ’Α μ 
πελοκήπους), κατεοκεύαΖε πλαστά χαρ
τόσημα, χαρτονομίσματα καί ομολογίας. 
Έ κ  τής δράσεως τής έν λόγψ σπείρας 
τό Δημόσιον είχε Ζημιωθή πολλά έκα- 
τομμύρια δραχμών. Σημειω τέον άτι τού
την άπετέλουν άτομα είδ ικώς έΕησκη- 
μένα ε ις  τήν πλαστογραφίαν κλπ., ϋπό 
τήν καθοδήγησιν τριών άλλοδαπών, άφι- 
χθέντων είδικώς ε ις  τήν Ελλάδα.

Τόν 'Ιούλ ιον  τοϋ 1972, κατόπιν μα
κρύς παρακολουθήσεως, άπεκαλύφθη- 
σαν τά μέλη σπείρας σωματεμποριών, ή- 
τις διενήργει έμπόριον λευκής σαρκός. 
Αϋτη, διά παραπλανητικών μέσων, άπέ- 
στειλε πρός έκμετάλλευσιν κορασίδας 
ε ις  χώρας τής Μ έσης Ανατολής. ΈΕη- 
κριβώθη, άτι, έντός 2μήνου, εϊχον άπο- 
σταλή 24 νεάνιδες. Α ρχηγός τής σπεί
ρας ήτο ή Κ .Ν.

Τόν Μάρτιον τοϋ 1928, άπεκαλύφθη 
μεγάλη διεθνής σπείρα λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών. Αρχηγός ταύτης ήτο ό I. 
I., φαρμακέμπορος. Ή  άλληλογραφία 
τών μελών έγίνετο διά συνθημάτων ώς 
π.χ. « μ α Ε ι λ α ρ ά κ ι  α» =  σακκίδια 
χασιοίου, «α ύ γ ά» =  φιαλίδια κοκαΐ
νης, «ψ ά ρ ι α» =  ένέσεις ναρκωτικών 
κλπ.

Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1928, άπεκαλύ- 
φθηααν δύο έργοστάσια παραχαράΕεως 
Αιγυπτιακών, Τουρκικών καί 'Αγγλικώ ν

λιρών, άργυρών κερμάτων καί Ελληνι
κών χαρτονομισμάτων τών 500  δραχ
μών, άτινα έλειτούργουν άπό μακροϋ 
χρόνου. Ε ις  τήν σπείραν συμμετείχον 
χρυσοχάοι τών Αθηνών, τραπεΖϊται καί 
τραπεζιτικοί πράκτορες.

Τόν Οκτώβριον τοϋ 1928, ύπό άνω- 
τέρων άΕιωματικών τής Αστυνομίας, 
συνελήφθησαν, ε ις  Βάρναν τής Βουλγα
ρίας, οί αίμοβόροι λησταί, άδελφοί Ρεν- 
τΖαϊοι, κατόπιν μακράς παρακολουθήσε- 
ως τών κινήσεων τούτων καί μεθοδικής 
ένεργείας τής Α σ τυ νομ ία ς  Πόλεων. Ο ί 
φόνοι, ο ϊτινες άπεδίδοντο εις τούς Ρεν- 
τΖαίους, ύπερέβαινον τούς 80, χωρίς 
νά ύπολογισθοϋν αί λησταϊαι, τών ό
ποιων ήσαν αύτουργοί.

Τόν Ιούλιον τού 1929, άγνωστοι, εϊ- 
σελθόντες δι" άντικλεϊδος ε ις  τήν έπί 
τής όδοϋ Παπαρρηγοπούλου οικίαν τοϋ 
Βούρου καί διατρήσαντες τό δάπεδον 
τής έν λόγω οικίας, κατήλθον ε ις  δω- 
μάτιον, έντός τοϋ όποιου εύρίσκετο χρη- 
ματοκιβώτιον τοϋ Α ' Ταμείου Πληρω
μών 'Αθηνών. Κατόπιν 3ώρου έργασίας, 
διά μεθοδικής ένεργείας τή ς Αστυνο
μίας έπετεύχθη ή σύλληψις τών δραστών 
εις τά Βραχνέϊκα Πατρών. Ούτοι ήσαν 
οί Τ.Γ., Ν .Ρ. ( 'Ιταλο ί ύπήκοοι) καί Ζ. 
Δ., άπαντες διεθνείς διαρρήκται.

Τόν 'Οκτώ βριον τοϋ 1929, άπεκαλύ- 
φθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη σπεί
ρας, ήτις έδρα ύπό τόν τίτλον, «Ρ  ο 
κ ά  μ 6 ό λ». 'Α ρ χηγός  ταύτης ήτο ό 
Ά ν δ ρ έα ς  Χριστοφιλέας, μόλις 20 έτών.

Σάκκοι εντός τών οποίων εί
χε τοποθετηθή τό πτώμα τοϋ 

1 Αθανασοπούλου.

574



σαν ή πενθερά, ή σύΖυγος, ό ανεψιός 
καί ή υπηρέτρια του θύματος. Ή  έΕι- 
χνίασις τοϋ φοβερού, όσον καί σκοτει
νού τούτου εγκλήματος, συνεκίνησε βα
θύτατα τήν πανελλήνιον κοινήν γνώμην, 
ήτις, τόσον αΰτη, όσον καί ό τύπος, 
προέβησαν ε ις  εύμενεστάτας ύπέρ τής 
Αστυνομίας Πόλεων κρίσεις.

Τόν 'Ιανουάρ ιον τού 1932, άγνωστοι, 
μιμούμενοι τόν τρόπον δράσεως τής 
σπείρας Χριστοφιλέα, έστραγγάλισαν, 
έντός τού αύτοκινήτου του καί κατόπιν 
άπεγνωσμένης πάλης τοϋ θύματος, τόν 
όδηγόν Σταυρακάκην, ληστεύσαντες έν 
συνεχεία τούτον. Ή  Αστυνομία Αθη
νών, ένεργήσασα ταχύτατα, άνεκάλυψε 
καί συνέλαβε τούς κτηνώδεις στραγγα- 
λιστάς, Ν., καί Ν. ή Ξ.

Τόν  'Απρίλ ιον τοϋ 1932, άνευρέθη 
ε ις  τήν κοίτην τοϋ Κηφισού, άγρίως πα- 
ραμορφωμένον, συνεπείς· έγκληματικής 
ένεργείας, τό πτώμα τοϋ Δημητρίου Γε
ωργίου, τοϋ δράστου τυγχάνοντος ά- 
γνώστου. Χάρ ις  εις τάς συντόνους καί 
μεθοδικάς ένεργείας τής 'Αστυνομίας, 
έπετεύχθη ή άνακάλυψις καί ή σύλλη- 
ψ ις τοϋ δράστου.

Τόν  Σεπτέμβριον τοϋ 1933, άγνω
στοι έδολοφόνησαν τόν παλαιοπώλην 
Γεώργιον Σταύρου. 'Ε ν τό ς  έλαχίστου 
χρονικού διαστήματος, συνελήφθησαν 
ύπό τής Αστυνομίας οί δράοται Ζ.Σ. 
καί Κ.Π.

Τόν 'Οκτώ βριον τοϋ 1933, κατόπιν 
μακράς παρακολουθήσεως, συνελήφθη
σαν τά μέλη μεγάλης σπείρας, ήτις εί-

ο  Α Γ Ω Ν  Κ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Ι Ν Ο Υ  Ε Γ Κ Α Η Μ Α Τ Ο Σ

Τό πτώμα χοΰ Άθανασοπούλου. Ή  υπόθεσή* είχε συγκλονίσει χήν κοινήν γνώμην 
χό 1931. Ή  διελεύκανσίς χου Οπό χής ’Αστυνομίας προεκάλεσε χήν γενικήν άνα

κούφια ιν.

σέπραττεν, έκ τών άρμοδίων Κρατικών 
'Υπηρεσιών, έπιδόματα καί δάνεια συν- 
ταΕιούχων. Αρχηγός τής σπείρας ήτο ό 
Π., άνώτερος ύπάλληλος τοϋ Γενικού 
Λογιστηρίου. Καθ ' ύπολογισμούς, τά εί- 
σπραχθέντα χρήματα ύπερέβαινον τάς
500.000  δραχμών.

Τόν Ιανουάριον τοϋ 1934, κατόπιν 
πολλών άναΖητήσεων καί προσπαθειών, 
συνελήφθη ό ληστεύσας ε ις  τήν οδόν 
Α ιόλου τόν άργυραμοιβόν Ποτήρην Ί., 
έπικίνδυνος κακοποιός Σ.Μ ., άφαιρέσας 
τό ποσόν τών 186.500 δραχμών.

Τόν 'Ιούν ιον  τοϋ 1934, άγνωστοι διέρ 
ρηΕαν τό χρηματοκιβώτιον τοϋ γαλακτο- 
-ΟΛΠοόσκ οϋ ι ρ ιν  «οουάπγο.» ποωγοου 
βόλου ένεργείας τής 'Αστυνομίας, τρεις 
ώρας μετά τήν διάρρηΕιν, συνελήφθη
σαν οί δράσται αύτής Γ. Ζ. καί X. I., 
Ούγγροι δ ιεθνείς διαρρήκται, ο ίτινες 
είσήλθον εις τήν Ελλάδα, έπί σκοπώ 
διαπράΕεων κλοπών καί ληστειών.

Τόν Νοέμβριον τοϋ 1934, συνελήφθη 
ό διαβόητος « π ο ν τ ι κ ό ς »  Εενοδο- 
χείων Κ.Φ., δστις έκ τοϋ Εενοδοχείου 
τής Μ. Βρεταννίας άφήρεσεν, ε ις  βά
ρος τής Έλληνοαιγυπτίας Πριγκιπίσσης 
'Ε λ ένη ς  Δούκα, τιμαλφή άΕίας 350 .000  
δραχμών.

Τόν οέμβριον τοϋ 1936, κατόπιν έ· 
πιμόνου καί μακροχρονίου παρακολουθή- 
οεως, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθη
σαν τά μέλη μεγάλης σπείρας, άτινα, 
ύπό τήν άρχηγίαν καί τήν καθοδήγησιν 
τών άδελφών Α. καί Δ .Β ., ιδιοκτητών

5ωρόφου πολυκατοικίας, ένήργουν εύ- 
ρέως έμπόριον ναρκωτικών.

Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1937, άπεκα
λύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη 
μεγάλης σπείρας παραχαρακτών, ήτις 
διετήρει καί έργοστάσιον έκδόσεως πλα
στών τσέκς. 'Α ρχηγός τής σπείρας ήτο 
ό διεθνής άπατεών, πλαστογράφος καί 
παραχαράκτης Ζ.Ε. Ε ις  τήν σπείραν αυμ- 
μετεϊχον άρκετοί, μεταΕύ δέ αύτών καί 
ε ις πρώην έφοπλιστής.

Τόν  Απρίλιον τοϋ 1938, άγνωστος 
έφόνευσε καί έλήστευσε τόν έφοριακάν 
Δημάδην Αντώνιον. Ή  'Αστυνομία  'Α 
θηνών έπέτυχε συντόμως νά άνακαλύ- 
ψη καί συλλάβη τόν δράστην Μ .Ν .

Τόν Ιο ύ λ ιο ν  τοϋ 1938, μία νέα έπιτυ- 
χία τής 'Αστυνομίας, άποτέλεσμα μα
κρύς παρακολουθήσεως, προεκάλεσε τά 
λίαν κολακευτικά σχόλια τοϋ κοινού καί 
τού τύπου. 'Ε ν τό ς  γνωστής 'Αθηνα ϊκής 
κατοικίας άπεκαλύφθη ή λειτουργία έρ- 
γοστασίου ήρωΐνης. 'Α ρ χηγός  τής σπεί
ρας, ήτις ,έσκόρπιΖε τόν « λ ε υ κ ό ν  
θ ά ν α τ ο ν » ,  ήτο ό Π.Κ.

Τόν Φεβρουάριον τοϋ 1939, άπεκαλύ
φθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη με
γάλης σπείρας πλαστογράφων χαρτοσή
μου. Ή ς  έΕηκριβώθη, έκ τής δράσεως 
ταύτης τό Δημόσιον ε ίχε Ζημιωθή έκα- 
τοντάδας χιλιάδας δραχμών. ΜεταΕύ 
τών συλληφθέντων ήσαν καί οί Π.Κ., 
Ε.Γ. καί Γ.Ν.

Τόν 'Ιούν ιον  τοϋ 1939, συνελήφθη
σαν τά μέλη πολυμελούς σπείρας άπα-
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ΛΟΓΒΕΡΔΗΣ ΣΠΓΡΙΔΩΝ
Άρχιφύλαξ

Έφονεύθη διά περιστρόφου όπό κακοποιών, 
τδν ’Ιούλιον 1944, έν τή προσπαθεί* του 

νά συλλάβη τούτους, 
τεώνων, οίτινες, μέ ψευδή πιστοποιητι
κό, είσέπραττον έκ τοϋ Ταμείου Παρα
καταθηκών καί Δανείω ν τά ς δικαστικός 
έγγυήσεις. Ω ς  διεπιστώθη, ή έν λόγιμ 
σπείρα ε ίχεν ήδη είσπράξει τό ποσόν 
τών 1.600.000 δραχμών. Α ρχηγός τού
της ήτο ό διεθνής άποτεών Ν.Χ.

Τόν Μάρτιον τοϋ 1942, άγνωστοι, εί- 
οελθόντες ε ις  τήν έν Γαλατσίω οικίαν 
τοϋ Λυμπεροπούλου Αναστασίου, έλή- 
οτευσαν καί έφόνευσαν τούτον καί τήν 
σύΖυγόν του κατά τρόπον φρικιαστικόν. 
Τό έν λόγιο έγκλημα, ώς έκ τών συν
θηκών ύφ ' άς έξετελέσθη, συνεκίνησεν 
ιδιαιτέρως τήν κοινήν γνώμην. Ή  Α 
στυνομία, έν συνεργασίρ μετά τή ς Δι- 
ευθύνσεως Έγκληματολογικών Υ π η ρ ε 
σιών, άπεκάλυψε καί συνέλαβε συντό
μους τούς δράστας.

Τόν Νοέμβριον τοϋ 1942, άγνωστοι, 
διαρρήξαντες τήν έπί τής όδοϋ Πανδρό- 
σου όποθήκην τοϋ Ζούλα Σπυρίδωνος, 
άιρήρεσαν έμπορεύματα 40 .000.000  δρχ. 
Κατόπ ιν μακράς παρακολουθήσεως, συ- 
νελήφθησαν οί δράσται Ν .Κ., Ρ.Α. καί 
Κ.Δ.

Τόν αύτόν ώς άνω μήνα καί κατά τάς 
νυκτερ ινός ώρας, άγνωστοι, είσελθόν-

Είδιχή κρύπτη, έντός τής όποιας έφυλάσ- 
οοντο ναρκωτικά.

τ ε ς  ε ις  τήν έπί τής όδοϋ Εύτυχίας οΙ- 
κίαν τοϋ Εύλαμπίου Μ ιχαήλ, έφίμωσαν 
τούτον καί, έν συνεχεία, άιροϋ τόν έ- 
στραγγάλισαν, τόν μετέφερον ε ις  τό ύ- 
πόγειον τής κατοικίας. Μ ετά  τούτα, έ- 
ρευνήσαντες τήν οικίαν, άφήρεααν χρή
ματα καί άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ή  
Αστυνομία Αθηνών, έντός ολίγων ή- 

μερών, αυνέλαβε τούς δολοφόνους λη
στές, ο ϊτινες ήσαν οί Α.Μ., Κ.Χ. καί 
Π.Μ.

Τόν Ιανουάριον τοϋ 1943, άγνω
στοι, άιροϋ έτραυμάτισαν διά τών γρόν- 
θων των τόν Παλαιόπουλον 'Ισαάκ, ρά
πτην, άφήρεααν έκ τών θυλακίων του 
σημαντικόν ποσόν χρημάτων. Έ ν τό ς  
τής ίδιας ημέρας, χάρις ε ις  τήν κινητο- 
ποίησιν τών άστυνομικών, συνελήφθη- 
οαν οί Κ.Μ., Β.Δ. καί Ι.Λ., οί όποιοι, 
έκ τος τής έν λόγω ληστείας, είχον δια-

πράΕει καί έτέραν τοιαύτην ε ις  βάρος 
τοϋ Μπασάκσ Γεωργίου.

Τόν  'Ιούλ ιον  καί Αύγουστον τοϋ 1944 
καί κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, 
διεπράχθησαν τρεις ληστεϊαι ύπ' άγνώ- 
στων ε ις  βάρος διαφόρων άτόμων. Π ε 
ρί τά τέλη Αύγούστου, ή 'Αστυνομία  'Α 
θηνών, κατόπιν μεθοδικής ένεργείας, 
συνέλαβε τούς άγνωστους ληστάς, δέ
κα τόν άριθμόν, οί όποιοι είχον διαπρά- 
Εει τάς ώς άνω ληστείας, ώς καί έτερο 
σοβαρά έγκλήματα.

Τόν 'Ιούλ ιον  τοϋ 1944, έσημειώθη- 
σαν άλλεπάλληλοι κλοπαί καί διαρρή
ξε ις  άποθηκών καί καταστημάτων. Ή  
'Αστυνομία  'Αθηνώ ν έκινητοποιήθη δρα
στήριους. Ο  Ά ρχ ιφ ύλαΕ  Λουβερδής 
Σπυρίδων, παρακολουθών τά παλαιοπω
λεία, διά τήν τυχόν πώλησιν ε ις  αύτά 
τών έκ τών διαρρήξεων κλοπιμαίων, άν- 
τελήφθη τρεις άγνώστους νά διαπραγμα
τεύοντα ι τήν πώλησιν ύπόπτων κλοπής

άντικειμένων. "Εσπευσε νά συλλάβη 
τούτους, ότε ό ε ις  έξ  αύτών έξαγαγών 
άστραπιαίως περίστροφον τόν έφόνευ- 
σεν. Έ ν τ ό ς  όλίγων ήμερών ή 'Α σ τυνο 
μία συνέλαβε τούς δράστας, οί όποιοι 
έπί πλέον είχον διαπράξει καί τάς ώς 
άνω οημειωθείοας κλοπάς καί διαρρή
ξεις, 60 τόν άριθμόν.

Τόν Αύγουστον τοϋ 1944, παρά τό 
τέρμα τής Κολοκυνθοϋς, άγνωστοι, ύπό 
τήν άπειλήν όπλου, όπεμόνωσαν τά μέ
λη τής οικογένειας Ποριωτοϋ Σπυρίδω
νος καί άφήρεααν έν συνεχείρ διάφο
ρα πράγματα σημαντικής άξίας. Ή  Α 
στυνομία Αθηνών, λαβοϋσα έγκαίρως 
γνώσιν, συνέλαβε συντόμως τούς δρά
στας Λ.Κ., Κ.Δ. καί Κ.Γ.

Τόν  αύτόν ώς άνω μήνα, άγνωστοι, 
ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, είσήλθον 
ε ις  τήν οικίαν τοϋ έμπόρου Α.Μ. καί,

άφοϋ όπεμόνωσαν τούτον, άφήρησαν ό 
λα τά τιμαλφή καί χρήματα τής οικίας. 
Μ ε τ ' έπ ιμόνους ένεργείας, άπεκαλύφθη- 
σαν καί συνελήφθησαν οί λησταί.

Τόν Σεπτέμβριον τού 1944, άγνω
στοι, άποτελοϋντες συμμορίαν, διέπρα- 
ξαν ληστείας ε ις  τάς περιοχές Κολω- 
νακίου, Κυψ έλης καί άλλαχοϋ. Οϋτοι, 
ύπό τήν άπειλήν περιστρόφων, είοήρ- 
χοντο εις τάς κατοικίας, ένήργουν έ 
ρευνας  καί όφήρουν τιμαλφή, χρυσός 
λίρας κλπ. Κατόπ ιν συστηματικής καί 
συντόνου ένεργείας τής 'Αστυνομίας, ά- 
πεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν άπαν
τα τά μέλη τή ς σπείρας.

Τόν Νοέμβριον τοϋ 1944, άγνωστοι 
διέρρηξαν άποθήκην τροφίμων. Ο ί δρά- 
σται, γενόμενοι άντιληπτοί ύπό διερχο- 
μένου χωροφύλακος, έπυροβόλησαν κα'ι 
έφόνευσαν τούτον. Οϋτοι συνελήφθησαν 
ύπό τής 'Αστυνομίας.

Τόν  Μ άρτιον τοϋ 1945, κατόπιν μα-

Σχεδιάγραμμα τού σημείου εις τό όποιον έλαβε χώραν ή ληστεία τής Πέτρας. Οί 
διαβόητοι λήσταρχοι άδελφοί Ρετζαΐοι, συνελήφθησαν υπό τής ’Αστυνομίας είς τήν 

Βάρναν τής Βουλγαρίας.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΖΟΣ. Μετά χήν ούλληψίν
του.

Kpdc παρακολουθήσεως, άπεκαλύφθη- 
σαν καί συνελήφθησαν τά μέλη σπείρας 
πλαστογράφων, οίτινες, κατά τήν διάρ
κειαν τή ς κατοχής, είχον έκδώσει πλα
στά τσέκς ξένω ν ΤραπεΖών, άντιπρο- 
σωπεύοντα τό ποσόν τών 20.000 χρυ
σών λιρών Αγγλίας καί 100.000 χάρ
τινων λιρών ’Αγγλίας. Μ έλη  τής έν λό
γω σπείρας ήσαν oi Ι.Ε., Α.Κ., Ι.Κ., καί 
άλλοι.

Τόν αυτόν ώς άνω μήνα, άγνωστοι, 
είσελθόντες ε ις  τήν έπί τής όδοϋ Καρδί- 
τσης οικίαν τής ΣυγουλτΖή Ειρήνης, ά- 
φοϋ έτραυμάτισαν ταύτην, έν  συνεχεία 
τήν έλήστευοαν, άφαιρέσαντες περί τάς
1.200.000 δραχμών. Ο ί δράσται Α.Ν. 

( καί Γ.Σ. συνελήφθησαν έντός τετράω
ρου.

Τόν Μ ά ϊον τοϋ 1945, άγνωστοι, άφοϋ 
άπέκοψαν, δΓ ειδικών ψαλίδων, τά συρ
ματοπλέγματα καί τά λουκέττα τών θυ- 
ρών τοΰ έπί τής όδοϋ Λυκούργου Μ ε 
γάρου Δημοσίων Υπαλλήλων, διέρρη- 
ξαν τά γραφεία τοΰ Α ' Ταμείου Εισπρά
ξεων, άφαιρέσαντες 13.800.000 δρα
χμών. Ε ν τ ό ς  ολίγων ήμερών συνελή
φθησαν οί δράοται Γ.Φ., N T., Ι.Κ. καί

ΘΤΜΙΟΣ ΡΕΝΤΖΟΣ. 'Ωσαύτως μετά χήν 
σύλληψίν του.

Σ.Μ ., κατεσχεθέντων άπάντων τών κλα- 
πέντων χρημάτων.

Τόν Ιο ύ ν ιο ν  τοϋ 1945, έντός ημιτε
λούς οικίας τής Ν. Σμύρνης, παρά τήν 
θέσιν «Χρυσάκη», άνευρέθη άκέφαλον 
τό πτώμα τής Μαργαριτίδου Εύαγγε- 
λίας. Κατόπ ιν συντόνων ένεργειών, συ- 
νελήφθη ό δράστης τοϋ στυγερού έγκλή- 
ματος Μ.Χ., Ι ν δ ό ς  στρατιώτης, έραστής 
τοϋ θύματος.

Τόν Ιο ύ ν ιο ν  τοϋ 1945, τρεις άγνω
στοι, ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, έ- 
λήστευσαν, εις τήν οδόν Πειραιώς, τόν 
Γιαννοϋτσον Χρίστον, άφαιρέσαντες τό 
ποσόν τών 5.000 δραχμών. Ο ί δράοται 
X. Σ., A. Ζ. καί Μ .Κ . συνελήφθησαν.

Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, άγνωστοι, 
φ έροντες δύο οπλοπολυβόλα καί περί
στροφα, είσήλθον έντός τοϋ κέντρου 
«Ροσινιόλ» καί ύπό τήν άπειλήν τών ά

ρεσαν 6.000.000 δραχμών καί διάφορα 
τιμαλφή μεγάλης άξίας. Ο ί δράοται Ν. 
Τ., Μ.Δ., Α.Τ. καί Κ .Σ . συνελήφθησαν 
έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος.

Τόν Φεβρουάριον τοϋ 1946, παρά τήν 
πλατείαν Δ εξαμενής τής Καιοαριανής, 
άγνωστοι, φέροντες όπλα καί περίστρο
φα, είσήλθον βιαίως εϊς τινας οικίας, 
μέ τήν δικαιολογίαν τής έρεύνης δΓ ά- 
νεύρεσιν όπλων. Άπομονώ σαντες έν συ
νεχεία τούς ένοικους, άφήρεσαν περί 
τάς 630.000  δραχμών καί άλλα άντικεί- 
μενα. Ή  Α στυνομ ία  Α θ η νώ ν  συνέλαβε 
ταχέω ς τούς δράστας, άρχηγός τών ό 
ποιων ήτο ό Γ.Μ.

Ά π ό  τοϋ Φεβρουάριου τοΰ 1946 μέ
χρι τοϋ ’Απριλίου τοϋ ίδιου έτους, εις 
διάφορα σημεία τών ’Αθηνών, διεπρά- 
χθησαν πέντε οοβαραί ληστεϊαι ύπ’ ά- 
γνώστων, φερόντων περίστροφα καί χει-

Κένχρον «Ό  Τζίμης δ Χονδρός» έπί τής δδοϋ Άχαρνών 77, εις δωμάτων χοΰ δποίοο 
άνευρέθη χασίς 1.380 γραμμαρίων, δπερ καχεΐχεν δ διευθύνων χό κέντρου Μάρ

κου ή Σουρδής.

πλων, έλήστευοαν τούς Σταυρόπουλον 
Παν., Διευθυντήν τοϋ Κέντρου, καί δύο 
έτέρους, άφαιρέσαντες 125.000 δραχ
μών. Ο ί δράσται Γ.Κ., Φ.Β., Π.Χ. καί 
Α.Λ. συνελήφθησαν έντός τριημέρου.

Τόν Σεπτέμβριον καί Οκτώβριον τοϋ 
1945 καί κατά διάφορα χρονικά διαστή
ματα, άγνωστος, φέρων πάντοτε στολήν 
"Αγγλου στρατιώτου, ύπό τήν άπειλήν 
περιστρόφου, έλήστευσεν εις τήν περι
φέρειαν Αγίου Λουκά πέντε άτομα, ά- 
φαιρέσας περί τάς 12.000 δραχμών. Ή  
Α στυνομ ία  Αθηνώ ν ουνέλαβε τόν ά
γνωστον δράστην τών έν λόγω ληστειών 
Ν. Ρ., λιποτάκτην ’’Αγγλον στρατιώτην, 
δστις άπό 4μήνου κατεΖητείτο ύπό τής 
Α γ γ λ ικ ή ς  Αστυνομ ίας.

Τόν Νοέμβριον τοϋ 1945, άγνωστοι, 
είσελθόντες εις τό έπί τής όδοϋ Χριστο- 
πούλου χρηματιστηριακόν γραφείον τοϋ 
Παπανικολάου Κ., ύπό τήν άπειλήν πε
ριστρόφου, έφίμωσαν τούτον καί άφή-

ροβομβίδας. Κατόπ ιν μακρός παρακο- 
λουθήσεως ύποπτων, τήν 13.7.1946, συ
νελήφθησαν οί Λ.Π., Σ .Α . καί Κ.Θ., οϊ- 
τ ινες είχον διαπράξει τάς ώς άνω λη
στείας, ώς καί έτερα σοβαρά έγκλήμα- 
τα.

Τόν Μάρτιον τοϋ 1946 καί τάς άπο- 
γευματινάς ώρας, εις τήν οδόν Φειδίου, 
τρεις άγνωστοι, έμφανισθέντες ώς ά- 
στυνομικοί, ύπό τήν άπειλήν περιστρό- 
ων, άφήρεσαν έκ τών θυλακίων τοϋ I. 
Γαβριηλίδη 100 χρυσός λίρας, δολλά- 
ρια καί άλλα χαρτονομίσματα. ’Εν συνε- 
χείρ, τραυματίσαντες τό θύμα διά τής 
λαβής τών περιστρόφων, έτράπησαν ε ις  
φυγήν. Παρατυχόντες άστυφύλακες κα- 
τεδίωξαν τούς δύο έκ τών δραστών, δε- 
χθέντες πυροβολισμούς. Έ κ  τών άντι- 
πυροβολισμών τών αστυνομικών έτραυ- 
ματίσθη θανασίμως ό εις τόν δραστών, 
ό δέ έτερος συνελήφθη. Δράσται τής έν
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'Ανυπόκριτος χαρά, και αληθινή άγαλλίααις πλημμυρίζει, τας ημέρας αυτας, παντας 
ημάς, τούς άποτελοϋντας μέλη του ενδόξου Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Η  χαρα 
αυτή και άγαλλίααις, ή όποια δεδικαιολογημένως έξικνεϊται εις υπερηφάνειαν, πηγάζει 
εκ τοϋ εορτασμού των 50 ετών, από τής ίδρύσεως τής ήμετέρας υπηρεσίας.

Ε ις  την εορτήν ταύτην συμμετέχει, με τον ίδικόν του τρόπον, και ό Ελληνικός λαός, 
δ όποιος, εκ πείρας μακράς και εξ άλαθήτου ενστίκτου, γνωρίζει τάς προς τον ίδιον πολυ
τίμους υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων.

Πανηγυρίζομεν, τάς ημέρας αύτάς, μεγάλην δι’ ήμάς κα'ι διά το 'Έθνος πανήγυριν, 
διότι ή ’Αστυνομία Πόλεων, εν μέσω τών κεραυνών καί τών καταιγίδων, ά ί όποϊαι πεντή- 
κοντα ολόκληρα έτη τήν έπληξαν, κατώρθωσε νά επιβίωση καί νά δημιουργήση εν άπαρά- 
μιλλον καί πρωτοφανές διά τήν Ελλάδα  πρότυπον δημοσίας υπηρεσίας.

Πεντήκοντα ολόκληρα έτη έχουν παρελθει, αφ’ ής οι πρώτοι αστυφύλακες ενεφανισθη- . 
σαν εις τήν ώραίαν τοϋ "Αγίου Σπυρίδωνος πόλιν. Τήν εποχήν εκείνην, δλοι ηύχήθησαν κα
λήν πρόοδον εις τήν νέαν υπηρεσίαν. Κ α ί δλοι ήλπισαν, πως, επι τέλους, κάτι καλόν προ- 
μηνύεται διά τον τόπον. Α ί  ελπίδες των αύται αληθώς δεν διεψεύσθησαν. Ή  ’Αστυνομία 
Πόλεων έδειξεν, δτι έκτισεν επί ισχυρών θεμελίων. Ή  δραστηριότης τοϋ νέου Σώματος 
άφήκεν κατάπληκτους καί τούς πλέον απαισιόδοξους. Ο  ενθουσιασμός, οστις κατα τα  
πρώτα εκείνα βήματα τής ’Αστυνομίας έπεκράτησεν, ήτο απερίγραπτος. Α ί  έπιτυχιαι, της, 
ό άψογος τρόπος άσκήσεως τών υψηλών της καθηκόντων καί ή εν γένει παρονσίασίς της 
ώς συγχρόνου, πολιτισμένου αστυνομικού θεσμού, έσχον ώς αποτέλεσμα ένα πρωτοφανής 
αριθμόν αιτήσεων προς τήν κυβέρνησιν, έκ μέρους Πόλεων, οργανώσεων, συλλόγων ή 
μεμονωμένων ατόμων, διά τήν δσον ένεστι ταχυτέραν επέκτασίν της.

Κ α ί πράγματι, εν μόλις έξάμηνον μετά τήν πρώτην εν Κέρκυρα έμφάνισίν της, η 
’Αστυνομία Πόλεων έγκαταστάθη εις τήν πόλιν τών Πατρών. Κ α ί εδώ, νέοι θρίαμβοι την 
άνέμενον. Νέαι έπιτυχιαι, νέοι ηρωισμοί, νέαι θνσίαι. 'Η  φημη της έχει πλέον εξελθει 
τών όρίων τής Ελληνικής ’Επικράτειας καί ή προς αυτήν αγάπη τού κοινού έχει φθάσει 
εις σημείον αληθούς λατρείας. Ύ π ’ αύτάς τάς συνθήκας τό νεοσνστατον Σώ μα πραγματο
ποιεί τό νέον μέγα καί αποφασιστικόν άλμα προς τον Πειραιά και εν συνεχεία προς την 
πρωτεύουσαν τοϋ ' Ελληνικού Κράτους. ’Εδώ η ’Αστυνομία Πόλεων υπεστη τας πλέον 
αυστηρός εξετάσεις καί έπήρε άριστα. Ε ις  τήν πόλιν τής Παλλαδος, υπο την σκιάν τοϋ 
'Ιερού Βράχου, ό νέος αστυνομικός, ό πόλισμαν, ώς τότε ελεγετο, επροβαλλεν εις τα ομματα 
τών κατοίκων, ώς άκατανίκητος φορεύς προόδου καί πολιτισμού. 'Η  νέα άστυνομία έ
δρεψε δάφνας, άγωνιζομένη ένα άνισον πολυμέτωπον άγώνα. Ε ις  τον άγώνα αυτόν, διε- 
πνέετο πάντοτε, υπό τών ώραιοτέρων καί ύψηλοτέρων αρχών, οσαι συμβάλλουν εις την η- 
μέρωσιν καί τον έξανθρωπισμόν τοϋ άνθρώπου.

'Η  ευγένεια, ή πειθαρχία, ό άλτρουϊσμός, ή άξιοπρεπεια, η ειλιρινεια, η αμεροληψια, 
ή δικαιοσύνη καί ή πιστή προσήλωσις τών νέων οργάνων προς το καθήκον εδημιουργησαν 
έν άληθινόν θαύμα. Θαύμα, τό όποιον έσυνεχίσθη καί εις τους μετεπειτα, τους πλέον 
δύσκολους διά τό έθνος καί τήν ’Αστυνομίαν χρόνους. Θαύμα, τό όποιον καί σήμερον συν- 
τελείται καί θά συνεχισθή, διότι ό 'Ελληνικός λαός και η Ελληνική Πολιτεία  προσβλέπουν
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λόγω θρασυτάτης ληστείας ήσαν oi Ε. 
Μ., Ν.Τ. καί Κ .Σ .

Τόν 'Ιούν ιον  τοϋ 1946, άγνωστος, υ
πό τήν άπειλήν περιστρόφου, έλήστευ- 
σεν ε ις  τό Γουδί τόν Τσίρην Γεώργιον, 
άφαιρέσας 1.300.000 δραχμών καί ά- 
πέσπασε τήν ύπόσχεσιν ότι τό θύμα, με
τά 2ήμερον, θά κατέβαλλαν ε ις  αυτόν 2 
είσέτι εκατομμύρια. Κατόπ ιν συντόνων 
ένεργειών τής Αστυνομίας, συνελήφθη 
ό ληστής - έκβιαστής Γ.Γ. καί ό ουνερ- 
γός αύτοϋ Κ.Ο .

Τόν Αύγουστον τοϋ 1946, κατόπιν 
μακράς παρακολουθήσεως, άνεκαλύφθη 
έργαστήριον, ένθα παρεσκευάΖετο ή- 
ρωΐνη ε ις  μεγάλος ποσότητας. Κατεσχέ- 
θησσν 75 γραμμάρια ήρωϊνης καί μάΖα 
οπίου, έκ τής όποιας Θ6 παρήγοντο δέ
κα κιλό ήρωϊνης. Τά μέλη τή ς σπείρας 
Α.Φ., Ρ.Π., Ε.Ζ., Σ.Μ ., Ν.Μ. καί όλλοι 
συνελήφθησαν καί παρεπέμφθησαν εις 
τήν δικαιοσύνην.

Τόν Σεπτέμβριον τού 1946, παρά τό 
"Α λσ ος  τοϋ Πεδίου τού "Αρεω ς, άγνω
στοι, ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, έ- 
λήστευσαν τόν Λάβδαν Νικόλαον, άφαι- 
ρέσαντες 3 0 0 '0 0 0  δραχμών. Ο ί δρά- 
σται Λ.Ν., Ι.Γ. καί Κ .Κ . συνελήφθησαν 
αύθημερόν.

Τόν Δεκέμβριον τού 1946, άγνωστοι, 
φ έροντες περίστροφα, έμίσθωσαν τό ά- 
γοραϊον αύτοκίνητον τού Ά π έρ γ η  Χα- 
ραλάμπους καί κατηυθύνθησαν πρός Π. 
Φάληρον. Παρά τό Φαληρικόν Δέλτα, 
άφοϋ έφίμωσαν τόν οδηγόν μέ ρινόμα- 
κτρον, έμποτισμένον ε ις  άναισθητικόν 
ύγρόν, έτραυμάτισαν τούτον εις τήν κε
φαλήν διά τής λαβής τών περιστρόφων. 
Έ ν  συνεχεία τόν έλήστευσαν καί πα- 
ραλαβόντες τό αύτοκίνητον έΕηφανίσθη- 
σαν, έγκαταλείψαντες άναίσθητον τό 
θύμα. Ή  'Αστυνομία  'Αθηνώ ν συνέλαβε 
συντόμω ς τούς δράστας Μ .Κ., Ν.Τ. καί 
Σ .Κ ., ο ϊτινες εϊχον διαπράΕει καί έτέ- 
ρας ληστείας καί έκβιάσεις ε ις τήν πε
ριοχήν τής πρώην Διο ικήοεω ς Πρωτευ- 
ούσης.

Κατά τούς τελευταίους μήνας τοϋ 
1946  καί τούς πρώτους τοϋ 1947, ά
γνωστος, κατά διάφορα χρονικά διαστή
ματα, χρησιμοποιών σύγχρονα διαρρη- 
κτικά έργαλεία, διέρρηΕε περί τά 20 
χρηματοκιβώτια άποθηκών καί καταστη
μάτων, συναποκομίσας πολλάς χιλιάδας 
χρυσών λιρών καί τιμαλφή άνυπολογί-

στου άΕίας. Κατόπ ιν μακράς παρακολου- 
θήοεως καί μεθοδικών ένεργειών, συ
νελήφθη ό δράστης τών ώς άνω διαρ- 
ρήΕεων Σ.Ζ.

Τόν Ιούνιον τού 1947, άγνωστος, 
είσελθών ε ις  τό κατάστημα τής Λα ϊκής 
ΤραπέΖης, άφοϋ έκακοποίησε τόν ύπάλ- 
ληλον ταύτης Βιδάλην Νικ., άφήρπασε 
τήν τσόνταν τούτου, περιέχουοαν εν 
έκατομμύριον δραχμών. Ό  άγνωστος 
δράστης, πρός άποφυγήν τής συλλήψε- 
ώς του, ήμύνθη διά χειροβομβίδος καί 
περιστρόφου, πλήν συνελήφθη έντός έ- 
βδομάδος καί ήτο ό Μ.Ξ.

Τόν Ιούλιον τοϋ 1947, άγνωστοι, ά
φοϋ έτραυμάτισαν θανασίμως, διά σιδη
ρού όργάνου, τόν φύλακα τοϋ Αλσους 
τοϋ Πεδίου τοϋ "Α ρ εω ς Μ ινόπουλον 
Κω ν)νον, είσήλθον διά διατρήσεως τοϋ 
τοίχου, ε ις  τήν παρά τό "Α λσ ος στρα
τιωτικήν μονάδα καί άφήρεσαν 23 μα- 
κρύκαννα όπλα, 6 αύτόματα «τόμιγκαν», 
περίστροφα καί μεγάλον άριθμόν φυσιγ
γίων, άτινα καί μετέφερον, δΓ αύτοκι- 
νήτου, εις άγνωστον τοποθεσίαν. Κ α τό 
πιν μεθοδικών ένεργειών, συνελήφθη
σαν αύθημερόν οί δράσται Ζ.Μ., Η.Μ., 
Κ.Μ., Δ.Π. καί Π.Γ. καί κατεσχέθηοαν 
τά κλοπιμαία.

Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1947, κατόπιν 
μακράς παρακολουθήσεως, άνεκαλύφθη, 
παρά τήν Λεωφ. ΆλεΕάνδρας, έργαστή
ριον παραποιήσεως χρυσών λιρών Α γ 
γλίας. Α ρχηγός τής σπείρας ήτο ό Γ.Δ.

Τόν Ιούλιον τοϋ 1948, άγνωστοι, 
είσελθόντες εις τό μπάρ τού έπί τής ό- 
δοϋ Πατησίων κινηματογράφου «Έλλη- 
νίς», άφοϋ έτραυμάτισαν θανασίμως τόν 
έκεϊ κοιμώμενον Κύργιον Χρυσόστομον, 
άφήρεσαν τά έν τώ ταμείω χρήματα καί, 
ληστεύσαντες τόν Κύργιον, έΕηφανίσθη- 
σαν. Ο ί δράσται τής έν λόγω στυγερός 
ληστείας μετά φόνου. Ι.Ζ., Ι.Κ., Κ.Δ. 
καί Α .Β . συνελήφθησαν έντός 3ημέρου.

Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, άπεκαλύ- 
φθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη σπεί
ρας λαθρεμπόρων ώρολογίων, άτινα εί- 
σήγον εις 'Ελλάδα δΓ άεροσκαφών. Σ υ 
νελήφθησαν οί Ι.Γ., Κ.Δ. κ.ά. καί κα- 
τεσχέθησαν 1.640 ώρολόγια, έν  αύτο
κίνητον καί 1.290.000 δραχμών.

Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1948, άγνω
στος, ύπό τήν άπειλήν μαχαίρας, έλή- 
στευσεν εις τήν οδόν Ά θ η ν ά ς  τόν διερ- 
χόμενον Καραμήτσον Κω ν)νον, άφαιρέ-

Παραχάραξις χρυσών λιρών ’Αγγλίας ύπ 
τοϋ Διαμαντίδη Γεωργίου εις έργαστήριι 

έπί της Λεωφ. ’Αλεξάνδρας άριθ. 1.

σας 30 .000  δραχμών. Ό  δράστης Β.Λ. 
συνελήφθη έντός 4ώρου.

Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1948, μετά μα
κράν παρακολούθηοιν, άνεκσλύφθηοαν 
καί συνελήφθησαν τά μέλη μεγάλης δ ιε
θνούς σπείρας λαθρεμπόρων χρυσού 
καί συναλλάγματος, ήτις ήδρευεν εις 
Γενεύην. Τό έν λόγω λαθρεμπόριον διε- 
νηργεϊτο, διά θαλάοσης καί άέρος, ύπό 
έμπιστων προσώπων. ΈΕηκριβώθη ότι 
έντός 2ετίας εΐχρν έΕαχθή άνω τών 
220.000  χρυσών λιρών Αγγλίας. 'Α ρ 
χηγός τοϋ έλληνικοϋ τμήματος τής σπεί
ρας ήτο ό Π.Π. Γενομένης έρεύνης ε ις  
τήν παρά τήν Γλυφάδα οικίαν τοϋ ση
μαίνοντος στελέχους Α.Ν., άνευρέθηοαν 
τά συνθηματικά τή ς σπείρας τηλεγραφή
ματα, ώς καί ό μυστικός κώδιΕ άποκρυ- 
πτογραφήσεως τούτων ώς π.χ.:

«Μ όλ ις παραλάβετε,, τηλεγραφήσα
τε: «άνθησαν οί άμυγδαλιές» ή «60 έν
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Ή  μία δψις παρακεχαρα- 
γμένου Ελληνικού χαρτονο
μίσματος τών 50.000 δρχ., 
εϊς έργαστήριον έπί τής δ- 
δοΰ Ζωγράφου, περιφερείας 

ΚΔ' ’Αστυν. Τμήματος.
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τάΕει, άπηλλαγμένα ύγρασίας: Σφήκαν 
παύση παίΕιμο πάπιας...».

Τόν 'Ιανουάρ ιον τοϋ 1949, άγνωστοι, 
διαρρήΕαντες τό έπί της όδοϋ Φωκίωνος 
13 εμπορικόν κατάστημα τοϋ Πουρνά- 
ρα Ευθυμίου, άφήρεσαν έμπορεύματα ά- 
Είας 30 έκατομμυρίων δραχμών. Ο ί 
δράσται Π.Χ., Α.Α. καί Α .Μ . συνελή- 
φθηοαν εντός έλαχίστου χρονικού δια
στήματος. Ό ς  έΕηκριθώθη, οΰτοι είχον 
διαπράΕει καί έτέρας διαρρήΕεις, άφαι- 
ρέσαντες τιμαλφή καί άλλα περιουσιακά 
άντικείμενα άΕίας περίπου 120.000.000 
δραχμών.

Τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1949, άγνωστοι, 
έν  μια νυκτί, διέρρηΕαν πέντε γραφεία 
τοΰ Α ' όρόφου τοϋ έπί τής όδοϋ Ά ρ -  
σάκη 2 Μεγάρου, άφαιρέσαντες χρήμα
τα καί άλλα άντικείμενα, συνολικής ό- 
Είας 16.000.000 δραχμών. Ο ί δράσται 
Δ.Μ ., Γ.Μ. καί Α.Χ. συνελήφθηοαν, μέ

Ή  έτέρα δψις τοΟ ίδιου χαρ
τονομίσματος. Οί δρδσται 
Εύαγγελδτος Παναγ., Βε- 
xofjg Παναγ. καί Κουρίκος 
Σταύρος, συνελήφθηοαν Οπό 

τής Γ.Γ.Α. ‘Αθηνών.
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ρος δέ τών κλαπέντων κατεοχέθη.
Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1949, άπεκαλύ- 

φθησαν καί συνελήφθηοαν τά μέλη σπεί
ρας λαθρεμπόρων ωρολογίων καί άλ
λων ειδών πολυτελείας, τοϋ Δημοσίου 
Ζημιωθέντος πολλά έκατομμύρια δραχ
μών. Ο ί δράσται Κ .Μ . και Α.Γ. παρε- 
πέμφθησαν ε ις  τήν Δικαιοσύνην.

Τόν Ιανουάριον τοϋ 1950, παρά τήν 
όδόν Μ. ΆλεΕάνδρου, άγνωστος, άφοϋ 
έτραυμάτισε τόν Καπακίδην, άφήρεσεν 
έκ τούτου βιαίως 45 .000  δραχμών. Ό  
δράστης Κ.Μ . συνελήφθη αυθημερόν.

Τόν Μ άρτιον  τού 1950, παρά τήν ό
δόν Μπότσαρη — Νόρμαν, άγνωστος, ά
φοϋ έκακοποίησε διά τών χειρών του 
τήν διερχομένην Σιγαλά Νικολέτταν, ά- 
φήρεσε τήν τσάνταν της καί έΕηφανί- 
σθη' Ό  δράστης συνελήφθη έντός 24ώ- 
ρου.

Τόν Απρ ίλ ιον  τοΰ 1950, άγνωστος, 
παρά τήν πλατείαν Βάθης, δΓ όπατη- 
λών υποσχέσεων, ώδήγησε τήν Λ .Σ . ε ις  
τό Μενίδι, ένθα, ύπό τήν άπειλήν φαλ
τσέτας καί κατόπιν αλλεπαλλήλων γρον- 
θοκοπημάτων, έβίαοε καί έλήστευσε ταυ-' 
την. Ό  δράστης Α.Ζ. συνελήφθη ουν- 
τόμως.

Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, παρά τήν 
όδόν ΜαιΖώνος - Σωνιέρου, άγνωστοι, 
ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, άπήγαγον 
δΓ αύτοκινήτου τήν Ο.Α., ήν, διακομί- 
σαντες ε ις  έρημικήν τοποθεσίαν, έβία- 
σαν καί έλήστευσαν. Ο ί δράσται Α.Ψ., 
Μ .Χ. καί Ι.Κ. συνελήφθηοαν ένός  δώ
ρου.

Τόν  Μ ά ϊον τοϋ 1950, κατόπιν μακράς 
παρακολουθήσεως, συνελήφθηοαν οί Α. 
Κ. καί Γ.Δ. διότι, άπό μακροϋ χρόνου, 
ένήργουν λαθρεμπόριον σιγαροχάρτου. 
Κατεσχέθησαν 46  κιλά σιγαροχάρτου 
καί ώς έΕηκριβώθη, ή Ζημία τοϋ Δημο
σίου άνήλθεν εις 101.214.720 δραχ- 
μάς.

Τόν 'Ιούλ ιον  τοϋ 1950 καί κατά τάς 
μεσημβρινός ώρας, άγνωστοι, είσελθόν- 
τες  δΓ άντικλεϊδος εις τό έπί τής ό
δοϋ Περικλέους χρυσοχοεϊον Βουράκη, 
άφήρεσαν τιμαλφή άΕίας άνω τών 15. 
000.000  δραχμών καί μετρητά 450.000  
δραχμών. Ο ί δράσται Π.Χ. καί Α.Α. συ- 
νελήφθησαν έντός διημέρου, τό δέ κλο
πιμαία άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν.

Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1950, παρά τό 
τέρμα τή ς Κολοκυνθοϋς, άγνωστοι, ύ-

τ  ο ς
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Α ^,αερίστρόφου, έλήπό τήν άΗ 
σαν τόν όδ 
μον Παναγιΐ 
δραχμών, 
συνελήφθηοαν

Τόν αύτόν
κροχρονίου παρακολουθ 
λύφθησαν καί συνελήφθηοαν τό  μέλη 
τής σπείρας, άτινα ήοχολοϋντο μέ τήν 
παραχάραΕιν τραπεζογραμματίων τών
20.000  δραχμών καί τήν κιβδηλείαν 
χρυσών λιρών Α γ γ λ ία ς  καί Γαλλικών 
φράγκων. Α ρχηγός τής σπείρας ήτο ό 
Ν .Ρ.

Τόν Φεβρουάριον τοϋ 1951, παρά τήν 
όδόν Δεληγιάννη - ΜεταΕά, άγνωστοι, 
έπ ιτεθέντες κατά τοϋ Φωτίνη Κω ν)νου, 
άφοϋ έκακοποίησαν τούτον, άφήρεσαν 
έΕ αύτοϋ τό ώρολόγιον καί τήν καμ- 
παρτίναν. Ο ί δράσται Δ.Μ ., Π.Α. καί 
Κ.Π. συνελήφθηοαν.

Τόν 'Απρίλ ιον τού 1951, άγνωστος, 
είσελθών ε ις  παντοπωλεϊον τής όδοϋ 
Κυψέλης, άφοϋ έτραυμάτισε διά τής 
λαβής τοϋ περιστρόφου του τόν κατα
στηματάρχην, άφήρησε 1.500 δραχ. Έ ν  
συνεχεία έπεχείρησε νά διαρρήΕη τό 
χρηματοκιβώτιον, πλήν άνεπιτυχώς. Ό  
δράστης συνελήφθη.

Τόν  Σεπτέμβριον τοϋ 1951, άγνω
στος έφόνευοε τόν Τυπόλδον 'Α νασ τά 
σιον έντός τής έπί τής όδοϋ Δεληγιάν- 
νη 11 οικίας του καί άφήρεσεν, έν  ου- 
νεχεία, διάφορα περιουσιακά άντικείμε- 
να. Ό  δράστης τής ληστείας μετά φό
νου συνελήφθη.

Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, παρά τά 
«Τροκαντερό» τοϋ Παλαιού Φαλήρου, 
άγνωστος, άφοϋ έτραυμάτισε διά τών 
χειρών του τόν Χανιώ την Ά νδ ρ έα ν, τοΰ 
άφήρεσε τήν τσόνταν, περιέχουσαν 7. 
200  δραχμάς. Ό  δράστης Γ. Σ. συνε
λήφθη έντός μιάς ώρας.

Τόν Μάρτιον τού 1952, παρά τήν ό 
δόν Κάλβου, άγνωστος προσωπιδοφό- 
ρος, ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, ά- 
πεπειράθη νά ληστεύση τόν Γεωργού- 
λιαν Α ντώ νιον. Τό θϋμα, τραπέν ε ις  
φυγήν, είσήλθεν έντός οινομαγειρείου. 
Ό  άγνωστος ήκολίούθησε τούτο καί, 
τού θύματος άρνουμένου νά δώση αύ- 
τώ τόν χαρτοφύλακά του, έντός τοϋ ό 
ποιου ύπήρχον 250 χρυσαί λίραι, έπυ- 
ροβόλησε κατ' αύτοϋ άνεπιτυχώς δ ίς
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καί έΕηφανίσθη. Ό  δράστης Κ.Δ. συ- 
νελήφθη συντόμως.

Τόν Αύγουστον τού 1952, άγνωστοι, 
ε ίσελθόντες ε ις  τήν έπί της οδού Μ ι- 
θριδάτου οικίαν τού Φλωράκου Ανδρε· 
ου, άφοΟ έφίμωσαν τούτον, ύπό τήν 
άπειλήν μαχαίρας, άφήρεσαν περί τάς
2.000 δραχμών. Ο ί δράοται Γ.Μ. καί 
Γ. Σ. συνελήφθησαν.

Τόν Οκτώβριον τού 1952, άγνωστοι, 
όφού έτραυμάτισαν καί έν συνεχεία πε- 
ριέσφιγΕαν δΓ υφάσματος τόν λαιμόν 
τού οδηγού αυτοκινήτου - ταΕί Ά βρά - 
μη Σπυρίδωνος, έλήστευοαν τούτον. Ο ί 
δράοται Ν.Μ., Ι.Δ. καί Γ .Κ  συνελήφθη
σαν εντός διημέρου.

Τόν  Δεκέμβριον τού 1952, ε ις  τινα 
τοποθεσίαν τού Περιστεριού, άνευρέθη 
θανασίμως τραυματισμένος ό Παναγό- 
πουλος Κω ν)νος. Έ κ  τού άνευρεθέντος

μών, έΕηφανίσθησαν. Ο ί δράοται A. Κ. 
καί Μ. X. συνελήφθησαν.

Τόν 'Οκτώ βριον τού 1953, άπεκαλύ- 
φθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη σπεί
ρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών καί κα- 
τεσχέθησαν 1.200 γραμμάρια χασισίου, 
400  γραμμάρια ήρωΐνης, 300  γραμμά
ρια κοκκαίνης καί ΛΊ ϊ  έκατομμύρια 
δραχμών. 'Α ρ χηγός  ταύτης ήτο ό Α .Κ .

Τόν Δεκέμβριον τού 1953, άγνωστος, 
είσελθών ε ις  τό έπί τής όδοϋ Έρμου  
κατάστημα ΜπιΖάνη, ύπό τήν άπειλήν 
περιστρόφου, προσέδεοε διά σχοινιού 
ε ις  πολυθρόναν τόν ταμίαν Σπυράκην 
Εύάγγελον καί φ ιμώσας τούτον, τόν έ- 
λήστευσεν. Έ ν  ουνεχείφ έπεχείρησε νά 
διαρρήΕη τό χρηματοκιβώτιον, πλήν ά- 
νεπιτυχώς. Ό  δράστης Ν Έ .  συνελήφθη 
συντόμως.

Τόν 'Ιανουάρ ιον τού 1954, άπεκα-

Έργαστήριον παραχαράξεως χρυσών λιρών ’Αγγλίας είς τήν δδόν Πεισιστράτου 
25, Καλλιθέα. *0 δράστης Σακκίδης Παντελής είχε διαθέση είς τήν αγοράν 11.600

τεμάχια χρυσών λιρών.

έπί τόπου «σουγιά» καί τή ς γενομένης 
άνακρίοεως έπετεύχθη, έντός ολίγου, 
ή άνακάλυψις καί ή σύλληψις τού δρά
στου ώς καί τών συνεργών αύτοϋ.

Τόν Ιανουάριον τού 1953, άγνωστος, 
είοελθών είς κατάστημα ψιλικών τής ό- 
δού Ά ρ ιστοτέλους, άφού έτραυμάτισε 
διά τής λαβής τού περιστρόφου του τόν 
Χασαπίδην Κω ν)νον, έπεχείρησε νά τόν 
ληστεύση, πλήν, τού θύματος καλέσαν- 
τος είς βοήθειαν, ό κακοποιός Γ. Φ. 
έτράπη ε ίς  φυγήν, έγκαταλείψας τό  πε- 
ρίστροφόν του. Ο ύτος συνελήφθη αύ- 
θημερόν.

Τόν αυτόν ώς άνω μήνα, δύο άγνω
στοι, έΕ ών ό ε ις  οδηγός αυτοκινήτου 
- ταΕί, παραλαβόντες έκ τής όδοϋ Ά -  
θηνάς ώς πελάτιδα τήν Σ.Ε., ώδήγησαν 
ταύτην βιαίως παρά τήν Άκρόπολιν, 
ένθα, όσκήσαντες σωματικήν βίαν, τήν 
έβίασαν καί, άφαιρέσαντες 40 .000  δραχ

λύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη 
μεγάλης σπείρας παραχαρακτών χαρτο
νομισμάτων τών 50 χιλιοδράχμων. Α ρ 
χηγοί τής σπείρας ήσαν οί Π Έ . καί Π. 
Β., μέλη δέ οί Σ. Κ., Η.Ε., Β.Ε., Α.Π., 
Π Έ . καί Α.Ε. Ά νευ ρ έθ η  καί κατεσχέθη 
όλόκληρον τό έργαστηριακόν συγκρό
τημα, ώς καί μεγάλη ποσότης έτοιμων 
πρός κυκλοφορίαν χαρτονομισμάτων.

Τόν αυτόν ώς άνω μήνα, κατόπιν συ
στηματικής παρακολουθήσεως, συνελή
φθησαν οί Α.Κ., Ι.Κ. καί Ι.Α  κλπ., οί- 
τινες, άποτελοΰντες σπείραν, έπώλουν 
χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα, τού Δ ημο
σίου Ζημιωθέντος πολλά έκατομμύρια 
δραχμών.

Τόν Μ ά ϊον τού 1954, άπεκαλύφθησαν 
καί συνελήφθησαν τό μέλη σπείρας λα
θρεμπόρων ναρκωτικών, οίτινες, έντός 
καλαθοποιείου, διετήρουν πλήρες έρ- 
γοστάσιον παρασκευής ήρωΐνης καί χα

σισίου. 'Α ρχηγός ταύτης ήτο Α. Μ.
Τόν Δεκέμβριον τού 1954, συνελή

φθη ό Δ. Κ., δστις, άρχάς Νοεμβρίου 
τού ίδιου έτους, άφήρεσεν έκ τής έν 
Έ κάλη  οικίας τού Λουμίδη Ίάσονος, 80 
χρυσός λίρας, 200  δολλάρια, 300  χάρ
τινος λίρας, διάφορα χρυσά νομίσματα 
καί πολυτίμους λίθους, συνολικής άΕίας 
200  χιλιάδων δραχμών.

Τόν Μ ά ϊον  τού 1955, είς τήν Κυψ έ
λην, άγνωστος, έπ ιτεθείς κατά τού Ζώη 
Τρύφωνος, τού άφήρεοε τό ώρολόγιόν 
του. Έ ν  συνεχεία, διά ρινομάκτρου, 
προσεπάθησε νά φιμώση τό θύμα, πλήν 
άνεπιτυχώς, λόγω άντιστάσεως τούτου. 
Έ κ  τής γενομένης ύπό τής Διευθύν- 
σεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιώ ν έ- 
Εετάσεως τού ρινομάκτρου, διεπιοτώθη 
ότι τούτο έφερε χρώματα βαφής ύπο- 
δημάτων. Ο  δράστης συνελήφθη τήν 
έπομένην.

Τόν Αύγουστον τού 1955, άγνωστος 
έφόνευσε τόν Ντυπόν Ευγένιον έντός 
τής ε ίς  τόν συνοικισμόν Γηροκομείου 
οικίας του. Ό  δράστης, υιός τού θύ
ματος, συνελήφθη μετά διήμερον.

Τόν Μ ά ϊον τού 1956, παρά τήν όδόν 
Π. Ράλλη, άγνωστοι, ύπό τήν άπειλήν 
Ευριστικής λεπίδος, άφήρεσαν έκ τής 
Λυμπεροπούλου Ν ικολέττας 30 0  δραχ- 
μάς. Ο ί δράσται Π.Μ . καί Γ.Κ. συνελή
φθησαν έντός 2ημέρου.

Τόν 'Ιο ύν ιο ν  τού 1956, άγνωστοι, 
δ ιαρρήΕαντες τό έπί τής όδοΰ Χρυσο
στόμου Σμύρνης (Περ ιστέρ ι) χρυσοχο- 
εϊον τού Κρεμμύδα Νικ., άφήρεσαν τι
μαλφή άΕίας 80 .000  δραχμών. Ο ί δρά- 
σται Μ.Π., Ε.Μ. καί Χ.Τ. συνελήφθη- 
οαν τήν έπομένην, τά δέ κλοπιμαία κα- 
τεσχέθησαν.

Τόν 'Ιούλ ιον  τού 1956, ε ίς  τό Πε- 
δίον τού Ά ρ εω ς, τρεις άγνωστοι, έπι- < 
τεθέντες κατά τού Π.Β. συνελήφθησαν 
αύθημερόν.

Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, άγνωστος, 
διαρρήΕας τήν έπί τής όδοϋ 'Ασκληπιού 
12 οικίαν τού Καθηγητοΰ τού Πανεπ ι
στημίου Κριμπά Γεωργίου, άφήρεοε τ ι
μαλφή άΕίας 45 .000  δραχμών. Ό  δρά
στης Γ.Ι. συνελήφθη συντόμως.

Τόν  Σεπτέμβριον τού 1956, άγνω
στοι, είσελθόντες δΓ άντικλεϊδος ε ίς  τό 
έπί τής όδοϋ Βουκουρεστίου Χρυσοχο- 
εϊον Κωνσταντάρα, άφήρεσαν τιμαλφή 
άΕίας άνω τών 1.300 χρυσών λιρών. Ό  
κυρίως δράστης Π.Χ. συνελήφθη έντός 
ήμισείας ώρας, έν συνεχείρ δέ άνευρέ- 
θησαν καί κατεσχέθησαν άπαντα τά 
κλοπιμαία.

Τόν Νοέμβριον τού 1956, άγνωστος 
έπεχείρησε δυναμιτιστικήν απόπειραν 
κατά τού έπί τής όδοΰ Ζήνω νος— Σω- 
κράτους Υπουργείου Δικαιοσύνης, το- 
ποθετήσας έντός τιουαλέττας ώρολογια- 
κόν έκρηκτικόν μηχάνημα. Κατόπ ιν συν
τόνων καί μεθοδικών ένεργειών τής 'Α 
στυνομίας 'Αθηνώ ν συνελήφθη ό δρά
στης Κ.

Τόν 'Ιο ύν ιο ν  τού 1957, κατόπιν συ
στηματικής παρακολουθήσεως, άπεκα
λύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη 
τριμελούς σπείρας, άτινα ήσχολούντο 
μέ τήν παραχάραΕιν χαρτονομισμάτων 
τών 100 καί 500  δρχ. 'Α ρχηγός τής 
οπείρας ήτο ό Α.Κ., μέλη δέ οί X. Θ. 
καί Π.Γ.

Τόν Αύγουστον τού 1957, άγνωστος 
έφόνευσε διά μαχαιριδίου τόν Πεπέν Δη-
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Τό έργαστήριον κατασκευής παρακεχαραγμένων χαρτονομισμάτων τών όποιων αΐ φω- 
τογραφίαι δημοσιεύονται εις τήν προηγουμένην σελίδα.

μήτριον εντός τής εις Κολω νόν οικίας 
του. Ή  Αστυνομία 'Αθηνών, διαγνώ- 
σασα ότι τό έγκλημα ώφείλετο ε ις  ο ι
κονομικά καί σεξουαλικά έλατήρια, προ- 
έβη ε ις  τό ς  δέουσας ένεργείας καί έ- 
πέτυχεν, έντός 10ημέρου, τήν σύλλη- 
ψιν τοΰ δράστου Μ ηνά  ΧατΖηχρήστου, 
άστις, καταδικασθείς ε ις  θάνατον, έξε- 
τελέσθη. Τό έγκλημα τοΰτο συνετάραξε 
τό πανελλήνιον καί έπί ήμέρας ό τύπος 
ήσχολήθη μέ αύτό. Ή  έξιχνίασις τού 
στυγερού καί σκοτεινού τούτου έγκλή- 
ματος προεκάλεαε τά εύμενέστατα ύ- 
πέρ τής 'Αστυνομ ία ς σχόλια.

Τόν Απρίλιον τοΰ 1959, συνελήφθη- 
σαν οί Ε.Κ., Δ.Τ., Κ .Μ . καί Ν.Κ., διότι, 
συστήσαντες συμμορίαν, άπά τοΰ Ν οεμ
βρίου 1958 μέχρι τού ώς άνω μηνάς, 
διέπραξαν σωρείαν κλοπών, συναποκο- 
μίσαντες χρήματα καί άλλα περιουσια
κά στοιχεία, αξίας άνω τοΰ 1 έκατομ- 
μυρίου δραχμών. Ο ί ώς άνω άπεπειρά- 
θησαν νά ληστεύσουν καί περί τά 6 ά
τομα. Ε ις χεϊρας των κατεσχέθησαν 3 
άμφίστομοι μάχαιραι, πιστόλιον «μπρό- 
ουνιγκ», ύφασμα διά φιμώσεις, δύο μέ
τρα σχοινιού καί σακκίδιον πλήρες διαρ- 
ρηκτικών έργαλείων.

Τόν Αύγουστον τοΰ 1959, άγνωστοι, 
είσελθόντες διά τού φεγγίτου ε ις  έργο- 
στάσιον τής όδοϋ Δημοφώντος, άπεπει- 
ράθησαν νά ληστεύσουν τόν φύλακα τού
του, Σφ εντίδην Εύάγγελον, τραυματί- 
οαντες αύτόν σοβαρώς ε ις  τήν κεφα
λήν. Ο ί δράοται Ε.Κ., Π.Π. καί Γ.Μ. συ- 
νελήφθησαν συντόμως.

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1959, άγνωστοι, 
μεταβάντες ε ις  τινα οικίαν τοΰ Περ ιστε
ριού, ένθα έφ ιλοξενείτο ή Έλληνο-αμε- 
ρικανίς Μπούγαλη Αναστασία, είσήλθον 
έν τός  τής οικίας ύπό τό πρόσχημα νά 
παραδώσουν αύτή σταφυλάς, άποστα- 
λείσας δήθεν έκ Σπάρτης. "Α μ α  τή εί- 
σόδω των, έπετέθησαν κατά τής Μ πού
γαλη, ήν, άφού έφίμωσαν, προσέδεσαν 
έπί τής κλίνης. Έ ν  συνεχεία, έρευνή- 
οαντες άπαντα τά έπιπλα, όφήρεσαν 
60  δολλάρια καί έκ τής χειρός τής 
Μπούγαλη 3 δακτυλίδια αξίας 800 δολ- 
λαρίων. Μ ετά  ταύτα, έγκαταλείψαντες 
τό καλάθι, σχοινίον καί πίλον, τύπου 
τΖόκεϋ, έτράπησαν εις φυγήν. Ο ί δρά- 
σται Γ.Μ., Ε.Λ. καί Γ.Λ. συνελήφθησαν 
έν τός  5θημέρου.

Τόν Φεβρουάριον τοΰ 1960, κατόπιν 
μακράς καί συστηματικής παρακολου- 
θήσεως, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθη
σαν τά μέλη μεγάλης σπείρας λαθρεμπό
ρων ναρκωτικών καί κατεσχέθησαν 53 
περίπου κιλά χασισίου καί δύο αύτοκί- 
νητα. 'Α ρ χηγός  τής έν λόγω σπείρας 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών καί κατεσχέ
θησαν 53 περίπου κιλά χασισίου καί δύο 
αύτοκίνητα. 'Α ρ χηγός  τής έν λόγω σπεί
ρας ήτο ό Ρ .Ρ., μέλη δέ οί Γ.Π., Κ.Ι., 
Ρ.Α., άπαντες Λιβανοί ύπήκοοι καί οί 
Σ .Κ . καί Α .Μ . "Ε λληνες  ύπήκοοι.

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1960, παρά τήν 
άδόν Καβάλας, άγνωστοι, άφοϋ έκακο- 
ποίησαν τόν Ψαράκην Μηνάν, τοΰ άφή- 
ρεσαν 8.240 δραχμάς. Ο ί δράοται Σ.Α., 
Σ.Ν., Σ.Λ. καί Γ.Α. συνελήφθησαν τήν 
έπομένην.

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1960, παρά τήν 
άδόν Καλαβρύτων (Κ ολω νός), άγνω
στοι, έπ ιτεθέντες κατά τοΰ λαχειοπώλου 
Κωνσταντοπούλου Γεωργίου, τοΰ όφή
ρεσαν 1.400 λαχεία Συντακτών, 350

Λαϊκά λαχεία καί 700  δραχμάς. Ο ί δρά- 
σται Μ.Π. καί Μ .Υ. συνελήφθησαν συν
τόμως.

Τόν Ιανουάριον τοΰ 1961 έξηρθρώ- 
θη σπείρα λαθρεμπόρων καί κατεσχέθη 
μεγάλη ποσότης χασισίου.

Τόν Απρίλιον συνελήφθησαν οί δρά- 
σται τής διαρρήξεως τοΰ καταστήματος 
Ντέρου, έπί τής όδοΰ Σταδίου. Ή  σύλ- 
ληψις έγένετο εις Θεσσαλονίκην, έκ τής 
όποιας οί δράοται θά κατέφευγον εις 
Τουρκίαν.

Τόν Ιούνιον τοΰ ίδιου έτους, έξιχνιά- 
σθη μετά παρέλευσιν δύο καί πλέον έ- 
τών, τό έγκλημα εις βάρος τοΰ Έλλη- 
νοαμερικανοϋ Ε. Άντω νιάδου, τό όποι
ον διεπράχθη τό 1959 εις Μπεντούλι 
Εύβοιας καί τό όποιον είχε συγκινήσει 
τήν κοινήν γνώμην.

Τόν 'Ιανουάριον τοΰ 1962 αποκαλύ
πτονται πολυάριθμα διαφθορεία εις τήν 
περιοχήν πρωτευούσης.

Τόν 'Απρίλ ιον τοΰ ίδιου έτους, συνε
λήφθησαν οί «Ριφ ιφ ίδες», ο ϊτινες διέρ- 
ρηξαν τό έπί τής όδοΰ Φωκίωνος Νέ- 
γρη Ζαχαροπλαστεϊον «Σελέκτ».

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1963, διελευ-

Ή  μία δψις τίδν κατασκευαζομένων είς τό

κάνθη ή άγρια δολοφονία τής Καλλιρ
ρόης Τσολάκη, είς λαϊκόν ξενοδοχεϊον 
τοΰ Γαλατσίου. Δράστης ήτο ό Εύάγγ. 
Κορομπίλης.

Τό έπόμενον έτος, κατά μήνα 'Α π ρ ί
λιον, ή δολοφονία τής Μ αρ ίας Μ π α θέα  
συγκλονίΖει τό πανελλήνιον. "Επειτα  
άπό πολυημέρους προσπάθειας τής 'Α 
στυνομίας, συνελήφθη ό δράστης ψυχο
παθής Δ. Ζάγκας.

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1962, συνελή
φθησαν ύπό τής Αστυνομ ίας Πειρα ιώ ς 
ξένοι «ριφιφίδες» άνήκοντες ε ίς  τήν 
«σχολήν» τού Α λ  Καπόνε καί τοΰ Λου- 
τσιάνο.

Ε ίς  τάς άρχάς τοΰ έπομένου έτους, 
έξιχνιάσθη ή διάρρηξις τοΰ κοσμηματο
πωλείου Ν. Σημαντήρα, ή όποια άπη- 
σχόλησε καί έκίνησε έπί πολύν χρόνον 
τό ένδιαφέρον τοΰ τύπου καί τού κοι
νού.

Θρασυτάτη ληστεία τόν 'Ο κτώ βριον 
τοΰ 1966, είς βάρος τού ναυτικού Π. 
Α. καί τής φίλης του είς τήν περιοχήν 
Καβουριού, έξιχνιάσθη ύπό τής Υ.Γ.Α . 
Πειραιώς.

έργαοτήριον τής Καλλιθέας χρυσών λιρών.



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ι Σ  Π Ε Ι Ρ Α Ι ΩΣ
Ό άγών ιιατά ιοϋ ιιοινοΰ έγιιλήματος

Τό 1924, ή Αστυνομία άνεκάλυψεν 
έπΐ τής όδοϋ Γερανιού 13 (Πειρα ιώ ς), 
πλήρες έργαστήριον, ε ις  δ διενηργεϊτο 
ε ις  εύρεϊαν εκτασιν πλαστογραφία δολ- 
λορίων. Τά μηχανήματα καί λοιπά πιε
στήρια κατεσχέθησαν, οί δέ δρδσται, ’Ι
ταλοί καί Έ λληνες, συνελήφθησαν.

Ολίγον θραδύτερον, εις τάς άκτός 
τοΰ Φαλήρου, κατόπιν μακράς παρακο- 
λουθήσεως, έπετεύχθη ή κατάσχεαις 
417  οκάδων χασισίου, συλληφθέντων 
καί τών έμπόρων Κ. καί Π.

Τόν Αύγουστον τού 1924, διεπράχθη 
άπάτη 1.116.000 δραχμών ε ις  0άρος 
τοΰ έν Αθήνα ις κεντρικού καταστήμα
τος τής ’Εθνικής ΤραπέΖης. Ο ί δράσται 
Α. καί Γ. έΕηφανίσθησαν. Ή  'Α σ τυνο 
μία Πειραιώς έπέτυχε νά πληροφορηθή 
δτι οί απατεώνες κατέφυγον ε ις  Α ίγυ 
πτον. 'Αστυνομικά όργανα, μεταβάντα 
έκεϊσε, έπέτυχον τήν σύλληψιν, τού έ- 
νός ε ις  ’Αλεξάνδρειαν καί τού ετέρου 
ε ις  Κάίρον. Έ π ί τών συλληφθέντων ά- 
νευρέθη καί κατεσχέθη τό ποσόν 871. 
0 0 0  δραχμών.

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1924, άνεκαλύ- 
φθη κατάχρησις 10.500.000 δραχμών 
ε ις  βάρος τοΰ Ταμείου Συντάξεω ν Π ει
ραιώς. Ό  δράστης Ν. Β. έξηφανίσθη. 
"Ο ργανα τής Αστυνομ ίας Πειραιώ ς έ- 
πεδόθησαν ε ις  τήν άνακάλυψίν του καί, 
μετά πολλάς περιπέτειας εις τό  έΕωτε- 
ρικόν, έπέτυχον τήν σύλληψιν τούτου 
ε ις  τά Βελιγράδιον.

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1924, ό χρημα
τομεσίτης Α.Π. έΕηπάτησε τόν ταμίαν 
τής ’Εμπορικής ΤραπέΖης καί είσέπρα- 
Εε 2.000.000 δραχμών. Κατόπ ιν πολ
λών άναΖητήσεων έπετεύχθη ή ούλλη- 
ψίς του εις τό  Βελιγράδιον.

Τόν Μ ά ϊον τοΰ 1926, ό Γ.Π., ύπάλ- 
ληλος τών άλευρομύλων «Σελλααία», 
άφαιρέσας έκ τοΰ ταμείου 500.000  δρχ. 
έΕηφανίσθη. Κατόπ ιν έπιμόνων άναΖη- 
τήσεων, έΕηκριβώθη δτι ό Γ.Π. εύρίσκε- 
το εις ’Αλβανίαν. "Ο ργανα  τής Ασφ α
λείας Πειραιώς, μεταβάντα έκεϊσε, συ- 
νέλαθον τόν δράστην.

Τόν Μάρτιον τοΰ 1927, κατόπιν εύ- 
φυοΰς άστυνομικοΰ τεχνάσματος, ουνε- 
λήφθησαν τρία μέλη τής συμμορίας Για
γιά.

Τόν Αύγουστον τού 1928, ό είσπρά- 
κτωρ τής έτα ιρείας «Standar» Σ.Γ. έΕη
φανίσθη, συναποκομίσας ποσόν πολλών 
έκατομμυρίων δραχμών. Κατά πληροφο
ρίας οΰτος εύρίσκετο ε ις  Γαλλίαν. ’Α 
στυνομικός τοΰ Πειραιώς, μεταβάς έ- 
κεϊσε, κατόπιν πολλών περιπετειών, έ 
πέτυχε τήν σύλληψιν τοΰ Σ.Γ. ε ις τό 
Βάτ-Β ίλ-Δόγκεν τής Γερμανίας.

Τόν αύτόν μήνα, ό Ν.Δ. είσέπραΕεν 
άπατηλώς άπό τό Δ ’ Ταμεϊον ’Αθηνών
500.000  δραχμών καί άνεχώρησεν εις 
τό έΕωτερικόν. Κατόπ ιν ένεργειών τής 
’Αστυνομίας, οΰτος ουνελήφθη ύπό όρ-

Ή  ΐδρυσις τοΰ Σώματος τής 
’Αστυνομίας Πόλεων άποτε- 
λεΐ σταθμόν τής νεωτέρας 
Ελληνικής Ιστορίας, διότι έκ 
τοΰ Σώματος τούτου προήλ
θε νέα άστυνομική πραγμα- 
τικότης, έπηρεάσασα άποφα- 
σιστικώς τόν δημόσιον βίον.

ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΡΟΓΣΒΕΛΤ.
Πρόεδρος τδν Η.Π.Α.

Τό έτος 1934 συνεχάρη προσωπικδς 8ι* 
έπιστολής του τόν Διοικητήν καί τούς δν- 
δρας τής 'Γποδ)νοεως Γεν. ’Ασφαλείας 
Πειραιδς, διά τήν έξάρθρωσιν μεγάλης καί 
λίαν επικινδύνου διεθνούς σπείρας κατα

σκευές πλαστών δολλαρίων.

γόνων τή ς Α σ φ α λε ία ς  Πειραιώς ε ις  
Μασσαλίαν.

Τό 1929, ουνελήφθη ό πλοίαρχος Μ. 
Σ., ό όποιος μέ τό πλοϊον «Έλριάτ» ε ί
χε μεταφέρει ε ις  Κ έα ν  ρεγάλας ποσό
τητας ναρκωτικών. Κατεσχέθησαν 570  
οκάδες οπίου καί 430  οκάδες χασισίου. 
Τοσαύτη ποσότης ναρκωτικών ούδέπο- 
τε κατεσχέθη ύπό Αστυνομικής ’Α ρ 
χής ε ις  όλόκληρον τόν κόσμον.

Τάς άρχάς τοΰ 1934, ή Ασφάλεια 
Πειραιώ ς εσχε τήν πληροφορίαν, δτι ά 
Α.Γ., χρηματιστής καί Γενικός Π ρόξε
νος τοΰ Ά γ .  Δομίνικου, ένήργει συστη
ματικούς λαθρεμπόριον συναλλάγματος, 
χρησιμοποιούν πρός τοΰτο τούς διπλω
ματικούς φοκέλους. Κατόπ ιν πολυμό
χθων παρακολουθήσεων καί σχετικής ά 
δειας τοΰ ’Υπουργείου Εξωτερικών, έ- 
γένετο αιφνιδιαστική έρευνα ε ις  τά δια
μερίσματα τού ώς άνω ΠροΕένου. Έ κ  
ταύτης άπεκαλύφθησαν πλείστα ένοχο- 
ποιητικά στοιχεία, ώς καί οί σύνεργοί 
του, οί όποιοι άνήρχοντο ε ις  μεγάλον 
άριθμόν. Ό  Α.Γ., συλληφθείς, παρεπέμ- 
φθη άρμοδίως.

Τό αύτό ώς άνω έτος συνελήφθησαν 
τά μέλη μεγάλης διεθνούς σπείρας πλα- 
στογρόφων δολλαρίων. Ή  έν Αθήνα ις 
Α μερ ικαν ική  Πρεσβεία άπέστειλε συγ- * 
χαρητήριον έγγραφον τής ’Αμερ ικανι
κής Κυβερνήσεω ς καί προσωπικούς τοΰ 
Προέδρου ΡοϋΖβελτ πρός τήν Ελληνι
κήν ’Αστυνομίαν.

Τό 1924, έΕωντώθη ό τρομερός κα
κοποιός, σωματέμπορος καί έπ ιδέξιος 
χαρτοπαίκτης Κ., ό όποιος ήτο ό φόβος 
καί ό τρόμος τών θαμώνων τής Τρούμ- 
πας.

Ή  διάλυσις τοΰ «ντεκέ» τοΰ διαβοή- 
του Καπλάνα, τόν Αύγουστον τοΰ 1924, 
εις τήν Δραπετσώναν, έΕωθι τοΰ όποιου 
ήτο άνηρτημένη λευκή σημαία, έμποτι- 
σμένη εις αίμα. Τοΰτο ήτο ένδειΕ ις βτι, 
οίοσδήποτε άγνωστος έτόλμα νά είσέλ- 
θπ, θά άπέθνησκε. Ο ί άστυνομικοί, κα
τόπιν συμπλοκής μετά τοΰ ιδιοκτήτου 
καί χασισοποτών θαμώνων, έκλεισαν τόν 
«ντεκέ».

Τό 1934, ή Αστυνομία Πειραιώς, κα
τόπιν μακράς παρακολουθήσεως, έτέθη 
έπί τά ίχνη διεθνούς σπείρας πλαστο- 
γράφων τσέκς διαφόρων ΤραπεΖών. Σ υ 
νελήφθησαν άπαντα τά μέλη, πλήν τοΰ 
άρχηγοϋ τής σπείρας, δστις ουνελήφθη 
τό 1935, ε ις  Βιέννην, ύπό άστυνομικοΰ 
οργάνου τοΰ Πειραιώς. Ό  διεθνής τύ
πος ήσχολήθη έπ’ άρκετόν διά τήν με- 
γάλην σημασίαν τής έπ ιτυχίας ταύτης.

Τήν 11 ην Νοεμβρίου τοΰ 1939, ε ις  
τήν περιοχήν τοΰ ’Αγίου Κοσμά ("Α λ ι- 
μος), άνευρέθη τό πτώμα συνταξιούχου 
έμποροπλοιάρχου. Τ ή ς  διελευκάνσεως 
του σκοτεινού τούτου έγκλήματος έπε- 
λήφθη καί ή Α σ τυνομ ία  Πειραιώς, ή ό 
ποια, τήν 1.12.1939, άπεκάλυψε καί συ-
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νέλαθε τόν δράστην Δ.Γ., δστις, καθ' 
όμολογίαν του, διέπραΕε τόν φόνον, διά 
νά ληστεύση τό  θΰμα, άπό τοϋ όποιου 
άφήρεοε τό ποσόν τών 40 .000  δραχμών.

Τόν Μ ά ϊον τοϋ 1943, κατόπιν πολ
λών άναΖητήσεων, έπεσημάνθη ή οικία, 
ε ις ήν δ ιέμενεν ό έπ ικίνδυνος διαρρή
κτης καί δραπέτης τών φυλακών Χ.Δ. 
Ό  ΑστυφύλαΕ Γυφτόπουλος ΑλέΕαν- 
δρος, έν τη προσπαθείς του όπως ουλ- 
λάθη τόν δραπέτην, είσήλθεν έντός τής 
οικίας, συνεπλάκη ένόπλως μέ τόν διαρ
ρήκτην καί τελικώς έφονεύθησαν άμφό- 
τεροι.

Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, ουνελήφθη- 
σαν τά μέλη σπείρας παραχαράΕεως 
χαρτονομισμάτων τών 1.000 καί 5.000 
δραχμών. Κατεσχέθησαν έΕ τσιγκογρα- 
φικαί πλάκες, 25 .000.000 δραχμών εις 
πλαστά χαρτονομίσματα, έτοιμα πρός κυ
κλοφορίαν καί 21 .000.000 δραχμών εις 
πλαστά ήμιτελή χιλιόδραχμα.

Κατά τόν χειμώνα τοϋ 1943, συνε- 
λήφθη, κατόπιν μακρών άναΖητήσεων, 
ό καρραγωγεύς Α., ό όποιος, τήν 8.3. 
42, είχε φονεύσει τήν σύΖυγόν του καί 
τόν υιόν του καί τούς ε ίχε θάψει έντός 
τή ς αυλής τής οικίας του. Δ ιά  τοϋ έγ- 
κλήματός του, έπεδίωκε τήν ίδιοποίη- 
οιν τής οικίας τών θυμάτων, τήν όποιαν 
καί έπώλησε, παρουσιάσας τήν έρωμέ- 
νην του ώς σύΖυγον καί ίδιοκτήτριαν.

Κατά τήν περίοδον ταύτην ή 'Α σ τυ 
νομία Πειραιώς συνέθαλε κατά πολύ εις 
τήν άντιμετώπισιν τοϋ έπισιτιστικοϋ προ
βλήματος τών κατοίκων, διά τής διώ- 
Εεως τών πόσης φύσεως μαυραγοριτών 
καί άλλων άτόμων, τών άδιαφορούντων 
διά τήν οίκτράν κατάστασιν τοϋ Λαού 
καί έπιδιωκόντων τόν διά παντός τρό
που άθέμιτον πλουτισμόν.

Τόν Μ άρτιον τοϋ 1947, μέλη σπείρας 
ληστών, ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, 
είσήρχοντο τάς νυκτερ ινός ώρας έντός 
κέντρων καί οικιών καί άφήρουν χρήμα
τα ή άλλα άντικείμενα. Ή  'Αστυνομία 
κατώρθωσεν έντός 24ώρου νά συλλά- 
θη τούτους καί νά τούς παραπέμψη ε ις  
τήν Δικαιοσύνην.

Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1947, κατόπιν

συστηματικής παρακολουθήσεως, συνε- 
λήφθησαν τά μέλη σπείρας πλαστογρά- 
φων τσέκς τής τραπέΖης «Shauntut 
Bank», άΕίας 750, 1.000 καί 1.500 δολ- 
λαρίων. Εκ τής γενομένης έρεύνης δι- 
επιστώθη ότι τό παράνομον τής σπείρας 
όφελος άνήρχετο εις έκατοντάδας χι
λιάδας δολλορίων.

Τόν Μάρτιον τοϋ 1948, δύο άγνω
στοι προσωπιδοφόροι άπεπειράθησαν νά 
ληστεύσουν τόν Διευθυντήν τού κινη
ματογράφου «Παλλάς», τραυματίσαντες 
αύτόν διά τής λαβής περιστρόφου. Ή  
Αστυνομία, λαθούσα έγκαίρως γνώ- 

σιν, ένήργησεν εύρυτάτας άναΖητήσεις 
καί έπέτυχεν, έντός μικροϋ χρονικοϋ 
διαστήματος, τήν άνακάλυψιν καί σύλλη- 
ψιν τών δραστών. Ή  τοιαύτη τών δρα
στών γκαγκστερική, ούτως είπεϊν, έ- 
νέργεια, ήτις έγένετο έν πλήρει ήμέρα 
καί ε ις  κεντρικώτατον τοϋ Πειραιώς ση- 
μείον, συνεκίνησε βαθύτατα τήν Πει- 
ραϊκήν κοινωνίαν, ήτις, μετά τήν άνα
κάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών, έ- 
Εέφρασεν εύμενέοτατα ύπέρ τής 'Α σ τυ 
νομίας σχόλια.

Τόν Νοέμβριον τοϋ 1949, κατόπιν 
μακράς παρακολουθήσεως καί εύστόχου 
ένεργείας, ή Αστυνομία Πειραιώς έπέ- 
τυχε νά άνεύρη καί νά κατάσχη ε ις  ΤΖι- 
τΖιφιές παράνομον τεχνικόν συγκρότη
μα κοπής χρυσών λιρών 'Αγγλίας, συ
νέλαβε δέ άπαντα τά μέλη τής σπείρας. 
Εκ τής άνακρίσεως διεπιστώθη ότι εϊ- 

χον τεθή εις κυκλοφορίαν 15.000 χρυ- 
σαί λϊραι 'Αγγλίας. Ή  έπιτυχία αΰτη 
έΕετιμήθη δεόντω ς ύπό τοϋ άγγλικοϋ 
θησαυροφυλακίου.

Τ Ο Ν  Δεκέμβριον τοϋ 1951, άπεκάλυ- 
ψε καί συνέλαβε τά ,μέλη σπείρας πλα- 
στογράφων, ο ϊτινες έθετον ε ις  κυκλοφο
ρίαν πλαστός έπιταγάς. Κατεσχέθησαν 
69 πλασταί έπιταγαί, συνολικού ποσού 
37.400 δολλαρίων, ώς καί τά κλισέ.

Τόν Δεκέμβριον τοϋ ίδιου έτους, 6- 
πεκάλυψε καί συνέλαβεν, έντός έλαχΙ- 
στων ώρών, τούς άγνώστους δράστας ά- 
ποπείρας ληστείας μετά τραυματισμού, 
διαπραχθείσης ε ις  βάρος Φινλανδοϋ ναυ
τικού.

Τόν Φεβρουάριον τοϋ 1960, συνελή- 
φθησαν έΕ λαθρέμποροι ναρκωτικών, 
μεταΕύ τών όποιων καί ε ις  'Ιτα λ ό ς  ύ- 
πήκοος, όστις καί μετέφερεν ένταϋθα 
μεγάλην ποσότητα χασισίου, ήτις καί 
κατεσχέθη.

’Εκ τών άναφερθέντων έπιτυχιών 
της ’Αστυνομίας Πόλεων, εις τόν ά- 
διάπτωτον άγώνα της έναντίον τών 
πόσης φύσεως κακοποιών στοιχείων 
καί έπικινδύνων διά τήν δημοσίαν 
γαλήνην άτόμων, καταφαίνεται κα- 
τά τρόπον άναμφισβήτητον ή τερά
στια συμβολή της είς τήν ευημερίαν 
τοΰ λαοΰ καί τής Ελληνικής πατρί- 
δος, τήν όποιαν άπαντες οί Άστυνο- 
μικοί εύόρκως υπηρέτησαν καί θά 
έξακολουΟήσουν νά υπηρετούν, διό- 
τι τοΰτο άποτελεΐ τήν θεμελιώδη άρ- 
χήν έφ’ ής, άπό τής συστάσεώς του, 
έδράζεται τό εύλογημένον αύτό Σώ- 
μα.

’Ανάλογος βεβαίως, είναι έν προκειμέ
νη  καί ή δράσις τών ’Αστυνομικών Δ ι
ευθύνσεων Πατρών καί Κερκύρας, έκ τής 
όποίας χαρακτηριστικός περιπτώσεις ά- 
δυνατοϋμεν έλλείψει χώρου, νά παραθέ- 
σωμεν ένταϋθα.
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Τήν 15.7.70 τό Εβραϊκόν Ίδρυμα ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ, εις μεγαλοπρεπή τελετήν, έτί- 
μησε τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, διά τάν πρός τούς καταδιωχθέντας ’Ισμαηλίτας συν
δρομήν της. Είς τήν φωτογραφίαν δ ειδικός άπεστοώμένος τοΰ 'Ιδρύματος 'μετά τοΰ 

ένός έκ τών τιμηθέντων τ. Άστυν. Δ) ντοΰ κ. Δημ. Βρανοπούλου.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ 

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 

ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

*Υπό Κ. Πετροπούλου

Τ Α  Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Α  γεγονότα πού έ- 
λαβον χώραν κατά τήν περίοδον 

της κατοχής είναι γνωστά ε ίς  τόν Ελ
ληνικόν Λαόν. Ή  τραγική των άνάμνη- 
σ ις δέν έχει σβήσει άπό τήν μνήμην ού- 
δενός 'Έ λληνος  καί ούτε καί θά σβήση, 
διότι έχει άφήση τήν σφραγίδα τη ς α 
νεξίτηλη είς τό ς ψυχάς μας. Καθένας 
μας θά ένθυμήτε πάντα, τήν αγριότητα 
καί τήν θηριωδίαν μέ τήν όποιαν οί Ι
ταλοί καί οί Γερμανοί, ασκούσαν τά κα
τακτητικά των σχέδια. Τήν τρομοκρα
τίαν, τός φυλακίσεις, τά βασανιστήρια, 
τάς έκτελέσεις, τήν φρίκην καί τά πέν
θη πού συνεσσώρευσαν είς τήν Ελλάδα 
οί “ήρωϊκοί» κατακτηταί της.

Δ έν  θά άπαριθμήσωμεν τά έγκλήμα- 
τα τών θύννω ν, πού διέπραξαν είς βά
ρος άθώων πολιτών, τούς όποιους ώδή- 
γησαν ε ίς  τά έκτελεστικά άποσπάσματα 
μέ μίαν καί μόνην κατηγορίαν: άτι ή- 
θέλησαν νά μείνουν "Ελληνες. Ή  μικρά 

Μ έσα  ε ίς  τήν φρικτήν κόλασιν, πού 
είχαν δημιουργήσει οί άνόσιοι κατακτη
ταί, οί άοτυνομικοί, ύπάλληλοι, είχαν 
τήν μερίδαν των. Πολλοί ήσαν έκεϊνοι 
πού έπλήρωσαν μέ τήν Ζωήν των τήν 
άκαμπτον Ελλην ικήν  συνείδησιν. Πολ
λοί ήσαν έκεϊνοι πού έδέχθησαν τάς δο
λοφονικός σφαίρας τών Γερμανών καί 
Ιταλώ ν, διότι δέν ήθέλησαν νά γίνουν 
πειθήνια όργανά των. Ά λ λ ’ άκόμη πε
ρισσότεροι ήσαν έκεϊνοι, οί όποιοι έδρα
σαν καί διεκρίθησαν ε ίς  τόν κρυφόν πό-
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Κατά τήν περίοδον τής Κατοχής, ή ’Αστυνομία Πόλεων διέσωσεν έκ βεβαίου θανάτου, διά τής έκδό- 
σεως χιλιάδων πλαστών ταυτοτήτων καί δ ι’ άλλων τρόπων, τά πλεϊστα μέλη τής Ίσραηλιτικής Κοι- 
νότητος. Διά τήν συνδρομήν της ταότην, ή Διεθνής "Ενωσις ’Ισραηλιτών ένέγραφε τήν ’Αστυνομίαν 
Πόλεων είς τήν χρυσήν βίβλον της. Εις τήν κάτω άριατεράν γωνίαν τοΰ ειδικού διπλώματος αναγρά
φεται: «ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΤΠ, 30Η, ΕΠΕΤΕΙΩ, ΙΔΡΓΣΕΩΣ 
ΤΟΓ ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΓΣΗΝ ΒΙΒΛΟΝ ΠΡΩΤΟΒΟΓΛΙΑ, ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΘΑΡΡΑΛΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΣΓΜΠΕΡ1Φ0ΡΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΤΟΓ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙ
ΚΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ».

λεμον έναντίον τών κατακτητών. Κατ ' 
έπανάληψιν ό εχθρός ήθέλησε, πότε μέ 
τό καλό καί πότε μέ τή βία, νά έΕαναγ· 
κάσπ τούς άστυνομικούς νά τόν ύπηρετή- 
σουν, άλλα δέν εΰρεν έδαφος είς τάς 
έπιδιώΕεις του αύτάς. Ο ύδείς  Έ λλην  
άστυνομικός έπρόδωσε τόν όρκον του. 
Ο ύδε ίς  Έ λ λη ν  άστυνομικός έγινεν έπι- 
λήσμων τού πρός τήν Πατρίδα καθήκον
τος. Ά ντ ιθ έ τω ς  όλοι έστάθησαν άκλό- 
νητοι ε ίς  τό ς έπάλΕεις τού "Εθνους καί 
έπολέμησαν τόν κατακτητήν, άλλοτε έκ 
τού έμφανοϋς καί άλλοτε κρυφίως.

Ε ίς τόν μυστικόν πόλεμον οί άστυνο- 
μικοί μας, έπαιΕαν σημαντικώτατον ρό
λον. 'Α π ό  στελέχη τής Αστυνομίας Π ό
λεων έδημιουργήθησαν οί πρώτοι πυρή
νες τής Εθνικής Αντιστάσεως. Ο ί ά- 
στυνομικοί μας ύπόλληλοι, έΕ άλλου ε ί
ναι έκεϊνοι, οί όποιοι κατώρθωσαν λό
γω τής θέοεώ ς των νά έμπαίΖουν τούς 
κατακτητάς, νά τούς ύπόσχονται πρά
γματα, τά όποια ούδέποτε διεννοοΰντο νά 
πράΕουν καί τέλος, άφοϋ τούς έκέρδι- 
Ζον τήν έμπιστοσύνην, τούς παρέσυρον 
ε ίς  ένεργείας, αί όποϊαι εϊχον αγαθά ά- 
ποτελέσματα διά τούς ύποδούλους "Ε λ 
ληνας.

Ή  συμπεριφορά τών άστυνομικών, έ 
ναντι τών 'Ιταλώ ν καί τών Γερμανών, ύ- 
πήρΕεν άΕιοπρεπής καί καθ' όλα 'Ε λ λη 
νική. Ή  στάσις των έπίσης ήτο άψογος 
καί διεκρίνετο διά τήν άνωτερότητα καί 
τήν έν γένει ύπερήφανον καί έθνοπρε-

πή έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, κα
τά τήν περίοδον τής κατοχής. Ο ί άστυ- 
νομικοί είχον νά παλαίσουν έναντίον 
πλείστων άντιΕοοτήτων. Καθημερινώς,

Πολλάκις οί Γερμανοί καί οί 'Ιταλοί 
τούς Ζητούσαν στοιχεία διά διαφόρους 
Έ λληνα ς πού εϊχον συλλάβει, βάσει τών 
όποιων θά έστήριΖον τήν κατηγορίαν, 
τήν όποιαν τούς εϊχον έπιρρίψει. ΈΖή- 
τουν άπό τούς "Ελληνας άστυνομικούς 
νά τούς δώσουν πόσης φύσεως πληρο
φορίας, τάς όποιας ήθελον νά έκμεταλ- 
λευθοϋν καταλλήλως, διά τήν έπίτευΕιν 
τών άνιέρων σχεδίων των. Π έντε καί έΕ 
φοράς τήν ήμέραν έκαλοΰντο οί άΕιω- 
ματικοί τής άστυνομίας ε ίς  τά Φρουραρ
χεία καί ε ίς  τάς διαφόρους άλλας ύπη- 
ρεσίας κατασκοπείας τών άρχών κατο
χής, διά νά δώσουν τήν συνδρομήν των, 
πρός άνακάλυψιν καί σύλληψιν διαφό
ρων κρυπτομένων Ε λλήνω ν  πατριωτών.

"Ο λο ι οί καταδιωκόμενοι ώς έθνικώς 
έργαΖόμενοι, ύπό τών κατακτητών, είς 
τά όργανα τής Αστυνομίας τών Π όλε
ων εϊχον στηρίΕει τάς έλπίδας τής δια- 
σώσεώς των ή τής διαφυγής των εϊς 
τό έΕωτερικόν. Κα ί πράγματι διά τής 
συνδρομής τών άστυνομικών μας, έπί 
τού προκειμένου καί χάρις είς τάς πα
ραπλανητικός πληροφορίας πού έδιδον 
είς τούς κατοκτητάς οΰτοι, κατωρθώθη 
όχι μόνον ή διόσωοις άρκετών καταδιω- 
κομένων, άλλά καί ή ένίσχυσις αύτών 
διά τήν συνέχισιν τού πατριωτικού των

έργου. Α ν  ήθελεν άναφέρη κανείς τάς 
περιπτώσεις αύτάς καί έν γένει νά όμι- 
λήση έπί συγκεκριμένων περιστατικών, 
περί τής συμμετοχής τών άστυνομικών 
μας είς τόν άγώνα τής Ε θ ν ικ ή ς  'Α ν τ ι
στάσεως, θά έπρεπε νά άφιερώσπ τό 
μους ολοκλήρους. Είναι άπειρα τά έπει- 
οόδια πού έλαβον χώραν μεταΕύ τών ά
στυνομικών μας καί τών άρχών κατοχής, 
είς τά όποια ήρνοΰντο έπιμόνως νά δώ
σουν οίανδήποτε πληροφορίαν, ή όποια 
θά έπεβάρυνε τήν θέσιν τών καταΖητου- 
μένων ή τών είς τάς φυλακάς ή τά στρα
τόπεδα έγκλειστων Ελλήνω ν.

Πολλάκις οί άστυνομικοί μας ήπειλή- 
θησαν μέ έΕορίαν, μέ φυλακίσεις καί μέ 
βασανιστήρια, διά νά άποκαλύψουν ένα 
μυστικόν πού έγνώριΖον καί τό όποιον 
ένδιέφερε τά σχέδια τών κατακτητών. 
Άδ ιαπέραστον τε ίχος ύψούτο διά τούς 
κατακτητάς, ή άγέρωχος στάσις καί τό ά- 
κμαϊον φρόνημα τών άστυνομικών. Πρό 
ούδεμιάς άπειλής κάμπτονται καί παρά 
τάς διώΕεις πού ύφίστανται, παραμέ
νουν άκλόνητοι ε ίς  τό καθήκον των. Ό  
κατακτητής εϊχεν άντιληφθή ήδη τάς 
διαθέσεις των καί δέν διστάΖει πλέον 
νά μετέρχεται έναντίον των πάν μέσον 
πρός έΕόντωσίν των. Α ί μέθοδοί του ή- 
σαν πολλαί καί ή σατανικότης τής μιάς 
ύπερέβαλλε τήν άλλην. Έ ν  τΰύτοις κατ' 
ούδέν ώφελήθησαν οί Γερμανο - ϊταλοί 
άπό τούς Μακιαβελισμούς πού έφήρμο- 
Ζαν έναντίον τών όργάνων τής Ά σ τυ -



Η ΑΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ

ΟΜΗΡΟΣ ΤΣΕΝΟΓΑΟΓ 
’Οργανωτής καί Ιθύνων νους τής ’Α
στυνομικής άντικατασκοπευτικής δ- 

μώδος κατά τήν κατοχήν.

νομίας Πόλεων. Ά ντ ιθ έ τω ς  όχι μόνον 
δέν εϊχον όφελος έκ των ενεργειών των 
αυτών, άλλ ' ούσιαστικώς Ζημίαν ε ις  τούς 
έπιδιωκομένους σκοπούς των.

Ο ί άνδρες τής 'Αστυνομ ίας Πόλεων 
εϊχον σταθή εις τό ύψος τής αποστολής 
των καί ώς "Ε λληνες  καί ώ ς άστυνομι- 
κοί.

***

Είναι γνωστό τά μαρτύρια, πού ύπέ- 
στη τό σύνολον τού Ελληνικού Λαού 
κατό τήν μαύρην περίοδον τής κατοχής. 
Μ έσα  εις αύτήν τήν κόλασιν τών άπει- 
λών, τών καταδιώξεων, τών φυλακίσεων 
καί τών έκτελέσεων, Ζούν καί κινούν
ται οί άστυνομικοί μας. Ή  επαναστατι
κή ψυχή τών 'Ελλήνω ν, πού θέλει νά 
έκδηλωθή καί νά δράση, προκαλεϊ τό μέ
νος τών Γερμανοϊταλών. Εν τούτοις τό 
δίκτυα τής συμμαχικής κατασκοπείας ε 
ξυπηρετούνται άπό χιλιάδας Ελλήνων 
καί Έλληνίδων. Ή  'Αστυνομία  Πόλεων 
είναι μέσα εις τάς κινήσεις τών ομάδων 
άντιστάοεως τού Λαού έναντίον τών κα- 
τακτητών. Αύτή τάς εξυπηρετεί, τάς βοη- 
θεϊ καί τάς προφυλάοσει. Χ ιλ ιάδες Ελ 
λήνων εύρον καταφύγιον καί προστα-

Πλαστή ταυτότης έκδοθεΐσα κατά 
τήν κατοχήν. ’Ανήκει εις τδν ’Ισραη
λίτην δικηγόρον τών ’Αθηνών κ. 
Κοέν, δστις κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
διέφυγεν έκ τών χειρών τής Γκε- 

σταπό.

ΑΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΕ

αίαν μέσα εις άστυνομικά τμήματα καί 
ύπηρεσίας. 'Ε κ ε ί έξεδ ίδοντο ψεύτικες 
ταυτότητες διά κάθε πατριώτην. 'Ε κ ε ί 
οί ίσραηλίται άποκτούσαν Ελληνικά ό- 
νόματα καί ν έες  ταυτότητες. 'Ε κ ε ί οί 
άγγλοι πράκτορες έκυκλοφόρουν άνέ- 
τως καί πολλάκις εις τάς έξόδους των 
άνά τήν πόλιν, συνοδεύοντο άπό άστυ- 
νομικούς.

Ο ί άστυνομικοί ήσαν εκείνοι, πού έ- 
φωδίαΖον μέ ψεύτικες ταυτότητες όλους 
τούς διαφυγόντας εις τήν Μ. Ανατολήν 
στρατιωτικούς "Ελληνας καί ξένους, 
τούς πολιτευτάς, τούς άρχηγούς κομμά
των καί τούς ίδιώτας. 'Αστυνομικοί έπί- 
σης έπρομήθευον τάς ταυτότητας όλων 
σχεδόν τών Ελλήνων πατριωτών, πού 
άνεχώρουν διά νά καταταγοΰν ε ις  τάς 
έθνικάς άνταρτικάς ομάδας Ζέρδα, Ψαρ- 
ροΰ κλπ.

Ασύρματοι άπεστέλοντο εις τήν Ελ
λάδα, κατόπιν εντολής τού Συμμαχικού 
Στρατηγείου Μ. 'Ανατολής, άπό άστυ- 
νομικούς παρελαμθάνοντο καί μεταφέ- 
ροντο. "Αλλο ι άστυνομικοί έχρησιμοποί- 
ουν τούς άσυρμάτους αύτούς άπό '-Αστυ
νομικά Καταστήματα καί άπό οικίας ά- 
ατυνομικών, διά τήν μετάδοσιν πληροφο
ριών εις Μ. 'Ανατολήν. Δελτία  κινήσεων 
έχθρικών πλοίων, άεροδρομίων, σιδηρο
δρόμων κλπ. συνετάσσοντο καθημερι
νώς άπό άστυνομικά όργανα μέλη τών 
μυστικών οργανώσεων άντιστάοεως. Πο
λύγραφοι, προκηρύξεις καί δελτία κινή- 
σεως μετεφέροντο ήμέραν καί νύκτα 
έπίσης άπό άστυνομικούς.

Ή  Αστυνομία Πόλεων άποτελοΰσε 
ένα πυκνό παραπέτασμα διά τούς κατα- 
κτητάς, όπισθεν τού όποιου δέν ήδύ- 
ναντο νά εισχωρήσουν οί βέβηλοι οφ
θαλμοί των. Καί όσόκις ιο ύ ς  ύποψιάΖον- 
το, οί άστυνομικοί εϊχον τόν τρόπον νά 
βρίσκουν τό άντιφάρμακον, ώστε νά δια
λύουν τάς ύποψίας των. Ό σ ο ν  δέ ήμ- 
πορούσαν κατέβαλλον πάσαν προσπά
θειαν διά νά τούς ρίπτουν «στάκτη εις 
τά μάτια».

Καθ ' όλην τήν περίοδον τής κατοχής 
οί άστυνομικοί μας διήλθον φρικτάς ή- 
μέρας. Εϊχον άναλάβει πλέον άγώνα, 
όχι μόνον νά προστατεύουν καί νά προ- 
καλύψουν τόν μηχανισμόν τής Εθνικής 
'Αντιστάσεω ς, άλλά καί νά είσέρχωνται 
ε ις τάς μυστικός ύπηρεσίας τών Γερ
μανό - ϊταλών καί νά κατορθώνουν νά 
άποσπούν ό,τι χρήσιμον στοιχεί'ον ήτο 
άπαραίτητον, διό τήν εύόδωσιν τή ς 'Α 
πελευθερωτικής 'Ιδ έας.

'Ε κ  παραλλήλου οί άστυνομικοί ήσαν 
έκεϊνοι, οί όποιοι συχνάκις ώργάνωναν 
άπαγωγάς Ελλήνων πατριωτών καί Α γ 
γλων άπό τάς φυλακάς, όπου έκρατοΰν- 
το, διά τού τρόπου τής μεταμφιέσεως 
αύτών ε ις  δεσμοφύλακας ή διαφορο- 
τρόπως.

Ούτω  πολλοί έγκλειστοι διά τήν έθνι- 
κήν των δρόοιν άπηλευθερώθησαν, χά
ρις ε ις  τήν επικίνδυνον αύτήν έπέμβα- 
οιν τών άστυνομικών, όπως οί Αγγλοι 
Μακάσκυ καί "Ελφ τερ  καί πλείστοι άλ
λοι. Εκτός τούτου οί 'Αστυνομικοί έ- 
λάμβανον μέρος ε ις  μεταφοράς πολεμο
φοδίων καί συμμετεϊχον εις διάφορα 
οαμποτάΖ, όπως τής γεφύρας Γοργοπο- 
τάμου κλπ. "Η το  άφάνταστον τό θάρρος 
των. 'Α κόμη  εϊχον φθάσει μέχρι τού ση
μείου νά κλέψουν όπλα καί πυρομαχικά 
άπό τούς κατακτητάς, διά νά τά χρησι

μοποιήσουν έναντίον των. Κάθε περίπτω- 
σ ις πού έξυπηρέτει τήν 'Εθνικήν 'Α ν τ ί
στασιν διά τούς άστυνομικούς μας είχε 
γίνει ό μοναδικός των σκοπός.

Ά να φ έρ ομ εν  ένα χαρακτηριστικόν 
γεγονός, πού συνέβη κατά τήν περίοδον 
τής κατοχής. Κάποτε ό Γερμανός Φρούρ- 
ραρχος Αθηνών, έΖήτηοεν άπό τήν Α 
στυνομίαν ένα κατάλογον έξ είκοσι έξε- 
χόντων Αθηναίων, ϊνα προβή ε ις  τήν έ- 
κτέλεσίν των ε ις  άντίποινα διά τήν ά- 
νατίναξιν μιάς σιδηροτροχιάς παρά τά 
Σεπόλια, όπου έπρόκειτο νά διέλθπ μία 
άμαξοστοιχία μέ πυρομαχικά. Ο ί άοτυ- 
νομικοί ήρνήθησαν νά δώσουν τόν Ζητη- 
θέντα κατάλογον καί άπήντηοαν εύθαρ- 
σώς, ότι προτιμούν νά συλλάβουν άπό 
αύτούς οί Γερμανοί όσους θέλουν καί 
νά τούς οτείλουν εις τό έκτελεστικόν 
άπόοπασμα, παρά νά ύποδείξουν αθώους 
πολίτας πρός έκτέλεσιν. Τοιουτοτρόπως 
δέ άπεσοβήθησαν οί άπειληθέντες τυ
φεκισμοί τών Αθηναίων πολιτών.

Κατά τό 1943 — 44, όπότε ή άντίστα- 
σ ις τού Ελληνικού Λαού κατά τών Γερ
μανών κατακτητών έμεγάλωνε άπό ήμέ- 
ρα ε ις  ήμέραν, ή πίεσις τών θύννω ν  έ- 
πί τού Λαού έπολλαπλασιάσθη άφάντα- 
στατα. Τά πιεστικά αύτό μέτρα έπεξε- 
τάθησαν ε ις  μέγιστον βαθμόν καί ε ις 
τά όργανα τής Αστυνομίας Πόλεων, 
διότι οί κατακτηταί άντελήφθηοαν πλέον 
ότι τήν άντίστασιν τού Λαού τήν ένίοχυ- 
ον έκ τού έμφανούς. Τήν έποχήν έκεΙ-

«... Όταν ακόμη είχα την 
ευτυχία νά είμαι Αρχιερεύς 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
ήμουν πνευματικός παληός 
καί τής Αστυνομίας Πόλε
ων. Είχα πολλές φορές λά
βει τήν εύκαιρία νά έπικοι- 
νωνήσω μαζί τους καί σέ 
διάφορες τελετές καί στάς 
Σχολάς των καί σέ άλλες 
συγκεντρώσεις των. Είχα 
παρακολουθήσει τό έργον 
των. Είχα αίσθανθή βαθειά 
καί τήν αύταπάρνησίν των 
τότε, πού ή μαύρη σκλαβιά 
έπίεζε τά στήθη όλων μας. 
Σέ ώρισμένες περιστάσεις 
έκρεμασθήκαμε ατό λαιμό 
τους. Καί αύτοί μάς έδωκαν



νην έΕ άλλου έγένετο φανερόν πλέον 
ότι τό Έάμ, τό όποιον παρουσιάΖετο μέ 
τό προσωπείον τοϋ Εθνικού 'Α π ελευ 
θερωτικού Μετώπου, δέν ήτο τίποτε άλ
λο, παρά μία κομμουνιστική όργάνωσις, 
πού διεκήρυοσε φαινομενικώς μέν άτι 
έπιΖητοϋσε τήν άπελευθέρωσιν τής πα- 
τρίδος άπό τόν κατακτητήν, εις τήν πρα
γματικότητα όμως έπεδίωκε καί είργά- 
Ζετο διό τήν κατάληψιν τής άρχής, όταν 
θά τού έδ ίδετο ή εύκαιρία, πρός κομ- 
μουνιστικοποίησιν τής 'Ελλάδος.

Ή  'Αστυνομία  των Πόλεων τότε εύ- 
ρέθη πρό τρομερού διλήμματος. Πώ ς έ 
πρεπε νό ένεργήση; Νά ένισχύοη τό 
Έ άμ, τού όποιου έγνώριΖε τούς σκοτί- 
ους σκοπούς, ή νά δράση ανεξάρτητα 
μέ γνώμωνα τήν προάσπισιν των συμφε
ρόντων τού "Εθνους καί μέ μοναδικόν 
σκοπόν τήν προστασίαν τών 'Ελλήνω ν 
πολιτών;

Κατά  τήν περίοδον αύτήν τά όργανα 
τής 'Αστυνομίας, έπέδειΕαν έΕαιρετικήν 
πολιτικότητα καί ένήργησαν μέ διορατι
κότητα. Έ νώ  δηλ. έπροοτάτευον καί έ- 
νίσχυον κάθε πρόσωπον, τού όποιου ή 
δράσις έστρέφετο κατά τών κατακτη- 
τών, χωρίς νά έΕετάΖουν τάς πολιτικός 
αύτοΰ πεποιθήσεις, παραλλήλως έστά- 
θησαν άντιμέτωποι πρός τούς κομμόυνι- 
στάς, οί όποιοι διέπραττον έγκλήματα 
ε ις  βάρος έθνικοφρόνων πολιτών. " Α 
πειρες είναι οί πράΕεις τής αύτοθυσίας

την συνδρομή t o u c  σάν τί
μιοι Έλληνες μέ προφανή 
τόν κίνδυνον τής ιδίας τής 
£ωής των. Ω! Ό  αγών τής 
Αντιστάσεως στάς Αθή

νας έστηρίχθηκε σοβαρά 
στον πατριωτισμό καί τάς 
θυσίας άέιωματικών καί ά- 
στυφυλάκων τοΰ τιμημένου 
Σώματος.

’Από τότε μιά άνάμνησις 
γλυκειά άπέμεινε στήν ψυ
χή μου καί πολλές φορές ά- 
φήνω θερμούς στοχασμούς 
προσευχής νά βγαίνουν άπό 
τά βάθη τής ψυχής μου γι' 
αύτούς».
’Επ ισ τολή  τοϋ Αο ιδ ίμου  Μ η τρ ο 
π ολ ίτου  Χ ίο υ  Π α ν τελεή μ ο νο ς  

Φ ω στίνη.

Ανω: Έ  άνθρωπιστική πλευρά τής δράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
■κατά τήν περίοδον τοΰ Βου Πολέμου. Διανομή συσσιτίου εις ’Ιταλούς 
αιχμαλώτους. Κάτω: Μετά τήν άποχώρησtv τών στρατευμάτων Κατο
χής, ή ’Αστυνομία περισυνέλεξε καί διαφύλαξε τόν όπλισμόν, τόν όποιον 

οί καταικτηταί έγκατέλειψαν είς τήν περιοχήν της.

τών άστυνομικών μας κατά τήν έφιαλ- 
τικήν έκείνην περίοδον καί άπαράμιλ- 
λα τό δείγματα τοΰ ήρωϊσμοΰ των. 'Α ρ 
κεί νά φέρωμεν ε ίς  τήν μνήμην μας τά 
διαβόητα «μπλόκο» τών Γερμανών καί 
τόν τρόπον, μέ τόν όποιον οΰτοι έτυφέ- 
κιΖον έπί τόπου αθώους "Ελληνας καί 
Έλληνίδας. Τά άστυνομικά τμήματα τό 
τε, έγίνοντο καταφύγια δ ι' εκείνους πού 
έκινδύνευον νά συλληφθοϋν ή νά έκτε- 
λεσθοϋν. 'Α ρκε ί νά μή λησμονήοωμεν 
ότι οί άστυνομικοί μόνοι έσπευδον νά 
σώσουν Έ λ λ η να ς  πατριώτας πού άπή- 
γαγον καθημερινώς οί έγκληματίαι κομ- 
μουνισταί, διά νά τούς δολοφονήσουν 
κατά τόν άγριώτερον τρόπον. 'Α ρκεί 
τέλος νά σκεφθώμεν ότι, κατά τήν έ- 
ποχήν έκείνην οί άστυνομικοί μας, πολ- 
λάκις έδωσαν πραγματικές μάχες έναν- 
τίον τών έγκληματιών κομμουνιστών, οί 
όποιοι έτρομοκράτουν τούς πιστούς είς 
τήν Εθν ική ν  Ιδέαν πατριώτας, διά νά 
τούς σώσουν άπό τούς όνυχας τής σα
τανικής αύτής όργανώσεως. Τοιουτο
τρόπως ένας σημαντικός άριθμός άΕιω- 
ματικών άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων 
τής Αστυνομίας, έπεσαν θύματα άπό 
κομμουνιστικός σφαίρας καί έβαψαν μέ 
τό αίμα των τά πεΖοδρόμια τών 'Α θ η 
νών, τοΰ Πειραιώς, τών Πατρών καί τής 
Κερκύρας, έν τη προσπάθεια των νά 
προασπίσουν τήν Ζωήν τών Ελλήνων 
πατριωτών καί μαΖύ μέ αύτήν τήν Πο
λιτικήν καί Κοινωνικήν ελευθερίαν, τήν 
κατάλυσιν τής όποιας τόσον άριστοτεχνι- 
κά προπαρασκεύαζε τό Έάμ, μέ τήν κα- 
θοδήγησιν τών έγκληματιών ήγητόρων 
τοϋ κομμουνισμού.
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προς τήν Αστυνομίαν Πόλεων μέ εμπιστοσύνην και με την πεποίθησιν, δτι εις χείρας 
στιβαράς έχει άνατεθή ή φύλαξις των πολντιμωτερών αγαθών της.

Η  ιστορία τής Αστννομιας Πόλεων, από τής Ιδρνσεώς της μέχρι σήμερον, άποδει- 
κννει δτι το Σώ μα αυτό, το όποιον ίδρύθη διά την αλλαγήν και την πρόοδον, συνεχίζει 
και θά συνέχιση εις τον αιώνα, τό άνεκτίμητον, τό εθνωφελές, το ώραϊον καί υψηλόν 
εργον του.

Τά πενήντα χρόνια τής ’Αστυνομίας Πόλεων αποτελούν άναμφιβόλως δράσημον 
διά νέας κατακτήσεις νέους στόχους, νέα ιδανικά. Τώρα, μέ νέας δυνάμεις, μέ σύγχρονα 
μέσα καί μεθόδους,^ αλλά καί μέ άσυγκρίτως περισσοτέρας απαιτήσεις εκ μέρους τού κοι
νού και τής Πατριδος, η Αστυνομία Πόλεων χαράσσει νέον δρόμον, μέ νέους στόχους, 
τούς όποιους άναμφισβητήτως θά πραγματοποιήαη.

ι Ε ις  τον νέον της αυτόν άγώνα, ούδείς εξ ημών πρέπει νά μείνη αμέτοχος. "Ολοι, π ι
στοί καί γενναίοι στρατιώται της, ας συνειδητοποιήσω μεν την υψηλήν μας αποστολήν 
καί ας φροντίσω μεν, ώστε ή ’Αστυνομία μας νά γνωρίση νέους θριάμβους. Ή  δόξα θά 
είναι δι’ ημάς όλους. Θά είναι διά τήν ' Ελλάδα μας.

Μ έ τό κεφάλι υψηλά, μέ αύτ οπεποίθησιν, μέ υπερηφάνειαν καί πίστιν, ας ατενίσω μεν 
τό λαμπρόν παρελθόν μας καί, εξ εκείνου παραδειγματιζόμενοι, ας προσβλέψωμεν προς έν 
εξ ίσου λαμπρόν μέλλον. Δυναμις μας ας είναι ή άγάπη, ή έκτίμησις καί ή εμπιστοσύνη 
τού ' Ελληνικού λαού. Δύναμίς μας ας είναι ή βαρυτάτη κληρονομιά, τήν όποιαν οι προ- 
κατοχοι μας εκληροδοτησαν. Δυναμις μας ας είναι, τέλος, ή ίδική μας άγάπη, προς 
την υπηρεσίαν τήν όποιαν ύπηρετούμεν, προς τήν άγαπημένην μας πατρίδα καί προς τούς 
ανθρώπους τούς όποιους διακονούμεν. "Α ς  μή παύσωμεν νά εϊμεθα καλοί Σαμαρεϊται. 
"Α ς  μή λησμονούμεν, ότι θειον καί ιερόν άσκούμεν λειτούργημα "Α ς  πιστεύσωμεν, ως 
μέχρι σήμερον επραξαμεν, εις το μεγαλειον τού έργου καί τής ιδέας τήν όποιαν ύπηρε
τούμεν.

Τα πενήντα χρονιά τής ’Αστυνομίας Πόλεων ας μάς δώσουν τήν ευκαιρίαν, νά ύποσχε- 
θώμεν εις το Εθνος ολοκληρον, οτι δεν θα παύσωμεν νά άγωνιζώμεθα επί τών επάλξεων 
επί τών όποιων ετ άχθη μεν. Δέν θά παύσωμεν νά άποτελούμεν πρότυπον υπηρεσίας καί 
πηγήν έμπνεύσεως, παραδειγματίζοντες μέ τό παράδειγμά μας καί φωτίζοντες μέ τή 
λάμψιν τού έργου μας. Τό άστρον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον προ πέντε ακριβώς 
δεκαετηρίδων άνέτειλεν εις τήν ώραίαν χώραν τών Φαιάκων, έμεσουράνησεν, μεσουρανεί 
καί θά έξακολουθήση νά καταυγάζη τό ' Ελληνικόν στερέωμα, διότι αυτό απαιτεί τό συμ
φέρον τής φιλτάτης πατριδος καί ή πρόοδος τού Ελληνικού λαού.

’Π  ’Αστυνομία Πόλεων, θά βαδίση τον δρόμον της. Τον δρόμον τού θριάμβου Ι 
Έ  μπρος λοιπόν!.. "Ολοι μαζύ, μέ τήν συμπαράατασιν τού Κράτους καί τού εύγενούς λαού 
μας, άς άγωνισθώμεν, διά τήν πραγματοποίησή τών ονείρων μας!.. Ο ι συνάδελφοί μας, 
οί ήρωες καί οι μάρτυρες όσοι έθυσιάσθησαν διά τήν ’Αστυνομικήν ιδέαν, μέσα από τούς 
τάφους των μάς θωρούν. Κ α ί θέλουν, αληθώς, νά είναι δι’ ημάς υπερήφανοι!..

Σ Α Ρ .  Π . Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Σ  

Υ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Σ  Α '
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^ α ς  α π ευ θ ύ νω  το σύντομον αυτό μήνυμα διά να σας εϊπω πόσον ή Κ υβέρνησή  

και ό Λ α ό ς τή ς Νέας Ζηλανδίας είναι εύγνώμονες προς το Ε λληνικόν Εθνος. 

Ενθυμούμεθα όλα όσα έκάματε διά νά βοηθήσετε τούςΝεοςηλανδουςΙτρατιώτας 

οί όποιοι έμειναν όπίσω όταν ή χώρα σας κατελήφθη άπό τον  ΓερμανικόνΣτρατόν * 

τον Άπρίλιοντού 194-1. Εχρμεν βαθειαν σι^αίσθησιντπ^ύπ^ρεώσεωίτπ^Νδα^Ζηλανδίαρ 

πρόςτσυς γενναίους τούτους Ελληνας διάτό θάρρος και την αυτοθυσίαν τω ν · · · · 

Εις σαςπροσωπικώς επιθυμώ νά είπω ότι ουδέποτε θά Λησμονήσωμεν αύτό πού 

έκάματε. Ινωρίζομεν στι ένεδύσατε και έθρέ\|/ατε τούς άνδραςμας όταν εσείς οί ίδιοι · · 

έστερεΐσθε καί τούτο πράττοντες ύπεφέρατε καί έκινδυνεύσατε. Δ ι όλα αυτά εήιεθα · · 

βαθέώς εύγνώμονες. Σάς απευθύνω τάς ειλικρινέστερος εΰχάς διά την ευτυχίαν καί 

ευημερίαν τής χώ ρας σας άπό τους φίλους καί συναδέλφους σας έκΝεας Ζηλανδίας ·

( r V l w .
ΤΤριοθυπουργι%

~ stu y

Διοικητής τοΰ 2 "  NcojqXavStKoG 
Έκοτραττυτικοΰ Σώματος.

Ευχαριστήριον έγγραφον τοδ Πρωθυπου’ργοδ τής Νέας Ζηλανδίας Ρ. Fraser καί τοδ Διοικητοδ 
τοΰ 2ου Νεοζηλανδικοδ Έκατρατευτικοδ Σώματος έν Έλλάδι Στρατηγοδ Bem ar Fryberg πρός τά 
’Αστυνομικά Τμήματα Κυψέλης καί ’Αμπελοκήπων, διά τήν μετ’ αύταπαρνήσεως συνδρομήν των

πρδς Νεοζηλανδούς στρατιώτας.



ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ«Ένας Από έκείνους πού έχουν ζήαει 
τήν κόλασι καί τδ μεγαλείο τής ημέρας 
τού Βάττη, είναι δ τότε νεαρδς Άνθυ- 
πλοίαρχος καί αήμερα Πλοίαρχος τού Λι
μενικού Σώματος κ. Μ. Κοκκινάκης, δ δ- 
ποίος μέ μεγάλη ουγκίνησι μάς έξιστό- 
ρησε τά γεγονότα τής 6ης Δεκεμβρίου 
1944.

Τήν 3ην Δεκεμβρίου 1944, δ Πειραι- 
εύς ζούαε μίαν έντονη ήμέρα: απεργία
των έργατοϋπαλλήλων, τών ήλεκτρικών 
σιδηροδρόμων καί τής τηλεφωνικής έται- 
ρίας καί διακοπή παροχής ρεύματος καί 
έπικοινωνίας μέ τήν ’Αθήνα.

Ό  Πειραιεύς είχε άπομονωθή.
Είς τούς δρόμους χωνιά καί «περίπο

λοι» ώπλισμένων κομμουνιστών. Ή  άτμό- 
σφαιρα είχεν ήλεκτρισθή έπικίνδυνα. Κά
τι Απειλητικόν έπλανδτο είς τήν πόλιν 
τού Πειραιώς. Καί οί κάτοικοι κλεισμέ
νοι είς τά σπίτια έσιωπούσαν... Έ να  μυ
στηριώδες, μικρόν καί κάπως κωμικόν 
πλοϊον έσχιζε σιγά - σιγά τά νερά τού 
κεντρικού λιμένος καί έπλεύριζεν είς τήν 
προβλήτα τού Βασίλειος Κωνσταντίνου. 
Ή το  ένα πετρελαιοκίνητον σκάφος 200 
τδννων. ΤΗτο δέ... ναυαρχίς! Ώνομάζετο 
«Στρατηγός Σαράφης» καί έφερε σημαίαν 
τού «Ελληνικού Λαϊκού ’Απελευθερωτι
κού Ναυτικού»!...

Ή  παρουσία... τής ναυαρχίδος είς τδν 
λιμένα προεκάλεαεν ύποψίας είς τδν Κεν
τρικόν Λιμενάρχην, Άντιπλοίαρχον Δη- 
μήτριον Σαματζόπουλον καί είς τδν 'Γ- 
πολιμενάρχην, Άντιπλοίαρχον Πέτρον Σα- 
λούφαν, οί δποΐοι πιά δέν ύπάρχουν άνά- 
μεσά μας.

Άπεφάαισαν καί οί δυό νά δράσουν προ- 
ληπτικώς. Καί συγκέντρωσαν στδ μέγα- 
ρον Βάττη τά έξωτερικά κλιμάκια τού 
Κεντρικού Λιμεναρχείου, ένφ παραλλή
λους διεπίστωσαν 8τι τό «Στρατηγός Σα
ράφης» ήταν γεμάτο μέ πολεμικόν Ολι
κόν, προοριζόμενον διά τάς συμμορίας τής 
πόλεως. Ήσαν έτοιμοι αύτοΐ γιά  τή μά
χη, (οργανωμένοι σέ δμάδες κρούσεως.

Τδ «Στρατηγός Σαράφης» έπεσεν δμως 
μέσα σ’ ένα τέταρτον τής ώρας: δ τότε 
Σημαιοφόρος ’Αριστόβουλος Άναγνωστό- 
πουλος μέ 15 άνδρας έπεβιβάσθη είς τήν... 
ναυαρχίδα, συνέλαβε τδ πλήρωμα καί τήν 
φρουράν της καί μεθώρμισε τδ σκάφος 
πλησίον τού μεγάρου Βάττη. ’Αμέσως κα
τόπιν αύτόματα δπλα, φυσίγγια καί χ ε ι
ροβομβίδες μετεφέρθησαν ατό Ιστορικόν 
μέγαρον καί ένίσχυσαν τά Αποθέματα δ- 
πλισμού τών ήρωϊκών άνδρών του.

Λυσσαλέαι μάχαι έξέσπασαν τδ πρωί 
τής 4ης Δεκεμβρίου. Τά έννέα ’Αστυνο
μικά Τμήματα τής πόλεως μέ τούς ήρωΐ- 
κούς Αστυφύλακας προέτασσον τά στήθη

των έμπρδς είς τάς δμάδας τών κομμου
νιστών. Καί τέλος έπεσαν. ΤΗτο μιά συν
δυασμένη έπίθεσις δλων τών συμμοριτών, 
πού τόσον μίσος έτρεφον έναντίον τών 6- 
περασπιστών τού Νόμου. "Επεσε τελευ
ταίου τδ Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα καί δ 
Διοικητής του έβασανίαθη καί έξετελέσθη.

"Ετσι δλόκληρος δ Πειραιεύς παραδίδε- 
ται ατά αιματοβαμμένα χέρια τών έρυ- 
θρών έπιδρομέων. Καί μόνον τό μέγαρον 
Βάττη ήταν άπόρθητον. Μέσα είχαν συγ- 
κεντρωθή οί δνδρες τού Κεντρικού Λιμε
ναρχείου, δύναμις τής Ναυτικής Διοική- 
σεως, μιά δμάς έξουδετερώσεως βομβών 
τού Στρατού καί δλίγοι "Αγγλοι πεζοναύ- 
ται καί ατρατιώται, ύπδ τδν σημαιοφόρον 
Χούντ.

Είς τδ μέγαρον ώχυρώθη καί δ ’Αστυ
νόμος κ. Βαλσάμης Παυλόπουλος, δ ό
ποιος μετά ήρωϊκόν άγώνα μαζί μέ 65 
δνδρες του κατορθώνει νά διασπάση τδν 
κλοιό τών συμμοριτών καί νά συνενωθή μέ 
τούς λιμενικούς. Ή ταν άπό τίς πιδ Απο
φασιστικές ώρες οί σκληρές ώρες πού οί Α
στυνομικοί Αντιμετώπιζαν τούς κομμουνι- 
στάς. Είς τδ μέγαρον Βάττη κατέφυγαν

Αργότερα καί δ τότε Άντισυνταγματάρ- 
χης Κωνσταντίνος Βλάχος, καθώς καί δ 
’Αστυνομικός Διευθυντής ’Ιωάν. Μάσβου- 
λας, Αληθινό παλληκάρι τού ’Αστυνομι
κού Σώματος.

Τήν έπομένην ήμέραν οί άνταρτοκομ- 
μουνισταί είναι κυρίαρχοι είς δλόκληρον 
τδν Πειραιά. Τρομοκρατημένοι οί κάτοικοι, 
κρυμμένοι είς τά σπίτια των, βλέπουν π ί
σω Από τά παράθυρά των δμάδας ένόπλων 
Αλητών νά κυκλοφορούν είς τούς δρόμους. 
Φαίνονται ώς μεθυσμένοι Από τήν νίκην. 
Ώ ς πειραταί έτοιμοι νά λεηλατήσουν καί 
νά σκοτώσουν! Ερευνούν, συλλαμβάνουν, 
έκτελούν. Τά δπλα των κρεμασμένα πάν
τα είς τούς ώμους. Ό  τρόμος παγώνει τίς 
καρδιές...

Καί ήλθαν οί μεγάλες ώρες τών 6πε- 
ρασπιστών τού Βάττη.

01 κομμουν ισταί έζήτησαν νά τούς πα- 
ραδοθούν οί Αστυνομικοί. Ή  Απάντησις 
ήλθεν κοφτή: «δχι!»

Καί ήρχισεν ή μεγάλη μάχη. Ή ταν ή 
6η Δεκεμβρίου, ή ήμέρα τού προστάτου 
τών ναυτικών 'Αγίου Νικολάου...

Οί κομμουν ισταί προσπαθούν νά κατα
λάβουν έπικαίρους θέσει’ς γύρω Από τδ 
«φρούριο». Καί πράγματι καταλαμβάνουν 
τά κτίρια Γιαννουλάτου, ’Εμπορικής Τρα- 
πέζης, Σπυράκη, καί Ο.Λ.Π. "Ολα τά πυ
ρά είναι στραμμένα κατά τών ήρωϊκών μα

χητών τού μεγάρου Βάττη. Καί έκεϊνοι 
Αναμένουν τδν πρώτον πυροβολισμόν μέ τδ 
δάκτυλο είς τήν σκανδάλην.

Πυροβόλα έχουν τοποθετηθή είς τήν Έ - 
λευθέραν Ζώνην. Είναι ή πιδ εύπρόσβλη- 
τος ή περιοχή αύτή. Σέ λίγο πλευρίζει 
πλησίον τής προβλήτος τού μεγάρου Βάτ
τη τδ πολεμικόν πλοϊον «Σαχτούρης», μέ 
κυβερνήτην τδν τότε Πλωτάρχην ’Αντώ
νιον Γκιώνην. "Ετσι καλύπτονται τά νώ
τα τών ύπερασπιστών Από τά πυροβόλα 
τών κομμουνιστών.

'Ομάδες κρούσεως Απλώθηκαν είς τήν 
γύρω περιοχήν καί κατέλαβον θέσεις είς 
τά κτίρια διά νά μή καταληφθούν άπό τούς 
έπιδρομεΐς. Έδημιουργήθη μιά Αμυντική 
ζώνη γύρω άπό τδ μέγαρο καί ατούς πέντε 
όρόφους του έγκατεστάθηκαν δμάδες Αμύ- 
νης.

Λίγο πρίν Από τδ μεσημέρι ή μάχη ήρ- 
χισε. Καταιγισμός πυρός άπό τούς κομ- 
μουνιστάς μέ κάθε δπλο έσχημάτιζε μίαν 
δμπρέλλα θανάτου γύρω Από τό μέγαρον. 
Είς τάς δδούς πρδ τού κτιρίου οί κομμου- 
νισταί έπιτίθενται λυσσαλέα. At δμάδες 
άμύνης τού μεγάρου προσπαθούν νά έξου- 
δετερώσουν τίς δρδές τών έπιδρομέων.

Λιμενικοί, Αστυνομικοί καί Αλλοι πο- 
λιορκημένοι πολεμούν μέ δύναμι καί θάρ
ρος. Κρίνεται ή τύχη δλοκλήρου τού Πει
ραιώς.

Ή  σκληρή Αδυσώπητη μάχη συνεχίζεται 
μέσα σέ μιά κόλασι πυρός.

Οί κομμουνισταί χρησιμοποιούν τώρα 
δλμους καί πυροβολικό. Είς τδν λόφον τού 
Καραβδ ένα πυροβόλον έξαπολύει Αμέτρη
τα βλήματα πού προκαλούν έπικινδύνους 
ζημίας είς τό κτίριον. Οί ύπερασπισταί 
έγκαταλείπουν τούς Ανω όρόφους καί συγ
κεντρώνονται δλοι είς τά δύο πρώτα πα
τώματα.

Τάς κρίσιμους έκείνας ώρας Αναλαμβά
νει δρδσιν τδ «Σαχτούρης». Μέ τά ταχυ
βόλα, του «πδμ - πδμ» καί «έρλικον» Ανοί
γει πύρ κατά τών βάσεων προσβολής τού 
μεγάρου. 01 κομμουνισταί στρέφουν τώρα 
τά πυρά τους κατά τού πολεμικού πλοίου.

Καί οί ώρες περνούν. Είς δλόκληρον 
τήν πόλιν Ακούεται δ δρυμαγδός.

Άπό τδ θωρηκτόν «Άβέρωφ» καταφθά
νει ποαότης πολεμοφοδίων καί νέος δπλι- 
σμδς μέ αύτόματα δπλα. Έ ν α  «έρλικον* 
μεταφέρεται καί στήνεται είς τδ μέγαρον 
Βάττη.

Ό  ένθουσιασμδς τών άμυνομένων ένι- 
σχύεται. Καί Από τήν Αμυναν περνούν 
στήν έπίθεσιν, οί πολιορκημένοι...

Μέ καπνισμένα πρόσωπα καί δάκτυλα 
πού πονούσαν Από τό έπίμονο πάτημα τής 
σκανδάλης, εύρίσκει τδ Απόγευμα τούς 
δνδρες τού μεγάρου τού Βάττη. "Ομως έ
χουν νικήσει. Δέν Απομένει παρά τό Α
γριο κυνηγό τών κομμουνιστών, είς τάς 
Πειραϊκάς συνοικίας...

Έχουν περάσει πέντε ώρες καί κουρα
σμένοι οί ήρωες βλέπουν δύο Αγγλικά άρ
ματα μάχης νά φθάνουν καί νά σταθμεύ
ουν είς τήν κεντρικήν πύλην.

Έ χ ε ι σημάνει ή μεγάλη νίκη καί δλα 
τά γεγονότα πού Ακολούθησαν έλαίον τήν 
νικηφόρον έκβασιν άπό αύτή τή μάχη...».

* Έδημοσιεύθη ε ίς  τήν έφημερίρα « Έ  
λεύθερος Κόσμος» τής 4.12.1970.

Η ΑΜΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ  

Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ν  ΒΑΤΤΗ*
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Εις το πολύπλευρον Ιργον τής ’Α
στυνομίας συμπεριλαμβώνεται καί ή 
περκρρούρησις τής έθνεκής μας α
σφαλείας. Καί, έν προκειμένψ, ή 
δράσις της ύπήρξεν πλέον ή έπιτυ- 
χής, Ιδίως εις περιώδους Ανωμαλιών, 
καθ’ ας ποικιλώνυμοι Αφανείς έχθροί 
είργάαθησαν δι’ δλων των εις τήν 
διάθεσίν των σατανικών μέσων, πρός 
Επιτυχίαν τών Ανοσιών σκοπών τών 
έντολοδόχων αύθεντών των.

Κατωτέρω, ένδεικτικώς, παραθέ- 
ταμεν Απόσπασμα έκ τοΰ βιβλίου τοϋ 
Αειμνήστου ’Αστυνομικού Δ) ντοΰ 
Νικ. ’Αρχιμανδρίτου «Ψυχολογικός 
πόλεμος - Κατασκοπεία Άντικατα- 
σκοπεία», περί τής συμβολής τής Υ 
πηρεσίας ’Αλλοδαπών εις τήν έξου- 
δετέρωσιν τών ξένων κατασκοπευτι
κών δικτύων, τα όποια έδρασαν εις 
τήν χώραν μας πρό τού Β ' Παγκο
σμίου πολέμου καί κατά τήν διάρ
κειαν τούτου.

Αρκετοί περιπτώσεις κατασκοπείας 
άπεκαλύφθησαν, προτού άρχίση ό πόλε
μος καί τό σχετικά δίκτυα ήχρηστεύθη- 
σαν. Πρέπει νά σημειωθή έδώ, δτι ε ις 
δλην τήν περίοδον, κατά τήν όποιαν πα
ρουσίαζε ένδιαφέρον ή όργάνωσις καί ή 
δρδοις τής Εένης κατασκοπείας καί προ
παγάνδας εις τήν Ελλάδα (εκτός, βε
βαίως, τής περιόδου μετά τήν επίσημον 
κήρυΕιν τοϋ πολέμου), αί ένδιαφερόμε- 
ναι Εέναι ίοχυραί δυνάμεις έκαμνον δι
πλωματικός έπεμβάσεις καί ήΕίωνον τήν 
άποφυγήν συλλήψεως καταΖητουμένων 
υπηκόων των ή τήν άπόλυσιν άλλων, οί 
όποιοι εϊχον συλληφθή διά σοβαρός ύ- 
ποθέοεις κατασκοπείας, είτε λόγω τής 
φύσεως τών ύποθέσεων, είτε λόγω τής 
ίδιότητος τών προσώπων. "Ετσι, περιω- 
ρίΖετο ή ύπηρεσία κυρίως εις τήν πα
ρακολούθησή καί ε ις  τήν λήφιν παν
τός είδους μέτρων διά τήν όποτροπήν 
τών κινδύνων άπό τήν δρδσιν τών άτό- 
μων αυτών, έπετεύχθησαν δμως τοιαϋ- 
τα άποτελέσματα ε ις  τήν άποκάλυψιν 
τών μελών τών δικτύων κατασκοπείας 
καί τοϋ δλου συστήματος, καθώς καί 
τού τρόπου τής δράσεώς των, ώστε μό
νον ή Εένη έπέμθαοις διατηροϋοε τά 
δίκτυα ταϋτα, έμποδίΖουοα τήν τελείαν 
έκμηδένισίν των.

Τά συμπεράσματα καί τά άποτελέσμα
τα, διά τό χρονικόν διάστημα πρό τοϋ 
πολέμου καί κατά τήν διάρκειαν τού
του, είναι τό έΕής:

α) Άνεκαλόφθησαν, πρίν άκόμη κηρυ
χθώ δ Έλληνοΐταλικός πόλεμος, τά 75% 
τουλάχιστον τών πρακτόρων, οί δποΐοι είρ- 
γάζοντο εις τά δίκτυα κατασκοπείας, σαμ- 
ποτάζ καί προπαγάνδας τής Γερμανίας, 
τής * ’Ιταλίας καί τής Βουλγαρίας. Είς 
πολλά μάλιστα άπδ τά δίκτυα αύτά κα- 
τώρθωσε ή δπηρεσία αλλοδαπών νά διει- 
σδύση είς βαθμόν τοιούτον, ώστε ούσιαστι- 
κώς τά έθεσε δπό τήν διεύθυνσίν της, χω
ρίς τοϋτο νά καταστή άντιληπτόν, κατορ- 
θώνουσα ούτως, ώστε, άφ’ ένός μέν, αί 
συλλεγόμεναι καί αί διαβιβαζόμενα! πλη- 
ροφορίαι είς τά κέντρα των άπό τά δίκτυα

( Π ε ρ ί ο δ ο ς  Β' Π α γ κ ο σ μ ί ο υ  Π ο λ έ μ ο υ )

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΠΟΛΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

(ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ)

αύτά νά είναι ανακριβείς καί παραπλα
νητικά!, άφ’ ετέρου δέ, ή δπηρεσία αύτή 
νά συγκεντρώνη άπό τά δίκτυα αύτά πο
λυτίμους πληροφορίας διά τήν Ελλάδα.

6) Καθ’ δλον τό διάστημα, άπό τότε 
πού ίδρύθη, συνεκέντρωνε πλήρεις, λεπτο- 
μερεατάτας καί άκριβεΐς πληροφορίας διά 
τάς οχυρώσεις τών Δωδεκανήσων καί διά 
τάς ’Ιταλικάς δυνάμεις, αί δποιαι έστά- 
θμευον έκεΐ, ένημερώνουσα τάς στρατιω- 
τικάς άρχάς. Κατά δέ τόν ’Οκτώβριον τού 
1940, δέκα ήμέρας προτού κηρυχθή δ πό
λεμος, άπό είδικάς άποκλειστικάς πηγάς 
έπληροφορήθη, μέ έπίσημα αποδεικτικά 
έγγραφα, δτι είχε ληφθή άπόφασις νά 
πραγματοποιηθή ή έπίθεσις κατά τής Ε λ 
λάδος είς τάς 28 ’Οκτωβρίου. Ή , τότε, 
Κυβέρνησις είχεν ένημερωθή σχετικώς.

γ) ’Αμέσως μόλις ήρχισεν ή έπίθεσις 
τού άξονος κατά τής Ελλάδος, ή 'Υπη
ρεσία ’Αλλοδαπών κατώρθωσε νά έχη είς 
χεϊρας της κ ο λ λ ά ς  φωτογραφίας, σχέδια,

χάρτας καί γενικώς, έγγραφα, άπό τάς 
ξένας ύπηρεαίας. ’Ακόμη κατώρθωσε ν’ 
άφαιρέση καί τούς έπιτελικοΰς χάρτας καί 
άλλα σοβαρά έγγραφα τού Γερμανού στρα
τιωτικού άκολούθου, τά δποΐα, μετά τήν 
άντιγραφήν, έτοποθέτησαν είς τήν θέαιν 
των.

δ) ’Ολίγον πρίν κηρυχθή δ πόλεμος κα
τά τής Ελλάδος άφαιρείτο, σχεδόν πάν
τοτε άπό κατάλληλα σημεία, τό προπα
γανδιστικόν δλικόν τής Γερμανίας, τής ’Ι
ταλίας καί τής Βουλγαρίας, τό δποίον ά- 
πετελείτο άπό βιβλία, φυλλάδια καί γε
νικά έντυπα. Είς μίαν μόνην περίπτωσιν 
άφηρέθηααν 500.000 προπαγανδιστικά βι
βλία τής Γερμανικής Πρεσβείας.

ε) Είχε κατορθωθή νά έχουν άντιγρα- 
φή δλοι σχεδόν οί κρυπτογραφικοί κώδι
κες, οί δποΐοι έχρησιμοποιούντο άπό τούς 
έχθρούς.

στ) Είς τάς 28 ’Οκτωβρίου 1940, συνε- 
λήφθησαν, μέσα εις δύο ώρας, δλα τά μέ-
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Κατά τήν περίοδον τοΰ Βου Παγκοσμίου Πολέμου ή Αστυνο
μία Πόλεων άπεκάλυψεν καί ήχρήστευσεν πολυάριθμα δίκτυα κα
τασκοπείας, συλληφθέντων κατά ποσοστόν 70% των πρακτόρων 

> τοϋ έχθροϋ. Άφήρεσεν τούς επιτελικούς χάρτας τού Γερμανού 
στρατιωτικού άκολούθου καί έγνώριΖε τούς κρυπτογραφικούς κώ
δικας των Γερμανών καί ’Ιταλών. Εΐχεν οργανώσει πλήρες σύ
στημα ραδιογωνιομετρικοϋ ελέγχου, άπέτρεψεν σαμποτάζ εις 
βάρος τών Ελληνικών καί συμμαχικών δυνάμεων καί ένήργησεν 
τοιαϋτα εις βάρος τών άρχών Κατοχής, άπεκάλυψεν έγκλημα- 
τίας πολέμου, παρέπεμψεν εις τήν Ελληνικήν δικαιοσύνην τούς 
περισσοτέρους δοσιλόγους κλπ.

λη τών ’Ιταλικών ίικτύων κατασκοπείας 
καί προπαγάνδας, καθώς καί 1.000 Οπο- 
ποπτοι ’Ιταλοί, μέχρι δέ τής 13ης ώρας, 
τής 6 ’Απριλίου 1941, συνελήφθησαν δλα 
τά μέλη τών 9 δικτύων τής Γερμανικής 
κατασκοπείας καί προπαγάνδας καί δ λ ο ι  
οί Γερμανοί ύποπτοι, έν συνόλφ 3.500.

ζ) ’Από τήν πρωίαν τής 28.10.1940 
καί 6.4.1941 έλήφθησαν δλα τά μέτρα, 
διά τήν άπομώνωσιν τών ’Ιταλικών καί 
Γερμανικών κτιρίων, τήν διακοπήν τών 
τηλεφώνων, τήν κατάσχεσιν τών τηλεγρά
φων, τών ραδιόφωνων, τών δπλων, τά ό
ποια κατεΐχον υπήκοοι τών έχθρικών κρα
τών καί τήν φρούρησιν τών ζωτικών χώ 
ρων, οί όποιοι ένδιέφερον από πολεμικής 
άπόψεως. Οδτω καί οί τυχόν μή συλλη- 
φθέντες έλάχιστοι πράκτορες δέν ήμπο- 
ροδσαν νά δράσουν.

η) Παρημποδίσθη, σχεδόν έξ όλοκλή- 
ρου, μέ έλεγχον, δ όποιος έγίνετο μέ έπι- 
στημονικά μέσα, ή έπικοινωνία τών πρα
κτόρων μέ τό έξωτερικόν ή καί ή διενέρ
γεια κατασκοπείας είς τό έσωτερικόν, ά- 
νεκαλύφθηααν δέ άρκεταί σχετικαί περι
πτώσεις. Μέ τήν βοήθειαν τών ανακαλύ
ψεων αύτών καί μέ τήν παρακολοΰθησιν 
τής άλληλογραφίας, κατωρθώθη ή άνα- 
κάλυψις πρακτόρων κατασκοπευτικών δι
κτύων. Ταύτοχρόνως, έγίνετο έλεγχος τής 
τηλεφωνικής καί τηλεγραφικής έπικοινω- 
νίας είς τό έσωτερικόν τής χώρας καί είς 
τάς έπικοινωνίας μέ τό έξωτερικόν, κα
τωρθώθη δέ, μέ τήν άποκρυπτογράφησιν 
κρυπτογραφημένων τηλεφωνημάτων τών 
ύπηρεσιών τών έχθρικών κρατών, νά συγ- 
κεντρωθοδν σπουδαΐαι πληροφορίαι.

θ) Εΐχεν δργανωθή πλήρες σύστημα ρα- 
διογωνιομετρικοΰ έλέγχου, διά τήν άνί- 
χνευσιν καί κατάσχεσιν τών ασυρμάτων, 
τούς όποιους έχρησιμοποίουν, ποό τοΰ πο
λέμου καί κατ’ αύτόν, πράκτορες τών έχ- 
θρών.

ι) Μέ άρίστην ένέργειαν, άνεκαλύφθη 
έγκαίρως, μέχρι καί τής τελευταίας λε
πτομέρειας, τό σχέδιον άνατινάξεως, άπό 
όμάδα Γερμανών σαμποτέρ, αίγυπτιακοδ 
πλοίου, τό όποιον ήτο φορτωμένον μέ πο
λεμικόν Ολικόν καί είχε λιμενισθή εις 
τδν όρμον 'Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου 
καί κατωρθώθη νά συλληφθοδν, κατά τήν 
στιγμήν τής μεταβιβάσεως δι’ αυτοκινή
του διά τήν έκτέλεσιν τοΰ σαμποτάζ, ένας 
Γερμανός άντισυνταγματάρχης καί ένας 
λοχαγός, κατεσχέθησαν δέ αί έκρηκτικαί

Βλαι.
ια) Άπεκάλυψαν δτι, κατά τόν πόλεμον, 

τά γερμανικά πλοία, τά όποια έπλεον είς 
τήν Μεσόγειον, έχρησιμοποιοδσαν Ε λ λ η 
νικά όνόματα καί Ελληνικήν σημαίαν, 
Τνα άποφεύγουν τόν έλεγχον τών ’Α γγλι
κών πολεμικών, μετέδωσε δέ χρησιμωτά- 
τας, διά τόν συμμαχικόν αγώνα, σχετικάς 
πληροφορίας.

ιβ) Κατά τήν είσοδον τών γερμανών είς 
τήν Ελλάδα, έν συνεργασίφ μέ τάς λι- 
μενικάς καί ναυτικάς άρχάς, έλήφθη φρον- 
τίς διά τήν άποστολήν είς τό έξωτερικόν, 
μέ πάσαν μυστικότητα καί άσφάλειαν, τοΰ 
είς χρυσόν αποθέματος τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί τών μυστικών άρχείων τοΰ 
Κράτους.

ιγ) Κατά τήν κατοχήν έχορήγησεν είς 
Ικατοντάδας ’Ιαραηλίτας Ελληνικής ή 
συμμαχικής Οπηκοότητος, οί όποιοι κατε- 
διώκοντο άπό τούς Γερμανούς, διαμονη
τήρια έγγραφα Οπηκοότητος, διά τήν όποι
αν δέν έγίνετο δίωξις, δπως ή Ισ πα νι
κή, ή καί άκόμη έδόθησαν είς πολλούς 
Έλληνικαί ταυτότητες, μέσψ τών ’Αστυ
νομικών Τμημάτων, μέ 'Ελληνικά όνόμα
τα. Μετά τήν κατάρρευσιν τής ’Ιταλίας, 
έδόθησαν είς έκατοντάδας ’Ιταλούς στρα- 
τιώτας διαμονητήρια έγγραφα ιδιωτών, 
διά νά μή χρησιμοποιηθούν άπό τούς Γερ
μανούς. ’Επίσης, είς πολλούς άλλους έ
δόθησαν διαμονητήρια έγγραφα Ομογενών, 
διά νά μή συλληφθοδν άπό τούς Γερμα
νούς. Είς τούς όμογενεϊς ’Ιταλούς καί 
’Αλβανούς ύπηκόους (Δωδεκανησίους καί 
Βορειοηπειρώτας) έδόθησαν διαμονητήρια 
έγγραφα, έφ’ δσον έστεροδντο ίθαγενείας, 
διά ν’ άπαλλαγοΰν άπό τήν στρατιωτικήν 
ύποχρέωσιν ή άλλας ύποχρεώσεις είς τόν 
άξονα. Είς τούς όμογενεϊς "Αγγλους, ’Α
μερικανούς ή συμμάχους έν γένει ύπηκό- 
ους (Κυπρίους κ λ .) , στερουμένους ίθαγε
νείας, έδόθησαν διαμονητήρια έγγραφα, 
διά ν’ άπαλλαγοΰν άπό εύθύνας, λόγψ 
τής έχθρικής πρός τόν άξονα ύπηκοότητός 
των καί τούς άλλοδαπούς όμογενεϊς έν 
γένει καί άλλογενεΐς τών συμμαχικών 
στρατών έδόθησαν διαμονητήρια έγγραφα 
μονίμου έγκαταστάσεως, άντί προσωρινής 
διαμονής, διά ν’ άπαλλαγοΰν άπό τήν ύ- 
ποχρέωσιν νά παρουσιάζωνται είς τήν ’Ι 
ταλικήν ύπηρεαίαν ξένων, δύο φοράς τήν 
έβδομάδα.

ιδ) Κατόπιν έπιμόνων ένεργειών, μέ
σω τής κατοχικής 'Ελληνικής Κυβερνή-

σεως, κατωρθώθη ώστε οί ’Ιταλοί, οί ό
ποιοι είχον συλλάβει "Αγγλους ύπηκόους, 
κατά τόν ’Ιούλιον τοΰ 1942, νά τούς ά- 
φήσουν δλους έλευθέρους, κατά τόν Σε
πτέμβριον τοΰ ίδιου έτους, μέ τό αίτιολο- 
γικόν δτι πλεΐστοι άπό αύτούς ήσαν 'Ε λ 
ληνικής καταγωγής.

ιε) Κατά τήν κατοχήν (1941—1944), 
μέ τήν χρησιμοποίηαιν νέων πρακτόρων ή 
καί διαφόρων παλαιών πρακτόρων τοΰ έχ- 
θροΰ καί μέ ποικίλους άλλους τρόπους, 
συνεκέντρωνε σιγά - σιγά πληροφορίας, 
διά τά μέλη τών έχθρικών ύπηρεσιών κα
τασκοπείας καί προπαγάνδας, δπως διε- 
μορφώθησαν κατά τήν κατοχήν είς τρόπον 
ώστε, κατά τήν άπελευθέρωσιν, ύπήρχεν 
ένας πλήρης πίναξ τών μελών αύτών, κα
θώς καί τών παρομοίων όργανώσεων κα
τασκοπείας, σαμποτάζ καί προπαγάνδας, 
τάς όποιας έγκατέλειψαν οί Γερμανοί, κα
τά τήν άποχώρησίν των άπό τήν 'Ελλά
δα. "Ολα αύτά τά πρόσωπα άμέσως, μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας καί άνα- 
λόγως τής εΰθύνης των, παρεπέμφθησαν 
είς τήν Δικαιοσύνην, ή έκλείσθησαν είς 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, μέχρις δτου 
άποσταλοδν είς τάς πατρίδας των. ’Ιδιαι
τέρως μνημονεύομεν τήν σύλληψιν δλων 
τών μελών τής ύπ’ άριθ. 3.000 Γερμανι
κής δργανώσεως σαμποτέρ, τής Γερμανι
κής μυστικής ύπηρεσίας Πειραιώς καί τής 
Γερμανικής μυστικής ύπηρεσίας ’Αθηνών, 
αί όποΐαι είχον παραμείνει είς τήν 'Ε λ 
λάδα, μέ σκοπόν νά δράσουν μετά τήν ά- 
πελευθέρωσιν.

ιστ) ’Ιδιαιτέρως έστράφη ή προσοχή 
τής ύπηρεσίας αύτής είς τήν άνεύρεσιν 
καί τήν σύλληψιν τών έγκληματιών πολέ
μου, οί όποιοι έδρασαν είς τήν Ελλάδα. 
’Από στοιχεία, άτινα είχον συλλεγή κα
τά τήν κατοχήν, έγένετο πλήρης κατα
γραφή τώς δράσεως τούτων είς έπιαήμους 
άνακριτικάς έκθέσεις, αί όποΐαι έατάλη- 
σαν είς τό γραφεϊον διώξεως έγκληματιών 
πολέμου.

Ή  ύπηρεσία αυτή κατώρθωσε νά συλ- 
λάβη καί ένα άπό τούς σοβαρούς έγκλη- 
ματίας πολέμου, τόν Γερμανόν λοχαγόν 
Σοδμπερτ, δ όποιος ήλθεν είς τήν 'Ελλά
δα μέ κανονικήν 'Ελληνικήν ταυτότητα, 
ώμιλοΰσε δέ άριστα τήν 'Ελληνικήν γλώσ
σαν. 'Ο Σοδμπερτ εΐχεν έκτελέσει, είς 
τήν Κρήτην καί είς τήν Μακεδονίαν, 1. 
032 "Ελληνας, κατά τό πλεϊστον γυναι
κόπαιδα, έπυρπόλησε τά Γιαννιτσά καί έ
καμε άρπαγάς καί λεηλασίας.

ιζ) Εΐχεν έπιδοθή είς είδικάς έξακρι- 
βώσεις, έρεύνας καί μελέτας, διά τά συ
στήματα δργανώσεως καί τρόπου δράσεως, 
καθώς καί διά τάς χρηαιμοποιουμένας με
θόδους καί συστήματα έπικοινωνίας άπό 
δλας σχεδόν τάς Γερμανικάς σχολάς καί 
δίκτυα κατασκοπείας, τά όποια είχον τό 
Κέντρον των είς διαφόρους μεγάλας πό
λεις τής Γερμανίας καί τής Αύστρίας, μέ 
εύρύτατον πεδίον δράσεως είς τό έξωτερι
κόν.

ιη) Κατά τήν κατοχήν συνεδέθη μέ τάς 
Ά γγλικάς δμάδας πληροφοριών, αί δ- 
ποΐαι έμενον ή ίδρύθησαν είς τήν Ε λ λ ά 
δα, διά νά ένισχύσουν τόν έθνικόν άγώνα, 
καί έβοήθησε, μέ ύπαλλήλους της Ιδίως, 
διά τόν έφοδιασμόν των. μέ άσυρμάτους, 
χρήματα, όπλα καί άλλα έφόδια, καθώς 
καί διά τήν είς άαφαλή μέρη καί σπίτια 
τών ύπαλλήλων της διασφάλιαιν καί λει
τουργίαν τών πομπών άαυρμάτου.
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ιυληνάρι Καλαβρύτων. Ένας 
γάλος μαρμάρινος Σταυρός 
T θέση τοϋ μαρτυρίου. Σύμβο- 
αίώνιο τής αρετής των όν

ων τής Αστυνομίας Πόλεων, 
καί άψευδής μάρτυς των έρ- 

ιν των έθνοπροδοτών καί όρ- 
νων τοϋ έρυθροϋ ολοκληρωτι

σ μο ί
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«Τό λέμε άνοιχτά καί καθαρά: δέν είμαστε καλά στόν τομέα 
τής συνωμοτικότητος καί τής Ιπαγρύπνησης* γι’ αύτό ή Πα- 
παγική ’Ασφάλεια θριαμβολογεί μέ τις συλλήψεις. "Αν τέ
τοια στραπάτσα συνεχιστούν, αύτό έγκυμονεΐ σοβαρούς κιν
δύνους για τό κόμμα καί τόν άγώνα μας. . .  « . .  .Τό έτος 1954 
ήταν χρόνος δοκιμασίας γιά τούς κουκουέδες καί τούς λαϊκούς 
άγωνιστές. *0 ταξικός έχθρός (ή ’Ασφάλεια) μέ τις συλλή
ψεις τού ’Ιούλη καί τού Αύγούστου ξεσκέπασε τις άδυναμίες 
μας. Τά χτυπήματα θά μπορούσαν νά μήν έχουν τόσην έκταση, 
άν έφαρμόζονταν σωστά οί ύποδείξεις τής Κ .Ε. τού Κ .Κ .Ε .» .

Κομμουνιστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 29-5-1954 καί 1-1-1955



X J  Ε Μ Φ Α Ν ΙΣ ΙΣ  τής 'Αστυνομ ίας Πό- 
λέων, ώς νέου διοικητικού θεσμού 

έν Έλλάδι, συμπίπτει μέ νέαν προσπά
θειαν τού Κομμουνιστικού Κόμματος νά 
ουγκροτήση τόν παράνομον μηχανισμόν 
του καί νά έπεκτείνη τήν έπιρροήν του 
έπί εύρυτέρων μαΖών. Ή  νέα τακτική 
καθωρίσθη ύπό τού 3ου έκτάκτου συνε
δρίου τού Κόμματος, τόν Νοέμβριον 
τού 1924, κατά τό  όποιον άπεφασίσθη- 
ααν οοβαρώταται ένέργειαι ε ις  έκτέλε- 
σιν τών έντολών τού 5ου συνεδρίου τής 
Κόμιντερν. Οϋτω:

α) Ά π ε φ α σ ί σ θ η  ή μ ε τ ο -  
ν ο μ α σ ί α  τ ο ύ  μ έ χ ρ ι τ ό τ ε  
Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ύ  Ε ρ γ α τ ι 
κ ο ύ  Κ ό μ μ α τ ο ς  ε ι ς  Κ ο μ 
μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό ν  Κ ό μ μ α  ' Ε λ 
λ ά δ ο ς  κ α ί  ή έ ν τ α Ε ί ς τ ο υ  
ε ι ς  τ ή ν  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ν  
Δ ι ε θ ν ή .

6) ' Α π ε φ α σ ί σ θ η  ή α ύ - 
τ  ο ν ό- μ η σ ι ς  τ ή ς  Μ α κ ε δ ο 
ν ί α ς  κ α ί  Θ ρ ά κ η ς .

γ)  Έ λ ή φ θ η  ά π ό φ α σ ι ς ,  
δ ι ά  τ ή ν  ό ρ γ ά ν ω σ ι ν  π α 
ρ α ν ό μ ω ν  μ η χ α ν ι σ μ ώ ν  κ α ί  
τ ή ν  σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ν  π υ ρ ή 
ν ω ν  ε ι ς  ά γ ρ ο τ ι κ ό ς  π ε - 
ρ ι ο χ ά ς ,  έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ,  έ ρ 
γ ο  ο τ ά σ ι α, γ ρ α φ ε ί α  κ α ί  
ά λ λ ο υ ς  τ ό π ο υ ς  έ ρ γ α σ ί α ς ,  
ώ ς  έ π ί ο η ς  κ α ί  ή κ ι ν η 
τ ό  π ο ί η ο ι ς  τ ο ύ τ ω ν  έ π ί  
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν ,  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  
κ α ί  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  Ζ η τ η μ ά 
τ ω ν .

Κ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΓΛΟΣ: ’Αστυνόμος τής 
Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών έπί κεφαλής τής 
κντικομμουνιστικής δμάδος τής 'Γπηρεσίας 
ταύτης, είσεχώρησε είς τά άνώτατα κλι
μάκια τοδ Κ .Κ.Ε., κατορθώσας νά διευ- 
θύνη τό Κομμουνιστικόν Κόμμα, νά διατη- 
ρή Αλληλογραφίαν μέ τήν Κομμουνιστικήν 
Διεθνή! πράγμα δπερ ούδεμία υπηρεσία τής 
Εύρώπης ή τής ’Αμερικής έπέτυχε καί τέ
λος νά καταφέρη καίριον πλήγμα κατά 

του έγχωρίου κομμουν ισμοδ.

«...Είναι αξίωμα για τήν μπολσε
βίκικη έπαγρύπνηοη ότι καμμιά 
δέν είναι τυχαία, ότι πίσω άπό 
κάθε σύλληψη, άν τήν σκαλίσης, 
θά βρής τόν έχθρό, πού τρύπωσε 
μέσα στις οργανώσεις μας... Τόν 
έχθρό — τήν Ασφάλεια — δέν 
πρέπει νά τόν ύποτιμαμε. Οργα
νώνει καλά τούς προβοκάτορες 
μέσα οτίς οργανώσεις μας...».

Φροντιστήριο τοδ άγωνιστή — Νέα Ε λ λ ά 
δα —  Φλεβάρης 1952 σελ. 150).

Μ ετά  τάς, ώς άνω, άποφάσεις τού 
3ου συνεδρίου τού Κ .Κ .Ε., έπραγματο- 
ποιήθη σειρά άπεργιών, α ϊτινες έΕετρά- 
πησαν ε ίς  ταραχώδεις διαδηλώσεις καί 
ε ίς  αιματηρός συγκρούσεις μέ τήν 'Α 
στυνομίαν. Ο  έκ τής δράσεως τού Κ ομ
μουνιστικού Κόμματος κίνδυνος έφαίνε- 
το μέγιστος, ίδίρ μετά τό 1929, δτε κα- 
τεθλήθησαν προσπάθειαι διεισδύσεως 
τούτου είς τόν Κρατικόν μηχανισμόν 
καί πρωτίστως ε ίς  τόν Στρατόν καί τά 
Σώ ματα Ασφαλείας. Πρό τής καταστά- 
σεως ταύτης, έψηφίσθη ό Ν. 4 2 29  «Πε
ρί μέτρων άοφαλείας τού κοινωνικού 
καθεστώτος καί προστασίας τών έλευθε- 
ριών τών πολιτών». "Εκτοτε, άρχίΖει ό 
δύσκολος, άλλά άποτελεσματικός καί 
έΕοντωτικός διά τό Κ .Κ .Ε . άγών τής 
Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια οϋτω κα

τέστη, ώς οί ίδιοι οί κομμουνισταί άπε- 
κάλυψαν, ό πλέον ισχυρός άντίπαλος 
καί ό πλέον μισητός έχθρός των. « Ή  
ά ν ι κ α ν ό τ η τ α  α ύ τ ή ,  π ο ύ  
τ ή ν  κ ρ α τ ά  ( τ ή ν  ή γ ε σ ί α )  
έ Ε ω  ά π ό  τ ή ν  Ζ ω ή  κ α ί  
τ ή ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  τ ή  
ρ ί χ ν ε ι  κ α ί  μ α Ζ ί  τ η ς  ό λ ο  
τ ό  κ ό μ μ α  σ έ  μ ι ά  δ ί χ ρ ο 
ν η  (1 929  — 1931 ) δ ί χ ω ς  ά ρ - 
χ έ ς  φ ρ α ξ ι ο ν ι σ τ ι κ ή  δ ι α 
π ά λ η ,  π ο ύ  σ τ ή ν  ο ρ γ ά ν ω σ ή  
τ η ς  π α ί ρ ν ε ι  έ ν ε ρ γ ό  μ έ 
ρ ο ς  κ α ί  ό τ α Ε ι κ ό ς  έ χ 
θ ρ ό ς  (δ η λ. ή ' Α σ τ υ ν ο 
μ ί α ) » ,  έγραφε στό βιβλίο του «Θέσεις 
γιά τήν ιστορία τού Κ .Κ .Ε.», ό Ν ίκος 
Ζαχαριάδης.

Πράγματι, ή 'Αστυνομία  είχεν έπιτύ- 
χει νά διειοδύση ε ίς  τά άνώτατα κλι
μάκια τού μηχανισμού τού Κ .Κ .Ε . καί 
νά προκαλέση πλήρη σύγχυοιν, ή όποια 
έφθασεν ε ίς  άπελπιστικόν διά τό κόμ
μα σημείον, όταν ή 'Αστυνομία  ήδυνήθη 
νά θέση τούτο ύπό τήν διοίκησίν της! 
Τό μοναδικόν αύτό είς τά παγκόσμια ά- 
στυνομικό χρονικά κατόρθωμα έπετεύ- 
χθη, όταν τά πέντε έκ τών έννέα με
λών τής διοικούσης 'Επ ιτροπής τού Κ. 
Κ.Ε. ήσαν πράκτορες τής 'Α σ τυνο 
μίας! Οϋτω  διοικήθη τό Κόμμα μέχρι 
τής κατοχής, συμφώνως, βεβαίως, πρός 
τήν γραμμήν τήν όποιαν έπέβαλλον τά 
έθνικά συμφέροντα. Τό πλέον ένδιαφέ- 
ρον είναι, άτι ή 'Αστυνομία, διά τής δι- 
οικούοης έπιτροπής, εύρίσκετο ε ίς  τα
κτικήν άλληλογραφίαν μέ τήν Κομμου
νιστικήν Διεθνή. 'Ενδ ιαφ έροντα είναι, 
έν προκειμένω, τά άναφερόμενα ύπό τού 
'Αθαν. Παυλοπούλου είς τό βιβλίον του 
«’Ιστορία τού Κομμονισμοϋ έν Έλλάδι».

«”Ολως έξαιρετική, γράφει δ Παυλό- 
πουλος, ύπήρξεν ή δραστηριότης κατά τήν 
περίοδον ταύτην τοδ έπί κεφαλής τής άν- 
τικομμουνιστικής δμάδος τής Τποδιευθύν- 
αεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών άξιωμα- 
τικοδ τής ’Αστυνομίας Πόλεων Κ. Λαμ- 
πρινοπούλου. Οότος έξεμεταλλεύθη πρώτον I
τάς αντιθέσεις μεταξύ τών τριών άντιπά- 
λων παρατάξεων έντός τοδ Κ.Κ.Ε. καί τάς 
αντιθέσεις μεταξύ τούτων καί τών άντιπά- 
λων κομμουνιστικών όργανώσεων έν Έ λ 
λάδι, ϊδίφ δέ τάς μεταξύ τού Κ.Κ.Ε. καί 
τοδ ’Αρχειομαρξισμοδ. Ό  Κ. Λαμπρινό- 
πουλος, ότέ μέν συνελάμβανε καί έξετόπι- I
ζε στελέχη τής μιάς παρατάξεως, διά νά 
τήν έξασθενίση καί ένισχύση τάς όπολοί- 
πους, ότέ δέ συνελάμβανε τά στελέχη τών 
ύπέρ τό δέον ένισχυθεισών παρατάξεων 
καί άπηλευθέρωνε στελέχη τής άλλης.
Συγχρόνως, έλθών είς έπαφήν μετά τών 
ήγετών τής υπό τόν Γ. Σιάν.τον δμάδος έ- 
καλλιέργησε καί έδημιούργησε τήν έντύ- 
πωσιν, δτι είναι φιλοκομμουνιστής καί δτι 
πρέπει νά θεωρήται «παράνομο» μέλος 
τοδ Κ.Κ.Ε. Ό  Κ. Λαμπρινόπουλος, έξ 
άλλου, έπωφελούμενος τής άντιθέαεως με
ταξύ Κ.Κ.Ε. καί ’Αρχειομαρξισμοδ, διηυ- 
κόλυνε τά στελέχη τοδ ’Αρχειομαρξισμοδ 
είς τήν έναντίον τοδ Κ.Κ.Ε. δράσιν των 
καί ίδίφ τήν κατά τάς συγκεντρώσεις τοδ 
Κ.Κ.Ε., είς τάς όποιας έπενέβαινε καί τάς 
διέλυε, μετά τάς συγκρούσεις τάς όποιας 
προεκάλουν οί ’Αρχειομαρξισταί, έρχόμε- 
νοι είς χεΐρας μετά τών ήγετών καί δπα- 
δών τοδ Κ.Κ.Ε...».

Παρά ταϋτα καί ένεκα τών έρίδων 
τών άστικών κομμάτων, τό  Κ .Κ .Ε . ήδυ
νήθη νά άνδρωθή καί αΰθις καί νά έμφα- 
νίΖεται ώς ρυθμιστής τής πολιτικής Ζωής 
τής χώρας. Εύτυχώς, ή άνάληψις τών 
ήνίων τής Ελλάδος ύπό τού άειμνήστου 
Ί .  ΜεταΕά άνέκοψε τήν περαιτέρω πο
ρείαν τού κομμουνισμού καί αί έπιτυ- 
χίαι τής Αστυνομίας, κατέφερον συν
τριπτικόν κτύπημα, έκ τού όποιου δυ- 
σκόλως ήδυνήθη τό Κ .Κ .Ε. νά έΕέλθη. 
Α ί έπιτυχίαι της αύται, ε ίς  τόν άγώνα 
έναντίον τής έπαράτου κομμουνιστικής 
κοσμοθεωρίας, κατά τήν περίοδον μέ-

Γ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
’Αστυνομικός Δ)ντής Α' 
θδμα τοδ έναντίον τοδ Κομμουνισμού ά- 

γώνος.

593



ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
*0 άόρατος καί άσύλληπτος 
αρχηγός τοϋ KJK.E., συνελή- 
φθη τήν 17ην Σεπτεμβρίου 
1936, ύπό τής ’Ασφαλείας Πει
ραιώς.

χρι τοΰ έτους 1940, θά άπήτουν, βε
βαίως, δεκάδας σελίδων, έάν έπρεπε νά 
άναφερθοΰν ε ις  τάς λεπτομέρειας των. 
Έ ν  τούτοις, είναι νομίΖομεν εφικτόν, 
ότι ό άναγνώοτης δύναται εύκόλως ν ' 
άντιληφθή τόν τιτάνειον όγώνα τοϋ Σ ώ 
ματος, έάν παρατεθούν ενταύθα ώρισμέ- 
ναι, αί σπουδαιότεροι ίσως, περιπτώσεις, 
τάς όποιας άναφέρει καί αϋθις ό Παυ- 
λόπουλος εις τό προμνησέν έργον του.

1) «...Σύλληψις τοδ άοράτου καί άσυλ- 
λήπτου, από τοδ 1928, άρχηγοδ τοδ Κ.Κ. 
Ε. Ν. Ζαχαριάδη, τήν 17ην Σεπτεμβρίου 
1936, δπό τοδ ’Αστυνόμου τής Γενικής ’Α
σφαλείας Πειραιώς Νικολάου Ταβουλάρη, 
έν Άθήναις, παρά τό τέρμα τής δδοΰ Ί π -  
ποκράτους. Ή  σύλληψις αδτη κατέφερε 
μέγα πλήγμα εις τό Κ.Κ.Ε. καί τήν Κομ
μουνιστικήν Αιεθνή, τής όποίας δ Ν. Ζα- 
χαριάδης ήτο εκτελεστικός έπίτροπος.

2) «Σύλληψις τοδ Τηλεμάχου Μύλτα, 
άναπληρωματικοδ μέλους τής Κ.Ε. τοδ 
Κ.Κ.Ε., γραμματέως τοδ Ν. Ζαχαριάδη 
καί ύπευθύνου τοδ τηρουμένου δπ’ αύτοδ 
αρχείου τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. του, έντός κρύ
πτης, είς τήν έπί τής δδοδ ’Αλεξανδρείας 
οικίαν του, όπισθεν τοδ Σταθμοδ Πελοπον- 
νήσου, τόν Νοέμβριον τοδ 1936. Ή  σύλ- 
ληψις τοδ Τηλεμάχου Μύλτα καί ή άνα- 
κάλυψις τοδ ΰπ’ αύτοδ τηρουμένου αρ
χείου τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοδ Κ.Κ.Ε. άπε- 
τέλεσε καιριώτερον πλήγμα άκόμη καί έ- 
κείνου τό όποιον κατεφέρθη έναντίον τοδ 
Κ.Κ.Ε., διά τής αυλλήψεως τοδ Ν. Ζα
χαριάδη. Διότι, έντός τοδ άρχείου τούτου, 
εύρέθησαν πολύτιμα στοιχεία διά τό Κρά
τος, καί άποκαλυπτικά τής κομμουνιστι
κής πολιτικής καί δργανωτικής δραστη- 
ριότητος τοδ Κ.Κ.Ε. έν Έ λλάδι, βάσει 
τών δποίων τό Κράτος ένημερώθη πλή
ρως έπ’ αύτής καί ήδυνήθη, έν συνεχείφ, 
νά καταφέρη άποφασιστικά κτυπήματα, δ- 
πότε ήθελεν καί όπως ήθελεν, έναντίον 
των κατά τόπους δργανώαεων τοΰ Κ.Κ.Ε. 
Μεταξύ των στοιχείων τοδ άρχείου τούτου 
ύπήρχον:

»α) Κρυπτογραφημένα έγγραφα καί ι
διαίτεροι κώδικες διά τήν έπαφήν τοΰ 
Π.Γ. τής Κ.Ε. τοδ Κ.Κ.Ε. μετά τών Κομ
μουνιστικών δργανώαεων κατά περιοχήν.

—

»6) Στοιχεία διά τήν διείσδυσιν τοδ Κ. 
Κ.Ε. είς τόν Στρατόν καί τά Σώματα ’Α
σφαλείας.

»γ) Βιογραφικά σημειώματα τών στε
λεχών καί μελών τοδ Κ.Κ.Ε.

»δ) Φάκελλοι ύποθέσεων στελεχών καί 
μελών τοδ Κ .Κ.Ε., κατηγορηθέντων έπί 
χαφιεδισμφ, είτε δι’ άνικανότητα.

»ε) Μελέται έπί διαφόρων προβλημά
των.

»στ) Διάφοροι «γιάφκαι» τοΰ Κ.Κ.Ε. 
κλπ. κλπ..

»Ή πλήρης άξιοποίησις τών ώς άνω 
στοιχείων τοΰ άρχείου τοδ Π.Γ. έπετεύ- 
χθη διά τής μεταστροφής καί τοδ προαε- 
ταιρισμοΰ τοδ συλληφθέντος Τηλ. Μύλτα.

3) Σύλληψις τοΰ Όργανωτικοδ Γραμ
ματέως τής Κ.Ο.Α. (Κομμουνιστική Όρ- 
γάνωαις ’Αθηνών) Παναγιώτου Μπουρνιά 
καί άνεύρεσις είς τήν έπί τής δδοΰ Λαέρ- 
του 8 οικίαν του τοΰ άρχείου τής Κ.Ο.Α., 
τής μεγαλυτέρας καί σημαντικωτέρας δρ- 
γανώσεως τοδ Κ.Κ.Ε. Ό  II. Μπουρνιάς 
συλληφθείς μετεστράφη καί συνειργάσθη 
μετά τών δπηρεσιών ’Ασφαλείας τοδ Κρά
τους. Είς τό κατασχεθέν, έντός τής οι
κείας του, άρχεΐον τής Κ.Ο.Α. εύρέθη
σαν:

»α) Άπολογίαι τιμωρηθέντων στελε
χών τής Κ.Ο.Α.

»β) Βιογραφικά σημειώματα στελεχών 
καί μελών τής Κ.Ο.Α.

»γ) ’Εκθέσεις άπεργιών.
»δ) Όργανωτικαί καταστάσεις τής Π. 

Ε. ’Αθηνών.
»ε) ’Αποφάσεις περιφερειακών ’Επιτρο

πών.
»στ) ’Αποφάσεις διά τήν κομμουνιστι

κήν δραστηριότητα μεταξύ τών προσφύ
γων.

»ζ) «Πλάνα δουλειάς».
»η) Όργανωτικαί Συνδικαλιστικά! κα

ταστάσεις.
»θ) Όργανωτικαί καταστάσεις τής ’Ερ

γατικής Βοήθειας.
»ι) Μορφωτικά μαθήματα.
4) Σύλληψις τοδ Μιχαήλ Τυρίμου, μέ

λους τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., ύ
πευθύνου τοδ «Ριζοσπάστη» καί τοδ «Άγ- 
κίτ - Πρόπ» τοδ Κ.Κ.Ε. μετά τών συνδι
καλιστικών στελεχών τής Κ.Ο.Α.

5) Σύλληψις τριών έκ τών σημαντικω- 
τέρων μελών τοδ ΙΙ.Γ. τής Κ.Ε. τοδ Κ. 
Κ.Ε., ήτοι τών Βασιλείου Νεφελούδη, 
Στυλιανοδ Σκλάβαινα καί Δημητρίου ΙΙαρ- 
τσαλίδη, τόν ’Απρίλιον τοδ 1938. Ή  σύλ- 
ληψις τών ώς άνω τριών μελών τοδ Π.Γ. 
τής Κ.Ε. τοδ Κ.Κ.Ε. κατέφερε σημαντι
κόν πλήγμα, διότι ούτοι άπετέλουν τόν 
ήγετικόν πυρήνα τοδ παρανόμου Κ .Κ.Ε., 
μετά τήν σύλληψιν τοδ Ζαχαριάδη.

6) Σύλληψις τών Κ. θέου, Σκυτάλη, 
Σιδερίδη κλπ., στελεχών τοΰ Κ.Κ.Ε., τόν 
’Απρίλιον - Μάϊον τοδ 1939. Διά τής συλ- 
λήψεως τοδ Κ. θέου κατεφέρθη πλήγμα 
έναντίον τοδ ήγετικοδ πυρήνος τοδ Κ.Κ. 
Ε., δ δποίος άπετελέσθη, μετά τήν σύλ
ληψιν τών Νεφελούδη, Σκλάβαινα, Παρ- 
τσαλίδη, έκ τών Γ. Σιάντου, Κ. θέου καί 
Γρ. Σκαφίδα.

7) Σύλληώις τοΰ Μιχαήλ Γκαζέ, μέ
λους τής Κ.Ε. τοδ Κ.Κ.Ε. καί άνακάλυ- 
ψις τών τυπογραφείων τοδ Κ.Κ.Ε. ’Ηλιου
πόλεως καί δδοδ Μιχαήλ Βόδα».

Α λλά , ή κατά τού κομμουνισμού δρα- 
oic τηά 'Αστυνομίας Αθηνών, κατά τά

Ό  ασπονδότερος εχθρός τών 
κομμουνιστών ύπηρΕεν άνέκαθεν 
ή ’Αστυνομία Πόλεων. Καί τοϋ- 
το, γιατί οί 'Αστυνομικοί, άπετέ- 
λεσαν τό άπόρθητο φρούριο, είς 
τά τείχη τοϋ όποιου έσπασαν τά 
κύματα της κόκκινης πλημμυρί- 

δος.

έτη 1928 —  1940, άποτελεϊ, ώς προείπο- 
μεν, άληθή έποποιΐαν, ή όποια δέν ε ί
ναι δυνατόν νά ουμπεριληφθή ενταύθα. 
Αρκεί νά άναφερθή, ότι άντιμετωπίσθη- 

σαν λίαν έπιτυχώς αί βλέψεις τοΰ Κ .Κ . 
Ε. νά διείσδυση είς τά ευρύτερα κοινω
νικά στρώματα καί τόν κρατικόν μηχα
νισμόν, άνεκαλύφθη τό άρχεΐον τοϋ Π. 
Γ. τοϋ Κ .Κ .Ε., άνεκαλύφθησαν πολυά
ριθμα παράνομα κομμουνιστικά τυπο
γραφεία καί συνελλήφθησαν πλεϊστα 
στελέχη, τά όποια, μετά τήν έκπαίδευ- 
σίν των είς Ρωσίαν, εϊχον άφιχθή καί 
εδρών έν Έλλάδι.

Πλήν τής Δ ιευθύνσεω ς Αθηνών καί 
αί αλλαι Αστυνομικοί Δ ιευθύνσεις δέν 
ύστέρησαν είς τήν πρόληψιν καί κατα
στολήν τοΰ κομμουνιστικού κινδύνου. 
Ε ίς  τόν Πειραιά, άπητήθησαν συνεχείς 
κόποι καί θυσίαι πολλαί, διά νά άπο- 
τραπη ή διείσδυσις τών κομμουνιστών 
ε ίς  τάς συνδικαλιστικός οργανώσεις 
τών έργατών καί ν ' άντιμετωπισθοϋν αί 
μαχητικοί άπεργίαι, αί όποιοι έφθασαν 
είς τήν κορύφωσίν των τό 1931, δτε, 
κατά τόν έορτασμόν τής «άντιπολεμι- 
κής ήμέρας», τήν 1ην Αύγούστου τοϋ 
ίδιου έτους, έφονεύθη, κατά τόν πλέον 
άπάνθρωπον τρόπον, ό άοτυφύλαξ Γυ- 
φτοδημόπουλος, τό πρώτον θύμα έν Πει- 
ραιεί, τής κομμουνιστικής θηριωδίας. 
Ή  Αστυνομία Πειραιώς, κατώρθωσεν, 
έπίσης, νά πλήξη καιρίως τά μαχητικά 
κομμουνιστικά στελέχη τής πόλεως καί 
νά άνακόψη, έν τή ούσία, τήν πρόοδον 
τοΰ κομμουνισμού είς ολόκληρον τήν 
Ελλάδα, διά τής αυλλήψεως, τόν Σ ε 

πτέμβριον τοϋ 1936, τοϋ άρχηγοϋ τοΰ 
Κ .Κ .Ε . Νίκου Ζαχαριάδη.

Αξιόλογοι ήσαν αί κατά τοϋ κομμου
νισμού έπιτυχίαι καί τών Διευθύνσεω ν 
Πατρών καί Κέρκυρας. Ή  πρώτη, διά 
τής κατά τό 1936 άνακαλύψεως τοϋ 
κομμουνιστικού άρχείου τής όργανώσεως 
Πατρών - Δυτικής Σ τερ εό ς  Ελλάδος, 
ουνέλαβε πολλά στελέχη, μεταξύ τών 
όποιων, τόν Μ ιχ. Σ ινόκον καί Λέων. 
Στρίγγον, ώς καί 52 άλλα μέλη τοϋ Κ. 
Κ.Ε. Ωσαύτως, μετά δύο έτη, ήτοι τό 
1938, ουνέλαβε τά ήγετικά στελέχη τοϋ 
Κ .Κ .Ε . Νικόλ. Μπελογιάννην, Αθαν. 
ΧατΖήν κ.ά.

Ή  Δ ιεύθυνσις Κερκύρος, έκτος τών 
άλλων, κατώρθωσε ν ' άντιμετωπϊση έπι
τυχώ ς τήν κατά τό 1936 μεγάλην κομ
μουνιστικήν πανελλαδικήν άπεργίαν, κα
τά τήν όποιαν συνεκεντρώθησαν ε ίς  Κ έρ 
κυραν άνω τών 16.000 κομμουνιστών. 
Ο ί άπεργοί έπεχείρησαν νά παραβιά
σουν δημόσια καταστήματα ώς καί τά 
άστυνομικά Τμήματα καί νά καταλύσουν 
τάς άρχάς. Πλήν όμως, ή Αστυνομία 
Κερκύρας, παρά τήν μικράν δύναμίν 
της, ήδυνήθη καί τήν συγκέντρωσιν νά 
διαλύση καί τούς πρωταιτίους νά συλ- 
λάβη.
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Μία οπανία φωτογραφία, έπιτυχία τών «’Αστυνομικών Χρονικών». Μετά τήν Αντίστασιν των ήρωϊκίδν Οπερασπιστών τοΟ Bou 
Άστυν. Τμήματος ’Αθηνών καί τήν κατάληψίν του ύπό των έλασιτών, οί Αστυνομικοί έξετελέσθησαν ύπό τών κτηνανθρώ- 
πων τοΟ Ε.Λ.Α.Σ., κατά τδν πλέον φρικτόν τρόπον.
’Εδώ φαίνεται ό Διοικητής τοΰ Τμήματος I. Ζαρούλης, πρώτος έξ Αριστερών καί δ ’Αστυνόμος Σ. Κομψάς, ένφ δδηγοΟνται 
Οπό ένόπλων κομμουνιστών είς τήν μαιευτικήν κλινικήν τοδ ’Ιατρού Νικολακοπούλου, ταγματάρχου τού Ε.Λ.Α.Σ., δ δποΐος 
φαίνεται φέρων τήν λευκήν μπλούζαν. Ά πδ τήν κλινικήν τούτου οί είκονιζόμενοι, ώς καί Αλλοι Αστυνομικοί τοδ Βου Τμή

ματος, ώδηγήθησαν εις Ήλιούπολιν, δπου καί έξετελέσθησαν.

Ό  άγων thc  Αστυνομίας Πόλεων έ- 
ναντίον τοΰ κομμουνισμού ουνεχίσθη 
καί μετά τό 1940 καί μέχρι της άπελευ- 
θερώσεως. Ή τ ο  δέ ούτος πλέον ονι- 
οος, διότι, μετά τήν άφιΕιν τών στρα
τευμάτων κατοχής, ήλευθερώθησαν τά 
μαχητικά στελέχη τοΰ Κ .Κ.Ε., κατά δέ 
τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1941 άπεφασίσθη 
ή « έ ν α ρ Ε η  τ ο ΰ  ά γ ώ ν α  γ ι ά  
ν ά γ ί ν η τ ό Κ .Κ .Ε . ό ό δ η- 
γ ό ς  τ ο ΰ  λ α ϊ κ ο ύ  ά γ ώ ν α  
γ ι ά  τ ή ν  έ θ ν ι κ ή  ά ν ε Ε α ρ -  
τ η σ ί α ,  γ ι ά  τ ή ν  έ Ε ο υ σ ί α  
τ ώ ν  Σ ο β ι έ τ ! ! ! »

Οϋτω, συνεκροτήθη τό «Στρατιωτικό 
Κέντρο  Αντίστασης», τό γνωστόν Σ .Κ . 
Α., καί τό Ε.Α .Μ . Ε ίς ολόκληρον τήν 
'Ελλάδα, κυρίως όμως ε ίς  τήν πρωτεύ
ουσαν, άρχίΖει μία περίοδος κατά τήν 
όποιαν ό κομμουνισμός έδειΕε όλο τό 
μέγεθος τής θηριωδίας του. Δολοφο
νούνται έθνικόφρονες πολϊται καί ή 
τρομοκρατία παγώνει τό αϊμα τών φιλή
συχων Ελλήνων. Ή  'Αστυνομία  κα- 
τώρθωσε καί κατά τήν περίοδον ταύτην, 
νά προσεταιρισθη πολλά στελέχη τοΰ 
Κ .Κ .Ε . καί νά προκαλέση σύγχυσιν είς 
τάς γραμμάς του. Π ρός τούτοις, ώργά- 
νωσε τάς δυνάμεις της είς μαχητικός 
όμάδας, αί όποϊαι, μέ αύταπάρνησιν καί 
ήρωϊσμόν πρωτοφανή, άντιμετώπισαν 
τούς έρυθρούς λύκους τού Ε.Λ.Α.Σ., 
τής Ο.Π.Λ.Α. καί τών άλλων κομμουνι
στικών οργανώσεων. Ιδια ιτέρως πρέπει 
νά τονισθή ή δράοις τοΰ Μ ηχανοκινή
του Τμήματος Αθηνών, τό όποιον άντι- 
μετώπισεν έπιτυχώς τήν όλην δραστη
ριότητα τών ΟπλατΖήδων καί Έαμιτώ ν

καί τό όποιον, ώς έν συνεχεία θά Ιδω
μεν, έγινε άληθινός θρύλος καί σανίς 
σωτηρίας τών Ελλήνων πατριωτών. Κ ά 
τω άπ' αύτάς τάς συνθήκας, ή Αστυ
νομία καί ολόκληρος ό Ελληνικός λαός, 
έΖων μέ τήν έλπίδα, ότι, ίσως, όλα θά 
διορθωθούν καί ότι καί οί παραστρατη- 
μένοι "Ε λληνες  θ ' άνεύρουν τόν δρόμον 
των, όταν φύγουν οί κατακτηταί. "Ο 
μως, ήπατήθησαν είς τάς προβλέψεις 
των. Ολ ίγας ήμέρας πριν άκόμη οί Γερ
μανοί έγκαταλείψουν τάς Αθήνας, ή- 
κούσθησαν τά κομμουνιστικά «χωνιά» 
καί αί κομμουνιστικοί έφημερίδες έγρα- 
φον:

« ' Ε μ π ρ ό ς !  " Ο λ ο ι  έ π ί  π ο
δ ό ς  π ο λ έ μ ο υ !  Γ ι ά  τ ή ν  
τ ε λ ι κ ή  ν ί κ η ,  γ ι ά  τ ή ν  κ α 
τ ά χ τ η σ η  τ ή ς  ' Α θ ή ν α ς ! . . . »

Από έδώ καί έμπρός, άρχίΖει νέος, 
ό πλέον άνανδρος, ό πλέον αιματοβαμ
μένος Γολγοθάς διά τό μαρτυρικόν Σ ώ 
μα τής 'Αστυνομ ίας Πόλεων. Νέαι θυ- 
οίαι τήν άνα μένουν!... Νέαι έκατόμβαι 
μέ έκατοντάδας νεκρούς άνδρας της, 
οί όποιοι, πιστοί ε ίς τόν όρκον των, ήρ- 
νήθησαν είς τούς Μπολσεβίκους τήν ύ- 
ποδούλωσιν τής γαλανής μας Πατρίδος.

Τήν 3ην Δεκεμβρίου γίνεται τό κομ
μουνιστικόν συλλαλητήριον τής πλατείας 
Συντάγματος. Ό  έρυθρός φασισμός ά- 
ποπειραται τήν κατάληψιν τής 'Ε λ λά 
δος. Τήν πορείαν του καλούνται πρώτοι 
νά άνακόψουν οί άστυνομικοί τής πρω- 
τευούσης. Πρό τών ορδών τών γενειο- 
φόρων καί αίμοβόρων οπαδών τοΰ Ε.Λ. 
Α .Σ., οί ολίγοι, σχεδόν άοπλοι, άσ τ)κες 
γίνονται ήρωες καί ήμίθεοι καί γράφουν 
τάς πρώτας χρυσός σελίδας τοΰ έπους 
τής φυλής, κατά τοΰ σκοταδισμού καί 
τής βίας. Ό λ ίγ α ς  ήμέρας βραδύτερον, 
ή μία μετά τήν άλλην αί άστυνομικαί ύ- 
πηρεσίαι δέχονται τά μαΖικά πυρά τών

έρυθρών δαιμόνων, οί όποιοι, μέ τά «χω
νιά» ατά χέρια, άπειλοΰν τούς άστυνο- 
μικούς μέ τόν φρικτώτερον θάνατον. 
Πρό τών άπειλών, όμως, άλλά καί τού 
διαγραφομένου κινδύνου, οί ήρωες τής 
'Αστυνομίας Πόλεων δέν λυγοΰν. Α 
κλόνητοι ϊστανται έκεϊ, δπου τό καθή
κον τούς έταΕεν. Τ ή ν  11.12.44 έ- 
δ έ χ θ η  έ π ί θ ε σ ι ν  τ ό  Α '  
Ά  ο τ υ ν. Τ μ ή μ α .  Αλλεπάλληλα 
κύματα κομμουνιστών, μέ τέλειον ό- 
πλισμόν, έπετέθησαν έναντίον τοΰ οική
ματος τού Τμήματος, χωρίς όμως, τελι- 
κώς, νά κατορθώσουν νά τό καταλάβουν. 
Κατά τάς σκληρός μάχας, έπεσαν ή- 
ρωϊκώς, ό Άρχ ιφ ύλαΕ  Κουτσουράς Κ. 
καί οί Αστυφύλακες Κόκκαλης I. καί 
Πέτσας Α. Πολλοί, έπίσης, ήσαν οί τραυ- 
ματίαι έκ τών άΕ)κώ ν καί κατωτέρων. 
Ε”Ί ς  τ ό  Β ' Ά σ τ υ ν .  Τ  μ ή- 
μ α έγράφη άληθής έποποιία, κατά τήν 
όποιαν, ολίγοι άγνοί "Ελληνες, άφοϋ 
έπί ήμέρας άπέκρουσαν τά στίφη τών 
βαρβάρων, ύπέκυψαν ε ίς  τό τέλος, έλ- 
λείψει πυρομαχικών. Ο ί περισσότεροι 
άνδρες του έφονεύθησαν κατά τόν πλέ
ον άπάνθρωπον καί σκληρόν τρόπον. Τό 
Γ ' Α σ τ υ ν .  Τ μ ή μ α ,  όχι μόνον 
δέν κατελήφθη ύπό τών έλασιτών, άλ
λά κατώρθωσε νά τούς άπωθήση μα
κράν τής περιοχής του. Τά άλλα αστυ
νομικά Τμήματα, άφού ήμύνθησαν ήρωϊ- 
κώς καί έπροΕένησαν τεράστιος άπω- 
λείας είς τόν έχθρόν, συνεπτύχθησαν 
τελικώς ε ίς  τό κέντρον, όπου καί έδω
σαν τήν αποφασιστικήν μάχην. Καθ ' ό- 
λον αύτό τό διάστημα, δεκάδες άστυ- 
νομικοί έπεσαν έπί τοΰ πεδίου τής τ ι
μής καί έκατοντάδες έτραυματίσθησαν. 
Α ί ύπόλοιποι ύπηρεσίαι τής Αστυνο
μίας Αθηνών, ώς αί Α σ τ υ ν ο μ ι 
κ ο ί  Σ χ ο λ ά  ί, ή Τ ρ ο χ α ί α  
καί ιδίως ή Α σ φ ά λ ε ι α  καί  τό
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Προσωπογραφία τοϋ Άρχιφύλακος ’Αντω
νίου Δημητροπούλου, Ινός έκ των εκλε
κτών τέκνων τΐ]ς ’Αστυνομίας Πόλεων, τλ 
όποια, τήν 14.4.44, ήμέραν τού Πάσχα, 
έσφαγιάσθησαν κατά τόν πλέον άπάνθρω- 
πον τρόπον ύπό τδν άνταρτοκομμουν ιστών 

εις Σουληνάρι Καλαβρύτων.

Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο ν  Τ μ ή μ α ,  
μέ τήν μεγαλυτέραν δύναμιν τήν όποιαν 
διέθετον, έπέφερον ανυπολογίστους φθο
ράς ε ις  τούς κομμουνιοτάς καί κατεπτό- 
ησαν τό ήθικόν των. Τό Μηχανοκίνη
τον Τμήμα, εις έπανειλημμένας έφό- 
δους, αιχμαλώτισε πολλούς συμμορίτας, 
τ ό σ η  δ έ  ή τ ο  ή μ α χ ΐ) τ ι
κ έ τ η  ς  τ ώ ν  ά ν δ ρ ώ ν  τ ο υ ,  
ώ σ τ ε  ο I κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί  
ό λ ο υ ς  τ ο ύ ς  έ θ ν ι κ ό φ ρ ο -  
ν α ς  ά π ε κ ά λ ο υ ν  μ έ  τ ό  
κ ο ι ν ό ν  ό ν ο μ α  «Μ π ο υ ρ ά  ν- 
τ ά δ ε ς», έ κ  τ ο ϋ  ό ν ό μ α -  
τ ο ς  τ ο ϋ  κ. Μ π ο υ ρ α ν τ ά ,  
δ ι ο ι κ η τ ο ϋ ,  τ ό τ ε ,  τ ο ϋ  Μ η 
χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ .  Ή  Ασφάλεια, 
άφοϋ άντέστη ήρωϊκώτατα καί άπέκρου- 
σεν έπίθεσιν 2.000 βαρέως ώπλισμένων 
κομμουνιστών, έγκατέλειψε τήν 15ην 
ώραν τής 14.12.44, τό έπί τής όδοϋ 
Πατησίων - Στουρνάρα οίκημά της, συ
νέπεια διαταγής τής Αστυνομικής Δ ) 
νσεω ς 'Αθηνώ ν καί τοΰ 'Αγγλικού Στρα 
τηγείου καί συνεπτύχθη ε ις  τά Παλαιά 
'Ανάκτορα, πρός άνάληψιν, άργότερον, 
συνδυασμένης έπιθέσεως. Τ ά  α ί μ α  
τ ώ ν  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν ,  κ α θ '  
δ λ ο ν  τ ό  δ ι ά σ τ η μ α ,  έ ρ ε υ -  
σ ε ν  ά ω θ ο ν ο  ν, ά λ λ ά  ή θ υ 
σ ί α  τ ώ ν  γ ε ν ν α ί ω ν  α ύ - 
τ ώ ν  δ έ ν  έ π ή γ ε  χ α μ έ ν η .  
Τ ά  σ κ ε λ ε τ ω μ έ ν α  ά π ά  τ ά ς  
κ α κ ο υ χ ί α ς  κ α ί  τ ά ς  σ τ ε 
ρ ή σ ε ι ς  σ ώ μ α τ ά  τ ω ν ,  τ ά  
ό π ο ι α  ό μ ω ς  ε κ ρ υ β ο ν  ψ υ- 
χ ά ς  λ ε ο ν τ α ρ ι ώ ν ,  ό ν ε -  
δ ε ϊ χ θ η σ α ν  γ ρ α ν ι τ ώ δ ε ι ς  
β ρ ά χ ο ι ,  π ά ν ω  ε ι ς  τ ο ύ ς  ό
π ο ι ο υ ς  έ σ π α σ α ν  ο ί π ρ ώ 
τ ε ς  έ π ι θ έ σ ε ι ς  τ ώ ν  π ρ ο 
δ ο τ ώ ν  τ ή ς  ' Ε λ λ η ν ι κ ή ς  
Π α τ ρ I δ ο ς.

Ε ις  τόν άγώνα πρός καταστολήν τής 
κομμουνιστικής άνταρσίας, δέν ύστέρη- 
σαν καί αί άλλαι άοτυνομικαί διευθύν
σεις.

Ε ι ς  τ ό ν  Π ε ι ρ α ι ά ,  δύνα- 
μις άστυνομικών, τη συνεργασία άνδρών 
τοϋ Λιμενικού Σώ ματος καί τοϋ Π. Ναυ
τικού κατώρθωσε νά συγκρατήση τάς 
λυσσώδεις έπ ιθέσεις τών κομμουνιστών, 
πρό τοϋ Μεγάρου Βάττη, μέ άποτέλεσμα 
νά παραμείνη έλεύθερον τό κέντρον 
τής πόλεως, πράγμα όπερ έσχεν άπο- 
φασιστικήν σημασίαν διά τήν μετέπειτα 
έκβασιν τοϋ άγώνος.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ Δεκεμβρια
νού κινήματος, ή Αστυνομία Πειραιώς 
προέβαλε σθεναρόν άντίστασιν καί ε ις 
άλλα σημεία τοϋ έπινείου έκ τών ή- 
ρωϊκών δέ μαχητών της έφονεύθησαν 
ύπό τών έαμοκομμουνιστών 1 Ά στυν. 
Δ )ντής, 5 Αστυνόμοι, 4 Ύπαστυνόμοι, 
1 /Ανθυπαστυνόμος, 3 Άρχ ιφ ύλακες, 2 
Ύπαρχιφύλακες καί 11 άστυφύλακες.

Κατά τήν ιδίαν περίοδον, άΕιόλογος 
είναι ή έναντίον τοϋ Κομμουνισμού δρό- 
σις καί τών Ά σ τυν . Δ )νσ εω ν  Πατρών 
καί Κερκύρας. Ή  Α σ τ υ ν ο μ ί α  
Π α τ ρ ώ ν ,  μετά τήν έναρΕιν τής 
δράοεως τοΰ Ε.Α.Μ . κατώρθωσε, διά 
καταλλήλων ένεργειών, ν ' άποτρέψη τού
το άπό τών έγκληματικών σκοπών του.

Τ Ο  1943 τό Ε.Α.Μ . κατώρθωσε νά 
προμηθευθή παρά τών 'Ιταλώ ν πο

λυάριθμα όπλα, καταστάν, οϋτω, περισ
σότερον έπικίνδυνον. Ή  'Αστυνομία  ή- 
δυνήθη, τή συνεργαοίρ καί τών λοιπών 
έθνικών όμάδων, ν ' άπωθήση καί νά 
συγκρατήση έκτός τών Πατρών τούς 
συμμορίτας, διατηρήσασα τόν έλεγχον 
τής πόλεως, μέχρις ότου έληΕε ή περίο
δος τής κατοχής. Κατά τήν Δεκεμβρια
νήν άνταρσίαν ή 'Αστυνομία  Πατρών, 
παρά τάς άντιΕόους περιστάσεις, συμ- 
παρεστάθη εις τήν δυστυχίαν τοϋ χε ι
μ α γ μ έν ο υ  λαού καί έπλήρωσε μέ τό 
αίμα έκλεκτών τέκνων της τό μίσος τών 
έρυθρών κομιτατζήδων. Ε ις Ύπαστυνό- 
μος, έΕ Ά ρχ ιφ ύλακες καί 32  Ά σ τυ φ ύ 
λακες, τήν 16.4.44, ήμέραν τής Ά ν α -  
στάσεως τοϋ Θεού τής Αγάπης, έδο- 
λοφονήθησαν ύπό τών άπαισίων πρα
κτόρων τοϋ έρυθροϋ ολοκληρωτισμού. 
Ο ί ήρωες έκείνοι, μεταβαίνοντες σιδη
ροδρομικούς εις Πάτρας, συνελήφθησαν 
ύπό άνταρτών τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., οί όποιοι 
διά σαμποτάΖ έΕετροχίασαν τόν συρμόν. 
"ΕΕ  έκ τών συλληφθέντων έΕετελέσθη- 
σαν έπί τόπου. Ο ί ύπόλοιποι, δερόμενοι, 
ύβριΖόμενοι, προπηλακιΖόμενοι, σχεδόν 
ήμιθανεϊς, ώδηγήθησαν ε ις  τό Σωλη- 
νάρι Καλαβρύτων. Ή τ α ν  ό τ ό 
π ο ς  τ ο ϋ  μ α ρ τ ύ ρ ι ο  υΙ... Ό  
Γ ο λ γ ο θ ά ς  τ ή ς  Α σ τ υ ν ο 
μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  κ α ί  ό λ ο κ λ ή -  
ρ ο υ  τ ο ϋ  ' Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  λ α ο ύ .  
' Ε κ ε ί ,  σ τ ή ν  π λ α γ ι ά  τ ο ϋ  
ά γ ρ ι ο υ  Ε ε ρ ό β ρ α χ ο υ ,  ο ί  
ν έ ο ι  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ,  τ ά  
ν έ α  β λ α σ τ ά ρ ι α ,  έ σ φ α γ ι ά -  
σ θ η σ α ν  έ π ε ι τ α  ά π ό  ά - 
φ ά ν τ α σ τ α  β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α  
ύ π ό  τ ώ ν  « π ρ ο σ τ α τ ώ ν »  τ ο ΰ  
λ α ο ύ .  Ο ί  Ε ε ν ο κ ί ν η τ ε ς  
ό ρ δ έ ς  τ ο ϋ  Σ λ α υ ΐ σ μ ο ϋ  έ- 
δ ε ι Ε α ν  δ Γ ά λ λ η ν  μ ί α ν  
φ ο ρ ά ν ,  π ο ι α  ε ί ν α ι  τ ά  
κ ί ν η τ ρ α  κ α ί  π ο ι ο ι  ο ί  κ α 
τ α χ θ ό ν ι ο ι  σ κ ο π ο ί  τ ω ν .

Ε ις τήν Κέρκυραν τό Κομμουνιστικόν 
Κόμμα ούδέν έπραΕεν, λόγω έμφανοϋς

Εκατοντάδες άστυνομικών έθυ- 
σίασαν τήν Ζωήν των ή τήν σωμα
τικήν των άκεραιότητα, προκει- 
μένου νά διασώσουν τήν πατρί
δα μας άπό τά νύχια τοϋ έρυθροϋ 
όλοκληρωτισμοϋ. Οί θυσίες των 
δέν πήγαν χαμένες. Τό κομμου
νιστικόν τέρας δέν πέρασε, οϋτε 
πρόκειται νά φθάση ποτέ ατά γα
λανά μας άκρογιάλια. Αύτή είναι 
ή έπιταγή τών νεκρών ήρώων 
καί μαρτύρων τής Αστυνομίας 
Πόλεων. Αύτή είναι καί ή δική 

μας ύπάσχεση.

άδυναμίας του νά κινηθή, διότι καί τά 
μέτρα τής Α σ τυ νομ ία ς  ήσαν τά ένδεδει- 
γμένα καί διότι ε ις  τήν πόλιν τών Φαιά- 
κων παρέμενον δυνάμεις τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ., 
ύπό τόν άείμνηστον στρατηγόν Ναπο- 
λέοντα Ζέρβαν.

Τ Η Ν  12.2.1945 έπειτα άπό τά αί
ματα, τις στάχτες καί τά έρείπια, 

τά όποια έπεσώρευσεν ε ις  τήν πατρίδα 
μας ή Δεκεμβριανή κομμουνιστική άν- 
ταρσι'α, ύπεγράφη ή γνωστή συνθήκη τής 
ΒαρκίΖης, διά τής όποιας, έκτάς τών 
άλλων, ήμνηστεύθησαν οί ήγέται τοϋ 
Κ.Κ .Ε., οί όποιοι, έλεύθεροι πλέον, έ- 
μενον άνενόχλητοι, διά νά προετοιμά
σουν νέαν κατά τής μητρός πατρίδος 
έπίθεσιν. Τό  Κ .Κ .Ε., παρά τά συμφω- 
νηθέντα ε ις  τήν ΒάρκιΖαν, άπέκρυψε τό 
μεγαλύτερον μέρος τοϋ οπλισμού τοϋ 
Ε.Λ.Α.Σ., έγκατέστησεν ε ις  άκριτικά 
τμήματα τής χώρας ένοπλα τμήματα τού
του καί έφυγάδευσεν ε ις  χώρας τοϋ 
Παραπετάσματος πολλούς έγκληματίας 
κομμουνιοτάς.

Τήν 12.2.1946 καί ένώ έν  μόλις έτος 
ε ίχε παρέλθει άπό τή ς ύπογραφής τής 
Συμφ ω νίας τής ΒαρκίΖης, ή Β '  Ο λ ο 
μέλεια τής Κεντρ ικής Επ ιτροπ ής τοϋ 
Κ .Κ .Ε . άπεφάσισε τήν προετοιμασίαν 
τοϋ νέου ένόπλου άγώνος, πρός κατά- 
ληψιν τής έΕουσίας. Ή  έναρΕις τοϋ ά- 
γώνος τούτου έγένετο τήν 31.3.1946, 
διά τής έπ ιθέσεως έναντίον τοϋ Λιτο- 
χώρου.

Πρό τής νέα ς άπειλής, ή Αστυνο
μία τή ς πρωτευούσης κατώρθωσε, διά 
συλλήψεων, έλέγχων, σωματικών έρευ- 
νών καί άλλων προληπτικών μέτρων, νά 
κάμψη τό ήθικόν τών κομμουνιστών καί 
νά ένισχύσπ τό αίσθημα άσφαλείας τών 
έθνικοφρόνων Ελλήνω ν. Π ρός τούτοις,
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θρήνος γιά τόν χαμένο άδελφό. Ή  νέα αύτή κοπέλλα, κλαίει τδν Αστυφύλακα αδελφό της, τοΰ όποιου τό φρικιαοτικδ πα
ραμορφωμένο σώμα άνεγνώρισε μεταξύ πολλών άλλων στδ κομμουνιστικό σφαγείο τής Οδλεν.

διά τοϋ εύρυτάτου δικτύου πληροφο
ριών, τό όποΤον διέθετε καί διά τής δι- 
ειοδύσεως ε ις  τούς παρανόμους μηχα
νισμούς τοϋ Κ .Κ .Ε., έματαίωσε, σχεδόν 
όλοσχερώς, τήν δρόοιν τών κομμουνι
στών, Ιδίως άφ ' δτου τήν 3 )4  Μαρτίου 
1947 συνέλαβε 565  στελέχη καί μέλη 
τών, ώς εϊρηται, παρανόμων μηχανι
σμών.

Μ ετά  τήν. άπόφασιν τοϋ άρχηγοϋ τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών Μάρκου Βα- 
φειάδη, διά τής όποιας έπεκήρυδεν, ώς 
έχθρούς τοϋ λαοϋ, τούς πολιτικούς άρ- 
χηγούς καί μετά τήν δήλωσιν τοϋ Πορ- 
φυρογένη περί άνσλήψεως ύπό τοϋ Κ. 
Κ.Ε. τής εύθύνης τοΰ ένόπλου άγώνος, 
ή 'Αστυνομία  ε ις  δύο νυκτερ ινός έΕορ- 
μήοεις, τήν 9 καί 14.7.47, συνέλαβε 
4 .500 μέλη τοϋ Κ .Κ.Ε., έΕασθενήσασα 
σχεδόν παντελώς τήν δρόοιν του εις 
τήν περιοχήν πρωτευούσης. Δυστυχώς, 
όμως, όλίγον άργότερον, ήτοι τόν Σ ε 
πτέμβριον τοϋ ίδιου έτους, ή Κυβέρνη- 
σ ις Σοφούλη, λσμβάνουσα ώρισμένα μέ
τρα έπιεικείας, άφήκεν έλευθέρους τούς 
πλείστους τών έν έκτοπίσει τελούντων 
κομμουνιστών. Οΰτοι ένετάχθησαν, έκ 
νέου, ε ις  τόν παράνομον μηχανισμόν, 
όπότε πλέον ένετάθη καί ή τρομοκρατι
κή δρόαις των, ιδίως μετά τήν δολο
φονίαν τοϋ άστυφύλακος Δουβή Δημη- 
τρίου, ε ις  τήν περιοχήν «Ά έρηδες» .

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1947 καί μετά 
τόν σχηματισμόν τής Κυβερνήσεω ς τοϋ 
«βουνού», αί οργανώσεις τοϋ Κ .Κ .Ε. έ- 
τέθησαν έκτός νόμου, δτε ή 'Αστυνομία

συνέλαβε καί αΰθις, δπαντας σχεδόν 
τούς άπολυθέντας προηγουμένως συμ- 
μορίτας. Ολίγους μήνας βραδύτερον, 
ήτοι τήν 1.5.48, έφόνευσαν διά χειρο- 
βομθίδος τόν Υπουργόν Δικαιοσύνης, 
αείμνηστον Χρίστον Λαδόν. Ο  δράστης, 
καταδιωκόμενος ύπό άστυφυλάκων, έ- 
Εεσφενδόνισε κατ' αύτών χειροβομβίδα, 
έκ τής όποιας έφονεύθη ό εις καί έτραυ- 
ματίσθησαν οί ύπόλοιποι δύο. Τελικώς, 
συνελήφθη ύπό τοϋ άστυφύλακος τής 
συνοδείας τού Υπουργού. Ο ί ηθικοί αύ- 
τουργοί τής μιαρός καί άνάνδρου πρά- 
Εεως άνεκαλύφθησαν, έΕ δέ έκ τούτων 
κατεδικάσθησαν εις θάνατον καί έΕετε- 
λέσθησαν.

Μ ετά  τήν δολοφονίαν τοϋ Χρ. Λαδά, 
ή Αστυνομία Πόλεων κατέφερε νέα 
πλήγματα κατά τοϋ Κ .Κ .Ε., διά τής συλ- 
λήψεως 300 στελεχών καί μελών του, 
μεταΕύ τών όποιων καί τόν Παπαρρή- 
γαν Δημήτριον, γραμματέα τής Κ .Ο .Α. 
(Κομμουνιστική Οργάνωση Α θήνας)., 
καί μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ .Κ .Ε., δστις 
είχε καί τήν άρχηγίαν τής δράσεως τοϋ 
Κόμματος εις τάς Αθήνας. Ή  σπου- 
δαιότης τοϋ έργου τής 'Αστυνομ ίας έ- 
ναντίον τοϋ Κομμουνισμού, κατά τό  έ
τος εις τό όποιον άναφερόμεθα, κατα
φαίνεται καί έκ τής κατωτέρω άποφά- 
σεως τής Δ '  'Ο λομέλε ια ς τοϋ Κόμμα
τος, ή όποια έδημοσιεύθη εις τόν « Ρ ι
ζοσπάστην» τής 23.10.48:

«Ένφ δ Δημοκρατικός Στρατός τής 
Ελλάδας παλεύει σ’ δλη τήν Ελλάδα καί

ματαιώνει τά αχέδια τού Μοναρχοφαοιμού 
καί τής ’Αμερικανοκρατίας, καβυοτερεί 
τό μαζικό παλλαϊκό κίνημα καί δ ένοπλος 
αγώνας στήν ’Αθήνα... Τό Π.Γ. τής Κ.Ε. 
τού Κ.Κ.Ε. άποφαοίζει τήν καθαίρεση τής 
’Επιτροπής Πόλης τής Κ.Ο.Α. (Κομμου
νιστική ’Οργάνωση ’Αθήνας), γιατί άπέ- 
τυχε στό έργο της καί δέν άνταποκρίθη- 
κε στά σοβαρά καθήκοντα, πού τό λαϊκό 
απελευθερωτικό κίνημα βάζει μπροστά 
της. ’Απαλλάσσει δλα τά μέλη τής κα- 
θαιρουμένης ’Επιτροπής Πόλης άπό κάθε 
κομματική δουλειά. Δίνει έντολή στά πρώ
ην μέλη τής ’Επιτροπής Πόλης νά βγοΟν 
στό βουνό καί νά ένταχθούν στό Δημο
κρατικό Στρατό 'Ελλάδας. Τό Π. Γ. τής 
Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. διορίζει νέα ’Επιτροπή 
Πόλης τής Κ.Ο.Α...».

Ό  όγών τής Α σ τυνομ ία ς  Α θ η νώ ν  έ- 
ναντίον τού Κ .Κ .Ε . συνεχίοθη μέχρι τής 
όριστικής συντριβής τοϋ Κομμουνισμού 
ε ις  Γράμμον καί Βίτσι. Ε κα τοντά δ ες  στε
λεχών καί μελών ουνελήφθηοον μετα
Εύ τών όποιων ό Σ τέργ ιος Άναστασ ιά - 
δης μέλος τοϋ Π.Γ. τοϋ Κ .Κ .Ε . καί άρ- 
χηγός αύτοαμύνης Νοτίου Ελλάδος, ό 
Τσακίρης Μιχαήλ, μέλος τής Ε.Π. ( Ε 
πιτροπής Π όλης) τής Κ.Ο.Α., ό Μπλά- 
νας Ά χ ιλλεύ ς, μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ. 
Κ.Ε. καί Υραμματεύς τής Ε.Π. τής Κ. 
Ο .Α. καί άλλοι. Π ρός τούτοις, ουνελή- 
φθησαν οί 7 έκ τών 9  άρχικομμουνι- 
στών τής αύτοαμύνης, οί όποιοι, έκπαι- 
δευθέντες ε ις  Μποϋλκες, είσήλθον διά 
παράνομον δρόοιν εις τήν Ελλάδα . Ή
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Στο δύσβατο βουνό πού άνεβήκαμε 
άντικρύσαμε μέ δέος τις φωτισμένες πολιτείες. 
Γευτήκαμε του άνήφορου τή λαχτάρα 
κι’ Ακολουθήσαμε τον ήλιο μας 
στήν Ανατολή και τή δύσι του!...
Κι’ υστέρα κατεβήκαμε στους καταπράσινους

κάμπους
και δρέψαμε τούς καρπούς τοΰ μόχθου μας.
Ήπιαμε νερό από γάργαρα ποτάμια
και ξεκουράσαμε, γιά λίγο, τά κουρασμένα

κορμιά μας.
Στά βαθύσκιωτα ψηλόκορμα πλατάνια, 
στή δροσοπηγή, πού δρόσισε τά καυτερά

λαρύγγια μας,
κλάψαμε τ’ "Αστρα πού χάθηκαν !
"Επειτα στήσαμε φωτεινά σημάδια,
γιά νά όδηγοΰν των κατοπινών τά βήματα !...
Μισόν αιώνα Ασταμάτητα
σμιλέψαμε σάν άριστοι τεχνίτες
τις καρδιές τών ανθρώπων.
Άπ’ αύτές ύστερα πέρναμε τήν αγάπη
καί τήν κάναμε τραγούδι χαράς και ευτυχίας ...
Τά βήματά μας γοργά
Ακολουθούν τά φωτεινά πεπρωμέμα μας.
Ό  Γολγοθάς μας έγινε τραγούγι.
Τό δύσβατο μονοπάτι μας, 
έγινε φωτισμένη λεωφόρος.
Στο δρόμο πού διαλέξαμε, 
μάς συντροφεύουν οί καρδιές 
αυτών πού μάς αγάπησαν.
Μισός αιώνας Αγάπης
φέρνει στις ψυχές μας τήν ουράνια έκστασι 
καί τή πλήρωσι τής ευτυχίας !

Στά 50 χρόνια από τής ίδρύ- ΣΩΤΗΡΙΟΣ
σεως τοΰ ενδόξου Σώματος ΚΟΛΠΕΊΊΝΟΣ
τής Άστυμομίας Πόλεων ά- Άοτυφύλαξ
φιερώνω αύτό μου τό ποίημα.



ΤΙς στιγμές τοΟ πόνου, πού οί ανόσιοι έ- 
ρυθροί δαίμονες σκόρπισαν κατά τήν Δε
κεμβριανή άνταραία στόν 'Ελληνικό λαό, 
ή σιλουέτχα κάποιου άστυφύλακος άποτε- 
λοδσε τή μόνη παρηγοριά καί μήνυμα έλ- 

πίδος, γιά  ένα εύτυχισμένο αύριο.

έπιτυχής δράσις τής Α στυνομ ία ς  Α θ η 
νών, έναντίον τοϋ κομμουνισμού, έμα- 
ταίωσε τά σχέδια τοϋ Κ .Κ .Ε . πρός προ- 
σεταιρισμόν οπαδών καί δέν έπέτρεψεν 
τούτο νά καταλύση τόν κρατικόν μηχα
νισμόν. Τάς έπιτυχίας τή ς Αστυνομίας 
κατά τήν ώς άνω περίοδον, (ομολόγησαν 
οί ίδιοι οί κομμουνισταί, κατά τήν κρι
τικήν, τήν διεΕαχθεϊσαν ε ις  τήν Ζ ' ο
λομέλειαν τοϋ Κ.Κ.Ε., τόν Μ ά ϊον τοϋ 
1950.

«Σύντροφοι... Στό χρονικό διάστημα πού 
πέρασε άπό τό 1946 καί δώθε, δ έχθρός 
κατάφερε σοβαρά χτυπήματα στις κομμα
τικές δργανώσεις, πού έφεραν τήν διάλυ
ση πολλών άπ’ αύτές... Σάν αιτίες άνα- 
φέρονται τά έξής: Τό κλιμάκιο τού Π.Γ. 
στήν ’Αθήνα, ο! κομματικές καθοδηγήσεις 
στις πόλεις, τ ά  δ ί π λ ω σ α ν  μ π ρ ο 
σ τ ά  σ τ Ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ί  
β ά ρ ε σ α ν  ύ π ο χ ώ ρ η σ η  χ ω 
ρ ί ς  μ ά χ η . . .  Ή  άδράνεια τών κομ
ματικών οργανώσεων πέρασε άπό τό σώ
μα τους σάν διαβρωτικό όξύ καί συνετέλεσε 
σοβαρά στήν διάλυσή τους... Ή  σύνδεση 
τών κομματικών όργανώσεων μέ τίς μά
ζες, μέσψ τών ποικίλων μαζικών όργα
νώσεων, έσπασε μέ τήν τρομοκρατία τής 
’Ασφάλειας... Έ τσ ι, άπομονώνοντας δ έχ
θρός τίς κομματικές δργανώσεις άπό τίς 
όργανωμένες μάζες, τού ήταν πιό εύκολο 
νά τίς διαλύση... Δημιουργήθηκε μιά τέ
τοια άπόσταση τού Ινός καθοδηγητικοδ 
κρίκου άπό τόν άλλον καί δλων μαζί άπό 
τή βάση τοδ κόμματος π ο ύ  π ο τ έ  
σ τ ή ν  Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ϋ  Κ ό μ 
μ α τ ο ς  δ έ ν  τ ή ν  ξ α ν α ε ί χ  ά
με .  Έ τ σ ι  α ύ τ ό ,  π ο ύ  έ ν ν ο- . 
ο ϋ μ ε  κ ο μ μ α τ ι κ ή  ό ρ γ ά ν ω -  
σ η ,  π α ρ ά λ υ σ ε .  Μ ι ά  σ ο - 
β α ρ ώ τ α τ η  α ι τ ί α ,  π ο ύ  δ δ ή -  
γ η σ ε  ο έ σ ο β α ρ ά  χ τ υ π ή 
μ α τ α  κ α ί  σ έ  δ ι ά λ υ σ η  π ο λ 
λ ώ ν  κ ο μ μ α τ ι κ ώ ν  ό ρ γ α 
ν ώ σ ε ω ν ,  ε ί ν α ι  κ α ί  τ ό  χ τ ύ 
π η μ α . ά π ό  τ ά  μ έ σ  α... *0
έχθρός ήξερε πολλά πράγματα γιά  τίς κομ
ματικές μας δργανώσεις. Μέ τίς συλλή
ψεις καί τό σπάσιμο συμπλήρωσε τίς πλη
ροφορίες, πού είχε γιά τίς κομματικές όρ- 
γανώαεις... Τό Π.Γ. δέν άντέδρασε σοβα
ρά, επιτελικά, ένάντια ατίς λυσσασμένες

προσπάθειες τοϋ έχθροϋ νά διαλύση τίς 
κομματικές μας δργανώσεις... Καθαιρέσα- 
με τήν καθοδήγηση τής Κ.Ο.Α., δργανώ- 
σαμε κατά τό Φθινόπωρο τοϋ 1948 τό θε
σμό τών ’Επιτροπών Πόλης, είναι όμως 
φανερό πώς αύτό ήταν πολύ λίγο' καί γ ι ’ 
αύτό άλλωστε δέν άλλαξε ή κατάσταση».

Έ Ε  ίσου άΕιόλογος πρός τήν δράοιν 
τής Αστυνομίας Αθηνών, ήτο, κατά τήν 
ίοτορουμένην περίοδον, καί ή τοιαύτη 
τής Αστυνομίας τής γείτονος. Συγκε
κρ ιμ ένο ι, έπέτυχε νά θέση ύπό τόν έ
λεγχόν της τόν παράνομον κομμουνι
στικόν μηχανισμόν τοϋ Πειραιώς καί έν 
συνεχείρ νά τόν έΕαρθρώση, διά τής 
συλλήψεως πλέον τών τριών χιλιάδων 
μελών τοϋ Κόμματος. Έσημείω αε πλη- 
θύν άΕιολόγων έπιτυχιών ε ις  τόν άγώ- 
να της έναντίον τών έθνοπροδοτών, έκ 
τών όποιων, ελλείψει χώρου, καταχω- 
ροϋμεν μερικός, τάς σπουδαιοτέρας.

Οϋτω:
1) Τ ό ν  ' Ο κ τ ώ β ρ ι ο ν  τ ο ϋ

1946 κατώρθωσε ν ' άνακαλύψη καί έν- 
τός δύο ημερών νά συλλαβή ομάδα κομ
μουνιστών, ο ϊτινες έπετέθησαν έντός 
μαγειρείου έναντίον έθνικοφρόνων πο
λιτών, φονεύσαντες δύο έκ τούτων.

2) Τ ό ν  Ν ο έ μ β ρ ι ο ν  τ ο ϋ
1947 συνέλαβε 4 έκ τών δραστών, οί 
όποιοι, άποτελοϋντες ομάδα κομμουνι
στών δολιοιρθορέων, άπεπειράθησαν νά 
πυρπολήσουν τό άμαΕοστάσιον τής Υ. 
Ε.Κ.Α., άφοϋ έΕουδετέρωσαν τούς φύ
λακας τούτου.

3) Έ Ε ή ρ θ ρ ω ο ε  τ ό  δ ί 
κ τ υ ο  ν τής Ο .Ε.Ν .Ο . ( Ομοσπονδίας
Ελληνικών Ναυτικών Οργανώ σεων), 

ή όποια, άφ ' ένός, έστρατολογοϋσε ο 
παδούς τοϋ Κ.Κ., μεταΕύ τών ναυτι
κών, καί, άφ ' έτέρου, ένίσχυε τούτο διά 
τεραστίων οικονομικών μέσων, προερ- 
χομένων έκ συνεισφορών τών ναυτικών.

4 ) Τ ό  1 9 4 8  έ Ε η ρ θ ρ ώ θ η  
σπουδαιότατος παράνομος μηχανισμός 
τοϋ Κ .Κ .Ε., 20 στελέχη τοϋ όποιου συ- 
νελήφθησαν καί κατεδικάσθησαν εις 
θάνατον καί άλλας βαρείας ποινάς.

5) Τ ό  1 9 4 9  ά π ε κ α λ ύ φ θ η  
μηχανισμός οικονομικής ένιοχύσεω ς τοϋ 
Κ .Κ .Ε., ε ις  τόν όποιον ήσαν άναμεμει- 
γμένοι πολλοί έμποροι τοϋ Πειραιώς, οϊ- 
τ ινες συνεισέφερον μεγάλα χρηματικά 
ποσά.

6) Τ έ λ ο ς ,  π ρ έ π ε ι  ν ό  
τ ο ν ι σ θ ή ή συμβολή τής Αστυνο
μίας Πειραιώ ς ε ις  τήν έΕιχνίασιν τής 
ύποθέσεως τής δολοφονίας τοϋ Α μ ε 
ρικανού δημοσιογράφου Πόλκ, ή όποια 
συνεκλόνισε τήν διεθνή κοινήν γνώμην.

Μ ετά  τήν ήτταν τών κομμουνιστών 
ε ις  Γράμμον καί Βίτσι, ή ήγεσία τοϋ Κ. 
Κ.Ε. έχάραΕε νέαν τακτικήν ε ις  τόν α
γώνα της. Ο ΰτος μετεφέρθη έκ τοϋ πο
λεμικού πεδίου εις τήν όργάνωσιν καί 
καθοδήγησιν τής πάλης έπί οικονομικών, 
πολιτικών καί κοινωνικών θεμάτων τών 
λαϊκών τάΕεων. Βεβαίως, ό βασικός 
στόχος τοϋ Κ .Κ .Ε., ήτοι ή κατάληψις 
τής άρχής, παρέμεινεν άμετάθετος.

Σχετικώ ς, έλεγε τότε ό Ζαχαριάδης:

«Ή  κατάσταση παραμένει έπαναστατι- 
κή καί ή διάρκεια τής ύποχώρησης θά έ- 
ξαρτηθή άποκλειστικά καί μόνο άπό τήν 
ικανότητά μας νά κρατήσουμε σταθερά τόν 
θεμειλώδη κρίκο, ν’ ανυψώσουμε τούς με
ρικούς άγώνες σέ επίπεδο μεγάλης σύγ
κρουσης (οργανωμένης σέ πανελλήνιο κλί
μακα, γιά  τή ζωή τοϋ λαοΰ, τό ψωμί καί

τή λαϊκή δημοκρατία... Μ’ δσο περισσό
τερο πείσμα οί κομμουνιστές καταπια- 
στοϋν μέ τή δουλειά τής οικονομικής, κοι
νωνικής καί πολιτικής πάλης, τόσο ή ση
μερινή σύμπτυξη καί ύποχώρησή μας θά- 
ναι πιό σύντομη καί προσωρινή, τόσο πιό 
γρήγορα θά δημιουργήσουμε τίς συνθήκες 
και θά ωριμάσουν οί προϋποθέσεις γιά τήν 
καινούργια γενική άντεπίθεσή μας...».

1 9 5 0 - 1 9 7 1
Πλήν τής διεισδύσεως κομμουνιστι

κών στελεχών ε ις  τάς νομίμους μαϋικάς 
οργανώσεις, ή ήγεσία τοϋ Κ .Κ .Ε . μή ί- 
κανοποιηθεϊσα έκ τής έργασίας τοϋ κλι
μακίου Πλουμπίδη, έδωκεν έντολήν τό 
θέρος τοϋ 1950 ε ις  τόν Ν. Μπελογιάν- 
νην νά άφιχθή εις Ελλάδα έκ τοϋ Πα
ραπετάσματος, προκειμένου νά άνασυγ- 
κροτήση τό δίκτυον πληροφοριών, σχε
τικών μέ τήν άσφάλειαν τής χώρας καί 
τήν οικονομικήν της κατάστασιν. Ή  'Α 
στυνομία Αθηνώ ν άπ ' άρχής έτέθη έπί 
τά ίχνη τών νέων κινήσεων τοϋ Κ .Κ .Ε  
καί ε ις κατάλληλον χρόνον συνέλαβε 
τόν Μπελογιάννην καί 100 άλλα στελέ
χη τοϋ Κόμματος. 'Ε ν  συνεχεία όνεκά- 
λυψε δύο άσυρμάτους, ένα εις Γλυ
φάδα μέ χειριστήν τόν Ά ργυρ ιάδην  Ή -  
λίαν καί ένα εις Καλλιθέαν μέ χειρ ι
στήν τόν άρχικομμουνιστήν Ν ικόλαον 
Βαβούδην. 'Ε κ  τών κατασχεθέντων άρ- 
χείων, άπεκαλύφθη ή όλη όργόνωσις 
τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου τοϋ όποιου 
προίστατο ό Ν. Πλουμπίδης. Συνελή- 
φθησαν 30 στελέχη τοϋ τμήματος συλ
λογής πληροφοριών καί τοϋ οικονομι
κού. Ό  Πλουμπίδης συνελήφθη τό 1952 
καί καταδικασθείς ε ις θάνατον έΕετελέ- 
σθη. Μ ετά  ταϋτα, ή Αστυνομία κατώρ- 
θωαεν νά είσχωρήση έντός τών παρα
νόμων μηχανισμών τοϋ Κ .Κ .Ε . καί νά 
δύναται οϋτω, εις οίανδήποτε στιγμήν, 
νά καταφέρη πλήγματα έναντίον τού
του διά τής συλλήψεως ή άχρηστεύσε- 
ω ς στελεχών του. Οϋτω, συνελήφθη- 
σαν ό Δάλλας Δημήτρ ιος μέλος τής 
Κ.Ε. άρχηγός τοϋ έν Ά θ ή ν α ις  κλιμα
κίου τοϋ Πολιτικού Γραφείου, ό Μ ιλ 
τιάδης Ζαχαράτος, μέλος τής Κ.Ε. τοϋ 
Κ .Κ .Ε . καί πολλά άλλα στελέχη τών πα
ρανόμων μηχανισμών.

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟϊ’ΛΟΣ
’Αστυνομικές Δ) ντής Α '. Έδολοφο- 
νήθη τήν 24.12.44 ύπό τών κομμου

νιστών.
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Πλαστόν διαβατήριον ύπδ στοιχεία ΖΑΜΑΝΟΣ ΠΑΤΛΟΣ, άνήκον εις τδν συμμορίτην ΜΠΟΛΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ.

Μ ετά  τάε άρχάε τοΰ 1954 έφθασαν 
eic Ελλάδα έκ τοϋ Παραπετάσματος ή- 
γετικά στελέχη τοϋ κόμματος έκ τών 
όποιων όμως τά πλείστα συνελήφθη- 
σαν. Μ ετα ξύ  αύτών συμπεριλαμβάνονται 
ό Χαρίλαος Φλωράκης, διοικητής Β ' 
Μ εραρχίας τών συμμοριτών, είδικώς έκ- 
παιδευθείς ε ις τήν πολεμικήν άκαδη- 
μίαν τής Μόοχας, ό Λεω νίδας Τξεφρώ- 
νης, άπόφοιτος πολιτικής καί κατασκο
πευτικής σχολής τοϋ Παραπετάσματος, 
ό Μ όλ ιος Γρηγόριος, ό Κουτρούκης Γε
ώργιος, ό Λουλές Κω ν)νος, ό Τσαγκά
ρης Κυριάκος κ.ά.

Νέα έπιτυχία τής Αστυνομίας 'Α θ η 
νών κατά τής κομμουνιστικής δραστηριό- 
τητος έσημειώθη, τήν 21.12.55, ότε ά- 
πεκαλύφθη ε ις  Καλλιθέαν καί έντός 
κρύπτης άσύρματος, πομπός καί δέκτης, 
μετά κρυπτογραφημένων κωδίκων καί 
σημάτων. Ό  χειρ ιστής τοϋ άσυρμάτου Γ. 
Μ ω ρα ΐτης συνελήφθη. Τό 1957, ή 'Α 
στυνομία συνέλαβε 12 άκόμα στελέχη 
τοϋ Κ .Κ .Ε., τά όποια είσήλθον εις τήν 
'Ελλάδα έκ τοϋ Παραπετάσματος.

Ά π ό δ ε ιξ ιν  τοϋ έργου τής Αστυνο
μίας Αθηνώ ν εις τήν άντιμετώπισιν τοϋ 
κομμουνισμού άποτελούν τά άκόλουθα 
κείμενα, τά όποια έλέχθησαν ύπό τού 
Ραδιοφωνικού Σταθμού τών Κομμουνι- 
στοσυμμοριτών.

«...'Ορισμένες πληροφορίες καί γεγονό
τα δείχνουν δτι πράχτορες τής ασφάλειας 
κάνουν συστηματικές προσπάθειες, γ ιά  νά 
μποΰν στίς όργανώσεις μας, γιά  νά πιά- 
σουν τά καθοδηγητικά πόστα. Μ’ αυτόν 
τόν τρόπο έπιδιώκουν νά έπιδροΰν στήν πο

λιτική τής όργάνωσης πρός τήν κατεύθυν
ση, πού αύτοί θέλουν... Περισσότερη προ
σοχή οί εχθροί μας καταβάλλουν στίς πε
ριπτώσεις, πού γίνεται δουλειά γιά τήν 
άνασυγκρότηαη τής κομματικής όργάνω
σης... 'Γπάρχουν περιπτώσεις πού δ έχ- 
θρδς — ή "Ασφάλεια — παίρνει αύτδς 
τήν πρωτοβουλία μέ πράχτορές του, γιά  
νά κάνη δ ίδιος τήν ανασυγκρότηση...» 
(Φροντιστήριο τού άγωνιστή— Νέα ‘Ελ
λάδα—Μάρτης 1951 σελ. 54— 55).

«...Είναι άξίωμα γιά τήν μπολσεβίκικη 
έπαγρύπνηση δτι καμμιά δέν είναι τυχαία, 
δτι πίσω άπδ κάθε σύλληψη, δν τήν σκα
λίσης, θά βρής τδν εχθρό, πού τρύπωσε 
μέσα στίς όργανώσεις μας... Τδν έχθρδ— 
τήν "Ασφάλεια—δέν πρέπει νά τδν ύποτι- 
μαμε. "Οργανώνει καλά τούς προβακάτο- 
ρες μέσα στίς όργανώσεις μας...» (Φρον
τιστήριο τοϋ άγωνιστή— Νέα Ελλάδα — 
Φλεβάρης 1952 σελ. 150).

«...Έ δώ  καί ένάμισυ μήνα ή "Ασφάλεια 
κατώρθωσε νά δώαη ένα χτύπημα στήν 
κομματική δργάνωση τής ’Αθήνας» (Πρό
κειται διά τήν σύλληψιν τοϋ Ν. Μπελο- 
γιάννη. Φροντιστήριο τοΰ άγωνιστή—Φλε
βάρης 1952).

«Τό λέμε άνοιχτά καί καθαρά: δέν εί
μαστε καλά στδ τομέα τής συνωμοτικότη
τας καί τής έπαγρύπνησης- γ ι’ αύτδ ή Πα- 
παγική "Ασφάλεια θριαμβολογεί μέ τις 
συλλήψεις. "Αν τέτοια στραπάτσα συνεχι
στούν, αύτδ έγκυμονεΐ σοβαρούς κινδύνους 
γιά τδ κόμμα καί τδν άγώνα μας... (Ρ/Σ
29.5.54 ώρα 2 2 .3 0 ').

«...Οί σύντροφοι αύτοί δέν μπόρεσαν νά 
δώσουν σωστή έχτίμηση στά χτυπήματα 
τής "Ασφάλειας καί δημωυργήθηκε ή έντύ-

πωση δτι ή "Ασφάλεια είναι αέ θέση δλα 
νά τά έλέγχη...». (Ρ/Σ 22.6.54 ώρα 
2 1 .3 0 ').

«... Οί κουκουέδες δν έργααθοϋν καλά, 
μπορούν νά τινάξουν στδν άέρα τδ προβο- 
κατόρικο χαφιέδικο παραμύθι, δτι ή "Α
σφάλειες τά ξέρουν δλα, τά μαθαίνουν δ
λα, τά πιάνουν δλα καί δλους... (δρθρον 
Ζαχαριάδη μεταδοθέν έκ τοΰ Ρ/Σ τήν 20.
7.54 ώρα 2 2 .30 ').

«...Δεχθήκαμε ένα σοβαρό χτύπημα 
(σύλληψις Φλωράκη — Τσακίρη κ λπ .) ' 
έκείνο πού πρέπει νά κάνουμε, είναι νά 
βγάλουμε σωστά συμπεράσματα... "Αν μάς 
πολεμάη δ έχθρδς τόσο λυσσασμένα, είναι, 
γιά  νά μδς κάνη άνίκανους νά δργανω- 
θούμε καί νά καθοδηγούμε τούς λαϊκούς 
άγώνες (Ρ/Σ 11.9.54 ώρα 2 2 .30 ').

« ...Ή  έλλειψη συνωμοτικότητας βοήθη
σε τήν "Ασφάλεια νά μάς δώση τδ χτύπη
μα, πού μάς έδωσε μέ τις τελευταίες συλ
λήψεις...» (Ρ/Σ 29.9.54 ώρα 2 2 .3 0 ').

« ...“Οταν ή "Ασφάλεια μάς δίνη ένα 
χτύπημα, άντί έμεϊς νά κόψουμε κάθε έ- 
παφή μέ κείνους, πού είναν έπαφή μέ τδν 
συλληφθέντα, έμεϊς, σάν νά μήν έγινε τ ί
ποτα, συνεχίζουμε τήν δουλειά μας. “Ε
τσι δίνουμε τήν δυνατότητα στήν "Ασφά
λεια νά χωθή πιδ βαθειά καί νά μάς δώ
ση τδ χτύπημα, πού μάς έδωσε» (Ρ/Σ 16.
10.54 ώρα 2 2 .3 0 ').

« ...Ή  "Ασφάλεια δλα τά παρακολουθεί, 
δλα τά ξέρει, παντού έχει τούς άνθρώπους 
της, τίποτε δέν τής ξεφεύγει καί δ,τι καί 
νά κάνης, θά πιαστής... νά σπάση δηλαδή 
τδ ήθικδ τοΰ άγωνιστή...» (Ρ/Σ 26.10.54 
ώρα 2 2 .3 0 ').

«...Τδ έτος 1954 ήταν χρόνος δοκιμα-
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Φονικά έργαλεϊα, μέ τά όποια οΐ καννίβαλοι τής Ο.Π.Λ.Α. καί τοΟ Ε.Λ.Α.2. έξε- 
τέλεσαν αθώους "Ελληνας πολίτας.

αίας γιά τούς κουκουέδες καί τούς λαϊ
κούς άγωνιστές. Ό  ταξικός έχθρός μέ τις 
συλλήψεις τού ’Ιούλη καί τού Αύγουστου 
ξεσκέπασε τίς αδυναμίες μας. Τά χτυπή
ματα θά μπορούσαν νά μήν έχουν τόσην 
έκταση, άν έφαρμάζονταν σωστά οί ύπο- 
δείξεις τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.» (Ρ/Σ 1.1. 
55 ώρα 2 2 .3 0 ').

«... Ό  ταξικός έχθρός καί πρίν, μά ξε
χωριστά άπό τήν ύποχώρηση τού 1949 καί 
8ώ, έκμεταλλευόμενος τίς δυσκολίες μας, 
έκανε καί κάνει μιά συστηματική καί ό- 
λόπλευρη προσπάθεια νά χτυπήαη άπό τά 
μέσα τό Κ.Κ.Ε., νά ύποακάψη τά στελέ
χη, δηλαδή νά «φάν τό Κ.Κ.Ε. άπό τά 
μέσα» (άρθρον Μπαρτζώτα τής 18.1.55).

Κατά τήν ίδιαν περίοδον, αξιόλογος 
είναι καί ή δρασις τής Αστυνομίας Π ει
ραιώς εις τόν αγώνα κατά τοϋ εσωτερι
κού εχθρού. Ένδεικτικώ ς, άναφέρονται 
περιπτώσεις έκ τής δράσεώς της τού
της.

Τό θέρος τοϋ 1951, κατόπιν μακράς 
παρακολουθήσεως, συνέλαβε τό πλείστα 
τών μελών τής διαβοήτου κομμουνιστι
κής όργανώσεως (Ο .Ε .Ν .Ο .). Μ εταξύ  
τώ νάλλω ν, συνελήφθησαν οί: Μ πόλιας 
Γεώργιος, συμμορίτης, άποσταλείς έκ 
Πολω νίας καί είσελθών εις Ε λλά δα  λά
θρα, Τουλιάτος Χαρ., ύπεύθυνος τής Ο. 
Ε.Ν.Ο., Μπεκιάρης Δημ , παλαιόν στέ
λεχος τού Κ .Κ .Ε . κ.ό.

Τό φθινόπωρον τού 1951, συνέλαβε

πολλά στελέχη τής άνασυσταθείσης 
Κομμουνιστικής Ό ργανώ σεω ς Πειραιώς 
(Κ .Ο .Π .), έν ο ίς τούς: Μαυροσκώτην, 
Μπελαβίλαν, Στεργίου, Μουρατίδου Μ α 
ρίαν κ.ά.

Τόν ’Οκτώβριον τού 1951, κατόπιν 
μακρών παρακολουθήσεων, έπέτυχε νά 
τεθή έπί τά ίχνη τμήματος κατασκοπευ
τικού δικτύου τού Κ .Κ.Ε., δρώντος έν 
τη περιοχή τής πρώην Διοικήσεω ς Πρω- 
τευούσης. Συνέλαβεν άρκετά άνώτερα 
στελέχη τούτου, μεταξύ τών όποιων 
τούς: Μπάτσην Δημήτριον, Βουτσινάν 
Γεράσιμον, Μ ιχάκην Σταύρον, Φουστά- 
νον Αθανάσιον, Κατριβάνου Δήμητραν, 
Τριανταφυλλίδου Αικατερίνην, Χρύσην 
Γεώργιον κ.α. Δ ιά  τών καθόλου ένερ- 
γειών της έπί τής ύποθέσεως ταύτης 
παρέσχε πολύτιμον βοήθειαν ε ις  τήν "Α 
σφάλειαν Αθηνών, διά τήν άνακάλυψιν 
καί κατάαχεσιν τών άσυρμάτων Γλυφά
δας καί Καλλιθέας. Ο ί συλληφθέντες 
παρεπέμφθησαν εις τό  Στρατοδικεϊον 
έπί κατασκοπεία, ύπό τού όποιου πλεϊ- 
στοι κατεδικάσθησαν εις βαρυτάτας ποι- 
νός. Ό  Μπάτσης, καταδικασθείς εις 
τήν ποινήν τού θανάτου, έξετελέσθη.

Τόν Αύγουστον τοϋ 1954, κατόπιν 
μακροχρονίου παρακολουθήσεως, συνε
λήφθησαν διά κατασκοπείαν ύπέρ τού 
Κ.Κ.Ε., συγκρότησιν παρανόμων μηχα
νισμών κλπ., οί λάθρα είσελθόντες εις 
Ελλάδα έκ χωρών τού Παραπετάσμα

τος: 1) Τσακίρης Κυριάκος (Καπετάν

Θ εσσαλός), άναπληρωματικόν μέλος τής 
Κ.Ε. τού Κ.Κ .Ε., ταξίαρχος Ιππικού τού 
Κ /Σ  Θεσσαλίας. 2) Καρράς Σταύρος, 
άνώτερον ήγετικόν στέλεχος καί δεκα- 
πεντάς άλλων άνωτέρων στελεχών τοϋ 
κατασκοπευτικού δικτύου.

Τήν άνοιξιν τού 1955, κατόπιν μα
κράς παρακολουθήσεως, συνέλαβε τούς 
λάθρα ε ις  Ελλάδα είσελθόντας έκ χω
ρών τού Παραπετάσματος: 1) Έρυθριά- 
δην Πέτρον, άναπληρωματικόν μέλος 
τού Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., συντα
γματάρχην - πολιτικόν έπίτροπον τού 
άρχηγείου Κεντρ ικής Μακεδονίας, μέ 
βοηθόν τόν Βασβανάν, όστις έξετέλεσε 
τόν Πόλκ. Ό  Έρυθρ ιάδης Πέτρος με- 
τέπειτα ώνομάσθη στρατιωτικός διοικη
τής τού άρχηγείου Κεντρ ικής Μ ακεδο
νίας καί μέλος τού άνωτάτου πολεμικού 
συμβουλίου τών Κ/Σ. 2) Φιλίνην Κω ν) 
νον, μέλος τού προεδρείου τής Ε.Π.Ο. 
., άπόιροιτον τής σχολής Μπελογιάννη, 
3) Τριανταφύλλου Κω ν)νον, άνώτερον 
στέλεχος τού Κ.Κ .Ε., 4 )  Έρυθριάδου 
Έλλην, σύΖυγον τού Πέτρου καί άλ
λους, ο ϊτινες άπετέλουν στελέχη κατα
σκοπευτικού δικτύου.

Ή  Δ ιεύθυνο ις Πατρών έξήρθρωσε κα
τά τήν μετά τό 1949 περίοδον, τόν πα
ράνομον μηχανισμόν Νοτιοδυτικής Ε λ 
λάδος καί έξώντωσε τόν X. Καραγιάν- 
νη (Καπετάν  Δ ιομήδη), ένα έκ  τών 
πλέον αίμοβόρων Κ/Συμμοριτών τής Πε- 
λοποννήοου. Ε ις τήν Κέρκυραν, έπετεύ- 
χθη διείσδυσις τής Αστυνομίας εις τούς 
παρανόμους συνωμοτικούς μηχανισμούς 
καί έξουδετέρωσίς των διά τής συλλή- 
ψεως πολυαρίθμων μελών των.

Μ ετά  τό 1961 ή πολιτική άναταραχή 
έπέτρεψεν ε ις  τό ύποκατάστατον τού 
Κ .Κ .Ε . τήν Ε.Δ.Α., νά αύξήση τήν έπιρ- 
ροήν της έπί τών μαΖών καί νά κατορ- 
θώση μέ τήν άνοχήν τών άστικών κομ
μάτων νά προετοιμάΖη τάς προϋποθέ
σεις διό ένα νέον ένοπλον άγώνα πρός 
κατάληψιν τής έξουσίας. Εύτυχώς, διά 
τήν Ελλάδα, ή κομμουνιστική άπειλή έ- 
Εουδετερώθη μετά τήν έθνοσωτήριον έ- 
πανάστασιν τής 21ης Απριλ ίου, ε ις  τής 
όποιας τό έργον συμπαρεστάθη μέ άλας 
της τάς δυνάμεις ή Αστυνομία Πόλεων. 
Ή  έναντίον τού Κομμουνισμού δρασις 
τού Σώ ματος μετά τήν 21ην Απριλίου, 
συνίσταται ε ις τήν άνακάλυψιν καί τών 
κομμουνιστικών άρχείων καί τήν σύλλη- 
ψιν τών περισσοτέρων κομμουνιστών. 
Π ρός τούτοις, έξηρθρώθησαν πολυάρι
θμα κομμουνιστικά δίκτυα καί συνελή
φθησαν σημαίνοντα στελέχη τού Κ.Κ.Ε., 
μεταξύ τών όποιων, ό Καλούδης Νικ. 
μέλος τού Π.Γ. τής Κ.Ε. τού Κ.Κ .Ε., ά 
ΖορΖοβίλης Ζήνων μέλος τής Κ.Ε. τού 
Κ .Κ .Ε., ό Γιάνναρης Ιω ά ν ν η ς  έπαγγελ- 
ματικόν στέλεχος τού Κ .Κ.Ε., ό Παρ- 
τσαλίδης καί ό Δρακόπουλος προοφά- 
τως κ. ά.

Ή  έξιστορηθεϊσα δράσις τής Αστυ
νομίας Πόλεων κατά τού Κομμουνισμού, 
παρά τήν λίαν περιληπτικήν καί έντε- 
λώς ένδεικτικήν περιγραφήν της, παρέ
χει έν τούτοις ε ις  τόν άναγνώοτην, τήν 
δυνατότητα νά έκτιμήση τήν συμβολήν 
τού Σώματος, ε ις  τήν περκρρούρηοιν τής 
έθνικής άσφαλείας, τής δημοκρατίας, 
τών Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών καί 
τής ήσυχίας καί εύτυχίας τού λαού μας.

θέαμα πού προκαλεΐ φρίκη. Τό κατακρεουργημένο σώμα τού άστυφόλακος Βασ. Μα- 
κροπούλοο ένα άκόμα άπό τά Ιργα τών έροθρών πρακτόρων.
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H Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Α Ε Ο Ν
e ί ς την ε π ο π ο ι ί α ν  τού 1940 -1941

ΤΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ο Υ  I .  Θ Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

...Ήταν νά κλαΐς άπό συγκίνησι γιά τά αισθήματα πού έ- 
δοκίμαζαν οί γενναίοι του 1940 -1941, βλέποντας την Α
στυνομική φάλαγγα δίπλα τους. Και έκλαιγες μαζί με τον 
άμαχο πληθυσμό του Άργυροκάστρου, τής Δορβιζιάνης, 
των Δρυνοχωριών, δταν μέσα στά συντρίμμια και τούς 
καπνούς των βομβαρδισμών ξεπετιόνταν οί άστυνομικοι 
τής φάλαγγας γιά νά δώσουν χεϊρα βοήθειας και παρη
γοριά στούς πληγωμένους, στούς διαμελισμένους.

Ν Ο ΙΩ Θ Ε ΙΣ  άφάνταστη χαρά καί ψυ
χική άνακούφισι, όταν, άντιμετωπίΖον- 
τας Ζώνη κινδύνου ή τρικυμισμένη θά
λασσα, μέσα στήν όποια βρέθηκες άθε- 
λά σου, ή καιόμενο σπίτι τού όποιου οί 
φλόγες σέ περιτριγυρίζουν, παρουσιά- 
Ζωνται Εαφνικά μπροστά σου καλοί σου 
φίλοι. Καί νοιώθεις ψυχική ευφορία καί 
γίνεσαι θηρίο άνδρείας όταν, αυτοί οί φί
λοι σου, πού άπρόσμενοι φάνηκαν μπρο
στά σου, Εέρης ότι είναι άπό καθήκον 
καί έμπειρία όΕιοι καί ικανοί νά σέ γλυ
τώσουν άπό τόν κίνδυνο, άπό σφαίρες 
κακοποιών, άπό ένέδρες κακούργων 
κλπ.

Τέτοιο άκριβώς συναίσθημα δοκίμα
σα όταν, άνεβαίνοντας άπό τό Αργυ
ρόκαστρο στήν Παλαιοκάστρα, μιά άλη- 
θινή Ζώνη θανάτου, πού οί σφαίρες σφύ- 
ριΖαν στόν θολόν ούρανό καί μακριά 
βροντοκοποϋσαν οί οβίδες τού πυροβο
λικού, άντίκρυσα πρώτα μιά φάλαγγα 
μοτοσυκλεττιστών καί άκουσα κατόπιν 
τις φωνές τους.

“Ημουν έπάνω σ' ένα φορτηγό, ντυ
μένος κωμικό, σάν πολεμιστής τάχα, μέ 
ανοιχτό γκρίΖο πανταλόνι, μέ μπόττες 
— γκέττες παληές, χωροφυλακίστικες, 
μέ ένα κοντόφαρδο πέτσινο σακκάκι καί 
μέ ένα δερμάτινο σκούφο, πού μού έ 
πεφτε ώς τά αύτιά καί κάποτε ώς τό 
σβέρκο μου. -

“Οπως ήμουν ντυμένος προκαλοΰσα 
κάποτε τό γέλιο στούς γενναίους μας 
τού πολέμου 1 9 4 0 — 1941, τά σκώμμα
τά τους καί τά πειράγματά τους. ’Αλλά 
καί καθώς ήμουν ντυμένος καί σκαρ
φαλωμένος στό στρατιωτικό φορτηγό, 
πού μετέφερε τρόφιμα καί κιβώτια σφαί
ρες, λογόριαΖα νά μέ φοβάται ό... θά
νατος καί νά μή μ' όνεγνώριΖε ούτε ή 
μάννα πού μέ γέννησε. Γ ι ' αύτό καί Εα- 
φνιάστηκα ότρν ακόυσα πρώτα μιά φω
νή, ύστερα πολλές άπό τήν φάλαγγα.

“Ηρθε ή πρώτη φωνή: «— Βρέ, είναι 
ό! ! Ακολούθησαν οί άλλες χαρού
μενες καί δυνατές: « — Είναι ό!...ώ!
ώ! ! !...».

"Υστερα άπό μιά «συνταρακτική» δια
κοπή, πού τήν έκαμε ή έκρηΕι καί ή φω

τιά μιάς βόμβας στήν πλαγιά, Εαναφώ- 
ναΕε ή πρώτη φωνή: «Κατεβάστε τον 
κάτω! Κατεβάστε τον!...».

“Ηταν σάν διαταγή.
— Κατέβα κάτω! μέ πρόσταΕε καί ό 

οδηγός τού φορτηγού.
Πήγα νά θυμώσω καί νά φωνάΕω ότι 

θά διαμαρτυρηθώ άμέσως τηλεφωνικώς 
στό 'Επ ιτελείο, πού μέ κατέβαΖαν σέ 
μιά πυρόβλητη Ζώνη καί μού άνέκοπταν 
τήν άποστολή. Πήγαινα στά «Τρία Αύ- 
γό», στήν Παληοκάστρα, γιά νά μάθω 
μιά καινούργια νίκη τών γενναίων μας 
έΕω άπό τό πυρίκαυστο ταμπούρι τού 
έχθροϋ, τό Τεπελένι.

Μ ά ό θυμός καί τό δέος μού κόπη
καν όταν μετά τ ις  φωνές —  τήν δια
ταγή — άκολούθησαν γέλια.

ΦώναΕα έρεθισμένος:
— Βρέ, ποιοι είστε σείς;...
Είπε πρώτα ό οδηγός τού φορτηγού 

καί έπανέλαβαν πολλές φορές τήν φρά- 
σι του άπό γύρω, πολλές φωνές πολεμι
στών:

— Ο ί Πόλισμαν! ! Ο ί Πολισμανέοι 1! 
Ή  Πολισμανία! !...

Καί άκολούθησαν χειροκροτήματα ά
πό τή φάλαγγα, τά άμπριά καί τούς λάκ
κους τών γενναίων καί οί δυνατές χα
ρούμενες βραχνές φωνές τους:

— Μπράβο! Μπράβο Πολισμανία!!...
—  Γειά σου Αστυνομία Π όλεω ν!!!...

Κατέβηκα χαρούμενος, εύωχούμε-
νος ψυχικά, μέ τά συναισθήματα πού 
σάς προεϊπα. "Εδ ινα  τό χέρι μου, μού 
έδιναν τά χέρια τους. .

— Εσύ σαι Λουκά! Γιώργο εσύ!...
—  Ναι, ναϋ...
—  Πού βρεθήκατε έδώ;
— Καί σοΰ έχω ένα άστυνομικό δελτίο 

σήμερα, λαυράκι πού λ έ ς !... Δ έν  θά τό 
έχη ούτε ό Λεω τσάκος στήν Αστυνο
μική Διεύθυνσι σήμερα!...

— Ο ύτε ό Ά ρ ν έλ λ ο ς  — είπα γελών
τας — στή Γενική Ασφ άλεια !...

— Θά μού είπής Λουκά, καί άς φω- 
νόΖη ό Ρα κ ιντΖής!...

—  "Ο χ ι, ό Βαβούρης!...
—  Βρέ τό Στάθη!...
—  Βρέ τόν Λ ουκ ά !...

"Ε χουν  περάσει 20 χρόνια τώρα καί 
ή άνάμνηοις αύτής τής συναντήσεως, 
στις πλαγιές τού Δρίνου, έΕω άπό τήν 
Παληοκάστρα τού Τεπελενιού, δέν σβή
νει. Στέκε ι σταθερά φεγγερή, γεμάτη 
άσημόχρυσο φώς όπως έκεϊνο τό  άΕέ- 
χαστο ήλιοβασίλεμα τού Γεννάρη τού 
1941. Γιατί γεννήθηκε στή Ζώνη τού 
θανάτου' άσβεστη θά μείνη ώς τήν ώρα 
τού θανάτου...

"Ε χω  σημειώσει: Πώ ς άγνώριστο νό- 
μιΖα τόν έυτόν μου καθώς ήμουν κω
μικοτραγικά ντυμένος. Αύτούς δέ θά 
τούς έγνώριΖε κανείς, δέν τούς όνε- < 
γνώριΖα καθώς έκεϊνοι ήσαν ντυμένοι. 
Φορούσαν κράνη έπάνω τους, μπέρτες, 
νιτσεράδες καί έπ ' ώμου κοντοκάνικα 
ντουφέκια καί μερικά μικρά πολυβόλα. 
Μ όνον  τά κουμπιά τους μέ τόν άσημένιο 
φουντωτό σταυρό, τό σήμα τού Σώ μα
τός  τους, πρόδιναν ποιοι ήσαν.

'Αλήθε ια  αύτό τό σήμα, αύτά τά 
κουμπιά... Διαταγή ήταν νά φαίνωνται 
καί όταν περνούσαν άπό άπυρόβλητες 
Ζώνες φορούσαν καί τά άοτυνομικά 
τους πηλήκια.

'Εκ ε ίνα  τά κουμπιά καί τό σήμα στά 
πηλήκια ένέπνεαν. Προκαλοΰσαν ρίγη 
συγκινήσεως, ένθουσιασμοϋ στούς γεν
ναίους τού 1940  —  1941, τά χειροκρο
τήματά τους, τις Ζητωκραυγές τους καί 
τ ις  έπευφημίες τους:

— Μπράβο 'Αστυνομία  Πόλεω ν! ! 
Μπράβο Πολισμανία!!...

Φευγάτος τήν 5η ήμέρα τού Έλλη- 
νοϊταλικού πολέμου γιά τό μέτωπο Κ ρυ
σταλλοπηγής —  Καστοριάς —  Κορυ- 
τσάς, δέν είχα ιδέα τί ε ίχε συμβή μέ 
τήν 'Αστυνομία  Πόλεων. Τήν είχα άφή- 
σει νά μάχεται στόν παντοτεινό τη ς το
μέα καθηκόντων στήν Πρωτεύουσα καί 
στόν Πειραιά. Καί στόν «Πρόσθετο» τού 
πολέμου νά έποπτεύη διά τήν έγκαιρη 
καί γοργή συρροή τού άμάχου πληθυ
σμού στά καταφύγια, καί γιά τήν τά£ι 
στούς τόπους συγκεντρώσεως καί άνα- 
χωρήσεως γιά τό  μέτωπο τών πολεμι
στών... Σ τή ν  Πάτρα έπίσης φρόντιΖε 
μέ ψυχή καί πνοή αύτοθυσίας νά άπο- 
σύρη άπό τούς δρόμους γιά τά νοσο-
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Έμ,προοθεν ένδς Ίτκλικοΰ όχυροΰ εις Άργυρόκαστρον. Ό  δεύτερος έξ Αριστε
ρών είναι δ έπικεφαλής τής ’Αστυνομικής φάλαγγος εις ’Αλβανίαν Ύπαστυ- 
νόμ,ος τότε καί νΰν ’Αστυνομικές Δ) ντής k/i. κ. Λουκάς Παπακωνσταντίνου. 
Εις τδ μέσον μέ τά πολιτικά δ καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Ν. Βέης.

κομεϊα πληγωμένους καί νεκρούς τών 
βομβαρδισμών τής εχθρικής αεροπορίας 
καί νά σκοτώνεται καί νά τραυματίζε
ται...

Ευάριθμοι είναι, ώς γνωστόν, οί ν ε 
κροί καί τραυματίες τής Αστυνομίας 
Πόλεων (ΑΕ ιω ματικο ί, Βαθμοφόροι καί 
Αστυφύλακες) άπό τούς άνάνδρους 

βομβαρδισμούς I τών άεροπόρων τού 
Ντοΰτσε Μουσολίνι κατά τής πόλεως 
τών Πατρών, καί ιδίως κατά τήν πρώ- 
την ήμερα τοϋ πολέμου.

"Η μουν  έπίσης πληροφορημένος ότι 
κατά τήν πρώτη πολεμική έβδομάδα πο
λυάριθμοι ΑΕιωματικοί καί Αστυφύλα
κες, πού ήσαν έφεδροι τού Στρατού 
μας, έπεστρατεύθησαν καί ένετάχθησαν 
στις τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ε ίχε κάμει, λοιπόν, τό καθήκον του 
τό Σώμα τού Πολιτισμού πρός τό μα- 
χόμενον Έθνος.

Γιά όλα αύτά Εαφνιάστηκα καί τρό- 
μαΕα νά άναγνωρίσω τήν ποιότητα καί 
τούς άνθρώπους τής φάλαγγος τών 52 
(αν θυμάμαι καλά τόν άριθμόν της) ά- 
στυνομικών μοτοσυκλεττιστών. Μ έ  αύ- 
τή ή Αστυνομία Πόλεων διέψευδε τό 
άρχαίο ρητό «Ούκ έν τφ πολλφ τό εύ!»

Μ έ  τήν ιράλαγγά της άΕιοποιούσε τήν 
άντίθετη αποψι, ότι καί έν τώ πολλφ τό 
εύ, τό καλύτερο έπί πλέον, όταν είναι 
χρήσιμο στήν κοινωνία καί στό Εθνος. 
Αύτό τό -έπί πλέον εύ» είναι τό νόημα 
τής ιδέας τής αύτοθυσίας...

Οπωσδήποτε, «όπαχθείς» άπό τήν ή- 
ρωϊκή φάλαγγα καί τρέχοντος μαΖί της 
στήν πετροθάλασσα καί τήν λασποθά
λασσα τών δρόμων, άνάμεσα στά διάσε

λα τής Τρεμπεσίνας καί τού Δρίνου, έ- 
πληροφορήθην τά τής συγκροτήσεώς 
της. Μ ού τήν έΕήγησε κυρίως ό έπί κε
φαλής της κ. Λουκάς Παπακωνσταντί
νου, Αστυνόμος τότε, συνταΕιούχος Α 
στυνομικός Διευθυντής τώρα. Η ταν έ- 
θελοντική ή φάλαγΕ. Μ όνο ι τους οί άστυ- 
νομικοί, μεγάλοι καί μικροί, είχαν Ζητή
σει διά μέσου τοϋ Αρχηγείου καί τού 
'Υπουργείου Ασφαλείας νά έχουν με
γαλύτερη καί περισσότερη συμβολή προ
σφοράς στόν μεγάλο άγώνα τού Ε
θνους καί τού Λαού. Ο ί δισταγμοί νά δε
χθούν τήν γενναία προσφορά ήσαν καί 
άπό μέρους τής ήγεσίας τοϋ Σώ ματος 
καί τοϋ Υπουργείου. Τά κυριώτερα αί
τια τών δισταγμών ήσαν, άφ ' ένός, ότι 
τό Σώμα είχεν άποψιλωθή άπό τήν έ- 
πιατράτευσι καί, άφ ' έτέρου, διότι οί έ- 
ναπομείναντες έχρειάΖοντο γιά τήν τά- 
Ει στις άναστατωμένες άπό τόν πόλε
μο μεγαλοπόλεις τών 'Αθηνών, τού Π ε ι
ραιώς καί τών Πατρών, πρό παντός δέ 
στις δύο τελευταίες, όπου οί βομβαρδι
σμοί τού έχθρού ήσαν συχνοί καί άνελέ- 
ητοι.

Έπεκράτησεν ώς τόσο ή έπιμονή τής 
γενναιότητος καί ή άλλη τής σκοπιμό- 
τητος. Τήν έγεύθηκα, τήν είδα μέ τά 
μάτια μου αύτή τήν γενναιότητα καί 
τήν σκοπιμότητα. Ή  φάλαγγα έτρεχε 
μέσα στή φωτιά τού πολέμου, κάτω ά
πό τά βουητά τών βομβών τών κανονιών 
καί τών άεροπλάνων, στή σφαιροβροχή, 
στούς λυσσασμένους τρανταγμούς τών 
μπαΖούκας, τών όλμων καί τών χειρο
βομβίδων, νά μεταφέρη ρουχισμό, πο
λεμοφόδιο, τρόφιμα, διαταγές...

Αλλά πέρα άπό αύτό ή σκοπιμότης 
πήρε τήν μεγάλη άΕιοποίησί της. Κ α 
θώς οί γενναίοι φαντάροι μας έβλεπαν 
τά κουμπιά καί τά πηλήκια τής Α στυ 
νομίας Πόλεων, τά γεροδεμένα κορμιά 
τής φάλαγγας νά είναι δίπλα τους, νά 
τρέχουν κοντά τους μέσα στή σφαιρο- 
βροχή, θέριευαν περισσότερο:

— Μπράβο Αστυνομία! ΜαΖί μας 
καί ή Πολισμανία! !...

Καί άκολουθοΰσε χειροκρότημα, ντου- 
φεκίδι καί κραυγή: ' Α έ ρ α !  Ά  έ-
ρ α! Ά  έ ρ α Μ ο υ σ ο λ ί ν ι ! ! . . .

Μ ού είπε ένας φαντάρος, έΕω άπό 
τήν Πρεμετή, ένα ολόκληρο τραγούδι - 
δημιούργημά του. Θυμάμαι τό ρεφραίν, 
άν τό κράτησα καλά:

- — Ντούτσηδες καί Τσιάνοι
θά σάς βουτήΕουν οί Πολιομάνοι.
Μ έ  τήν 'Αστυνομία  θά σάς πιάσουμε 
καί στήν Αθήνα μας θά σάς κρεμά

σουμε...
Ντούτσηδες καί Τσιάνοι
θά σάς βουτήΕουν οί Πολιομάνοι!...»

Ή τ α ν  νά κλαϊς άπό συγκίνησι γιά τά 
αισθήματα πού έδοκίμαΖαν οί γενναίοι 
τού 1940 — 1941, βλέποντας τήν άστυ- 
νομική φάλαγγα δίπλα τους. Κα ί έκλαι- 
γες μαΖί μέ τόν άμαχο πληθυσμό τού 
'Αργυροκάστρου, τής ΔορβιΖιάνης, τών 
Δρυνοχωριών, όταν μέσα στά συντρίμ
μια καί τούς καπνούς τών βομβαρδι
σμών Εεπετιόνταν οί άστυνομικοί τής 
φάλαγγας γιά νά δώσουν χεϊρα βοή
θειας καί παρηγοριά στούς πληγωμέ
νους, ατούς διαμελισμένους.
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

01 ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΑΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΠΟΛΕΩΝ

#  Τροχαία Κίνησις

#  Αγορανομία

#  Τουρισμός

#  Προστασία ’Εθνικού νομίσματος
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#  ’Αθλητισμός

Πλήν τής διώΕεως του κοινού καί τού 
κοινωνικού έγκλήματος, ή Αστυνομία 
Πόλεων κατά τήν 50ετή  δράσιν της κα
τέβαλε ιδιαιτέρας προσπάθειας καί έπέ- 
τυχεν νά άντιμετωπίση έπιτυχώς καί τά 
ύπόλοιπα φλέγοντα Ζητήματα τά όποια 
συνήθως απασχολούν τάς πολυάνθρω
πους πόλεις ε ις  τάς όποιας τό Σώμα 
τούτο άσκεϊ τά καθήκοντα του. "Εν πρώ- 
τοις σοβαρώς άπηοχόληοαν τήν Αστυ
νομίαν δυσχερέστατα προβλήματα δια- 
σφαλίσεως τής τάΕεως, μεταΕύ των ό 
ποιων περιλαμβάνονται κυρίως τά γνω
στά συλαλλητήρια κατά τά όποια έκα- 
τοντάδες άστυνομικών ύπέστησαν σωμα
τικός βλάβας, αί μακροχρόνιοι άπεργίαι, 
αί άφίΕεις ύψηλών προσώπων, αί διάφο
ροι έορταστικαί έκδηλώσεις κ.ά. Πρός 
τούτοις, δραστικά μέτρα έλήφθησαν ά- 
φορώντα εις τήν ήσυχίαν τών κατοίκων 
καί τήν εύπρέπειαν καί εύκοσμίαν τών

πόλεων.
"Αλλο σοβαρό πρόβλημα, τό όποιον 

άπερρόφησεν καί έΕακολουθεϊ νά άπορ- 
ροφά μέγα μέρος τής δραστηριότητας 
τής Αστυνομίας είναι ή Τροχαία κίνη- 
σις, ή όποια σήμερον, λόγω τής ύπερ- 
μέτρου αύΕήσεως τών οχημάτων, παρου
σιάζεται έΕαιρετικώς δυσχερής.

Ή  Αστυνομία καί ε ις  τόν έν λόγω 
τομέα, παρά τάς έμφανιΖομένας ένεκα 
στενότητος χώρου καί άλλων αιτίων δυ
σχέρειας, κατόρθωσε, χάρις ε ις  τήν φι- 
λότιμον προσπάθειαν τών άνδρών της 
καί τήν χρησιμοποίησιν νέων μεθόδων 
ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας, νά έπιλύ- 
ση κατά τό άνθρωπίνως δυνατόν τό  κυ- 
κλοφοριακόν πρόβλημα τής Πρωτευού- 
σης καί τού Πειραιώς, ένθα τούτο ιδίως 
έμφανίΖεται ιδιαιτέρως όΕύ.

Παράλληλος είναι ή έπαγρύπνισις τής 
"Αστυνομίας εις τόν τομέα έΕασφαλίοε-

ως ε ις  τόν πληθυσμόν βασικών βιοτι
κών άγαθών. Δ ιά  τής "Υπηρεσίας "Αγο
ρανομίας προφυλάσσεται τό καταναλω
τικόν κοινόν άπό τής αισχροκέρδειας καί 
τής διαθέσεως άκαταλλήλων ειδών.

Σπουδαιότατον καί έθνοφελές ώσαύ- 
τως, άπέθη τό έργον τού Σώματος, τό 
όποιον διά τής "Υπηρεσίας Προστασίας 
Εθνικού Νομίσματος (Υ .Π .Ε.Ν .), κατέ- 

φερεν άπό τής συστάσεώς του μέχρι σή
μερον, άποφασιστικά πλήγματα κατά τών 
έπιβουλευθέντων τό έθνικό μας νόμι
σμα.

"Αλλά καί ε ις ένα άλλον τομέα, τόν 
Τουρισμόν, αί ύπηρεσίαι τής "Αστυνο
μίας Πόλεω ν ύπήρΕαν αύτόχρημα σωτή
ριοι. Ή  άνάλυσις τούτων έκφεύγει τού 
παρόντος, πρέπει όμως νά τονισθη, ότι, 
ώς ώμολόγησαν υπεύθυνα χείλη ήμετέ- 
ρων καί Εένων τουριστικών παραγόντων, 
ένα μεγάλο κομμάτι τού σημερινού "Ελ
ληνικού Τουριστικού θαύματος άνήκει ε ις 
τήν δραστηριότητα καί τόν Ζήλον τών 
άΕιωματικών καί κατωτέρων τού Σώ μα
τος.

Τεράστιον, τέλος, είναι τό άνθρωπι- 
στικόν έργον τής "Αστυνομίας. "Απαι
τούνται ίσως έκατοντάδες σελίδων διά 
νά άναφερθούν περιπτώσεις καθ’ άς με-

Πενηντα ολόκληρα χρόνια, οι Α 
στυνομικοί δέν έφεϊσθησαν κό
πων καί θυσιών, προκειμένου νά 
εξασφαλίσουν τήν ήσυχίαν, τήν 
τάξιν καί τήν άσφάλειαν τοϋ λα- 
οϋ μας. Πενήντα ολόκληρα χρό
νια άπό τής ίδρύσεώς της ή ’Α
στυνομία Πόλεων, συνέβαλεν τά 
μέγιστα εις τήν οικονομικήν άνά- 
πτυξιν τής χώρας μας καί μέ τό 
κολοοσίέΐϊον φιλανθρωπικόν της 
έργον άποτελεϊ άγγελον άγάπης 
τών έχόντων ανάγκην βοήθειας.

μονωμένοι άστυνομικοί ή αστυνομικοί 
Ύπηρεσίαι, έ£ω άπό τά καθαρώς άστυ- 
νομικά των καθήκοντα καί ώθούμενοι 
έΕ αισθημάτων άλτρουϊσμού καί φ ιλαν
θρωπίας, έθυσίασαν τήν Ζωήν ή τήν σω
ματικήν των άκεραιότητα, προκειμένου 
νά έπιτελέσουν κάποιο έΕωυπηρεσιακό 
μέν, άλλ" ώραϊο καί άνθρώπινο καθήκον.

Μ έ  τ ά  υ ψ η λ ά  ι δ α ν ι κ ά  
ύ π ό  τ ώ ν  ό π ο ι ω ν  δ ι α π ν έ 
ο ν τ  α ι ο ί ά ν δ ρ ε ς  τ ή ς  " Α
σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν ,  μ έ  
τ ή ν  ά κ ό μ α τ ο ν  θ έ λ η σ ί ν  
τ ω ν  ν ά  ύ π η ρ ε τ ή σ ο υ ν  έ ν  
π α ν τ ί  τ ό ν  σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο ν ,  
μ έ  τ ή ν  έ ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α ,  τ ή ν  
μ ε θ ο δ ι κ ό τ η τ α  κ α ί  τ ή ν  
π ρ ο ο ή λ ω σ ι ν  ε ι ς  τ ά  έ θ ν ι -  
κ ά  ι δ ε ώ δ η ,  ή ό π ο ι α  τ ο ύ ς  
δ ι α κ ρ ί ν ε ι  κ α ί  τ έ λ ο ς ,  μ έ  
τ ή ν  ά γ ά π η ν  κ α ί  τ ή ν  σ υ μ -  
π α ρ ό σ τ α σ ι ν  τ ο ϋ  " Ε λ λ η ν ι 
κ ο ύ  λ α ο ύ ,  τ ό  τ ι μ η μ έ ν ο ν  
Σ ώ μ α  θ ά  β α δ ί σ η  τ ό ν  δ ρ ό 
μ ο ν  τ ή ς  π ρ ο ό δ ο υ  κ α ι  
τ ή ς  π ρ ο κ ο π ή ς ,  π ρ ό ς  δ 6- 
Ε α ν  τ ο ϋ  ί δ ι ο υ  κ α ί  τ ή ς  
φ ι λ τ ά τ η ς  ή μ ώ ν  π α τ ρ ί δ ο ς .
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Περιπολικών τής ’Αμέσου Αράαεως, τό γνωστόν «100», "Αγγελος παρηγοριίς καί έλπίϊας γ ιδ  δσους σέ 
κάποιες δύσκολες ώρες χρειαστούν τή συνδρομή τής ’Αστυνομίας.

Ό  Τουρισμός καί ή προστασία των άρχαιολογικών μας χώρων. "Ενας τομεϋς, εις τόν όποιον ή ’Αστυ
νομία Πόλεων έχει τή μερίδα τού λέοντος.
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28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν . A ' κ. I. ΡΑ Ι Κ Ο Υ

«Οϋτοι έν αομασι καί ουτοι έν ίπποι,ς, ημείς δε έν όνόματι Κυρίου τοϋ Θεοϋ ημών εμεγαλύνΟημεν»
( Γ  Ψαλμ. Δαυίδ)

Π ΡΑΞΕΙΣ ΑΙΩΝΙΕΣ καί πράξεις καθημερινές, πράξεις άσήμαντες καί πράξεις υπέρτατης σημασίας, 
συνταιριάζουν στήν ζωή τήν ανθρώπινη παρουσία. Πόλεμοι ,νίκες καί θυσίες, άνταμώνουν στις άμέ- 

τρητες σελίδες τής Ιστορίας των λαών, στό πέρασμα τοΰ χρόνου. Πολύ σπάνια, όμως, στό διάβα αύτοΰ 
τοϋ χρόνου, συναντάμε τήν ιστορική έξαρσι, τήν ιστορική πράξι, μέ τό υψηλό νόημα.

"Αξιος πάντοτε ό κάθε ήρωισμός. Περισσότερο, όμως, άξιος ό ήρωισμός έκεΐνος πού σφικτοδένεται 
μέ μιά ’Ιδέα. Πάνω άπ’ όλα πιό άξιος ό ήρωισμός, ό σπάνιος, πού συνειδητά τόν άσκεΐ ό ήρωας γιά τήν 
έπιτυχία τής μεγάλης ’Ιδέας του.

Τόσο πολυκύμαντη καί τόσο, άληθινά, καταπλη
κτική ιστορία, όση τοΰ' Ε λληνικού λαοΰ, κανένας 
άλλος λαός δέν έχει νά επίδειξη. Δύσκολη καί κο
πιαστική ή παρακολούθησις τής συνεχείας της. 
Ή  παλίρροια καί ή άμπωτις τής φυλετικής μας ορ
μής, είναι τόσο σύμμικτη μέ τά γεγονότα των δια
φόρων εποχών, πού μάς άναγκάζει νά σταματάμε 
πολλές φορές τήν ερευνά μας καί νά ζητάμε τό 
όρόσημο πού θά μάς διευκολύνη στήν διάκρισι τών 
άξιολογωτέρων έπιτεύξεών μας.

Έ να  τέτοιο φωτεινό κ ι’ άστραφτερό όρόσημο 
είναι καί ή 28η ’Οκτωβρίου 1940. Καθώς φεύγει 
τοϋτος ό μήνας, κάθε "Ελληνας φέρνει στή μνήμη 
του τίς ιερές έκεΐνες, πριν 31 χρόνια, μέρες, τότε πού 
ή ΨυΧή άναρριγοϋσε άγανακτισμένη περισσότερο, 
παρά φοβισμένη καί συσπειρωνόταν γύρω της καί 
μέσα της γιά νά σφεντονίση στή Γή καί στούς αι
θέρες τήν μεγάλη άρνησι, νά ύποταγή στον άνανδρο 
επιδρομέα. ’Από τότε σελαγίζει στά ούράνια τό 
μεγάλο «ΟΧΙ», ή μεγάλη τοΰ Γένους ήμέρα, ή 28η 
’Οκτωβρίου 1940.

Στις τρεις τά ξημερώματα, κάποιοι πού δέν γνώ
ριζαν καλά τήν έλληνική ιστορία, μάς ζήτησαν 
τό νερό καί τό χώμα μας.

Στις τρεις τά ξημερώματα, κάποιοι πού δέν ήξε
ραν καλά τί θά πή ΕΛΛΗΝΑΣ, μάς ζήτησαν ,οϋτε 
λίγο ούτε πολύ, νά ξεχάσωμε τί εϊμασταν άπό αι
ώνες.

’Εμείς όμως, όσο κ ι’ άν ό άγριος ήχος τής σει
ρήνας, πού χύθηκε στό πρωινό σύθαμπο, τάραξε γιά 
λίγο τή γαλήνη μας, δέν λυγίσαμε, δέν φοβηθήκαμε. 
Φούσκωσε στά στήθη μας τό «ΟΧΙ» καί στήθηκε 
πάνω άπό κάθε λογική, πάνω άπό κάθε έλπίδα. 
"Οραμά μας έκεΐνες τίς κρίσιμες στιγμές ήταν μόνον 
ή ΝΙΚΗ.

Σάν αύτές τίς μέρες, πριν 31 χρόνια, ή ΕΛΛΑΔΑ, 
ή μικρή καί φτωχή τούτη γή, τό σταυροδρόμι τής 
Δύσεως, άπλωσε τά μεγάλα φτερά τής άπέραντης 
ιστορίας της κι έσκισε τούς ούρανούς, κι έγινε βρον
τή καί ρομφαία, έγινε θούριο καί σάλπιγγα ξεση
κωμού. Καί νίκησε καί θριάμβευσε. Κ ι έδειξε στούς 
τρομαγμένους λαούς, πολλοί άπό τούς όποιους
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είχαν ήδη ύποταχθή στήν μπότα τών ναζήδων, πώς 
κερδίζεται ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Ή  μνήμη τοϋ Έ πους τοϋ ’40, γιά μάς τούς "Ελ
ληνες σημαίνει προσκύνημα, θαυμασμό καί περη- 
φάνεια, γιατί ή έννοια τού γενναίου, τού παλληκα- 
ριοϋ, κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Καί μιά 
τέτοια κληρονομιά, σημαίνει διαιώνισι μιας πολυ- 

» σύνθετης άρετής, πού κυκλοφορεί στις φλέβες των 
άνθρώπων πού μάχονται καί πεθαίνουν γιά τά ίδια 
ιδανικά.

"Οταν μετά τήν μικρασιατική καταστροφή, συνε- 
τρίβη τό όνειρο τής Μεγάλης Ελλάδος, πολλοί 
ήσαν έκεϊνοι πού πίστευσαν ότι ό Ε λληνικός λαός 
μπήκε σέ περίοδο καταπτώσεως καί παρακμής. 
Πίστευσαν ότι ίσως ποτέ δεν θά έπανεύρισκε τήν 
ψυχική άνάτασι καί τό έφηβικό σφρίγος πού χαρα
κτήριζαν τήν Ε λλάδα  καί τούς "Ελληνες των νικη
φόρων βαλκανικών πολέμων.

Κι όμως ή γενιά τού ’40 ήλθε νά διαψεύση αύτές 
τις άπαισιόδοξες σκέψεις. Μετά τήν κατακόρυφη 
πτώσι τοϋ 1922, ώδήγησε τό Έ θνος σέ νέα κατακό
ρυφη άνοδο. Καί ή γενιά τοϋ ’40, δέν άποδείχθηκε 
άπλώς άνταξία, άλλά πολύ πιό γενναία καί έκυνή- 
γησε τό όραμα τής Μεγάλης Ε λλάδος, άσχετα 
άν λύγισε στο τέλος τοϋ δρόμου.

Σέ διάστημα ένός καί ήμίσεος, σχεδόν, αίώνος 
έλευθέρου βίου, ποτέ ξανά τό έλληνικόν Έ θνος δέν

έφθασε τόσο ψηλά, όσο κατά τήν περίοδο πού άκο- 
λούθησε τό ιστορικό ΟΧΙ τής 28ης ’Οκτωβρίου 
1940. Άπεκάλυψε θησαυρούς άλκής, εύψυχίας, αύ- 
τοπεποιθήσεως καί γενναιότητος. Ίσ ω ς κανένας 
δέν φανταζόταν ότι τήν Ιστορική έκείνη νύκτα, 
λαός καί ήγεσία θά βρίσκονταν ένωμένοι στήν άπό- 
φασι νά άντιτάξουν τό μεγάλο ΟΧΙ στόν ξένο έπι- 
δρομέα. Κι όμως αύτό πού ίσως δέν άνεμένετο, ήταν 
έκεϊνο πού άκολούθησε, δηλαδή ή σθεναρή άντί- 
στασις πού γρήγορα κατέληξε στήν έκδίωξι τοϋ 
έπιδρομέα άπό τά έλληνικά χώματα.

Κανέναν δέν πτόησε τό πλήθος τών έχθρών. 
Κανέναν δέν λύγισε ή άπειλή τών όκτώ έκατομμυ- 
ρίων λογχών .Τοΰτος ό λαός δέν έμαθε νά ζή σκλα
βωμένος. Κ ι ό δρόμος τοΰ θανάτου έγινε θαϋμα. 
Τό θαϋμα τών άλβανικών βουνών, ή έποποιΐα τοϋ 
1940. Οί άνθρωποι πού ζοΰσαν σέ τοϋτο τό τόπο, 
δέν έγιναν καί δέν θά γίνουν ποτέ «τών Εύρωπαίων 
περιγελά καί τών άρχαίων παλιάτσοι». Κράτησαν 
ψηλά τήν τιμή τους, κράτησαν καθαρό τό όνομά τους 
κ ι’ άνοιξαν πρώτοι αύτοί, καί τούτη τή φορά, τόν 
δρόμο τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, πρώτοι νά τόν ποτίσουν 
μέ τό αίμα τους, πρώτοι μέ τά κορμιά τους νά τόν 
στρώσουν, πρώτοι μέ τά στήθη τους νά τόν πλατύ
νουν καί νά τόν φωτίσουν μέ τά άκατάλυτα ιδανικά 
τους.

Αύτής τής χώρας γέννημα καί θρέμμα, τών ήρωικών άγωνιστών τοϋ ’40 άξιοι συνεχισταί, ας συνε- 
χίσωμε τήν φωτεινή πορεία πού χάραξαν κι άκολούθησαν οι πρόγονοί μας. Τόν κόσμο μπορεί νά τόν 
κατακτήσουν μόνον οί ’Ιδέες τό Πνεΰμα, τό Φώς. Ποτέ τό κνοϋτο καί τό σκοτάδι. Καί ή ΕΛΛΑΔΑ είναι 
ΙΔΕΑ, ΠΝΕΥΜΑ καί ΦΩΣ.

Ποτέ δέν χάνεται ή 'Ελλάς, δέν σβννει ή ψνχη της. Τα σαβανά της έμαθε να σχιζη το σπαθί της.
I. ΡΑΪΚΟΣ

Ζανανάίσαν οι δάφνες

Τής δάφνης ξανανθίσαν τά κλωνάρια, 
έπάνω στής Ηπείρου τις πλαγιές,
Τά νέα γιά νά στολίσουν παλληκάρια, 
πού άπ’ όλες τής Ελλάδος τις μεριές, 
τραβούν μ' ορμή μέ θάρρος καί μ' έλπίδα, 
γιά νά δοξάσουν πάλι τήν πατρίδα.

Ό  βάρβαρος έχθρός τώρα άς τό μάθη, 
κΓ άς φύγη νικημένος ντροπαλός, 
ή δάφνη στήν Ελλάδα δέν ξεράθη, 
τής λευτεριάς δέ σβύσθη ό αύγερινός.
Κρατεί ή Ελλάδα κλώνο έληδς μά Εέρει 
νά σπέρνη κεραυνούς μέ τ’ άλλο χέρι.

ΣΠ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ ΠΟΥΛΟ Σ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΑΙΑΤΑΓΑΙ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28“  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

A : Τοβ ΎπονργοΟ Δημοσίας Τάξε ως u. Σ. Βελλιανίτη
Ιστορική καί αποφασιστική διά τό Ελληνικόν "Ε θνο ς  ήμέρα χαρακτηρίζεται ή 28η Οκτωβρίου 1940, τής ό

ποιας τήν 31ην έπέτειον έορτάΖομεν σήμερον.
Μ ία  κραταιά αυτοκρατορία, ή φασιστική 'Ιταλία, έχουσα παρά τό πλευράν της τήν πανίσχυρον ναΖιστικήν Γερ

μανίαν, χωρίς άφορμήν καί περιφρονοϋσα πάσαν έννοιαν τιμής καί δικαίου, έπέδωκε τήν χαραυγήν τής 28ης 'Ο κτω 
βρίου 1940, πρός τόν τότε Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος, τό θρασύ καί ταπεινωτικόν τελεσίγραφον, διά του όποιου 
άπήτει τήν πλήρη ε ις  ταύτην ύποταγήν τής μικρός εις έκταοιν, άλλ ' ένδόΕου καί ύπερηφάνου Πατρίδος μας.

Ή  Ελλάς δέν έλιποψύχησε πρό τού όγκου τού άπειλητικοϋ είσβολέως. Ο  άντικειμενικός ύπολογισμός τών 
σχετικών δυνάμεων παρεμερίσθη άπό τήν άπόφασιν τών Ελλήνων, όπως άμυνθοϋν μέχρ ις εσχάτων τού πατρίου έ- 
δάφους, άδιαφοροϋντες διό τάς έκατόμβας τών θυσιών.

Ή  πνοή τής αιώνιας Ελλάδος άπό τό βάθη τής Ιστορ ίας καί τό πνεύμα τής θυσίας διά τήν διάσωσιν τής έλευ- 
θερίας, τής τιμής καί τής εθνικής ύπερηφανείας, ώπλιοαν τόν τότε Κυβερνήτην καί έντολοδόχον τής Πατρίδος μας 
ΙΩ Α Ν Ν Η Ν  Μ Ε Τ Α Ξ Α Ν  μέ τό θάρρος, νό άντιτάΕη, πρό τής κτηνώδους βίας καί τής αύθάδους επιβουλής, τό 'Ισ το 
ρικόν « Ο Χ  I».

Ή τ ο  μία έπανάληψις τού «μ ο λ ώ ν λ ο β έ», διά νά άποδείΕη διά μίαν είσέτι φοράν ε ις  τήν τότε πανικοβλη- 
θεΐσαν Εύρώπην, ότι ή Ε Λ Λ Α Σ ,  οσάκις άγώνίΖεται ύπέρ βωμών καί εστιών, ούδέποτε έλαβεν ύπ' όψιν της τήν 
τρομακτικήν ύπεροχήν τών άντιπάλων της, άλλά πάντοτε έβασίσθη ε ις  τήν γρανιτώδη άπόφασιν της ή νά Ζήση έλευ- 
θέρα ή νά άποθάνη.

Καί ήρχισεν άπό τής ιστορικής έκείνης πρωίας νά άντηχή, άπό τής Πίνδου μέχρι τής Κρήτης, μέ παράφορον έν- 
θουσιασμόν, ό πολεμικός παιάν τών Σαλαμ ινομάχω ν: « Ώ  παϊδες 'Ελλήνω ν ϊτε,... νΰν ύπέρ πάντων ό άγών».

Αλλά τό  « Ο Χ Ι »  αύτό δέν ύπήρΕε μόνον μία θαρραλέα καί 'Ελληνοπρεπής άπάντησις ε ις  τήν φασιστικήν θρα- 
σύτητα. Ή  'Ελλάς, έπειτα άπό μίαν σύντομον περίοδον άμυντικοϋ άγώνος καί άφοϋ συνεπλήρωσε τήν έπιστράτευ- 
σίν της, άντεπετέθη μέ τά ελάχιστα πολεμικά μέσα πού διέθετε καί έτρεψε τόν εισβολέα εις έπαίσχυντον φυγήν, 
έγραψε δέ νέα ήρωϊκά κατορθώματα καί έγ ινε διά μίαν άκόμη φοράν τό ίνδαλμα τών έλευθέρων έθνών.

Ή  θρυλική έποποιϊα τών Αλβανικών όρέων, ε ίς  τήν δημιουργίαν τής όποιας συνέβαλον μέ σοβαρός θυσίας καί 
τά Σώ ματα 'Ασφαλείας, άνέτρεψε τό μέχρι τότε έπικρατοϋν δόγμα τού άηττήτου τού "Α Εονος  καί άνεπτέρωσε τάς 
έλπίδας έκείνων, οί όποιοι έντυπωσιασθέντες άπό τάς σιδηροφράκτους στρατιάς, ήγνόηοαν πρός στιγμήν τόν ϋψιστον 
παράγοντα « Η Θ ΙΚ Α Ι Δ Υ Ν Α Μ Ε ΙΣ » .

Πολλά έλέχθησαν τότε περί τής μικρός Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  άπό τούς ισχυρούς τού πλανήτου μας, άνεΕαρτήτως άν άργό- 
τερον έλησμονήθησαν.

Ή  28η Οκτωβρίου 1940, σύμβολον τού άδιαλείπτου άγώνος τού Ελληνικού Έ θ νο υ ς  ύπέρ τής έλευθερίας, 
ό ς  είναι δΓ όλους μας πηγή άντλήσεως ήθικού θάρρους καί φωτεινός οδηγός διά τάς έπερχομένας γενεάς.

Ά π ο τ ίο ν τες  έλάχιστον φόρον τιμής, ό ς  στρέψωμεν σήμερον εύλαβώς τήν σκέψιν μας πρός τούς ήρωϊκούς ν ε 
κρούς τού 1 9 4 0 — 1941, οί όποιοι έπότισαν μέ τό αίμα των τό άειθαλές δένδρον τής Έ λευθερ ία ς τού "Εθνους καί 
ό ς  προχωρήσωμεν ήνωμένοι καί άδελφωμένοι, έτοιμοι διά κάθε νέαν θυσίαν, έάν ή τιμή καί ή όκεραιότης τής Πα
τρίδος μας έπιβάλουν τούτο ε ίς  τό μέλλον.

Β: ΤοΟ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων u. Κ. Γιαννούλη
ΈορτάΖει σήμερον τό Έ θ ν ο ς  μας μίαν λαμπράν έπέτειον τής Νεω τέρας ιστορίας του. Επαναφ έρει ε ίς  τήν 

μνήμην του μέ συγκίνησιν τόν ύπέροχον έκεϊνον, σκληρόν καί άμυντικόν άγώνα του, ό όποιος ήρχιοε τήν 28ην 'Ο 
κτωβρίου 1940 καί κατέληΕεν ε ίς  θρίαμβον τών 'Ελληνικώ ν όπλων.

Τιμώμεν σήμερον τάς Ε νό π λο υ ς  μας Δυνάμεις, τόν ήρωϊκόν λαόν μας, τό πνεύμα θυσίας καί ήρωϊσμοϋ τής Φυ
λής μας.

Ή  28η Οκτωβρίου τού 1940 δέν αντιπροσωπεύει μίαν όπλήν πολεμικήν σελίδα. Μετεβλήθη ε ίς  σύμβολον. 
Ένεψ ύχω σεν  ό άγών μας έκεϊνος τήν άγωνιΖομένην τότε Εύρώπην καί έστερέωσε τά βήματά της ε ίς  τήν όδόν τής 
Νίκης.

Τό « Ο Χ Ι»  τού Ίω ά ννου  ΜεταΕά ύπήρΕεν ή συνέχεια πολλών άλλων ιστορικών «όχι» τών Ελλήνων έναντίον 
τών βαρβάρων. ΎπήρΕεν ό άντίλαλος τής ιαχής τών προγόνων μας, οί όποιοι ούδέποτε έδίστασαν νά θυσιάσουν τήν 
Ζωήν των είς τόν βωμόν τών εύγενεστέρων άνθρωπίνων ιδεωδών, τά όποια άνεκάλυψε πρώτη καί έτίμησε ή άρχαία 
Ε λλην ική  διανόησις.

Κ α τ ' έκεϊνον τόν δνισον καί τιτάνιον άγώνα, έλαμψεν τό Ελληνικόν Μεγαλεϊον, διά νά ύπενθυμίση ε ίς  τήν Ο ι
κουμένην ότι ε ίς τόν τόπον αύτόν ό Λεω νίδας μέ τούς τριακοοίους του έΕακολουθεϊ πάντοτε νά προμαχή ύπέρ τής 
Έ λευθερ ία ς καί τής Τ ιμής τής Άνθρω πότητος.

Ε ίς τό Εθ ν ικ ό ν  προσκλητήριον τού 1940, τό Σώμα τής 'Αστυνομ ίας Πόλεων, έδωκεν ένα ύπερήφανον παρών 
καί προσέφερεν πολυτίμους πρός τήν Πάτρίδα ύπηρεσίας.

Κατά τήν έναρΕιν τού πολέμου ή 'Αστυνομία Πόλεων διεκρίθη καί ήρίστευσεν είς Έ θν ικά ς  προσφοράς. Συνέλα 
βε καί κατέστησε άκινδύνους τούς έχθρούς τής Πατρίδος οί όποιοι ήθέλησαν νά κινηθούν είς τά μετώπισθεν, άπέ- 
στειλεν έπίλεκτον τμήμα της είς τό μέτωπον, διηυκόλυνεν άποφασιοτικώς τό έργον τής Ε θ ν ικ ή ς  έπιστρατεύσεως, 
διετήρησεν είς ύψηλόν βαθμόν τό άγωνιστικόν φρόνημα τών Πόλεων τής άρμοδιότητός της, καί, γενικώς, έτέθη 
πάνοπλος καί άΕιόμαχος παρά τό πλευράν τών Ενόπλων μας Δυνάμεων καί ε ίς τήν διάθεσιν τού άγωνιΖομένου λαού.

Αύτάς τάς ύπερόχους στιγμάς τής θυσίας καί τής δόΕης, άναμιμνήσκεται σήμερον εύλαβώς τό "Ε θνο ς  καί 
άντλεί έκ τής έποποιΐας έκείνης δύναμιν καί έμπνεύσεις, κατά τήν νέαν ιστορικήν του πορείαν, ε ίς  τήν όποιαν τό έ- 
κάλεοεν ή 21η Απριλίου 1967. Ή νω μένον  καί αίσιόδοΕον άτενίΖει τό μέλλον. Μ έ  πίστιν ε ίς  τόν Θεόν, τών Πατέρων 
του καί μέ οδηγόν τήν Εθνικήν του Κυβέρνησιν, βαδίΖει πρός νέας ώραίας Έ θν ικάς κατακτήσεις.

Μ έ  τήν άκλόνητον πίστιν καί βεβαιότητα ότι τό μέλλον θά δικαιώση τούς άγώνας του.
Ζήτω ή 28η Οκτωβρίου 1940. Ζήτω ή 21η 'Απριλίου 1967. Ζήτω τό "Εθνος.
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«Κομιστής τρυφερότητας προς τό κοινό — 
πολλής τρυφερότητας! Και πομπός άγά- 
πης είναι τό κινηματογραφικό συνεργείο 

του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων».
’Εφ ημερίς «Σημερ ινή»

Αύτό τό χρόνο τό Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων κλείνει πενήντα χρόνια ζωής. 
Μισός αιώνας μόχθου στήν ύπηρεαία τής 
ΙΙατρίδος. Καί τό ’Αστυνομικό δενδράκι 
που φυτεΰθηκε μέ πολλή έπιμέλεια «τόν 
καιρόν έκείνο», στήν Κέρκυρα, έγινε ένα 
πανύψηλο πλατάνι, μέ βαθειές ρίζες καί 
πλούσια φυλλώματα, κάτω άπό τά όποια 
άπολαμβάνει τό κοινόν τή δροσιά καί τήν 
όμορφιά τής κοινωνικής γαλήνης καί τής 
τάξεως.

Στά χρόνια πού πέρασαν ή ’Αστυνομία 
Πόλεων έκέρδισε τήν έμπιστοσύνη, τήν εύ- 
γνωμοσύνη καί τήν αγάπη τής κοινωνίας. 
Στή δίωξη τού έγκλήματος, τού κάθε έγ- 
κλήματος, οί δνδρες τής ’Αστυνομίας Πό
λεων διεκρίθησαν. Μά πέραν άπό αύτό έ
γιναν φορείς πολιτισμού καί προόδου στον 
τόπο μας. Έπεξέτειναν τήν δραατηριότη- 
τά τους καί σέ έργα άλλα, κατακτώντας 
τήν κοινή γνώμη. Παράδειγμα ή Φιλαρ
μονική μας. Κι’ άκόμα οί αθλητικές δ- 
μάδες τού Σώματος. Οί έκπομπές. 'Η 
προσφορά αίματος. Αύτό τό περιοδικό. 
ΟΙ παιδικές κατασκηνώσεις. Ή  αδιάκοπη 
έπαφή μ’ δλα τά σύγχρονα μέσα, μέ τούς 
πολίτας συνάντηση στό εργοστάσιο, στή 
έκκλησία, στό σχολείο, στή φυλακή, στους 
Λήμομς καί Κοινότητες, στους χώρους 
τής τέχνης καί τής λαϊκής αναψυχής.

Πλούσια τά πεπραγμένα. ’Αδέλφια δ

Τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. Σ. Πηλοΰ

πολίτης μέ τόν άστυνομικό. ’Αγάπη πού 
κατευθύνεται στόν έναν, γιά  νά έπιστραφή 
στόν άλλον.

Μιά πτυχή αυτού τού έργου, ά Κινημα
τογράφος τής ’Αστυνομίας. Καί μιά άκόμα 
σελίδα στήν ιστορία του, οί θερινές προ
βολές στήν Κέρκυρα καί τήν Πάτρα. Σκη
νές αξέχαστες, καθώς τά πλήθη έπευφη- 
μούσαν καί έζητωκραύγαζαν.

’Αλλά, γιά τού λόγου τό άσφαλές, άς 
άφήαουμε τήν κοινή γνώμη νά έκφράση τά 
αιοθήματά της, γιά  τό έργο πού συνεχί
ζεται. "Ας ξεφυλλίσουμε τις έφημερίδες 
τών δύο Πόλεων, μέσα στις σελίδες τών ό
ποιαν καθρεπτίζεται ή διάθεσις τού κοι
νού.

"Ας ξαναγυρίσουμε στις πηγές μας. Στό 
λίκνο μας. Στήν Κέρκυρα. Πενήντα χρό
νια πέρασαν, τί λένε σήμερα οί Κερκυ- 
ραϊοι γιά  μάς;

Ή  'Κερκυραϊκή έφημερίς «ΣΗΜΕΡΙ
ΝΗ» έγραψε:

«Άνάμεσά μας καί πάλι, τό Κινηματο
γραφικό Συνεργείο τού ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας ΙΙόλεων. Ά πό δώ καί αρκετές μέ
ρες — γιά μικρό άκόμη χρονικό διάστη
μα (Σημ. τήν Τετάρτη θά τό στερηθούμε, 
άν καλές είναι οί πληροφορίες μου).

Κομιστής τρυφερότητας πρός τό Κοινό 
— πολλής τρυφερότητας! Καί πομπός α
γάπης. Τής άγάπης πού τό ’Αρχηγείο τής

Έκδήλω σις άγάπης πρός τόν συνάνθρω
πον, άγάπης πρός τά 'Ελληνικά νειάτα 
είναι οί προβολές τοϋ Κινηματογραφι
κού Συνεργείου τού 'Αρχηγείου  Ά στυν. 
Πόλεων. Είναι άληθινά ένας έΕαίρετος 
πρεσβευτής στις σχέσεις 'Αστυνομίας 

καί κοινού.

’Αστυνομίας Πόλεων θέλει νά διατρανώση 
γιά τήν πόλι λίκνο τού καλού Σώματος. 
Καί πού τά μήνυμά της άποτελεί τόν βα
θύτερο σκοπό τού έρχομοΰ. Μήνυμα, μέσα 
σέ κινηματογραφικές ταινίες — πολύ προ
σεγμένης έπιλογής, πολύ φροντισμένης 
παρουσιάσεως — μέσα σέ μοντέρνους δί
σκους μέσα άκόμη — καί κυριώτατα — 
σέ ζεστά λόγια τά όποια 6 επικεφαλής 
τού Συνεργείου δέν παραλείπει νά άπευ- 
θύνη στό Κοινά πού παρακολουθεί τις προ
βολές, μέσα σέ ζαχαρωτά πού τρέχουν οί... 
μίνι θεατές νά δεχθούν άπό τά χέρια τών 
’Αστυνομικών.

Αύτών τών Βαθμοφόρων καί τών ’Αστυ
φυλάκων, πού δέν κουράζονται νά γίνων- 
ται οί γέφυρες γιά τήν στενώτερη — τήν 
άδελφική έπαφή τού Νόμου μέ τόν Πολί
τη. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι έχουν 
έπιτύχει στήν άποστολή τους. Γιατί, δταν 
στήν πόλι μας υπάρχουν αύτήν τήν καλο
καιρινή ώρα σέ λειτουργία έξη κινημα
τογράφοι κ ι’ ένα λοΰνα πάρκ — δλα προ
σιτά, λόγψ φτήνειας, στήν άπόλαυσι τής 
προσφοράς τους — καί βλέπεις τόσο όγ- 
κώδεις συγκεντρώσεις στις προβολές τού 
άατυνομικοΰ συνεργείου (Σημ. συγκεντρώ
σεις, πού πραγματικά άποψιλώνουν τήν 
«βόλτα»!), έ! λέτε νά ΰπάρχη τάχα κά
ποιο άλλο χειροπιαστό εύσημο;»

Ή  έφημερίς «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» τής Κερ- 
κύρας:

«Ή δραστηριότης τής ’Αστυνομίας Πό
λεων δέν συνίσταται άπλώς εις τήν άσκη- 
σιν καί εις τήν έκτέλεσιν τών «έφ’ ών έτά- 
χθη» καθηκόντων της. Ή  δραστηριότης 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπεκτείνεται πο
λύ πέραν τών «ύπηρεσιακώς διατεταγμέ
νων» διά νά καθίσταται έργον ΚΑΤ’ ΕΞΟ
ΧΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ. Ή  ’Αστυνομία 
Πόλεων είναι φρουρός τής δημοσίας τά- 
ξεως καί τού νόμου. Παραλλήλως δμως 
είναι παράγων καί συντελεστής τής έξυ- 
ψώσεως τού μορφωτικού έπιπέδου τών λαϊ
κών μαζών. Ή  ’Αστυνομία Πόλεων κινεί
ται καί δρα καί Κ0ΙΝ2ΝΙΚ2Σ. Καί περί 
τούτου δμιλεϊ εύγλώττως καί τό Κινημα
τογραφικόν της συνεργείον τό όποιον πρό 
πολλού έπισκέπεται καί τήν Κέρκυραν κατ’ 
έτος, διά τήν δωρεάν προβολήν είς τό εύ- 
ρύτατον κοινόν πόλεως καί δπαίθρου εκ
λεκτών ταινιών ποικίλου περιεχομένου, 
αί δποΐαι χαρίζουν ΤΗΝ ΓΝ2ΣΙΝ καί τήν
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ΕΓΚΓΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΝ ΑΓΩΓΗΝ. Αί προ- 
βολαί τού Κινηματογραφικού Συνεργείου 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είναι προβολαί 
καθαρώς καί αποκλειστικές ΜΟΡΨΩΤΙ- 
ΚΑ1, μακράν πάσης προπαγανδιστικής 
φύσεως. ’Επί τού προκειμένου, τόσον διά 
τήν ποιότητα δσον καί διά τό είδος των 
προβολών, οί πάντες ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝ- 
ΘΟΓΣ1ΩΔΩΣ. Καί τούτο αποτελεί τήν η
θικήν αμοιβήν έκ μέρους δλων μας πρός 
τό Κινηματογραφικόν αυνεργεΐον διά τάς 
μεγάλας υπηρεσίας, τάς όποιας τούτο προ
σφέρει εις τόν τόπον μας».

Ή  έφημερίς «ΚΕΡΚΓΡΑΊ'ΚΗ»:
«Μέ ειλικρινή καί ένθουσιώδη αισθήμα

τα αγάπης ύπεδέχθη τό κοινόν τής νήσου 
μας τό Κινηματογραφικόν Συνεργείου τής 
Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον άφίχθη 
τήν παρελθούσαν Ιβδομάδα εις τήν Κέρ
κυραν. Γνώριμον καί συμπαθές τό Συνερ
γείου τούτο, έχει καλλιεργήσει καί ανα
πτύξει ιδιαιτέρως φιλικάς σχέσεις μετά 
των συμπολιτών μας, χάριν των όποιων 
παρουσιάζει έκτακτον δραστηριότητα εις 
τόν τομέα τών δημοσίων σχέσεων, μέ άρι
στα αποτελέσματα. Διότι τό Κερκυραϊκόν 
κοινόν άνεγνώρισεν εύγνωμόνως τήν ώ- 
ραίαν αύτήν προσφοράν τής ’Αστυνομίας 
μας καί άνταπεκρίθη εις αυτήν όλοθέρ- 
μως.

Κομψός, εύγενής καί αγαθός πρεσβευ
τής αγάπης, ό Κινηματογράφος τού Σώ
ματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γνωρίζει 
τόν τρόπον νά κατακτά καρδίας, νά συ- 
ναρπάζη, νά γοητεόη, νά έμπνέη φιλίαν.

Αί ταινίαι του είναι αί καλύτεραι τής 
διεθνούς παραγωγής, έγχρωμοι, διασκε- 
δαστικαί, ένδιαφέρουσαι. Προσφέρουν θέ
αμα όψηλής ποιότητος, τό όποιον έπιβε- 
βαιοί τό γεγονός δτι τό ’Αρχηγείου τής

’Αστυνομίας Πόλεων σέβεται τό Κερκυ- 
ραϊκόν κοινόν καί φροντίζει νά τοϋ προσ- 
φέρη καθ’ έκαστον θέρος, κατ’ αποκλει
στικότητα, δ,τι έκλεκτότερον εις τόν χώ
ρον τής Τέχνης. Ό χ ι  φθηνάς ταινίας προ
παγανδιστικού περιεχομένου ή σαχλανά
λατα μελό. ’Αλλά όγκολίθους τής Κινη
ματογραφικής Τέχνης, μέ διεθνή χρυσά 
βραβεία καί παγκοσμίους διακρίσεις.

Μουσική γλυκυτάτη πλαισιώνει τά προ
γράμματα. Μουσική'ποιότητος, ή όποια υ
πογραμμίζει τούς εύγενείς από μικροφώ
νου λόγους τών άνδρών τού Συνεργείου 
πρός τούς θεατάς.

Μία θετική καί γόνιμος φιλική χειρο
νομία, ή όποια συγκινεί καί δποχρεώνει. 
Φόρος τιμής πρός τήν Κέρκυραν, ή δποία 
ύπήρξεν ή αφετηρία τού θεσμού τής ’Α
στυνομίας Πόλεων. Ενός θεσμού ευεργε
τικού διά τήν χώραν μας, δ όποιος ήδη 
συμπληροΐ πεντήκοντα έτη βίου. Καί του 
όποιου τάς Οψηλάς ύπηρεσίας έξετίμησεν 
εύγνωμόνως δ 'Ελληνικός Λαός. Τό Συ
νεργείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά 
μίαν είσέτι φοράν, μάς έδωκε τήν ευκαι
ρίαν αυτής τής αναδρομής. Καί άπετέλε- 
σε άφορμή τών πλέον ενθουσιωδών σχο
λίων διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί τό 
τεράστιον Εθνικόν, Χριστιανικόν καί κοι
νωνικόν έργου της.

’Εφέτος, τό Συνεργείου μάς παρουσία
σε τόν καλύτερον έαυτόν του. Καί έκαλ- 
λιέργησεν νέας φιλίας καί νέους δεσμούς 
μέ τήν νήσον μας, κατά τάς θεληματικάς 
περιοδείας του.

Αϊσθανόμεθα, λοιπόν, ύποχρέωσιν νά 
έκφράσωμεν δημοσίως τάς άπειρους ευχα
ριστίας μας πρός τόν άξιου ’Αρχηγόν τού 
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Κων)νον Γιαννούλην, τόν πεπαιδευμένου

καί έμπνευσμένον ήγήτορα, διά τήν άπο- 
στολήν τού Συνεργείου. ’Αλλά καί πρός 
τήν λοιπήν διακεκριμένην ήγεσίαν τής 
’Αστυνομίας μας, διά τό στοργικόν ένδια- 
φέρον της διά τήν Κέρκυραν.

’Επίσης, εύχαριστοΰμεν θερμώς τόν κ. 
Νομάρχην, διά τήν βοήθειαν τήν όποιαν 
προσέφερε εις τό Συνεργείου τής ’Αστυ
νομίας, δσον καί πρός τόν κ. ’Αστυνομι
κόν Διευθυντήν, δ όποιος κατά τό βραχύ 
χρονικόν διάστημα τής ένταϋθα παραμο
νής του, έδωκε δείγματα έξαιρέτων ικα
νοτήτων καί αρετών.

"Ας είναι πάντες βέβαιοι δτι αί χ ιλ ιά 
δες τών ένθουσιώντων συμπολιτών, οί ό
ποιοι παρηκολούθησαν καθ’ έκάστην τάς 
προβολάς τής ’Αστυνομίας μας, αναγνω
ρίζουν, έκτιμοΰν καί εύγνωμονοΰν διά τήν 
προσφοράν.

Αί έπευφημίαι, αί ζητωκραυγαί καί τά 
θερμά χειροκροτήματα τών θεατών, απο
τελούν άδιάψευατον άπόδειξιν τής άπε- 
ράντου καί ειλικρινούς αγάπης, μέ τήν 
όποιαν περιβάλλει τό Συνεργείου τής ’Α
στυνομίας, δ Κερκυραϊκός Λαός.

Εύχαριστοΰμεν, άντευχόμενοι εις τό 
εύγενές Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
πρόοδον καί συνέχισιν τού δψηλού του έρ
γου, έπ’ ώφελείφ τής Πατρίδος».

ΚΓ ύστερα στήν Πάτρα, τό δεύτερο στα
θμό τής πορείας τού θεσμού μας.

'Η έφημερίς «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»:
«’Εξαιρετικής υποδοχής τυγχάνει παρά 

τών συμπολιτών, ιδίως τών συνοικιών τής 
πόλεως, τό παρεπιδημούν εις τάς Πάτρας 
κινηματογραφικόν συνεργείου τού ’Αρχη
γείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Κάθε ε
σπέραν πού πραγματοποιεί προβολήν ται
νιών έν ύπαίθρφ, παρακολουθούν ταύτας 
έκατοντάδες θεατών, οί όποιοι, εις τό
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τέλος εκφράζονται μέ τά εύμενέστατα 
σχόλια τόσον διά τά έκλεκτά έργα, τά ό
ποια προβάλλονται, δαον καί διά τήν ευ
γένειαν των συνοδευόντων τό αονεργεΐον 
υπαλλήλων τού ’Αρχηγείου τής Άστυνο- 
μίας. Δέον νά σημειωθή δτι αί προβαλ- 
λόμεναι ταινίαι είναι έν πολλοΐς έγχρω
μοι, μορφωτικού καί ψυχαγωγικού περιε
χομένου, πρόκειται δέ περί κινηματογρα
φικών έργων, Α' προβολής, τά όποια εί
ναι έπιλεγμένα μέ ιδιαιτέραν φροντίδα 
καί έχουν λάβει διεθνή βραβεία.

Ίδοϋ μία άκόμη αξιόλογος πολιτιστική 
προσφορά εις τήν έλληνικήν κοινωνίαν 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια τοιου
τοτρόπως, έρχεται είς στενωτέραν έπαφήν 
μέ τόν πολίτην, τού όποιου είναι συμπα- 
ραστάτις είς τά ειρηνικά του έργα καί 
φρουρός τής έννόμου τάξεως. Δι’ 8 καί ή 
άνταπόκρισις καί άπήχησις τοιούτων εύ- 
γενών έκδηλώσεων πρός τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων είναι πάντοτε λαμπρά 
έκ μέρους τής Κοινής Γνώμης».

Ή  έφημερίς «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΓΞ» 
ΙΙατρών:

«Διά μίαν άκόμη φοράν άφίκετο είς τήν 
πόλιν μας τό κινηματογραφικόν συνερ- 
γεΐον τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, πραγματοποιούν νέαν σειράν προ
βολών πλουσιωτάτου προγράμματος ψυχα
γωγικών καί μορφωτικών ταινιών, αί δ- 
ποΐαι έχουν έπιλεγή άπό τάς καλλιτέρας 
καί βραβευμένας ώστε νά είναι δχι μόνον 
διασκεδαστικαί, άλλά καί ωφέλιμοι. Καί 
μόνον τό γεγονός δτι τάς προβολάς αϋτάς 
παρακολουθεί πλήθος συμπολιτών διατυ- 
πώνων τά εύμενέστερα των σχολίων, δίδει 
τήν άπόλειξιν δτι όπό τού Κινηματογρα
φικού Συνεργείου τού ’Αρχηγείου τής ’Α
στυνομίας Πόλεων έπιτελεΐται πολύτιμον 
έργον. Δι’ δ καί άξίζουν πρός τό Σώμα, 
άπαξ έτι, αί πλέον θερμαί εΰχαριστίαι καί 
τά έγκάρδια συγχαρητήρια δλων».

Ή  έφημερίς «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» ΙΙατρών:
«Σημαντική κατά γενικήν διαπίστωσιν, 

είναι ή άπό τής άφίξεώς του είς τήν πό
λιν μας προσφορά τού κινηματογραφικού 
συνεργείου τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων. Καί δέν άφορά μόνον είς 
τόν τομέα τής ψυχαγωγίας, άλλά καί τόν 
τής ένημερώσεως καί έτι μάλλον τής έπι- 
μορφώσεως τού διαρκώς εόρυνομένου κύ
κλου τών φίλων του.

«Προσφορά άγάπης» έχαρακτηρίσθη τό 
έργον καί ή προσπάθεια τού καλού κινη
ματογραφικού συνεργείου καί ή άνταπό- 
δοσις, έκδηλουμένη μέ τήν κατάδηλον χα
ράν καί εύχαρίατηαιν δλων δσοι παρακο
λουθούν τάς έπιτυχεΐς καί ωραίας προβο
λάς έκλεκτών ταινιών (μερικαί τών ό
ποιων είναι έκ τών πλέον φημισμένων τής 
έποχής), παρέχουν τό μέτρον καί τήν ά- 
ξίαν τής έπαινετής χειρονομίας τής ’Α
στυνομίας ύπέρ τού Κοινού καί τής κατ’ 
άξίαν άνταποκρίσεως πού ε&ρίσκεται αδ- 
τη μεταξύ τών συμπολιτών».

Καί δ Πειραιάς συμμετείχε στά ένθου- 
αιώδη σχόλια.

Νά τ£ γράφει δ «ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ» Πει
ραιώς :

«Τό Άρχηγείον τής ’Αστυνομίας Πό
λεων θά πρέπει νά αισθάνεται ιδιαιτέραν 
δπερηφάνειαν, διότι κατά πυκνά διαστή
ματα ένιαι τών Υπηρεσιών του διά τής 
άναπτυσσομένης 6π’ αδτών έθνικοκοινωνι- 
κής δραστηριότητος, άποσκοποΰν τόν κοι
νόν έπαινον καί προβάλλονται ώς άξιαι 
πρός μίμησιν. Δραττόμενοι νέας εύκαιρί- 
ας, έξ άφορμής τής προσφάτου λίαν μορ

φωτικής καί ψυχαγωγικής σημασίας διά 
τόν Λαόν, έξορμήσεως τού Κινηματογρα
φικού Συνεργείου τής ’Αστυνομίας είς διά
φορα διαμερίσματα τής Χώρας — μεταξύ 
τών όποιων κατ’ άγαθήν τύχην θά είναι, 
μέ τήν σειράν του, καί δ ΙΙειραιεύς — εί- 
μεθα υποχρεωμένοι νά έξάρωμεν τό βαθύ- 
τερον νόημα καί τήν άποστολήν τών τοι
ούτων πρωτοβουλιών τής ’Αστυνομίας. Διό
τι έρχεται πράγματι νά κατάδειξη δ ι’ αύ- 
τών δτι Οπό τήν σημερινήν άξίαν τής χώ
ρας ήγεσίαν, ή ’Αστυνομία δχι μόνον έχει 
ένστερνισθή τό νόημα τής έν παντί τό- 
πφ καί χρόνψ νύν δέ καί τρόπψ παρου
σία της παρά τψ Λαφ, άλλά μετουσιώνει 
είς έργα τάς κυβερνητικάς έντολάς. Αί 
εύμενείς κρίσεις καί αί συγχαρητήριοι έ- 
πιστολαί τάς δποίας άποσπά ή ήγεσία τού 
Σώματος διά τήν άρτίαν καί μορφωτικήν 
διά τόν Λαόν λειτουργίαν τού Κινηματο
γραφικού της Συνεργείου, νομίζομεν δτι 
εκφράζουν ακριβώς καί τόν βαθμόν τής 
λαϊκής στοργής μεθ’ ής περιβάλλονται 
σήμερον τά δργανα τής τάξεως. Εδγε διά 
μίαν είσέτι φοράν πρός τήν ’Αστυνομίαν 
καί δή τόν ’Αρχηγόν της, πεπαιδευμένον 
καί υψηλών άρχών δνδρα κ. Κ. Γιαννού- 
λην.

Καί ή έφημερίς «ΠΕΙΡΑΤΚΑ ΝΕΑ» 
Πειραιώς:

«Ή έξέλιξις είναι φυσικόν νά άπαιτή 
καί νέα μέσα ένημερώσεως, προβολής καί 
πληροφορήσεως τής Κοινής Γνώμης. Τού
το δέν αποτελεί σκέψιν ίδικήν μας άλλά 
άξίωμα έκείνων πού άσχολοΰνται μέ τήν 
καλώς έννοουμένην διαφώτισιν τού Κοι
νού.

Δι’ αυτό καί χαιρόμεθα δταν βλέπωμεν 
είς τάς εκδηλώσεις τών διαφόρων ύπη- 
ρεσιών νά πρυτανεύη τό πνεύμα τού έκσυγ- 
χρονισμοΰ τών Δημοσίων Σχέσεων είς τό 
επίπεδον πού είναι άπαραίτητον διά νά 
είναι καλά πληροφορημένος ό πολίτης καί 
νά αισθάνεται φιλικήν διάθεσιν πρός τήν 
Τπηρεσίαν καί τόν τομέα τής Κρατικής 
Μηχανής πού εύρίσκεται παρά τό πλευ- 
ρόν του.

Μία τοιαύτη Οπηρεσία είναι και ή Κινη
ματογραφική τοΰ ’Αρχηγείου τής ’Αστυ
νομίας. Οί ύπηρετούντες είς αύτήν έργά- 
ζονται μέ πολύ ζήλον, άπερίγραπτον άφο- 
σίωσιν, ένθουσιασμόν καί άποδο'ικότητα 
πολύ πέραν τής έννοιας τού καθήκοντος. 
Μάς πληροφορούν δτι τό συνεργείον κινη
ματογραφικών προβολών εύρίσκεται κατ’ 
αύτάς είς Κέρκυραν δπου ψυχαγωγεί τό 
Κοινόν μέ έγχρώμους άλλά καί μαύρας 
ταινίας μορφωτικού κλπ. περιεχομένου.

Ή  πρωτοβουλία είναι άξιέπαινος καί δ- 
φείλομεν νά συγχαρώμεν τούς έχοντας τήν 
’Ιδέα. Διότι διά τής ψυχαγωγίας αύτής 
τό εύγενές Σώμα τής ’Αστυνομίας κερδί
ζει καί άλλα πολλά, δταν έδραιώνει διά 
τών δαων προσφέρει πρός τόν Λαόν — πέ
ραν τής άσφαλείας καί τής τάξεως — τήν 
άγάπην του καί τήν συμπαράστασίν του 
είς τό έργον του».

Ή  ’Αθήνα τώρα.
Ή  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» τών ’Αθηνών:
«Τό Κινηματογραφικόν Συνεργείον τής 

’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον εύρίσκεται 
είς Κέρκυραν, διά σειράν μορφωτικών καί 
ψυχαγωγικών παραστάσεων δωρεάν χάριν 
τού κοινού, έπραγματοποίησε κατά τήν 
παρελθούσα έβδομάδα ιδιαιτέρως έπιτυ
χεΐς προβολάς είς διάφορα κεντρικά ση
μεία τής νήσου, ένώπιον χιλιάδων θεατών.

Αί έκδηλώσεις τού κοινού ύπήρξαν ιδι
αιτέρως θερμαί καί έγκάρδιοι, δ δέ Κερ-

κυραϊκός Τύπος έπλεξεν ένθουσιωδώς τό 
έγκώμιον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά 
τήν ώραίαν αύτήν πολιτιστικήν προσφοράν
της·

Κατά τήν τρέχουσαν έβδομάδα, τό κινη
ματογραφικόν συνεργείον τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων θά έπισκεφθή άκραία χωρία τής 
Κερκύρας, βάσει προγράμματος, καταρτι- 
σθέντος ύπό τού κ. Νομάρχου Κερκύρας.

Μεταξύ άλλων θά έιπσκεφθή τάς κωμω- 
πόλεις καί χωρία: Λευκίμμην, Ά γ . Μα
τθαίον, ’Επίσκεψιν, Πέλεκα, Σιδάρι.

’Εξ άλλου, κατά τήν χθεσινήν ήμέραν 
τό συνεργείον τής ’Αστυνομίας έπεσκέφθη, 
έκτός προγράμματος, τό Γηροκομείον Κερ
κύρας, τάς παιδικάς κατασκηνώσεις Υ 
πουργείου Παιδείας καί τό άναμορφωτή- 
ριον άνηλίκων Βίδου.

Τό συνεργείον έπιστρέφει είς ’Αθήνας 
τήν 26ην τρέχοντος μηνός, τόν Σεπτέμ
βριον δέ θά μεταβή είς Πάτρας».

Τέλος, ή έφημερίς «ΕΛΕΓΘΕΡΟΣ ΚΟ
ΣΜΟΣ» τών ’Αθηνών:

«Τό κινηματογραφικόν συνεργείον τού 
’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων έ
πραγματοποίησε σειράν δωρεάν προβολών 
τόν Αύγουστον καί τόν Σεπτέμβριον είς 
λαϊκάς συνοικίας τής Κερκύρας καί τών 
Πατρών, τάς δποίας παρηκολούθησαν χ ι 
λιάδες κατοίκων πάσης ήλικίας καί κυ
ρίως παιδιά τών δύο πόλεων. ’Αξίζει νά 
έξαρθή ή πολιτιστική αύτή δραστηριότης 
χάρις είς τήν όποιαν προσφέρονται καλής 
ποιότητος ψυχαγωγικαί καί μορφωτικαί 
ταινίαι είς τό κοινόν καί ένισχύονται οί 
δεσμοί τούτου μέ τήν άστυνομίαν. Ό  έπι- 
κεφαλής μάλιστα τού συνεργείου άστυνο- 
μικός έπωφελεΐται τής ευκαιρίας πού πα
ρέχουν αί προβολαί διά νά άναπτύξη διά
φορα θέματα άναγόμενα είς τάς σχέσεις 
αστυνομίας καί κοινού, παρέχων χρησίμους 
πληροφορίας είς τούς πολίτας. Πρόκειται 
διά μίαν έπαινετήν πρωτοβουλίαν πού δει
κνύει πόσα ήμπορούν νά γίνουν δταν ύπάρ- 
χη ζήλος καί φαντασία».

Σχόλια τιμητικά. ΙΙροσετέθησαν στό με
γάλο ήμερολάγιο τής ’Αστυνομίας, άπό 
τόν "Ελληνα πολίτη τού 1971.

Τόν φίλο πολίτη, πού τιμά τήν ένδοξη 
ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί άνα- 
γνωρίζει καί παραδέχεται καί αγκαλιάζει 
μέ άγάπη, σάν προστάτη καί άδελφό, τόν 
’Αστυφύλακα τών ήμερων μας.

"Ενα δμορφο ξεκίνημα, πριν πενήντα 
χρόνια, πού χαιρετίσθηκε μέ ένθουσιααμό, 
καί μία λαϊκή εύφημος μνεία, ύστερα άπό 
μισό αίώνα, στόν άκούραστο «πόλισμαν» 
τοΰ καιρού μας. Γιατί ό άστυφύλακας έχει 
τούτο τό σπάνιο προσόν. Σέβεται μέν τις 
παραδόσεις του, άλλά ποτέ δέν σταματά. 
'Ολοένα προχωρεί παρακολουθώντας τήν 
έξέλιξη τού πολιτισμού καί ύλοποιώντας 
τά αίτήματά του.

Δύναμη τού ’Αστυφύλακα, ή αδυναμία 
πού έχει πρός τόν πολίτη. "Ονειρό του νά 
βλέπη γύρω του πάντα χαρούμενους αν
θρώπους νά προοδεύουν καί νά εύημερούν.

"Οπλα του: ή μόρφωσις, ή άρίατη έ- 
παγγελματική κατάρτισις, τά δεδομένα 
τής ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας.

'Ο Κινηματογράφος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων αποτελεί άδιάψευστη άπόδειξη 
τής προόδου της, άλλά καί τής βαθυτάτης 
καί άπέραντης έκτιμήσεως καί έμπιστοσύ- 
νης τού κοινού πρός αύτήν.

ΣΠΓΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 
’Αστυνόμος Β '
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Μ έ  λίγα λόγια

‘Ομιλία έπί τή έπετείω τής 
28ης ’Οκτωβρίου 1940

Τήν 27.10.71 εις τό A. Α. Πόλεων, 
έπί τη έπετείω  τής 28ης Οκτωβρίου 
1940, έγένετο συγκέντρωσις τών Υπαλ
λήλων αύτοϋ, πρός τούς όποιους, κατό
πιν Δ )γ ή ς  τού κ. 'Αρχηγού  τής Αστυ
νομίας καί παρουσία τοΰ Ύπαρχηγοϋ τής 
Αστυνομίας κ. Γ. Καλτσό, ώμίλησεν ό 
Αστυν. Δ )ν τή ς  Β '  κ. ’Αγγελόπουλος 

Γεώργιος, δστις, όφοϋ έΕήρε την σημα
σίαν τοϋ Ο Χ Ι καί τόν αγώνα τών Ελ
λήνων διά τήν έλευθερίαν, κατέληΕεν 
ώς έΕής:

«...Τό Ο Χ Ι δέν ήτο έπιπολαία έΕαρσις 
τής στιγμής έκείνης, Εεκρέμαστη άρνη- 
ο ις χωρίς κανέν νόημα. Αποτελεί διά 
τούς Έ λ ληνα ς  βίωμα, είναι τό «Μολών 
λαθέ» τοϋ Λεωνίδα πρός τούς πάμπολ- 
λους Πέρσας, είναι τό «τήν πόλιν τοϊς 
βαρβάροις ούδέποτε δώμεν» τοϋ τελευ
ταίου τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, 
όστις έγνώριΖε δτι άντίστασις έσήμαινε 
θάνατος, είναι τό «καλλίτερα μιας ώρας

ελεύθερη Ζωή» τών έπί 4 0 0  χρόνια έ- 
λευθέρων ύποδούλων Ελλήνω ν.

Ό  λόγος αύτός μεταδίδεται άπό γε
νεάς εις γενεάν, κυλά μέσα εις τό αί
μα μας, έκφράΖει τήν άδιάφθορη Ελ 
ληνική ιυυχή. Από τοϋ 1940 άνοίγεται 
πρό ήμών νέα μεγάλη περίοδος, ή άφε- 
τηρία τής όποιας είναι μοναδική εις ή- 
θικήν δύναμιν καί ήθικά διδάγματα.

Ό  άγων τοϋ "Εθνους μας συνεχίσθη 
καί μετά τάς νίκας μας κατά τοϋ άΕο- 
νος. Έπολεμήσαμεν καί κατά τοϋ πρώην 
συμμάχου του, τοϋ άλλου ολοκληρωτι
σμού, δηλαδή τοϋ Κομμουνισμού. Καί 
ε ις αύτόν εϊπαμεν Ο Χ Ι.  Καί τόν ένική- 
σαμεν καί έδώσαμεν τό 1949 τήν πρώ- 
την νίκην ε ις  τήν άνθρωπότητα κατά 
τοϋ έρυθροϋ φασισμοΰ.

Ό  ήττημένος ε ις  τά πολεμικά πεδία 
Κομμουνισμός είσήλθε τεχνηέντω ς εις 
τόν έθνικόν οίκον. Ολίγον καί θά έχά- 
νετο τό παν.

Τότε, ήλθεν ή 21η Απριλίου 1967, 
διό νά διαοώση τούς καρπούς τών ν ι
κών μας. Δ ιά νά συνέχιση καί όλοκλη- 
ρώση τήν άνοδικήν πορείαν, τήν όποιαν 
ήρχισε τό γένος μας πρό 31 έτών.

Ή  28η Οκτωβρίου 1940 ήτο τό Ο Χ Ι 
ε ις  τόν φασισμόν.

Ή  29η Αύγούστου 1949 ήτο τό Ο Χ Ι 
ε ις  τόν Κομμουνισμόν.

Ή  21η 'Απριλίου 1967 ήτο τό Ο Χ Ι 
κατά τής πολιτικής συναλλαγής, ή διά- 
σωσις τών καρπών τών δύο νικών καί ή 
φορά τού "Εθνους μας πρός τήν άνο
δον.

'Ιστορ ική μοίρα, κύριοι, τής Ε λλ ά δ ο ς  
είναι νά άγωνίΖεται, διά μέσου τών αιώ
νων, διά τήν ϋπαρΕίν της, άφ ' ένός, καί 
διά τήν έλευθερίαν καί τόν πολιτισμόν 
τοϋ ύπολοίπου κόσμου, άφ ' έτέρου. ’Α 
πό άρχαιοτάτων χρόνων δεσπόΖει ε ις 
τό προσκήνιον τής ιστορίας καί ίσταμέ- 
νη άκλόνητος ε ις  κρίσιμον καί προνο- 
μιοϋχον γωνίαν τή ς ύδρογείου, ύπεχρε- 
ώθη ν ' άγωνισθή πολλάκις έναντίον ποι- 
κιλωνύμων έπιδρομέων καί μεγάλων κα- 
τακτητών διά νά διατηρήση τήν γήν της 
καί τήν έλευθερίαν της, τήν 'Ελληνικήν 
Έλευθερίαν.

Τά Ελληνικά θαύματα άνά τούς αΙώ- 
νας, φαίνεται άτι είναι προνόμια χαρι
σμένα άπό τόν Θ εόν ε ις  τήν εύλογη- 
μένην αύτήν Ελληνικήν γήν».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Έ ξοδος νέων άστυφυλάκων
Τήν 1ην. Οκτωβρίου 1971 τό έν Νέα 

Φιλαδέλφεια φυτώριον τής Αστυνομίας 
Πόλεων προοέλαβε καί πάλιν όψιν πα
νηγυρικήν.

Αισθήματα χαράς, έλπίδος, δέους καί 
νοσταλγίας ήσθάνετο πάς τ ις  διάχυτα 
ε ις  τόν χώρον τής Αστυνομικής Σ χ ο 
λής 'Αστυφυλάκων.

Τήν ήμέραν αύτήν ή Σχολή, έκπληρώ- 
νουσα τήν άποστολήν της, παρέδιδε εις 
τό Αστυνομικόν Σώ μα 78 νέα βλαστά
ρια τοϋ 239ου Εκπαιδευτικού Τμήματος 
διά τήν έΕυπηρέτησιν τών ύπηρεσιακών 
καί κοινωνικών σκοπών του.

Περί ώραν 8ην πρωινήν, οί έΕελθόν- 
τες τής Σχολής νέοι Ά στυφ ύλοκες  πα- 
ρετάχθησαν έν τώ προαυλίω περιστοιχι-

Συνεστίασις ’Αξιωματικών

Τήν 21 Οκτωβρίου 1971 καί ε ις  τήν 
κοσμικήν ταβέρνα «Κληματαριά» έπί τής 
όδοϋ I. Δροσοπούλου 183, έπραγμα- 
τοποιήθη συνεστίασις τών άΕιωματικών 
τής τάΕεως 1950. Κατά τήν έν λόγω 
συνεστίασιν παρευρέθησαν σχεδόν ά- 
παντες οί έν ένεργείρ καί συνταΕει Ά -  
Ειωματικοί.

Μ ετά  τήν σύντομον, άλλ ' ένθουσιώ-

Ζόμενοι άπό τήν πλήρη άγάπης συμπα- 
ράστασιν τών Δοκίμων Αστυφυλάκων 
τοϋ 240οϋ Εκπαιδευτικού Τμήματος, τοϋ 
Διοικητοϋ τών Αστυνομικών Σχολών, 
'Αστυνομικού Δ )ν τοϋ  Α ' ΤάΕεω ς κ. Ο Ι 
Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  Νικολάου, τοϋ Διοικητοϋ 
τής Αστυνομικής Σχολής Αστυφυλά
κων Αστυνόμου Β '  κ. Π Α Ν Α Γ Ο Π Ο Υ -  
Λ Ο Υ  Χρήστου καί τών ΑΕιωματικών τής 
Σχολής, ένθα, έν άτμοσφαίρα έθνικής ύ- 
περηφανείας, βαθυτάτης συγκινήσεως 
καί πατριωτικής έΕάρσεως, άνεγνώσθη 
ή μεστή πατρικών καί ύπηρεσιακών συμ
βουλών, ώς καί τονώσεως τής έθνικής 
συνειδήσεως, άποχαιρετιστήριος 'Η μ ερ ή 
σια Δ )γ ή  τοϋ Δ )ν τοϋ  τών 'Ασ τυνομ ι
κών Σχολών, τήν άνάγνωσιν τής όποιας 
έκάλυψαν Ζωηρά χειροκροτήματα καί 
Ζητωκραυγαί ύπέρ τής 'Αστυνομ ίας Π ό

δη, προλόγισιν τοϋ Δ/ντοϋ Β ’ κ. Παπα- 
γεωργίου Χαραλάμπους, δστις είχε τήν 
έμπνευσιν καί τήν πρωτοβουλίαν τής 
συνεστιάσεως, πρός τούς συγκεντρω- 
θέντας, άπηύθυνε θερμόν, μεστόν πε
ριεχομένου χαιρετισμόν ό 'Αστυνόμος 
Α ' κ. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης, άρ- 
χηγός τής τάΕεως, τότε. Ά φ οϋ , κατ' 
άρχήν, έΖήτησεν ένός λεπτού σιγήν εις 
μνήμην τοϋ, τότε, Δ ιοικητοϋ τή ς Σ χ ο 
λής Νικολάου Κατραμπασά, ώς καί ώρι-

λεων καί τής Έ θ ν ικ ής  Επαναστατικής 
Κυβερνήσεως.

Μ ετά  ταϋτα, ό Δ )ν τή ς  τών 'Α σ τυνο 
μικών Σχολώ ν έπέδωκεν εις τούς άρι- 
στεύσαντας κατά τήν δλην έν τη Σ χ ο 
λή έκπαίδευσίν των νέους Α στυφ ύλα 
κας: 1) Δημητρακόπουλον Βασίλειον, 
2) Βουδιγάρην Κυριάκον καί 3) Τσε- 
νέν Σωτήριον, άναμνηστικά δώρα καί ή 
έορτή έληΕε μέ μικράν δεΕίωσιν έν τφ 
κυλικεία) τής Σ χολή ς  πρός τιμήν τών 
νεοεΕελθόντων, καθ' ήν διάχυτος έπε- 
κράτει ή πρός αύτούς εύχή δΓ ύγείαν 
καί πλήρη ύπηρεσιακήν, άτομικήν καί 
κοινωνικήν πρόοδον.

Κ Ω Ν ) Ν Ο Σ  Γ. Α Λ Α Μ Α Ν Ο Σ  

Ύ π )μ ο ς  Α '

σμένων καθηγητών καί τού συναδέλφου 
των Ή λ ία  Σιγάλα, έφερεν ε ις  τήν μνή
μην τών συναδέλφων πολλά περιστατι
κά τής Ζωής των ώς δοκίμων, άλλα σο
βαρά άλλα εύθυμα, καί έπλεΕεν, έν συ
νεχεία  τό έγκώμιον τοϋ Αστυνομικού 
Θεσμού, έν συσχετισμό) πρός τήν έπέ- 
τειον τής 50ετηρίδος αύτοϋ.

Μ ετά  τό γεύμα, έπηκολούθησε χορός 
καί γλέντι μέ αύθόρμητον ένθουσιασμόν, 
σχεδόν μέχρι τών πρωινών ώρών, εις
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ΕΙς τήν φωτογραφίαν, σχετικόν στι- 
γμιότυπον άπό τήν δοθεΐσαν συνε- 
στίασιν.

Eic τήν φωτογραφίαν ό Δήμαρχος Πύ λου μετά τών μελών τής άντιηροσω- 
πείας τής Αστυνομίας Πόλεων.

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α I

Διά Β.Δ., έκδοθένχος έν Άθήναις τήν 
25.9.1971 κ α ί. δημοσιευθέντος εις τό δπ’ 
άριθ. 340 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ')  τής 27.9.1971, 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 18, 19 
καί 45 τού Ν.Δ. 139/1969 (Α' 57) καί 
τοδ δπ’ άριθ. 5 άπδ 5.8.1971 Πρακτικού 
τού Συμβουλίου ’Αστυνομίας Πόλεων (άρ- 
θρον 35 παρ. 1 στ. γ ' Ν.Δ. 139/19G9, 
προήχθησαν, έκ των έν ίσχϋϊ πινάκων τού 
Ιτους 1971, οι κάτωθι Τπαστυνόμοι Β ' 
τάξεως, εις τδν βαθμόν τού 'Γπαστυνόμου 
Α' τάξεως, κατ’ αρχαιότητα:

Τσιορτός θεόδ., Τσιούνης Σωτ., Κων- 
σταντάρας Ά π ., Άθανασάρος θεόδ., Κάκ- 
κος θεόδ., Καρκάνης Παύλος, Άντωνό- 
πουλος Μιχ., Άλαμάνος Κων., Σολτάτος 
Γεώργ., Δάβαλος Ά π ., Δικόπουλος Ί ω ., 
Λινάρδος Χρ., Κρανίτης Άνδρ., Πριονας 
Διον., Πισινάρας Κων., Άποστολόπουλος 
Δημήτριος, Κρικέλας Κωνσταντίνος, Άν-

τωνάκος ’Ιωάννης, ΙΙανουργιάς ’Ιωάννης, 
Κιτσάκης Δημοαθ., Μαραβελέας Ά λ ., 
Κοΰκιος Πέτρ., Καταόρης Παν., Φράγκος 
θεόδ., Λεπίδας Δημ., Καλοφωτιάς Δημ., 
Κωνσταντόπουλος Παν., Σαγώνας Βασ., 
Μουζακίτης Σπυρ., Σκλατινιώτης Σπυρ., 
Γεωργοτάς Γεώργ., Τζεφεράκος Λέων., 
Ξεπαπαδέας Παν., Γκιώνης' Γεώργ., Λου- 
κόπουλος Δημ., Τούμπας Κων., Ψρουδα- 
ράκης Έ μμ., Γιαπκιάδης Μιχ., Μπελο- 
γιάννης ’Ιωάν., Τρίγκας Σπυρ., Καλαμ- 
πούνιας Ά θ., Νίκας Ά ν., Γκότσης Σπυρ., 
Ρίζος Σπυρ., Μπασακίδης Κυρ., Λουρίδας 
Γεώργ., Προσαλέντες Βασ., Κανοΰαης 
Παν., θεοδωρακόπουλος ’Ιωάν., Λεκάκος 
Παΰλ., Γρούαπας Γεώργ., ’Αντωνίου Δημ., 
Άντωνόπουλος Γεώργ., Σμαΐλης Κων., 
Νέζερης Άριστ., Χρυσανθακόπουλος Ά - 
νδρ., Άποκορίτης Ά γαθ., Τσιάκας Εΰθ., 
Πανέταος Παν., Γιαρμίδης Ά ντ., Μιχα- 
λόπουλος Γεώργ., Κάντας Σπυρ., Λιακό- 
πουλος Χρ., Σιδηρόπουλος Έ λ ., Φαλελά- 
κης Μαρ., Παπαχρήστος Χρΐστ., Χριστά-

Συμμετοχή εις τάς έορτάς 
τοΰ Ναυαρίνου

Τήν 19-20)10.71 έωρτάσθη πανηγυ· 
ρικως εις Πύλον Μ εσσηνίας ή έπέτειος 
τής ιστορικής Ναυμαχίας τοΰ ΝαυαρΙ- 
νου.

Τό Ά ρ χ η γ ε ίο ν  Ά σ τυν . Πόλεων συμ- 
μετέσχε τών έορταστικών εκδηλώσεων 
ύπό άντιπροσωπείας άξ)κώ ν άποτελου- 
μένης έκ τών κ.κ. Άστυν. Δ )ν τοΰ  Α ’ 
Μυρίλλου Δημητρίου, Ά σ τυν . Δ )ντοΰ  
Β  ’ Δούσκα Σπυρίδωνος, Α σ τυνόμ ον  
Α ' Γιαλαμα Δημητρίου, Α στυνόμου  Β ' 
Γιαννοπούλου Ίω ά ννου  καί Ύπαστ. Α ' 
Τσούπρου Γεωργίου, ήτις κατέθεσε στέ
φανον ε ις  τό μνημεϊον τών Ναυάρχων 
έκ μέρους τοΰ Σώ ματος τής Ά στυν. 
Πόλεων.

Ε ις τόν Δήμαρχον τής Πόλεω ς Πύλου 
καί τούς συνεργάτας του έκφράξομεν 
τάς θερμός μας εύχαριστίας διά τά φι
λικά του πρός ήμάς αισθήματα καί τάς 
πόσης φύσεως, έν γένει, έΕυπηρετήσεις 
του καί τόν συγχαίρομεν διά τήν άπό 
πόσης πλευράς άψογον διοργάνωσιν καί 
έκτέλεσιν τών έορταστικών έκδηλώσεων.

ΙΩ Α Ν . Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Α σ τυ ν ό μ ο ς  Β '

κος Νικ., Κρομμόδας Εδθ., ΙΙαπαδόπου- 
λος Νικ., Γαμβρας θωμ., Ήλιόπουλος 
Κων., Δήμας Άνδρ., Καραΐσκος Παν., 
Λούκος Γεώργ., Τσιρώνης Ά γ γ . ,  Γκανά- 
ρας Κων., Φιλιππόπουλος Γρηγ., Στάμος 
’Ιωάν., Μπαφούτσος Δημ., Τζοΰβελης 
Κων., Σιώζιος Χρΐστ., Πιλάτος Δημ., 
Μπουρούνης Δημ., Κόνιαρης Βασ., Ζάχος 
’Ιωάν., Καραματσοόκης Ή λ., Μυλωνάς 
Γεώργ., Λιακέας Ή λ ., ΙΙαπαγεωργίου 
Σωκρ., Μπαμπίλης Ά θ., Διονυαόπουλος 
Παν., Μαρθαλαμάκης Χαράλ., Γεωργιτσα- 
νάκος Κυρ., Καράμπελας Σπυρ., Κώνστας 
Σπυρ., Γεωργούσης Ή λ ., Κολοβέας Δημ., 
Μιχάλης ’Ιωάν., Ραυτόπουλος Κων., καί 
Σώτηρας Νικ.

Ωσαύτως, προήχθησαν εις τόν βαθμόν 
τοΰ Τπαρχιφόλακος οί: 1) Άατυφ. Παυ- 
λόπουλος Παν., Κυριταάκης Έ μμ., Φλα- 
ράκος Λέων., Μαραβίτσας Παν., Άρχον- 
τουλάκης Γεώργ., Παπαποστόλου Ά π ., 
Λυμπέρης θεόδ. καί Φλωρόπουλος Δημ.
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΗΛΙΑΣ ΞΕΝΟΣ

Τήν 3.10.1971 άπεβίωσεν ό έν συν- 
τάξει Αστυνόμος Β '  Ξ ένος Ή λίας. Ή -  
το καί ό άπελθών ένας άπό τούς πα
λα ιούς πού έτίμηοαν τό Αστυνομικόν 
Σώμα.

Τήν κηδείαν του, γενομένην έκ τού 
ιερού Ναού Ταξιαρχών τού Περιστεριού, 
παρηκολούθησαν, εκτός τών συγγενών 
του, πολλοί φίλοι καί πολλοί έν ένερ- 
γεία καί συντάξει αστυνομικοί, οί όποιοι 
συνειργάσθησαν κατά τήν μακράν εις 
τό Σώμα ύπηρεσίαν του καί έΕετίμησαν 
αύτόν, τόσον ώς αξιωματικόν, όσον καί 
ώς άνθρωπον. Διότι, πράγματι, έγνωρι- 
Ζε νά έργάΖεται άκαμάτως καί νά Ζή 
άξιοπρεπώς, ώστε νά έχη τόν θαυμα
σμόν καί τήν συμπάθειαν όλων.

Έ κ  μέρους τού Αστυνομικού Σώ 
ματος, τό όποιον πιστώς καί εύσυνει- 
δήτως ύπηρέτηοε, μέχρι τής άποστρα- 
τεύσεώ ς του, τήν κηδείαν του παρηκο- 
λούθησεν άντιπροσωπεία μέ έπικεφαλής 
τόν Αστυν. Δ/ντήν Β '  κ. ΧατΖηκώσταν 
Εύάγγελον, όατις προέπεμψε τόν ν ε 
κρόν διά συγκινητικών λόγων καί κατέ- 
θεσεν έπί τής σορού του στέφανον.

Συμμετέχοντας ε ις  τό πένθος τών οι
κείων του, εύχόμεθα τήν παρηγοριάν 
αύτών παρά τού Ύψ ίστου καί αίωνίαν 
άνάπαυσιν ε ις  τόν αείμνηστον συνάδελ
φον.

"Α ς  είναι ή μνήμη του αιώνια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ

Έ ν α ς  άλλος συνάδελφος, τής μονί
μου διαθεσιμότητος αύτός, ό Γεώργιος 
ϊέ ν ο ς ,  μάς άφησε τήν 9.10.1971.

Τήν κηδείαν του, ή όποια έγινε εις 
Αγίαν Παρασκευήν Αττικής, παρηκο

λούθησαν πολλοί συγγενείς καί φίλοι 
του, άντιπροσωπεία δέ τού Αστυνομι
κού Σώ ματος μέ έπ ικεφαλής τόν Α 
στυνόμον Α ' κ. Μπακογιάννην, όατις 
κατέθεσε στέφανον καί άπεχαιρέτηαε 
τόν νεκρόν.

Ύ πήρΕεν ένας καλός συνάδελφος καί 
άφησε καλάς άναμνήσεις εις τό Σώμα, 
διά τό όποιον είργάσθη μέ άγάπην καί 
αύταπάρνησιν, άλλά διά άνήκεατον βλά
βην τής ύγείας του μετετάγη ε ις  τήν 
κατάστασιν τή ς Μ ονίμου  Δ ιαθεσ ιμότη
τος.

Ε ις τούς οικείους του, οί όποιοι προώ
ρους τόν έχασαν, εύχόμεθα παρηγοριάν, 
ε ις  τόν άείμνηστον δέ συνάδελφον, νά 
είναι έλαφρόν τό χώμα τής Αττικής 
γής, πού τόν έσκέπασε.

Αιώνια αύτοΰ άς είναι ή μνήμη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Τήν 7.10.1971, ένας καλός συνάδελ
φος καί άγαθός άνθρωπος μάς έγκατέ- 
λειψεν. Ό  Ν ικόλαος Φαρμάκης.

Ο ύτος έγεννήθη εις τό χωρίον Στύρ- 
φακον Φθιώτιδος καί κατετάγη ε ις  τό 
Αστυν. Σώμα τήν 12.2.1944 ώς Αστυ- 

ιρύλαΕ. Τήν 23.3.1967 προήχθη ε ις  τόν 
βαθμόν τού Ύπαρχκρύλακος.

Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο εις 
τό Νεκροταφεϊον τού Βύρωνος, παρη
κολούθησαν πολλοί συγγενείς καί φίλοι 
του.

Έ κ  μέρους τής Αστυνομικής οικο
γένειας πολλοί συνάδελφοι, ώς καί άν- 
τιπροσωπεία μέ έπικεφαλής τόν Αστυ
νόμον Α ' κ. Ψυγογιόν Ή λίαν, όατις 
καί κατέθεσε στέφανον έπί τής σορού 
του.

Καθ ' όλην τήν μακροχρόνιον έν τω 
Σώματι ύπηρεσίαν του, ύπήρΕεν ύπο- 
δειγματικός άστυνομικός καί διεκρίνε- 
το διά τήν προσήλωοίν του εις τά έθνι- 
κά ιδεώδη, τήν πραότητα τού χαρακτή- 
ρος του καί τήν άγαθότητα τής ψυχής 
του. "Ο σοι τόν έΖησαν θά ένθυμούνται 
μετ ' εύλαβείας τήν μνήμην του.

Από τής στήλης τούτης, εύχόμεθα 
παρηγοριάν εις τούς οικείους του ώς 
καί άνάπαυσιν τής ψυχής τού καλού καί 
προσφιλούς μας συναδέλφου.

Είθε τό χώμα τής 'Α ττ ική ς  γής νά 
είναι έλαφρόν.

Αιώνια σου ή μνήμη, άΕέχαστε συνά
δελφε.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Α

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ  Ε Ν Ω Σ ΙΣ
Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ω Ν  Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν  

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν  
Γραφεϊον: 'Ο δ ό ς  Ά π ελλο ΰ  4 - Ά θηνα ι

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Τ Ο  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Ν  
τής Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Υ  Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ  Α Π Ο 
Σ Τ Ρ Α Τ Ω Ν  Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο 

Μ ΙΑ Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν , συνελθόν έκτάκτως 
σήμερον 13ην Σεπτεμβρίου 1971, έπί τώ 
θλιβερώ άγγέλματι θανάτου τού Χ Ρ Ι 
Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ  Π Α Ν Τ Ε Λ Η  τού Γ Ρ Η Γ Ο -  
Ρ ΙΟ Υ  'Αρχηγού  'Αστυνομ ίας Πόλεων 
έ.ά., διατελέσαντος έκ τών Ιδρυτικών 
στελεχών καί πρώτου προσωρινού Π Ρ Ο 
Ε Δ Ρ Ο Υ  τής Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ  ήμών καί προσ- 
φέραντος ύψίστας ύπηρεσίας, τόσον έν 
πολέμοις, πρό τού 1922, ώς "Εφ εδρος 
Ά Ε )τ ικ ό ς ,  όσον καί έν τω Αστυν. Σώ- 
ματι, είδικώτερον δέ κατά τήν διάρκειαν 
τής κατοχής καί ά κ ο ύ ο α ν τού 
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  αύτού έΕάραντος τάς πο
λυτίμους ύπηρεσίας, τάς όποιας ό έκλι- 
πών προσέφερεν ε ις  τε τήν Ε Ν Ω Σ ΙΝ  
καί τό Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Σ Ω Μ Α :

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

1) Νά έκφρασθώσι τά Συλλυπητήρια 
τών Μ ελώ ν τού Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Υ  
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ  πρός τήν σύΖυγον 
καί τούς οικείους τού μεταστάντος.

2) Νά κατατεθή άντί Στεφ άνου εις 
Μ νήμην τού μεταστάντος τό ποσόν 
τών Χιλίων (1 .000) δραχμών εις 
τήν Κοινότητα Α Χ ΙΝ Ο Υ  - Στυλίδος, 
ί'να τό διαθέση ε ις  ώφέλιμον έργον 
τής Κο ινότητος ε ις  Μ νήμην του.

3) Νά δημοσιευθή τό παρόν διά τού 
Τύπου.

Τό Δ ιοικητικόν Συμβούλιον Πανελλη
νίου Έ νώ σεω ς Άποστράτω ν 'Α ξ ιω ματι
κών Αστυνομίας Πόλεων

Ό  Πρόεδρος 

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Ν Ε Ρ Η Σ  
Αρχηγός Αστυν. Πόλεων έ.ά.

Ό  Γεν. Γραμματεύς

ά.ά.
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Δ Ο Σ Η Σ
Αστυνόμος Α ' έ. ά.

Ο Ι Σύμβουλοι 

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Δ Α Σ Κ Α Λ Α Κ Η Σ  
Αρχηγός Αστυν. Πόλεων έ. ά. 
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Σ  
Αρχηγός Αστυν. Πόλεων έ. ά.

Π Ο Λ ΙΤ Η Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  
Αστυνομικός Δ )ν τή ς  Α ' έ. ά.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Η Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  
Αστυνομικός Δ )ν τή ς  Α ' έ. ά.

Κ Ε Λ Ε Ν Η Σ  Μ ΙΧ Α Η Λ  
Αστυνομικός Δ )ν τή ς  Β '  έ. ά.
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ  

Αστυνόμος Α ' έ. ά.
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Οσες κι* άν εϊν’ οί δάφνες σου, δαφνοσπαρμένη χώρα, 
κ’ δσα κλαδιά κι* άν έχουν καί φύλλα στα κλαδιά, 
θέ νά τις εύρης λιγοστές, δέν θά σου φθάσουν τώρα 
νά πλέξης τά στεφάνια στ’ άθάνατα παιδιά.

*

Ηρώων νεκροί -τ ι λέω νεκροί; νεκρός εϊν’ όποιος λυώνει 
στήν κλίνη τής άρρώστειας καί πάει καί δέν γυρνφ. 
"Ομως τού ήρωος ή ζωή ποτέ της δέν τελειώνει, 
άπ τη στιγμή, πού σβήνει, αθάνατη άρχινα.

Σάν ιερά εικονίσματα ζωγραφισμένα μέ αίμα 
σας έστησεν ή δόξα μέ θεία φεγγοβολή* 
έβγαλεν ή πατρίδα μας τό λαμπερό της στέμμα,
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