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Α υΤώ ν:

Λ Χ τ ο γ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΗΜ. ΤΑΞΕΟΣ κ. Σ. ΓΚΙ ΚΑ ΕΠ
J ^ T H , 50ΕΤΗΡΙΔ1 ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Α / Ν Σ Ε Ω Σ ΑΘΗΝΩΥ
Συμπληροΰται ήδη πεντηκονταετία, άφ’ ής, κατά ’Ιανουάριον 1925, ή ’Αστυνομία
Πόλεων, σύγχρονος άστυνομικός θεσμός, έγκατεστάθη καί εις τήν Πρωτεύουσαν τοί
Κράτους, τάς ’Αθήνας. Ό θεσμός αυτός, τήν ΐδρυσιν τοΰ όποιου ύπηγόρευσαν αί ειδικά
διά τάς μεγαλουπόλεις ύφιστάμεναι κοινωνικαΐ άνάγκαι, διεδραμάτισεν άναμφιβόλα*
πρωταρχικόν ρόλον εις τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν τοΰ Ελληνικού λαοϋ. Είδικώ
τερον, αί ’Αστυνομικά! Ύπηρεσίαι τής Πρωτευούσης, ή όποια άποτελεΐ έκτος τών άλλον
καί τήν προθήκην τής Χώρας μας, κατώρθωσαν άπό τοΰ 1925 καί μέχρι σήμερον όχ
μόνον νά έξασφαλίσουν τήν τάξιν, τήν ήσυχίαν καί τήν άσφάλειαν τών κατοίκων της
άλλά καί νά άναδειχθοϋν εις φορείς πολιτισμού, πράγμα τό όποιον έχει κοινώς άναγνω
ρισθή υπό τών κρατικών παραγόντων καί τής κοινωνίας. Ή φράσις «ή ’Αστυνομία Πό
λέων έφερε τόν πολιτισμόν είς τήν Χώραν μας», ή όποια αποτελεί οίονεί καί τό σύνθημί
τοΰ εύγενοΰς Σώματος, άποδεικνύει άκριβώς τή,ν μεγάλην συμβολήν του καί είς τόν τομέ(
τούτον τής έξελίξεως καί τής προόδου.
Ή έπί μίαν πεντηκονταετίαν άστυνόμευσις τής Πρωτευούσης ύπό τής πρώτηι
’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας τής Χώρας, τής Διευθύνσεως ’Αθηνών, δίδει είς κάθε άντι
κειμενικόν κριτήν τήν ευκαιρίαν νά διαπιστώση τήν άρίστην εικόνα, τήν όποιαν έμφανί
ζει τόσον ή 'Υπηρεσία αυτή, δσον καί όλόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα, άλλά καί τ
μέγεθος τής καταβληθείσης προσπάθειας καί τοΰ έπιτελεσθέντος έργου. Καί άνευ ύπερ
βολής τινός, τό έργον τούτο δύναται νά θεωρηθή, τό όλιγώτερον, έπιτυχία, έάν ληφθοΰ
ύπ’ δψιν αί άντιξοότητες τάς οποίας άντιμετωπίζει ή ’Αστυνομία είς μίαν μεγαλούπολι
ώς αί Άθήναι. Κυκλοφοριακόν πρόβλημα, στενότης χώρου, μεγάλη τουριστική κίνη
σις, ηύξημέναι έμπορικαί συναλλαγαί, άκανθώδη ζητήματα τάξεως, συγκέντρωσή
κακοποιών στοιχείων έξ ολοκλήρου τής Ελλάδος καί τού έξωτερικοΰ κ.ά. καθισιού
λίαν δυσχερές καί έπίπονον τό άστυνομικόν έργον.
Περαίνων, έπιθυμώ, ώς Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, νά συγχαρώ έγκαρδίω
άπαντας τούς άστυνομικούς υπαλλήλους τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως Αθηνών καί έπ
τώ έορτασμώ τής πρώτης 50ετηρίδος νά ευχηθώ πάσαν περαιτέρω πρόοδον, έπ’ άγαθί
αυτών καί τής Πατρίδος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ
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ΑΡΧΗΓΟΥ

ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ *. Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΤΗ, 50ΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σημαντικόν σταθμόν, τόν σημαντικώτερον ίσως, είς τήν 'Ιστορίαν τής Ά στυνοϊς Πόλεων άποτελεϊ ή έγκατάστασις τοϋ Σώματος εις τήν Πρωτεύουσαν τοϋ Έ λληνιϋ Κράτους, τάς ’Αθήνας. "Έχουν σήμερον παρέλθει πεντήκοντα όλόκληρα έτη, άφ’ ής
^έος τότε διά τήν χώραν μας άστυνομικός θεσμός έπεξετάθη καί είς τήν πρώτην πόλιν
ς Ελλάδος, έπειτα άπό προηγουμένην έπιτυχή δοκιμασίαν είς τήν Κέρκυραν, τάς
χτρας καί τόν Πειραιά. ΤΗτο ή 15η Ίανουαρίου τοϋ έτους 1925, δτε οί νέοι αστυνομικοί,
πόλισμαν, όπως χαρακτηριστικές τούς ώνόμαζον έπί τό εύρωπαϊκώτερον, ένεφανίησαν εύσταλεΐς, εΰγενεΐς, ευπροσήγοροι καί πολιτισμένοι είς τάς όδούς τής Πρωοούσης.
Ή πρώτη άρίστη έντύπωσις τήν όποιαν προεκάλεσαν είς τούς "Αθηναίους όπήρν ή άφετηρία διά περαιτέρω περιφανή έπιτυχίαν τής "Αστυνομίας καί είς τόν χώρον
ν νέων καθηκόντων της. Ή νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία έδημιούργησε καί παρουσίασεν
; τόν "Αθηναϊκόν λαόν νέον τύπον άστυνομικοϋ, ό όποιος ήτο άγνωστος μέχρι τής
οχής έκείνης.
'Υπό τήν ήγεσίαν δεδοκιμασμένων ικανών άξιωματικών, έπροχώρησε μέ μεθοδιτητα είς τήν όργάνωσιν τών διαφόρων έπί μέρους ύπηρεσιών καί κατώρθωσεν έντός
αχίστου χρονικοϋ διαστήματος νά έπιλύση χρονίζοντα προβλήματα τής Πρωτευούΐς, νά έδραιώση τό αίσθημα ασφαλείας τών πολιτών καί, προ πάντων, νά έπιβάλη τήν
ξιν καί τήν ύπακοήν είς τούς νόμους μέ τήν πειθώ, τήν ευγένειαν καί τήν πολιτισμένην
μπεριφοράν.
Μία πεντηκονταετία παρήλθεν έκτοτε. Καθ’ δλον αυτό τό διάστημα, οί άνδρες τής
στυνομίας "Αθηνών, δλων άνεξαιρέτως τών Ύπηρεσιών, είργάσθησαν σκληρώς καί
ό άντιξόους συνήθως περιστάσεις, κατορθώσαντες νά κερδίσουν τήν άγάπην καί έκτίσιν τών κατοίκων τής Πρωτευούσης, οί όποιοι είς τήν "Αστυνομίαν προσβλέπουν ώς
; τόν φύλακα άγγελον τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας των. Κατά τήν έπιτέλεσιν
D ιερού προς τήν Πατρίδα καί τόν πολίτην καθήκοντος των, οί αξιωματικοί καί οί
δρες τής "Αστυνομικής Διευθύνσεως "Αθηνών, δπως καί όλοκλήρου τοϋ "Αστυνομικού
ιματος, προσέφερον θυσίαν τήν υγείαν, τήν σωματικήν άκεραιότητα καί τήν ζωήν των
όμη. Δέν υπάρχει σημεϊον τών "Αθηνών, τό όποιον νά μή ίσταται μάρτυς αψευδής
3 ήρωϊσμοϋ κάποιου άστυνομικοϋ, ό όποιος νά έπεσεν υπό τά βλήματα τών έχθρών
ς ήσυχίας καί τής γαλήνης τοϋ λαοϋ μας, ή νά έσφαγιάσθη ύπό κακοποιών ή νά έπολτοιήθη κάτωθι τών τροχών.
Μέ τάς σκέψεις αύτάς καί μέ τήν ευκαιρίαν συμπληρώσεως πεντήκοντα έτών άπό
; ίδρύσεώς της, δύναμαι νά άπονείμω είς τήν "Αστυνομικήν Δ/νσιν "Αθηνών τόν
έποντα δημόσιον έπαινον, διά τήν συνεχή άνεκτίμητον προσφοράν αυτής πρός τήν
Ιληνικήν κοινωνίαν καί τήν Πατρίδα.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
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TOY Δ/ΝΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ κ. X. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ
ΕΠΙ ΤΗ, 50ΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩ
Συμπληροϋνταν πεντήκοντα έτη, άπό τής ημέρας τής έγκαταστάσεως τής Ά σ τ
νομίας Πόλεων εις τήν Ελληνικήν Πρωτεύουσαν. Καί ή ’Αστυνομική Διεύθυνσής λ
θηνών αισθάνεται ιερόν καί έπιτακτικόν καθήκον νά τιμήση σεμνοπρεπώς τήν Έπ
τειον τής ίδρύσεώς της, ή όποια — άναμφισβητήτως — υπήρξε σημαντικός κοινωνικι
καί έθνικός σταθμός εις τήν Νεωτέραν Ελληνικήν 'Ιστορίαν. Τό μέγα τούτο γεγον
έθεσε τήν σφαγΐδα του εις τόν Αθηναϊκόν βιον των μετέπειτα δεκαετιών και έπηρέασ
άποφασιστικώς τήν μορφήν του.
Κατά τήν διάρκειαν των έτών αύτών, πολλά γεγονότα συνέβησαν εις τήν Χώραν μο
"Αλλα εύτυχή καί άλλα άτυχή. Κρίσιμοι περιστάσεις καί περίοδοι γαλήνης, συγκρούσε
πολεμικαί, αναστατώσεις κοινωνικαί, άνακατατάξεις, αλλά καί παρενθέσεις ειρήνη
Ρεύματα ιδεολογικά συνηντήθησαν καί συνεκρούσθησαν. Αί ’Αθήναι κατέστησαν Ε
ρωπαϊκή μεγαλόπολις. Ό πληθυσμός της άνήλθεν εις λίαν υψηλά έπίπεδα. Η έξιχνίασ
τού έγκλήματος κατέστη έπιστημονικόν πρόβλημα. 'Ο κακοποιός έχρησιμοποίησε νέ
συγχρόνους μεθόδους, εις τήν άντικοινωνικήν του προσπάθειαν. Εις τό έπίκεντρον αύτί
τών μεγάλων καί των μικρών ιστορικών ή καθημερινών στιγμών τής Ελληνικής Πρ<
τευούσης, εύρέθη ή ’Αστυνομική Δ/νσις ’Αθηνών φραγμός εις τάς παρανόμους έπιδι
ξεις, προστάτης άγρυπνος τών πολιτών, δύναμις άγαθοποιός εις τήν υπηρεσίαν τής Π
τρίδος, φορεύς πολιτισμού καί προόδου.
Οί άνδρες της διεκρίθησαν, ώς δεσπόζουσαι φυσιογνωμίαι, εις τήν κοπιώδη προ
πάθειαν ούχί μόνον τής τη ρήσεως τής Τάξεως καί τής ’Ασφαλείας, άλλά καί τής προ
γωγής τών άθηναϊκών συμφερόντων καί τής ανυψώσεως τής πολιτιστικής στάθμης τί
’Αθηνών. Ά νέλαβον μέγιστον μερίδιον εύθύνης. Έπωμίσθησαν έργον βαρύτατον. Ά νμετώπισαν άντιξοότητας καί παντοΐα έμπόδια. Συνεκέντρωσαν τήν όργήν τών έγκλ
ματιών, άλλά καί — έστιν ότε — έδέχθησαν άδικους έπιθέσεις άπληροφορήτων πολ
τών. Άντιπαρήλθον, όμως, πάντα ταΰτα μέ καρτερίαν, μέ κατανόησιν, μέ αποφασισ
κότητα, μέ πίστιν εις τήν άποστολήν των. Η πεντηκονταετής δραστηριότης τής Αστ
νομικής Δ/νσεως ’Αθηνών κυριαρχείται άπό άγώνας, θυσίας καί μόχθον τών άνδρί
της διά τήν διακονίαν τού Έ λληνος πολίτου, η ευτυχία καί ή ευημερία τού όποιου άπ
τέλεσαν τόν άκρογωνιαΐον λίθον τού ’Αστυνομικού οικοδομήματος.
Ουδέποτε έκάμφθησαν. Ουδέποτε έλύγισαν. Ουδέποτε έσυνθηκολόγησαν. Ούδ
ποτέ έπρόδωσαν τόν όρκον των. Έξεπλήρωσαν, εν παντί τόπω καί χρόνω, εύόρκι
καί εύσυνειδήτως τό Χρέος των άπέναντι τών συνανθρώπων των. Καί έπλειοδότησι
εις προσφοράς καί θυσίας. Αί πολλαπλαΐ καί πολύμορφοι έπιτυχίαι των έναντίον τι
κακοποιών εδραίωσαν τήν έμπιστοσύνην τού Κοινού πρός αυτούς. Αί ικανότητες τι
άνεγνωρίσθησαν άνεπιφυλάκτως.
"Εκλεισαν εις τάς καρδίας των τά άγαθά καί τήν ήσυχίαν τού πολίτου καί, έμπνε
μενοι άπό τά εύγενή ’Αστυνομικά ’Ιδεώδη, προσέφερον εις τάς Αθήνας τάξιν, κοινών
κήν γαλήνην καί άσφάλειαν, πλαισιώνοντες τόν δημόσιον βίον κατά τρόπον ύποδί
γματικόν. Ύ φ’ οίασδήποτε συνθήκας καί έν μέσω δυσχερειών ή έμποδίων, είργάσθησι
πάντοτε μετά δημιουργικού ζήλου καί ύψηλόφρονος ένθουσιασμοΰ, διά νά έξασφαλίσοι
εις τό Κοινόν τάς άπαραιτήτους προϋποθέσεις ευνομίας καί τάξεως, διά τών όποιων κ
μόνον δύναται ό πολίτης νά έπιδίδηται άπερίσπαστος εις τά ειρηνικά του έργα καί
κατοχυρώνη τά κυριαρχικά του δικαιώματα, διάγων έν όμονοία καί ευημερίςι βίον άδι
τάρακτον καί εύτυχή.
,
Τά πεπραγμένα τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών, κατά τήν διάρκειαν τών πεν
τούτων δεκαετιών, δέν δύναται νά άναφερθοΰν εις τόν μικρόν χώρον όλίγων τυπογρα(|
κών σελίδων. Είναι πολυπληθή καί ιδιαζόντως σοβαρά. Αί πολύτιμοι προσφοραί τ
πρός τό Έ θνος καί τάς ’Αθήνας, άποτελοΰν τίτλον τιμής δι’ απαντας τούς ’Αξιωματικό
καί κατωτέρους της. Καί συνέθεσαν μίαν λαμπράν ιστορίαν άγώνων καί θυσιών εις τι
ύπηρεσίαν τής Πατρίδος.
Ά ξ /τ ικ ο ί καί κατώτεροι τής Δ /νσεω ς ’Αθηνών. Διοικητικοί Υπάλληλοι.^
Διακεκριμένον προνόμιον καί ύψίστην δι’ έμέ τιμήν θεωρώ τό γεγονός ότι ηύτ
χησα νά προΐσταμαι τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν έορτήν τών γενεθλίων της.

Καί τήν στιγμήν ταύτην, εΰλαβώς φέρω εις τήν μνήμην μου τούς άλησμονήτους
εκείνους συναδέλφους μας, οί όποιοι έθυσιάσθησαν εις τον βωμόν τοϋ καθήκοντος, δημιουργοϋντες τάς 'Ιεράς παραδόσεις τής Διευθύνσεώς μας.
Στρέφω, έπίσης, τήν σκέψιν μου μέ αγάπην πρός απαντας τούς έν συντάξει συνα
δέλφους μας, οί όποιοι, μέ μόχθον καί θυσίας, έγραψαν σημαντικά κεφάλαια τής 'Ιστο
ρίας τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεώς ’Αθηνών.
Τό υπέροχον ύπηρεσιακόν των φρόνημα, ή έργατικότης των καί ή φλογερά των
φιλοπατρία, άποτελοϋν πηγήν δυνάμεως καί εύγενών έμπνεύσεων δι’ όλους ή μας.
Ά λ λ ’ έπίσης εύγνωμόνως εκφράζω τήν άγάπην μου καί τόν θαυμασμόν μου πρός
τόν ύπέροχον ’Αθηναϊκόν Λαόν, ό όποιος πάντοτε συμπαρεστάθη, ένίσχυσε καί ύπεβοήθησε τό έργον τής Διευθύνσεώς μας, δι’ όλων αύτού των δυνάμεων. Χωρίς τήν βοήθειάν
του, αί προσπάθειαι ήμών δέν θά ήδύναντο νά καρποφορήσουν.
Αί έπιτυχίαι μας είναι ίδικαί του έπιτυχίαι. Μας έτίμησεν. Καί τόν τιμώμεν. Η νω 
μένοι προχωροϋμεν πρός ύψηλοτέρας κοινωνικός κορυφάς. Διά τό καλόν των ’Αθηνών
καί τής Πατρίδος.
’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών. Διοικητικοί Υ πάλληλοι.
Ή Διεύθυνσίς μας, κατά τήν διάρκειαν τής 50ετοΰς δραστηριότητός της, άνταπεκρίθη πλήρως εις τάς άνάγκας τού Κοινού καί τάς κοινωνικός άπαιτήσεις, δημιουργήσασα, άπό τής ίδρύσεώς της, μίαν νέαν λαμπρόν ’Αστυνομικήν πραγματικότητα είς τήν
Ε λληνικήν Πρωτεύουσαν. Τό άνώτερον πνεύμα αύταπαρνήσεως, έπιστημονικής άστυνομικής τακτικής, ειδικής καί γενικής μορφώσεως καί χριστιανικής άγάπης, τό όποιον
διωχέτευσε πρός πάσαν κατεύθυνσιν, άποτελεΐ τήν πνευματικήν της πανοπλίαν, μέ τήν
όποιαν εισέρχεται θωρακισμένη είς τήν δευτέραν πεντηκονταετίαν της, μέ αισιοδοξίαν
καί άκμαΐον όσον ποτέ άλλοτε φρόνημα, διά ν’ άνταποκριθή άπολύτως καί είς τά αι
τήματα τής έποχής μας. ’Αποτελεί σήμερον έγγύησιν όμαλότητος, ήσυχίας, τάξεως είς
τήν Ελληνικήν Πρωτεύουσαν. Είναι παράγων γαλήνης καί ό καθρέπτης τού πολιτισμού
της. Μέ τό άριστα έκπαιδευμένον καί υψηλής στάθμης προσωπικόν της, τά τεχνικά μέσα
τά όποια διαθέτει καί τάς έπιστημονικάς μεθόδους τάς όποιας άκολουθεΐ, άποτελεΐ μίαν
θετικήν έλπίδα διά τόν ’Αθηναϊκόν Λαόν. Διά τό μέλλον του. Διά τήν Γαλήνην του.
Διά τήν πρόοδόν του. Διά τήν έννομον τάξιν.
’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών. Διοικητικοί 'Υπάλληλοι.
Μέ ιδιαιτέράν ίκανοποίησιν καί χαράν, σάς άπευθύνω θερμόν συναδελφικόν χαι
ρετισμόν καί έκφράζω τήν άκραν ευαρέσκειάν μου, δι’ όσα ύπέρ τής Πατρίδος καί τής
Ε λληνικής Πρωτευούσης έπετελέσατε καί έπιτελεΐτε. Διά τήν άρίστην άπόδοσίν σας.
Διά τήν ύψηλοφροσύνην σας. Διά τήν άφοσίωσίν σας είς τό καθήκον. Ή Πατρίς, στηρίζουσα έφ’ ύμών ώραίας έθνικάς έλπίδας, έχει άνάγκην τών καλών υπηρεσιών σας. ’Ιδία
τήν στιγμήν αύτήν τής ’Εθνικής ’Αναδημιουργίας καί τής μεγάλης πορείας της πρός τήν
δικαίωσιν καί τήν εύημερίαν. Ή Κυβέρνησις άναγνωρίζει τάς προσφοράς σας. Τάς
έκτιμά όλως ιδιαιτέρως.
Σάς καλώ νά έντείνωμεν άπαντες τάς προσπάθειας μας, ώστε, μέ τήν βοήθειαν τού
Θεού, ψυχικώς ήνωμένοι καί στενώς συνεργαζόμενοι καί άλληλοβοηθούμενοι, νά συνεχίζωμεν τήν δημιουργικήν πορείαν μας, έπ’ ώφελεία τού Έθνους. Διά νά έξυψώνωμεν
συνεχώς τόν ’Αστυνομικόν Θεσμόν. Διά νά αυξάνωμεν άδιακόπως, είς βάθος καί είς πλά
τος, τήν άγάπην τού ’Αθηναϊκού Λαού. Διά νά έξακολουθώμεν, μετά τού αυτού ζήλου
καί τής ίδιας αύταπαρνήσεως, ύπηρετοΰντες τόν "Ελληνα Πολίτην καί νά τού έξασφαλίζωμεν άνεσιν, ήσυχίαν, άσφάλειαν, τάξιν, χαράν.
Ά ς πλησιάσωμεν περισσότερον τήν Νεότητα τής Πρωτευούσης. Διά νά τήν υποβοηθήσωμεν θετικώς είς τούς προσανατολισμούς καί τήν δημιουργικήν της διάθεσιν.
Ά ς συνεχίζωμεν διδάσκοντες τό Κοινόν, διά τού παραδείγματος μας, τό Καλόν καί τό
Υ ψ ηλόν, ώς κοινωνικοί άναμορφωταί.
Ά ς προσθέσωμεν πολλάς νέας λαμπρός σελίδας είς τήν τετιμημένην ιστορίαν τής
Διευθύνσεώς μας, ύπό τό φώς τών εύγενών καί υψηλών παραδόσεών της. Ή Παναγία άς
στερεώνη τά βήματά μας είς τήν όδόν τού καθήκοντος.
’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής Άστυν. Δ/νσεως Αθηνών. Διοικητικοί 'Υπάλληλοι.
'Ο έορτασμός τής έπετείου τής ίδρύσεώς τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών
συμπίπτει μέ τήν άνατολήν τού Νέου Έτους. Μέ νέας ώραίας έλπίδας. Μέ νέας προο
πτικός. Μέ νέας προσδοκίας.
Εύχομαι είς υμάς καί τάς οικογένειας σας χαράν, ύγείαν, εύτυχίαν, πρόοδον καί
έκπλήρωσιν παντός ευγενοΰς πόθου σας.
Ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ά στυν. Δ/ντής Αλ
6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ

ΔΙ ΑΤΑΓΑΙ

ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΟΡΤΑΙΣ ΤΩΝ Χ Ρ ΙΣΤ Ο Υ ΓΕ Ν Ν Ω Ν ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
A'. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ κ. Σ. ΓΚΙΚΑ
Πρός άπαντας τούς ’Αξιωματικούς, Υπαλλήλους καί κατώτερα Ό ργανα τών Σωμάτων
’Ασφαλείας τού Πυροσβεστικού Σώματος καί τής ’Αγροφυλακής.
Ν Ν Η ΣΙ.Σ τού Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού, την όποιαν έορτάζομεν τάς ά
Η ΓΕγιας
αύτάς ημέρας, θερμαίνει τάς ψυχάς τών ανθρώπων καί αναζωπυρώνει τάς
ελπίδας των, δΓ εν εύτυχέστερον μέλλον.
Διά τό Ελληνικόν "Εθνος, τά έφετινά Χριστούγεννα καί ή άνατολη του Νέου
Έτους, συμπίπτουν μέ μίαν περίοδον εύοιώνων έξελίξεων, αί όποϊαι άποτελοϋν ταυτο
χρόνους ευχήν καί προσδοκίαν όλων μας.
Ή προσφορά τών Σωμάτων Ασφαλείας εις τάς έξελίξεις αύτάς ύπήρΕεν ιδιαι
τέρως σημαντική, έξεπήγασε δέ άπό τό υψηλόν αίσθημα ευθύνης, τό όποιον σάς δια
κρίνει. Μ έ αισθήματα θαθείας ίκανοποιήσεως διά τό έπιτελεσθέν έργον, εύχομαι εις
υμάς καί τάς οικογένειας σας χαρούμενα Χριστούγεννα καί εύτυχές τό Νέον "Ετος
1975.

Β \ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ κ. Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
’Αξιωματικοί, Κατώτεροι ’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί Υπάλληλοι.
ΤΗ Α Ν Α ΤΟ ΛΗ τού Νέου Έτους, εύχομαι εις όλους σας, έκ βάθους καρδίας,
Ε ΠΙύγείαν
καί πάσαν άτομικήν καί οικογενειακήν πρόοδον.
Κατά τό άπελθόν έτος, όπως όλοι γνωρίζετε, συνετελέσθησαν έν τη Χώρα μας,
πολλά καί έΕαιρετικής σπουδαιότητος γεγονότα, διά τήν ομαλήν έξέλιξιν τών όποιων
ή συμβολή τής Αστυνομίας Πόλεων, ύπήρΕε σημαντική.
Ή ύπό τάς γνωστός συνθήκας έπελθοϋσα πολιτική μεταβολή, ήτις ώδήγησεν, ειρηνικώς, εις τήν άποκατάστασιν τής κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, όπέδειξεν, άπαξ
έτι, τήν όρθοφροσύνην καί τό ύψηλόν αίσθημα εύθύνης άπάντων τών άστυν. ύπαλλήλων. Ή άγάπη σας πρός τήν Πατρίδα, ή άφοσίωσίς σας πρός τήν νομιμότητα καί ή πίστις σας εις τά Εθνικά Ιδεώδη, έξεδηλώθησαν παντοιοτρόπως καί μετουσιώθησαν είς
πράξεις ύποδειγματικής ένσυνειδησίαςκαΐ άμεροληψίας. Τοιουτοτρόπως δέ περιεφρουρ ή θ η ή έννομος τάΕις καί έΕησφαλίσθη κατά τρόπον παραδειγματικόν ή έλευθέρα
όσκησις τού έκλόγικοΰ δικαιώματοςτών Ελλήνων πολιτών, εις δύο διαδοχικός ψη
φοφορίας, τό άποτέλεσμα τών όποιων ώλοκλήρωσε καί έπεσφράγισε τήν Δημοκρατικήν
όμαλότητα.
’Αξιωματικοί, Κατώτεροι Αστυνομικοί καί Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Τό νέον έτος 1975 άρχεται έλπιδοφόρον. Ή άποκατάστασις τών δημοκρατικών θε
σμών εις τήν Πατρίδα μας, ή όποια ύπήρΕε καί ή κοιτίς των, άποτελεϊ πλέον πραγμα
τικότητα.
,
,
Οί έκλεκτοί τού Ελληνικού Λαού άνέλαβον, κατά τήν προτιμησιν του, τήν ευθύ
νην διαχειρίσεως τών πεπρωμένων τού Εθνους.
Ή λαοπρόβλητος Κυβέρνησις, μέ οδηγόν τόν κορυφαϊον πολιτικόν άνδρα τής
νεωτέρας Ελλάδος, έχει καί τήν θέλησιν καί τήν ικανότητα ν’ άντιμετωπίση έπιτυχώς τά μεγάλα καί ζωτικά πολιτικά, οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα τής Χώρας
μας. ΔΓ ήμας, δέν ύπάρχει χρόνος δΓ άνάπαυλαν Ή διασφάλισις τής Δημοσίας τόξεως καί άσφαλείας, ή ανευ διακρίσεως προστασία τής άτομικής έλευθερίας καί τών άλ
λων πολυτίμων άγαθών τών πολιτών καί ή δίκαια, άμερόληπτος καί προσηνής άσκησις
τών καθηκόντων μας, έν τή έφαρμογή τού Νόμου, δέον νά άποτελοϋν τό συνεχές
μέλημά μας καί τήν κατευθυντήριον όλων τών ένεργειών μας.
.
Είμαι απολύτως βέβαιος, ότι τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων θά δικαίωση τήν
Εμπιστοσύνην τής Πολιτείας καί θά άνταποκριθή πλήρως εις τάς προσδοκίας τής Ελ
ληνικής Κοινωνίας.
. . .
Τό έγγυάται ή ιστορία καί ή π α ρ ά δ ο σ ί ς του, τό ύπόσχεται ή αγαπη μός προς τον
Ελληνικόν λαόν, έκ τού όποιου προερχόμεθα καί τόν όποιον έτάχθημεν νά ύπηρετώμεν.
Είμαι ύπερήφανος, διότι ήγοϋμαι αύτοϋ τού λαμπρού Σώματος καί τών τόσων υψηλοφρόνων καί γενναιοφρόνων άνδρών του.
Σ ά ς έκφράζω καί πάλιν τάς θερμός εύχάς μου διά πάσαν άτομικήν και οικογε
νειακήν εύτυχίαν.
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ΡΙΝ ΠΕΝΗΝΤΑ άκριβώς χρόνια, τον
Π
Ιανουάριον τοϋ 1925, ή ’Αθήνα, ή
γραφική άκόμη πρωτεύουσα τοϋ Ε λληνι
κού Κράτους, έζησε, έξω άπό τις εθνικές
και πολιτικές αναστατώσεις καί συμφο
ρές, πού ήσαν μέχρι τότε πρόσφατες, καί
κάποιες στιγμές χαράς καί έλπίδος. Τότε,
καί πιο συγκεκριμένα στί 15 τοϋ πρώτου
μηνός τοϋ έτους, πραγματοποιήθηκε, ύστε
ρα άπό προηγούμενη δοκιμασία σέ άλλες
πόλεις τής Ελλάδος, ή έγκατάστασι καί
στήν Πρωτεύουσα τοϋ νέου θεσμοϋ τής ’Α
στυνομίας Πόλεων. Δέν είχε περάσει πο
λύς καιρός άπό τότε, πού ή νέα άστυνομία
είχε κάνει πανηγυρικά τήν έμφάνισί της
στήν όμορφη Κέρκυρα. ’Ελάχιστοι μήνες
ήσαν άρκετοί, γιά νά βεβαιωθή ή έλληνική πολιτεία καί ό λαός, πώς έπί τέλους
κάτι καλό έπρόκειτο νά γίνη στον νευρα
λγικόν αύτόν τομέα τής κρατικής μηχανής.
Ή έπιτυχία τής ’Αστυνομίας Πόλεων
στήν Κέρκυρα, καί έν συνεχεία στήν Πά
τρα καί στον Πειραιά, ώδήγησε σταθερά
τά βήματά της στήν ’Αθήνα. Ή έμφάνισί
8

τών πρώτων άστυφυλάκων στούς δρόμους
τής Πλάκας, στο Σύνταγμα καί τοϋ Ψυρρή
έξεσήκωσε, καθώς άναφέρουν οί χρονικο
γράφοι έκείνης τής έποχής, πραγματική
θύελλα ένθουσιασμοΰ. Οί νέοι άστυνομικοί, οί πόλισμαν, πρόβαλλαν στά μάτια
τών έκπλήκτων άθηναίων ώς σύμβολα προ
όδου καί πολιτισμοΰ.
Ή ευγένεια, πού τούς διέκρινε, ή πειθα
ρχία, ή ευπρέπεια καί ή άψογος συμπερι
φορά υπήρξαν οί σωστές βάσεις, γιά νά
κτισθή στέρεα τό άστυνομικό οικοδόμημα
καί στήν πόλι τής Παλλάδος. Άπειρα καί
δύσκολα ήσαν τά προβλήματα, πού ή νέα
άστυνομία άντιμετώπισε στήν ’Αθήνα. Χά
ρις όμως εις τήν έργατικότητα καί τον ζή
λον τών μελών της, οί πρώτες δυσκολίες
ξεπεράστηκαν καί ή πόλις άλλαξε έντελώς
όψι.
Πενήντα χρόνια πέρασαν άπό τότε. Ή
’Αθήνα, ή μικρή πρωτεύουσα, μέ τά σαλό
νια τών ποιητών καί τις κομψές κυρίες, ή
ειδυλλιακή ώραία ’Αθήνα έγινε μιά σύγχρο
νη εύρωπαϊκή μεγαλούπολις έκατομμυρίων

Αισιοδοξία για ένα λαμπρό μέλλον στην πρωτεύουσα, τήν πρώτη πόλη τής Ελλάδος. Οί πρώτοι αστυνο
μικοί τής Διευθύνσεως ’Αθηνών εις παράταξιν πρό τών Παλαιών ’Ανακτόρων, τήν ήμέραν τής επισήμου
έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν ’Αθήνα.

κατοίκων, διεθνές τουριστικό κέντρο, κό
μβος συγκοινωνιακός, τόπος διεθνών έπιστημονικών συνεδρίων καί πνευματικό, έμπορικό καί βιομηχανικό κέντρο ολοκλή
ρου τής χώρας.
Ή άστυνόμευσίς της έπρεπε νά τεθή
έπάνω σέ νέα βάσι. Τά προβλήματα τώρα
είναι απελπιστικά δύσκολα. Τούς δρόμους
της δέν διασχίζουν πλέον χαριτωμένα μό
νιππα, αλλά χιλιάδες μηχανοκίνητα τρο
χοφόρα, πού ή ρύθμισις τής κυλοφορίας
των άποτελεΐ πραγματικό άθλο. Τό μικρό
σπιτάκι μέ τά γιασεμιά και τίς γαζίες άντικατέστησε ή «μοντέρνα» πολυκατοικία,
πού κρύβει στήν άβυσσο του όγκου της
όση βρωμιά δέν χωρούσε παλαιότερα ο
λόκληρη πόλις. Τήν θέσι τών γραφικών
κατά τά άλλα κουτσαβάκηδων έπήραν οί
σύγχρονες ώργανωμένες συμμορίες μέ τά
αυτόματα όπλα, τούς άσυρμάτους καί τίς...
γλαδιόλες. Καί στο «πόδι» τών παλαιών
χασικλήδων έμειναν οί τωρινοί έμποροι
τού «άργοΰ θανάτου», πού δέν διαθέτουν
«τεκέδες», άλλά πολυτελή διαμερίσματα,

ταχύπλοα πλεούμενα καί ιδιωτικά άεροπλάνα. ’Αλλά και ή σύγχρονη ζωή, πού τήν
διακρίνει πέρα ώς πέρα τό άγχος γιά τήν
έξασφάλισι τής υλικής «ευδαιμονίας», έδημιούργησε καινούργια κοινωνικά προβλή
ματα καί έστίες έγκληματικότητος, πού ήσαν άγνωστες μέχρι πριν λίγα άκόμη χρό
νια.
Τήν νέα κατάστασι άντιμετώπισε καί
άντιμετωπίζει ή Αστυνομία μέ άποφασιστικότητα, τόλμη καί έπιτυχία τόση, ώστε
ή ’Αθήνα νά θεωρήται άπό τίς πιο ήσυχες
καί πιο άσφαλεΐς πρωτεύουσες τού Κό
σμου.
Αυτά σάν έλάχιστο δείγμα τιμής στά
πενηντάχρονα μιας έκλεκτής Δημοσίας 'Υ
πηρεσίας. Τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
’Αθηνών. Μιας 'Υπηρεσίας τής όποιας ή
προσφορά προς τον λαόν μας καί τήν Πα
τρίδα δέν μπορεί νά χωρέση στο χαρτί ο
λοκλήρου τού κόσμου. Γιατί είναι προ
σφορά αίματος, χριστιανικής άγάπης καί
άνθρωπιάς.
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ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΣΠΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΝΑΣΚΟΣ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΒΟΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΒΟΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒΕΡΤ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΕΡΗΣ
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ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΚΕΛΑΑΡΙΟΥ
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κ Ω Ν / ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΓΚΗ δημιουργίας ένός νέου Αστυν.
Σώματος, διά τάς μεγάλας τούλάχιστον
πόλεις τής Χώρας μας, προέκυψεν, ιδίως,
άφ' ότου κατηργήθη ή Στρατιωτική Αστυ
νομία καί ή Άστυνόμευσις τής Χώρας άνετέθη
έ£ ολοκλήρου εις τήν Χωροφυλακήν. Περισσότε
ρον όμως επιτακτική καί αναγκαία κατέστη ή α
νάγκη δημιουργίας νέου Αστυνομικού Σώματος,
καταλλήλου διά τήν Άστυνόμευσιν τών μεγάλων
Αστικών Κέντρων, κατόπιν τών νικηφόρων πο
λέμων 1912 — 1913, ότε ή παρατηρηθεϊσα αϋΕησις τοϋ πληθυσμού τών μεγαλουπόλεων άφ’ ένός
καί ή άπασχόλησις μεγάλου μέρους τής δυνάμεως τής Χωροφυλακής εις Στρατονομικά καί άλ
λα άλλότρια καθήκοντα άφ' έτέρου κατέστησαν
άναγκαίαν τήν συμπλήρωσιν τών κενών τής Χω
ροφυλακής δΓ έπιστρατεύσεως παλαιών έφέδρων
καί νεοσυλλέκτων, άπειρων διά τήν άσκησιν Α
στυνομικών καθηκόντων.

Η

Οϋτω, τό έτος 1918, ό τότε Πρωθυπουργός
τής 'Ελλάδος Ελευθέριος ΒενιΕέλος, άποβλέπων
εις τήν έΕαοφάλισιν τής Δημοσίας ΤάΕεως καί
Ασφαλείας καί άρθείς ύπεράνω Κομματικών ύπολογισμών, άπεφάσισε νά ίδρύση μίαν νέαν Α
στυνομίαν εις τάς μεγάλας πόλεις, κατά τό πρό
τυπον τής Μητροπολιτικής Αστυνομίας τοϋ Λον
δίνου, τήν όποιαν έθεώρησεν ώς τήν τελειοτέραν όλων τών συγχρόνων Αστυνομιών.
Διά τήν έπίτευΕιν τής έν λόγω άποφάσεώς
του, μετεκάλεσε τό έπόμενον έτος έΕ 'Αγγλίας
ειδικήν Οργανωτικήν Αστυνομικήν Αποστολήν,
προκειμένου αύτη νά μελετήση καί όργανώση τό
νέον ’Αστυνομικόν Σώμα. Ή έν λόγω ’Αποστο
λή, κατόπιν έπισταμένων μελετών καί σχετικών
πειραματισμών μέ ανδρας τών Υπηρεσιών Χωρ/
κής Πρωτευούσης, είσηγήθη τήν σύστασιν ένός
νέου έντελώς Αστυνομικού Σώματος διά τά Α 
στικά Κέντρα, ούχί ύπό μορφήν Στρατιωτικήν,
ώς ήτο ή Χωρ/κή, άλλά ύπό νέαν, βασιζομένην
έπί τών συγχρόνων άντιλήψεων καί πρό παντός
έπί τής άρχής τής δημιουργίας έπαγγελματιών
άστυνσμικών, έχόντων συνείδησιν καί πνεύμα ύπαλληλικόν έναντι τών πολιτών καί τής κοινωνίας
έν γένει.
Γενομένης άποδεκτής τής είσηγήσεως τής
(Συνέχεια είς τήν σελ. 28)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΙΕΥ
ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Σκοπός κύριος τής Αστυνο
μίας δεν είναι ή καταδίωξις τοϋ
εγκλήματος, άλλ’ ή πρόληψις αυ
τού. Δεν έπιδιώκει αΰτη τήν καταμήνυσιν και τήν καταδίκην των
πολιτών, αλλά τήν καθοδήγησιν
αυτών εις τήν έκτέλεσιν τοϋ κα
λού καί τού ώραίου.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων έπιθυμεΐ νά έθίση τό κοινόν διά
συμβουλών μόνον καί παραινέ
σεων εις τήν τάξιν καί τήν εύπρέπειαν.
Εις τούς άστυνομικούς δεν έ
χουν θέσιν ή έλλειψις ειλικρί
νειας και αί τραχεΐαι καί άπρεπεΐς εκφράσεις.
Δεν πρέπει νά λησμονούν οί
άστυνομικοί, ότι διά νά επιτύ
χουν εις τό υψηλόν έργον των
δέον νά άπολαύουν τής ύπολήψεως καί τής εμπιστοσύνης των
πολιτών καί δτι διά νά έπιτύχουν
τούτο ύποχρεοΰνται νά έπιδεικνύουν παραδειγματικήν διαγω
γήν, ευγένειαν καί σεβασμόν τών
δικαιωμάτων τού άτόμου».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
Ά στυν. Δ/ντής ’Αθηνών
1 5 -1 -1 9 2 5
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ΙΩΑΝΝΗΣ! ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ

ΑΘΗΝΏΝ

ΘΥΝΣΙ Σ ΑΘΗΝΩΝ
Μ ΙΣΟΣ ΑΙ ΩΝΑΣ ΑΓ ΩΝΩΝ

ΧΑΡ. Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΑΘΗΝΏΝ

«Τό καθήκον τοϋ αστυνομικού
I UI U είναι συνυφασμένον μέ παν δ,τι
δημιουργεί τήν ευτυχίαν καί άπομακρύνει τήν δυστυχίαν του πο
λίτου. Ή μετά συνέσεως άσκησις τής έξουσίας, ώς καί Ανθρω
πιστική συμπεριφορά προς τούς
παρανομοΰντας εδραιώνει τήν έμπιστοσύνην τοϋ κοινού προς τούς
εκπροσώπους τής τάξεως.
Ή άψογος συμπεριφορά ένισχύει εις τον πολίτην τήν πεποί
θησης δτι ή έκάστοτε παρέμβα
σίς μας άποσκοπεΐ εις τήν κατασφάλισιν των ίδικών του συμφε
ρόντων.
Μέ δπλον τήν άγάπην προς
τό κοινόν, θά έπιτύχωμεν τον Α
παραίτητον ψυχικόν δεσμόν πο
λιτών καί ’Αστυνομίας.
Όφείλομεν ϊσην μεταχείρισιν έναντι των πολιτών Ανεξαρ
τήτως ίδιότητος, κοινωνικής τά
ξεως, οικονομικής καταστάσεως
καί πολιτικής τοποθετήσεως. Τό
Αξίωμα τούτο Αποτελεί τό ύπόβαθρον έπί τοϋ οποίου έθεμελιώθη ό ώραΐος θεσμός τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.»

1 (]7 Ij

ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ά στυν. Δ /ντής ’Αθηνών
10-9-1974

Ή Αστυνομία
στην
A dnva
15η Ιανουάριου 1925
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ΙΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων
εις ’Αθήνας τήν 15ην Ιανουάριον
1925, προηγήθη έπιθεώρησις των
νέων άστυνομικών τό άπόγευμα τής
13ης τοΰ ίδιου μηνός εις τόν χώρον
πρό των Παλαιών ’Ανακτόρων. Ή ε
πιθεώρησες αυτή έπρα,γματοποιήθη
ύπό βροχήν καί δριμύτατον ψΰχος, τό
όποιον, όμως, δέν έστάθη ικανόν νά
έμποδίσή έκατοντάδας περιέργων ’Α
θηναίων να ποορα,στοόν καί νά κακα
ρώσουν τούς εύσταλεΐς πόλισμαν. Εις
τήν Ιπιθεώρησιν παρέστη, παρά τό
δτι ήτο άσθενής καί μέ υψηλόν πυρε
τόν, καί ό ’Αρχηγός τής ’Οργανωτι
κής ’Αποστολής Σέρ Φρ. ΧαλλίντεΟ,
δ όποιος έξωμολογεΐτο άργότερον
πρός τούς "Ελληνας καί ξένους δη
μοσιογράφους, ότι εζη κατά τάς ήμέρας έκείνας τάς μεγαλυτέρας στιγμάς τής ζωής του. Τούς (Αστυνομι
κούς προσεφώνησε δ τότε τμηματάρχης του Υπουργείου ’Εσωτερικών καί
μετέπειτα Δ) ντής τής ’Αστυνομίας
παρά τφ Τπουργείψ, άείμνηστος
Κλεάνθης Γεωργιάδης, δ όποιος, άφοΰ
έπεσήμανε τήν μεγάλην τιμήν τής ό
ποιας Ιτυχεν ή ’Αστυνομία νά έγκατασταιθή εις τήν πρωτεύουσαν τής έπικρατείας, έτόνισε τόν μεγάλον ρό
λον καί τήν σπουδαιότητα τοΰ άστυνομικοΰ, διά τήν Πατρίδα καί τήν
Κοινωνίαν.
Τήν έπομένην, Μην ’Ιανουάριου,
έγένετο, εις τόν αυτόν ώς άνω τόπον,
ή έπίσημος τελετή τής έγκαταστάσεως τοΰ Σώματος είς τήν Πρωτεύου
σαν, εις τήν όποιαν παρέστησαν δ
Υπουργός τών Έσωτερικιών Γ. Κονδύλης, δ ’Αρχηγός καί τά μέλη τής

Βρεττανικής ’Αποστολής, οί Δήμαρ
χοι ’Αθηνών καί Πειραιώς, δ ’Αρχη
γός Χωροφυλακής, πολιτευταί καί
άλλοι έπίσημοι καί πλήθος κόσμου.
Μετά τόν αγιασμόν, τούς άνδρας τής
’Αστυνομικής Δ) νσεως προσεφώνησε
δ Κονδύλης, πρός τούς όποιους ύπεσχέθη τήν συμπαράστασιν τής Πολι
τείας διά τήν επιτυχίαν τοΰ θεσμού
καί έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του,
διά τό μέχρι τότε έπιτελεαθέν έργον.
Τήν προσφώνησιν τοΰ 'Γπουργοΰ τών
έσωτερικών ήκολούθησεν δμιλία τοΰ
Σέρ ΧαλλίντεΟ, δ όποιος, καταφανώς
συγκεκινημένος, άπηύθυνε τάς τελευ
ταίας συμβουλάς του, αί δποίαι μέχρι
σήμερον άποτελοΰν άληθεϊς παρακαταθήκας διά τήν ’Αστυνομίαν.
»Αί θεμελιώδεις άρχοί, είπε μεταξύ
τών άλλων, δξ άς κατεβάλλσμεν προ
σπάθειας όπως ριΖωθώσι δαθέως είς
τήν ψυχήν τών Αστυνομικών, βασίζον
ται ιδία έπί τής υίοθετήσεως τών κα
τωτέρω λόγων ένός μεγάλου έν Λονδί

νο) δικαστοϋ, τοΰ λόρδου Μπράμπτον.
«Διά τ ή ν
έ κ τ έ λ ε σ ι ν ,
λέγει οΰτος, ο ί α σ δ ή π ο τ ε
ύπηρεσίας,
δ Γ ήν ή θ ε λ ε
κληθή άστυνομι κός
tic,
πρέπει νά ε ί ναι
ά τ ά ρ α
χός.
Ό π α ρ α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς
άστυνομι κός
είναι
άκατ ά λ λ η λ ο ς
πρός έ κ τ έ λ ε σ ι ν
τ ώ ν
κ α θ η κ ό ν τ ω ν
του,
διότι
λόγω τής
πα
ρ α φ ο ρ ά ς
του
ά δ υ ν α τ ε ί
νά κ ρ ί ν η
ά σ φ α λ ώ ς
καί
άμερολήπτ ως».
Ό Αστυνο
μικός οφείλει μετά ψυχραιμίας καί ύπσμονητικότητος
νά άκροόται παντός
όπευθυνομένου πρός αυτόν, καί νά φέ
ρεται εύγενώς όχι μόνον είς πρόσωπα
περιαΜίής, άλλά έν γένει είς παν πρόσωπον, άσχέτως πρός τήν κοινωνικήν
τόξιν είς ήν τοΰτο άνήκει. Νά άποφεύγη πασαν τραχύτητα, ένεργών σταθερώς
μέν, όλλ’ όχι βαναύσως, καί νά μή κάμνη ύπερβολικήν χρήσιν τής χορηγουμένης αύτώ ύπό τοΰ Νόμου έξουσίας,
οϋτε νά έπιδεικνύη ύπερβάλλοντα Ζήλον,
καθ’ όσον οΰτος δυνατόν νά τόν όδηγήση είς άτοπους ένεργείας. ’ Επίσης
δέον ό Αστυνομικός νά μή έπεμβαίνη
είς Ζητήματα ατινα δέν είναι τής άπο-

'Απέναντι: ’Αναμνηστική φωτογραφία
τών πρώτων Αστυνομικών τής Δ)νσεως Αθηνών, εύθύς μετά τήν έγκατάατασιν τής Αστυνομίας είς Αθήνας, πρό
τών Π. Ανακτόρων. Διακρίνονται είς τήν
πρώτην σειράν έξ άριστερών οί Αστυ
νόμοι Βρσνόπουλος καί Πετούνης, ό
Δ)ντής Αστυνομίας Καλυβίτης, ό Αρ
χηγός τοΰ Σώματος Φρ. Χολλίντεϋ, ό
καθηγητής Γορδίκας καί οί Αστυνόμοι
Μσγγόβας καί Γιαννοϋτσος. Δεξιά: Ό
Ελευθέριος ΒενιΖέλος, ύπέρμαχος τοΰ
θεαμοΰ τής Αστυνομίας Πόλεων.
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Τά Π εν ή ν τα Χ ρ ό 

χο υ ς, ν έ α ιδ α ν ι

ν ο ύ κ α ί τ ή ς πα-

ν ι α τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο 

κά. Μ έ ν έα ς δυ

τ ρ ί δ ο ς , ή ’Α σ τ υ 

μ ικ ή ς Δ ι ε υ δ ύ ν -

ν ά μ ε ις , μ έ σ ύ γ 

ν ο μ ία Π ό λ ε ω ν χ α -

σ εω ς ’Α θ η ν ώ ν ά -

χ ρ ο ν α μ έσ α καί

ράσ σ ει ν έ ο ν δ ρ ό 

π ο τελο ϋ ν δΓ ο 

μεθόδους, ά λλά

μον, μέ νέους

λ ό κ λ η ρ ο ν τό Σώ 

κ α ί μ έ ά σ υ γ κ ρ ί-

σ τό χο υς, το ύς ο 

μ α ό ρ ό σ η μ ο ν δ ιά

τ ω ς π ε ρ ισ σ ο τ έ -

π ο ίο υ ς ά ν α μ φ ι-

νέα ς κα τα κ τή 

ρ α ς ά π α ιτ ή σ ε ις έ κ

σ β η τή τω ς θ ά π ρα

σ ε ις , ν έ ο υ ς σ τ ό 

μ έρ ο υ ς το ύ κ ο ι

γ μ α τ ο π ο ίη σ η .
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λύτου αρμοδιότητας του. Τό άντίθετον
ήθελε προκαλέσει δυσφορίαν κατ' αύτοΰ
καί μάλλον εις βλάβην τής ύπηρεσίας
θά άπέβαινε.
• Καί ήδη απευθυνόμενος πρός ύμάς
τούς Αστυνομικούς έχω νά τονίσω, ότι
ή έγκαθίδρυσις τής Αστυνομίας Πόλε
ων ενταύθα, πόλιν πολυανθρωποτάτην
καί έπιβάλλουσαν ώς εκ των σημερινών
όρων τού βίου υποχρεώσεις τεράστιας,
συνεπάγεται δΓ ύμάς βαρυτάτας εύθύνας. Μή πτοήσθε όμως πρό των εύθυνών τούτων, άλλά τούνσντίον μετά θάρ
ρους άναλόβατε τόν άγω να έχοντες
τήν πεποίθησιν, ότι κατά τήν έκτέλεσιν
των δυσχερών πολλαπλών καθηκόντων
σας θά είναι συμπαραστάται υμών προ
θυμότατοι πόσοι αί λοιπαί Αρχσί καί οί

φιλόνομοι πσλϊται. ’ Επί τούτοις, θεωρώ
έπιβεβλημένον νά σάς ύπομνήσω καί νά
άΕιώσω παρ’ ύμών τήν άπαρασάλευτον
προσήλωσήν σας εις τάς εξής γενικάς
καί ύψίστης σπουδαιότητος άρχάς.
» Ό μέγας ύπό τού Νόμου έπιδιωκόμενος σκοπός συνίσταται εις τήν πρόληψιν τών άΕισποίνων πράΕεων.
Διά
τούτο ό άστυνομικός πρέπει νά έΕασκή
όκόματον καί ενδελεχή
προσπάθειαν,
ϊνα προλαμβάνη διά τής έπαγρυπνήσεώς του τήν διάπροΕιν αύτών. Ό άστυ
νομικός όστις επιτυγχάνει τούτο είναι
άΕιος μεγαλύτερου επαίνου ή εκείνου
όστις απαριθμεί σωρείαν καταδικαστικών άποφάσεων έπί τελεσθέντων έν τή
περιφερεία του άδικημάτων. Μή σπεύ
δετε ποτέ εις τάς ένεργείας σας, πριν

ή σχηματίσετε άσφαλή καί άκριβή γνώ
μην περί τής κατά Νόμον επιβεβλημέ
νης λύσεως τών ύπό τήν κρίσιν σας τιθεμένων διαφορών. "Εχετε πάντοτε ύπ'
όψει σας ότι κατά τήν έφαρμογήν τών
νόμων, μάλιστα εις κοινωνίας κατά τό
σύνολον μορφωμένος, τήν έντεταλμένην
πρός τούτο Αρχήν δέον νά διέπη σύνεσις καί λεπτότης ένεργείας.
Έστέ
φιλαλήθεις. Μή μεγαλοποιείτε, άλλά
μετ' άπολύτου άκριβείας καί άληθείας
εκθέτετε τά γεγονότα καί μή προσδί
δετε εις αύτά χροιάν άλλοίαν εκείνης
ήν πραγματικώς έχουν. Τά άντίθετον
άπσβαίνει επικίνδυνον καί πολλάκις κα
ταστρεπτικόν.
’Αντλείτε πάντοτε τήν
ήθικήν δύναμιν ήν άπαιτεϊ ή έκπλήρωσις τού καθήκοντος, έκ τής σταθερός

’Απέναντι: Γενική άποψις τοΰ χώρου πρό τών Παλαιών ’Ανακτόρων,
ένθα Ιγένετο ή τελετή τής έγκαταστάσεως τής Άστυν. Πόλεων εις τήν
Πρωτεύουσαν τήν 14.1.1925. Κάτω: Στιγμ,ιότυπον άπό τόν 'Αγιασμόν.
Διακρίνονται δ Υπουργός ’Εσωτερικών Γ. Κονδύλης, δ Υπουργός Σπυρίδης καί άλλοι Ιπίσηιμρι.
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θελήσεως νά παρέχετε έαυτούς ύπόδειγμα καλού πολίτου καί εύορκου δημοσί
ου λειτουργού. 'Αναπτύσσετε καί ανα
λαμβάνετε άδιστάκτως τάς έκ των ενερ
γειών σας άπορρεούσας εύθύνας. Πει
θαρχείτε εις τούς Προϊσταμένους σας,
ούχί έκ τού φόβου τής τιμωρίας, αλλά
έκ τού συναισθήματος ότι σεβόμενοι καί
ύπακούοντες εις τά κελεύσματα αύτών,
έΕυπηρετείτε καί τού συνόλου καί τό άτσμικόν συσιηέοον. " Α ς κ υ ρ ι α ρχ ή έν
τή
σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι
σας τό α ί σ θ η μ α
τ ή ς ά λλ η λ ε γ γ ύ η ς ,
ό ρ ο υ άπαρ α ι τ ή τ ο υ
δι ά τ ή ν
έν
α ρμο ν ί α
ε ύ ό δ ω σ ι ν
τού
έργου
παντός
ώργανωμ έ ν ο υ
Σ ώ μ α τ ο ς .
«Είναι τό αίσθημα έκείνο τό οποίον
έΕευγενίδει τήν ψυχήν καί έΕεγείρει μίαν
μεγαλειώδη άρετήν: τ ή ν
άπόφασιν τ ή ς
αύτ ο θ υ σί ας .
»'Η πειθαρχία καί ή άλληλεγγύη είναι
δύο τών κυριωτέρων στοιχείων, δι' ών
θά έπιτευχθή ό κοινός σκοπός, όν απόν
τες καλεϊσθε νά έκπληρώσετε.
»Έν τή έκπληρώσει δέ τού βαρέος,
άλλ' εύγενοϋς, έργου, τό όποιον τό
Κράτος σας άναθέτει, πρέπει νά διακρίνουσι υμάς θάρρος, αύταπόρνησις καί
πίστις πρός τό εύγενές ιδεώδες, Τό ό
ποιον είναι ή έκπλήρωσις τού καθήκον
τος.
» Ανευ τών άρετών τούτων, ό άστυναμικός λειτουργός άποπνίγετοι έν τψ
ύλισμώ, ούτω δέ μοιραίως ύποσκάπτεται
ή ύψηλοτέρα τής ήθικής άντίληψις, ήτις
άποτελεί μίαν τών κυριωτέρων βάσεων
τού νέου θεσμού.
»Έστέ βέβαιοι ότι τηροΰντες τ' άνωτέρω μετά θρησκευτικής εύλαβείας,
καί τόν θεσμόν τής Αστυνομίας Πόλεων
θά τιμήσετε διά τής δημιουργίας παρα
δόσεων καί εις τήν Πατρίδα σας θά
προσφέρετε σημαντικωτάτας ύπηρεσίας.
»'Εν τέλει, εύχαριστώ τήν σεβρστήν
Κυβέρνησιν, επίσης δέ καί τόν Τύπον,
διά τήν άδιόπτωτον συμπάθειαν μεθ' ής
πάντοτε περιέθαλον τήν Βρεταννικήν
Αποστολήν, όπως φέρη εις πέρας τό
βαρύ έργον τής διοργανώσεως έν Έλλόδι τής Αστυνομίας τών Πόλεων. Ό ,τιδήποτε έπιτευχθή οφείλεται κατά μέγιστον μέρος εις τάς συμπάθειας αύτάς
Ολόκληρον δέ τό Σώμα τής Άστυνο-

Άπένανπ επάνω: Ό Υπουργός Ε 
σωτερικών Γ. Κ ονδύλης, όμιλεϊ πρός
τούς νέους, αστυνομικούς, μετά τήν
τελετήν έγκαταστάσεως εις ’Αθήνας.
Κάτω: Ό ’Αστυνόμος Κ. Κασιμάτης
αναγιγνώσκει, τήν Ήμερησίαν Δ/γήν
τοΰ Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, εύθύς μετά τόν Αγιασμόν. Πλήν τοΰ
Γ. Κονδύλη καί τοΰ Φρ. Χαλλιντεϋ, διακρίνονται οί Δήμαρχοι ’Αθη
νών καί Πειραιώς, δ Δ/ντής τοΰ Τ πουργ. Εσωτερικών Κλεάνθης Γεωργιάδης κΑ. Δεξιά: Ό Σέρ Φρ. Χαλλίντεϋ, δπως τόν είδε δ σκιτσογράφος
τής έποχής.
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Oi ίήιδρες xiic Άβτυυομικήΐ
Αιευθύυοεως ’Αθηνών επί
μίαν πεντηκονταετίαν εΐρμάοθηοαν οκληρώς, έμόχθηοαν
καί έδοκιμάοθηοην εις την
έκπΑήρωοιν τοϋ καθήκοντος.
Eic αυτήν τήν σελίδα επάνω: Ό Γ. Κονδύλης, σιινοδευόμενος Οπό τοΰ 'Αρ
χηγού Φρ. Χαλλίντεϋ' όστις σημειωτέον ήσθένει βαρέως τήν ημέραν εκείνην,
επιθεωρεί μετά τήν τελετήν τής έγκαταστάσεως τό παραταχθέν τιμητικόν από
σπασμα. 'Απέναντι επάνω: Ή άνάκρουσις τοϋ Εθνικού "Υμνου μετά τήν λήΕιν τής τελετής: Κάτω: Οί πρώτοι άστυφύλακες οί άναλαβόντες υπηρεσίαν
εις Αθήνας τήν 15.1.1925. Ή φωτογραφία έμπροσθεν των Π. 'Ανακτόρων,
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μίας των Πόλεων ύπερηφσνεύετσι διά
τήν πράα αύτό έπίδειΕιν τών γενικών
τούτων συμπαθειών καί είμαι πεπεισμέ
νος, ότι θά πράΕπ τό παν όπως μή στερηθή τούτων».

Τήν 15ην ’Ιανουάριου, άφ’ ής, δη
λονότι, οί νέοι άστυφύλακες ένεφανίσθησαν, άσκοΰντες τά καθήκοντά
των, είς τάς δδούς των ’Αθηνών, ή
πόλις ήλλαξεν δ,ρδην δψιν. Άποκατεατάθη ώς δια μαγείας ή τάςις, ή
καθαριότης, ή ήσυχία. Ό ί ’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. Ό 
σοι έτυχε νά έλθουν είς έπαφήν μέ
τους πρώτους έκείνους άστυνομικοΰς
ένθουσιάζοντο, άλλά καί συγχρόνως
έξεπλήσσοντο μέ τήν καλωσύνην, τήν
κατανόησιν, τήν προθυμίαν καί τήν
άγάπην, τήν δποίαν πρός πάντας έ-
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δείκνυον οί εύσταλεΐς πόλισμαν. Ή
15η ’Ιανουάριου ήτο, χωρίς υπερβο
λήν, μία ήμερα εξαιρετική, μία ήμερα
μεγάλη, διά τόν λαόν τής πρωτευούσης. ’Αψευδείς περί τούτου μάρτυρες
είναι αί σελίδες τών Ιφημερίδων, τών
ήμερων έκείνων, αί όποΐαι, άπηχοΰσαι τήν κοινήν γνώμην, ύπεδέχθησαν
μέ πρωτοφανή ενθουσιασμόν, ευθύς
έξ άρχής, τό φέρελπι καί πολιτισμέvoy Σώμα. Θά καταχρώμεθα άσφαλώς
τής καλωσύνης τών αναγνωστών μας,
έάν ήθέλαμεν παρατάξει ένταΰθα
τό πλήθος εκείνο τών άρθρων καί
σχολίων, τών άναφερομένων εις τήν
Αστυνομίαν Πόλεων. Παρά ταΰτα,
είναι ώφέλιμος μία σταχυολόγησις
τών χαρακτηρκπικωτέρων περιπτώ
σεων, έκ τών όποιων δύναται κανείς,
άσφαλώς, νά έξαγάγη καί μόνος τά
άνάλογα συμπεράσματα.
«Τήν πρωίαν, χθές, έγραφε, μεταξύ
τών άλλων, ό « Ελεύθερος Τύπος», τήν
16.1.1925, συνέβη ένα θαύμα εις τάς
'Αθήνας. Καί διά τήν ακρίβειαν εις τό
κέντρον τών Αθηνών. Υπήρξε τόξις,
είχε λήΕει ό συνωστισμός, ή φασαρία,
τό ιπανδαιμάνιον, ή ρυπαρότης! Καί οί
'Αθηναίοι έτριβαν τό μάτια των. Έ κοίμώντο καί ώνειρεύσντο, έπρόκειτο περί
οφθαλμαπάτης ή περί πραγματικότητες;
Έπρόκειτο, άπλούστατα, περί τής έγκαταοτάσεως τής 'Αστυνομίας Πόλεων
καί εις τό Ά σ τυ μας. 'Ιδού ή έξήγησις
τού θαύματος!
Ή νέα Αστυνομία άνέλαβε τά καθήκοντά της άπό τής 6ης πρωινής τής
χθες.
Ή Δεύθυνσις τής 'Αστυνομίας
καί τό Τίμημα τής Τροχαίας Κινήσεως
έγκατεστάθησαν εις τήν έπί τής διασταυρώσεως τών οδών Ίω νο ς καί ΒεραντΖέρου οικίαν. Τό Τμήμα ΤάΕεως έπί
τής όδοϋ Λέκκα καί τό Τμήμα 'Αγορα
νομίας έπί τής όδοϋ Εύριπίδου.
Καί τά τρία αύτά Τμήματα δέν ένθυμι'Ζουν καθόλου παλαιόν Αθηναϊκόν 'Α 
στυνομικόν Τμήμα. Ούτε ρυπαρότης,
ούτε φασαρία, ούτε κακοσμία, ούτε θό
ρυβος. Τά πάντα άπαστρόπτουν έκ καθαριότητος, άπό γραφείου τού προϊστα
μένου μέχρις αύτοϋ τού κρατητηρίσυ.
Πρωί - πρωϊ οί σκοποί άστυφύλακες
κατέλαβαν τάς θέσεις των εις τά κέν
τρα καί τάς διαφόρους κεντρικός ο
δούς, οί τής 'Αγορανομίας εις τήν 'Αγο
ράν καί τής Τροχαίας Κινήσεως οπού
τούς έκόλει τό καθήκον των. Οί νέοι
Άστυφύλακες έκομσν έξαιρετικήν έντύπωσιν εις τούς πολίτας διά τήν άμεμ
πτον περιβολήν των, τήν άΕιοπρέπειάν
των κοί τήν λεπτότητα, μεθ' ής συμπεριφέροντοι εις πάντας. Πρόθυμοι, εύσυνείδητοι, εύγενεϊς, άγρυπνοι, δρα
στήριοι, ένεργητικσί, άπέκτησαν εύθύς
αμέσως τάς συμπάθειας τού κοινού.
Παρείχον άμέσως εις οίονδήποτε πά
σαν πληροφορίαν, ήτις τοΐς έΖητεϊτο, μέ
εύγένειαν τρόπων αγνώστων μέχρι τής
χθές. Καί ήκούσθησαν πολλοί άπλοϊκοί
πολίται νά έκφράΖουν μεγαλοφώνως
τόν ένθουοιοσμόν των.
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—ΔόΕα σοι ό Θεός! Τώρα έχομε 'Α 
στυνομία! Μπορείς νά συνεννοήσαι μαΖί τους, αδελφέ! .

Ά λλη έφηιμερίς, ή «Καθημερινή»,
καί ύπό τόν τίτλον «Ή πρώτη έμφάνισις», έγραφε ν:
«Χαλασμός κυρίου χθές εις τούς δρό
μους. Εις κάθε γωνίαν, εις κάθε δια
σταύρωση/, κόσμος καταπλήκτων Αθη
ναίων έχάΖευε πρό τών οργάνων τής
νέας Αστυνομίας. Είδικώτερον, οί πα
ρά τάς πλατείας ρυθμισταί τής κινήσεως τών άμαΕών είχαν τούς περισσοτέ
ρους θαυμαστός. Πάσα κίνησίς των έσχολιόΖετο, τό ύφος των συνεΖητεϊτο
καί, παρ' όλσν τό έπικρατήσαν ψύχος
καί τήν βροχήν, τό περί αύτούς πλή
θος δέν διελύετο. Άπό όλον αύτόν τόν
ενθουσιασμόν καί όλον τό ένδιοφέρον
δέν γνωρίΖαμεν εις τό τέλος τί θ' άπομείνη' ή άλήθεια, όμως, είναι ότι ή πρώ
τη έμφσνισις τών νέων αστυνομικών ή
το Ζηλευτή. Άπήστρσπτον όλοι εις κα
θαριότητα. Καί, άν δι" αύτό μόνον κατεπλήσσετο ό κόσμος, είχεν έπί τέλους
δίκαιον».

Τό ίδιο ενθουσιώδη ήσαν καί τά
σχόλια τών έφηιμεράδων «Ελεύθερον
Βήμα» καί «Ελεύθερος Λόγος».
Ή πρώτη, ύπό τόν τίτλον «Τό χέ
ρι τοϋ Πόλισμαν», έγραφε:
«Άπό χθές οί Αθηναίοι, άργοί ή βια
στικοί, άρΥόσχολοι ή έργώδεις, βλέπουν
εις τά μέσα τών κεντρικών δρόμων ίστομένους τούς γαντοφορεμένους Πό
λισμαν τής νέας Αστυνομίας καί χεί'ρονσμοϋντας διά τής δεΕιάς πρός άλας
τάς διευθύνσεις. Κοί κάθονται καί τούς
θαυμάΖουν ώρες, πάρ' όλο τό κρύο. Τό
θέαμα είναι περίεργον, άλλα καί τό πρά
γμα πρακτικόν. Πριν ή κατοφθάση πλη
σίον του τό έρχόμενον, είτε έκ τής μιάς
είτε έκ τής άλλης διευθύνοεως, όχημα,

ό Πόλισμαν αποτελούν τό καρτέρι τού
σταυροδρομιού, ποιεί σύνθημα πρσχωρήσεως ή άναστολής, άναλόγως, πρός α
ποφυγήν ένδεχομένης συγκρούσεως.
Τό θέσμα, όταν τό παρακολουθήση
κανείς έπί ώρσν, όσον καί άν έΕυπηρετή
μίαν άνάγκην, ένέχει καί κάποιαν εϋθυμον όψιν. Ή δεξιά χειρ τού Πόλισμαν,
μετά μιάς ώρας βάρδιαν, είναι βέβαιον
ότι θά έχη μουδιάσει ή καί Εεκουρντιστή! Φαντασθήτε άν είναι δίωρος ή βάρ
δια ή δέν έναλλάσαονται συχνά οί φρου
ροί. "Αν κάθε ημέρα ό ίδιος Πόλισμαν
έκτελεϊ τήν αύτήν ύπηρεσίαν, όπερ φυσκόν, «ό Θεός νά βάλη ή μάλλον νά
βγάλη τό χέρι τοϋ Πόλισμαν»!
Δεϊται λοιπόν έπεκτάσεως ό θε
σμός» . . .

Καί δ «Ελεύθερος Λόγος» τής 16.
1.1925 αυνεπλήρωνε:
«Ή χθεσινή ήμέρα ύπήρξεν ή πρώτη
τής έΥκαταστάσεως τής Αστυνομίας
Πόλεων εις τάς Αθήνας. Άπό τής 6ης
πρωινής οί άστυφύλακες άνέλαβον τά
καθήκσντά των εις τήν όρισθεϊσαν πε
ριοχήν ύπό τοϋ Υπουργείου τών Εσω
τερικών. Ή Διεύθυνσις τής Αστυνομίας
Πόλεων καί τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως έγκατεστάθησαν εις τήν έπί τής διασταυρώσεως ΒεραντΖέρου καί Ίωνος
νεόκτιστσν οικίαν. Τό Τμήμα ΤάΕεως,
ύπό τόν κ. Πειρουνάκπν, έγκατεστάθη
εις τήν όδόν Λέκκα, τό δέ τής Αγορα
νομίας εις τήν όδόν Εύριπίδου.
»Μία έπίσκεψις εις τά Τμήματα τούτα
δίνει τήν νόαν όψιν τών πραγμάτων άπό
άπόψεως καθαριότητας. Άπαστράπτοντα
τά κτίρια άπό καθαριότητα. Τά γραφεία
καί κρατητήρια ακόμη. Κλίναι διά τούς
κρατουμένους υπάρχουν εις αύτά.
»Οί συμπολίται χθές ένοιωσαν ότι
Ζούν υπό νέαν άστυνομικόν καθεστώς.
Καί έπεκράτησεν άθελα, κάποια τάΕις
κοί προσπάθεια διά τήν καθαριότητα τής
πόλεως. Οί άστυφύλακες ένεφανίσθησαν άΕιαπρεπώς, καλοενδεδυμένοι, σο
βαροί, μειλίχιοι, εύγενέστατοι. Καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι άπό τής πρώ
της στιγμής έπεβλήθηοαν.
»'Ό ,τι προεκάλεσε τήν περισσοτέραν
προσοχήν ήτο ή Τροχαία Κίνησις. 'Ενώ
οί άστυφύλακες, μέ τό ιδιαίτερον σήμα
εις τόν άριστερόν βραχίονα, δίδουν διαταγάς πρός τά οχήματα έμπρός ή στόπ
μέ στρατιωτικόν έντελώς τάκτ, οί Α 
θηναίοι καί αί Άτθίδες εις τά πεΖοδρόμια τούς παρακολουθούν ένθουσιασμέ-

Ά -έναντι: Τροχονόμος ρυθμιστής
τής Τροχαίας Κινήσεως εις δδδν
Σταδίου, κατά τά πρώτα έτη, μετά
τήν έγκατάστασιν τής ’Αστυνομίας
Πόλεων είς ’Αθήνας.

νοι. Oi μόνοι δύσθυμοι είναι οί σωφέρ
καί άμαΕηλόται. Τρόμω συσχεθέντες άκολουθοϋν τάς διαταγάς πιστότατα. Eic
τήν οδόν Σταδίου κατερχόμενα αύτοκίνητα άπατελοϋσι μακράν ουράν, είς
ευθείαν γραμμήν. Ή πλατεία Ο μονοί ac
καί τά πέριΕ αύτής παρουσίασαν μίαν
εντελώς νέαν όψιν, μέ τήν έκκαθάρισιν
έκεϊθεν των οχημάτων.
»Οί Πόλισμαν έτοποθετήθησσν εις ε
κδότην διασταύρωση/ υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Κατραμποαά, 'Αστυνόμου...
«Τί ήτο εκείνο πού παρουσίασε ή 'Α 
γορά, ή Κεντρική;
»Καθαριότης σπανία! Οί καταστηματάρχαι έσπευδον νά καθαρίσουν τά κα
ταστήματα των κοί τόν πρό αυτών χώ
ρον. ΈΕ άλλου έχρωμάτισαν δι' άσβε
στου αυτά.
«Οί άγορασταί ιχθύων καί τροφίμων
δέν συνωστίΖσντο. ΉγόραΖον μέ τήν
σειράν των, ύπό τήν έοοπτείαν τών άστυφυλάκων τά πωλούμενα είδη καί τά
σταθμά έπεθεωρήθησαν έμπεριστατωμένως κ.λ.π. κ.λ,π.».

Τήν ιδίαν ύποδοχήν έπεφύλαιξαν
είς to νεοσύστατο-/ ’Αστυνομικόν Σώ
μα, κατά τήν πρώτην έμφάνισίν του
είς ’Αθήνας, καί οί λόγιοι τής επο
χής, οί περισσότεροι έκ τών όποιων
έδημοσίευσαν ένθερμα άρθρα, μέ τά
όποια Ιτόνιζον τήν σημασίαν τοΰ γε
γονότος καί προέτρεπον είς συνεργα
σίαν μέ τους αστυνομικούς όλους τούς
πολίτας, άνεξαρτήτως έπαγγέλματος,
κοινωνικής θέσεως, ή πολιτικής τοπσθετήσεως. Ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ό Παύλος Νιρβάνας, ό Τΐμος
Μωραϊτίνης, οί δημοσιογράφοι Ά χιλλεύς Κόρου, Κώστας ’Αθάνατος, Κωστής Μπαστιάς κ.ά·, έβοήθησαν μέ
τό άναμφισβήτητον πνευματικόν των
κύρος καί τήν δεινότητα τοΰ λόγου
των τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων είς τά
πρώτα βήματά της.
’Ελλείψει πολυτίμου χώρου, άρκούμεθα είς τήν παράθεσιν τριών μό
νων έκ τών προαναφερθέντων άρθρων.
Τό πρώτον έγραψεν δ Κώστας ’Αθά
νατος καί τά ύπόλοιπα δύο ό Ζαχα
ρίας Παπαντωνίου καί Τΐμος Μωραϊτίνης.
«Είδα καί εγώ, έλεγε ό μεγάλος δη
μοσιογράφος, τούς νέους Αστυφύλακας
καί έθαύμασα μαΖί μέ τούς 'Αθηναίους
τό λαμπρόν παράστημα τών άνδρών.
« —Χαριτωμένοι! "Εκτακτοι είναι! είπε
μέ ένθουσιασμόν κοί ή παρευρισκομένη
συμβία μου, ή άγαπημένη μου Διάνα, ό
πως είναι τό πραγματικόν της όνομα.
«Ήρκέσθην νό άπαντήσω, ολίγον τί
Ζηλιάρης καθώς είμαι:
» —Έγκρίνσνται, ναι. . .
«'Αλλά ό ενθουσιασμός τής Διάνας
μου έΕηκολούθησε:
» —Μά είναι έκτακτοι σοϋ λέω, καϋμένε Λέων! Τί κομψά πού τούς πηγαίνει
ή στολή των! Τρέλλα μεσάτη είναι! Καί
ένα χρώμα τόσον συμπαθητικόν. . . Τούς
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κάμνει πολύ σοβαρούς.. . 'Εμένα μοϋ
άρέαουν οί σοβαροί, γιά νά Ε έρ η ς!..
«Τό αιώνιον θήλυ. . . Έτόλμησα νά
παρατηρήσω:
»— Δέν βρίσκεις μονάχα, άγαπητή
Διάνα, ότι τά καπέλα των όπωσοϋν είναι
κομμάτι μεγάλα;
»— Απεναντίας! άνέκροΕε καταγοη
τευμένη! Τά βρίσκω περίφημα! Τούς δί
νουν περισσοτέραν σοβαρότητα! Τί, έκεϊνα τά προηγούμενα καπελάκια; Ό
όνδρας, φίλε μου, πρό παντός ό ΑστυφύλαΕ, πρέπει νά είναι κομψός, άλλά
νά έχη καί έπιβλητικότητα. Είμαι κατενθουσιασμένη! . .
«Καί άρχισε νά κινή γοητευτικώτατα
τήν ουρίτσα της. Μέ μόλις συγκρατημέ
νη τήν Ζηλοτυπίαν τής είπα:
»— "Ελα, πάμε, Διάνα μου, διά νά
πάρουν σειράν καί οί άλλοι, όπως ί'δουν
τόν νέον Πόλισμαν.
Είναι τόσοι πολ
λοί ! . . .
«Άπεαπάσθη μέ δυσκολίαν έκ τοΰ άντικειμένου τοΰ γενικού θαυμασμού. ΝομίΖω, ότι δύσκολα θά λήθη αύτός ό θαυ
μασμός, διότι έως ότου νά ϊδουν καί νά
θαυμάσουν τόν νέον Αστυφύλακα καί
αί μακρυναί συνοικίαι τών Αθηνών μέ
τήν σημερινήν πολυκοσμίαν, θά χρειασθοΰν έβδομάδες. Εν τψ μεταθύ έκάμαμεν μέ τήν Δονίτσσν μου μίαν βόλ
ταν είς τήν πόλιν καί έπεράσσμεν καί
άιπό τήν Αγοράν.
«Πραγματικούς, πολλά πράγματα μετεβλήθησαν εκεί ώς διά μαγείας.
»Έ νόμισα πώς έβάδιΖα είς παρκέτο
σαλονιού.
»—"Ε! βλέπεις θαύματα, Λέων μου;
είπε ή Διάνα μή παύουσα νά θαυμάΖη.
« —Συμμερίζομαι, φίλη μου, πληρέστα
τα τόν ενθουσιασμό σου καί τόν θαυμα
σμόν σου, άπήντησα, άλλά έχω κάποιαν
έπιφύλοΕιν.
» —Κρίμα είς τάς νέας ιδέας σου! μέ
έπέπληΕε.
» —Νσί, καλή μου, άλλά δυστυχώς έ
χεις ένα στομάχι παλαιό καί σήμερα,
όπως καί χθές. . .
»— Τί πεΖός! Τόση καθαριότης, εύπρέπεια καί τάΕις έδώ μέσα καί νά μή
συγκινήσαι; . . .
« —Πολύ μάλιστα, άγαπητή μου, συγκινοϋμοι ίσα - ίσα άπό τήν πολλήν τάΕιν.
« —Μήπως ένοχλείσαι, διότι δέν βλέ
πεις οϋτε ένα φυλλαράκι χάμω;
«—Μάλλον ένοχλοΰμαι, άπήντησα μέ
στεναγμόν, πού δέν βλέπω οϋτε ένα
κοκκαλάκι χάμω! ! . . . « .

Καί δ Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ύπό
τόν τίτλον «Ό σκοπός τής Νέας Α 
στυνομίας», έγραφεν είς τόν «’Ελεύθε
ρον Τύπον», τής 20ης ’Ιανουάριου
1925 μεταξύ τών άλλων:
«Οί βόρειοι, πρό παντός οί "Αγγλοι,
έχουν τρεις άρετάς καί είναι αί έΕής:
«Πάστρα — Ε ύ κ ο σ μ ί α —
Σιωπή.
«'Εκείνος πού θά λάβη ύπ' όψιν του
ότι αύτά τρία στοιχεία χρειάΖετοι μία
πόλις γιά νά είναι εύπρόσωπος, θά παύ
ση νά άπορη πώς έπήραμεν Εένην ' Α
στυνομίαν Πόλεων. Άπλούστατα, διότι
μάς έλειπαν αί τρεις έννοιαι πού κάμνουν τήν πόλιν κστοικήσιμον,

«Πώς θά ήτο δυνατόν, ότον αύτά άποτελούν θεμελιώδεις έλλείψεις τοΰ λα
ού τούτου, νά δημιουργήσωμεν έντόπιον κατάλληλον θεσμόν γιά νά διαικηθή
μιά πόλις καί γιά ποιον λόγον εϊχομεν
τήν άΕίωσιν νά κόμη μόνη της τό θαύ
μα ή Χωροφυλακή; Ή πόλις είναι πλέ
ον μία έννοια νέα. Ενοχλήσεις, δικαιώ
ματα, καθήκοντο, πταίσματα, άγαθόν καί
κακόν σέ μιά πόλιν σημερινήν είναι έντελώς σύγχρονα πράγματα. Η ήσυχία
είναι ένα δικαίωμα τοΰ
πλησίον πού
χθές δέν υπήρχε. Τώρα αποτελεί τήν
σπουδαιοτέραν άπασχόληοιν μιάς 'Αστυ
νομίας Πόλεων. Δικαιώματα άγνωστα
χθές, πελώρια σήμερον, δικαιώματα ήσυχίας καί εύπρεπείος, σεβαστοί άδυναμίαι τοΰ πολιτισμένου άνθρώπου, Ζη
τούν προστασίαν.
Αύταί έσχημάτισαν
τήν είδκήν έννοια τής Αστυνομίας Πό
λεων. Καί τήν είδκιήν αυτήν έννοιαν τήν
καθώρισεν ή Αγγλική 'Αστυνομία τής
Πρωτευούσης έμπράκτως. Διότι τό πρώ
τον της έργον ήτο νά προστατεύση τήν
όκοήν άπό τό οϋρλιασμα τών αυτοκινή
των, νά προχωρήση δηλαδή είς τήν πε
ριοχήν τοΰ νευρικού συστήματος, ή ό
ποια ήτο τέρμα ίνκόγκνιτα διά τήν πα
λαιόν Αστυνομίαν. . .
«Ή 'Αστυνομία μάς έπρσστάτευσεν
άπό τούς διαρρήκτος, τά έγκλήμστα ό
μως πού δαπράττονται κοτά τοϋ εσωτε
ρικού άνθρώπου (καί αύτά κυρίως άποτελεί τό άντικείμενσν τής νέας Αστυ
νομίας) ήσαν όλα έλεΰθερα. Τό μάτι καί
τό αύτί είναι θύραι άνοικταί. Αί ύβρεις
έναντίσν τοϋ νευρικού μας συστήματος
είναι πολυάριθμοι. Τό εύεργετικόν λοι
πόν έργον τής Αστυνομίας Πόλεων εί
ναι μόλις στήν άρχήν. Πόσα μένουν νά
κόμη! Μία πρόχειρος στατιστική ύβρε
ων κατά τής ήσυχίας καί τής εύπρεπείας τού άνθρώπου έν Άθήναις όρκεϊ
νά δείΕη τόν μεγάλον προορισμόν της.
Καμμιά πόλις δέν έχει τόσες τρόμπες.
Χιλιάδες μαθητών καί λούστρων πού ένοικιάΖουν ποδήλατα γιά διασκέδασιν έφοδιάΖονται άπό τό κατάστημα μέ θηριώ
δη σειρήνα αυτοκινήτου. Καί τό άθώον
πόδήλατον έγινεν τύραννος τής κοινής
ήσυχίας.
'Αλλά τούτο μόνον είς τάς
βαρβάρους Αθήνας συμβαίνει. Είς όλον
τόν βορράν, όπου τό ποδήλατον έχει
τρομερόν διάδοσιν, είναι βωβόν. Εντός

’Απέναντι: Ό 'Γπαστυνόμος Γ. Πεί
ρουνάκης, πρώτος διο-ικητής τής
Τροχαίας ’Αθηνών. Πρώτος παραβά
της, τόν οποίον Ιτιμώρησε διά τροχαίαν παράβασιν ήτο ή άντιβασίλισσα τών ’Ινδιών Ααίδη Λώ. Ή Ααίδη
έρωτεύθη παραφόρως τόν νεαρόν
άξ/κόν, τοΰ έδωσε προγαμιαία-/ προί
κα 3.000.000 δρχ. (1925) καί πολ
λά άκίνητα.

Ή ’Αστυνομία
Πόλεων ίδρύθη διά
τον πολιτισμόν
καί την πρόοδον.
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της Κοπεγχάγης, τής κατ' έΕοχήν πόλεως τοΰ ποδηλάτου, κυκλοφορούν τε
τρακόσιες χιλιάδες τουλάχιστον ποδήλα
το σιωπηλά. 'Εν 'Αθήνοις εϊνοι όλίγιστα
καί αφήνουν τόν μυκηθμόν βουβάλου.
Ο εφημεριδοπώλης σχίζει αύτιά στάς
κεντρικός πλατείας. Ό πλανόδιος πωλητής τινάζει άπό τόν ύπνον τούς άνθρώπους.
Εντός δέκα ήμερων —
δχι περισσότερον — ή 'Αστυνομία Πό
λεων μάς απαλλάσσει, άν βέλη, άπό τάς
σεβαστός αύτάς συνήθειας καί κάνει νά
ριζοβολήοουν άλλο πράγματα. Μάς δί
νει ιδέαν συνόλου καί πόλεως, ευπρέπει
ας, πάστρας, ήρεμίας. Θά είναι όχι ρυ
θμιστής μόνον τής ΤάΕεως ,άλλά διδά
σκαλος κοινωνικών άρετών. "Ηδη έπήρε τήν λαϊκήν ψυχολογίαν μαζί της. 'Ό 
ποιος είδε μέ τί περιέργειαν ό άνθρωπος
τού λαού άκινητεϊ στό πεζοδρόμων καί
παρακολουθεί τάς χειρονομίας τού Ά στυφύλακος Πόλεων, μεταβάλλοντος τά
ούτσκίνητα άπό μεθυσμένους εις κορίτσα, πείθεται άτι ό νέος θεσμός έπέτυχε.
Ό λαός έχει τήν διαίσθησίν του. 'Ανε
βάζει ή καταδικάζει θεσμούς άπό τήν
πρώτην στιγμήν. Ο λαός τής Πρωτευούσης, ό όποιος άπέκτησε πλέον συνείδησιν πόλεως, κουρασμένος άπό μακράν
κοινωνικήν άναρχίαν,
γνώστης βαθύς
τών ίδιων του ελαττωμάτων, έδέχθη μέ
εύγνωμοσύνην τόν 'Αγγλικόν Θεσμόν.
Γνωρίζει ότι ό θεσμός αύτός είναι έργον πείρας καί άκτινοβόλημα κοινωνι
κής όγαθότητος. Είναι κοινωνικόν έργον
προερχόμενον άπό τούς "Αγγλους, γιά
τούς όποιους έπιγραμματικώς είπεν
αύτά τά λόγια ό Γκομπινώ: «Κρίνοντες
πολύ ολίγον διά τής άρετής, άλλά πολύ
περισσότερον διά τής μακράς πείρας
ποϊσν είναι τό πρέπον καί τό μή πρέπον
ούτως ώστε ίσχυραί φύσεις νά συνυπάρ
χουν χωρίς νά φθείρουν άλλήλας, κατέληΕαν εις τό νά δημουργήσουν τάΕιν γεμάτην άλήθειαν καί εντιμότητα».
Ο
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πό
λεως,
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Καί δ Τιμος Μωραϊτίνης, δ γνω
στός τήν Ιπσχή έκείνην «’Αθηναίος»,
συνεπλήρωνεν είς χρονογράφημά του,
υπό τδν τίτλον «Ή πρώτη εμφάνι
σές», τά έξης χαρακτηριστικά:
«Παρ’ όλην τήν επίμονον χθεσινήν
®Ρ°χήν . πλεϊστοι "Αθηναίοι παρέμενον
είς τήν ομόνοιαν καί έβλεπον τόν νέον
Αστυφύλακα. Τόν έκύτταζαν έπί ώρας
καί δέν ήδύναντο νά ικανοποιήσουν τήν
περιέργειαν των.

Ένόμιζε κανείς πώς θά τούς ήκουε
νά τραγουδήσουν:
«— Θέλω νά τόν δώ!
- — Θέλω νά τόν δώ!
«Καί άλλοι προσήρχοντο μέ ζωηροτέραν περιέργειαν. Τέλος κάποιος έτραγούδησε πράγματι:
«— Εμαθα πώς είναι ώραίος
»κοί πολύ διαχυτικός! . .
• Αληθώς, ό νέος ΑστυφύλαΕ είναι
ό ώραιότερος είς παράστασιν όπου εϊδομεν είς τάς Αθήνας. Άπλοΰν καί σε
μνόν τό ένδυμά του, κοθαρόν δέ.
Μονάχα τό πηλήκιόν του είναι όλίγόν
τι βαρύ, άλλά έπιβλητικότητα έχει.
»—Νά μή τόν βσσκάνωμεν, κύριοι!
είπε ένας άπό τάς έκατοντάδας τών
χοζευόντων. Καλή προκοπή.
• Οπωσδήποτε όλα ήρχισαν καλά χθές
είς τάς Αθήνας μέ τήν πρώτη ν δράσιν
τής νέας 'Αστυνομίας.
Ό σ τις διήλθε
έκ τής Κεντρικής Αγοράς ένοιωσε άμέσως τήν έπελθοϋσαν διά μιάς μετα
βολήν. Ποτέ άλλοτε ή Αθηναϊκή Αγορά
δέν έγνώρισε τοιαύτην καθαριότητα, άλ
λά καί τάΕιν. 'Όλα πλυμένα καί φρεσκοχρωματισμένα. 'Ακόμη καί οί μικροί ίχθυοπώλαι, οί πωλοϋντες είς τό μέσον
τής 'Αγοράς, είχον άναγράψει τό όνο
μά των είς τήν άνωθεν τής μπάγκας
των πινακίδα.
Είς τά άλλα ιχθυοπωλεία ,τά λαχανο
πωλεία, τά κρεοπωλεία έπίσης πληρεστέρα τάΕις καί τελεία καθαριότης. Ούτε
ένα φυλλαράκι λαχάνου χάμω! "Αν διατηρηθή, άν μονιμοποιηθή αύτή ή ΤάΕις
καί καθαριότης, αί Άθήναι θά εύτυχήσουν νά ϊδουν καί αύταί έπί τέλους πραγατικήν όργάνωσιν πόλεως.
Διατί δέ
όχι; Τό πάν είναι καλή θέλησις καί συ
νήθεια. Τό μόνον όμως όπου έλειπε χθές
άπό τήν Αγοράν ήτο τό ψάρι. Μερικά
πολυήμερα ψάρια πρός 40 καί 36 δρχ.
τήν όκάν καί περισσότερα λιμνόψαρα,
τά όποια διελαλοΰντο ώς «μανάρια». Ό
παγερός χειιμών δέν εϊνοι βέβαια εύνοϊκός είς τήν άλιείαν καί περιμένομεν τήν
καλοκαιρίαν όπως ίδωμεν μαζύ μέ τήν
καθαριότητα, τήν τάΕιν είς τήν άγοράν,
καί ψάρια.
'Εκεί θά καταφονή περιφανεστέρα ή
δρασις τής νέας Αστυνομίας. Νά άσκήση όλην τήν επιρροήν της, νά έπιβληθή
δι' όλης τής όργανώσεως καί τής αύστηρότητός της, όπως κομίζωνται άποκλειστικώς είς τήν Αγοράν όλαι αί κασέλλες τών ψαριών, μέ πάν είδος τού
των καί πωλοΰνται τούτα έλευθέρως έΕ
Ισου πρός όλους τούς άγοραστάς, άνευ
ούδεμιάς διακρίσεως. Ό χ ι νά παίρνουν
τά Εενοδοχεία, τά
έστιατόρια καί οί
πλούσιοι ιεροκρυφίως τά καλύτερα ψά
ρια καί νά παρέχεται είς τόν άλλον κο
σμάκην κάθε σαβούρα. Τό ίδιον άναμένομεν νά ίδωμεν καί είς τήν πώλησιν
τών άμνών, οί όποιοι έΕαφανίζονται διά
τούς οίκογενειάρχας, προτιμωμένων τών
Εενοδοχείων καί τών έστιατορίων' Υπό
έποψιν καθοριότητος καί τάΕεως, ή νέα
'Αστυνομία είχε χθές έπιτυχίαν άΕίαν
τής έπιδοκιμασίας καί τών συγχαρητη
ρίων όλων. Λόγοι φιλοτιμίας τής έπιβάλλουν έπίσης νά έπιβόλη τήν τάΕιν
καί είς τήν έπικρατοϋσαν άναρχίαν είς
τήν πώλησιν τών ιχθύων καί τών κρεά
των. Νέα ήθη, νέαι άρχαί, νέα τάΕις πρα
γμάτων. Δικοιοσύνη δι' όλους. Ούδεμία

προτίμησις! Τί θά πή Εενοδοχεϊον καί
έστιατόριον; Υπάρχει είς τάς Αθήνας
καί οικογένεια ή όποια πολύ, παρά πο
λύ, έμαρτύρησε κατά τόν τελευταϊον
καιρόν έκ τής άποκρύψεως καί διαθέσεως τών καλών τροφίμων μονοπωλιακούς
διά τά Εενοδοχεία καί έστιατόρια. Ή
κοινωνική αύτή άδικία καί άνισότης πρέ
πει νά λειψή άπό τής σήμερον διό τής
έγκαταστάσεως τής νέας Αστυνομίας.
Πρέπει νά μεταβληθοϋν κακαί καταστά
σεις ούσιωδώς. Μαζί μέ τήν άΕιεπαίνως
έμφανισθείσαν καθαριότητα καί τάΕιν, έκατσντάδες χιλιάδες Αθηναίων άναμένουν νά ϊδουν εμφανιζόμενα είς τήν Α
γοράν καί τά μυστικά πωλούμενα ψάρια
καί άρνάκια. Αλλως τε θά έχωμεν ου
κτράν άντίθεσιν μεταΕύ έπαρκοϋς 'Αστυ
νομίας καί άνεπαρκοΰς Αγορανομίας»...

Τ π ’ αύτάς τάς προϋποθέσεις ή
’Αστυνομία ’Αθηνών είχεν ήδη άρχίσει τήν Ιπιτυχή σταδιοδρομίαν της,
καί έπεδόθη, υπό τάς εύχάς τοΰ ’Α
θηναϊκού· λαοΰ, είς τδ δύσκολον έργον
τη,ς. Προβλήματα χρονίζοντα άπό
πολλοΰ έλΰθησαν ώς διά μαγείας.
’Εντός τών πρώτων ήδη ημερών πλή
ρης τάξις επεκράτει είς ολόκληρον
τήν περιοχήν πρωτευούσης, ή Ιγκληματικότης έμειώθη κατακορύφως, έρυθμίσθησαν θέματα τροχαίας, δημο
σίας ύγείας, αγορανομίας κλπ. καί γε
νικώς, παραλλήλως πρός τήν εμπέ
δωσή τής δημοσίας τάξεως καί ασφα
λείας, ήρχισεν μία εύρυτάτη έκπολιτιστική προσπάθεια, τής όποιας τά
ευεργετικά άποτελέαματα είναι εμ
φανή μέχρι σήμερα.
Ό νέος άστυναμικός, δ πόλισμαν,
είχε φέρει κατά τήν έκφρασή τοΰ
χρονογράφου τής εποχής «μίαν νόταν
πολιτισμού είς τήν Πρωτεύουσαν. Μέ
μίαν λέιξιν άλλαξε τόν ρυθμόν τής πό
λεως, τόσον δσον νά ήδύνατο κανείς
νά έπαναλάβη τόν στίχον τοΰ μακαρί
τη τοΰ Βιζυηνοΰ, κάνοντας τά έντός
έκτός. «’Άλλαξεν εκτός μου δ ρυθμός
τοΰ κόσμου. . .

Απέναντι επάνω: Μέτρα τάΕεως
τής
Αστυνομίας
Αθηνών τό
1925, είς τόν Βράχον τοΰ Ά ρείου Πάγου, κατά τήν έορτήν τής
κηρύΕεως τού Χριστιανισμού είς
Αθήνας, ύπό τού Αποστόλου
τών 'Εθνών. Κάτω: Οί άνδρες
τού Α ' Άστυν. Τμήματος Α θη
νών, μετά τοΰ Διοικητοϋ των Ν.
Νέρη είς τήν Α γία ν Παρασκευήν
τό έτος 1928 ήμέραν τού Πάσχα.

(Συνέχεια έκ τής σελ. 11)

'Οργανωτικής 'Αστυνομικής 'Αποστολής, τό έτος
1920, έπϊ Υπουργού Εσωτερικών κ. Ρακτιβάν,
έδημοσιεύθη ό Ν. 2461, διά τοϋ όποιου ίδρύετο ή
«Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ», διά τάς πόλεις Α
θηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας και Θεσ/
νίκης.
Εις έκτέλεσιν τοϋ προαναφερθέντος νόμου,
έλειτούργησε εις τήν Κέρκυραν ή πρώτη άστυνομική Σχολή, ή όποια καί έζεπαίδευσε τούς νέ
ους άστυνόμους συμφώνως πρός τάς άρχάς καί
τό σύστημα τών Σχολών τής Μητροπολιτικής Α
στυνομίας τού Λονδίνου. Τόν Σεπτέμβριον τοϋ
1921, ή Αστυνομία Πόλεων άνέλα6ε καθήκοντα
εις τήν Κέρκυραν. Ή πρώτη αύτή έμφάνισις τοϋ
νέου θεσμού έντυπωσίασε τούς Κερκυραίους, οί
όποιοι έπ'ι ώρας έστέκοντο εις τά πεζοδρόμια τής
γραφικής πόλεως, διά νά θαυμάσουν τούς πόλισμαν, οί όποιοι, σοβαροί, έμφανίσιμοι, εύγενικοί,
εύπροσήγοροι καί πολιτισμένοι, έπεριπολοϋσαν εις
τάς πλατείας καί τά καντούνια τής πόλεως. Λί
γος χρόνος είχε περάσει καί οί έντυπώσεις, τόσον
τοϋ κοινού, όσον καί τοϋ έπισήμου Κράτους διά
τήν νέαν Αστυνομίαν, ύπήρξαν άρισται. Τό πεί
ραμα είχε έπιτύχει πλήρως. Ό δρόμος διά τήν
'Αστυνομίαν Πόλεων ήτο πλέον άνοικτός πρός
νέας κατακτήσεις.

ση καί εις τόν Πειραιά τόν αθλον, οστις εϊχεν
έπιτευχθή εις τήν Κέρκυραν καί τάς Πάτρας. Ν έ
οι έπαινοι ήκούσθησαν καί νέες έλπίδες έστηρίχθησαν εις τό νεοσύστατον Σώμα. Εντός ολίγων
μηνών, ό Πειραιεύς, άπό πόλις κακοποιών πόσης
φύσεως, μετεβλήθη εις κέντρον δράσεως έντι
μων βιομηχάνων, βιοτεχνών καί έργατών. Τό έπόμενον βήμα, μετά τήν έπιτυχή δοκιμασίαν εις
τόν Πειραιά, ήτο πλέον ή πρωτεύουσα τοϋ 'Ελ
ληνικού Κράτους, αί Άθήναι. Είχε ήδη συμπλη
ρώσει τρία χρόνια ζωής ή Αστυνομία Πόλεων,
όταν τήν 15ην Ιανουάριου τοϋ 1925 ή πόλις τής
Παλλάδος έδέχετο τό λαμπρόν Σώμα μέ άνυπόκριτον ένθουσιασμόν καί μέ τήν βεβαιότητα, ότι
ή τάξις καί ή άσφάλεια, τά δύο αύτά μεγάλα άγαθά τών πολιτών, εύρίσκοντο εις καλά χέρια.
Τό ιστορικόν τής έγκαταστάσεως τής Αστυνο
μίας εις Αθήνας καί αί πρώται έντυπώσεις θά
μάς άπασχολήσουν εις τάς έπομένας όλίγας γραμμάς. Ταϋτα, ώς έλαχίστη συμβολή τών «'Αστυνο
μικών Χρονικών» εις τήν έπέτειον τών 50 έτών
άπό τής ίδρύσεως τής
Αστυνομικής Δ/νσεως
Αθηνών καί τής τεράστιας συμβολής της εις τήν
πρόοδον καί τήν εύημερίαν τοϋ λαού τής Πρω
τευούσης, καί έν προεκτάσει ολοκλήρου τής 'Ελ
λάδος, άφοϋ ή παγίωσις τής τάζεως καί άσφαλείας εις τό κέντρον άντανακλά, καί μάλιστα ά-

Ούτως, έπτά μήνας άργότερον, τόν 'Απρίλιον
τοϋ 1922, έκλήθη νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας μέσως, έφ' ολοκλήρου τής Χώρας.
Πρός τούτοις, θά έπιχειρηθή εις τάς σελίδας
της εις τήν πάλιν τοϋ Αγίου Άνδρέου, τάς Πά
τοϋ
Περιοδικού
μας ή παρουσίασις, έντελώς συνο
τρας. Καί έδώ κατώρθωσε, έντός συντομοτάτου
χρονικού διαστήματος, νά κερδίση τήν άγάπην, πτικά, τής δραστηριότητος τής Αστυνομικής Δ /
τήν έκτίμησιν καί τήν έμπιστοσύνην τοϋ λαού τής νσεως Αθηνών, μετά τών έπϊ μέρους 'Υπηρεσιών
Πελοποννησιακής Πρωτευούσης. Καί ήδη, τό της κατά τήν διαρρεύσασαν 50ετίαν. Ή παρουπρώτο λιμάνι τής Χώρας, ό Πειραιεύς, ήτο έτοι οίασις, έπαναλαμβάνομεν, είναι άπολύτως ένδειμος νά καμαρώση καί αύτός τούς νέους δημο κτική, άφοϋ ή άναφορά εις τό έργον καί ένός
σίους λειτουργούς, διά τούς όποιους τόσα καί έστω άστυνομικοϋ Τμήματος, θά άπήτει τόμους
τόσα εϊχον λεχθή. Πράγματι, τήν 27ην Μαίου τοϋ ολοκλήρους καί προσπάθειαν έκ τών προτέρων
1923 καί έπειτα άπό έπίσημον τελετήν εις κεντρι καταδικασμένην.
Τά παρατιθέμενα στοιχεία ήρύσθηοαν έκ τών
κήν πλατείαν τής γείτονος, οί νέοι άστυφύλακες
διαφόρων
κατά καιρούς έκδόσεων τοϋ Αρχηγείου
άνέλαβον τά καθήκοντά των, προκαλέσαντες καί
έδώ τόν θαυμασμόν καί τήν άγάπην τών Πειραιω Άστυν. Πόλεων (Λευκώματα, Εκθέσεις Δρα
τών. Παρά τάς δυσκολίας, τάς όποιας έξ ύπαρχής στηριότητος, Περιοδικόν « Αστυνομικά Χρονικά»)
Αστυ
ένεφάνιζε ή άστυνόμευσις τοϋ ’Επινείου τής Πρω καί έκ τοϋ άζιολόγου βιβλίου τοϋ
τευούσης, ή Αστυνομία Πόλεων κατώρθωσε, μέ νόμου κ. Χαρ. Σταμάτη «Ή ιστορία τής Αστυ
τήν βοήθειαν τών κατοίκων καί τήν έφαρμογήν νομίας Πόλεων 1921 — 1971 καί οί Αστυνομικοί
νέων συγχρόνων συστημάτων, νά πραγματοποιή- Θεσμοί έν Έλλάδι άπό τής βαθείας άρχαιότητος».
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Στη μνήμη σας την Ιερή, ήρωες καί μάρτυρες άστυνομικοί, άφιερώνουμε
αυτές τις λίγες σελίδες, δείγμα ελάχιστο τιμής καί ευγνωμοσύνης στη
μεγάλη θυσία σας.
Σεις πού πέσατε στη μάχη τής τιμής, σείς πού καθαγιάσατε μέ τό
αίμα σας τό δικό μας τό δρόμο, σείς όλοι άείμνηστοι συνάδελφοι ζήτε,
σκιές Ιερές στη θύμηση καί γίγαντες τροπαιοφόροι στις καρδιές μας.
Υπήρξατε όλοι άξιοι τής πατρίδος, άξιοι τής ’Αστυνομίας μας, άξιοι
τής άγάπης του λαού μας. Υπηρετούσατε όλοι τον ίδιο σκοπό, κάτω
άπό την ίδια Υπηρεσία. Την ’Αστυνομία τής πόλεως τού φωτός, την ’Αστυνομία τής
πρώτης πόλεως τής Ελλάδος. ’Ανήκατε στην ’Αστυνομική Δ /νσι ’Αθηνών, όταν ό θάνα
τος βίαιος, άπροσδόκητος, άνελέητος, ήρθε νά κόψη τό νήμα τής ζωής σας. ’Αστυφύλα
κες καί Άρχιφύλακες, Ύπαστυνόμοι, ’Αστυνόμοι καί Διευθυνταί, παιδιά άμούστακα καί
γκριζομάληδες γέροι αντιμετωπίσατε περήφανοι τούς έχθρούς τής κοινωνίας καί τού έθνους.
’Από τόν Άρχιφύλακα Φούφα ώς τον Κωνσταντάγκα καί τον ΓΤεγιά, τον πρώτο
καί τούς τελευταίους σεμνούς ήρωες τού χρέους, άποτελεϊτε τό τάγμα τό ιερό, πού άσφαλώς μιά θέση τού άνήκει στο πάνθεο τών μαρτύρων τού γένους. Μάρτυρες καί ήρωες, πού
τό αίμα σας τ ’ άλικο πότισε κάθε σπιθαμή αύτής τής μεγάλης πόλεως. . .
Μάρτυρες καί ήρωες αστυνομικοί, πού τά νεανικά κορμιά πολλών σας μένουν άκόμη
άταφα κι’ άκλαφτα στά πέρατα τής γαλανής μας πατρίδος. . .
Μάρτυρες καί ήρωες τής ’Αστυνομίας τών ’Αθηνών, όσοι πέσατε κάτω άπό τού κα
κοποιού τό στιλέτο, όσοι τά βόλια δεχθήκατε τά καφτά τών έχθρών τόΰ έθνους, όσοι
πολτοποιηθήκατε άπό τούς τροχούς, όσοι φρικτά κομματιαστήκατε ά πό τών βομβών
τις εκρήξεις. . .
'Ολοι σείς, άγνά ελληνόπουλα, κοσμείτε μέ τήν ομορφιά σας την πένθιμη τούτες τίς
μακάβριες σελίδες.
Κλαΐμε γιά σας, κλαϊμε γιά τό χαμό σας. . . ’Αλλά τό βουβό μας τόν πόνο τόν κάνει
τραγούδι ή θύμηση, πώς ή θυσία σας δέν πήγε χαμένη. Πέσατε παλεύοντας γιά τήν
επικράτηση τού δικαίου, γιά τού νόμου τήν έπιβολή, γιά τή ζωή καί τήν περιουσία τού
πολίτου. Ό μω ς,'άλήθεια! . . Ποιος άπό κείνους πού σώσατε, ποιος ’Αθηναίος, ποιος "Ελ
ληνας, σκέφθηκε νά σας φέρη λίγα λουλούδια; Ποιος άναψε γιά σάς κάποιο φτωχό ταπει
νό κεράκι; Ποιος έκλαψε στοΰ μαρτυρίου σας τόν τόπο έμπρός;
’Αλλοίμονο! . . Μαράθηκαν τά λουλούδια, έστέρεψαν τά δάκρυα, έλειωσαν, χάθηκαν
τ ’ άγιοκέρια! . . Θυσιάστηκαν στά είδωλα! . . Σημείο είναι κι’ αύτό τού δύσκολου καιρού
πού περνάμε. . .

Σ.Α.
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Κ Α Λ Α Μ Α Ρ Α Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Δ/ντής Α '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Ανθούπολιν Αττικής τήν 23.12.44.

Ζ Α Ρ Ο Υ Λ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Αστυνόμος Α '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στων εις Ήλιούπολιν Αττικής τήν 7.12.44.

Δ Ε ΡΔ ΕΜ Ε ΖΗ Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
Αστυνόμος Α '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών τήν 6.12.44
εις άγνωστον διεύθυνσιν.

Κ Ο Υ Ρ Ε Μ Ε Ν Ο Σ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ
Αστυνόμος Α '

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις τήν
6.10.43.

Λ Α Μ Π Ρ IΝ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
’Αστυνόμος Α '

Έφονεύθη, έν τη έκτελέσει τού καθήκοντος,
έν Αθήναις τήν 14.7.36.

Χ Ρ Υ Σ ΙΚ Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
’Αστυνόμος Α ’

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Κολωνόν Αθηνών τήν 5.12.44.

Γ Ε Ρ Ο Σ Τ Α Θ Ο Σ Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Σ
Αστυνόμος Β *

’ΕΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Περι~^ τ ή ν 4.12.44.

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
'Αστυνόμος Β ’

ΈΕετελέσθη ύπό τώ νκομ)στώ ν εις Πετρού\ιν Αττικής τήν 12.12.44.

Ό Γ Χ Υ Λ Α Κ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Αστυνόμος Β ’
Κ Ο Μ Ψ Α Σ Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν
Αστυνόμος Β ’

ι)στών τήν 6.12.
[IV.

ΕΕετελέσθη ύπό των κομ)στών εις Ήλιούπολιν Αττικής τήν 7.12.
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Λ Ο Υ Κ Α Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
'Αστυνόμος Β *

Έφονεύθη έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος.

Μ Α Τ Τ Ο Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
Αστυνόμος Β ’

ΈΕετελέσθη ύπό των κομ)στών εις Περιστέ
ρι την 22.12.44.

Μ Α Κ Ρ Ο Θ Υ Μ ΙΟ Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Αστυνόμος Β '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Ήλιούπολιν τήν 8.12.44.

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
Αστυνόμος Β *

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Δουργούτι) τήν 4.12.44.

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
’Αστυνόμος Β *

Εφονεύθη έν Αθήναις κατά τό Δεκεμβρια
νόν κίνημα τήν 14.12.44.

Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ
Αστυνόμος Β ’

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Μπραχάμι) τήν 19.12.44.

Π Υ Λ ΙΑ Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
'Αστυνόμος Β '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Ήλιούπολιν,τήν 8.12.44.

ΤΣ Ε Ν Ο Γ Λ Ο Υ Ο Μ Η Ρ Ο Σ
’Αστυνόμος Β '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις άγνω
στον διεύθυνσιν, άπαχθείς ύπ' αύτών τήν
3.12.44.

Φ ΑΡΑ Κ ΛΑ Σ ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ
Αστυνόμος Β ”

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις άγνω
στον διεύθυνσιν τήν 4.12.44.

Μ Α Ρ Κ Ε Τ Α Κ Η Σ Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ
Ύπαστυνόμος Α ’

Έφονεύθη, έν τη έκτελέσει τοϋ καθήκοντος,
έν Ά θήναις τήν 11.9.46.

Μ Π Ε Τ ΙΧ Α Β Α Σ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ
Ύπαστυνόμος Α '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Οΰλεν) τήν 7.12.44.

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ
Ύπαστυνόμος Α '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Ήλιούπολιν τήν 4.12.44.

Α Ν Δ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν
Ύπαστυνόμος Β ’

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Περι
στέρι τήν 19.12.44.

ΓΑ Λ ΙΩ Τ Ο Σ ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έφονεύθη εις Καισαριανήν Α ττικής, μαχόμενος κατά τών κομ)στών, τήν 11.9.44.

Κ Α Ρ Α 'Ι Ν Δ Ρ Ο Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κατά
τό Δ)6ριανόν κίνημα (17.12.44).

Κ Α Τ Σ Α Μ Π Ε Κ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Ύπαστυνόμος Β ’

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Οΰλεν) τήν 7.12.44.

Κ Ο Σ Κ ΙΝ Α Σ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δε)6ριανόν κίνημα (14.12.44).

ΚΟΥΜ ΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ύπαστυνόμος Β '

Ομοίως ώς άνω (6.12.44).

Μ Ε Λ Ε Τ ΙΑ Δ Η Σ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ
Ύπαστυνόμος Β ’

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Δουργούτι) τήν 4.12.44.

(Μ ΗβΚΡΟΙ Μάβ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έφονεύθη ύπό κομ)στων έν Άθήναις, κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα (10.12.44).

ΠΑΝΟ Υ Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Όμοίως ώς άνω (5.12.44).

Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β '

'Ομοίως ώς άνω (7.12.44).

Π Ο ΤΤ Α Κ Η Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έ ξετελέσθη ύπό των κομ)στών εις Ήλιούπολιν τήν 8.12.44.

Π Ρ Α Σ Σ Ο Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα (6.12.44).

Σ Α Ρ Ρ Η Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Η Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έ ξετελέσθη ύπό κομ)στών εις Κεράτα Λεβαδείας τήν 19.12.44.

Σ Κ Ο Ρ Δ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έφονεύθη έν Ά θήναις κατά τό Δεκεμβρια
νόν κίνημα (6.12.44).

Σ ΤΑ Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Ά θήναις τήν
18.6.43.

Σ Υ Μ Ε Ω Ν ΙΔ Η Σ Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Ύπαστυνόμος Β '

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) στών έν Άθήναις
(Διϋλιστήρια Ούλεν) τήν 7.12.44.

Τ Σ ΙΑ Ν Τ Α Σ Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β ’

Έξετελέσθη ύπό τών κομ) στών εις άγνω
στον διεύθυνσιν τήν 19.12.44.

ΧΑ ΤΖΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΤΡΥΦΩΝ
Ύπαστυνόμος Β '

Έξετελέσθη ύπό τών κομ) στών εις Καισαριανήν τήν 12.12.44.

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Ύπαστυνόμος Β '

Έφονεύθη ύπό άναρχικών έν Άθήναις τήν
30.11.44.

ΣΕΦ Ε Ρ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Δόκ. Ύπαστυνόμος

Έφονεύθη ύπό κομ) στών εις Παγκράτι τήν
18.6.44.

Γ Ρ Α Β Α Ν Η Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Άνθυπαστυνόμος

Έξετελέσθη ύπό τών κομ) στών έν Άθήναις
(Διϋλιστήρια Οΰλεν) τήν 7.12.44.

Κ Α Κ Α Λ Ε Τ Ρ Η Σ Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ
Άνθυπαστυνόμος

Έξετελέσθη ύπό τών κομ) στών έν Ά θήναις
(Διϋλιστήρια Οΰλεν) τήν 7.12.44.

Ν Τ Ρ Ε Σ Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Άνθυπαστυνόμος

Έξετελέσθη ύπό τών κομ) στών εις Περι
στέρι τήν 4.12.44.

Π ΙΤ Σ ΙΟ Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
Άνθυπαστυνόμος

Έξετελέσθη ύπό τών κομ) στών εις Λιδωρίκιον Δωρίδος τήν 7.6.47.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Άρχιφύλαξ

Έφονεύθη ύπό κομ) στών έν Άθήναις, κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα (4.12.44).

Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΕΜ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ
Ά ρχιφύλαξ

Έ ξετελέσθη ύπό τών κομ) στών εις Ήλιούπολιν τήν 4.12.44.
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Β Α ΣΙΛ Α Κ Η Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ
ΆρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό καταΖητουμένου κομ)στοϋ
έν Αθηναία τήν 9.10.44.

ΓΑΒΑΛΙΑΣ Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ
ΆρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Οΰλεν) τήν 7.12.44.

ΓΑΛΑΝΗΣ Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ
ΆρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) ατών εις Περι
στέρι τήν 12.12.44.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α Ρ Γ Υ Ρ ΙΟ Σ
ΑρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ) ατών έν Άθήναις, κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα (17.12.44).

ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ Μ ΙΛ ΤΙΑ Δ Η Σ
ΑρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη
τήν 13.9.44.

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) ατών εις Περι
στέρι τήν 4.12.44.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) ατών εις Ήλιούπολιν τήν 8.12.44.

Κ Ο Υ ΤΣΗ Σ Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΑρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Περι
στέρι τήν 11.12.44.

ΚΟ ΥΤΣΟ ΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ) ατών έν Άθήναις, κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα (12.12.44).

ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
ΑρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) ατών εις Περι
στέρι τήν 22.12.44.

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΆρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κακοποιού έν Ά θήναις τήν
15.6.44.

Μ ΑΡΝΕΡΗΣ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Σ
ΆρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ) ατών έν Άθήναις τήν
5.6.44.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ) στών έν Άθήναις, κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα (14.12.44).

Μ ΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆρχιφύλαΕ
ΡΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΆρχιφύλαΕ
ΣΑ Ρ Δ Η Σ ΔΗΜ Ο ΣΘ ΕΝΗΣ
ΆρχιφύλαΕ
ΣΚΟ ΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆρχιφύλαΕ
ΦΟΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΆρχιφύλαΕ
ΧΡΙΣΤΟ Δ Ο ΥΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΆρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) στών εις Πικέρμι Αττικής τήν 15.6.44.

Χ Ρ ΙΣΤ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΆρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) στών μετά τής
συΖύγου του εις «Κοπανά» 'Υμηττού τήν
27.12.44,

ύπό

κομ) ατών έν Άθήναις,

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Ούλεν) τήν 4.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ) στών έν Άθήναις τήν
12.9.44.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ) στών εις Ήλιούπολιν τήν 8.12.44.
Έφονεύθη ύπό φυγοδίκου έν Ά θήναις τήν
28.11.32.
Έφονεύθη ύπό κομ) στών έν Άθήναις τήν
18.4.45.

ΟΙ Η6ΚΡ0Ι Μ άβ
ΒΕΟ Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
Δόκ. ΆρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναιο, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (24.12.44).

Α ΓΓΕΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναια
(Διϋλιστήρια Ούλεν) τήν 10.12.44.

Δ Ε Λ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό έπικινδύνου κομ)στοΰ έν
Άθήναις τήν 22.2.44.

Κ Ο Κ Ο Τ Ο Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις άγνω
στον διεύθυνσιν τήν 18.6.44.

Λ Α Μ Π Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναια κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα τήν 3.12.44.

Μ Ο Ρ Φ ΙΔ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναιο
(Διυλιστήρια Ούλεν) τήν 7.12.44.

Μ Π Ο Κ Ο Λ Α Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

ΈΕτελέσθη ύπό κομ)στών εις
διεύθυνσιν τήν 3.10.44.

Μ Ο Υ Σ Τ Α Κ Α Σ Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό τών κομ)στών έν Καλλιθέα
τήν 24.7.44.

Π Ο Τ Α Μ ΙΔ Η Σ Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν
ΎπαρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Ούλεν) τήν 5.12.44.

ΣΤΕΦ Α Ν Α Κ Ο Σ Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εϊο Περι
στέρι τήν 5.12.44.

Τ Σ Α Ο Υ Σ Ο Γ Λ Ο Υ Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών Κομ)στών έν Ά θήναις (Διϋλιστήρια Ούλεν) τήν 7.12.44.

Ψ Α Ρ Ο Υ Λ Η Σ Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Σ
ΎπαρχιφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών είο άγνω
στον διεύθυνσιν τήν 4.12.44.

Α Λ Ε ΞΑ Ν Δ Ρ Α ΤΟ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (3.1.45).

Α Ν Τ Ω Ν Ο Λ Ο Υ Κ Α Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη τήν 2.10.26 έν Άθήναια, διατελών έν ύπηρεσία.

Γ ΙΑ Ν Ν Α Β Ε Ρ Ε Α Σ Ε Υ Σ Τ Α Θ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη έν Άθήναις, διατελών έν ύπη
ρεσία, τήν 23.5.27.

Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό άναρχικών έν Άθήναιο τήν
18.5.56.

Δ Α Μ ΙΓ Ο Σ Π Ε Τ Ρ Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών εία Καισαριανήν
τήν 24.4.44.

Δ Ο Υ Β Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναιο τήν
9.12.47.

Δ Ρ Ο Σ Ο Σ Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εία Καισαρανήν τήν 9.4.44.

Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη τήν 13.5.62 εις τροχαϊον άτύχημα, τελών έν ύπηρεσία.

Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ Κ Ο Σ Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (2.1.45).

άγνωστον
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ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΥ Λ ΙΑ Ν Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΆστυφύλαΕ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Σ ΣΤΑ Μ Α ΤΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Κ Α Ρ Ο Υ ΣΟ Σ Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Κ Α ΣΙΜ Α Τ Η Σ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΆστυφύλαΕ

Κ Α ΤΣΑ ΡΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έφονεύθη ύπό Γερμανών
Ά θήναις τήν 16.5.44.

στρατιωτών έν

Έφονεύθη ύπό Γερμανών στρατιωτών έν
Ά θήναις τήν 30.9.42.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (1.1.45).
Άπαχθείς ύπό τών Γερμανών τήν 15.10.43,
έΕετελέσθη άργότερον εις άγνωστον διεύθυνσιν.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (5.12.44).
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Περι
στέρι τήν 20.12.44.
Έφονεύθη ύπό τών κομ)στών έν Ά θήναις
τήν 19.7.44.
Έφονεύθη έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος.

ΆστυφύλαΕ

Κ Α Τ Σ ΙΓ Ε Ρ Α Γ ΜΙΧΑΗΛ
ΆστυφύλαΕ

Κ ΙΝ Τ Η Σ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΆστυφύλαΕ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆστυφύλαΕ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Οΰλεν) τήν 7.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα, 4.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κατά
τό Δεκεμβριανόν κίνημα 16.12.44.
'Ομοίως ώς άνω τήν 7.12.44.

ΆστυφύλαΕ

ΚΟ ΣΜ Ο ΠΟ ΥΛΟΣ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΚΟ ΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆστυφύλαΕ

ΚΟΥΤΡΑΣ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Κ Ο Υ Τ Σ ΙΚ Ο Σ Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΛΑ ΓΙΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆστυφύλαΕ

ΛΑΜΠΟΣ Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ

Έφονεύθη έν Άθήναις, τήν 20.10.35, διατελών έν ύπηρεσία.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Ήλιούπολιν τήν 8.12.44.
Έφονεύθη έν Άθήναις, τήν 20.8.56, διατελών έν ύπηρεσία.
ΈΕετελέσθη ύπό κομ)στών εις άγνωστον
διεύθυνσιν τήν 5.12.44.
Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 14.5.71, έΕ έκρήΕεως βόμβας εις άγαλμα Τρούμαν.
Έφονεύθη έν Ά θήναις τήν 20.2.47, διατελών έν ύπηρεσία.
'Ομοίως ώς άνω τήν 27.5.39.

ΆστυφύλαΕ

Λ ΙΒ Α Σ ΕΥΣΤΑΘ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Λ Ο ΓΙΟ Σ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ
ΆστυφύλαΕ
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Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 20.7.46, διατελών έν ύπηρεσία.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Ούλεν) τήν 7.12.44,

W Η6ΚΡ0Ι m
ΛΥΜΠΕ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΆστυφύλαΕ

Μ ΑΓΡΙΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆστυφύλαΕ

Μ ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Μ ΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆστυφύλαΕ

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆστυφύλαΕ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Μ Α Ρ ΤΙΝ Ο Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Ά θήναις την 5.12.44.
Έφονεύθη ύπό Γερμανών έν
Κρήτης τήν 20.5.41.

Ήρακλείω

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Οΰλεν) τήν 7.12.44.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Περι
στέρι τήν 20.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (19.12.44).
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις τήν
14.10.44.
Ομοίως ώς άνω τήν 11.12.44.

ΆστυφύλαΕ

ΜΑΤΖΑΜΟΡΤΑΣ Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ

'Ομοίως ώς άνω.

ΆστυφύλαΕ

Μ Α Υ Ρ Ο Υ Δ Η Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Μ ΕΡΜΗΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆστυφύλαΕ

Μ ΙΣ Υ Ρ Η Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΆστυφύλαΕ

Μ ΙΧΕΛΗΣ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Μ Ο ΥΓΙΟ Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις περιο
χήν Λεβαδείας Βοιωτίας τήν 19.12.44.
Έφονεύθη ύπό τών 'Ιταλών έν Άθήναις τήν
17.10.41.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Λαμπέτι Η λ ε ία ς τήν 13.2.44.
Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 20.8.60, διατελών έν ύπηρεσία.
Ομοίως τήν 17.9.46.

ΆστυφύλαΕ

ΜΠΟΓΔΗΣ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Μ Ω Ρ Α ΊΤ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆστυφύλαΕ

ΝΑΚΗΣ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΝΙΚΟ ΛΑΟ Υ Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΝΙΦ ΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΈΕετελέσθη ύπό κομ)στών κατά τό Δεκεμ
βριανόν κίνημα (6.12.44), εις άγνωστον
διεύθυνσιν.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Καισαριανήν τήν 20.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις τήν
16.3.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Ά θήναις κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (4.12.44).
Έφονεύθη έν τη έκτελέσει τού καθήκοντος.

ΆστυφύλαΕ

ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆστυφύλαΕ

ΙΑ Ν Θ Ο Σ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΆστυφύλαΕ

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Η Σ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 31.8.65 διατελών έν ύπηρεσία.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Ήλιούπολιν τήν 8.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (21.12.44).
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ΠΑΛΑΜ ΙΔΗΣ Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών Σουληνάρι
Καλαβρύτων τήν 16.4.44.

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (9.12.44).

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΑΠΑΊΏ ΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
' ΆστυφύλαΕ
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ
ΠΑΤΤΑΣ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ
ΆστυφύλαΕ
ΠΕΓΙΑΣ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΙΝΑΚ Ο ΥΛΙΑΣ Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη έν τή έκτελέσει τοΰ καθήκοντος.

ΠΛΑΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΆστυφύλαΕ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΆστυφύλαΕ
ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΥ Λ ΙΑ Ν Ο Σ
ΆστυφύλαΕ
ΣΑΜ ΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΟ Σ
ΆστυφύλαΕ
Σ ΙΜ ΙΤ Ζ Η Σ ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΟ Σ
ΆστυφύλαΕ
ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΣ Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ
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Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Ά θήναις κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (4.12.44).
Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 16.7.38, διατελών έν ύπηρεσία.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Διϋλιστήρια Ούλεν) τήν 17.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Ά θήναις κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (4.12.44).
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις τήν
11.9.44.
Άπεβίωσε τήν 30.1.42, συνεπεία τραυματι
σμού του εις Αλβανικόν μέτωπον.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (24.12.44).
Έφονεύθη ύπό τού κακοποιού Ν. ΚοεμτΕή,
τήν 25.2.73.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
τήν 12.4.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (16.12.44).
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τήν δολοφονίαν τού Υπουργού Χρ. Λα
δά, τήν 1.5.48.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (7.12.44).
Ομοίως ώς άνω 21.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (5.12.44).
Άπεβίωσε τήν 3.5.41, συνεπεία τραυματι
σμού του εις Αλβανικόν μέτωπον.
ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις
(Διυλιστήρια Ούλεν) τήν 21.12.44.
Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (8.12.44).
Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 2.12.30, διατελών έν ύπηρεσία.
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Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μ ΙΧ Α Η Λ
ΆστυφύλαΕ

Ομοίως ώς άνω τήν 22.5.43.

Σ Ο Υ Μ Π Α Σ Η Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (7.12.44).

Σ Π Α Ν Ο Υ Δ Α Κ Η Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Ομοίως ώς άνω τήν 6.12.44.

Σ Τ Α Μ Α Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό των κομ)στών εις Πύργον
Κορινθίας τήν 9.4.44.

Σ Τ Α Μ Π Ο Υ Ζ Ο Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

ΈΕετελέσθη έν Άθήναις, κατά τό Δεκεμ
βριανόν κίνημα 4.12.44.

Τ Ο Μ Α Ρ Α Σ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Περι
στέρι τήν 17.12.44'

Τ Ρ Α Τ Φ Ο Ρ Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις τήν
19.2.44.

ΤΡ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Η Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (13.12.44).

Τ Σ Ο Υ Κ Α Ν Α Σ Ή Λ ΙΑ Σ
ΆστυφύλαΕ

'Ομοίως ώς άνω τήν 4.12.44.

Υ Δ Ρ Α ΙΟ Σ Φ ΩΤΙΟ Σ
ΑστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις τήν
24.8.44.

ΦΑΦΟΥΤΗΣ Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 13.5.70 εις αύτοκινητιστικόν δυστύχημα.

Φ Ο ΥΝ ΤΗ Σ Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 13.1.35, διατελών έν ύπηρεσία

Χ Ε Ρ Ο Υ Β ΙΜ ΙΔ Η Σ Α Λ Κ ΙΒ ΙΑ Δ Η Σ
ΆστυφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών εις Περι
στέρι τήν 5.12.44.

Χ Ρ ΙΣ Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις τήν
8.5.44.

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη έν Άθήναις τήν 25.10.35, διατελών έν ύπηρεσία.

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Ο Ρ Α Τ Ο Σ Γ Ε Ρ Α Σ ΙΜ Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις, κα
τά τό Δεκεμβριανόν κίνημα (7.12.44).

Χ Ρ Ο Ν Η Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
ΆστυφύλαΕ

Ομοίως ώς άνω τήν 13.12.44.

Ψ Η Μ Α Ρ Η Σ Π Α Ν ΤΕΛΗ Σ
ΆστυφύλαΕ -

Έφονεύθη ύπό κομ)στών έν Άθήναις τήν
2.6.44.

Μ ΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Πρόσθ. ΆστυφύλαΕ

ΈΕετελέσθη ύπό τών κομ)στών έν Άθήναις, κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα.

Μ Α Ρ Η Σ ΙΩΣΗΦ
Πρόσθ. ΆστυφύλαΕ

Ομοίως ώς άνω.

Φ Α Ρ Μ Α Κ Η Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Πρόσθ. ΆστυφύλαΕ

Ομοίως ώς άνω.
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Ε Ν Α Σ

Π Α Λ Α Ι Μ Α Χ Ο Σ

Θ Υ Μ Α Τ Α Ι

ΑΝ ΑΜ Ν Η ΣΕΙΣ
Τ Ο Υ

I. Κ A A Υ Β I Τ Η
Έ κ τ ο ς τ ή ς τ ά ξ ε ω ς , τ ή ς ή σ υ χ ία ς κ αι τ ή ς κ α θ α ρ ιό τη τ ο ς , ή 'Α σ τ υ ν ο μ ία Π ό λ εω ν ε π έ τ υ χ ε ά π ό
τ ω ν π ρ ώ τ ω ν μ η ν ώ ν τ ή ς έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ώ ς τ η ς ε ις
’Α θ ή ν α ς τ η ν δ ιε λ ε υ κ α ν σ ιν π ο λ λ ώ ν
σ ο β α ρ ώ ν εγ κ λ η μ ά τ ω ν , τά
ό π ο ια ε ϊχ ο ν ά π α σ χ ο λ ή σ ε ι τ η ν δ ιεθ ν ή κ ο ιν ή ν γ ν ώ μ η ν .

ΗΝ 15ην ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΓ τού
άπό τής έγκαταστάσεώς της
1975, ή ’Αστυνομία Πόλεων
συμπληρώνει τά 50χρονά της
εις την Πρωτεύουσαν. Πρό τής έγκα
ταστάσεώς της, ό ’Αθηναϊκός Τύπος,
δι’ άρθρων καί χρονογραφημάτων, εί
χε περιγράφει την έπιτυχία της εις
τάς πόλεις Κέρκυραν, Πάτρας καί
Πειραιά καί τούτο συνετέλεσεν ώστε
άπό τής πρώτης ήμέρας της, παρά
την ολιγαρκή δύναμή της, νά άποσπάση την άγάπη καί τήν έκτίμηση
δλων των ’Αθηναίων.
Ό χρονογράφος τοΰ «ΕΛΕΓΘΕΡΟΓ ΤΓΠΟΓ» έγραφε τήν 6.1.1925:
«Τήν πρωίαν χθές συνέβη ένα
θαύμα εις τάς ’Αθήνας. Υπήρξε τάξις, είχε λείψει δ συνωστισμός, ή φα
σαρία, τό πανδαιμόνιον, ή ρυπαρότης.
Καί οι ’Αθηναίοι έτριβαν τά μάτια
των. Έκοιμώντο καί ώνειρεύοντο;
’Επρόκειτο άπλούστατα περί τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας των
Πόλεων καί εις τό ’Άστυ μας». ’Αλ
λά μήπως καί οι άλλες ’Εφημερίδες
δέν έγραφαν ολόκληρα άρθρα έξυμνοΰντα τήν δράση καί τή δραστηριό
τητα τής νέας ’Αστυνομίας; Ή Κα
θημερινή, τό Βήμα, ή Εστία, ή Βραδυνή, τό ’Έθνος, ή Πολιτεία καί τό
Σκρίπ έγραφον: «Χαλασμός κόσμου
εις τούς δρόμους. Σέ κάθε γωνιά, σέ
κάθε σταυροδρόμι κόσμος καταπλή-
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κτων ’Αθηναίων έχάζευε πρό τών όργάνων τής τάξεως τής νέας ’Αστυ
νομίας». «Κόσμος πολύς σήμερον συνεκεντρούντο εις τήν 'Ομόνοιαν καί
τάς λοιπάς κεντρικάς άρτηρίας τής
Πόλεως. Ούδέν έπεισόδιον προεκάλει
τήν συγκέντρωσιν τών περιέργων. ΟΕ
’Αθηναίοι παρηκολούθουν τήν πρε
μιέρα τών νέων ’Αστυνόμων των. Εύσταλεΐς, δροσεροί, φρεσκοξυρισμένοι,
γαντζωμένοι, σοβαροί διηύθυνον μέ
χειρονομίας σοβαράς τήν κίνησιν τών
Τράμ, αμαξών καί αύτσκινήτων. '0
κόσμος έπανηγύριζε καί δικαίως. ’Α
πέκτησε έπί τέλους μετά ένα αίώνα ή
πόλις ’Αστυνομίαν». '0 ’Αθηναϊκός
λαός αισθανόμενος άπολύτως τό κα
λόν τό όποιον θά τού προσφέρει ή
πρόοδος αυτή, έκδηλώνει διαφοροτρόπως τήν συμπάθειάν του προς τούς
καλούς Πόλισμεν».
Ή ’Αστυνομία άν καί δέν είχε άρχικώς έπαρκή δύναμη, έν τούτοις έξετέλεσεν, έργασθεΐσα έντατικώς καί
παραδειγματικώς, ευόρκως καί εόσυνειδήτως τό καθήκον της. ’Αντιμετώ
πισε έπιτυχώς λίαν σοβαρά προβλή
ματα, κινήματα, άπεργίας, συλλαλη
τήρια, μαχητικές κομμουνιστικές
συγκεντρώσεις. ’Αψευδής μάρτυρας
ολόκληρος δ ’Αθηναϊκός Τύπος, δ
δποΐος δέν παρέλειπε νά γράφη καί νά
έξυμνή τή δράση καί τή δραστηριότητά της.

Δέν πέρασε άρκετδς χρόνος άπό
τής έγκαταστάσεώς της εις τήν Πρω
τεύουσα καί ή άγάπη καί τά φιλικά
αισθήματα τού Κοινού άρχισαν νά
έκδηλώνονται ποικιλστρόπως. Ή ’Α
στυνομία έξακολούθησε τό δημιουργι
κό της έργο καί δέν έπαυσε καί μέ-

χρι σήμερον έργαζομένη διά τήν ευη
μερίαν των πολιτών.
Εκτός της τάςεως, της ησυχίας
καί τής καθαριότητας, ή ’Αστυνομία
έπέτυχε καί στη δίωξη τών δραστών
σοβαρών άξιοποίνων πράξεων. ’Από
δειξη τρανή ή άνακάλυψη καί σύλ
ληψη τών διαίβοήτων λήσταρχων άδελφών Ρετζαίων. Ή διελεύκανση
πολλών έγκλημάτων τα όποια άπησχόλουν καί τήν Ίντερπόλ. Ή σύλ
ληψη τών έπι κι ναύλων άπατεώνων A
καί Γ εις ’Αλεξάνδρειαν καί Κάίρον.
Ή σύλληψη είς τό Βελιγράδι τού
καταχραστοΰ Ν.Β. Ή σύλληψη έπί
σης στό Βελιγράδι του άπατεώνος
κτηματομεσίτου Α,Π. Ή σύλληψη
στήν ’Αλβανία τοΰ ύποιλλήλου τοΰ άλευρομύλου Σιλεσία, δ όποιος είχε άφαιρέσει άπδ τό ταμείο τής Ε ται
ρίας 1.800.000 δραχμές. *Η σύλληψη
στή Μασσαλία, κατόπιν πολλών άναζητήσεων, τοΰ άπατεώνος Ν Α . Ή
σύλληψη τών μελών διεθνούς σπείρας
πλαστογράφων. Έκ τούτων δ άρχηγδς των διέφυγε τήν σύλληψη, άλλα
αυνελήφθη βραδύτερον στή Βιέννη.
Κατά τήν περίοδον τοΰ 1940— 45
είς τήν ’Αστυνομία άνετέθησαν σοβα
ρά έθνικά καί κοινωνικά καθήκοντα.
Είς αυτήν άνετέθη. πλήν τών άλλων
καί ή σύλληψη τών υπηκόων τών χω
ρών τοΰ Άξονος καί τών έθνικώς ύπόπτων προσώπων, έργο τό όποιο ή

’Αστυνομία έξετέλεσε ταχύτατα. Ή
προσπάθεια λεηλασίας καταστημάτων
ύπδ πολλών όχλσκρατικών δμάδων
άντιμετωπίσθη έπιτυχώς. Κατά τήν
διάρκεια τής κατοχής οι άστυνομικοί
δλων τών άστυνομικών Διευθύνσεων
έστάθησαν είς τό πλευρό τοΰ πενομένου Ελληνικού λαοΰ. Έπροστάτευσαi
καί ένίσχυσαν τις ένέργειες τών πλείστων μελών τών διαφόρων δικτύων
κατασκοπείας κατά ττοΰ έχθροΰ. Μέ
κίνδυνο τής ζωής των άνέλαβον τήν
απόκρυψη, συντήρηση καί φυγάδευ
ση Ά γγλω ν στρατιωτών καί Νεοζηλανδών. Ή προστασία τών ενταύθα
διαβιούντων Ίσραηλινών διά χορη
γήσεις είς αυτούς πλαστών ταυτοτή^
των.
Κατά τά Δεκεμβριανά ή έκδηλωθεΐσα κομμουνιστική έπανάσταση πρός
κατάληψη τής έξουσίας εύρε άντιμέτωπον τήν ’Αστυνομία, ή όποια έπλήιρωσε άκριβά τήν άντιίστασή της ύπό
τών έλασιτών κατόπιν σφοδρών μα
χών. Μερικά ’Αστυνομικά Τμήματα
κατόπιν πολυημέρου άντιστάσεως ήναγκάσθησαν νά παραδοθοΰν καί ύπέστησαν οί διοικηται των καί μερικοί
βαθμοφόροι θανατηφόρα πλήγματα.
Κατά τήν διάρκεια τής Δεκεμ
βριανής στάσεως, έφονεύθησαν ήρωϊκώς μαχόμενοι ένας ’Αστυνομικός
Διεθυντής, έννέα ’Αστυνόμοι, έντεκα
'Γπαστυνόμοι, τρεις Άνθυπαστυνόμοι,

Άπένσνπ επάνω: Τροχονόμος μέ επίση
μον στολήν τούς πρώτους μετά τό 1925
χρόνους. 'Απέναντι κάτω:
Κλεάνθης
Γεωργιάδης, Τμηματάρχης τοΰ Υπουρ
γείου 'Εσωτερικών. Ήγωνίσθη διά τήν
ϊδρυσιν καί περαιτέρω τήν έπέκτασιν
του θεσμού τής 'Αστυν. Πόλεων. Επά
νω: Όμάς άστυνομικών είς τήν άνατολικήν πλευράν τού
Βασιλικού Κήπου.
Ή όμάς αϋτη μέ μυρίους κινδύνους με
τέφερε τήν Κυβέρνησιν έκ τοΰ ξενοδο
χείου «Μεγ Βρετάννια» είς τό Πολιτι
κόν Γραφεϊον τήν 12.10.1944.

δέκα άρχιφύλακες, πέντε ύπαρχιφψλακες, είκοσι έπτά άστυφύλακες καί
τρεις πρόσθετοι άστυφύλακες.
Μετά τά Δεκεμβριανά ή ’Αστυνο
μία άπηισχολήθη μέ τή δίωξη τών
κομμουνιστών, οί όποιοι είχον διαπράξει έγκλήματα κατά διαφόρων προ
σώπων, έπιτυχοΰσα νά συλλάβη όκτώ
χιλιάδες κομμουνιστές.
Παρομοία υπήρξε καί ή ήρωϊκή
άμυνα τών ’Αστυνομικών υπαλλήλων
τοΰ Πειραιώς' κατά τήν κατοχή καί
τά Δεκεμβριανά. ’Εδώ σταματώ τήν
άφήγηση καί άλλων έπιτυχών ενερ
γειών τής ’Αστυνομίας, καθ’ δλο τό
διάστημα τών 50 ετών, αί δποΐαι δλαι μαζί μέ τά άνωτέρω άναφερθέντα
άπαδεικνύουν τό μέγα ενδιαφέρον της
καί τών ύπαλλήλων της διά τήν προ
στασία τής ήσυχίας καί τής τάξεως.
ΙΩ. ΚΑΛΓΒΙΤΗΣ
τ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας
II

Tck πρώτα, βήματα
Α σ τ υ ν ο μ ία ς
σ τη ν
Α θή να
(ΣΚΙΤΣΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ)

Δέν έσημειώθη ποτέ
περίπτωσις χρήσεως
αστυνομικής συρίκτρας,
πού νά μή συνεκεντρώθησαν
τουλάχιστον πεντήκοντα
αστυνομικοί. Ά λλοι

κατέφθαναν, ιδίως κατά
τάς νύκτας, ανυπόδητοι
καί άτελώς ένδεδυμένοι,
άλλά πάντως έφθαναν
εγκαίρως διά νά βοηθήσουν
τον κινδυνεύοντα συνάδελφό

των καί νά δώσουν ένα
μάθημα εις τούς θρασείς
κακοποιούς. Τό φαινόμενον
αύτό προκαλοΰσε
κατάπληξιν και δέος εις τούς
κύκλους τών κακοποιών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ τού συστήματος τής
Αστυνομίας Πόλεων εις τάς Α
θήνας έγένετο βαθμιαίως. “ Ητοι
κατ' άρχάς έφηρμόσθη εις τήν
περιοχήν τοϋ Αου Άστυν. Τμήματος καί
ακολούθως έπεΕετάθη εις τό Β", Γ ',
Δ ', Ε' καί Σ Τ ' Άστυν. Τμήματα.
Άπό τής πρώτης ήμερος ή 'Αστυνο
μία Πόλεων έθεσεν εις λειτουργίαν τό
δίκτυον τών σκοπών τάΕεως καί τών
περιπόλων, καί ή παρουσία της έΕησφαλίσθη πυκνή καί συνεχής καθ' δλην τήν
έκτασιν τής πόλεως.
Οί άνδρες τών Τμημάτων τάΕεως μέ

τήν όΕείαν παροτηρικότητά των, καί τήν
ακριβή γνώσιν τών καθηκόντων των,
σύμφωνα καί πρός τάς οδηγίας τάς ό
ποιας εϊχσν λάβει άπό τούς προϊσταμέ
νους των Διοικητάς, έπεδόθησαν εύθύς
αμέσως εις τήν καθοδήγησιν καί τήν
ένημέρωσιν τών κατοίκων τής περιφέ
ρειας των έφ' όλων τών άντικειμένων
τών 'Αστυνομιώ ν ΔιατάΕεων.
Αί όδηγίαι των διά τήν καθαριότητα
τών καταστημάτων, τών πεζοδρομίων
καί τό άσβέστωμα τών ρείθρων αύτών,
έγένοντο δεκταί παρ' αύτών ώς είδος
συντογών ύγιεινής, τήν όποιαν ήσαν

υποχρεωμένοι νά τηρούν καθ' έκάστην,
δεδομένου ότι θά ύφίστατο τόν σχετικόν
καθημερινόν έλεγχον τών Σκοπών.
Άλλά καί ή άκρίβεια τής ώρας τού
κλεισίματος τών καταστημάτων καί ή
έφ' ώρισμένης ώρας άπαγόρευσις τών
άσμότων καί τών παντοειδών θορύβων,
πού διετάρασσον τήν ήσυχίαν τών κατοί
κων, έρρυθμίσθησαν έΕ άρχής διά τής
ύπό τών πολιτών κατανοήσεως τής άνόγκης πρός ύποβοήθησιν τών έπιδιώΕεων καί τών σκοπών τής Αστυνομίας.
Αί δέ δΓ εύγενοϋς καί ύποχρεωτικοϋ
τρόπου Συστόσεις τών Αστυνομικών 6-

42

ηαιΕαν καί έδώ τόν αποτελεσματικόν
ρόλον, τόν όποιον είχον ήδη παίζει τό
σον έπιτυχώς eic τάς πόλεις της Κερκάρας, τών Πατρών καί τού Πειραιώς.
Παραλλήλως πρός ταϋτα ή Αστυνο
μία ομελέτα επειγόντως καί προτοίμαΖε
την τακτικήν την όποιαν θά ήκολούθει
εις τά Ζητήματα τήά Δημοσίας Ασφα
λείας, προβαίνουσα καταλλήλως εις α
ναγνωριστικός εξακριβώσεις καί εις τήν
συλλογήν πληροφοριών έπιδιώκουσα νά
θέση έκ ποδών τά διάφορα κοκοποιά
στοιχεία ούχί δι' άμέσου πρός αύτά ρή
ξεως (ομαδικής διώξεως), ή όποια συ
χνά άποβαίνει επισφαλής, άλλά καί διά
συστηματικών καί νομίμων μέσων, τά
όποια είναι τά άποτελεσματικώτερα καί
άσφαλέστερα.
Οί κακοποιοί δέν άντελήφθησαν έξ
αρχής τόν έπερχόμενον κίνδυνον. Ή σαν άνίδεσι τών μεθόδων καί τών μέ
σων, τά οποία θά έθετεν εις έφαρμογήν
ή νέα Αστυνομία καί οϋτω εις τήν άρχήν παρετήρουν μετά κάποιας περιέρ
γειας, άν δχι καί περιφρονήσεως, τούς
άοπλους Αστυφύλακας, όταν τούς έ
βλεπαν έξω από τά Κέντρα εις τά οποία
έσύχναΖαν νά κάνουν άτάραχοι τάς πα
ρατηρήσεις των εις τούς καταστηματάρχας, είτε διότι δέν είχαν έγκαίρως ένεργήαει τήν καθαριότητα τοϋ πεζοδρομίου,
είτε διότι δέν είχαν άσβεστώσει κανο
νικά τά ρεϊθρον αύτοϋ. Αλλά σιγά - σι
γά ήρχισαν ν' άντιλαμβάνωνται, ότι οί
φαινομενικώς άδιάφοροι, γαλήνιοι καί ά
οπλοι αύτοί Αστυφύλακες
δέν ήσαν
καί τόσον εύκατοφρόνητος δΓ αύτούς
έχθρός. Διότι οί περιορισμοί πού έθεσαν
ήρχισαν νά τούς ένοχλοϋν.
Τά καταστήματα ήρχισαν νά κλείουν
τήν ώρισμένην ώραν καί ούτως ήσαν ύποχρεωμέναι νά φεύγουν ένωρίς άπό τά
νυκτερινά των πόστα. "Ηρχισαν ν' άπαγορεύσνται τά άσματα μέ τά οποία κατά
τάς προκεχωριομένας ώρας τής νυκτός
έσυνήθηΖαν νά σημειώνουν τήν διέλευσίν των άπό τάς συνοικίας.
"Επειτα κάπου - κάπου οί άστυφύλακες τούς έσταματοϋσαν διά νά τούς συ
στήσουν νά μή περιφέρωνται τόσον άργά εις τούς δρόμους.
Αργότερα ιπόλιν ήρχισαν αί προσα
γωγοί τών ύποπτων εις τά Τμήματα πρός
έξακρίβωσιν κλπ., αί όμαδικαί σωματι
κοί έρευναι εις τά χαρτοπαίγνια, τά κα
φωδεία καί τά διάφορα άλλα Κέντρα
πού έσύχναΖαν καί σιγά - σιγά οί περιο
ρισμοί τής νέας Αστυνομίας τούς έκλει
σαν εις ένα κύκλον πολύ δυσάρεστον
καί πολύ ύποπτον δΓ αύτούς.
Οσάκις τέλος άπεπειρώντο καμμίαν
έπίθεσιν έναντίον μεμονωμένων 'Αστυ
φυλάκων καί έπίατευον ότι θά είχαν μίαν
εύκολον καί άσφαλή νίκην, ύφίσταντο
προγματικήν πανωλεθρίαν, διότι πάντο
τε ό ύφιστάμενος τήν έπίθεσιν Άστυφύλαζ, μή φέρων ούδέν όπλον, πλήν
τής Αστυνομικής Ράβδου, ή όποια ήτο
ανεπαρκής εις τοιαύτας έπιθέσεις νά
τόν προστατεύοη έκομνε χρήσιν τής
Αστυνομικής συρίκτρας του, εις τό ά
κουσμα τής όποιας κατέφθαναν σχεδόν
άμέσως άπ' όλα τά σημεία πλήθος 'Α 
στυνομικών καί κατά τάς μάλλον άπιθάνους ώρας.
Δέν έσημειώθη ποτέ περίπτωσις χρήσεως Αστυνομικής συρίκτρας, πού νά

μή συνεκ εντρώθησαν τουλάχιστον πεντήκσντα 'Αστυνομικοί.
"Αλλοι κατέφθαναν, ιδίως κατά τάς
νύκτας, άνυπόδητοι καί άτελώς ένδεδυμένοι, άλλά πάντως έφθαναν έγκαίρως
διά νά βοηθήσουν τόν
κινδυνεύοντα
συνάδελφόν των καί νά δώσουν ένα μά
θημα εις τούς θρασείς κακοποιούς. Καί
τό φάινόμενον αύτό δέν είχε μόνον τήν
άξίαν του διά τήν βοήθειαν τοϋ συνα
δέλφου καί τήν τιμωρίαν τών δραστών,
άλλά καί διά τήν κατάπληξιν καί τό δέος
τά όποια έπροκαλοϋσεν εις τούς κύ
κλους τών κακοποιών, οί όποιοι κατό
πιν τών σκληρών μαθημάτων, τά όποια
εις πλείστας τοιαύτας περιπτώσεις έλα
βαν, δέν έτολμοϋσαν πλέον νά έπαναλαμβάνουν τοιαύτας έπιθέσεις.
Μετά πάροδον έπίσης ολίγου χρόνου
οί κακοποιοί ήρχισαν ν' άντιλαμβάνωνται εις τάς τάξεις των μακράς άπουσίας ώρισμένων συναδέλφων των.
Οί διάφοροι ασύλληπτοι διαρρήκται,
ό ένας μετά τόν άλλον, έπιπταν εις
χείρας τών 'Αστυνομικών, είτε συλλαμβανόμενοι κατά τάς ώρας τής διαρρήξεως, είτε άμέσως μετά τήν κλοπήν,
είτε βραδύτερον κατά τήν πώλησιν τών
κλοπιμαίων καί ούτως οί άγνωστοι τοϋ
Αστυνομικού δελτίου ήρχισαν νά σπανί
ζουν.
Ά λ λ ' έκεϊνο <πού τούς είχεν ιδιαιτέ
ρως άνησυχήσει ήταν τά Δακτυλικά άποτυπώματα.
Δέν ήτο μόνον ό έξευτελισμός πού
ύφίσταντο, ύποχρεωμένοι ν' άπλώσουν τά
δάκτυλά των ένα ένα εις τήν μεταλλικήν
πλάκα τοϋ Εργαστηρίου τής Σημάνσεως καί ή φωτογράφησίς των κατά δια
φόρους στάσεις άλλά κυρίως ό φόβος
πού τούς έκυρίευεν, άρχίΖοντες πλέον
νά πιστεύουν ότι είχον τεθπ όριστικώς
ύπό τόν διαρκή έλεγχον τής Αστυνό
μος.
"Ηρχισαν λοιιπόν σιγά -σιγά ν' άποούρωνται άπό τά κέντρα των, νά άραιώνουν τάς έμφανίσεις των καί νά διασκορπίΖωνται πρός πλέον άγνωστα καί
άπομεμακρυσμένα σημεία τής Πόλεως.
Τό Μεταξουργείον, τό θησείον, τά
Πετράλωνα, τό γκοΖοχώρι κλπ. συνοικίαι
άπηλλάγησαν άπό τήν μάστιγα τών έξ
έπαγγέλματος κακοποιών. "Ετσι ό ειρη
νικός καί πολιτισμένος πόλισμαν έπεβλήθη απ' άκρου εις άκρον εις τήν πά
λιν τών Αθηνών καί κατέστη άντικείμενον άγάπης καί έμπιστοσύνης έκ μέ
ρους τών πολιτών.
Οί κάτοικοι τών Αθηνών έβλεπον νά
ικανοποιούνται αί έλπίδες
πού είχον
στηρίξει έπί τής νέας ’Αστυνομίας καί
δέν παρέλειπσν καμμίαν εύκαιρίαν νά
τήν βοηθήσουν εις τό έργον της. Ή
τάξις είχε πλέον έπιβληθή άπόλυτος καί
παραδειγματική καί ή καθαριότης σιγά
- σιγά μέ τήν έπιμονήν τών σκοπών 'Α 
στυφυλάκων έγινε συνήθεια τών κατοί
κων.
Ή καθαριότης τοϋ πεΖοδρομίου
καί τό όσβέστωμα τών ρείθρων ήτο ή
πρώτη πρωινή άπασχόλησις κάθε νοικο
κυράς.
Οί νέοι άστυνομικοί είχον τόσον κα
τακτήσει τήν κοινήν γνώμην, ώστε παν
τού όπου παρουσιάΖοντο έγίνοντο άντικείμενον έκδηλώσεως άγάπης καί συμ
πάθειας καί όλοι έπιθυμοϋσαν νά τούς
γνωρίσουν καί νά τούς περιποιηθοϋν.

Επάνω: Ό πρώτος τροχονόμος άστυφύλαξ Κανάρης ρυθμίζει τήν κυκλο
φορίαν είς τήν διασταύρωσιν τών δδών Βουκουρεστίου - Πανεπιστημίου
τήν 14.1.1925, ημέραν έγκαταστάσεως της Άστυν. Πόλεων είς ’Αθή
νας,. Κάτω: ’Αστυφύλακες τοΰ Β'
Άστυν. Τμήματος είς Αναμνηστική
φωτογραφίαν τδ 1925 προ τοΰ Ναού
τοΰ Θησείου.
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Oi νέοι άστυνομικοι

συμπεριφοράν των νά

είχον τόσον κατακτήσει

έξαλείψουν όλοσχερώς

τήν κοινήν γνώμην, ώστε

την έμφυτον εκείνην

παντού δπου παρουσιάζοντο

φιλυποψίαν καί δυσπιστίαν,

έγίνοντο άντικείμενον

πού αισθάνονται διά τούς

έκδηλώσεως άγάπης καν

’Αστυνομικούς οί πολϊται

συμπάθειας και δλοι

δλων των χωρών τού

επιθυμούσαν νά τούς

κόσμου και νά κερδίσουν

γνωρίσουν και νά τούς

τήν απεριόριστον έκτίμησιν

περιποιηθοΰν. Είχον

και έμπιστοσύνην των

κατορθώσει με την

κατοίκων των ’Αθηνών.

Είχον κατορθώσει μέ τήν συμπεριφο
ράν των νά έΕαλείψουν όλοσχερώς τήν
έμφυτον έκείνην φλυποψίαν καί δυσπι
στίαν, πού αίσθάνωνται διά τούς 'Αστυ
νομικούς οί πολϊται όλων των χωρών
του κόσμου καί νά κερδίσουν τήν άπεριόριστσν έκτίμησιν καί εμπιστοσύνην'
τών κατοίκων τών 'Αθηνών.
"Ενα έΕαιρετικώς σοβαρόν Ζήτημα έτέθη άπό τότε πρό τής 'Αστυνομίας έν
Άθήναις ώς πραγματικόν πρόβλημα: Ή
έκρυθμος κατάστοσις εις τήν όποιαν εί
χε περιέλθει ή τροχοία κίνηαις. Τού Ζη
τήματος αύτοΰ ή λύσις καί διευθέτησις
άπετέλει ήδη θέμα καθημερινής μελέτης
καί δοκιμών εις Πειραιά, μήνα όλόκληρον πρό τής ημέρας τής έγικαταστάσεως τής Αστυνομίας εις τάς ’Αθήνας.
Ούτως, άμέσως μέ τήν έγκατάστασιν
τής Αστυνομίας εις τάς Αθήνας έτοποθετήθησαν εις τά κεντρικά σημείο τής
πόλεως οί σκοποί ρυθμισταί τής τροχαί
ας κινήσεως, οί όποιοι έγιναν άντικείμενσν πραγματικής όποθεώσεως.
Πλήθος λαού είχον κατακλύσει τά
πεΖοδρόμια τών κεντρικών διασταυρώ
σεων καί άπεθαύμαΖσν τό γροφικόν θέα
μα τής ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας. Ή
νέα Αστυνομία κατά τάς πρώτας ήμέ-

στυνομικοΐ οί όποιοι έπλαισίωσαν τά Β' καί Γ' Αστυνομικά τμήματα ’Αθηνών τόν ’Απρίλιον τοΰ 1925. Διακρ.νο/ται εξ άριστερών πρδς τά δεξιά ό Γενικός Δ) ντής τοΰ Τπουργείου Εσωτερικών, δ Διοικητής τοΰ Γ' Ά στυνομικού Τμήματος κ. Δημ. Βρανόπουλος, ό Τμηματάρχης τοΰ Τπουργείου ’Εσωτερικών Εύάγγ. Στροΰντ,ας, δ 1π. Α ΙΙλιας Ασημακόπουλος, δ Τ π. Α' Διον. ΙΙαπαϊλάκης και ό Τ π. Α' Γ. Πετούσης.
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poc τής έγκατοστάσεώς της εις 'Αθήνας
αποτελούσε τό γεγονός τής ημέρας.
Ή άνταπόκρισις τού 'Αθηναϊκού κοι
νού εις τήν προσπάθειαν καί τόν Ζήλον,
πού άπό τής πρώτης ήμέρας κατέβαλεν
ή νέα 'Αστυνομία διά τήν τήρησιν τής
ΤάΕεως καί Εύκοσμίος άνταΕίας πρός
τήν πρωτεύουσαν τού Κράτους, ήτο ά
μεσος καί έκδηλος.
Ή παρουσίο της, σεμνή, άΕιοπρεπής
καί έπ(βλητική, ήτο τόσον εύπρόσδεκτος,
ώστε είχε γενικήν έπίδροσιν, συναρπα
στικήν θά έλεγε κανείς.
"Οσοι έΖησσν καί εϊδον τόν ένθουσιασμόν καί τάς παντοειδείς έκδηλώσεις
συμπάθειας τών πολιτών τάς πρώτας ή
μέρας δέν θά τάς λησμονήσουν ποτέ.
Παντού διάχυτος ήτο ή προθυμία πράς
ένίσχυσιν τού έργου τής Αστυνομίας.
Πολλοί άνώτατοι
ΑΕιωματικοί τού
Στρατού καί τού Ναυτικού έν πολιτική
περιθολή καί άλλοι ανώτατοι Κρατικοί
ΆΕιωματούχοι, πού έτυχε νά ύποπέσουν
εις 'Αστυνομικός παραβάσεις, δέν έπρόβαλαν τήν ιδιότητά των, ϊνα άποφύγουν τάς συνέπειας. Τήν άπεσιώπησαν
καί μέ προθυμίαν ήκολούθησαν τούς πόλισμον εις τά αυτόφωρον πταισματοδι-

κεϊον διά νά δικοσθούν, δίδοντες πρώ
τοι τό παράδειγμα τής ύπακοής καί τής
νομιμοφροσύνης πρό τών νέων 'Αστυ
νομικών καί ώθοϋντες κατ' αύτόν τόν
τρόπον πρός τήν ύπακοήν καί τήν συμμόρφωσιν τάς κατωτέρας τάΕεις καί τό
πλήθος, πού μέ Ζωηρόν ενδιαφέρον παρηκολούθει τήν βεβαίωσιν τών Αστυνο
μικών παραβάσεων.
Ατίθασοι καί κακομαθημένοι, μέχρι
τής χθές, όδηγοί διαφόρων τροχοφόρων
έγιναν αίφνιδίως νομοταγέστατοι καί μέ
ύποδειγματικήν πειθαρχίαν, έστσματούσαν κανονικά ό ένας πίσω άπό τόν άλ
λον, όταν ό άκίνηττος σκοπός τής Τρο
χαίας έδιδε τό σήμα τής στάσεως.
Οί δρόμοι καί τά πεΖοδρόμια έγιναν
πεντακάθαρα καί μέ τά ρείθρα των άσπρισμένα (άσβεστωμένα) δέν έφανέρωναν άπλώς τήν έφαρμογήν μιας Α
στυνομικής ΔιατάΕεως, άλλ' έσήμαιναν
τήν έπιτυχή έναρδιν ένός ώραίου άγώνος διά τήν ύγείαν τής πόλεως.
"Ολοι οί κάτοικοι σιγά - σιγά, μέ τήν
έφαρμογήν τών ’Αστυνομικών διατάΕεων, ήρχισαν ν' άντιλαμβάνωνται τί θά
πή μεσημβρινή άνόπαυσις καί νυκτερι
νή ήουχία καί νά πιστεύουν ότι κάτι πλέ

ον είχεν άλλάΕει εις τήν πόλιν, κάτι
πού έπεβλήθη καί ήρχισε ν' άπομακρύνπ μερικός κακάς συνήθειας, πού εϊχαμεν άπένσντι τών Νόμων, τών 'Αστυνο
μικών ΔιατάΕεων καί τών πλησίων μας.
Καί πράγματι κάτι είχε μεταβληθή. "Ο
λοι, πλούσιοι καί πτωχοί, βιομήχανοι,
έργάται, ύπάλληλοι καί Στρατιωτικοί, ό
λοι έΖητούσαν τήν έφαρμογήν τών Νό
μων, τό Δίκαιον δι' όλους, καί έχειροκροτοΰσαν καί έκαμάρωναν τόν άδέκαστον καί ευγενικόν 'Αστυφύλακα.
Κράτος, Λαός, Τύπος, έν πλήρει όμοφωνία, έπεκροτοϋσαν μ' ένθουσιαισμόν
τήν άψογον έμφάνισιν καί τήν εκπολι
τιστικήν έργοσίαν τής Αστυνομίας. Χι
λιάδες πολιτών έστελναν γράμματα εις
τόν τύπον, εις τόν 'Υπουργόν Εσωτε
ρικόν καί τόν 'Αρχηγόν τής 'Αστυνο
μίας διά νά έπαινέσουν διαφόρους ένεργείας 'Αστυνομικών καί άλλοι διά νά
εύχαριστήσουν.
"Ολα έφανέρωναν όχι μίαν άπλήν έπιτυχίαν άλλ' ένα πραγματικόν θρίαμβον
τής νέας Αστυνομίας.
Μέ ούτόν τόν ρυθμόν καί μέ αύτόν
τόν τόνον ήρχισε τήν δράσιν της ή 'Α 
στυνομία Πόλεων εις τήν πρωτεύουσαν.

01 πρώτοι άστυνομικοί τού Β ’ ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών τήν 7ην Νοεμβρίου τού Ιτους 1926 είς έορταστικήν έκδήλωσιν. Είς τό μέσον τής δευτέρας σειράς διακρίνεται δ πρώτος διοικητής τού Τμήματος ’Αστυνό
μος Α' Κιόλας Γεώργιος. Εκατέρωθεν οί’Αξιωματικοί καί οί βαθμοφόροι.

Ηρθαμε έδώ τό 1925, λίγο μετά τό ξε 
ριζωμό τοΰ Ελληνισμού τής Μικρασίας, σέ
χρόνια δίσεχτα καί γιά μάς καί γιά τήν πα
τρίδα "Ηρθαμε στην Αθήνα, νεοσσοί τότε
άκόμα στον κρατικό μηχανισμό. Σεμνοί άστυφύλακες καί επιβλητικοί άξιωματικοί, ρι
χτήκαμε μέ κέφι στή δουλειά. Πιστεύοντας
στήν ομορφιά τής άποστολής μας, ζήσαμε
άπό τήν πρώτη στιγμή τ' όνειρο μιας και
νούριας Αθήνας. Θέλαμε νά τήν καμαρώ
νουμε, έτσι, όπως ταίριαζε στό μεγάλο της
τ' όνομα καί στήν παληά της τή δόξα. Θ έ
λαμε τήν Αθήνα στολίδι. Νά διακρίνεται
στήν πάστρα καί οτήν τάξη. Θέλαμε τους
άνθρώπους της φίλους τού νόμου, δικούς
μας φίλους, φίλους τής Πολιτείας. Θέλαμε
τήν Πρωτεύουσα τού Κράτους μας νησίδα
γαλήνης, τάΕεως καί ήσυχίας. Καταπιαστή
καμε στ' άλήθεια μέ έργο δύσκολο. Μά πι
στεύαμε. . . Πιστεύαμε στή δύναμη τής νεα
νικής μας ο ρ μ ή ς ... Πιστεύαμε στήν άκάματη θέλησή μ α ς ... Πιστεύαμε στή συμπα
ράσταση των κατοίκων. . . Πιστεύαμε πώς
στό τέλος όλα θά πήγαιναν καλά. Είχαμε
άλλωστε δώσει τις έΕετάσεις μας. Στήν
Κέρκυρα. Ύστερα στήν Πάτρα. Καί λίγο
άργότερα στόν Πειραιά. Εκεί, μάς βαθμο
λόγησαν μέ άριστα. Γιατί νά μή συνέβαινε
τό ίδιο καί στήν Αθήνα; Πολλοί μάς άπογοήτευσαν. Εδώ μάς είπαν τά πράγματα
έχουν άλλοιώς. Έδώ είναι τό κέντρο. Μήν
τό Εεχνδτε. Εδώ, θ' άντιμετωπίσετε οργα
νωμένη τήν παρανομία. Εδώ τά προβλήματα
είναι δεκαετίες άλυτα, είναι τρομερά. Λίγο
καί θά κουνούσαν τό κεφάλι μέ ψυχοπόνεση
ειρωνική. Μά όχι άπαντήσαμε, έμεΐς οί λίγοι
άστυφύλακες, οί λίγοι άστυνόμοι. Ό χ ι, έμεϊς δέν ήρθαμε γιά νά ύποταχθοϋμε στή μοί
ρα μας. Δέν θά ύπήρχε άλλωστε λόγος. "Ηρ
θαμε μέ σκοπό νά πολεμήσουμε. Καί πολε
μήσαμε άγαπητοί άναγνώστες. Πολεμήσαμε
ένα πόλεμο ανισο. "Ενα πόλεμο οδυνηρό.
Ένα πόλεμο σκληρό κι' άνελέητο. Πολεμή
σαμε στούς δρόμους καί στις πλατείες, στήν
άγορά, στή συνοικία. Κατεβήκαμε στό μου
χλιασμένο ύπόγειο. Καί πήραμε μιά πρώτη
γεύση τής σκληρής παρανομίας. Βάλαμε τά-

ξη στούς ανθρώπους. Βάλαμε τάξη ατά τρο
χοφόρα. Παλέψαμε νυχτοήμερα, γιά νά λείψουν συνήθειες παληές, πού έκαναν τήν
Αθήνα μεγαλούπολη τής Ανατολής. 'Αντι
μετωπίσαμε τό στιλέτο τοϋ χασισοπότη καί
των παλληκαράδων τού Ψυρρή. Πολεμήσαμε
τήν άπληστη βουλιμία των έμπορων τής
«μαύρης άγοράς». Αρνηθήκαμε περήφανα
νά ύπηρετήσουμε συμφέροντα μικροκομματικά καί ύποπτες έπιδιώξεις. Ζήσαμε κι έμείς τό δράμα τής προσφυγιάς, κοντά στούς
χιλιάδες ξεριζωμένους, προσφέροντάς τους
αίμα άπό τό αίμα μας καί ζωή άπό τή ζωή
μας. Διώξαμε άπό τήν ώραία μας πόλη τή
μούχλα τού «τεκέ», διώξαμε τό κοινωνικά
αποβράσματα, σκορπίσαμε στούς τέσσερες
άνέμους τούς «πονετικούς προστάτες» των
γυναικών τής νύχτας. Ό κλοιός τού έγκλήματος έσπασε. ΚΓ εύώδιασε ή πρωτεύουσα
άπό τό άρωμα τής εύνομίας καί τής άσφαλείας. Μεγάλοι, έπικίνδυνοι, άδίστακτοι κα
κοποιοί μπλέχτηκαν ατά δύχτια μας. Τούς
καταδιώξαμε καί έξω άπό τήν Ελλάδα. Πή
γαμε στή Βάρνα καί συλλάβαμε τούς ληστές
τής Πέτρας. Στό Βελιγράδι βρήκαμε μεγαλοκαταχραστές τοϋ δημοσίου πλούτου. Στή
Γενεύη «συναντήσαμε» διεθνείς παραχαρά
κτες. Ή τα ν τά πρώτα βήματά μας στήν κοι
νή προσπάθεια των λαών, νά καταπολεμή
σουν τό έγκλημα. Πετύχαμε καί στό σημείο
αύτό. Είχαμε κι' έμεϊς πιά μιά θέση στό τρα
πέζι τών συγχρόνων Αστυνομιών τής Εύρώπης. Μάς καμάρωνε ή Πατρίδα. Μάς κα
μάρωνε ό λαός μας. ΚΓ ή λαϊκή άκόμα μού
σα μάς τραγούδησε:
«"Εχομεν Αστυνομίαν
καί εις ώραν μόνον μίαν
ή Αθήνα έχει άλλάξει
είδε άσφάλεια καί τάξι.
***

Είδε κάθε προκοπή
κΓ ό καθείς μπορεί νά πή
κΓ ό καθείς νά μαρτυρήοη
πώς έγίναμε Παρίσι. . . ».
Αγαπήσαμε τόν άνθρωπο. Στρώσαμε
τό δρόμο μας μέ τά λουλούδια τής άνθρωπιάς. Δώσαμε πρώτοι έμεϊς τό χέρι τής άγάπης. Τό κάτασπρο γάντι μας, τό κάναμε
σύμβολο εύγενείας. Γιατί πιστέψαμε, πώς
στού νόμου τήν έπιβολή, δέν έχει θέση ή
βία. Αδελφό νοιώθαμε τόν παραβάτη. ΚΓ
άν τοϋ περνούσαμε τις χειροπέδες, τό κά
ναμε άπό τή σκληρή άνάγκη.
Έτσι θεμελιώσαμε τό οικοδόμημα τοϋ νέου

θεσμού. Πάνω στήν καλωσύνη, στήν εύγένεια, στήν άγάπη. Διαλέξαμε γρανίτη, γιά
νά χτίσουμε τό ναό τής τάξεως καί τής άσφαλείας. Δουλέψαμε σάν τέλειοι τεχνίτες,
καί οικοδομήσαμε τήν άγάπη στις καρδιές
τών άνθρώπων.
Μ' αύτό ήταν τό «λάθος» μας. Λάθος
γιά κείνα τά κοινωνικά άγκάθια, πού τούς
φράξαμε τό δρόμο. Πού τούς στερήσαμε τή
«χαρά» τοϋ κακού. Πού τούς ώδηγήσαμε
στήν κρίση τής δικαιοσύνης. Ή τ α ν «λάθος»
μας, πού τηρήσαμε τόν όρκο μας στήν Πα
τρίδα. Ή τ α ν «λάθος» μας, πού μείναμε τί
μιοι κΓ άσυνθηκολόγητοι δημόσιοι λειτουρ
γοί. Μάς πολέμησαν τ' άγκάθια τά κοινωνι
κά. . . Μάς πολέμησαν καί τ' άγκάθια τά έθ ν ικ ά ... Πίστεψαν, πώς θά βροϋν εύκολη
λεία. ΚΓ ώρμησαν νά κατασπαράξουν τό
κορμί μας τό ταλαιπωρημένο, άπό τήν πεί
να καί τήν άγρύπνια. Έ μεϊς οί άστυφύλακες
φίλοι άναγνώστες, έμεϊς οί άστυνόμοι αύτής πόλεως, παλαίψαμε καί τούτη τή φορά
καί νικήσαμε. Νικητές είμαστε, όταν τό σύν
νεφο τής σκλαβιάς πλάκωσε καί τά δικά
μας τά στήθη. Μπρος στή δύναμη τής βίας
πού ό άνόσιος φασισμός έπέβαλε στή γα
λανή μας πατρίδα, δέν είχαμε ν' όντιτάξουμε, παρά τήν ψυχική μας ρώμη καί τήν πίστη
μας στό Θεό. Μ' όλα αυτά, δέν μείναμε μέ
σταυρωμένα τά χέρια. Βρήκαμε τόν τρόπο,
βρήκαμε τό σθένος, νά βοηθήσουμε, όσο
ήταν άνθρώπινο τό λαό μας. Οργανώσαμε
συσσίτια, κρύψαμε στά Αστυνομικά μέσα
τμήματα διωγμένους πατριώτες, φυγαδεύσαμε χιλιάδες στή Μέση Ανατολή. ΚΓ όταν
τό Χιτλερικό τέρας ζητούσε γιά νά χορτάση
άπό τις σάρκες τών άλλοθρήσκων, μά ομο
εθνών καί συνανθρώπων μας, τών Ισραηλι
τών, έμεϊς φίλοι άναγνώστες, έμεϊς οί άο
πλοι άστυνομικοί, μοιράζαμε πλαστές ταυ
τότητες στούς Εβραίους τής Αθήνας. Α
λήθεια, άν όλοι έκαναν τό ίδιο, στις άλλες
πόλεις, στις άλλες χώρες, πόσο άλήθεια πιό
άνώδυνη θά ήταν ή τραγωδία. . . Τό τόλμη
μά μας αύτό, τό πληρώσαμε μέ αίμα μέ βα
σανιστήρια καί μέ ζωές. "Ας είναι. Κάναμε,
γιά άλλη μιά φορά τό χρέος μας. Σ ' άναγνώριση, τό έλεύθερο πιά Εβραϊκό Κράτος,
μάς ώνόμασε Δίκαιους τών Εθνών καί μέ
συγκίνηση ιερή μάς μνημονεύει στή Χρυσή
του Βίβλο. Τά βάσανά μας όμως δέν τέλειωσαν έδώ. Τή μιά κατοχή διαδέχτηκε άλλη.
Περισσότερο σκληρή, πιό ύπουλη, πιό άπειλητική. Αύτή τή φορά άποφασίσαμε νά άναμετρηθοΰμε δυναμικά μέ τόν έχθρό. Πήρα
με τά όπλα. "Αχρηστα τά πιό πολλά. Μά δέν

είχε πιά σημασία. Τά παίζαμε όλα γιά όλα.
"Η εμείς, η εκείνοι. ”Η ή έλευθερία ή ή
σκλαβιά. Ή ή Ελλάδα, ή ό Σλαυισμός. Πο
λεμήσαμε ήμερόνυκτα νηστικοί. Αμυνθήκα
με μέχρις εσχάτων στά μισοερειπωμένα μας
κτήρια, στοάς δρόμους καί στις γωνιές τής
Αθήνας. Εκατοντάδες έπεσαν. Χώρια οί
τραυματίες κι' έκεϊνοι πού ύστερα πέθαναν
άπό τις άρρώστιες καί τήν κακουχία. Παρηγοριόμαστε όμως μέ τήν ιδέα, ότι ή θυ
σία τους δέν πήγε χαμένη. Ό ξενοκίνητος
έχθρός δέν πέρασε. Ελεύθερη πιά ή Ελλά
δα μας. μπήκε στό δρόμο τής προκοπής
Καί ή Αστυνομία στήν πρωτοπορία τής προ
όδου. Τώρα άγαπητοί άναγνώστες, μέ τή
βοήθεια τής Πολιτείας καί τή δική μας θέλησι, γίναμε μιά σύγχρονη Αστυνομία, που
συγκαταλέγεται στις καλύτερες τού Δυτικού
Κόσμου. Έχουμε άπίστευτα μεγάλη δύνα
μη, πού μάς δίνει τά όπλα νά συντρίψουμε
κάθε στιγμή τά έγκλημα σ' όποιαδήποτε μορ
φή του. Χώρια άπ' αύτά, τώρα τό 1975, πού
γιορτάζουμε τά πενήντα χρόνια τής ζωής
μας στήν Αθήνα, δέν είμαστε διώκτες μόνο
τής παρανομίας. Γίναμε πρώτ' άπ' όλα καλοί
Σαμαρείτες. Τρέχουμε ήμέρα καί νύχτα μέ
ένα γρήγορο αύτοκίνητο, μ' άναμμένο τό γα
λάζιο φλάς καί τήν σειρήνα. Φθάνουμε στις
πιά άπόμερες συνοικίες, στούς άνθρώπους
πού μάς έχουν άνάγκη. Φθάνουμε τή στι
γμή, πού οί άλλοι δέν μπορούν, πού άδιαφοροϋν, πού φ οβούνται... Φθάνουμε, γιά
νά δώσουμε τό ίδιο τό αίμα μας στον τραυ
ματία. Νά τόν μεταφέρουμε στό νοσοκομείο,
νά βρούμε τή φιάλη τού οξυγόνου, νά άνακαλύψουμε τό σπάνιο φάρμακο, νά φέρου
με κοντά του τό γιατρό. Φθάνουμε, άγγελοι
παρηγοριάς κι' έλπίδας, τή στιγμή τής φω
τιάς, τήν ώρα τής πλημμύρας... Φθάνουμε
γιά τήν έπίτοκο, γιά τόν μεθυσμένο, γιά τήν
παραστρατημένη νέα. Φθάνουμε κάθε φορά,
πού τό τηλέφωνό μας μέ τόν τριψήφιο άριθμό θά σημάνη τό κάλεσμα τής σωτη
ρίας. ..
Φθάνουμε φίλοι άναγνώστες, φίλοι Α θ η 
ναίοι, φίλοι άπό ολόκληρη τήν 'Ελλάδα, χω
ρίς ύπολογισμό, χωρίς δισταγμό, χωρίς άργοπορία. Φθάνουμε, γιατί απλώς πιστεύου
με σ' αύτό πού ήπηρετοϋμε. Πληρώνουμε
πολλές φορές αύτή μας τήν πίστη. "Αλλο
τε μέ τήν ίδια μας τή ζωή, άλλοτε μέ τή
σωματική μας άκεραιότητα. "Αν, άγαπητοί
άναγνώστες άνοίξετε τά βιβλία μας, άν
διαβάσετε τά ύπηρεσιακά μας έγγραφα, άν
ρωτήσετε τούς δρόμους καί τις γωνιές πού
είναι ποτισμένες άπό τό αίμα μας. θά δια

πιστώσετε, ότι ποτέ τόσο λίγοι δέν είχαν
τόσες θυσίες. Κι' άκόμα κάτι. "Οτι ποτέ τόgo λίγοι, δέν πρόσφεραν τόσα πολλά. Ε
μείς, δέν πολεμάμε μόνο στόν πόλεμο. Πο
λεμάμε πιό πολύ στόν καιρό τής ειρήνης.
Ό δικός μας έχθρός, δέν είναι στό μέτωπο.
Είναι στις πολιτείες μας, στά σπίτια μας, στά
δικό σας τά σπίτια, είναι άνάμεσά μας. Γι'
αύτό είναι έχθρός δύσκολος. Καμμιά, μά
καμμιά άγαπητοί φίλοι δημοσία Υπηρεσία,
μέ μεγαλύτερο άριθμό ύπαλλήλων, δέν θρη
νεί τόσα θύματα τού καθήκοντος, όσα έμεϊς.
Θά πήτε. Είναι αύτή ή δουλειά σας. Μό
ό χ ι..
Δέν είναι δουλειά νά σκοτώνεται
κανείς. Αύτό είναι ήρωϊσμός. Είναι χωρίς
άλλο αύτοθυσία. "Αν έχετε άντίρρηση, πώς
θά ονομάσετε τόν άστυφύλακα, πού ένώ
μπορεί νά φύγη διακριτικά, γιατί δέν φορεϊ
τή στολή του, βάζει τό σώμα του, άνάμεσα
στόν φοβισμένο τραγουδιστή καί τόν οπλο
φόρο Κοεμτζή καί πέφτει τελικά αίμόφυρτος, κάτω άπό τά άλεπάλληλα πλήγματα τού
θηρίου; Πώς μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε
έκεϊνο τόν αστυνομικό, πού μόνος αύτός,
όνάμεσα σ' έκατοντάδες άδιάφορους πολί
τες, σύρεται κάτω άπό τά χαλάσματα τού
γκρεμισμένου σπιτιού, γιά νά σώση, μέ κίν
δυνο ήλεκτροπληξίας, τήν έτοιμοθάνατη γυ
ναίκα, ή τά μικρά βρέφη καί τήν γριοϋλα άπό
τόν κίνδυνο τής φωτιάς;
Αύτοί είμαστε άγαπητοί φίλοι. Βεβαίως,
δέν έχουμε καμμιά άμφιβολία, πώς όλοι
έσείς γνωρίζετε καί έκτιμάτε τό έργο μας.
ΚΓ όσα πιό πάνω γράφτηκαν, γράφτηκαν μέ
τήν εύκαιρία των πενήντα χρόνων μας στήν
ώραία Αθήνα. Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή
θέλουμε νά σάς διαβεβαιώσουμε, πώς ή ζωή
σας, ή τιμή οας καί ή περιουσία σας βρί
σκονται σέ καλά χέρια. 'Από σάς, ένα μόνο
ζητούμε. Κατανόηση τών δυσχερείων τού
έργου μας καί συνεργασία. Συνεργαστήτε
μαζύ μας, γιά νά μείνη ή πατρίδα μας έξω
άπό τήν λαίλαπα τού έγκλήματος καί τού
τρόμου, πού μαστίζει τις πιό πολλές χώρες.
Φίλοι 'Αθηναίοι! . . . Φίλοι "Ελληνες! . . . Δέν
έχουμε άλλο τίποτα νά πούμε. Τις εύχές
μας μόνο νά σάς στείλουμε. . . Τις πιό θερ
μές εύχές μας, γιά ένα χαρούμενο καινού
ριο χρόνο. 'Ελάτε νά σφίξουμε τά χέρια.
Πού θά μάς βρήτε; Μά έκεί, στοϋ δρόμου
τή γωνιά. Εκεί, στό χιονισμένο πεζοδρό
μ ιο ... Βλέπετε, έμεϊς δέν κρυώνουμε. Ό
βοριάς, μόνο τ' άρνάκια π αγώ νει...

«ΜΑ ΚΑΙ

LJ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αθηνών, άπό
τοΰ 1925 μέχρι σήμερον, κα.τώρθωσε, δι’ άλλεπα,λλλήλων καί έντυπωσιακών έπιτυχιών, εις τήν δίωξιν τοΰ κοινού έγκλήματος, νά έςα
σφαλίτη χήν ασφάλειαν, χήν ησυχίαν
καί χήν γαλήνην χοΰ κοινού καί να
ένισχύση τό συναίσθημα έμπισχοσύνης
χών πολιτών.
Ή πρόληψις καί ή καχασχολή χοΰ
κοινοΰ έγκλήματος Αποτελεί, ώς γε
νικώς είναι παραδεκτόν, έργον δυσχερέστατον, έκ τοΰ γεγονότος, δτι ή
πρωτεύουσα τής Ελλάδος ύπήρξεν
εις τό παρελθόν καί άποτελεί περισ
σότερον σήμερον «πόλον ελξεως» τών
πάσης φύσεως κακοποιών, έγχωρίων
καί ξένων. Ώργανωμέναι συμμορίαι
άνεζήτουν καί Αναζητούν εις τήν πολυθόρυβον περιοχήν τών ’Αθηνών
καταφύγιο"/ διά νά καλύψουν τήν πα
ράνομον δράσιν των. Μεμονωμένοι
ειδεχθείς καί άδίστακτοι έγκληματίαι καταφεύγουν εις τήν πρωτεύουσαν
μέ τήν έλπίδα «μιας καλυτέρας τύ
χης». Ή ’Αστυνομία, διά τών Υπη
ρεσιών ’Ασφαλείας, Απέτρεψε εις τάς
περισσοτέρας τών περιπτώσεων τούς
επιδόξους έγκληματίας άπό τών σα
τανικών των σχεδίων καί συνέλαβε
καί παρέδωσεν εις τήν δικαιοσύνην
δσους τυχόν έπίστευσαν εις τάς έγκληματικάς των «Ικανότητας». ’Εξι
χνιάσθηκαν φόνοι καί ληστεΐαι αί δποϊαι συνετάραξαν τό πανελλήνιον.
Άνεκαλύφθησαν καί έξηρθρώθησαν
σπεϊραι παραχαράξεως καί κιβδη
λείας, λαθρεμπορίου, έμπορίου ναρ
κωτικών, σωματεμπορίας κλπ. Διά
πρώτην φοράν άπό τής συστάσεως τοΰ
νέου Ελληνικού Κράτους, έφηρμόσθησαν κατά τήν έξιχνίασιν τοΰ έγ
κλήματος ύπό τών Αστυνομικών άρχών έπιστημονικαί καί δχι έμπειρικαί μέθοδοι, αί όποίαι καί προεκάλεσαν πραγματικήν έπανάστασιν εις τά
άστυνομικά πράγματα τής Χώρας
μας.

Ό τομεύς τοΰ κοινοΰ έγκλήματος
άπερρόφησεν Εν σοβαρόν μέρος τής
δραστηριότητας τών Υπηρεσιών τής
’Αστυνομικής Δ) νσεως ’Αθηνών, αί
όποίαι δμως, ώς προαναφέραμεν, έντυπωσίασαν μέ τάς έπιτυχίας των,
δχι μόνον τήν Ελληνικήν, Αλλά καί
τήν διεθνή κοινήν γνώμην.
Καί ή απλή έστω μνημόνεύσις τών
έν λόγω έπιτυχιών είναι, λόγιρ τοΰ
μικρού μας χώρου, παντελώς άδύνατος. Παρά ταΰτα, χάριν τών Αναγνω
στών μας, έκρίναμεν σκόπιμον νά παραθέσωμεν μερικάς έκ τούτων, τάς
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πλέον χαρακτηριστικά;, έκ τών όποι
ων καί μόνον δύναταί τις άκωλύτως
νά συμπεράνη καί περί τής δλης δρα
στηριότητας τών Αστυνομικών τών
’Αθηνών εις τήν πρόληψιν καί τήν
καταστολήν τοΰ κοινοΰ έγκλήματος.
Τά ώς άνω σοβαρά Αδικήματα έξιχνιασθέντα ύπό τής ’Αστυνομίας 'Α
θηνών· δύνανται κατά χρονολογικήν
σειράν, άπό τοΰ 1925 καί μέχρι σή
μερον, νά συνοψιαθοΰν εις τά έξής:
Τόν Απρίλιον τοΰ 1927, κατόπιν με
θοδικής ενέργειας, άπεκαλύφθη μεγάλη
οπεϊρα ποροχαρακτών, ήτις, διατηρούσα
δύο εργοστάσια (εις Φάληρον καί Αμ
πελοκήπους), κατεσκεύαΖε πλαστά χαρ
τόσημα, χαρτονομίσματά καί ομολογίας.
Έκ τής δράσεως τής έν λόγιρ σπείρας
τό Δημόσιον είχε Ζημιωθή πολλά εκα
τομμύρια δραχμών. Σημειωτέον ότι τού
την άπετέλουν άτομα είδικώς έΕησκημένα εις τήν πλαστογραφίαν κλπ., άπό
τήν καθσδήγησιν τριών άλλοδαπών, άφιχθέντων είδικώς εις τήν Ελλάδα.
Τόν Ιούλιον τοΰ 1927, κατόπιν μα
κρύς πορακολουθήσεως, άπεκαλύφθησαν τά μέλη σπείρας σωματέμπορων, ήτις διενήργει έμπόριον λευκής σαρκός.
Αϋτη, διά παραπλανητικών μέσων, άπέστειλε πρός έκμετάλλευσιν κορασίδας
εις χώρας τής Μέσης Ανατολής. ΈΕηκριβώθη, ότι, έντός 2μήνου, εϊχον απο
στολή 24 νεάνιδες. Αρχηγός τής σπεί
ρας ήτο ή Κ.Ν.
Τόν Μάρτιον τοΰ 1928, άπεκαλύφθη
μεγάλη διεθνής σπείρα λαθρεμπόρων
ναρκωτικών.
Αρχηγός ταύτης ήτο I.
I., φαρμοκέμπορος. Ή άλληλογραφία
τών μελών έγίνετο διά συνθημάτων ώς
π.χ. « μ α Ε ι λ α ρ ά κ ι α» = σακκίδια
χασισίου, «α ύ γ ά» = φιαλίδια κοκαΐ
νης, « ψ ά ρ ι α» = ένέσεις ναρκωτικών
κ.λ.π.
Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1928, άπεκαλύφθησον δύο έργοστάσια παραχαράΕεως
Αιγυπτιακών, Τουρκικών καί Αγγλικών
λιρών, άργυρών κερμάτων καί Ελληνι
κών χαρτονομισμάτων τών 500 δρα
χμών, άτινα έλειτούργουν άπό μακροΰ
χρόνου. Εις τήν σπείραν συμμετεϊχον
χρυσοχόοι τών Αθηνών, τροπεΖϊται καί
τραπεΖικοί πράκτορες.
Τόν 'Οκτώβριον τοΰ 1928, ύπό άνωτέρων άΕιωματικών τής Αστυνομίας,
συνελήφθησαν, εις Βάρναν τής Βουλγα
ρίας, οί αίμοβόροι λησταί, άδελφοί ΡεντΖαϊοι, κατόπιν μακρύς πορακολουθήσε
ως τών κινήσεων τούτων καί μεθοδικής
ένεργείας τής Αστυνομίας Πόλεων. Οί
φόνοι, οίτινες άπεδίδοντο εις τούς ΡεντΖαίους, ύπερέβαινον τούς 80, χωρίς νά
ύπολογισθοϋν αί ληστεΐαι, τών όποιων
ήσαν ούτουργοί.
Τόν 'Ιούλιον τοΰ 1929, άγνωστοι, είσελθόντες δι' άντικλεϊδος εις τήν έπί
τής όδοΰ Ποπαρρηγοπσύλου οικίαν Βούρου καί διατρήσσντες τό δάπεδον τής
έν λόγψ οικίας, κατήλθον εις δωμάτιον,
έντός τοΰ όποιου εύρίσκετο χρηματοκιβώτιον τού Α ' Ταμείου Πληρωμών Α
θηνών. Κατόπιν 3ώρου έργασίας, διά
μεθοδικής ένεργείας τής 'Αστυνομίας
έπετεύχθη ή σύλληψις τών δραστών εις
τά Βραχνέϊκα Πστρών. Οΰτοι ήσαν οι

Τ.Γ., Ν.Ρ., ( Ιταλοί ύπήκοοι) καί Ζ. Δ.,
όπαντες διεθνείς διορρήκται.
Τόν Οκτώβριον τοΰ 1929, όπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη σπεί
ρας, ήτις έδρα ύπό τόν τίτλον, ·Ρ σ
κ α ρ ι ά λ».
Αρχηγός ταύτης ήτο ό
Άνδρέας Χριστοφιλέας, μόλις 20 έτών.
Εις τήν σπείραν συμμετεϊχον ή άδελφή
του Κούλα, 18 έτών, ό πατήρ του Νικό
λαος, όστις διετήρει τό εις Αμπελοκή
πους χασισοποτεϊον -Δροσιά», ό άδελφός του Χιστόφορος καί μέλος ό Α.Ν.
Ή έν λόγω σπείρα, εις ήν συμμετεϊχον
καί γυναίκες τοΰ ύποκόσμου, έλήστευσε
καί έφόνευσε παρά τήν Βούλαν τόν σωφέρ Τσάγκαν. Εις τό παρά τήν οδόν
"Εβρου κρησφΰγετον τής σπείρας άνευρέθησαν προσωπίδες, σφαίραι, στιλέττα
σχοινιά κ.τ.λ.
Κατά τό πρώτον έΕόμηνον τοΰ έτους
1930, μετά μακράν παρακολούθησιν, άιπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέ
λη δύο σπειρών, αί όποίαι εδρών υπό
τάς επωνυμίας, «Μ α ύ ρ η χ ε ι ρ »
καί « Μ α ύ ρ η
καρδιά».
Τά
μέλη τώγ έν λόγω σπειρών, διά τής άποστολής έπιστσλών, έΕεβίαΖον διάφορα
ευυπόληπτα καί εύπορα άτομα.
Τόν 'Ιανουάριον τοΰ 1931, εις τήν
παρά τόν Βοτανικόν κοίτην τού Κηφι
σού, άνευρέθη έντός δύο σόκκων, οίκτρώς διομελισμένον, τό πτώμα άγνω
στου άνδρός. Τά έγκληματικά χρονικά
δέν εϊχον μέχρι τότε άναφέρει παρό
μοιον κακούργημα. Ή κοινή γνώμη άνεστοτώθη. Ή 'Αστυνομία Πόλεων, κα
τόπιν συντόνων μεθοδικών ενεργειών,
επέτυχε ταχέως, άφ' ένός μέν νά άποκαλύψη τήν ταυτότητα τοΰ θύματος (έπρόκειτο διά τόν έργολάβον οικοδομών
Αθανασόπουλον),
άφ' έτέρου δέ νά
συλλάβη τούς δράστας τοΰ στυγερού
έγκλήματος, οϊτινες, έν προκειμένω, ή
σαν ή πενθερά, ή σύΖυγος, ό άνεψιός
καί ή ύπηρέτρια τοΰ θύματος. Ή έΕιχνίασις τοΰ φοβερού, όσον καί σκοτει
νού, τούτου έγκλήματος συνεκίνησε βα
θύτατα τήν πανελλήνιον κοινήν γνώμην,
ήτις, τόσον αϋτη, όσον καί ό τύπος,
προέβηααν εις εύμενεστάτας ύπέρ τής
'Αστυνομίας Πόλεων κρίσεις.
Τόν 'Ιανουάριον τοΰ 1932, άγνωστοι,
μιμούμενοι τόν τρόπον δράσεως τής
σπείρας Χριστοφιλέα, έστρογγάλισαν,
έντός τοΰ αυτοκινήτου του καί κατόπιν
άπεγνωσιμένης πάλης τοΰ θύματος, τόν
οδηγόν Σταυρακάκην, ληστεύσαντες έν
συνεχεία τούτον. Ή 'Αστυνομία 'Αθη
νών, ένεργήσασα ταχύτατα, άνεκάλυψε
καί συνέλαβε τούς κτηνώδεις στραγγα
λιστές, Ν. καί Ν. ή Ξ.
Τόν 'Απρίλιον τοΰ 1932, άνευρέθη
εις τήν κοίτην τοΰ Κηφισοΰ, άγρίως παραμορφωμένον, συνεπεία έγκληματικής
ένεργείας, τό πτώμα τοΰ Δημητρίου Γε
ωργίου, τοΰ δράστου τυγχάνοντος άγνώστου. Χάρις εις τάς συντόνους καί
μεθοδικός ένεργείας τής Αστυνομίας,
έπετεύχθη ή άνσκάλυψις καί ή σύλληψις τοΰ δράστου.
Τόν Σεπτέμβριον τού 1933, άγνωστοι
έδολοφόνηοαν τόν παλαιοπώλην Γεώρ
γιον Σταύρου. Εντός έλαχίστου χρονι
κού διαστήματος, συνελήφθησαν ύπό
τής 'Αστυνομίας οί δραοται Ζ.Σ. καί
Κ.Π.
Τόν Οκτώβριον τοΰ 1933, κατόπιν

πιμόνου καί μακροχρονίου πσρακολουθήσεως, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη μεγάλης σπείρας, άτινα,
ύπό τήν αρχηγίαν καί τήν καθοδήγηοιν
τών αδελφών Α. καί Δ.Β., ιδιοκτητών
δωρόφου πολυκατοικίας, ένήργουν εύρέως έμπόριον ναρκωτικών.
Τόν Σεπτέμβριον τού 1937, άπεκα
λύφθησαν καί συγρλήφθησαν τά μέλη
μεγάλης σπείρας παραχαρακτών, ήτις
διετήρει καί έργοστάσιον έκδόσεως πλα
στών τσέκς. 'Αρχηγός τής σπείρας ήτο
ό διεθνής άπατεών, πλαστογράφος καί
παραχαράκτης Ζ.Ε. Εις τήν σπείραν συμμετεϊχον άρκετοί, μετοΕύ δέ αύτών καί
είς πρώην έφσπλιστής.
Τόν 'Απρίλιον τού 1938, άγνωστος
έφόνευσε καί έλήστευσε τόν έφοριακόν
Δημάδην 'Αντώνιον. Ή 'Αστυνομία 'Α 
θηνών επέτυχε συντόμως νά άνακαλύψη καί συλλάβη τόν δράστην Μ.Ν.
Τόν Ιούλιον τού 1938, μία νέα έπιτυχία τής 'Αστυνομίας, αποτέλεσμα μακράς παρακολουθήσεως, προεκάλεσε τά
λίαν κολακευτικά σχόλια τού κοινού καί
τού τύπου. 'Εντός γνωστής 'Αθηναϊκής
κατοικίας όπεκαλύφθη ή λειτουργία έργοστασίου ήρωίνης. 'Αρχηγός τής σπεί-

Θύμιος Ρέντζος, δ έτερος έκ τών κα
κούργων λήσταρχων τής lie τρας.
Ή σύλληψίς των είς τήν Βάρναν τής
Βουλγαρίας υπό τής νεοσυστάτου
τότε Άστυν. Πόλεων ένεποίησε μεγίστην έντΰπωσιν.

'Η μία δψις παρακεχαράγμένου Ε λ 
ληνικού χαρτονομίσματος των 50.000
δρχ. εις εργαστήριαν επί τής δδοΰ
Ζωγράφου. 01 έπικίνδυνοι δράσται
συνελήφθησαν ύπό τής Γ Τ Α . ’Αθη
νών.
μάκρος παρακολουθήσεως, συνελήφθησαν τά μέλη μεγάλης σπείρας, ήτις είσέπραττεν, έκ των αρμοδίων Κρατικών
Υπηρεσιών, επιδόματα καί δάνεια συνταΕιούχων. Αρχηγός τής σπείρας ήτο ό
Π., άνώτερος υπάλληλος τσΟ Γενικού
Λογιστηρίου. Καθ' υπολογισμούς, τά είοπραχθέντα χρήματα ύπερέβαινον τάς
500.000 δραχμών.
Τόν 'Ιανουάριον τού 1934, κατόπιν
πολλών αναζητήσεων καί προσπαθειών,
συνελήφθη ό ληστεύσας εις τήν οδόν
Αιόλου τόν άργυραμοιβόν Ποτήρην Ί . ,
επικίνδυνος κακοποιός Σ.Μ., άφαιρέσας
τό ποσόν τών 186.500 δραχμών.
Τόν Ιούνιον τού 1934, άγνωστοι διέρ-

ρηΕαν τό χρηματοκιδώτίον τού γαλακτο
πωλείου « Όλυμπος». Διά τής κεραυνο
βόλου ένεργείας τής 'Αστυνομίας, τρεις
ώρας μετά τήν διάρρηΕιν, συνελήφθησαν οί δράσται αυτής Γ.Ζ. καί X. I.,
Ούγγροι διεθνείς διαρρηκτοί, οϊτινες
είσήλθον εις τήν 'Ελλάδα, έπί σκοπώ
διαπράΕεων κλοπών καί ληστειών.
Τόν Νοέμβριον τού 1934, συνελήφθη
ό διαβόητος « π ο ν τ ι κ ό ς »
Εενοδοχείων Κ.Φ., όστια έκ τού Εενοδοχείου
τής Μ. Βρεταννίας όφήρεσεν, εις βά
ρος τής Έλληνοαιγυπτίας Πριγκιπίσσης
Ελένης Δούκα, τιμαφλή άΕίας 350.000
δραχμών.
Τόν Νοέμβριον τού 1936, κατόπιν έ-

ρας, ήτις έσκόρπιΖε τόν « λ ε υ κ ό ν
θ ά ν α τ ο ν», ήτο ό Π.Κ.
Τόν Φεβρουάριον τού 1939, άπεκαλύ
φθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη με
γάλης σπείρας πλαστογράφων χαρτοσή
μου. Ό ς έΕηκριβώθη, έκ τής δράσεως
ταύτης τό Δημόσιον είχε Εημιωθή έκατοντάδας χιλιάδας δραχμών.
ΜεταΕύ
τών συλληωθέντων ήσαν καί οί Π.Κ.,
Ε.Γ. καί Γ.Ν.
Τόν 'Ιούνιον τού 1939Γ συνελήφθη
σαν τά μέλη πολυμελούς σπείρας άπατεώνων, οϊτινες, μέ ψευδή πιστοποιητι
κά, είσέπραττον έκ τού Ταμείου Παρα
καταθηκών καί Δανείων τάς δικαστικός
έγγυήσεις. Ως διεπιστώθη, ή έν λόγω
Ϊ8

οπεϊρα. είχεν ήδη είσπράΕει τό ποσόν
των 1.600.000 δραχμών. ’Αρχηγός τού
της ήτο ό διεθνής όπατεών Ν.Χ.
Τόν Μάρτιον τού 1942, άγνωστοι, είοελθόντες εις τήν έν Γαλατσίω οικίαν
τοΰ Λυμπεραπούλου Αναστασίου, έλή
στευσαν καί έφόνευσαν τούτον καί τήν
σύζυγόν του κατά τρόπον φρικιαστικόν.
Τό έν λόγψ έγκλημα, ώς έκ των συνθη
κών ύφ' άς έΕετελέσΘη, συνεκίνηοεν
ιδιαιτέρως τήν κοινήν γνώμην. Ή Α 
στυνομία, έν συνεργασία μετά τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρε
σιών, άπεκάλυψε καί συνέλαβε συντόμως τούς δράστας.
Τόν Νοέμβριον τού 1942, άγνωστοι,
διαρρήΕαντες τήν έπί τής όδού Πανδρόαου άποβήκην τοΰ Ζούλα Σπυρίδωνος,
άφήρεσαν έμπορεύματα 40.000.000 δρχ.
Κατόπιν μακράς παρακολουθήοεως, αυνελήφβηοαν οί δράσται Ν.Κ., Ρ.Α. καί
Κ.Δ.
Τόν αύτόν ώς άνω μήνα καί κατά τάς
νυκτερινός ώρας, άγνωστοι, είσελθόντες εις τήν έπί τής όδού Εύτυχίας οι
κίαν τού Εύλαμπίου Μιχαήλ, έφίμωοαν
τούτον κοί, έν συνεχεία, άφοϋ τόν έστραγγόλισαν, τόν μετέφερον εις τό ύπόγειον τής οικίας. Μετά ταΰτα, έρευνήσαντες τήν οίκίον, άφήρεσαν χρή
ματα καί άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Ή 'Αστυνομία Αθηνών, έντός ολίγων
ήμερών, συνέλαβε τούς δολοφόνους ληστάς, οϊτινες ήοαν οί Α.Μ., Κ.Χ. καί
Π.Μ.
Τόν ’ Ιανουάριον τού 1943, άγνωστοι,
άφού έτραυμάτιοαν διά τών γρόνθων
των τόν Παλαιόπουλον ’ Ισαάκ, ράπτην,
άφήρεσαν έκ τών θυλοκίων του σημαν
τικόν ποσόν χρημάτων. Εντός τής ί
διας ήμέρας, χάρις εις τήν κινητοποίηοιν τών άστυνομικών, συνελήφθηααν οί
Κ.Μ., Β.Δ., καί Ι.Λ., οί όποιοι, έκτός
τής έν λόγω ληστείας, είχον διαπράΕει
καί έτέραν τοιαύτην εις βάρος τού Μπααάκα Γεωργίου.
Τόν 'Ιούλιον καί Αύγουστον τού 1944
καί κατά διάφορα χρονικό διαστήματα,
διεπράχθησαν τρείς ληστείαι ύπ' άγνώστων εις βάρος διαφόρων άτόμων. Πε
ρί τά τέλη Αύγούστου, ή 'Αστυνομία ’Α
θηνών, κατόπιν μεθοδικής
ένεργείας,
συνέλαβε τούς άγνωστους ληστάς, δέκα
τόν άριθμόν, οί όποιοι είχον διαπράΕει
τάς ώς άνω ληστείας, ώς καί έτερα σο
βαρά έγκλήματα.
Τόν Ιούλιον τού 1944, έσημειώθησαν αλλεπάλληλοι κλοπαί καί διαρρήΕεις άποθηκών καί καταστημάτων. Ή
Αστυνομία ’Αθηνών έκινητοποιήθη δρα
στήριους Ό
άρχιφύλαΕ
Λουβερδής
Σπυρίδων, παροκολουθών τά παλαιοπω
λεία, διά τήν τυχόν πώλησιν εις αύτά
τών έκ τών διαρρήΕεων κλοπιμαίων, άντελήφθη τρείς άγνωστους νά διαπραγματεύωνται τήν πώλησιν ύποπτων κλοπής
αντικειμένων. "Εσπευσε νά ουλλάβη
τούτους, άτε ό είς έΕ αύτών έΕαγαγών
άστραπιαίως περίστροφον τόν έφόνευσεν. Εντός ολίγων ήμερών ή Αστυνο
μία ουνέλαβε τούς δράστας, οί όποιοι
έπί πλέον είχον διοπράΕει καί τάς ώς
άνω οημειωθείοας κλοπάς καί διορρήΕεις, 60 τόν άριθμόν.
Τόν Αύγουστον τού 1844, παρά τό
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τέρμα τής Κολοκυνθοΰς, άγνωστοι, ύπό
τήν άπειλήν όπλου, άπεμόνωσαν τά μέ
λη τής οικογένειας Ποριωτοΰ Σπυρίδω
νος καί άφήρεσαν έν συνεχεία διάφορα
πράγματα σημαντικής άΕίας. Ή ’Αστυ
νομία Αθηνών, λοβούσα έγκαίρως γνώσιν, συνέλαβε συντόμως τούς δράστας
Λ.Κ., Κ.Δ., καί Κ.Γ.
Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, άγνωστοι,
ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, είαήλθον
είς τήν οικίαν τού εμπόρου Α.Μ. καί,
άφοϋ άπεμόνωσαν τούτον, άφήρεοαν ό
λα τά τιμαλφή καί χρήματα τής οικίας.
Μ ετ’ έπιμόνους ένεργείας, άπεκαλύφθησαιν καί συνελήφθηααν οί λησταί.
Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1944, άγνωστοι,
άποτελοΰντες συμμορίαν, διέπραΕαν λη
στείας είς τάς περιαχάς Κολωνακίου,
Κυψέλης κοί άλλαχοϋ. Οϋτοι, ύπό τήν
άπειλήν περιστρόφων, είσήρχοντο είς
τάς κατοικίας, ένήργουν έρεύνας καί
όφήρουν τιμαλφή, χρυσός λίρας κ.λ.π.
Κατόπιν συστηματικής καί συντόνου ένεργείας τής Αστυνομίας, άπεκαλύφθησαν καί ουνελήφθησον άπαντα τά μέλη
τής σπείρας.
Τόν Νοέμβριον τού 1944, άγνωστοι
διέρρηΕαν αποθήκην τροφίμων. Οί δράσται, γενόμενοι άντιληπτοί ύπό διερχομένου χωροφύλοκος, έπυροβόλησαν καί
έφόνευσον τούτον. Οϋτοι ουνελήφθησον
ύπό τής 'Αστυνομίας.
Τόν Μάρτιον τού 1945, κατόπιν μα
κρύς παρακολουθήοεως, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθηααν τά μέλη σπείρας
πλαστογράφων, οϊτινες, κατά τήν διάρ
κειαν τής κατοχής, είχον έκδώσει πλα
στά τσέκς Εένων Τραπεζών, άντιπροσωπεύοντα τό ποσόν τών 20.000 χρυσών
λιρών ’Αγγλίας καί 100.000 χάρτινων
λιρών Αγγλίας. Μέλη τής έν λόγω σπεί
ρας ήσαν οί Ι.Ε., Α.Κ., Ι.Κ., καί άλλοι.
Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, άγνωστοι,
είσελθόντες είς τήν έπί τής όδού Καρδίτσης οικίαν τής ΣυγουλτΖή Ειρήνης, ά
φοϋ έτραυμάτιοαν ταύτην, έν συνεχεία
τήν έλήστευσαν, άφαιρέσαντες περί τάα
1.200.000 δραχμών. Οί δράσται Α.Ν.
καί Γ.Σ. συνελήφθηααν έντός τετραώρου.
Τόν Μάϊον τού 1945, άγνωστοι, άφού
άπέκοψαν, δΓ ειδικών ψαλίδων, τά συρ
ματοπλέγματα καί τά λουκέττα τών θυρών τοΰ έπί τής όδού Λυκούργου Μεγά
ρου Δημοσίων Υπαλλήλων, διέρρηΕαν
τά γραφεία τού Α ’ Ταμείου ΕίσπράΕεων, άφαιρέσαντες 13.800.000 δραχμών.
Εντός ολίγων ήμερών συνελήφθηααν
οί δράσται Γ.Φ., Ν.Τ., Ι.Κ., καί Σ.Μ.,
κατεσχεθέντων άπάντων τών κλαπέντων
χρημάτων.
Τόν Ιούνιον τοΰ 1945, έντός ήμιτελοϋς οικίας τής Ν. Σμύρνης, παρά τήν
θέσιν «Χρυσάκη», άνευρέθη άκέφαλον
τό πτώμα τής Μαργοριτίδου Εύογγελίας. Κατόπιν συντόνων ένεργειών, συνελήφθη ό δράστης τού στυγερού έγκλήματος Μ.Χ., Ινδός στρατιώτης, έραστής
τού θύματος.
Τόν Ιούνιον τοΰ 1945, τρείς άγνω
στοι, ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, έ
λήστευσαν, είς τήν όδόν Πειραιώς, τόν
Γιαννοΰτσον Χρίστον, άφαιρέσαντες τό
ποσόν τών 5.000 δραχμών. Οί δράσται
Χ.Σ., Α.Ζ., καί Μ.Κ. συνελήφθησαν.

Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, άγνωστοι,
φέροντες δύο οπλοπολυβόλα καί περί
στροφα, είαήλθον έντός τού κέντρου
«Ροοινιόλ» καί ύπό τήν άπειλήν τών ό
πλων, έλήστευσαν τούς Σταυρόπουλον
Παν., Διευθυντήν τού Κέντρου, καί δύο
έτέρους, άφαιρέσαντες
125.000 δρα
χμών. Οί δράσται Γ.Κ., Φ.Β. Π.Χ. καί
Α.Λ. συνελήφθησαν έντός τριημέρου.
Τόν Σεπτέμβριον καί Οκτώβριον τού
1945 καί κατά διάφορα χρονικά διαστή
ματα, άγνωστος, φέρων πάντοτε στολήν
"Αγγλου στρατιώτου, ύπό τήν άπειλήν
περιστρόφου, έλήστευσεν είς τ ή ν ’ περι
φέρειαν Αγίου Λουκά πέντε άτομα, άφαιρέσας περί τάς 12.000 δραχμών. Ή
’Αστυνομία ’Αθηνών συνέλαβε τόν ά
γνωστον δράστην τών έν λόγω ληστει
ών Ν.Ρ., λιποτάκτην "Αγγλον στρατιώ
την, άστις άπό 4μήνου κατεΖητεϊτο ύπό
τής 'Αγγλικής Αστυνομίας.
Τόν Νοέμβριον τοΰ 1945, άγνωστοι,
είσελθόντες είς τό έπί τής όδού Χριστοπούλου χρηματιστηριακόν γραφεϊσν τοΰ
Παπανικολάου Κ., ύπό τήν άπειλήν πε
ριστρόφου, έφίμωοαν τούτον καί άφή
ρεσαν 6.000.000 δραχμών καί διάφορα
τιμαλφή μεγάλης άΕίας. Οί δράσται Ν.
Τ., Μ.Δ., Α.Τ. καί Σ.Κ. συνελήφθησαν
έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος.
Τόν Φεβρουάριον τοΰ 1946, παρά τήν
πλατείαν ΔεΕαμενής τής Καισαριανής,
άγνωστοι, φέροντες όπλα καί περίστρο
φα, είαήλθον βιαίως είς τινας οικίας,
μέ τήν δικαιολογίαν τής έρεύνης δΓ άνεύρεσιν όπλων.
Άπομονώσαντες έν
συνεχείφ τούς ένοικους, άφήρεοαν περί
τάς 630.000 δραχμών καί άλλα άντικείμενα. Ή 'Αστυνομία ’Αθηνών συνέλαβε
ταχέως τούς δράστας, άρχηγός τών ό
ποιων ήτο ό Γ.Μ.
Από τοΰ Φεβρουάριου τού 1946 μέ
χρι τού ’Απριλίου τοΰ ίδιου έτους, είς
διάφορα σημεία τών 'Αθηνών, διεπρά
χθησαν πέντε σοβαραί ληστείαι ύπ' ά-

’Απέναντι Ιπάνω: Παραχεχαραγμένα
χαρτονομίσματα τής σπείρας IIJ5. ή
όποια έξηρθρώθη ύπό τής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών. Κάτω: Τό πτώμα
τοΰ Τυπάλδου ’Αναστασίου,, ό όποιος
έδολοφονήθη διά σιδηρού οργάνου,
υπό τοΰ Κούσουλα Στυλιανού. Μετά
τήν δολοφονίαν ό Κοΰσουλας άφήρεσε έχ τής οίχιας τού Τυπάλδου τό
ποσόν τών 3.500.000 δρχ. Ό δρά
στης τού στυγερού εγκλήματος, διαπραχθέντος τήν 11.6.1951 συνελήφθη μετά άπό άναζητήσεις τής Γ.
Γ Α . ’Αθηνών.
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Έν συνεχεία τόν έλήστευσαν καί παραλαβόντες τό αύτοκίνητον έΕηφανίσθησαν ,έγκαταλείψαντες άναίσθητον τό
θΰμα. 'Η 'Αστυνομία Αθηνών συνέλαβε
συντάμως τούς δράστας Μ.Κ., Ν.Τ. καί
Σ.Κ., οϊτινες είχον διοπράΕει καί έτέρας ληστείας καί έκδιάσεις εις τήν πε
ριοχήν τής πρώην Διοικήσεως Πρωτευοόσης.
Κατά τούς τελευταίους μήνας τού
1946 καί τούς πρώτους του 1947, ά
γνωστος, κατά διάφορα χρονικά διαστή
ματα, χρησιμσποιών σύγχρονα διαρρηκτικά έργολεία, διέρρηΕε περί τά 20
χρηματοκιβώτια αποθηκών καί καταστη
μάτων, συναποκομίσας πολλάς χιλιάδας
χρυσών λιρών καί τιμαλφή ανυπολογί
στου άΕίας. Κατόπιν μακράς παρακολου-

Άρκπερά: Αύτοκίνητον - κρύπτη
ναρκωτικών. Ό Αλλοδαπός δράστης
συνελήφθη ύπό τής Γ.Γ.Α. ’Αθηνών.
Κάτω: Τό πτώμα τής Μαμπεγιάν
’Αθήνας, ή όποια έφονεύθη υπό τοΰ
συζύγου της διά σίδηρου δργάνου
τήν 21.4.1948.

γνωστών, φερόντων περίστροφα καί χει
ροβομβίδας.
Κατόπιν μακράς παρακολουθήσεως ύποπτων, τήν 13.7.1946, συνελήφθηααν οί Λ.Π., Σ.Α. καί Κ.Θ., όίτινες είχον διαπράΕει τάς ώς άνω λη
στείας, ώς καί έτερα σοβαρά εγκλήμα
τα.
Τόν Μάρτιον τοΰ 1946 καί τάς απο
γευματινός ώρας, εις τήν οδόν Φειδίου,
τρεις άγνωστοι, έμφανισθέντες ώς άστυνσμικοί, ύπό τήν απειλήν περιστρό
φων, άφήρεσσν έκ τών θυλακίων τοϋ I.
Γαβριηλίδη 100 χρυσάς λίρας, δολλάρια
καί άλλα χαρτονομίσματα. Έν συνεχεία,
τραυματίσαντες τό θΰμα διά τής λαβής
τών περιστρόφων, έτράπησαν εις φυ
γήν. Παρατυχόντες άστυφύλακες κατεδίωΕαν τούς δύο έκ τών δραστών, δεχθέντες πυροβολισμούς. Έκ τών άντιπυροβολισμών τών αστυνομικών έτραυματίσθη θανασίμως ό είς τών δραστών, ό
δέ έτερος συνελήφθη. Δράστσι τής έν
λόγω θρασυτάτης ληστείας ήσαν οί Ε.
Μ., Ν.Τ. καί Σ.Κ.
Τόν ’ Ιούνιον τοΰ 1946, άγνωστος, ύ
πό τήν άπειλήν περιστρόφου, έλήστευσεν είς τό Γουδί τόν Τσίρην Γεώργιον,
άφαιρέσας 1.300.000 δραχμών καί άπέσπασε τήν ύπόσχεσιν άτι τό θΰμα, μετά
2ήμερσν, θά κατέβαλλαν είς αύτόν 2
είσέτι έκατομμύρια. Κατόπιν συντόνων
ένεργειών τής ’Αστυνομίας, συνελήφθη
ό ληστής - έκβιοστής Γ.Γ. καί ό συνεργός αύτοΰ Κ.Ο.
Τόν Αύγουστον τοΰ 1946, κατόπιν
μακράς παρσκολουθήσεως, άνεκαλύφθη
έργαστήριον, ένθα παρεσκευάΕετο ήρωϊνη είς μεγάλος ποσότητας. Κατεσχέθησαν 75 γραμμάρια ήρωΐνης καί μάΕα
οπίου, έκ τής όποιας θά παρήγοντο δέκα
κιλά ήρωίνης. Τά μέλη τής σπείρας Α.
Φ., Ρ.Π., Ε.Ζ., Σ.Μ., Ν.Μ. καί άλλοι συνελήιρθησαν καί πορεπέμφθησαν είς τήν
δικαιοσύνην.
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Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1946, παρά τό
"Αλσος τοΰ Πεδίου τοΰ "Αρεως, άγνω
στοι, ύπό τήν άπειλήν περιστρόφου, έλή
στευσαν τόν Λάβδαν Νικόλοον, άφαιρέσαντες 300.000 δραχμών. Οί δράσται
Λ.Ν., Ι.Γ. καί Κ.Κ. συνελήφθησαν αύθημερόν.
Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1946, άγνωστοι,
φέροντας περίστροφα, έμίσθωσαν τό άγοραίον αύτοκίνητον τοΰ Άπέργη Χαραλάμπους καί κατηυθύνθηκαν πρός Π.
Φόληρον. Πορά τό Φαληρκόν Δέλτα,
άφοϋ έφίμωσαν τόν οδηγόν μέ ρινόμακτρον, έμποτισμένον είς άναισθητικόν
ύγρόν, έτραυμστισαν τούτον είς τήν κε
φαλήν διά τής λαβής τών περιστρόφων.

θήσεως καί μεθοδικών ένεργειών, συ
νελήφθη ό δράστης τών ώς άνω διαρρήΕεων Σ.Ζ.
Τόν ’ Ιούνιον τοϋ 1947, άγνωστος
είσελθών είς τό κατάστημα τής Λαϊκής
ΤραπέΖης, άφοϋ έκακοποίησε τόν ύπάλληλον ταύτης Βιδάλην Νικ., άφήρπασε
τήν τσόνταν τούτου, περιέχουσαν έν
εκατομμυρίων δραχμών. Ό άγνωστος
δράστης, πρός αποφυγήν τής συλλήψεώς του, ήμύνθη διά χειροβομβίδος καί
περιστρόφου, πλήν συνελήφθη έντός έβδομόδος καί ήτο ό Μ .ϊ.
Τόν ’ Ιούλιον τοΰ 1947, άγνωστοι, άφού έτραυμάτισαν θσνασϊμως, διά σιδη
ρού οργάνου, τόν φύλακα τοϋ Αλσους

τού Πεδίου τοϋ
"Αρεως Μινόπουλον
Κων)νον, είσήλθον διά διατρήσεως τοϋ
τοίχου, εις τήν παρά τό "Αλσος στρα
τιωτικήν μονάδα καί άφήρεσαν 23 μακρύκαννα δπλα, 6 αύτόματα «τόμιγκαν»,
περίστροφα καί μεγάλον αριθμόν φυσιγ
γίων, άτινα καί μετέφερον, δΓ αυτοκι
νήτου, εις άγνωστον τοποθεσίαν. Κατό
πιν μεθοδικών ενεργειών, συνελήφθησαν αύθημερόν οί δράσται Ζ.Μ., Η.Μ.,
Κ.Μ., Δ.Π., καί Π.Γ. καί κατεσχέθησαν
τά κλοπιμαία.
Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1947, κατόπιν
μακρας παροκολουθήσεως, άνεκαλύφθη,
παρά τήν Λεωφ. ΑλεΕάνδρας, έργαστήρισν παροποιήσεως χρυσών λιρών "Αγ
γλίας. 'Αρχηγός της σπείρας ήτο ό Γ.Δ.
Τόν Ιούλιον τοϋ 1948, άγνωστοι,
είοελθόντες εις τό μπάρ τοϋ έπΐ τής όδοΰ Πατησίων κινηματογράφου «Έλληνίς», άφοϋ έτραυμάτισαν θανασίμως τόν
εκεί κοιμώμενον Κύργιον Χρυσόστομον,
άφήρεσσν τά έν τω ταμείω χρήματα καί,
ληστεόσαντες τόν Κύργιον, έΕηφανίσθησσν. Οί δράσται τής έν λόγω στυγερός
ληστείας μετά φόνου. Ι.Ζ., Ι.Κ., Κ.Δ.,
καί Α.Β., συνελήφθησαν εντός 3ημέρου.
Τόν αυτόν ώς άνω μήνα, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη σπεί
ρας λαθρεμπόρων ωρολογίων, άτινα εί-

νηργεϊτο, διά θαλάσσης καί άέρος, ύπό
έμπιστων προσώπων. ΈΕηκριβώθη ότι
έντόσ 2ετίας είχαν έΕοχθή άνω τών
220.000 χρυσών λιρών Αγγλίας. Αρ
χηγός τοϋ έλληνικοϋ τμήματος τής σπεί
ρας ήτο ό Π.Π. Γενομένης έρεύνης εις
τήν παρά τήν Γλυφάδα οικίαν τοϋ ση
μαίνοντος στελέχους Α.Ν., άνευρέθησαν
τά συνθηματικά τής σπείρας τηλεγραφή
ματα, ώς καί ό μυστικός κώδιΕ άποκρυπτογραφήσεως τούτων ώς π.χ.:
«Μόλις παραλάβετε, τηλεγραφήσα
τε: «άνθησαν οί αμυγδαλιές» ή «60 έν
τάΕει, άπηλλογμένα ύγρασίας: Σφήκαν
παύση ποίΕιιμο πάπιας...».
Τόν 'Ιανουάριον τοϋ 1949, άγνωστοι,
διαρρήΕαντες τό έπί τής όδοϋ Φωκίωνος
13 εμπορικόν κατάστημα τοϋ Πουρνάρα Εύθυμίου, άφήρεσαν έμπορεύματα άΕίας 30 εκατομμυρίων δραχμών. Οί
δράσται Π.Χ., Α.Α. καί Α.Μ. συνελή
φθησαν έντός έλαχίστου χρονικού δια
στήματος. Ώ ς έΕηκριβώθη, οΰτοι είχον
δισπράΕει κοί έτέρας διαρρήΕεις, άφαιρέσσντες τιμαλφή καί άλλα περιουσιακά
άντιικείμενα άΕίας περίπου 120.000.000
δραχμών.
Τόν Οκτώβριον τοϋ 1949, άγνωστοι,
έν μια νυκτί, διέρρηΕαν πέντε γραφεία
τοϋ Α ' ορόφου τοϋ επί τής όδοϋ Ά ρ-

σήγον εις Ελλάδα δΓ άεροσκαφών. Συ
νελήφθησαν οί Ι.Γ., Κ.Δ., κ.ά. καί κα
τεσχέθησαν 1.640 ώρολόγια, έν αύτοκίνητον καί 1.290.000 δραχμών.
Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1948, άγνω
στος, ύπό τήν όπειλήν μσχσίρας, έλήστευσεν εις τήν όδόν Άθηνάς τόν διερχόμενον Καραμήτσον Κων)νον, άφαιρέσας 30.000 δραχμών. Ό δράστης Β.Λ.
συνελήφθη έντός 4ώρου.
Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1948, μετά μα
κράν παρακολούθησιν, άνεκαλύφθησαν
καί συνελήφθησαν τά μέλη τής μεγάλης
διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων χρυσού
κοί συναλλάγματος, ήτις ήδρευεν εις
Γενεύην. Τό έν λόγω λαθρεμπόριον διε-

σάκη 2 Μεγάρου, άφαιρέσοντες χρήμα
τα καί άλλα άντικείμενα, συνολικής ά
Είας 16.000.000 δραχμών. Οί δράσται
Δ.Μ., Γ.Μ., καί Α.Χ. συνελήφθησαν, μέ
ρος δέ τών κλαπέντων κατεσχέθη.
Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1949, άπεκαλύψθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη σπεί
ρας λαθρεμπόρων ωρολογίων καί άλ
λων ειδών πολυτελείας, τοϋ Δημοσίου
Ζημιωθέντος πολλά έκατομμύρια δρα
χμών. Οί δράσται Κ.Μ. καί Α.Γ. παρεπέμφθησαν εις τήν Δικαιοσύνην.
Τόν 'Ιανουάριον τοϋ 1950, παρά τήν
όδόν Μ. ΑλεΕάνδρου, άγνωστος, άφοϋ
έτραυμάτισε τόν Κοπακίδην, άφήρεσεν
έκ τούτου βιβαίως 45.000 δραχμών. Ό

Επάνω: Ό Διονύσιος Γιατράς, πυ
ρομανής, διαρρήκτης κλπ. ’Αληθινό
ανθρωπόμορφο κτήνος, μετά άπό άλεπαλλήλους κλοπάς, διαρρήξεις,
κλοπάς έξ αυτοκινήτων καί άλλα σο
βαρά έγκλήματα έκαψε τήν οικογέ
νεια Γραφάκου. Κάτω Αριστερά, ένα
άπό τά τραγικά θύματά του, ή Ν.
Γραφάκου. Κάτω δεξιά: Παρακεχαραγμένη χρυσή λίρα ’Αγγλίας.
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χρηματοκιβώτιον, πλήν άνεπιτυχώς Ο
δράστης συνελήφθη.
Τόν Σεπτέμβριον του 1951, άγνω
στος έφόνευσε τόν Τυπόλδον Αναστά
σιον εντός τής έπί τής όδοΰ Δεληγιάννη 11 οικίας του καί άφήρεσεν, έν συ
νεχεία, διάφορα περιουσιακά άντικείμενα. Ό δράστης τής ληστείας μετά φό
νου συνελήφβη.
Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, παρά τό
«Τροκαντερό» του Παλαιού Φαλήρου,
άγνωστος, όφοΰ έτραυμάτισε διά των
χειρών του τόν Χανιώτην Άνδρέαν, τοϋ
άφήρεσε τήν τσάνταν περιέχουσαν 7
200 δραχμάς. Ό δράστης Γ.Σ. συνε
λήφθη εντός μιάς ώρας.
Τόν Μάρτιον τοϋ 1952,»παρά τήν ο
δόν Κάλβου, άγνωστος προσωπιδσφόρος, ύπό τήν απειλήν περιστρόφου, άπεπειράθη νά ληστεύση τόν Γεωργούλιαν 'Αντώνιον. Τό θύμα, τραπέν εις
φυγήν, είσήλθεν εντός οινομαγειρείου.
Ό άγνωστος ήκολούθησε τοϋτο καί, τοϋ
θύματος άρνουμένου νά δώση αύτφ τόν
χαρτοφύλακα του, έντός τοϋ όποιου ύπήρχον 250 χρυσαϊ λίροι, έπυροβόλησε
κατ’ αύτοϋ άνεπιτυχώς δίς καί έΕηφα-

Δη,μήτριος Ζάγκας. Τόν ’Απρίλιον
τοΰ 1964 έδολοφόνησε, δλως άναιτίως τήν Μαρίαν Μπαβέα. Ή δολοφο
νία, ή οποία συνετάραξε τό πανελ
λήνιον', έξιχνιάσθη χάρις εις τάς συν
τόνους καί συστηματικός αναζητήσεις
της Τ.Γ.Α. ’Αθηνών.
δράστης Κ.Μ. συνελήφθη αυθημερόν.
Τόν Μάρτιον τοϋ 1950, παρά τήν ο
δόν Μπότσαρη —Νόρμαν, άγνωστος, άφοϋ έκακοποίησε διά τών χειρών του
τήν διερχομένην Σιγαλά Νικολέτταν, ά
φήρεσε τήν τσάνταν της καί έΕηφανίσθη. Ό δράστης συνελήφθη έντός 24ώρου.
Τόν Άπρίλον τοϋ 1950, άγνωστος,
παρά τήν πλατείαν Βάθης, δΤ άπατηλών υποσχέσεων, ώδήγησε τήν Λ.Σ. εις
τό Μενίδι, ένθα, ύπό τήν άπειλήν φαλτέτας καί κατόπιν άλλεπαλλήλων γρονθοκοπημάτων, έβίοσε καί έλήστευε τού
την. Ό δράστης Α.Ζ. συνελήφθη συντόμως.
Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, παρά τήν
οδόν ΜαιΖώνος — Σωνιέρου, άγνωστοι,
ύπό τήν απειλήν περιστρόφου, άπήγαγον
δΤ αύτοκινήτου τήν Ο.Α., ήν, διακομίσαντες εις έρημικήν τοποθεσίαν,· έβίασαν καί έλήστευσαν. Οί δράσται Α.Ψ.,
Μ.Χ. καί Ι.Κ. συνελήφθησαν έντός δώ
ρου.
Τόν Μάϊον τοϋ 1950, κατόπιν μακράς
παρακολουθήσεως, συνελήφθησαν 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 δραχμάς.
Τόν 'Ιούλιον τοϋ 1950 καί κατά τάς
μεσημβρινός ώρας, άγνωστοι, είσελθόντες δΓ άντικλεϊδος εις τό έπί τής όδοϋ
Περικλέους χρυσοχοεϊον Βουρόκη, άφή-

58

ρεσαν τιμαλφή άΕίας άνω τών 15.000
000 δραχμών καί μετρητά 450.000 δρα
χμών. Οί δράσται Π.Χ. ‘καί Α.Α., συνε
λήφθησαν έντός διημέρου, τά δέ κλοπι
μαία άνευρέθησαν καί κοτεσχέθησαν.
Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1950, παρά τό
τέρμα τής Κολοκυνθοϋς, άγνωστοι, ύπό
τήν άπειλήν περιστρόφου, έλήστευ
σαν τόν οδηγόν αύτοκινήτου - ταΕί Ράμμον Παναγιώτην, άφαιρέσαντες 75.000
δραχμών. Οί δράσται Σ.Σ., καί Ν.Κ.
συνελήφθησαν έντός 48ώρου.
Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, κατόπιν μα
κροχρονίου παρακολουθήσεως, άνεκαλόφθησαν καί συνελήφθησαν τό μέλη
τής σπείρας, άτινα ήσχολοϋντο μέ τήν
παραχάραΕιν τραπεζογραμματίων τών
20.000 δραχμών καί τήν κιβδηλείαν
χρυσών λιρών Α γγλίας καί Γαλλικών
φράγκων. Αρχηγός τής σπείρας ήτο ό
Ν.Ρ.
Τόν Φεβρουάριον τοϋ 1951, παρά τήν
όδόν Δεληγιάννη - ΜεταΕά, άγνωστοι,
βπιτεθέντες κατά τοϋ Φωτίνη Κων)νου
άφοΰ έκακσποίησαν τούτον, άφήρεσαν
έΕ αύτοϋ τό ώρολόγισν καί τήν καμπαρτίναν. Οί δράσται Δ.Μ., Π.Α. καί
Κ.Π. συνελήφθησαν.
Τόν Απρίλιον τοϋ 1951, άγνωστος,
είσελθών εις παντοπωλείον τής όδοϋ
Κυψέλης, άφοΰ έτραυμάτισε διά τής
λαβής τοϋ περιστρόφου του τόν κατα
στηματάρχην, άφήρεσε 1.500 δρχ. Έν
συνεχεία έπεχείρησε νά διαρρήΕη τό

νίσθη. Ο δράστης Κ.Δ. συνελήφθη συν
τόμους.
Τόν Αύγουστον τοϋ 1952, άγνωστοι,
είσελθόντες εις τήν έπί τής όδοϋ Μιθριδάτου οικίαν τοΰ Φλωράκου Άνδρέου,
άφοϋ έφίμωσαν τοϋτον, ύπό τήν απει
λήν μαχαίρας, άφήρεσαν περί τάς 2000
δραχμών. Οί δράσται Γ.Μ. καί Γ.Σ. συ
νελήφθησαν.
Τόν Οκτώβριον τοΰ 1952, άγνωστοι,
άφοΰ έτραυμάτισαν καί έν συνεχεία περιέσφιγΕαν δΓ ύφάσματος τόν λαιμόν
τοϋ όδηγοϋ αύτοκινήτου - ταΕί Άβράμη Σπυρίδωνος, έλήστευσαν τοϋτον. Οί
δράσται Ν.Μ., Ι.Δ. καί Γ.Κ. συνελήφθη
σαν έντός διημέρου.
Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1952, εϊς τινα
τοποθεσίαν τοϋ Περιστεριού, άνευρέθη
θανασίμως τραυματισμένος ό Παναγόπουλος Κων)νος. Εκ τοϋ άνευρεθέντος
έπί τόπου «σουγιά» καί τής γενσμένης
άνακρίσεως έπετεύχθη, έντός ολίγου,
ή άνακάλυψις καί ή σύλληψις τοϋ δρά
στου ώς καί τών συνεργών αύτοϋ.
Τόν Ιανουάριον τοϋ 1953, άγνωστος,
είσελθών εις κατάστημα ψιλικών τής ό
δοϋ Αριστοτέλους, άφοΰ έτραυμάτισε
διά τής λαβής τού περιστρόφου του τόν
Χοασπίδην Κων)νσν, έπεχείρησε νά τόν
ληστεύση, πλήν, τοϋ θύματος καλέσαντος εις βοήθειαν, ό κακοποιός Γ.Φ. έτρόπη εις φυγήν, έγκαταλείψας τό περίστροφόν του. Οΰτος συνελήφθη αυ
θημερόν.
Τόν αύτόν ώς άνω μήνα, δύο αγνω-

στοι, έΕ ών ό εις οδηγός αυτοκινήτου
- ταξί, παραλαβόντες έκ τής όδοϋ 'Α
θήνας ώς πελάτδα τήν Σ.Ε., ώδήγπσαν
τούτην βιαίως παρά τήν Άκρόπολιν,
ένθα, άοκήσαντες σωματικήν 6ίαν, τήν
έθίασαν καί, άφαιρέσαντες 40.000 δρα
χμών, έΕηφανίσθησαν. Οί δράσται Α.Κ.
καί Μ.Χ. συνελήφθησαν.
Τόν Οκτώβριον τοϋ 1953, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη σπεί
ρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών καί κατεσχέθησαν 1.200 γραμμάρια χασισίου,
400 γρομμάρια ήρωΐνης, 300 γραμμά
ρια κοκαΐνης καί A'k εκατομμύρια δρα
χμών. 'Αρχηγός ταύτης ήτο ό Α.Κ.
Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1953, άγνωστος,
είσελθών εις τόν επί τής όδοϋ Έρμοΰ
κατάστημα ΜπιΖάνη, ύπό τήν άπειλήν
περιστρόφου,
προσέδεσε διά σχοινιού
εις πολυθρόναν τόν ταμίαν Σπυράκην
Ευάγγελον καί φιμώσας τοϋτον, τόν έλήστευσεν. Έν συνεχεία έπεχείρησε νά
διαρρήΕπ τό χρηματοκιβώτιον, πλήν άνεπιτυχώς. Ό δράστης Ν.Ε. συνελήφθη
συντόμως.
Τόν 'Ιανουάριον τοϋ 1954, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν τά μέλη με
γάλης σπείρας παραχαρακτών χαρτονο
μισμάτων τών 50 χιλιοδράχμων. Αρχη
γοί τής σπείρας ήσαν οί ΓΙ Ε. καί Π.Β.,
μέλη δέ οί Σ.Κ., Η.Ε., Β.Ε., Α.Π., Π.Ε.
καί Α.Ε. Άνευρέθη καί κατεσχέθη ολό
κληρον τό εργαστηριακόν συγκρότημα,
ώς καί μεγάλη ποσότης έτοιμων πρός
κυκλοφορίαν χαρτονομισμάτων.

Τόν αυτόν ώς άνω μήνα, κατόπιν συ
στηματικής παρσκολουθήσεως, ουνελήφθησαν οί Α.Κ., Ι.Κ., καί Ι.Α., κ.λ.π.,
οϊτινες, άποτελοΰντες σπείραν, έπώλουν
χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα, τοϋ Δημο
σίου Ζημιωθέντος πολλά έκατομμύρια
δραχμών.
Τόν Μάϊον τοϋ 1954, άπεκαλύφθησαν
καί συνελήφθησαν τά μέλη σπείρας λα
θρεμπόρων ναρκωτικών, οϊτινες, έντός
καλαθοποιείου, διετήρουν πλήρες έργοστάσιον παρασκευής ήρωΐνης καί χασι
σίου. Αρχηγός ταύτης ήτο ό Α.Μ.
Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1954, συνελή
φθη ό Δ.Κ., όσπς, άρχάς Νοεμβρίου
τοϋ ίδιου έτους, άφήρεσεν έκ τής έν
Έκάλη οικίας τοϋ Λουμίδη Ίάσονος,
80 χρυσός λίρας, 200 δολλάρια, 300
χάρτινος λίρας, διάφορα χρυσά νομί
σματα καί πολυτίμους λίθους, συνολικής
άΕίας 200 χλιόδων δραχμών.
Τόν Μάϊον τοϋ 1955, εις τήν Κυψέ
λην, άγνωστος έπιτεθείς κατά τοϋ Ζώη
Τρύφωνος, τοϋ άφήρεσε τό ώρολόγιόν
του. 'Εν συνεχεία, διά ρινομάκτρου,
προσεπάθησε νά φιμώση τό θϋμα, πλήν
άνεπιτυχώς, λόγω άντιστάσεως τούτου.
Έκ τής γενομένης ύπό τής Διευθύνοεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών έΕετόσεως τοϋ ρινομάκτρου, διεπιστώθη
ότι τούτο έφερε χρώματα βαφής ύποδημάτων. Ό δράστης συνελήφθη τήν έπομένην.
Τόν Αύγουστον τοϋ 1955, άγνωστος
έφόνευσε τόν Ντυπόν Εύγένιον έντός

τής εις τόν συνοικισμόν Γηροκομείου
οικίας του. Ό δράστης, υιός τοϋ θύ
ματος, συνελήφθη μετά διήμερον.
Τόν Μάϊον τοϋ 1956, παρά τήν όδόν
Π. Ράλλη, άγνωστοι, ύπό τήν άπειλήν
Συριστικής λεπίδος, άφήρεσαν έκ τής
Λυμπεροπούλου Νικολέττας 300 δραχμάς. Οί δράσται Π.Μ. καί Γ.Κ. συνε
λήφθησαν έντός 2ημέρου.
Τόν Ιούνιον τοϋ 1956, άγνωστοι,
διαρρήΕαντες τό έπί τής όδοϋ Χρυσοστόσμου Σμύρνης (Περιστέρι) χρυσοχοεϊον τοϋ Κρεμμύδα Νικ., άφήρεσαν
τιμαλφή άΕίας 80.000 δραχμών. Οί δρά-

Τό μπαούλο εντός τού όποιου ό Μπχρμπαγιάννης Αθανάσιος είχε τοποθε
τήσει τό πτώμα τής συζύγου του, τήν
όποιαν έστραγγάλισε κατά τόν άγριώτερον τρόπον τόν ’Ιούλιον τοϋ 1971.
Ό δράστης συνελήφθη μετά έκτεταμμένας άναζητήσεις εις, ολόκληρον τήν
Χώραν.
59

σται Μ.Π., Ε.Μ. καί Χ.Τ. συνελήφθησαν τήν έπομένην, τά δέ κλοπιμαία κα
τεσχέθησαν.
Τόν Ιούλιον τού 1956, είς τό Πεδίον τού " Αρεως, τρεις άγνωστοι, έπιτεθέντες-κατά τού Π.Β. συνελήφθησαν
αύθημερόν.
Τόν αυτόν ώς άνω μήνα, άγνωστος,
δισρρήξας τήν έπί τής όδοΰ Ασκληπιού
12 οικίαν τοϋ Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπι
στημίου Κριμπά Γεωργίου, άφήρεσε τ ι
μαλφή αξίας 45.000 δραχμών. Ό δρά
στης Γ. I. συνελήφθη συντόμως.
Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1956, άγνω
στοι, είσελβόντες δΓ όντικλεϊδος εις τό
έπί τής όδοΰ Βουκουρεστίου Χρυσοχοεϊον Κωναταντάρα, άφήρεσαν τιμαλφή
αξίας άνω των 1.300 χρυσών λιρών. Ο
κυρίως δράστης Π.Χ., συνελήφθη έντός
ήμισείας ώρας, έν συνεχεία δέ άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν άπαντα τό
κλοπιμαία.
Τόν Νοέμβριον του 1956' άγνωστος
έπεχείρησε δυνομιτιστικήν απόπειραν
κατά τοϋ έπί τής όδοϋ Ζήνωνος — Σωκράτους Υπουργείου Δικαιοσύνης, τοποθετήσας έντός τουαλέττας ώρολογιακόν εκρηκτικόν μηχάνημα. Κατόπιν συν
τόνων καί μεθοδικών ένεργειών τής 'Α 
στυνομίας Αθηνών συνελήφθη ό δρά
στης Κ.
Τόν 'Ιούνιον τοϋ 1957, κατόπιν συ
στηματικής παρακολουθήσεως, άπεκαλύφθησσν καί συνελήφθησαν τά μέλη τρι
μελούς σπείρας, άτινα ήσχολοϋντο μέ
τήν παραχάροξιν χαρτονομισμάτων τών
100 καί 500 δρχ. Αρχηγός τής σπεί
ρας ήτο ό Α.Κ., μέλη δέ oi X. Θ. καί
Π.Γ.
Τόν Αύγουστον τοϋ 1957, άγνωστος
έφόνεσσε διά μαχαιριδίου τόν Πεπέν Δημήτριον έντός τής εις Κολωνόν οικίας
του. Ή Αστυνομία Αθηνών, διαγνώσασα άτι τό έγκλημα ώφείλετο εις οι
κονομικά καί σεξουαλικά έλατήρια, προέβη εις τάς δεούσας ένεργείας καί έπέτυχεν, έντός ΙΟημέρσυ, τήν σύλληψιν τοϋ δράστου Μηνά ΧατΖηχρήστου,
άσπς, καταδικσσθείς εις θάνατον, έξετελέσθη. Τό έγκλημα τοϋτο συνετάραξε
τό πανελλήνιον καί έπί ημέρας ό τύπος
ήσχολήθη μέ αυτό. Ή έξιχνίασις τοϋ
στυγερού καί σκοτεινού τούτου έγκλήματος προεκόλεσε τά εύμενέστατα ύπέρ τής 'Αστυνομίας σχόλια.
Τόν Απρίλιον τοϋ 1959, ουνελήφθησαν οί Ε.Κ., Δ.Τ., Κ.Μ. καί Ν.Κ., διότι,
συστήσαντες συμμορίαν, άπό τοϋ Νοεμ
βρίου 1958 μέχρι τοϋ ώς άνω μηνάς,
διέπραξαν σωρείαν κλοπών, συναποκομίσσντες χρήματα καί άλλα περουαιακά στοιχεία, άξίας άνω τοϋ 1 έκατομμυρίου δραχμών. Οί ώς άνω άπεπειράθησαν νά ληστεύσουν καί περί τά 6 ά
τομα. Εις χεϊρας των κατεσχέθησαν 3
άμφίστομοι μάχαραι, πιστόλιον «μπράουνιγκ», ύφασμα διά φιμώσεις, δύο μέ
τρα σχοινιού καί σσκκίδιον πλήρες διαρρηκτικών έργαλείων.
Τόν Αύγουστον τοϋ 1959, άγνωστοι,
είσελθόντες διά τού φεγγίτου εις έργοστάσιον τής όδοϋ Δημοφώντος, όπεπειράθησαν νά ληστεύσουν τόν φύλοκα τού
του, Σφεντίδην Εύάγγελον, τραυματϊσοντες αύτόν σοβαρώς είς τήν κεφα
λήν. Οί δράσται Ε.Κ., Π.Π. καί Γ.Μ. συ
νελήφθησαν συντόμως.

Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1959, άγνωστοι,
μεταβάντες είς τινα οικίαν τού Περιστε
ριού, ένθα έφιλοξενεϊτο ή Έλληνο - αμεριικανίς Μπούγολη Αναστασία, είσήλθον
έντός τής οικίας ύπό τό πρόσχημα νά
παραδώσουν αύτή σταφυλάς, άποσταλείσας δήθεν εκ Σπάρτης. Αμα τή είσόδω των, έπετέθησαν κατά τής Μπούγαλη, ήν. άφοϋ έφίμωσαν, προσέδεσαν
έπί τής κλίνης. Έν συνεχεία, έρευνήσαντες άπαντα τά έπιπλα, άφήρεσαν 60
δολλάρια καί έκ τής χειρός τής Μπούγαλη 3 δακτυλίδια άξίας 800 δολλαρίων. Μετά τούτα, έγκαταλείψαντες τό
καλάθι, σχοινίον καί πίλον, τύπου τΖόκεϋ, έτράπησαν είς φυγήν. Οί δράσται
Γ.Μ., Ε.Λ. καί Γ.Λ. συνελήφθησαν έντός
δθημέρου.
Τόν Φεβρουάριον τού 1960, κατόπιν
μοκράς καί συστηματικής παρακολουθή
σεως, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθη
σαν τά μέλη μεγάλης σπείρας λαθρεμπό
ρων ναρκωτικών καί κατεσχέθησαν 53
περίπου κιλά χοσισίου καί δύο αυτο
κίνητα. Αρχηγός τής έν λόγω σπεί
ρας ήτο ό Ρ.Ρ., μέλη δέ οί Γ.Π., Κ.Ι.,
Ρ.Α., άπαντες Λβανοί ύπήκοοι καί οί
Σ.Κ. καί Α.Μ. "Ελληνες ύπήκοοι.
Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1960, παρά τήν
οδόν Καβάλας, άγνωστοι, άφοϋ έκακοποίησαν τόν Ψαράκην Μηνάν, τοϋ άφή
ρεσαν 8.240 δραχμάς. Οί δράσται Σ.Α.,
Σ.Ν., Σ.Λ. καί Γ.Α. συνελήφθησαν τήν
έπομένην.
Τόν Δεκέμβριον τού 1960, παρά τήν
οδόν Καλαβρύτων (Κολωνός), άγνω
στοι, έπιτεθέντες κατά τοϋ λαχειοπώλου
Κωνσταντοπούλου Γεωργίου, τοϋ άφή
ρεσαν 1.400 λοχεία Συντακτών, 350
Λαϊκά λαχεία καί 700 δραχμάς. Οί δράοται Μ.Π. καί Μ.Υ. συνελήφθησαν συν
τόμως.
Τόν Ιανουάριον τοϋ 1961 έξηρθρώ-

θη σπείρα λαθρεμπόρων καί κατεσχέθη
μεγάλη ποσότης χοσισίου.
Τόν 'Απρίλιον συνελήφθησαν οί δράσται τής διαρρήξεως τού καταστήματος
Ντέρου, έπί τής όδοϋ Σταδίου. Ή αύλληψις έγένετο είς Θεσσαλονίκην, έκ τής
όποιας οί δράσται Θά κατέφευγον είς
Τουρκίαν.
Τόν Ιούνιον τοϋ ίδιου έτους, έξιχνιάσθη μετά παρέλευσιν δύο καί πλέον έτών, τό έγκλημα είς βάρος τοϋ Έλληνοαμερικανοϋ Ε. Άντωνιάδου, τό όποι
ον διεπρόχθη τό 1959 είς Μπεντούλι
Εύβοιας καί τό όποιον είχε συγκινήσει
τήν κοινήν γνώμην.
Τόν Ιανουάριον τοϋ 1962 αποκαλύ
πτονται πολυάριθμα διαφθορεία είς τήν
περιοχήν πρωΤευούσης.
Τόν Απρίλιον τοϋ ίδιου έτους, συνε
λήφθησαν οί «Ριφιφίδες», οϊτινες διέρρηξον τό έπί τής όδοϋ Φωκίωνος Νέγρη Ζσχαροπλοστεϊον «Σελέκτ».
Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1963, διελευκάνθη ή άγρια δολοφονία τής Καλλιρ
ρόης Τοολάκη, είς λαϊκόν ξενοδοχείον
τοϋ Γαλατσίου. Δράστης ήτο ό Εύάγγ.
Κορομπίλης.
Τό έπόμενον έτος, κατά μήνα Απρί
λιον ,ή δολοφονία τής Μαρίας Μπαβέα
συγκλονίΖει τό πανελλήνιον.
"Επειτα
άπό πολυημέρους προσπάθειας τής 'Α 
στυνομίας, συνελήφθη ό δράστης ψυχο
παθής Δ. Ζόγκας.
Τόν κατά μήνα Φεβρουάριον 1969,
συνελήφθη τριμελής σπείρα διαρρηκτών,
δραστών σωρείας διοκεκριμένων κλο
πών, διά παραβιόσεως κυρίως χρηματο
κιβωτίων, τή χρησιμοποιήσει παντός
προσφόρου τεχνκοϋ μέσου
(πρέσοας
κ .λ .).
Τήν διαλεύκανσιν τής διαπραχθείσης
τήν 30.12.68, έν όδφ Κορδιγκτώνος άριθμός 30, ληστείας είς βάρος τής Μοΰ-

Τό πτώμα τοϋ Άθανααοπούλου. Ή έξιχνίασις τοϋ έγχλήματας αδτοϋ, τό δποΐον
συνεχλόνισε τήν Ε λλάδα Οπήρςε άπό τις .πρώτες σοβαρές έπιτυχίες τής ’Ασφαλείας
Άβτ,νών.

γερ Ιλαρίας, διά της συλλήψεως τών
επικινδύνων δραστών αύτής την 9.5.69.
Τήν έΕιχνίοσιν τής πολύκροτου διαρρήΕεως του έν όδω Τσοκάλωφ 1 διαμε
ρίσματος τής "ΑντΖελ Ελένης, τής δια
πραχθείσης τήν 5.8.69.
Λόγω τοϋ τρόπου διαπράΕεως τής
τοιαύτης κλοπής καί τής άΕίας τών άφαιρεθέντων, ή όλη ύπόθεσις άπησχόλησε σοβαρώς τήν κοινήν γνώμην καί τήν
άρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν.
Τήν αυθημερόν ούλληψιν τοΰ Ε.Μ.,
δράστου άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως
τής ερωμένης του Δελαγραμμάτικα Ε
λένης, διαπραχθείσης τήν 29.4.70 έν όδώ Μαυρομιχάλη 69, διά τής χρησιμοποιήσεως τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος.
Τήν έντός 15νθημέρου διαλεύκανσιν
τής άπαισίας άνθρωποκτονίας τής γραί
ας Δημητροπούλου Βασιλικής, διαπρα
χθείσης τήν νύκτα τής 24.11.70, έντός
τής έν όδω Β. ’ Ηπείρου 12 (ΜπουρνάΖι) οικίας της, όπό τών άνηλίκων Α.Α.
καί Μ.Χ. Λόγω τών ιδιαιτέρων συνθη
κών διαπράΕεως τοϋ ώς άνω έγκλήματος καί τής προσωπικότητος τών δρα
στών (άνηλίκων), ή όλη ύπόθεσις συνεκίνησε βαθύτατα τήν κοινήν γνώμην καί
έδυσχέρανε τά μέγιστα τό έργον τής
προανοκρίσεως κ.λ.
Τήν κατά μήνα 'Ιούλιον τοϋ 1971
σύλληψιν τοϋ Μ.Ε., δράστου άνθρωπο
κτονίας έκ προθέσεως κατά τοϋ Κοντού
Παναγιώτου, ήτις διεπράχθη έπί τής όδοϋ Φυλής 20.
Τήν κατά τόν αύτόν μήνα σύλληψιν
τοϋ Μπαρμπαγιάννη Αθανασίου, όστις
έστραγγάλισε τήν σύΖυγόν του έπί τής
όδοϋ Λαρίσης 88.
Τήν κατά μήνα Νοέμβριον τοϋ ίδιου
έτους σύλληψιν τοϋ Θ. Τ., δικηγόρου,
δράστου άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως
κατά τής φίλης του Ταδουλάρη Αικατε

ρίνης, γεωπόνου, ήτις διεπράχθη έντός
τοϋ έπί τής όδοϋ Σόροβιτς 8, Ιενοδοχείου -ΙΡ ΙΣ » .
Τήν κατά μήνα Φεβρουάριον 1973
σύλληψιν τοϋ Νικολάου ΚοεμτΖή, δρά
στου άνθρωποκτονιών έκ προθέσεως έν
τός τής έπί τής όδοϋ Αγίου Μελετίου
45 Ταβέρνας.
Τήν κατά μήνα Ιανουάριον τοϋ 1974
σύλληψιν τοϋ Θεοδώρου
Βερνάρδου,
δράστου τής εις βάρος τής Εθνικής
ΤραπέΖης, Πρατίνου 94, διαπραχθείσης
ληστείας τήν 16.11.1973, καθ’ ήν ούτος όφήρεσε τό ποοόν τών 2.375.000
δραχμών.
Τήν κατά μήνα 'Ιούνιον τοϋ ίδιου έ
τους σύλληψιν τοΰ αύτοϋ ώς άνω ληστοϋ, όστις, μετά τήν άπόδρασίν του έκ
τών Φυλακών Κορυδαλλού, έλήστευσε
τήν έπί τής όδοϋ Β. Ηπείρου κοί Ά γχιάλου Εθνικήν ΤράπεΖαν, άφαιρέσας
τό ποσόν τών 555.000 δραχμών.

Τό γενικόν συμπέρασμα, έκ τών
προαναφερθέντων είναι, ότι κατά τό
διάστημα της 50ετίας της ή Άστυνομακή Δ) νσις ’Αθηνών άνέπτυξεν
έντονον προληπτικήν καί κατασταλτι
κήν δραστηριότητα, μέ αποτέλεσμα
να άποτελή ή πρωτεύουσα νησίδα α
σφαλείας καί παρά τάς δυσχερείας
εις τήν Αστυνομικήν προσπάθειαν, νά
σημειοΰται, άν δχι μείωσις, διατήρησις εις ώρισμένας περιπτώσεις τής
έγκληματικότητος, εις λίαν χαμηλά
έπίπεδα, πράγμα τό όποιον εύμενέστατα σχολιάζεται τόσον ύπό τής
κοινής γνώμης, δσον καί ύπό τών
έλληνικών καί διεθνών φορέων περι
στολής τής έγκληματικότητος.

Εις τήν πρώτην φωτογραφίαν έπάνω: Γ. Τσιγκούνης. Μεγαλολαθρέμπορος ναρ
κωτικών. Εις τήν δευτέραν: Μπόθα Μπέβερλυ, ομοίως έπικίνδυνος λαθρέμ
πορος ναρκωτικών. Κάτω: Τό ούτοΙκίνητο - κρύπτη τοϋ Μπέβερλυ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ
Δεξιά: Σέρ Φρ. Λ. ΧαλλίντεΟ. ’Οργανωτής κοά πρώτος Άρ
χηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Κάτω: Μέτρα τάξεως και
άσφαλειας εις έπίσημον τελετήν εις τήν οποίαν ποιρέστη ό
Πρωθυπουργός "Ελευθέριος Βενιζέλος τό έτος 1931.
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’Αριστερά: Κ. Ρακτιβάν. Διαπρεπής "Ελλην νομομαθής, Τ πουργ. Εσωτερικών το 1920. Διά μνημειώδους εκθέσεώς του
ύπεστήριξε ένθέρμως την ίδρυσιν τοΰ νέου ’Αστυν. Σώματος.
Κάτω αριστερά: Άστυφΰλαξ οδηγεί άναξιοπαθοϋντα γέροντα
εις Φιλανθρωπικόν ίδρυμα τό 1939. Κάτω δεξιά: Μέτρα α
σφαλείας κατά την έπίσκψιν τοΰ Τίτο εις τήν Άκρόπολιν.
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’Επάνω: Ή. Πτερωτή δμάς τοΰ Τμήματος ’Ασφαλείας Αθηνών τδ Iτο
1925: Κάτω: Άπδ τήν έπίσκεψιν εις τδ Ά.ρχ. Μουσεϊον τοΰ Βασιλ. τή
'Ισπανίας Άλφόνσου. ’Αριστερά μέ τά πολιτικά δ μετέπειτα Άρχηγδ
τής ’Αστυνομίας Α. ’Έβερτ.
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’Επάνω: Διακριτική άορύπνισις. 'Γπαττυνόμος Αφυπνίζει κοιμώμενον νέον εις παγκάκι ταΰ Συντάγματος το Ιτος 1925: Κάτω: Μέτρα τάξεως
τής Άστυν. ’Αθηνών, κατά την έκ φοράν τής σαροΰ του πρίγκηπος
Νικολάου
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Κάτω: Τροχονόμος ρυθμίζει τήν κυκλοφορίαν είς τήν Πανεπιστημίου, έμπροσθεν της Εθνικής Βιβλιοθήκης
τό έτος 1939. "Απέναντι έπάνω: Οί άνδρες τοΰ Ζ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών είς έορταστικήν συγκέντρωσιν τά Χριστούγεννα, τοΰ 1928. ’Απέναντι κάτω: Μερικοί έκ τών πρώτων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως ’Αθηνών τήν 15ην ’Ιανουάριου έξωθι τών Παλαιών ’Ανακτόρων.
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’Απέναντι έπάνω: Τμήμα τοΰ Μηχανοκινήτου τής
’Αστυνομικής Δ) νσεως ’Αθηνών, παρελαύνει ολί
γον προ τοΰ πολέμου, κατά τήν Εθνικήν επέτειον
τής 25ης Μαρτίου πρό τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου.
Κάτω: '0 Αείμνηστος Στρατάρχης Άλέξ. Παπάγος, ώς Πρωθυπουργός, κατά μίαν έπίσκεψίν του
είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν τήν ημέραν τοΰ
ΙΙάσχα.

Εις αυτήν τήν σελίδα Αριστερά: Ό άστυφύλαξ, δπως τόν έγνώρισανοί ’Αθηναίοι τό 1925. Ό είκονιζόμενος είναι δ Κων.
Μαθιουδάκης άπό τις Μπαυρνιές Κισσάμου Κρήτης. Εις τήν
πρώτην φωτογραφίαν κάτω, δ πρώτος Δ) ντής τής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών I. Καλυβίτης καί δ ’Αρχηγός Α.Π. έπεμβαίνοντες προς άποκατάστασιν τής τάξεως εις εορτήν έμπροσθεν
τής Μητροπόλεως. Είς τήν δευτέραν φωτογραφίαν. Μία δμάς
’Αστυνομικών ύπό τόν ’Αστυνόμον κ. Νέρην (μέ τά πολιτικά)
τό Πάσχα τοΰ 1926 είς δασκέδασιν είς κέντρον τών Ίλισσίων.
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’Επάνω: Μέτρα τάξεως κατά τά αποκαλυπτήρια τής προτομής τού Φιλικού Έμμ. Ξάνθου εις τήν Πλατείαν
Κολωνακίου τδ έτος 1926. Κάτω: Αστυφύλακες τοΰ Β' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών πρδ τού Θησείου
τδ έτος 1928. Ή περιοχή ύπήγετο είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Β' Τμήματος.
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’Επάνω: Παράταξις αστυνομικών τοΰ Μηχανοκινήτου ’Αθηνών, προ τών νεοπαραληφθέντων τεθωρακισμένων
αύτοκινήτων, μετά τό 1945. Κάι)ι>>: Μέτρα τάξεως τοΰ Γ' ’Αστυνομικού Τιμήματος ’Αθηνών, κατά τούς έορτασμούς, τόν ’Απρίλιον τού 1937, τής έκατονταετηρίδος τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
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’Απέναντι έπάνω: Μέτρα τάξεως άσφαλείας, εις τό Στάδιον, κατά τήν έκεΐαε έπίσκεψιν τοΰ Πρω
θυπουργού ’Ελευθερίου Βενιζέλου, ’Απέναντι κάτω: ’Αστυφύλακες καί Πυροσβέστες, εις μίαν άνάπαυλαν, μετά τήν κατάσβεσ ιν πυρκαϊάς τό 1926. Έπάνω: '0 Πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας Οόίνστων Τσώρτσιλ
μετά τού Άντιβασιλέως - ’Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, κατά τήν έπίσκεψιν τού πρώτου εις ’Αθήνας.
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■

Επάνω: Ή δύναμις τοΰ Γ' Άστυν. Τμήματος ’Αθηνών εις τον Κήπον τοΌ Ζαππείου τό 1925 με τδν Διοικητήν
κ. Βρανόπουλον. Κάτω: Διάλυσις φοιτητικής διαδηλώσ^ως υπό άστυνομικών καί πυροσβεστικών άντλιών τδ

i

Ιχος 1928.

J
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Στιγμιότυπο άπό τά μέτρα τάξεως τοΰ Α' Άστυν. Τμήματος, κατά τά άποκαλΟπτήρια τοΰ άγάλματος τοΰ Δεληγιάννη πρό τής Παλ. Βουλής τό έτος 1928. Κάτω: Τροχονόμοι τής Τροχαίας ’Αθηνών μεταβαίνουν πρός
άνάληφιν ύπηρεσίας (1945).
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’Απέναντι έπάνω: Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνομίας Α
θηνών, κατά τάς έορτάς των Άπάκρεω τό έτος 1937.
Κάτω: 'Ομάς αστυνομικών μετά άπό διάλυσιν μαχητι
κής φοιτητικής διαδηλώσεως τδ έτος 1928. Εις αυτήν
την σελίδα έπάνω: Τά πρωτοχρονιάτικα δώρα των τρο
χονόμων. Ή φωτογραφία εις τήν διασταύρωσιν των δδών
Πανεπιστημίου — Βουκουρεστίου τήν Ιην ’Ιανουάριου
1939. ’Αριστερά: Τροχονόμος τής Τροχαίας ’Αθηνών
τό έτος 1938, οτε ή Τπηρεσία αυτή ύπήγετο εις τόν
Υπουργόν Διοικήσεως ΙΙρωτευούσης. Διά πρώτην φο
ράν τότε έφορέθησαν τό κράνος καί ό δερμάτινος
τελαμών.

ι ι

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΙΙΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ! ΑΘΗΝΩΝ

Η ΛΗΣΤΕΙΑ
Πώς
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oi

και

άδίσ τα κτοι

κ α ι ε π ικ ίν δ υ ν ο ι ν ε α ρ ο ί κ α κ ο π ο ιο ί

ΗΝ 23ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ
1959 καί ώραν 8.30', εις τήν
έν Περιστερίψ οικίαν τοΰ Νικο
λάου Δημητροπ ούλου, δπου έφιλοξενεΐτο ή αδελφή του Άναστασία Μπουγάδη, Έλληνοαιμερtκανί ς,
μετέβησαν δύο νεαρά άτομα καί έκάλεσαν ταύτην νά τούς άνοιξή τήν θύραν. Ή Μπουγάδη εύρισκομένη μόνη
εις τήν οικίαν ήνοιξεν πρώτον τόν
άνω ύαλοπίνακα τής θύρας καί ήρώτησεν τούτους περί τοΰ σκοπού τής
έπισκέψεώς των. Οί δύο νεαροί έπισκέπται ειπον εις αυτήν δτι έρχονται
έκ μέρους τοΰ κουνιάδου της Μπου
γάδη άπό τδ χωρίον Παρόρι Σπάρ
της καί τής έφεραν ένα καλάθι στα
φύλια άπό τό χωριό, το όποιον δ ένας
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τών δύο νεαρών έκράτει είς τάς χεΐρας του.
Ή Μπουγάδη πεισθεισα ήνοιξε
τήν θύραν καί οί νεαροί είσήλθον είς
τήν οικίαν καί έναπέθεσαν τό καλά
θι είς τό χώλ. Ό ένας έκ τούτων έζήτησεν ένα ποτήρι νερό καί ή Μπου
γάδη προθύμως τούς έκάλεσεν είς
τήν κουζίναν, ίνα τούς σερβίρη καί
καφέ. Ούται τήν ήκολούθησαν καί δταν είσήλθεν είς τήν κουζίναν καί έπεχείρησε να άνοιξη τό Ιρμάριον, ό
ένας έξ αύτών τής έφραξε τό στόμια
μέ τάς χεΐρας του, ό δέ έτερος τής
έδεσε τάς χεΐρας μέ ένα σχοινί. Έν
συνεχεία τήν ώδήγησαν είς τδ παραπλεύρως λουτρόν ένθα διά προσοψίου
καί τ'-νος υφάσματος, άτινα άνεΰρον

Τό σκοινί μέ τό όποιον οί δύο
νεαροί καί αδίστακτοι κα
κοποιοί έπεχείρησαν νά
άκινητοποιήσουν τήν
Μπουγάδη ’Αναστα
σίαν.

Γεώργιος
Δημητρόπουλος.
'Υπέδειξε είς τούς δύο ληστάς τήν οικίαν, τάς συ
νήθειας τών ενοίκων
καί τάς ώρας, κατά
τάς οποίας εύρίσκετο ή παθοϋσα εις
τήν οικίαν.

ι?,

Ή Αθήνα, Πρωτεύουσα τοΰ Ελληνικού Κράτους, ή μεγαλούπολις
των εκατομμυρίων, αποτελεί, λόγω αυτών των «προσόντων»
της, κέντρον «δράσεως» Ελλήνων καί ξένων κακοποιών.
’Εναντίον δλων αυτών τών άντικοινωνικών στοιχείων
ή ’Αστυνομία Πόλεων καταφέρει άποφασιστικά πλήγματα,
έξασφαλίζουσα τήν ήσυχίαν, τήν ζωήν και τήν περιουσίαν
’

τών Ελλήνων πολιτών.

Οί δύο λησταΐ τών οποίων
ή θρασύτης καί ό τρόπος ένεργείας ανεστάτωσαν τό κοινον και τας καταδιωκτικός
άρχάς. Μουστάκης Γεράσιμος καΐ Λουκέρης Εύάγγ.
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εις τό λουτρόν, τήν έφίμωσαν.
’Αμέσως έζήτησαν άπό τήν Μπουγάδη νά τούς παραδώση 200 δολλάρια. Αυτή τούς ώδήγησεν εις τό υπνοδωμάτιον τής οικίας καί τούς υ
πέδειξε τήν τσάνταν της έντός τής
οποίας ύπήρχον 40 δολλάρ'.α καί κέρ
ματα αξίας έτέρων πέντε δολλαρίων.
Εις τό ύπνοδωμάτιον τήν προσέθε
σαν έπί τής κλίνης, τής άφήρεσαν 3
δακτυλίδια άξίας 800 δολ. περίπου
καί τήν ήπείλησαν δτι, εάν άποπειράτο νά φωνάξη, θά τήν έσφαζαν.
Μετά ταΰτα έπεδόθησαν εις τήν
ερευνάν απάντων τών έπίπλων πρός
άνεύρευσιν χρημάτων καί κοσμημά
των.
Κατά τήν διάρκειαν τής έρεύνης
έπέστρεψεν εις τήν οικίαν ή νύφη της
Σταυρούλα Δημητροπούλου, ή όποια
είσήλθεν άπό τήν θύραν τής κουζί
νας.
Καθ’ ήν δμως στιγμήν άναζητοΰσα τήν κουνιάδα της έπεχείρησε νά
είσέλθη εις τό δωμάτιον, δ ένας τών
δραστών τής έφραξε τό στόμα διά
τών χειρών του καί τήν ήπείλησεν
δτι θά τήν έσφαζεν έάν θά έφώναζεν,
ένψ ταυτοχρόνως τήν άπώθησε καί
τήν έρριψε χαμαί. Ό έτερος τών δρα
στών φοβηθείς έτράπη εις φυγήν καί
έν συνεχείς τόν ήκολούθησε καί δ
δεύτερος.
“Αμα τή άναχωρήσει τών δραστών
ή Δημητροπούλου έγερθεΐσα έξήλθε
τής οικίας καί ήρχιαεν νά έκβάλη
γοεράς κραυγάς καλοΰσα εις βοήθει
αν.
Εις τάς φωνάς της προσέτρεξαν
οι περίοικοι, οί δποϊοι είσελθόντες έν
τός τής οικίας εύρέθησαν πρδ τοΰ ε
ξής θεάματος:
Ή μέν Μπουγάδη ήτο φιμωμένη
καί δεμένη έπί μιας κλίνης, ή δέ νύ
φη της Δημητροπούλου ήτο τρομα
γμένη καί πελιδνή. Τά μπαούλα καί
λοιπά έπιπλα άνοιγμένα καί τά έντός
αυτών ευρισκόμενα άντικείμενα έγκατεσπαρμένα έπί τοΰ δαπέδου τήδε
κακεΐσε.
Είδοπαιηθέντες κατέφθασαν έπί τό
που άξιωματικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί τοΰ οικείου Παραρτήματος
’Ασφαλείας, τής Τποδιευθύνσεως Γε
νικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί συνεργεΐον τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων, οί όποιοι άνεΰρον εις τόν τόπον τοΰ έγκλήματος
ένα καλάθι πλήρες σταφυλών, ένα
σχοινί 20 μέτρων μέ τό όποιον είχεν προσδεθή έπί τής κλίνης ή παθοΰσα καί έξωθι τής οικίας ένα πίλον
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τύπου τζόκεΰ, χρώματος χακί.
Πάραυτα έκινητοποιήθη δλη ή δύναμις τών Κεντρικών Υπηρεσιών τής
Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας
καί τών Παραρτημάτων της καί διά
συστηματικών καί μεθοδικών ένεργειών έπέτυχον έν διαστήματι έλαχίστων ωρών νά άνεύρουν τους πωλητάς τοΰ καλαθιού τών σταφυλών, τοΰ
σχοινιού καί τοΰ πίλου, καθώς καί τό
μεταφορικόν μέσον διά τοΰ όποιου οί
δράσται μετεφέρθησαν εις τόν τόπον
τοΰ έγκλήματος.
Ένηργήθησαν πλεισται προσαγω
γοί ύπόπτων άτόμων, βάσει τών δοθέντων ύπό τής παθαύσης καί τινων
γειτόνων χαρακτηριστικών τών δρα
στών καί οδτω ή Τποδιεύθυνσις Γε
νικής ’Ασφαλείας, νυχθημερόν έργασθεΐσα καί εις τόν άνακριτικόν τομέα
καί εις τόν τοιοΰτόν τής συλλογής
πληροφοριών, κατώρθωσε νά έντοπί
ση τάς ένεργείας της εις ώρισμένον
κύκλον προσώπων άπό τά όποια ήτο
δυνατόν νά διαρρεύση ή πληροφορία
περί τής οικονομικής καταστάσεως
καί τής έν γένει ζωής τής παιθούσης.
Βάσει τών συλλεγέντων στοιχείων
ένηργήθη συστηματική παρακολούθησις ώρισμένων προσώπων, παραλλήλως δέ ένημερώθησαν αί ’Αστυνομι
κά: Άρχαί τής Χωροφυλακής καί
πρός συλλογήν περισσοτέρων πληρο
φοριών άπεστάλη ύπάλληλος τής Τ ποδιευθύναεως Γενικής ’Ασφαλείας
εις τό χωρίον Παρόρι Σπάρτης οπού
ή πατρίς τής παθούσης.
Αί πληροφορία: αί όποΐαι γενικώς
συνελέγησαν προεκάλεσαν τάς όπονοίας δτι ό κατατοπίσας γενικώτερον
τούς δράστας τής ληστείας ήτο ό άνηψιός αυτής Γεώργιος Δημητρόπουλος τοΰ Χαριλάου, έτών 26, έργάτης
σίκοίδομών, κάτοικος Χολαργοΰ.
Κατόπιν μεθοδικών καί έπιμόνων
ένεργειών τής Τποδιευθύνσεως Γενι
κής ’Ασφαλείας, έπετεύχθη τήν ΙΟην
ώραν τής 1ης ’Οκτωβρίου 1959 ή
σύλληψις τών δραστών: 1) Γερασί
μου Μουστάκη τοΰ ’Εμμανουήλ καί
τής Λευκοθέας, έτών 20, έλαιοχρωματιστοΰ, έκ Χολαργοΰ, κατοίκου δμοίως όδός Άριστοτέλους 50 καί 2)
Ευαγγέλου Λουκέρη τοΰ Γερασίμου
καί τής Ούρανίας, έτών 19, εργάτου
οικοδομών, έκ Ληξουρίου Κεφαλλη
νίας, κατοίκου Χολαργοΰ όδός Ά ρι
στοτέλους 57.
Κατά τήν γενομένην έπ’ αύτών έ
ρευναν άνευρέθησαν τά άσημένια δολλάρια καί διάφορα άμερικανικά κέρ
ματα.

Οί συλληφθέντες ύπεβλήσθησαν
εις μακράν καί έπιμελημένην άνάκρισιν, ώμολόγησαν λεπτομερώς τήν
πράξιν των, κατά δέ τήν έπακολουθήσασαν κατ’ οίκον έρευναν άνευρέ
θησαν τά άφαιρεθέντα δακτυλίδια.
Οί δράσται άνεγνωρίσθησαν <3όδιστάκτως ύπό τής παθούσης καί άπεκάλυψαν δτι τάς πληροφορίας είχον
άπό τόν προαναφεράμενον άνεψιόν τής
παθούσης Γεώργιον Δημητρόπουλον.
ό όποιος τούς είχε υποδείξει τήν οι
κίαν, τάς συνήθειας τών ένοικων καί
τάς ώρας κατά τάς όποιας εύρίσκετο
μόνη ή παθοΰσα εις τήν οικίαν.
Κατέθεσαν έπίσης δτι δ Δημητρόπουλος τούς είχε διαβεβαιώσει δτι ή
θεία του έφύλασσεν εις τό σπίτι 10
χιλιάδες δολλάρια περίπου, τά όποια
είχε είς τήν τσάνταν της εύρισκομένην έντός τοΰ μπαούλου.
Ή. σύλληψις τοΰ Δημητροπούλου
δέν έπετεύχθη καθ’ όσον οδτος πρό
τής συλλήψεως τών δραστών διέφυγεν
είς τό έξωτερικόν, χρησιμσπσιήσας
διαβατήριον έκδοθέν έπ’ όνόματι τοΰ
έκ τών δραστών Εύγγέλου Λουκέρη.
Έγένετο ενέργεια πρός τήν «Ίντερπόλ» καί συντόμως θά τεθή καί αύτός είς τήν διάθεσιν τής Ελληνικής
Δικαιοσύνης.

Στολή ' Αρχιφύλακος τό έτος 1928. Εί
ναι χρώματος όποπρασίνου. Τά διακριτι
κά τοΰ βαθμού ερυθρά. ΕίκονίΖεται ό
ΆρχκρύλαΕ ΣΤ. 7 καί νΰν έ.ά. Αστυνό
μος κ. Δόσης.

1925-1975
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Βρ άχ ο ς
στην κόκκινη
πλημμυρίδα

«Το λέμε ανοιχτά καί καθαρά: δεν
είμαστε καλά στον τομέα τής συνωμοτικότητας καί τής
έπαγρύπνησης· γι’ αύτό ή ’Ασφάλεια θριαμβολογεί μέ τις
συλλήψεις. "Αν τέτοια στραπάτσα συνεχισθοΰν, αυτό εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους γιά τό κόμμα καί τον άγώνα μας»...
(Κομμουνιστικός Ραδιοφ. Σταθμός 22-5-54).

Βαρύτατος ύπήρξε ό φόρος αίματος τής Αστυνομίας
Πόλεων καί ιδίως τής Διευδύνοεως ‘Αθηνών εις τον
άγώνα εναντίον τού έρυθροϋ ολοκληρωτισμού. Μό
νον κατά τήν διάρκειαν τής Δεκεμβριανής στάσεως
έπεσαν 138 άστυνομικοι όλων τών βαθμών ενώ ήρωϊκώς μαχόμενοι άλλοι 79 έπεσαν εις άλλας περιόδους.
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"Ί Π

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ τής Ά στυναμίας Πόλεων έν Άθή[~]
ναι; συμπίπτει χρονικώς
•μέ μίαν έργώδη προσπά_Ι Ι_Ι θειαν του K.KJE. πρός συγκρότησιν παρανόμων μηχανισμών. Ή
νέα τακτική τοΰ Κομμουνιστικού
Κόμματος, καθωρίσθη ύπό τοΰ 3ου
εκτάκτου συνεδρίου τούτου (Νοέμβρι
ος 1924) , είς δ, λόγιρ τής σοβαρότη
τας τών προς συζήτησιν θεμάτων,
παρέστη καί δ Γραμματεύς τής Κομ
μουνιστικής Διεθνούς (Κ.Δ.) Άνδρέϊ
Μανουηλίσκυ, μετέπειτα Υπουργός
τών Εξωτερικών τής Ουκρανίας. Είς
τό συνέδρων τούτο έλήφθησαν άποφάσεις έπί διαφόρων θεμάτων, είς έκτέλεσιν τών άποφάσεων τοΰ 5ου συ
νεδρίου τής Κόμιντερν καί κυρίως:

I I

σ) Άπεφασίσθη ή μετοναμασία τοΰ
μέχρι τότε Σοσιαλιστικού
Εργατικού
Κόμματος sic Κομμουνιστικόν Κόμμα
Ελλάδος καί ή ένταζίς του είς τήν Κομ
μουνιστικην Διεθνή.
β) Άπεφασίοθη ή αύτονόμησις τής
Μακεδονίας καί Θράκης.
γ) Έλήφθη άπόφαοις, διά τήν όργάνωσιν παρανόμων μηχανισμών καί τήν
συγκρότησιν πυρήνων είς αγροτικός περιοχάς, επιχειρήσεις, εργοστάσια, γρα
φεία, καί άλλους τόπους εργασίας, ώς
επίσης καί ή κινητσποίησις τούτων έπί
οικονομικών, πολιτικών καί κοινωνικών
Ζητημάτων.

Είς εφαρμογήν τών ώς άνω άποφά

σεων τού συνεδρίου, ελαβον χώραν
πλεΐσται δσαι άπεργίαι, με οίκονομικάς δήθεν επιδιώξεις, άποβλέπουσαι
όμως είς πολιτικούς σκοπούς. Αί περισσότεραι τούτων έξετράπησαν είς
οχλοκρατικός διαδηλώσεις, μέ έπακόλουθον τήν σύγκρουσιν μετ’ άστυνομικών δυνάμεων καί έκατέρωθεν
θύματα. Τό 1929 ή κομμουνιστική
δραστηριότης προσέλαβεν επικίνδυ
νον διό τήν ασφάλειαν τής Χώρας
τροπήν, ιδία κατόπιν τών γενομένων
προσπαθειών, έκ μέρους τού κομμου
νιστικού κόμματος, διειαδύσεώς του
είς τό Σώματα ’Ασφαλείας καί τας
Ενόπλους Δυνάμεις τής Χώρας.
Πρός άντιμετώπισιν τής δημιουργηθείσης καταστάσεως, ή τότε Κυβέρνησις έψήφισε τόν Ν. 4229, «περί
μέτρων άσφαλείας τού κοινωνικού
καθεστώτος καί προστασίας τών Iλευθεριών τών πολιτών». Διό τοΰ νό
μου τούτου κατηργήθη τό μέτρον τής
διοικητικής έκτοπίσεως, δπερ έφηρμόζετο από τού 1926, διό τό Ιπικίνδυνα είς τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν ά
τομα, τής ποινής τής έκτοπίσεως θεσπισθείσης ώς παρεπομένης ποινής.
Ή ίδια Κυβέρνησις, έντός δλίγου χρό
νου, διιδοΰσα δτι ή κατάργησις τού
μέτρου τής διοικητικής έκτοπίσεως
άπέβαινεν έπί ζημίφ τής έθνικής α
σφαλείας, εύρέθη είς τήν άνάγκην νά
έπαναφέρη είς ίσχύν τό μέτρον τοΰ-

μέτρων, τό όποια έλαβε, διώρισε,
τόν Νοέμβριον τοΰ 1931, τόν Ν. Ζονχαριάδην ώς γενικόν γραμματέα τοΰ
Κ.Κ.Ε. Ή Β' δλομέλεια τοΰ Κ Κ .Ε.,
συνελθούσα είς Χαλκίδα (15— 25.12.
1931) , έκτος τών άλλων, άπεφάσι•σε τήν έφαρμογήν τοΰ συστήματος
τής «μαζικής αύτοάμυνας» καί τοΰ
«ένιαίου μετώπου πάλης».
Κατά τήν περίοδον 1932— 1935,
πλεΐσται δσαι άπεργίαι ύπεκινήθησαν έκ μέρους τών κομμουνιστών, μετατραπεϊσαι είς Οχλοκρατικός συγ
κεντρώσεις καί διαδηλώσεις, καταλήξασαι δέ είς αιματηρά αποτελέσμα
τα κατά τας συγκρούσεις μέ τήν ’Α
στυνομίαν.
Ή μαχητική δραστηριότης τού
Κ Κ .Ε ., κατά τό έτος 1936, προσέλαβε λίαν επικίνδυνον μορφήν. Αί άπεργίαι τών διαφόρων συνδικάτων καί
αί πανεργατικαί τοιαΰται διεδέχοντο
ή μία τήν άλλην. Αί συγκεντρώσεις
τών κομμουνιστών είχον προσλάβει
μορφήν έπαναστατικήν. Αί ομάδες
αύτοαμύνης, κατά τας συγκρούσεις
μέ τήν ’Αστυνομίαν, Ικαμνον χρήσιν
περιστρόφων.
Καθ’ δλην τήν περίοδον ταύτην, ή
’Αστυνομία Αθηνών ’άντιμετώπισε μέ
γενναιότητα καί άποτελεσματικώς
τάς ώς άνω οχλοκρατικός έκδηλώσεις, κατά τός όποιας δεκάδες αστυ
νομικών έτραυματίσθησαν, οι περισ-

το, διό τοΰ ύπ’ άριθ. 5174) 1931 Νό
μου. Τήν περίοδον 1929— 1931 χα
ρακτηρίζει μεθοδικός καί λίαν άποτελεσματικός άγών τής ’Αστυνομίας
’Αθηνών κατά τοΰ ΚΚΕ. Αΰτη έπέτυχε νά διείσδυση είςτά ανώτατα κλι
μάκια τών οργανωτικών μηχανισμών
τοΰ Κ Κ . καί νό δημιουργήση τήν
βάσιν έξοντωτικού άγώνος μεταξύ
τών μελών τής ήγεσίας. Τήν έποχήν
έκείνην ή ’Αστυνομία έπέτυχε τήν
σύλληψιν πολλών άνωτέρων καί άνωτάτων στελεχών τοΰ Κ Κ .
Ή δημιουργηθεΐσα ώς άνω κατάστασις είς τός τάξεις τοΰ K.KJE., α
νησύχησε τήν Κ.Δ., ήτις, πρός άντιμετώπισιν ταύτης, εκτός τών άλλων

σότεροι δέ διό πυροβόλων οπλών.
Τό 1937 ή ’Αστυνομία ’Αθηνών, κα
τόπιν μακρών καί έπιμόνων ενεργει
ών, άπεκάλυψεν, είς έπιμελώς κατασκευασθεΐσαν κρύπτην, εν τινι οίκίφ
τοΰ Κολωνοΰ, καί κατέσχε τό άρχεΐον τοΰ Π.Γ. (Πολιτικό Γραφείο) τής
ΚΚ. τοΰ ΚΚΕ. Τό άφορώντα τήν
οργανωτικήν διάρθρωσιν τοΰ κόμμα
τος έγγραφα ήσαν κρυπτογραφικά.
Κατόπιν έπιμόνων προσπαθειών, έπετεύχθη ή άπσκρυπτογράφησις τούτων,
ότε άπεκαλύφθησαν τό στοιχεία δλων
τών στελεχών, άτινα έχρησιμοποιήθησαν διά τήν διάρθρωσιν καί πλαισίωσιν τών κομματικών Οργανώσεων
τού τε κέντρου καί τών έπαρχιών, έν
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αίς καί της κομουνιστικής όργανώσεως εις τάς Ένοπλους Δυνάμεις καί
τά Σώματα ’Ασφαλείας τής Σ.Κ.Ο.
(Στρατιωτική Κομμουνιστική Όργάνυ>ση).
Ταυτόχρονος ένέργεια, εις πανελ
λήνιον κλίμακα, των ’Αστυνομικών
’Αρχών, βάσει τών άποκαλυφθέντων
στοιχείων, είχεν ώς αποτέλεσμα τήν
σύλληψιν μεγάλου αριθμού στελεχών
τού ΚΚΕ. Τό κατασχεθέν πλήγμα
κατά τού ΚΚΕ υπήρξε συντριπτικόν,
ή δέ επιτυχία τής ’Αστυνομίας ’Αθη
νών λίαν έξαιρετική.
Έν συνεχεία ή ’Αστυνομία ’Αθη
νών άπεκάλυψε καί κατέσχε δύο πα
ράνομα τυπογραφεία. Αί έπιτυχίαι
αύται καί αί έν συνεχεία συλλήψεις
στελεχών τού ΚΚΕ εϊδικώς έκπαιδευθέντων εις τήν Ρωσίαν καί άποσταλέντων έκεΐθεν, μέσψ Γαλλίας,
ενταύθα, έδημιούργησαν πλήρη σύγχυσιν έίς τάς τάξεις τού ΚΚΕ. Τό
II .Γ. διελύθη.
Ή ’Αστυνομία ’Αθηνών έπωψελήθη τής συγχύσεως καί έπεδίωξε τήν
πλήρη αξιοποίησή ταύτης. Ούτως,
έπέτυχε νά θέση εις έφαρμογήν σχέδιον άναλήψεως υπό ταύτης, αυτής
ταύτης τής διοικήσεως τού ΚΚΕ. Τψ
δντι, έπέτυχε τήν συγκρότησιν έννεαμελοΰς διοικούσης έπιτροπής τού Κ.
Κ.Ε., τά πέντε μέλη τής οποίας ήσαν
πράκτορες καί όργανα τής ’Αστυνο

μίας άποτελεΐ άξιοθαύμαστον άθλον,
παρόμοιον τού οποίου δεν άναφέρει ή
ιστορία τών κομμουνιστικών κομμά
των.
Ή είσοδος τών γερμανικών στρα
τευμάτων κατοχής καί ή έπακολούθήσασα σύγχυσις εις τό έσωτερικόν
τής Χώρας είχον ώς άποτέλεσμα νά
εύρεθοΰν έλεύθερα, υπό διαφόρους
συνθήκας, τά εις τάς φυλάν.ας κρατού
μενα στελέχη καί μέλη τού ΚΚΕ.
’Από τής στιγμής ταύτης, καί κα
τόπιν τών νέων κατευθύνσεων τής
Κόμιντερν, τό ΚΚΕ, ήρχισε νά άνασυγκροτή τάς έν διαλύσει δυνάμεις
του καί νά προετοιμάζεται πρός πε
ραιτέρω δράσιν. Αί κρατούσαι συνθήκαι παρεΐχον πρόσφορου, άναμφισβητήτως, έδαφος διά τάς συνωμοτικάς
ένεργείας του.
Εις τήν πρωτεύουσαν, ή δράσις
τού ΕΑ.Μ. καί τών παραφυάδων του
έξεδηλώθη μέ άγρίαν τρομοκρατίαν,
συνσδευομένην μέ άθρόας δολοφονίας
τών ύπ’ αυτού θεωρουμένων ώς σοβα
ρών αντιπάλων.
Τήν τοιαύτην έν Άθήναις έπικρατοΰσαν κατάστασιν έκαλεΐτο νά αν
τιμετώπιση ή ’Αστυνομία. Τελούσα έν
γνώσει τών σκοπών τού ΚΚΕ, προέβη εις δλας τάς έπιβαλλομένας ένερ
γείας διαφωτίσεως τού λαού καί άνέλαβε δράσιν διά τήν προστασίαν τών
κινδυνευόντων Ελλήνων πολιτών. Έ-

κτικής εις ήρωϊσμόν δράσεώς του,
κατέστη τό φόβητρον τών κομμουνι
στών, τούς όποιους κυριολεκτικώς
συνέτριβε. Ή σθεναρά καί γενναία
δράσις τούτου μέχρι πέρατος τής κα
τοχής συνέβαλεν, έν τώ μέτρψ τών
δυνατοτήτων του, εις τήν ματαίωσιν
τών περί έπικρατήσεως εις τήν Πρω
τεύουσαν σχεδίων τού ΚΚΕ.
Παραλλήλως πρός τήν έκτεθεΐσαν
δράσιν τού Μηχανοκινήτου Τμήμα
τος, ή ’Αστυνομία Αθηνών, διά τής
λοιπής δυνάμεώς της, άντεμετώπισε
πάσαν περίπτωσιν ενεργού έκδηλώσεις τού ΕΑΜ καί έπέτυχε νά διατηρήση τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν
μέχρι τής άποχωρήσεως τών Γερμα
νών. Έπικειμένης όμως τής άποχω
ρήσεως τών Γερμανικών στρατευμά
των, ή κατάστασις εις τάς ’Αθήνας
καθίστατο λίαν άνησυχητική, λόγψ
τής ένταθείσης δράσεως τού ΕΑΜ
καί τών ύπ’ αυτού ληφθεισών άποφάσεων, περί καταλήψεως τής Πρωτευούσης.
'Ως ήτο έπόμενον, ή στάσις αδτη
τού ΕΑΜ προεκάλεσε μεγίστην σύγχυσιν καί άγωνίαν εις τον έθνικόφρονα λαόν τής Πρωτευούσης. Ή Αστυ
νομία ήγωνίζετο, ένεθάρρυνεν, έμάχετο. "Εν σημαντικώτατον γεγονός
τήν άπησχόλησε τάς ημέρας έκείνας.
Ή. παραλαβή οπλών έκ τού δρμου
τής Βραώνας, δπου είχον άποκρυβή,

μίας, έν πλήρει άγνοια τών λοιπών
τεσσάρων. Διά τού τρόπου τούτου διώκησε μέχρι τής κατοχής καί ήλεγχε,
κατ’ άπόλυτον βούλησιν καί συμφώνως πρός τό έθνικόν συμφέρον, τό
Κ.Κ.Ε., έξ έδιδε δέ ανελλιπώς τον
παράνομον «Ριζοσπάστην», διά τού
όποιου διωχετεύετο εις τούς κομμουνιστάς ή δήθεν γραμμή τού κόμμα
τος.
.Δέον νά σημειωθή, ότι ή ’Αστυνο
μία, διά τής ύπό τον έλεγχόν της
προσωρινής διοικούσης έπιτροπής,
εύρίσκετο εις τακτικήν, δι’ άλληλογραφίας, έπικοινωνίαν μέ αύτήν ταύτην τήν Κομμουνιστικήν Διεθνή. Ή
δλη άνωτέρω έπιτυχία τής Άστυνο-

πέτυχε νά προσεταιρισθή στελέχη τού
ΚΚΕ, κατέχοντα ζωτικάς θέσεις εις
τον δργανωτικόν μηχανισμόν τούτου,
μετά τών όποιων συνειργάσθη ποικιλοτρόπως, έπί σκοπφ δημιουργίας
διαμάχης καί συγχύσεως μεταξύ τών
στελεχών καί μελών τού Κ.Κ.Ε.
Ά νευ ούδεμιάς έπαφής ή συνερ
γασίας μετά τών κατακτητών, ώργάνωσε μαχητικάς, έξ αστυνομικών, δμάδας, αί όποΐαι εις πάσαν περίπτωσιν έτάσσοντο μετ’ αύτοθυσίας άντιμέτωποι τών τρομοκρατών τού Ε Α .
Α.Σ. "Ολως ιδιαιτέρως όφείλομεν νά
έξάρωμεν τήν δράσιν τού Μηχαν/του
Τμήματος τής Δ/νσεως ’Αστυνομίας
Αθηνών. Τούτο, διά τής καταπλη-

σταλέντα από τό Στρατηγεΐον τής
Μ. ’Ανατολής. Ή ’Αστυνομία έπρε
πε πάση θυσίφ καί μυστικότητι νά παραλάβη τά δπλα ταύτα, άντιμετωπίζουσα διπλοΰν κίνδυνον, τόσον έκ μέ
ρους τών κατακτητών, όσον καί τού

Ά λ έξ. Πέτσας. Έπεσεν ήρωϊκώςμαχόμενος κατά τήν άντίστασιν τοΰ Α' Άστυν.
Τμήματος.
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Α ε κ έ μ β ρ ι ο ς 1944
'Ο Γ ο λ γ ο θ ά ς
τής Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
«...Ίο έτος 1954 ήταν χρόνος δοκιμασίας για τούς κουκουέδες
και τούς λαϊκούς αγωνιστές. Ή ασφάλεια μέ τις συλλήψεις
τοΰ Ιούλη και τοϋ Αύγουστου ξεσκέπασε τις άδυναμίες μας.
Τά χτυπήματα Θά μπορούσαν νά μήν έχουν τόσην έκταση,
αν έφαρμόζονταν σωστά oi ύποδείξεις τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.»
(Κομμουνιστικός Ραδ. Σταθμός 1-1-55 ώρα 22.30').

"Ηρωες καί μάρτυρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Δύο έκ των ύπερασπιστών τοϋ Β ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών. Α 
ριστερά ό Αστυνόμος A I. Ζαρούλης και δεΕιά ό ’Αστυνόμος Β ' Σπ. Κομψός. Άποκρούσαντες μέ έλαχιστούς αστυφύ
λακες καί ανύπαρκτα πυρομαχικά, ανω τών 1000 συμμοριτών άρτίως έΕωπλισμένων, συνελήφθησσν μετά τήν έΕάντλησιν
τών εφοδίων καί ώς αιχμάλωτοι ώ5ηγήθησαν εις Ήλιούπολιν καί έΕετελέσβησαν, κατά τόν πλέον άπάνθρωπον τρόπον.

ΕΑΑΣ. Πρός τοΰτο κατήρτισεν όμάδα άστυνομικών, ή δποία μετά μυρίους κινδύνους καί ταλαιπωρίας 10
ήμερων — κρυπτόμενη είς διαφόρους
περιοχάς τής ’Αττικής — κατώρθωσε νά φέρη είς πέρας τήν άκρως σοβαράν καί πλήρη κινδύνων άποστολήν της. Διά τών δπλων αυτών έφωδιάσθησαν πλεΐσται δσαι Άστυνομικαί Ύπηρεσίαι καί ήσαν τά μόνα, τά
όποια διέθετον αδται κατά τήν Δεκεμ
βριανήν στάσιν.
Τήν 12ην ’Οκτωβρίου δ ’Αθηναϊ
κός λαούς, έν έξάλλψ ένθουσιασμω,
Ιπανηγύριζε τήν άπελευθέρωσιν τής
Πρωτευούσης. 'Η χαρά αδτη έπέπρωτο νά μή διαρκέση έπί πολύ, διότι,
άπδ τών πρώτων ήμερών τής άπελευθερώσεως, ήρχισαν νά κατακλύ
ζουν τάς Αθήνας συρφετοί γενειοφόρων, φερόντων δπλα καί διεσταυρωμένας φυσιγγιοθήικας, ώς νά έπρόκειτο περί πολειμικής έκστρατείας.
Τά κατά τά διαφόρους διαδηλώσεις
τών έλασιτών συνθήματα παρεϊχον
τήν βεβαιότητα δτι οί άγώνες τής Παρίδος μας δεν είχον τελειώσει.
Ή ’Αστυνομία, ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν, άνέλαβε τδ βαρύ καθή
κον νά άνεύρη καί συλλαβή άμέσως
τούς τυχόν κρυπτομένους Γερμανούς,
ώς καί τούς συνεργασθέντας μετ’ αυ
τών. Νά έξιχνιάση τά διαπραχθέντα,
διαρκούσης τής κατοχής, έγκλήματα,
νά συλλάβη τούς δράστας καί νά προλάβη γενικώς τάς πάσης φύσεως άντεκδικήσεις. 'Η Ιπιβολή τοΰ κράτους
τοΰ Νόμου, κατόπιν τών προεκτεθέντων, ήτο εργον δυσχερές. Τούτο κα
θίστατο ετι δυσχερέστερον, καθ’ δσον
πλεΐστοι τών δοσιλόγων ή άλλων κα
κοποιών καί καιροσκόπων, άντιληφθέντες τήν έπερχομένην ήτταν τών
Γερμανών, ένετάχθησαν είς τάς δργανώσεις τού ΕΑΜ.
Παρά τήν ένταθεΐσαν τρομοκρατι
κήν δράσιν τών κομμουνιστών, ή ’Α
στυνομία ’Αθηνών προσεπάθησε νά
λάβη τά έκ τών περιστάσεων ένδεικνυόμενα μέτρα άντιμετωπίσεως τού
κομμουνιστικού κινδύνου. Τραγική

καί άνεξάλειπτος παραμένει ή άνάμνησις τών ήμερών εκείνων. Τά ει
κοσιτετράωρα παρήρχοντο έν μέσψ
έναλλασσομένων πυροβολισμών καί
έκρήξεων χειροβομβίδων είς δλόκληρον τήν περιοχήν Άθπνών. Τά «χω
νιά», τδ τρομερόν τοΰτο ψυχολογικόν
δπλον, νυχθημερόν έδόνουν τήν άτμόσφαιραν, μεταδίδοντα κομμουνιστι
κά συνθήματα καί άπειλάς έναντίον
τών έθνικοφρόνων πολιτών.
Ή ’Αστυνομία, πρό τής τοιαύτης
καταστάσεως, έκινητοποίησεν άπάσας
τάς δυνάμεις της. Οί οίκοι διαμένοντες άστυνομικοί, λόγφ τής επιφυλα
κής καί τής συνεχούς υπηρεσίας των,
έγκατέλειψαν τάς οικογένειας των
καί έγκατεστάθησαν είς τάς 'Γπηρεσίας των.
Τήν 3ην Δεκεμβρίου, διά τού ένόπλου καί παρανόμου συλλαλητηρίου
τής, πλατείας Συντάγματος, οί κομμουνισταί έκήρυξαν άπροκαλύπτως
τήν έπανάστασιν κατά τής καθεστηκυίας τάξεως, σκοπούντες τήν βιαίαν
κατάληψιν τής άρχής. Ή Ελλάς διεκινδύνευεν αυτήν ταύτην τήν ύπόστασίν της. Ή ’Αστυνομία ’Αθηνών, έπιχειρήσασα, κατόπιν σχετικών δια
ταγών τής τότε Κυβερνήσεως, νά δια
λύτη τούς συγκεντρωθέντας, έδέχθη
ένοπλον έπίθεσιν τών διαδηλωτών.
Οί πρώτοι άστυνομικοί επιπτον θύμα
τα τής θηριωδίας τού ΚΚΕ.

Από τής έπομένης, τά άκραΐα
Τμήματα, τδ έν μετά τό άλλο, κατελαμβάνοντο ύπδ τών κομμουνιστών.
Οί συλλαμβανόμενοι άστυνομικοί καί
ιδία οί άξιωματικοί ύφίσταντο, πρό
τής σφαγής των, πρωτοφανή βασανι
στήρια. Τούτο ήτο ή έκδήλωσις τού
άβυσσαλέου μίσους τών κομμουνιστών,
τό όποιον ήσθάνοντο κατά τών άστυνομικών.
• «... Οί κουκουέδες 6ν έργασθοΰν καλά, μπορούν νά τινάξουν
στόν άέρα τό προβοκατόρικο πα
ραμύθι, οτι ή Ασφάλεια τά ξέρει
δλα».
(Ν. Ζαχαριάδης)
• «... Ή έλλειψη συνομωτικότητας βοήθησε τήν Ασφάλεια νά
δώση τό χτύπημα, πού μάς έδωσε
μέ τις τελευταίες συλλήψεις...».
(Κομ. Ραδιοφ. Σταθ. 29-9-54).
Τά Α ', Β \ Γ \ Δ ', Σ Τ ', Η ', I ',
ΙΑ '. Αστυνομικά Τμήματα, ή Ύποδ) νσις Τροχαίας Κινήσεως, Τποδ)
νσις Γενικής Ασφαλείας καί τό Μη
χανοκίνητον Τμήμα έδέχθησαν τάς
λυσσαλέας έπιθέσεις τών κομμουνι
στών.
Αί φωτογραφίαι τών άνδρών τής
Δ)νσεως Αστυνομίας Αθηνών, οί'τι-

Τό αυτοκίνητο τοΰ Υπουργού Δικαιοσύ
νης Χρήστου Λαδά, ό όποιος έδολοφονήθη ύπό τών κομμουνιστών, διά χειρός
τοΰ Εύστρατίου Μουτσογιάννη.
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νες Επεσαν ήρωϊκώς μαχόμενοι κατά
τή διάρκειαν της Δεκεμβριανής στά
σεως, είναι σήμερον άνηρτημέναι εις
περίοπτον θέσιν των Υπηρεσιών καί
’Αστυνομικών Τμημάτων ταύτης, ως
έλάχιστον δείγμα όφειλαμένου φόρου
τιμής καί ευγνωμοσύνης, άλλα καί
ώς φωτεινόν παράδειγμα πρός μίμησιν.
Ό πόλεμος τοΰ 1940, ή ξενική
κατοχή, ή δράσις τοΰ ΚΚΕ, καί ή
έπακολουθήσασα Δεκεμβριανή στάσις
τοΰ 1944, μέ τα γνωστά της όλέθρια
άποτελέσματα είς δλόκληρον τήν
Ελλάδα, έδημιούργησαν πολλά καί
σοβαρά προβλήματα. Ή ’Αστυνομία
άντεμετώπιζε μίαν, άνευ προηγουμέ
νου, έκτακτον κατάστασιν.
Μετά τήν καταστολήν τοΰ Δεκεμβριανοΰ κινήματος, ή κατάστασις είς
τήν Πρωτεύουσαν παρουσιάζετα ώς άκρως σοβαρά. Τμήματα τής πόλεως
Ικειντο είς σωρούς ερειπίων. 'Η διέλευσις των «αναμορφωτών τής Ε λ 
λάδας» άφησε καταφανή τά ίχνη τών
μεθόδων τής ζούγκλας, διά τών όποι
ων έπεδίωξαν νά πραγματοποιήσουν
τούς σκοπούς ίων. Τά ’Αστυνομικά
Τμήματα, άτινα, ώς προεξετέθη, έδέχθησαν τάς λυσσώδεις επιθέσεις τών
κομμουνιστών, είχον κυριολεκτικώς
λεηλατηθή. Τά πάντα", δσα δέν ήτο
δυνατόν νά μεταφερθοΰν, είχον τε
λείως καταστραφή.
Παρά τήν κατάστασιν ταύτην, έπρε
πε, πάση θυσία, ή Αστυνομία νά άρχίση τό δύσκολον έργον της. Καί τώ
δντι, έντός δύο ημερών ήρχισαν λειτουργοΰσαι άπασαι αί Άστυνομικαί
Τπηρεσίαι. Οί πολίται, από τής έπομένης σχεδόν τής κατοστολής τοΰ κι
νήματος, ήτένιζον περιχαρείς καί πά
λιν τούς άστυνομικούς, οί όποιοι έπεδίδοντο πλέον είς τά κύρια καθήκοντά των.
Ή ’Αστυνομία είχε νά άντιμετωπίση σωρείαν προβλημάτων. ’Αλλά
τό βαρύτερον καί δυσκολώτερον εργον ήτο τό τής Ιξιχνιάσεως τών δια-

Έλαχίστη αναγνώρισή έκ μέρους τοΰ
ανώτατου Πνευματικού Ιδρύματος τών
θυσιών τών Σωμάτων Ασφαλείας, ύπέρ
τής Ελευθερίας τής Πατρίδος.

πραχθέντων έγκλημάτων, άτινα έξετελέσθησαν διαρκούσης τής κατοχής
καί τής Δεκεμβριανής στάσεως, καί
συλλήψεως τών έγκληματιών, ιδία
κομμουνιστών, οί όποιοι έδρασαν τό
σον είς τάς ’Αθήνας, δσον καί είς τάς
έπαρχίας, καί οι τελευταίοι τών όποι
ων, κατά τό πλεϊστον, κατέφυγον είς
τήν Πρωτεύουσαν. Τό έργον τοΰτο
καθίστατο έτι δυσχερέστερον, διότι
άρκετοί έξ αύτών, καλυπτόμενοι υπό,
ενδεικτικά τής έγκληματικής των
δραστηριότητος, ψευδώνυμα (Τρομά
ρας — Χατζάρας— Φλόγας κ.λ.π.) ,
άπεκρύπτοντο υπό τών παρανόμων
μηχανισμών τοΰ ΚΚΕ. ’Από τοΰ ’Ι
ανουάριου τοΰ 1945 μέχρι τά τέλη
τοΰ Αύγούστου τοΰ ίδιου έτους συνελήφθησαν συνολικώς 8.000 έγκληματίαι, οί πλείστοι τών όποιων έβαρύνοντο μέ πλείονας τοΰ ένός φόνους
καί οίτινες παρεδόθησαν είς τήν Δι
καιοσύνην.
Διά τής συμφωνίας τής Βαρκίζης
(12.2.45) , έκλεισε μέν μία τών τραγικωτέρων σελίδων τής νεωτέρας Ε λ 
ληνικής 'Ιστορίας, ήρχισεν δμως συγ
χρόνως νά γράφεται μία νέα σελίς
τραγικωτέρας καί έπικινδυνοτέρας
περιόδου διά τήν Πατρίδα μας. Διά
τής έν λόγφ συμφωνίας, ετερματίσθη
μέν ή εθνοκτόνος Δεκεμβριανή στά
σις, ήμνηιστεύθησαν δμως οί ήθικοί
αυτουργοί καί οί ήγέται τής έθνοπροδοσίας καί επετράπη ή πολιτική δράσις τοΰ ΚΚΕ. Ούτως, ή ήγεσία τού
του καί τά πολιτικά καί στρατιωτικά
στελέχη τοΰ ΕΙΑΜ— ΕΛΛΣ παρέμειναν έλεύθερα, διά νά συνεχίσουν τό
διαβρωτικόν καί αντεθνικόν έργον
των.
Ή ’Αστυνομία ’Αθηνών, άφ’ ής ήρχισε νά καταφαίνεται ή νέα άπειλή
τοΰ κομμουνισμοΰ, έλαβε τά προσή
κοντα μέτρα. Διά τών συνεχών έλέγχων, σωματικών ερευνών, συλλήψε
ων καί γενικών έρευνών είς όλόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, αιτινες έλάμβανον χώραν έξακολουθητικώς
επί μακράν, νύκτα καί ήμέραν, έπέτυχε τό μέν νά έμπνευση τό αίσθημα
ασφαλείας είς τούς φιλησύχους πολίτας, τό δέ νά κάμψη τό ήθικόν τών
κομμουνιστών. Ώργάνωσεν εύρύτατον δίκτυον πληροφοριών, διεισέδυσε
είς αυτούς τούτους τούς παρανόμους
μηχανισμούς, γεγονός δπερ παρέσχε
τήν ευχέρειαν, διά προληπτικών ένεργειών, νά περιορίση είς τό έλάχιστον
τήν έγκληματικήν δράσιν τής συσταθείσης αύτοαμύνης είς τήν Πρωτεύου
σαν καί σχεδόν νά ματαιώση τά σχέ

δια τής στρατολογίας. ’Ενδεικτικής
άναφέρεται ή σύλληψις, κατά τήν νύ
κτα τής 3 — 4 Μαρτίου 1947, 565
περίπου στελεχών καί μελών τών ώς
άνω μηχανισμών. Τήν 1.5.48, ήμέ
ραν τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, οί κομιμουνισταί διά χειροβομβίδας, ήν έρριψαν κατά τοΰ έμπροσθεν τοΰ «Παρνασσοΰ» διερχομένου αυτοκινήτου τοΰ
Ύπουργοΰ Δικαιοσύνης άειμνήστου
Χρήστου Ααδά, έτραυμάτισαν αυτόν
θανασίμως. Ό δράστης τής στυγεράς
δολοφονίας, φέρων στολήν σμηνίτου,
καταδιωκόμενος υπό παρατυχόντων
αστυφυλάκων, έξεσφενδόνισε κατ’ αυ
τών χειρομβοβίδα, μέ άποτέλεσμα νά
φονευθή δ άστυφύλαξ ΙΙινακούλιας
’Αθανάσιος καί νά τραυματισθοΰν βαρέως οί αστυφύλακες Καράτζαλης
καί Λιακάπουλος τοΰ Α' Άστυνομικοΰ Τιμήματος. Τελικώς δ δράστης,
καίτοι έξεσφενδόνισε καί έτέραν χει
ροβομβίδα, μή έκραγεΐσαν δμως, εύτυχώς, καταδιωκόμενος ύπό τοΰ συνο-

"Ενας άστυφύλαξ μέ τό αυτόματο eic
τό χέρι αντιμετωπίζει κομμουνιστικήν
έπίθεσιν. Πλησίον του έχει έκρογή
χειροβαμθίς.
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'Επάνω: Τό εφιαλτικό χωνί των ημερών της Έαμοκρατίας, τό οποίον συχνότατα ήκούετο εις Αθήνας. Κάτω άριστερά:
Παράνομον κομμουνιστικόν τυπογραφειον άποκαλυφθέν ύπό τής 'Ασφαλείας Αθηνών. Κάτω δεΕιά: Ό ΑρχκρύλαΕ Τ. 54
Λαμπρόπουλος Ιωάννης. Είναι τό πρώτο θϋμα τής Δεκεμβριανής άνταρσίας. Διεμελίσθη οίκτρώς ύπό χειροβομθίδος.
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δοΰ αστυφύλακας τού 'Γπουργοΰ, έχραυματίσθη υπό τούτου καί συνελήφθη. Ούτος ήτο δ Μουτσογιάννης Ευ
στράτιος, έτών 22. ’Εκ τής γενομένης άνακρίσεως, άπεκαλύφθησαν και
συνελήφθησαν οι φυσικοί καί ηθικοί
αυτουργοί της ώς άνω δολοφονίας,
έκ των όποιων 6, καταδικασθέντες
είς θάνατον, έξετελέσθησαν.
Μετά την δολοφονίαν τοΰ Χρ. Λα
δά, ή ’Αστυνομία κατέφερε νέα πλή
γματα κατά τοΰ Κ.Κ.Ε., διά τής συλλήψεως 300 στελεχών καί μελών του,
μεταξύ τών όποιων καί τόν Παπαρρήγαν Δημήτριον, γραμματέα τής
Κ.Ο.Α. (Κομμουνιστική ’Οργάνωση
’Αθήνας,) καί μέλος τής Κ.Ε. τοΰ
Κ.Κ.Ε., δστις είχε καί τήν αρχηγίαν
τής δράσεως τοΰ Κόμματος εις τάς
’Αθήνας. Ή σπουδαιότης τοΰ Ιργου
τής Αστυνομίας έναντίον τοΰ Κομμουνισμοΰ, κατά τό έτος εις τό όποιον
άναφερόμεθα, καταφαίνεται καί έκ
τής κατωτέρω άποφάσεως τής Δ' 'Ο
λομέλειας τοΰ Κόμματος, ή όποια έδημοσιεύθη είς τόν «Ριζοσπάστην»
τής 23.10.48:
«Ένω ό Δημοκρατικός Στρατός τής
Ελλάδας παλεύει σ' όλη τήν 'Ελλάδα
καί ματαιώνει τά σχέδια τού Μονσρχοφασισμοϋ καί τής 'Αμερικανοκρατίας,
καθυστερεί τό μαΖικό παλλαϊκό κίνημα
καί ό ένοπλος αγώνας στην 'Αθήνα. . .
Τό Π.Γ. τής Κ.Ε. του ΚΚΕ άποφααίΖει
τήν καθαίρεση τής 'Επιτροπής Πόλης
τής Κ.Ο.Α. (Κομμουνιστική Οργάνωση
Αθήνας), γιατί άπέτυχε ατό έργο της
καί δέν άνταποκρίθηκε ατά σοβαρά κα
θήκοντα, πού τό λαϊκό άπελευθερωτκό
κίνημα βάΖει μπροστά της. 'Απαλλάσσει
όλα τά μέλη τής καθαιρουμένης 'Επιτρο
πής Πόλης άπό κάθε κομματική δουλειά.
Δίνει έντολή στά πρώην μέλη τής 'Επι
τροπής Πόλης νά βγουν ατό βουνό καί
νά ένταχθοϋν στό Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας. Τό Π.Γ. τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ,
διορίζει νέα 'Επιτροπή Πόλης τής Κ.
Ο.Α..

Ό αγών τής ’Αστυνομίας ’Αθη
νών έναντίον τοΰ Κ.ΚΈ. συνεχίσθη
μέχρι τής οριστικής συντριβής τοΰ
Κομμουνισμού εις Γράμμον καί Βίτσι.
Εκατοντάδες στελεχών καί μελών
συνελήφθησαν, μεταξύ τών όποιων δ
Στέργιος Άναστασιάδης μέλος τοΰ
Π.Γ. τοΰ Κ.Κ.Ε. καί αρχηγός αύτοαμύνης Νοτίου Ελλάδος, δ Τσακί
ρης Μιχαήλ, μέλος τής Ε.Π. (’Επι
τροπής Πόλης) τής Κ.Ο.Α., δ Μπλάνας Άχιλλεύς, μέλος τής Κ.Ε. τοΰ
ΚΚ.Ε. καί γραμματεύς τής Ε.Π. τής
Κ.ΟΑ. καί άλλοι. Πρός τούτοις, συ
νελήφθησαν οι 7 έκ τών 9 άρχικομμουνιστών τής αύτοαμύνης, οι όποιοι,

έκπαιδευθέντες εις Μποΰλκες, είσήλθον διά παράνομον δράσιν -εις τήν
Ελλάδα. Ή έπιτυχής δράσις τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών, έναντίον τοΰ κομ
μουνισμού, έματαίωσε τά σχέδια τοΰ
Κ.Κ.Ε. πρός προσεταιρισμόν Οπαδών
καί δέν επέτρεψε τοΰτο νά κατάλυση
τόν κρατικόν μηχανισμόν. Τάς έπιτυχίας τής ’Αστυνομίας, κατά τήν ώς
άνω περίοδον, ώμολόγησαν οί ίδιοι
οι κομμούνισταί, κατά τήν κριτικήν,
τήν διεξαχθεΐσαν εις τήν Ζ' δλομέλειαν τοΰ Κ Έ Έ ., τόν Μάϊον τοΰ
1950.
«Σύντροφοι. . . Στό χρονικό διάστη
μα πού πέρασε άπό τό 1946 καί δώθε,
ό έχθρός κατάφερε σοβαρά χτυπήματα
o tic κομματικές οργανώσεις, πού έφε
ραν τήν διάλυση πολλών άπ' αύτές. . .
Σαν αίτιες άναφέρονται τά έΕής: Τό
κλιμάκιο τοϋ Π.Γ. στήν 'Αθήνα, οί κομ
ματικές καθοδηγήσεις στις πόλεις, τά
δίπλωσαν
μπροστά
στις
δυσκολί ες
καί
βάρεσαν
ύ π ο χ ώ ρ η σ η
χ ω ρ ί ς
μά
χ η . . . Ή άδράνεια τών κομματικών όργανώσεων πέρασε άπό τό σώμα τους
σάν διαβρωτικό όΕύ καί συνετέλεσε σο
βαρά στήν διάλυσή τους. . . Ή σύνδε
ση τών κομματικών οργανώσεων μέ τις
μδΖες, μέσω τών ποικίλων μαΖικών ορ
γανώσεων, έσπασε μέ τήν τρομοκρατία
τής 'Ασφαλείας. . . "Ετσι, απομονώνον
τας ό έχθρός τις κομματικές οργανώ
σεις άπό τις οργανωμένες μάΖες, τοϋ
ήταν πιό εύκολο νά τις διαλύση.. .

Μετά τήν ήτταν τών κομμουνιστών
είς Γράμμον καί Βίτσι, ή ήγεσία τοΰ
Κ.Κ.Ε., έχάραξε νέαν τακτικήν είς
τόν άγώνα της. Ούτος μετεφέρθη έκ
τοΰ πολεμικού πεδίου είς τήν δργάνωσιν καί καθοδήγησιν τής πάλης
έπί οικονομικών, πολιτικών καί κοι
νωνικών θεμάτων τών λαϊκών τάξε
ων. Βεβαίως,, δ βασικός στόχος τοΰ
Κ.ΚΈ., ήτοι ή κατάληψις τής άρχής ,παρέιμεινεν άμετάθετος.
Σχετικώς, έλεγε τότε δ Ζαχαριάδης:
«Ή κατάσταση παραμένει επαναστατι
κή καί ή διάρκεια τής ύποχώρησης θά
έΕαρτηθή άποκλειστικά καί μόνο άπό τήν
ικανότητά μας νά κρατήσουμε σταθερά
τόν θεμελιώδη κρίκο, ν' άνυψώσουμε
τούς μερικούς αγώνες σέ έπίπεδο με
γάλης σύγκρουσης ώργανωμένης σέ πα
νελλήνιο κλίμακα, γιά τή Ζωή τοϋ λαοϋ,
τό ψωμί καί τή λαϊκή δημοκρατία. . . Μ'
όσο περισσότερο πείσμα οί κομμουνιστές
καταπιαστούν μέ τή δουλειά τής οικονο
μικής, κοινωνικής καί πολιτικής πάλης,
τόσο ή σημερινή σύμπτυΕη καί ύποχώρησή μας θάναι πιό σύνταυη καί προ
σωρινή, τόσο πιό γρήγορα θά δημιουρ
γήσουμε τις συνθήκες καί θά ώρμάσουν
οί προϋποθέσεις γιά τήν καινούργιο γε
νική άντεπίθεσή μας. .

Ό ΆρχιφύλαΕ Κ 73 Καλογερόπουλος
Γεώργιος. ΈΕετελέσθη ύπό τών κομμου
νιστών, μετά τήν πτώσιν τοϋ Β ' Άστυν.
Τ μήματος.

Πλήν τής διεισδύσεως κομμουνι
στικών στελεχών είς τάς νομίμους μαζικάς όργανώσεις, ή ήγεσία τοΰ Κ.
Κ.Ε., μή ίκανοποιηθεΐσα έκ τής έργασίας τοΰ κλιμακίου Πλουμπίδη, έδωκεν έντολήν τό θέρος τοΰ 1950 είς
τόν Ν. Μπελογιάννην νά άφιχθή είς
Ελλάδα έκ τοΰ Παραπετάσματος,
προκειμένου νά άνασυγκρατήση τό
δίκτυον πληροφοριών, σχετικών μέ
τήν άσφάλειαν τής χώρας καί τήν οι
κονομικήν της κατάστασιν. Ή ’Αστυ
νομία ’Αθηνών άπ’ άρχής έτέθη έπί
τά ίχνη τών νέων κινήσεων τοΰ Κ.Κ.
Ε. καί είς κατάλληλον χρόνον συνέ
λαβε τό Μπελογιάννην καί 100 άλλα
στελέχη τοΰ Κόμματος. Έν συνεχεία
άνεκάλυψε δύο Ασυρμάτους, ένα είς
Γλυφάδα μέ χεριστήν τόν Άργυριάδην Ήλίαν καί ένα είς Καλλιθέαν
μέ χειριστήν τόν άρχικομμουνιστήν
Νικόλαον Βαβοΐύδην. Έκ τών κατα«Σύντροφοι... Μέ τις συλλή
ψεις και τό σπάσιμο ή Ασφάλεια
συμπλήρωσε τις πληροφορίες, πού
είχε γιά τις κομματικές οργανώ
σεις. Τό Π. Γ. δέν άντέδρασε σο
βαρά, έπιτελικά ένάντια στις λυσ
σασμένες προσπάθειες τοΰ έχθροϋ
νά διαλύση τις κομματικές μας ορ
γανώσεις...»
(Κρ.τική εις τήν Ζ' ολομέλειαν
τοΰ Κ.Κ.Ε. τόν Μάϊον τοΰ 1950).
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σχεθέντων Αρχείων, άπεκαλύφθη ή δλη όργάνωσις τοΰ κατασκοπευτικού
δικτύου τού όποιου προίστατο δ Ν.
Πλουμπίδης. Συνελήφθησαν 30 στε
λέχη τού τμήματος συλλογής πληρο
φοριών καί τοΰ οικονομικού. *0
ΙΙλουμπίδης συνελήφθη τδ 1952 καί
καταδικαστείς είς θάνατον έξετελέσθη. Μετά ταΰτα, ή Αστυνομία κατώρθωσεν να εισχώρηση έντδς των
παρανόμων μηχανισμών τού ΚΚ.Ε.
καί να δύναταί ούτως, είς αίανδήποτε
στιγμήν, να καταφέρη πλήγματα έναντίον τούτου διά συλλήψεως ή άχρηστεύσείως στελεχών του. Ούτως,
συνελήφθησαν δ Δάλλας Δημήτριος
μέλος τής KJE. Αρχηγός τού έν Ά θήναις κλιμακίου τού Πολιτικού Γρα
φείου, δ Μιλτιάδης Ζαχαράτος, μέ-

Μετά τήν μάχην. . . "Ενας άκόμη άστυφύλαΕ νεκρός. . . Ημέρες τοΰ «Κόκκι
νου Δεκέμβρη», τόν όποιον μερικοί «κα
λοί» "Ελληνες δέν Εεχνοϋν!. . .
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λος τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. καί πολ
λά άλλα στελέχη τών παρανόμων μη
χανισμών.
Μετά τάς άρχάς τού 1954 εφθασαν είς Ελλάδα έκ τού Παραπετά
σματος ήνετικά στελέχη τού κόμμα
τος, έκ τών δποίων δμως τά πλεΐστα
συνελήφθησαν. Μεταξύ αύτών συμπεριλαμβάνονται, δ Λεωνίδας Τζεφρώνης, άπόφοιτος πολιτικής καί κατα
σκοπευτικής σχολής τού Παραπετά
σματος, δ Μόλιος Γρηγόριος, δ Κουτρούκης Γεώργιος, δ Λουλές Κων)
νος, δ Τσαγκάρης Κυριάκος κ.ά.
Νέα έπιτυχία τής ’Αστυνομίας ’Α
θηνών κατά τής κομμουνιστικής δρα
στηριότητας έσημειώθη, την 21.12.
55, δτε άπεκαλύφθη Ασύρματος, πομ
πός καί δέκτης, μετά κρυπτογραφημένων κωδίκων καί σημάτων. Ό χει
ριστής τού Ασυρμάτου Γ. Μωραΐτης
συνελήφθη. Τδ 1957, ή Αστυνομία
συνέλαβε 12 άκόμη στελέχη τού Κ-Κ.
Ε., τά δποΐα είσήλθον είς τήν Ελλά
δα έκ τού Παραπετάσματος.
Άπόδειξιν τού έργου τής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών είς τήν άντιμετώπισιν
τού κομμουνισμού Αποτελούν τά Ακό
λουθα κείμενα, τά δποΐα έλέχθησαν
ύπδ τού Ραδιοφωνικού Σταθμού τών
Κομμουνιστοσυμμοριτών.
. . Ορισμένες πληροφορίες καί γεγο
νότα δείχνουν ότι πρώχτορες της άσφάλειας κάνουν συστηματικές προσπάθει
ες, γιά νά μπουν στις οργανώσεις μας,
γιά νά πιόσουν τά καθοδηγητικά πόστα.
Μ' αύτόν τόν τρόπο έπιδιώκουν νά έπιδροϋν στήν πολιτική τής
οργάνωσης
πράς τήν κατεύθυνση, πού αύτοί θέ
λουν. . . Περισσότερη προσοχή οί έχθροί
μας καταβάλλουν στις περιπτώσεις, πού
γίνεται δουλειά γιά τήν άνασυγκρότηση
τής κομματικής όργάνωσης . . . 'Υπάρ
χουν περιπτώσεις πού ό έχθρός — ή
Ασφάλεια— ποίρνει αύτός τήν πρωτο
βουλία μέ πράχτορές του, γιά νά κάνη
ό ίδιος τήν άνασυγκρότηση...·. (Φρον
τιστήριο τοΰ άγωνιστή —Νέα 'Ελλάδα
—Μόρτης 1951, σελ. 54 —55).
« . . . Δεχθήκαμε ένα σοβαρό χτύπημα
(ούλληψις Τσακίρη κλπ.)' έκεϊνο πού
πρέπει νά κάνουμε, είναι νά βγάλουμε
σωστά συμπεράσματα. .. "Αν μάς πολεμάη ό έχθρός τόσο λυσσασμένα, είναι,
γιά νά μάς κάνη άνίκανους νά όργανωθοϋμε καί νά καθοδηγούμε τούς λαϊκούς
άγώνες (Ρ /Σ 11.9.54 ώρα 22.30'.
« . . . Ή έλλειψη συνωμοτικότητας βο
ήθησε τήν Ασφάλεια νά μάς δώση τό
χτύπημα, πού μας έδωσε μέ τις τελευ
ταίες συλλήψεις. . . · (Ρ /Σ 29.9:54 ώρα
22.30'.
« ...Ε ίν α ι άΕΙωμα γιά τήν μπολσεβίκι
κη έπαγρύπνηση άτι καμμιά δέν είναι τυ
χαία. ότι πίσω άπά κάθε σύλληψη, όν
τήν σκαλίσης, θά βρής τόν έχθρό. πού
τρύπωσε μέσο στις όργονώσεις μ ο ς ...

Τόν έχθρό—τήν Ά σφάλειο—δέν πρέπει
νά τόν ύποτιμάμε. 'Οργανώνει καλά τούς
προβοκάτορες μέσα στις οργανώσεις
μας. . . (Φροντιστήριο τού άγωνιστή —
Νέα Ελλάδα — Φλεβάρης 1952, βελ.
150).
«. . . 'Εδώ κο'ι ένάμισυ μήνα ή Ασφά
λεια κατώρθωσε νά δώση ένα χτύπημα
στήν κομματική οργάνωση τής 'Αθήνας·
(Πρόκειται διό τήν σύλληψιν τοΰ Ν.
Μπελογιόννη. Φροντιστήριο τού όγωνιστή —Φλεβάρης 1952).
«Τό λέμε άνοιχτά κοί καθαρά: δέν
είμαστε καλά στον τομέα τής συνωμοτι
κότητας καί τής έπαγρύπνησης' γι' αυ
τό ή Παπαγική Ασφάλεια θριαμβολογεί
μέ τις συλλήψεις. "Αν τέτοια στραπάτσα
συνεχιστούν, αύτό έγκυμονεϊ σοβαρούς
κινδύνους γιά τό κόμμα καί τόν άγώνα
μ α ς ... ( Ρ/ Σ 29.5.54 ώρα 22.30 ).
«. . . Οί σύντροφοι αύτοί δέν μπόρεσαν
νά δώσουν σωστή έχτίμηση στά χτυπή
ματα τής 'Ασφαλείας καί δημιουργήθηκε ή έντύπωση ότι ή 'Ασφάλεια είναι
σέ θέση όλα νά τά έλέγχη· · .». (Ρ /Σ
22.6.54 ώρα 21.30 ).
« . . . "Οταν ή 'Ασφάλεια μάς δίνη ένα
χτύπημα ,άντί έμείς νά κόψουμε κάθε
έπαφή μέ κείνους, πού είχαν έπαφή μέ
τόν συλληφθέντα, έμείς. σάν νά μήν έ
γινε τίποτα, συνεχίζουμε τήν δουλειά
μας. Έτσι δίνουμε τήν δυνατότητα στήν
Ασφάλεια νά χωθή πιό βαθειά καί νά
μάς δώση τό χτύπημα, πού μάς έδωσε·
(Ρ /Σ 16.10.54 ώρα 22.30 ).
«. . . Ή Ασφάλεια όλα τά παρακολου
θεί, όλα τά Εέρει, παντού έχει τούς άνθρώπους της, τίποτε δέν τής Εεφεύγει
καί ό,τι καί νά κάνης, θά πιαστής. . . νά
σπάση δηλαδή τό ήθικό τού άγωνισ τ ή . . . · Ρ/Σ 26.10.54 ώρο 22.30 ).
· . . .Τό έτος 1954 ήταν χρόνος δοκι
μασίας γιά τούς κουκουέδες καί τούς
λαϊκούς άγωνιστές. Ό τοΕικός έχθρός
μέ τις συλλήψεις τοΰ 'Ιούλη καί τοΰ
Αύγούστου Εεσκέπασε τις άδυναμίες
μας. Τά χτυπήματα θά μπορούσαν νά
ιμήν έχουν τόσην έκταση, άν έφαρμόζοντον σωστά οί ύποδείΕεις τής Κ.Ε. τού
ΚΚΕ» (Ρ /Σ 1.1.55 ώρα 2 2 .3 0 ').
« . . . Ό ταξικός έχθρός καί πριν, μά
ξεχωριστά άπά τήν ύποχώρηση τού
1949 καί δώ, έκμεταλλευόμενος τις δυ
σκολίες μας, έκανε καί κάνει μιά συστη
ματική καί όλόπλευρη προσπάθεια νά
χτυπήση άπά τά μέσα τό Κ.Κ.Ε., νά ύπο,σκάψη τά στελέχη, δηλαδή νά «φαν τό
ΚΚΕ άπό τά μέσα· (δρθρον Μπαρτζώτα τής 16.1.55).

Ή έξιστορηθεϊσα όράσις τής ’Α
στυνομία; ’Αθηνών κοιτά τού Κομμου
νισμού, παρά τήν λίαν περιληπτικήν
καί έντελώς ένδεικτικήν περιγραφήν
της, παρέχει έν τούτοι; είς τόν Ανα
γνώστην τήν δυνατότητα νά έκτιμήση τήν συμβολήν τής ’Αστυνομικής
αυτής Υπηρεσίας, είς τήν περιφρούρησιν τής έθνικής Ασφαλείας, τής δη
μοκρατίας, τών Ελληνοχριστιανικών
ιδεωδών καί τής ήσυχίας καί εύτυχίας τοΰ λαού μας.

ΣΤΟΥΣ Ν ΕΚ ΡΟ Υ Σ
'Όσες κι’ αν είναι οί δάφνες σου,
δαφνοσπαρμένη χώροι,
κ’ δσα κλαδιά κι’ άν έχουν
καί φύλλα στά κλαδιά,
θέ νά τις εύρης λιγοστές,
δεν θά σοϋ φθάσουν τώρα
νά πλέξης τά στεφάνια
στ' άθάνατα παιδιά.
*
**

Ηρώων νεκροί— τί λέω νεκροί;
νεκρός εΐν’ οποίος λυώνει
στήν κλίνη της άρρώστειας
καί πάει καί δέν γυρνά.
"Ομως τοΰ ήρωος ή ζωή
ποτέ της δέν τελειώνει,,
απ’ τή στιγμή, πού σβήνει,
άθάνατη άρχινά.
*
**

Σάν ιερά εικονίσματα
ζωγραφισμένα μέ αίμα
σάς εστησεν ή δόξα
μέ θεία φεγγοβολή'
Ιβγαλεν ή πατρίδα μας
τό λαμπερό της στέμμα,
γονάτισε μπροστά σας,
σκύβει καί σάς φιλεΐ.
I. ΙΙΟΛΕΜΗΣ
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ΑΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ατήν όδό Έρμου
Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ’Α θ η ν ώ ν , ά π ό τ ή ς
έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ώ ς τ η ς ε ις τ ή ν
Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ν κ α ί επ ί
μ ία ν ο λ ό κ λ η ρ ο ν δ Ο ε τ ία ν ,
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ σ α ε π ισ τ η μ ο ν ικ ό ς
μ ε θ ό δ ο υ ς ε ις τ ή ν δ ίω ξ ιν τ ο ύ
εγ κ λ ή μ α το ς, κα τώ ρ θω σ ε νά
έ ξ ιχ ν ιά σ η σ ο β α ρ ώ τ α τ α
ε γ κ λ ή μ α τ α κ α ί ν ά π α γ ιώ σ η
ετι

π ε ρ α ιτ έ ρ ω τ ό

α ίσ θ η μ α ά σ φ α λ ε ία ς τ ώ ν π ο λ ιτ ώ ν .
ΗΝ ΤΡΙΤΗ otic 14 Δεκεμβρίου
1954 καί κατά Tic έπτά ή ώρα
τό απόγευμα έγινε μιά Θραουτάτη
ληστεία ατό κατάστημα γραβατών
τής χήρας Χρ. ΜπιτΖάνη, πού βρίσκεται
στην οδόν Έρμου 60β.
Ό δρόμος αύτός είναι ό έμπορικώτεpoc καί ό πιό πολυσύχναστος δρόμος τών
Αθηνών, κατά τήν ώρα αυτή πού έγινε
ή ληστεία.
ΓΓ αύτό άκριβώς τό έγκλημα τούτο
αναστάτωσε όχι μόνο τήν Αστυνομία
άλλά καί τούς καταστηματάρχας τών
Αθηνών, γιοτί τέτοια εγκλήματα είναι
σπάνια, γιά νά μή πούμε άγνωστα στήν
Ελληνική Πρωτεύουσα.
'Αλλά άς ,δοΰμε πώς έγινε ή ληστεία
αυτή καί πώς ή 'Αστυνομία κατώρθωσε
μέσα σέ λίγες μέρες νά παραδώση στή
δικαιοσύνη τόν άγνωστο δράστη καί νά
ίκανοποιήση έτσι τό αίσθημα τής άσφα
λείας τών έμπορων τού κεντρικού αύτού
τσμέως τών Αθηνών.
Σ τις 7 τό άπόγευμα, τό έμπορικό τής
χήρας ΜπιτΖάνη έκλεισε όπως όλα τά
καταστήματα καί άποχώρησαν οί υπάλ
ληλοι κατεβάζοντας τό ρολό τής πόρταρ, όχι τελείως όμως, γιατί έμεινε μέ
σα ό λογιστής Εύάγγελος Σπυράκης έτών 48, γιά νά τακτοποιήση ώρισμένους
λογαριασμούς.

Τ

Έπταμ,ηνιτάχης. Ό άδίστακτος χακοποιός χαί επικίνδυνος ληστής.
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“ ΕΕω άρχισε νά βρέχη καί κατά Tic
έπτάμιση ή ώρα ένας άγνωστος πέρασε
κάτω άπά τό μισάνοιχτο ρολό, χωρίο
νά τόν άντιληφθή ό λογιστής, καί προ
χώρησε μέσα πράο τό μέρος πού ήταν
τό λογιστήριο.
Τότε ό Σπυράκης τόν άντελήφθη καί
χωρίο νά διοκόψπ τή δουλειά του τόν
ρώτησε:
—Τί συμβαίνει; Τι θέλετε;
—Θέλω τόν κ. ΜαιτΖάνη, ήταν ή άπάντηση τού άγνώστου.
—Πώς; τόν κ. ΜπιτΖάνη; Μά ό κ.
ΜπιτΖάνης έχει πεθάνει!
—Καί ποιος τό έχει τώρα τό μαγαΖί
σάς παρακαλώ;
— Ή χήρα.
—Είναι έδώ τώρα;
— Ό χ ι. 'Έχει φύγει. Θά τήν βρήτε
αύριο τό πρωί.
—Τί τήν θέλετε; Μήπως μπορώ νά
oac έΕυπηρετήσω εγώ;
— "Ερχομαι άπά τή Λάρισα καί θέ
λω νά πάρω μερικές γραβάτες γιά τό
μαγαΖί μου, πού έχω έκεϊ.
—Σ ' αύτό δέν μπορώ δυστυχώο νά
oac φανώ χρήσιμος. Θά έχετε λοιπόν
τήν καλωσύνη νά περάσετε αύριο τό
πρωί.
—Ξέρετε, τό πρωί θά φύγω καί δέν
Εέρω, άν θά προλάβω.
—Δυστυχώο δέν μπορεί νά γίνη τ ί
ποτα γιατί έφυγαν όλοι οί ύπάλληλοι.
"Αν έρχόσαστε 10 λεπτά ένωρίτερα θά
μπορούσαν νά σάς έΕυπηρετήσουν τά
παιδιά. Τώρα όμως δέν γίνεται τίποτα.
Θά περάσετε αύριο, προσέθεσε ό Σπυρόκηο σμνεχίΖοντας τόν έλεγχο τών βι
βλίων.
Ο άγνωστος μετά τήν άπάντηση αύτή
δέν έφυγε όπως ήταν φυσικό. Αύτό έΕένισε τό Σπυράκη, ό όποιος σήκωσε
τό κεφάλι του λέγοντας.
—Θέλετε τίποτε άλλο;
'Αλλά δέν πρόλοβε νά τελειώση τήν
φράση του, άπά τόν τρόμο πού τόν κα
τέλαβε όταν είδε ότι ό άγνωστος είχε
βγάλει άπά μιά δερμάτινη τσάντα πού
κρατούσε ένα πιστόλι καί έστρεφε τήν
κάννη του πρός τό μέρος του.
—Πού είναι τά λεπτά τού μαγαΖιοΰ;
Πού τά έχει ή κυρά; . . Πώς τήν είπες;
Ό Σπυράκης όμως κατείχετο άκόμη
άπό τέτοιο τρόμο, ώστε τού ήταν άδύνατο άκόμη νά βγάλη άπό τό στόμα του
έστω καί μία λέΕη.
Ό άγνωστος τόν πλησίασε τότε καί
πιάνοντάς τον άπό τό μπράτσο τόν κού
νησε λέγοντάς του:
—Έ , Εύπνα. Τί έπαθες; Σού κόπηκε
ή λαλιά; Μή φοβάσαι καί δέν πρόκειται
νά πάθης τίποτα, άρκεϊ μόνο νά μοϋ
πής πού είναι τά λεφτά. Ταυτοχρόνως
ό άγνωστος στήριΕε τήν κάννη τού περι
στρόφου του στόν κρόταφο τού άτυχούς
Σπυράκη, τού όποιου ή ταραχή έγίνετο
άκόμη μεγαλύτερη. Πρό τού κινδύνου ό
μως νά δολοφονηθή άπό τάν κακοποιό
αύτό —γιατί έτσι έπίστευε, όπως άργότερα έΕέθεσε στήν κατάθεσή του —
κατώρθωσε νά ψελλίση ότι δέν ήΕερε
πού είναι τά χρήματα.
Ο άγνωστος όμως δέν έπείθετο, έΕω
φρενών δέ γιά τή στάση τού λογιστοΰ
έπιασε τό περίστροφό του όπό τήν καννη καί κατέφερε κατά τής κεφαλής τού

Μερικά άπό τά πειστήρια, πού Απέδειξαν τήν ένοχήν τού δράστου καί ώδήγησαν εις τήν καταδίκην του.
Σπυράκη ισχυρό κτύπημα. Αυτός έχασε
πρός στιγμήν t ic αισθήσεις του. Επωφεληθείς τούτου ό κακοποιός έσπευσε
πρός τήν είσοδο τοϋ καταστήματος καί
κατέβασε τελείως τά ρολά, ώστε νά μή
είναι δυνατό νό γίνη αντιληπτός άπό
διαβάτες ή καί άστυνομικούς.
Ό άγνωστος όμως παρ' δ,τι ή βρο
χή εξυπηρετεί τά σχέδιά του, έθεώρησε
καλό' νά πάρπ τά μέτρα του γιά ν ’ άποκλείση κάθε περιπλοκή. Κατέβασε λοι
πόν τά ρολά, όπως άναφέρομε, κοί κα
τόπιν έγύρισε στό θύμα του, τό οποίον
είχε άρχίσει νά συνέρχεται. Μόλις συ
νήλθε τούτο τελείως, ό κακοποιός κρα
τώντας τώρα στό χέρια του ένα στιλέ
το τόν έπλησίασε-καί τού είπε:
— Τί λές; "Εβαλες μυαλό ή είσαι
πάντα ό ίδιος; Λέγε γιά νά ξέρω.
—Δέ μιλάς; Αύτό δέν σέ σώξει. Μίλα
γατί θά σέ σφάξω σάν τραγί. Πές, πού
είναι τά κλειδιά;
—Δέν Εέρω σας είπα. Εάν τό ήξερα θά σάς τό έλεγα. Γιατί δέν μέ πι
στεύετε; Σάς λέω τήν αλήθεια.
Ό άγνωστος πρό τής έπιμονής του
έφάνη ότι έπείοθη, χωρίς δέ νά είπη
άλλη λέΕη άνοιΕε τή δερμάτινη τσάντα
του καί ύπό τά άρματα τού έντρόμου
Σπυράκη έβγαλε ένα μαντήλι κεφαλής

καί μέ αύτό τόν έφίμωσε. Κατόπιν ύπό
τήν άπειλή τοϋ στιλέτου, τού όποιου τήν
αιχμή είχε στηρίξει στό λαιμό του, τόν
ύποχρέωνε νά μείνη ακίνητος. Ακολού
θως τόν έψαξε, δέν εΰρε όμως στή
τσέπη του παρά μόνον 300 δραχμές,
τήν ταυτότητά του καί διάφορα χαρτιά
άνευ άξιος. Χωρίς νό χάση τόν καιρό
του, τά πήρε κοί κατόπιν στροφεία πρός
τόν Σπυράκη τού είπε:
—Πού είναι τά κλειδιά; Δ έντά εύρηκα
επάνω σου. Μήπως τά έχεις στό γρα
φείο σου;
—’Ό χ ι δέν τά έχω σάς είπα, γιατί δέν
μοΰ χρειάζονται. Τό παίρνει πάντα ή
κυρία Μπιτξάνη.
Ό άγνωστος, μέ καταπληκτική ψυ
χραιμία άνοιξε τήν τσάντα, έβγαλε ένα
λεπτό σχοινί, καί μ’ αύτό έδεσε τά χέ
ρια τού Σπυράκη. Ακολούθως τόν ύποχρέωσε νά καθήση στό δάπεδο τού
γραφείου του καί κατόπιν νά Εαπλωθή.
"Οταν συνεμορφώθη, έσκυψε καί τού
έδεσε μέ σχοινί καί τά πόδια. Μετά τήν
πράξη του αύτή ήρεύνησε τά συρτάρια
τοϋ γραφείου του, χωρίς όμως καί πάλι
νά βρη τά κλειδιά τοϋ χρηματοκιβωτίου.
—Δέν μπορώ νά βρώ τίποτα, παρετήρησε στραφείς πρός τόν Σπυράκη, ό
όποιος παρακολουθούσε τάς κινήσεις
τού κακοποιού. Πού στό διάβολο τό έ

χεις, τέλος πάντων, αυτά τά κλειδιιά,
δέν θά πής; πρόσθεσε.
Έν συνεχείςι ήρεύνησε καί διάφορα
άλλα σημεία όπου ήταν δυνατό νά ύπήρχαν τά κλειδιά κατά τήν γνώμη του
καί πάλιν όμως χωρίς άποτέλεσμα. Τότε
στραφείς πρός τό Σπυράκη τοϋ είπε:
—Είσαι στραβοκέφαλος. Δέν σέ πει
ράξω όμως γιατί λυπάμαι τά παιδιά σου.
Τώρα θά φύγω. Μή κουνηθής άπό κεϊ
πού είσαι γιατί θά σέ κομματιάσω. Μετά
τά λόγια σύτά προχώρησε πρός τήν έ
ξοδο. Σήκωσε τό ρολό καί έφυγε ένώ
ή βροχή συνεχίξετο.
Ό Σπυράκης μόλις συνήλθε άπό τόν
τρόμο έπεχείρησε νά σπάση τά δεσμό
του, πράγμα τό όποιο καί έπέτυχε χω
ρίς μεγάλο κόπο καί τούτο γιατί τό
σχοινί ήταν έξαιρετικά λεπτό. Κατόπιν
άπηλλάγη καί τού φίμωτρου. ’Ελεύθερος
πιό έσκέφθη νά τηλεφωνήση στό Α '
Άστυνομιικόν Τμήμα. Κατείχετο όμως
άκόμη άπό τέτοιο τρόμο, ώστε έφοβήθη μή τυχόν ό κακοποιός βρίσκεται
έξω τοϋ καταστήματος έτοιμος νά τόν
σκοτώση έάν ειδοποιούσε τήν 'Αστυνο
μία. Γι' αύτό έκλεισε τήν πόρτα τοϋ κα
ταστήματος κοί κατόπιν έτηλεφώνησε
στό Α" Τμήμα.
Ό 'Αξιωματικός τής Υπηρεσίας, πού
πήρε τό τηλεφώνημα, ειδοποίησε άμέσως
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τόν προϊστάμενό του, ό όποιος καί έσπευσε έπί τόπου μέ δύναμη άστυφυλάκων.
—Ποιος είναι;
— Αστυνομία, σάς είπαμε. Άνοϊχτε.
Μέ κάποιο φόβο πάντα στήν ψυχή,
γιατί δέν ξεχνούσε τήν άπειλή τού κα
κοποιού, άνοιξε καί σήκωσε τά ρολά,
εύρέθη δέ τότε πρός μεγάλη του ανα
κούφιση πρό των άστυνομικών.
—Τί συνέβη; ρώτησε ό κ. 'Αστυνό
μος.
—Μέ λήστεψαν. Λίγο ήθελαν νά μέ
σκοτώσουν. Γλύτωσα άπό βέβαιο θάνα
το, δέν ξέρω καί έγώ πώς.
'Αμέσως είδοποιήθη ή Γενική 'Ασφά
λεια πού άνέλαβε τήν έξιχνίαση τής λη
στείας.
Τά χαρακτηριστικά τού δράστου όπως
τά έδωσε ό παθών ήταν τά έξής: « Η
λικία 25 —30 έτών. Ανάστημα ύψηλόν.
Μελσχροινός, φορούσε ρεμπούπλικα
θελουτέ, χρώματος μπέΖ, καπαρντίνα
χρώματος γκρι μπέΖ, τύπου στρατιωτι
κού, χωρίς έπωμίδες, παπούτσια μέ σόλες κρέπ, παντελόνι χρώματος καφέ μέ
ρίγες. 'Επίσης σέ ένα άπό τά μάγου
λά του, κοντά στό στόμα, είχε λευκο
πλάστη κολλημένο σέ σταυρό σάν νά
κάλυπτε κάποια πληγή ή ούλή».
Ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής Ασφα
λείας 'Αθηνών πήρε όλα τά μέτρα, τε
χνικά καί έπιστημονικά, πού έπεβάλοντο γιά τήν έξιχνίαση τού έγκλήματος
αύτοϋ.
Τά μέτρα αύτό, γιά τά όποια διετέθη
ολόκληρος ή δύναμη τής Γεν. 'Ασφα
λείας καί γιά τά όποιο όκινητοποιήθησαν
καί άλλες 'Υπηρεσίες τής Αστυνομίας
καί τής Χωροφυλακής καί τών Αστυνο
μικών Διευθύνσεων, είναι τά άκόλουθα:
α) "Αρχισαν άμέσως έρευνες στά
σημεία έξόδου τής Πόλεως καί στά άστικά καί ύπεραστικά μέσα συγκοινω
νίας.
β) Έγκατεστάθησαν σέ κεντρικά ση
μεία τών 'Αθηνών καί τού Πειραιώς άστυνομικοί πσροκολουθούντες τούς δια
βάτες πού περνούσαν άπό τά σημεία
αύτά.
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Μερικά άπο τά «σύνεργα» της δου
λειάς τοϋ Έπταμηνιτάκη.

υ ) "Αλλες ομάδες άστυνομικών έκα
ναν άναΖητήσεις καί έρευνες σέ διά
φορα κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία,
οίκους άνοχής κλπ.
δ) Ειδικοί άστυνομικοί εξακρίβωσαν
ταχύτατα άπό πού είχε άγορασθή ή βελουτέ ρεμπούπλικα, πού φορούσε ό δρά
στης, καί έτσι προσεκομίσθη στό κατά
στημα τής Γενικής Ασφαλείας όμοια
πρός έπίδειξιν ατούς άστυνομικούς.
ε) ΈΖητήθη άπό τό Υπουργείο Δι
καιοσύνης (Δ)νσιν Φυλακών) νά γνωστοποιηθή άν άπεφυλακίσθη κατάδικος
πού νά είχεν ούλή στό πρόσωπο, στό
σημείο άκριβώς όπου ό άγνωστος δρά
στης είχε τοποθετήσει τόν λευκοπλά
στη καί
στ) "Αρχισε συστηματικά νά γίνεται
ειδική έρευνα καί στά διάφορα ξενοδο
χεία ύπνου.
Τά μέτρα αύτά διήρκεσαν μέχρι τις
18 Δεκεμβρίου 1954, οπότε ό άστυφύλακας πού έκανε παρακολούθηση στά
Χαυτεϊα, έφερε στή Γενική Ασφάλεια
άτομο πού είχε τό χαρακτηριστικά τού
δράστου. Τό άτομο αύτό άνέφερε ότι
ένα άλλο άτομο μέ τά χαρακτηριστικά
τού δράστου σύχναΖε σ' ένα καφενείο
τής πλατείας Λαυρίου καί είχε σχέσεις
μέ τρίτο άτομο άγνώστου έπωνύμου πού
κατήγετο άπό τήν Αίγυπτο.
"Ετσι ένετοπίσθησαν οί άναΖητήσεις
στά κέντρα τής πλατείας Όμονοίας καί
τής πλατείας Λαυρίου καί τήν ίδια μέρα
εξακριβώθηκαν τά
στοιχεία τών ύπο
πτων αύτών τύπων.
Ό "Ενας πού κατήγετο άπό τήν Αί
γυπτο, έλέγετο Ίωσννίδης καί ό άλλος
είχε καταγωγή τήν Κρήτη.

Καί οί δυό τους, κατά τις πληροφο
ρίες τών άνθρώπων μέ τούς όποιους έ
καναν παρέα, έμεναν στά ξενοδοχεία
πού βρίσκονταν έκεί κοντά.
"Ετσι μέ έρευνες πού έγιναν στά ξε
νοδοχεία γύρω άπό τις πλατείες 'Ομό
νοιας, Κάνιγγος καί Λαυρίου, έξοκριβώθηκαν τά στοιχεία καί τοϋ άλ
λου, ό όποιος έλέγετο Έπταμηνιτάκης,
είχε έρθη δέ άπό τήν Κομοτινή καί εί
χε μείνει κατά διάφορα χρονικά διαστή
ματα στό ξενοδοχείο « Ομόνοια». Ό Ίωαννίδης είχε μείνει
στό ξενοδοχείο
«Άλάμπρα».
Τήν ίδια μέρα, 18.12.54, .μέ σύντο
νες άναΖητήσεις έξακριβιώθηκε ότι έμε
ναν καί οί δύο σέ ξενοδοχεία τοϋ Πει
ραιώς.
"Ετσι διετάχθη άμέσως ένα συνεργείο
άπό άστυνομικούς νά πάη πολύ πρωί
στό ξενοδοχείο «Νέα Ανατολή», στήν
Ακτή Ποσειδώνος 22 όπου έμενε ό
Έπταμηνιτάκης. Πράγματι βρέθηκε έκεί
αύτός καί ή γυναίκα του Λαφίνα.
'Αμέσως συνελήωθησαν καί έγιναν
σχετικές έρευνες (σωματικές καί στό
ξενοδοχείο).
Πάνω στόν Έπταμηνιτάκη βρέθηκε ή
κλειδοθήκη τού Σπυράκη πού είχε μά
λιστα μέσα καί τό έπισκεπτήριο τούτου.
'Επίσης βρέθηκε καί μία μάσκα άπό ύ
φασμα όμοιο μέ κείνο πού φίμωσε τό
θύμα κατά τήν ώρα τής ληστείας. Κατά
τήν έρευνα πού έγινε έν συνεχεία στό
δωμάτιο τοϋ ξενοδοχείου, βρέθηκαν
κρυμμένα κάτω άπό τό κομοδίνο, τό πε
ρίστροφο τύπου «Καστανάγκα» καί τό
μαχαίρι μέ τή θήκη του. Στό έπάνω μέ
ρος τής ντουλάπας, προσωπικά έγγρα
φα καί τά λαχεία του.
Τήν ίδια μέρα συνελήφθη καί ό Ίωσνννίδης, πού δέν είχε διανυκτερεύσει
στό ξενοδοχείο «Βαλκάνια» ('Ακτή Ποσειδώνος 12), πήγε όμως άργότερα ε
κεί. Ό Έπταμηνιτάκης έξεταΖόμενος
στήν αρχή άρνήθηκε τό έγκλημά του
καί ίσχυρίσθη ότι τά πράγματα πού βρέ
θηκαν πάνω του καί πού άνήκαν στό
Σπυράκη τά βρήκε μαΖί μέ τή μάσκα τό

βράδυ της προηγούμενης ήμέρας, στό
χώρο τσΰ 'Ηλεκτρικού Σταθμού Θησεί
ου.
Έπηκολούθησε αναγνώριση τού Έπταμινιτάκη άπό τό Σπυράκη. Ό Έπταμηνιτάκηο τοποθετήθηκε σέ σειρά άπό δέκα
αστυνομικούς, πού είχαν τα ίδια περί
που μέ αυτόν χαρακτηριστικά (ανάστη
μα, σωματική διάπλαση, περιβολή). Ό
Σπυράκηο τόν αναγνώρισε άμέσως χω
ρίς κανένα δισταγμό καί τόν ύπέδειΕε.
'Αργότερα, κατά τό βράδυ, ό Έπταμηνιτόκησ ώμολόγησε τό έγκλημα καί κα
τέθεσε ότι δέν είχε κανένα συναυτουργό. Σχετικά ιμέ τά αίτια τής έγκληματικής του αυτής ένεργείας άνέφερε ότι
οφείλονται στήν οικονομική του δυστυ
χία. Καθώς είπε, στήν αρχή έκανε τή
σκέψη ν' αύτακτονήση. Κατόπιν όμως
ΰλλαΕε γνώμη χάριν τής συΖύγου του,
τήν όποιαν άγαποΰσε καί άποφάσισε νά
βρή χρήματα έστω καί εγκληματώντας
γιά νά μπορέση έτσι νά φύγη στή ΒραΖιλία γατί είχε βγάλει καί σχετικό δια
βατήριο γιά τόν ίδιο καί τή γυναίκα του.
Στή συνέχεια τής άπολσγίας του ώμο
λόγησε ότι, προπαρασκευάζοντας τήν
έκτέλεσρ τής πράΕεως, είχε προμηθευ
τή τή βελουτέ ρεμπούπλικα τήν προηγουμένη ήμέρα.
Επίσης σχεδιάζοντας τό έγκλημα έπρομηθεύθη άπό κατάστημα τής όδοΰ
Αθήνας ένα κομμάτι ύφασμα. Πήγε στά
άποχωρητήρια τής πλατείας Καραμάνου
καί εκεί μέ τό μαχαίρι του έκοψε καί
έφτιαΕε τή μάσκα. Τό άλλο κομμάτι τό
φύλαΕε γιά νά φιμώση τό θύμα.
Κατόπιν πήρε άπό ένα φαρμακείο,
παρά τήν πλατεία Όμονοίας, λευκοπλά
στη καί τόν έβαλε σταυρωτά στήν ου
λή πού είχε στό πρόσωπό του.
Από έκεϊ πήγε στήν όδό Έρμοϋ έλέγχοντας τά ιδιάφορα καταστήματα
καί μπήκε στό έμπορικό τής χήρας ΜπιτΖάνη, τό όποιο έκρινε κατάλληλο γιατί
διεπίστωσε ότι ό παθών Σπυράκης είχε
μείνει μόνος του μέσα.
Μετά τήν ληστεία πήγε στήν όδό 'Α 
θήνας, όπου έπεβιβάσθη λεωφορείου
καί κατόπιν διά τής όδοϋ Πατησίων πή
γε στό κέντρο «Γκρίην Πάρκ» τής όδοΰ
Μαυροματαίων, όπου σέ μιά άκρη πέταΕε
τή ρεμπούπλικα καί έβγαλε άπό τό πρό
σωπό του τό λευκοπλάστη- 'Από κεϊ πή
γε στήν πλατεία Κυριάκού καί μέ τόν
ήλεκτρικό σιδηρόδρομο κατέβηκε στόν
Πειραιά.
Σχετικώς μέ τό
χαρτοφύλακα πού
κρατούσε κατά τήν διάπραΕη τής λη
στείας καί πού δέ βρέθηκε στό δωμάτιό
του, κατέθεσε ότι τόν είχε άφήσει σ'
ένα κουρείο τού Πειραιώς όπου καί έΕυρίσθη.
Ή γυναίκα του καί ό Ίωαννιδης έθεβαιώθη στι δέν είχαν άναμειχθή στό
έγκλημα τούτο καί άφέθησαν έλεύθεροι.
"Ετσι μέ τήν επίμονο, συστηματική,
μελετημένη καί ταχύτάτη ένέργεια τής
'Αστυνομίας άνεκαλύφθη καί συνελήψθη
ό άγνωστος δράστης μιας θρασυτάτης
ληστείας, πού διεπράχθη σέ κεντρικώτατο μέρος τών Αθηνών καί μέ πρωτο
φανή θρασύτητα.
Ό δράστης παρεπέμφθη εις τό Πεν
ταμελές Έφετεΐον Αθηνών καί κατεδικάσθη στις 30 Μαρτίου σέ κάθειρΕιν
9 έτών διά ληστείαν.

Σ Τ Ο Ν ΒΩΜΟ Τ Ο Υ
ΚΑΟ Η ΚΟ ΝΤΟ Σ

Θ Υ Μ Α Τ Α ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Δεκάδες Αστυνομικοί έβαψαν και
βάφουν καθημερινά την άσφαλτο
με τό αϊμα τους. Σάν ελάχιστη
προσφορά στη μνήμη τους, γρά
φονται αυτές οί λίγες γραμμές.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ δέν έχει
μονάχα θύματα στόν πόλεμο ή σέ
ταραγμένες έποχές, άλλά καί στήν
ειρήνη καί τήν καθημερινή Ζωή...
Καί αύτό γιατί οί άνδρες τρς είναι άδιάκαπα έκτεθειμένοι σέ ένα σωρό κινδύ
νους, κατά τήν εκτέλεση των καθηκόν
των τους.
Δέν είναι μονάχα τό κρύο, ή Ζέστη,
ή κούραση, ή έΕαντλητική δουλειά. Δέν
είναι μονάχα ό μεθυσμένος, ό φρενο
βλαβής, ό διαρρήκτης, ό κομμουνιστής.
Είναι άκόμα καί οί φλόγες μιας πυρκα
γιάς μέσα στήν όποιαν ύποχρεοΰνται νά
όρμήσουν γιά νά σώσουν τούς κινδυνεύ
οντας. . . Είναι τό πλημμυρισμένο ύπόγειο, τό έτοιμόρρσπο σπίτι, οί άναθυμιάσεις ενός δηλητηρίου, οί έκρήΕεις,
οί βλάβες τού ήλεκτρικοΰ. . . Μέ όλα
τούτα τά δεινά τής καθημερινής Ζωής
ό άστυνομικός θά παλαίψπ, θά δώση
σκληρή μάχη· · ■ κσί. πάνω στό καθή
κον του, ίσως νά θυσιάσρ τή Ζωή του. .
Δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις αύτές...
Είναι συνηθέστατες. . . Περιέχονται μέ
σα στή φύση τής δουλειάς του, πού τόν
προστάΖει νά προστστεύη αδιάκοπα τή
Ζωή καί τήν περιουσία τών συνανθρώ
πων του.
'Αλλά, εκτός αύτων, είναι ή «δράση
τών τροχών». . .
Στά σταυροδρόμια καί στούς άηόμερους δρόμους, στις πλατείες καί στις
έΕοχές, ό φρουρός τού νόμου άγωνίΖεται άγρυπνα νά ύποτάΕη τά συγκοινω
νιακά ρεύματα, νά τά τιθασσεύση καί νά
τά κατευθύνη ομαλά. . .
'Αλλά, καμμιά φορά, οί μηχανές έπαναστατοϋν . . . Καί τότες ή άστυνομία
θρηνεί κάποιο τραγικό θύμα. . .
Έτσι, τό προπερασμένο Σάββατο έ
νας λεβέντης άστυφύλακας πολτοποιή
θηκε κυριολεκτικά άπό μιά κούρσα πού
έπεσε πάνω σ' ένα βυτιοφόρο. . . Καί
τρεις άδελφές μαυροντύθηκαν κΓ άπόμειναν άπροστστευτες, ένω τό άστυνομικό δελτίο δυνάμεως άνέφερε έναν
άπόντα: Τόν άστυφύλακα τού ΛΕ’ Α 
στυνομικού Τμήματος ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΕΛΗ.

Η

Έθυσίασε τή Ζωή του στό βωμό τού
καθήκοντος! . . Καί βύθισε στόν πόνο
τις καρδιές τών συναδέλφων του. . .
Πόσο τραγική είναι τούτη ή περίπτω
ση! ! !
Ένα 27χρσνο παλληκάρι, γεμάτο ό
νειρα καί ιδανικά, κυλίστηκε στήν άσ
φαλτο, δολοφονημένο άπό τούς τροχούς
ένός βιαστικού 'αυτοκινήτου. Κι' όμως!
Είχε Εεκινήσει κάποτε απ' τό χωριό του,
άμούστακο παλληκάρι άκόμα, μέ εύγενικούς πόθους καί ένα σωρό σχέδια γιά
τό μέλλον. . . Καί σάν ντύθηκε τή στο
λή του καί πήγε στό χωριουδάκι του δέν
χόρταιναν νά τόν καμαρώνουν οί δικοί
το υ . . .
“ Ενα παλληκάρι όμορφο κι' εύγενικό,
πού άγάπησε τή Ζωή τής 'Αθήνας καί
γίνρκε υπηρέτης τςς. . . "Ομως έκείνη
άνάλγητα τόν δολοφόνησε τήν ώρα πού
πρόσφερε τόν έαυτό του στήν ύπηρεσία
τών συνανθρώπων του. . .
Καί τώρα, κλαίνε οί δικοί του. Δέν
μπορούν ν' άναγνωρίσουν μέσα σέ τού
τη τήν πολτοποιημένη μάΖα άπό σάρκες
τό ροδοκόκκινο Δημήτρη. ·>. Καί μαΖί
τους θρηνεί κ ι’ ή γειτονιά του, οί φίλοι
του, οί χωριανοί του. . .
Μά, τά δάκρυα ταιριάΖουν μονάχα
στούς νεκρούς. . . Καί ό Δρμήτρης δέν
πέθανε. . . Ζή καί θά Ζή πάντα στή θύ
μηση τών συναδέλφων τ ο υ .. . Καί, κά
θε σούρουπο στόν παραλιακό δρόμο τού
Άλίμου θά βγαίνη νά έκτελέση τήν ύπη
ρεσία του. . . Θά μείνη έκεϊ. . . 'Αόρα
το άγαλμα τού καθήκοντος. . . Γιά νά
θυμίΖπ στούς βιαστικούς οδηγούς τή
θυσία του καί νά τούς προλαβαίνη άπό
καινούργια θύματα. . .
Ναι! Ό άστυφύλακας Δημήτρης Μιχελής θά μείνη παντοτεινό παράδειγμα
αυτοθυσίας. . Θά συμβολίΖη τό καθήκον
στήν εύγενέστερή του μ ο ρ φ ή ... Γιατί
τήν ώρα ακριβώς πού έδέχετο τό δο
λοφονικό κτύπημα ηταν άφοσιωμένος
στό έργο του, μέ τό σώμα καί τήν καρ
διά του. . . ΈΖοϋσε τό μεγαλείο τής ύπηρεσίας του στήν πιό ραφιναρισμένη
του έκφραση. . ■
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

0 ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΗ ΚΑΤΟΧΗ
«...Μέσα εις την φρνκτήν κόλασιν, την όποιαν είχον δημιουργήσει οί ανόσιοι κατακτηταί, οί ’Αστυνο
μικοί υπάλληλοι είχον τήν μερίδα των. Πολλοί ήσαν
εκείνοι, οί όποιοι έπλήρωσαν μέ τήν ζωήν των τήν
ακαμπτον Ε λληνικήν των συνείδησιν. Πολλοί έδέχθησαν τάς δολοφονικός σφαίρας των Γερμανών καί ’Ι
ταλών, διότι δέν ήθέλησαν νά γίνουν πειθήνια όργανά
των. Ά λ λ ’ ακόμη περισσότεροι ήσαν έκεϊνοι, οί όποιοι
έδρασαν καί διεκρίθησαν εις τόν κρυφόν πόλεμον έναντίον τών κατακτητών».

ΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ στι
γμής τής κηρύξεως τοΰ
πολέμου τοΰ 1940 ή ’Αστυ
νομία, ’Αθηνών έπεφορτίσθη, μέ σοβαρά εθνικά
καί κοινωνικά καθήκοντα. Συνέλαβε
τούς υπηκόου; τών χωρών τοΰ "Αξονος, ώς καί τά έθνικώς ύποπτα άτο
μα, τα όποια, άφ’ ένός μέν, ύπήρχε
πιθανότης νά κινηθοΰν κατασκοπευτικώς, άφ’ έτέρου δέ, νά δημιουργή
σουν πνεΰμα ήττοπαθεΐας εις τόν πλη
θυσμόν τής Πρωτευούσης. Τό εργον
τούτο, λίαν λεπτόν καί δυσχερές, έξετελέσθη ταχύτατα, βάσει έπιμελώς
κατηρτισμένου σχεδίου.
Οί αστυνομικοί, μή φεισθέντες κό
πων καί μόχθων, έβοήθησαν εις την
έκτέλεσιν τών σχεδίων έπιστρατεύσεως καί ήσχολή|θησαν συντόνως μέ
τό έπισιτικόν πρόβλημα, έπιτυχόντες
νά κατανείμουν, κατά τό δυνατόν, δι
καίως μεταξύ τών ’Αθηναίων, τά διά

Α

φορα είδη διατροφής, καθ’ ήν στιγμήν
ήρχισε νά παρατηρήται, σχετική μέν
έν άρχή, μεγαλυτέρα δέ βραδύτερον,
έλλειψις τροφίμων.
Παρά τάς άνωτέρω σοβαράς άπασχολήσεις της, ή ’Αστυνομία ’Αθη
νών κατέβαλε πάσαν δυνατήν προσ
πάθειαν είς τούς τομείς άσφαλείας
καί τάξεως, έπιτυχοΰσα λίαν ικανο
ποιητικά άποτελέσματα καθ’ δλην
τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου. ’Αξιοση
μείωτος είναι ή δράσις της κατά τήν
άντιμετώπισιν όχλοκρατικών έκδηλώσεων, όλίγας ημέρας πρό τής ει
σόδου τών γερμανικών στρατευμάτων.
Πολυάριθμοι όχλοκρκτικαί δμάδες έπεχείρησαν λεηλασίας, καταστημάτων
καί αποθηκών. 'Η ’Αστυνομία διά
τής σθεναράς στάσεως της έπέτυχε
νά κατάστε ίλη τάς έκδηλώσεις ταύτας, εύρεθεΐσα είς τήν άνάγκην, ούχί
άπαξ, νά κάμη χρήσιν τών δπλων
πρός άντιμετώπισιν τών σοβαρών τού

των περιστατικών, ή συνέχισις τών
όποιων θά ώδήγει άσφαλώς είς άναρχίαν. Κατά τήν άντιμετώπισιν τών
ώς άνω όχλοκρατικών εκδηλώσεων,
δλως ιδιαιτέρα ύπήρξεν ή δράσις τοΰ
Μηχανοκινήτου Τμήματος τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών.
Κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής,
οί άστυνομικοί τής Δ) νσεως ’Αθη
νών, ώς καί τών λοιπών Διευθύνσε
ων, έστάθησαν παρά τά πλευράν τοΰ
χειμαζομένου Ελληνικού λαοΰ, είς
δλας τάς φάσεις τής δραματικής έκείνης περιόδου. Έπείνασαν, έμόχθησαν, έταπεινώθησαν υπό τών κατα
κτητών, ύπέστησαν τάς έγκληματικάς έπιθέσεις τών κακοποιών, αλλά,
παρά ταΰτα, διετήρησαν άκμαΐον τό
φρόνημά των καί έστάθησαν είς τό
ύψος τής έθνικής καί κοινωνικής των
άποστολής.
Είδικώτερον λόγψ τής σχετικής έλευθερίας κινήσεώς των, οί άστυνο-

"Evac όστυφυλαΕ μονοδικό μήνυμα παρηγοριάς καί έλπίδος, περιπσλεϊ στή χιονισμένη όδό Αιόλου τόν Μάρτιον τοΰ 1944.
Είς τά όκρα διακρίνονται τά εμπόδιο, πού χρησιμοποιούσαν τά στρατεύματα κατοχής.
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«...Ό τα ν ακόμη είχα την ευτυχία νά είμαι Άρχιερεύς των Ενόπλω ν Δυνά
μεων, ήμουν πνευματικός παληός καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Είχα
πολλές φορές λάβει τήν εύκαιρίιη νά έπικοινωνήσω μαζί τους
καί σέ διάφορες τελετές καί στάς Σχολάς των καί σέ άλλες συγκεντρώ
σεις των. Είχα παρακολουθήσει τό έργον των. Είχα αίσθανθή βαθειά και τήν αυταπάρνησίν των τότε, πού ή μαύρη σκλαβιά
έπίεζε τά στήθη δλών μας. Σέ ώρισμένες περιστάσεις
έκρεμασθήκαμε στό λαιμό τους. Και αΰτοΐ μάς έδωκαν τή συνδρο
μή τους σάν τίμιοι "Ελληνες μέ προφανή τόν κίνδυνον τής Ιδίας τής
ζωής των. Ώ ! Ό αγών τής άντιστάσεως στάς ’Αθήνας έστηρίχθηκε σοβαρά στον πατριωτισμό και τάς θυσίας άξιωματικών καί άστυφυλάκων τοΰ τιμημένου Σώματος. ’Από τότε μιά άνάμνησις γλυκεία άπέμεινε στήν ψυχή μου καί πολλές φορές άφήνω θερμούς
στοχασμούς προσευχής νά βγαίνουν άπό τά βάθη τής ψυχής μου γι’ αυτούς».
t

Ό

Μητροπολίτης Χ ίο υ Παντελεήμω ν Φ ω στίνης

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
'Υπήρξε ή μ ό ν η υ ρα τιιιή 'Ε λ λ η ν ιτιή π α ρ ο υσ ία
στά χ ρ ό ν ι α τ ή ς υ α τ ο χ ή ς

μικοί έπροστάτευσαν, έκάλυψαν καί
ένίσχυσαν εις τάς ένεργείας των κλει
στά των μελών τών διαφόρων δικτύ
ων κατασκοπείας κατά τοΰ έχθροΰ.
Είτε κατόπιν διαταγών τών προϊστα
μένων των, είτε αύτοβούλως, ώργάνωσαν δίκτυα πληροφοριών, διά τήν
έγκαιρον ένημέρωσιν τών συμμαχι
κών δυνάμεων έπί τών κινήσεων καί
λοιπών ενεργειών τοΰ κατακτητοΰ.
Πολλαί πολεμικαί συμμαχικαί έπιτυχίαι είς τήν περιοχήν Πρωτευούσης
ώφείλοντο είς τοιαάτας πληροφορίας.
Ή ’Αστυνομία ’Αθηνών, παρακο
λουθούσα τάς ένεργείας τών κατακτητών, δσάκις έλάμβανε γνώσιν περιπτώσεως διώξεως Ελλήνων έκ μέ
ρους τών στρατευμάτων κατοχής, ει
δοποιεί έγκαίρως τά άτομα ταΰτα, δπως λάβουν μέτρα προστασίας των
καί, έν συνεχεία, είς πολλάς περιπτώ
σεις τάς έβοήθει προς διαφυγήν των
είς τό έξωτερικόν.
’Εφωδίασε διά πλαστών δελτίων
ταυτότητος πλεΐστα μέλη τών συμμα-

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΥΠΗΡΞΕ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΟΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
χικών δικτύων κατασκοπείας καί τών
δργανώσεων έθνικής άντιστάσεως καί
διηυκόλυνε ταΰτα είς τήν έθνικήν
των άποστολήν, διά τής μεταφοράς
καί άποκρύψεως άσυρμάτων καί άλ
λων μέσων επικοινωνίας των. Τοΰτ’
αύτό έπραςε καί διά πολλά άλλα ά
τομα, άτι να, διά διαφόρους λόγους,
κατεδκόκοντο ύπό τών στρατευμάτων
κατοχής ή έπεθύμουν νά φύγουν είς
τήν Μ. ’Ανατολήν. Παραλλήλως έπεσήμανε τά μετά τών άρχών κατοχής
συνεργαζόμενα πρόσωπα καί συνεκέντρωνε στοιχεία περί τής προδοτι
κής των δράσεως, τό μεν ϊνα ταΰτα

λογοδοτήσουν έν καιρώ είς τήν Δι
καιοσύνην, διά τήν άντεθνικήν των
δράσιν, τό δέ πρός έγκαιρον ένημέρωσιν τοΰ Συμμαχικού Στρατηγείου
καί λήψ-ιν ύπό τούτου τών ένδεικνυομένων μέτρων, είς ήν περίπτωσιν άπεστέλλοντο τινά τούτων .είς Μέσην
’Ανατολήν, πρός άσκησιν κατασκο
πείας. Βάσει τών στοιχείων τούτων,
άρκετά τοιαΰτα πρόσωπα συνελήφθησαν είς τήν Μέσην ’Ανατολήν.
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής κατο
χής, είς τόν τομέα διώξεως τοΰ έγκλήματος, ή ’Αστυνομία ’Αθηνών κα
τέβαλε πάσαν προσπάθειαν πρός άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν καί δίωξιν τών κακοποιών καί ιδία τών άσυνειδήτων μαυραγοριτών καί άλλων
καιροσκόπων, οίτινες, έπωφελούμενοι τής συνεργασίας των μέ τάς άρχάς τής κατοχής, διέπραττον άξιοποίνους πράξεις, χωρίς τελικώς νά
καθίσταται έφικτή ή παραπομπή των
είς τήν Δικαιοσύνην, έν τούτόις έπέτυχεν ικανοποιητικά άποτελέσματα.

Από τήν συμμετοχήν τής 'Αστυνομίας εις τό Πανεθνικόν αγώνα κατά τού φασιομοϋ είς τά βουνά τής Αλβανίας. Ό
επικεφαλής του άστυνομικοϋ άποσπάσματος, τότε Ύπαστυνόμος κ. Λουκάς Παπακωνσταντίνου, δεύτερος έΕ άριστερών.
Εις τό μέσον μέ τά πολιτικά ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών, άείμνηστος Νικ. Βέης. Ή φωτογραφία έμπροσθεν
ένός καταληφθέντος ιταλικού άχυρού εις Αργυρόκοστρον.

ΟύχΙ σπανίως ή ’Αστυνομία Αθη έθνικών καθηκόντων τής ’Αστυνομίας
νών, προς άρσcv τών παρεμβαλλόμε καί τών ύπερανθρώπων προσπαθειών
νων καπά τήν άσκησιν τών καθηκόν αύτής, όπως διατη,ρήση τό έθνικόν
των της δυσχερείων, ήλθεν είς προφο φρόνημα τών Ελλήνων καί παρεμρικήν σύγκρουσιν μέ τούς προστάτας ποδίση τάς προσηλυτικάς διαθέσεις
(κατακτητάς) τών διαφόρων κακο τοΰ εχθρού, δ έν τιμητική διαθεσιμόποιών, καίτοι έγνώριζεν δτι δια τής τητι Αοχαγός Π. Πετρόπουλος, είς
τοιαύτης στάσεως της διεκινδΰνευε σύγραμμά του, ύπό τον τίτλον «Ή ε
τόσον τήν ύπόστασίν της, δσον καί τήν θνική δράσις τής ’Αστυνομίας Πόλε
ζωήν πολλών δργάνων της.
ων», γράφει σχετικώς, μεταξύ άλ
Ύπό τοιαΰτας συνθήκας, πλειστά- λων:
κις έπελήφθη σοβαρών άξιοποίνων
«. . . Μέσα είς τήν φρικτήν κόλασιν,
πράξεων, ήτοι φόνων, ληστειών, διαρ τήν όποιαν είχον δημιουργήσει οί άνόρήξεων κλπ. Εξίχνιασε πλεΐστα δσα σιοι κατακτητοί, οί ’Αστυνομικοί ύπάλληλοι είχον τήν .μερίδα των. Πολλοί ήέγκλήματα καί γενικώς έπέτυχεν δ σαν εκείνοι, οί οποίοι έπλήρωσαν μέ τήν
σον αί περιστάσεις έπέτρεπον, τήν Ζωήν των τήν άκαμπτον Ελληνικήν των
διατήρησιν τής ασφαλείας έν τή Πριο- συνείδησιν. Πολλοί έδέχθηοαν τάς δο
λοφονικός σφαίρας τών Γερμανών καί
τευούση είς καλόν έπίπεδον.
Ιταλών, διότι δέν ήθέλησαν νά γίνουν
Ό .ρόλος δμως τής ’Αστυνομίας πειθήνια
όργανά των. Αλλ' ακόμη πε
’Αθηνών κατά τήν περίοδον τής Κα ρισσότεροι ήσαν εκείνοι, οί όποιοι έδρα
τοχής δέν περιωρίσθη είς τήν έκτέλε- σαν καί διεκρίθησσν είς τόν κρυφόν πό
σι·ν τών άπλών καθηκόντων της. Τό λεμον έναντίον τών κατακτητών. Κατ' έπανάληψιν ό εχθρός ήθέλησε, πότε μέ
εργον της Ιπεξετάθη κυρίως είς τό τό
καλόν κοί πότε μέ τήν βίαν, νά έζαέκτακτον, άλλ’ όψιστον, καθήκον τής ναγκόση τούς Άστυνομκούς νά τόν ύπροστασίας τοΰ Ελληνικού Λαού, πηρετήσουν. Αλλά δέν εΰρεν έδαφος
άπό τάς πάσης φΰσεως εξοντωτικάς είς τάς έπιδιώΕες του αύτάς. Ούδείς
Αστυνομικός έπρόδωσε τόν όρ
καί διαβρωτικ·άς διαθέσεις τοΰ κατα "Ελλην
κον του, ούδείς έγινεν έπιλήσμων τοϋ
κτήσου. ’Επί τών έκτάκτων αυτών πρός τήν Πατρίδα καθήκοντος. 'Αντιθέ
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τους, όλοι έστόθησσν άκλόνητοι είς τάς
έπάλΕεις τοϋ Έθνους καί έπολέμησαν
τόν κατοκτητήν, άλλοτε έκ τοΰ εμφανούς
καί άλλοτε κρυφίως.
Είς τόν μυστικόν πόλεμον, οί 'Αστυ
νομικοί
μας έπαιΕαν σημαντικώτατον
ρόλον.
Από στελέχη τής Αστυνομίας
Πόλεων έδημιουργήθησαν οί .πρώτοι πυ
ρήνες τής Εθνικής άντιστάσεως. Οί
Αστυνομικοί ιμας, έΕ άλλου, είναι εκεί
νοι, οί όποιοι κατώρθωσαν, λόγω τής
θέσεώς των, νά έμπαίΖουν τούς κατακτητάς, νά τούς ύπόσχωνται πράγματα
τά όποια ουδέποτε διενοοΰντο νά πράΕουν καί, τέλος, άφοϋ τούς έκέρδιΖον
τήν εμπιστοσύνην, τούς παρέσυρον είς
ένερ\είας, αί όποιοι είχον καλά άποτελέσματα διά τούς ύποδούλους “ Ελληνας.
Ή συμπεριφορά τών 'Αστυνομικών,
έναντι τών ' Ιταλών καί τών Γερμανών,
ύπήρΕεν άΕιοπρεπής καί καθ' όλα Ε λ 
ληνική.
Παλλάκις οί Γερμανοί καί οί Ιταλοί
έΖήτουν άπό τήν Αστυνομίαν στοιχεία,
διά διαφόρους Ελληνας, τούς όποιους
είχον συλλάβει καί βάσει τών όποιων
θά έατήριΖον τήν κατηγορίαν, τήν όποιαν
τούς είχον έπιρρίψει. ΈΖήτουν άπό τούς
"Ελληνας Αστυνομικούς νά τούς δώ
σουν πάσης φύσεως πληροφορίας, τάς
όποιας ήθελον νά έκμεταλλευθοΰν κα
ταλλήλως, διά τήν έπίτευΕιν τών άνιέρων σχεδίων των. Πολλάς φοράς, ήμερησίως, έκολοϋντο οί ΑΕιωματικοί τής
'Αστυνομίας είς τά Φρουραρχεία καί είς
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Από t 'ic πρώτες ημέρες τής μαύρης κατοχής. Ιταλός στρατιώτης, ρυθμίΖει τήν κυκλοφορίαν εις τήν Πλατείαν Όμανοίας, κατά τήν διακίνησιν φαλάγγων των κατακτητών. Παρά τούς κινδύνους καί τήν άφόρητσν πίεσιν, ή άστυνομία Αθη
νών, κατώρθωσε νά ύφίσταται ώς οργανωμένη κρατική δύ νσμις καί νά βοηθη παντοιοτρόπως τόν χειμαΖόμενον λαόν
μας.
τάς διοφόρους άλλας 'Υπηρεσίας κατα
σκοπείας τών Αρχών κατοχής, διά νά
δώσουν τήν συνδρομήν των, πρός άνακάλυψν καί σύλληψιν διαφόρων κρυπτομένων 'Ελλήνων πατριωτών.
Ό λοι οί καταδιωκάμενοι, ώς έθνικώς
εργαζόμενοι,, Οπό τών κατακτητών, εις
τά όργανα τής 'Αστυνομίας Πόλεων εϊχον στηρίΕει τάς ελπίδας τής διασώσεώς των, ή τής φυγής των εις τό έΕωτεριικόν. Καί πράγματι, διά τής συνδρο
μής τών 'Αστυνομικών μας, έπί τοϋ προκειμένου, καί χάρις εις τάς παραπλα
νητικός πληροφορίας, τάς όποιας έδιδον εις τούς κοτακτητάς οΰτοι, κατωρθώθη, όχι μόνον ή διάσωσις άρκετών
καταδιωκομένων, άλλά καί ή ένίσχυσις
αύτών, διά τήν συνέχισιν τοϋ πατριωτι
κού των έργου. . .

Ά λ λ’ ή πατριωτική δράσις τής
Αστυνομίας ’Αθηνών δεν περιωρίσθη μόνον εις τά-ήρωϊκά πεδία τοϋ
μυστικού πολέμου, κατά τών κατα
κτητών· έξεδηλώθη έπιτυχώς καί
πρός άλλας κατευθύνσεις. Συγκεκριμένως, ένψ παντού τής Ελλάδος ή
παρουσία τού Ελληνικού Κράτους
είχεν έκλείψει, είς τήν Πρωτεύουσαν
έντονος έξηκολούθει νά ύφίσταται ή
παρουσία τού Κράτους, τούτου, χάρις
εις τάς φιλότιμους καί άόκνους προ

σπάθειας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή
όποια διετήρησεν έαυτήν είς περκι)πήν καλώς ώργανωμένης καί λειτουργούσης Κρατικής Υπηρεσίας.
Οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων, κατά τήν μαύρην αύτήν περίοδον
τής κατοχής, Ιστάθησαν είς τδ ύψος
των καί ώς "Ελληνες καί ώς άστυνομικοί. Αί ύπηρεσίαι της έλειτούργουν
κατά τρόπον υποδειγματικόν, ύπέρ
τών πολιτών, ώστε, δταν κάποτε ή
Γερμανική Διοίκησις έπεδίωξε τήν
συνεργασίαν τής Γ.Γ.Α. ’Αθηνών, είς
μίαν κοινήν προσπάθειαν έναντίον τών
Ελλήνων κομμουνιστών, ό τότε Δι
οικητής αύτής κ .Ν. Μπουραντάς ήρνήθη διαρρήδην οίανδήποτε πρός
τούτο σύμπραξιν, δηλώσας άμα δτι
είναι μεν δπωσδήποτε έχθρός τών
κομμουνιστών, πλήν έννοεΐ νά τούς
άντιμετωπίση μόνος, ώς Ελληνικήν
Ισωτερικήν ύπόθεσιν. Πέραν τούτου,
ή έθνιική δράσις τής ’Αστυνομίας
Πόλεων έξεδηλώθη καί είς άλλους
τομείς.
Οβτω, πολυτίμους προσέφερεν ύπηρεσας ή ’Αστυνομία Πόλεων, διά τών
’Αστυνομικών αύτής Τμημάτων, είς

τήν προσπάθειαν έπισιτισμού τού ύποδούλου πληθυσμού, διά τής δικαίας
κατανομής τών έλαχίστων ύπαρχόντων άγαθών. Ή σχετική δραστηριότης εφθασε μέχρι σημείου, ώστε νά
ίδρυθοΰν καί νά λειτουργήσουν κανο
νικά συσσίτια, έπί μακρόν χρόνον, τή
πρωτοβουλία καί άποκλειστική ευθύ
νη ’Αστυνομικών Τμημάτων.
Τοιουτοτρόπως, ή Άστυνομία ’Α
θηνών συνέβαλεν άπσφασιστικώς είς
τήν έπιβίωσιν τού Ελληνικού Λαού
καί είς τήν σθεναράν κατά τού κατακτητού άμυνάν του, πρός δέ άπέδειξιε, κατά τρόπον άδιαφιλονίκητον,
δτι αισθάνεται — καί πράγματι εί
ναι — σάρξ έκ τής σαρκός τού Ε λ 
ληνικού Λαού, μετά τού όποιου συνέζησεν άπολύτως τό δράμα τής κα
τοχικής περιόδου, άλλά καί συνεμερισθη τούς άγώνας καί τάς προσδο
κίας του, διά τήν νέαν καί λαμπράν
άνατολήν τού ’Εθνικού μας μέλλοντος.
Κατά τήν Ιδίαν περίοδον, ή ’Αστυ
νομία, παρά τό γεγονός δτι Ιζησε μέ
χρι μυχίων τό Ελληνικόν δράμα, ή
άντιμετώπισις τού όποιου είχεν άπορροφήσει πάσαν ικμάδα της, έν τού103

Ε πάνω : Ή άνθρωπιστική πλευρά τής δράσεως τής Άστονομίας ’Αθηνών, καπά τήν
περίοδον τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Διανομή συσσιτίου εις ’Ιταλούς αιχμα
λώτους. Κάτω: Πεινασμένα 'Ελληνόπουλα τήν κατοχήν. 'Η δραστηριότης τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών, εις τήν προσπάθειαν έπισιτισμοϋ του λαοΰ τής Πρωτευούσης, Iφθασε μέχρι τοϋ σημείου νά ίδρυθοΰν και νά λειτουργήσουν εις τά ’Αστυνομικά τμή
ματα κανονικά συσσίτια. ’Απέναντι: Εύχαριστήρων έγγραφον τοΰ ΙΙρωθυπουργοΰ
τής Ν. Ζηλανδίας Ρ. Fraser καί τοϋ Διοικητοΰ τοϋ 2ου Νεοζηλανδικοΰ Έκστρατευτικοϋ Σώματος έν Έ λ λ ά δ ι, Στρατηγοϋ Bernar Fryberg, πρδς τά
’Αστυνομικά
Τμήματα Κυψέλης καί ’Αμπελοκήπων, διά τήν μετ’ αύταπαρνήσεως συνδρομήν των
πρός Νεοζηλανδούς στρατιώτας.

τοις εδρε καί τόν χρόνον καί τήν ψυ
χικήν ρώμην, ν’ άναλωθή εις μίαν
εύρυτέραν καί άνθρωπινωτέραν προ
σπάθειαν, έκδηλουμένην διά τής προ
στασίας, εξυπηρετήσεις καί βοήθειας
άλλοεθνών, διαβισύντων έν Έλλάδι
καί κινδυνευόντων έκ τής λαίλαπος
τοΰ κατακτητοΰ.
"Απειροι είναι αί περιπτώσεις,
καθ’ άς άνδρες τής ’Αστυνομίας προεκινδύνευσαν, διά νά άποσπάσουν,
από τούς όνυχας τοΰ κατακτητοΰ, Αλ
λοεθνείς κατοίκους τής Ελλάδος ot
όποιοι είχον καταστή στόχος τής μα
νίας αύτοΰ. ’Ανώτεροι ’Αξ/κοί τής
’Αστυνομίας ’Αθηνών έβοήθησαν, μέ
κίνδυνον τής ζωής των, τούς καταδιωκομένους Ίσραηλίτας, προμηθεύοντες εις αύτούς πλαστά δελτία ταυτότητος μέ Χριστιανικά δνόματα.
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, πολλοί Ίσραηλΐται ήδυνηθησαν νά διασωθούν.
'Η τοιαύτη προσφορά τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων έτιμήθη δεόντως ύπό
τοΰ Ίσραηλινοΰ Κράτους, διά τής α
πονομής τοΰ υψηλότερου καί ίερωτέρου τίτλου, τόν όποιον ό Εβραϊκός
Λαός, άπό άρχαιοτάτων χρόνων, α
πονέμει εις πάντα άνθρωπον, δ όποιος
σώζει τήν ζωήν Εβραίων, καλούμε
νου «Δίκαιος τών ’Εθνών».
Ή σχετική έκδήλωσις έπραγματοποιήθη τήν 12.7.70, εις τήν ένταΰθα
αίθουσαν τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας, υπό τοΰ Έβραϊκοΰ Ιδρύματος
«ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ» καί τών ένταΰθα
διπλωματικών αύτοΰ έκπροσώπων.
Μεταξύ τών τιμηθέντων, συμπεριλαμβάνονται: οί έκλιπόντες, ήδη, 1)
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων
"Αγγελος "Εβερτ, 2) Άστυν. Δ) ντής
Α' Μ. Γλύκας, 3) Δ) κός Δ) ντής
’Αστυνομίας Πόλεων Δ. Βλαστάρης,
καί 4) ό έ.σ. Άστυν. Δ) ντής Α' καί
τέως 'Γπουργός κ. Δ. Βρανόπουλος.
“ Εις τήν ’ Ελλάδα— έτόνισεν eic σχε
τικόν λόγον του ό διπλωματικός εκπρό
σωπος τοϋ ’ Ισραήλ—διεσώθηοαν πολλοί
Έβραϊσι, χάρις εις τήν άγάπη διά τόν
πλησίον, τήν άφοσίωσιν καί τό θάρρος
άνθρώπων, οί όποιοι έπίστευον, ότι ή
Ζωή των δέν εΐχεν άξίαν, δν δέν έβοήθουν τούς πλιγσίον των κινδυνεύοντας.
Ένήργησσν έντός τοϋ πνεύματος τής
μεγάλης Έλληνικιής κληρονομιάς, ή ό
ποια, μαΖύ μέ τόν ’Εβραϊσμόν, έγινε
κτήμα όλων τών πολιτισμένων Λαών. . .
Απευθυνόμενος πρός έκείνους, τών ό
ποιων τάς πράξεις έχομεν τήν μεγάλην
τιμήν νά όνομνησθώμεν σήμερον, έπιθυμώ νά εϊπω, δτι ό ’ Εβραϊκός Λαός τής
διάσπορος κοί τοϋ ’ Ισραήλ θά τούς ένθυμήτοι οίωνίως. "Ας είναι εύλαγημένοι μέχρι τέλους τών αιώνων. . . ’Εξ όνόματος τής Ειδικής "Επιτροπής ’Απο
νομής τού τίτλου τοϋ «Δικαίου τών Έ-

^~ας α πευθύνω το σύντομον αυτό μήνυμα δια να σας άπω πόσον ή Κυβέρνησή
και ό Λ αός τή ς Νέας ζηλανδίας είναι εύγνώμονες προς τό Ελληνικόν Ε θνος.
Ενθυμούμεθα όλα όσα έκόματε διά να βοηθήσετε τους Νεοςηλανδουςίτρατιώτας
οί όποιοι έμειναν όπίσιο όταν ή χώρα σας κατελήφθη από τον ΓερμανικόνΙτρατόν ·
τόνΆπρίλιοντου 1941. Εχρμεν βαθεΐαν συναίσθησιν τ% υπιχρεώσεωςτηςΝεαςΖηλανδίας
προςτους γενναίους τούτους Ελληνας διάτό θάρρος και την αυτοθυσίαν των
Εις σαςπροσωπικώς επιθυμώ νά εϊπω ότι ουδέποτε θά Λησμονήσιομεν αυτό που
εκάματε. Ινωρίζομεν στι ένεδύσατε και έθρεψατε τους άνδραςμας όταν εσείς οί ίδιοι · ·
έστερεΐσθε καί τούτο πράττοντες υπεφέρατε και εκινδυνευσατε. Δ ι όλα αυτά είμεθα · ·
βα θείος εΰγνώμονες.Σάςάπευθυνίο τάς είλικρινεστέρας εύγάς διά την ευτυχίαν καί
ευημερίαν της χώρας σας άπό τους φίλους καί συναδέλφους σας έκ Νέας Ζηλανδίας *

ΤΤρωθυπουργός

Διοικητής του 2 " Νκ$ηλ<ιν$ικοϋ
Εκστρατευτικου Νώρατος.
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Στιγμιότυπο^ άπό τήν συγκινητικήν τελετήν, τήν 15.7.70, κατά τήν όποιαν τό 'Εβραϊκόν "Ιδρυμα ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ έτίμησε τήν
’Αστυνομίαν ’Αθηνών, διά τήν πρός τούς καταδιωκομένους δπό τίδν Ναζί Ίσραηλίτας συνδρομήν της. Εις τήν φωτογραφίαν εΤς
έκ τίδν τιμηθέντων, δ τ. Άστυν. Δ)ντής κ. Βρανόπουλος, μετά τοθ ειδικού άπεσταλμένου τοΰ Ιδρύματος.

θνών», τοΰ ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ, Λσμβάνω
τήν τιμήν νά σάς άπονείμω τόν άνώτατον αυτόν τίτλον μετά μεταλλίου».

Παλαιότερσν, ή ’Αστυνομία Πόλε
ων, διά τήν προς τούς διωκομένους
Ίσραηλίτας συνδρομήν της έτιμήθη
δι’ ©οδικού διπλώματος, ύπδ τής Διε
θνούς ΈνώαεΙως Ισραηλιτών, ή ο
ποία, προς τοΰτοις, ενέγραψε τό ’Α
στυνομικόν Σώμα εις τήν Ίεράν Βί
βλον της.
Ή σχετική επιγραφή τής Βίβλου
εχει ώς εξής:
.ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΕΓΡΑιΦΗ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΒΙΒΛΟΝ, ΠΡΩΤΟΒΟΥ
ΛΙΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ, ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΘΑΡ
ΡΑΛΕΑΣ
ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α ΙΙΩ Μ ΑΤΙΚΩ Ν
ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Δ ΙΩ 
ΓΜΩΝ».

Γενικώς είπεΐν, ε’ις δλας τάς δραματικάς φάσεις τής Γερμανικής κα
τοχής, δ λαός τής Πρωτευούσης είχε
παρά τό πλευρόν του τούς ’Αστυνομι
κούς υπαλλήλους, συμπάσχσντας καί
συμμεριζομένους τάς δοκιμασίας του.
Διά παντός τρόπου, αί ’Αστυνομι
κά! Ύπηρεσίαι διηυκόλυνον πλεΐστα
μέλη τών συμμαχικών δικτύων κατα10 6

Έ π ά ,ω : "Αγγελος "Εβεοτ. Ώ ς ’Αστυνο
μικός Δ/ντής ’Αθηνών έξέδωκε χιλιάδας
πλαστών ταυτοτήτων μέ τάς όποιας έφωδίασε τούς καταδιωκομένους Εδραίους.
’Απέναντι: Τό υπό τοθ Ιδρύματος ΓΙΑΝΤ
ΒΑΣΕΜ άπονεμηθέν εις τούς άστυνομικούς
τίδν Άθηνίδν μετάλλιον, διά τήν πρός τούς
Ίσραηλίτας τίδν Άθηνίδν βοήθειαν των.

Φυλακίσεις, βασανιστήρια, έξορίες
καί απειλές, έκ μέρους τών αρχών
κατοχής στάθηκαν άνίκανα εις το
νά άναγκάσουν τούς αστυνομικούς
νά παυσουν νά βοηθούν μέ κάθε
τρόπο τόν χειμαζόμενο λαό μας.

σκοπείας καί τών όργανώσεων Εθνι
κής ’Αντιστάσεως, έβοήθουν εις τήν
διαφυγήν αύτών, εις τήν μεταφοράν
καί άπόκρυψιν μέσων τηλεπικοινω
νίας των καί γενικώς έκάλυπτον καί
ένίσχυον1 τάς πολυτίμους, ύπέρ τοΰ
’Έθνους καί τής συμμαχικής ύποθέσεως, ένεργείας των. Ταυτοχρόνως,
οί ’Αστυνομικοί Υπάλληλοι έπεσήμαινον τά μετά τοΰ εχθρού συνεργαζόμενα άτομα καί συνεκέντρωνον στοι
χεία τής προδοτικής αύτών δράσεως,
άποβλέποντες, άφ’ ενός μέν εις τήν,
έν καιρώ, παραπομπήν τίων ένώπιον
τής Δικαιοσύνης, άφ’ Ιτέρου δέ εις
τήν έγκαιρον ένημέρωσιν τού Συμ
μαχικού Στρατηγείου, δσάκις τά ά
τομα ταΰτα άπεστέλλαντο εις Μ. ’Α
νατολήν, δι’ άσκησιν κατασκοπείας.
’Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή, διά
τήν έποχήν ταύτην, ή μετ’ αύταπαρνήσεως άπόκρυψις, συ-ντήρησις καί
φυγάδευσις 'Αγγλων στρατιωτικών
καί δή Νεοζηλανδών, ύπό τών ’Αστυ
νομικών Υπαλλήλων ’Αθηνών καί
Πειραιώς. Πολλοί ’Αστυνομικοί, με
προφανή κίνδυνον τής ζωής των, άπέκρυψαν εις τάς οικίας των καί εις
τά ’Αστυνομικά ακόμη Οικήματα
Νεοζηλανδούς καί τούς έφυγάδευσαν
καταλλήλως.

"Απονης τοΟ έ α ω τ ε ρ ι χ ο β ττ)ς κυρίως αιθούσης τοΟ 'Ιδρύματος Γιάντ η Βασέμ. Είς περίοπτου θέσιν τοΰ κτηρίου είναι Εγγε
γραμμένοι δλοι οί «Δίκαιοι τίδν Εθνών», δσοι δηλαδή έβοήθησαν τδν Έβραϊκδν λαόν κατά τήν διάρκειαν τοΰ Ναζισμού.
«Δίκαιοι τώ ’Εθνών» έχουν άνακηρυχθή πλεΐστοι άξ)κοί τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών.

ΟΤΙ ΕΝΕΔΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΘΡΕΨΑΤΕ
ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΜΑΣ, ΟΤΑΝ ΣΕΙΣ ΟΙ
JAIOI ΕΣΤΕΡΕΙΣΘΕ
ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ
ΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΥΠΕΦΕΡΑΤΕ ΚΑΙ ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΤΕ. ΔΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΜΕΘΑ
ΒΑΘΕΩΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ. ΣΑΣ ΑΠΕΥ
ΘΥΝΩ ΤΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣΤΕΡΑΣ ΕΥΧΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΚΑΙ ΕΥΗ
ΜΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΣΑΣ ΕΚ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ».

Σαφής άπόδειξις τής τοιαύτης
προσφοράς τής ’Αστυνομίας Πόλεων
είναι εν ιστορικόν ευχαριστήριον Ιγγραφον τής Κυβερνήσεως Ν. Ζηλαν
δίας. Τό έν λόγο) έγγραφον άπεστάλη τό 1947 πρός τά ’Αστυνομικά
Τμήματα Κυψέλης καί ’Αμπελοκή
πων καί φέρει τήν υπογραφήν τοΰ
ίδιου τότε Νεοζηλανδοΰ Πρωθυπουρ
γού Ρ. Fraser, ώς καί τοΰ ένδοξου
Διοικητοΰ τοΰ 2ου Νεοζηλανδικοΰ
Έκστρατευτικοΰ Σώματος έν Έλλάδι, τοΰ θρυλικοΰ Στρατηγοΰ Bernand
Freyberg, Ιχει δέ ώς έξής:
«ΣΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΝ
ΑΥΤΟ ΜΗΝΥΜΑ, ΔΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΠΩ
ΠΟΣΟΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΛΑ
ΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΟΝ ΕΘΝΟΣ.
ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΘΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΚΑΜΑΤΕ, ΔΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ, ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΟΠΙΣΩ, ΟΤΑΝ Η
ΧΩΡΑ ΣΑ Σ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙ
ΛΙΟΝ ΤΟΥ 1941. ΕΧΟΜΕΝ ΒΑΘΕΙΑΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ,
ΔΙΑ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΘΥ
ΣΙΑ ΤΩΝ. . . ΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΙΠΩ, ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ
ΘΑ ΛΗΣΜΟΝΗΣΩΜΕΝ ΑΥΤΟ ΤΟ Ο
ΠΟΙΟΝ
ΕΚΑΜΑΤΕ.
ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ

Ή διάσωσις χιλιάδων άνθρώπων,
Ε λλήνω ν, Εβραίων καί άλλλων
άπό τά χέρια τής Γκεστάπο είναι
ένας ακόμη άθλος αρετής γιά τήν
Αστυνομία Πόλεων καί τιμά καί
δοξάζει δλους δσοι υπήρξαν οί ήρωες εκείνου τοΰ τολμήματος.

'Οπωσδήποτε, ή απασχόλησες τής
’Αστυνομίας Πόλεων, είς τά προαναφερθέντα έκτατα καί ΰψιστα ’Εθνικά
καθήκοντα, δεν ήμπόδισε τό έργον
της καί κατά τοΰ κοινοΰ έγκλήματος.
Μεγάλαι κατεβλήθησαν προσπάθειαι,
διά τήν άντιμετώπισιν τών μαυραγο
ριτών και άλλων καιροσκόπων καί
κακοποιών στοιχείων τής κατοχικής
περιόδου, τά όποια, επωφελούμενα,
πολλάκις, τών ιδιαιτέρων σχέσεών
των μετά τοΰ κατακτητοΰ, διέπραττον έγκλήματα καί κατώρθωνον ν’ άποφεύγαυν τήν παραπομπήν των είς
τήν Δικαιοσύνην.
Πρός περιστολήν τοΰ κακοΰ τού
του, ή ’Αστυνομία Πόλεων ’Αθηνών
δέν άπέφυγε καί τήν σύγκρουσίν της
πρός τάς Άρχάς ·κατοχής, Γνα έπιτύχη, υπό δραματικάς συνθήκας άστυνομεύσεως, τήν έξιχνίασιν πλείστων δσων σοβαρών έγκλημάτων.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α Α Μ Ι Μ Η ΤΑ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Οι αστυνομικοί
κλητήρες
καί ό

ΣΟΥΡΗΣ
Κλέφτες... Πώ, πώ, στα σπί
τ ια σας μέ σίδερα κλεισθήτε
και θάψετε άν έχετε στο χώ(μα τον παρά σας,
φυλάξετε τά ροϋχα σας και
(δ,τι κι’ αν φορητέ
τις κ ό τ τ ε ς , τις μπουγάδες
(σας και δλα τά καλά σας.
Μην έμπιστεύεσθε ποτέ κλη
τήρες κι’ α σ τ υ ν ό μ ο υ ς
και βγαίνετε γι’ άσφάλεια μέ
(νυχτικά στους δρόμους.

ΟΜΙΖΩ δτι τις περισσότερες
γ.οά τις πιο σωστές πληροφο
ρίες για. τό παρελθόν μάς τις
δίνουν οί εύθυμογράφοι καί οί
σατυρικοί τής έποχής πού θέλομε νά
έρευνήσωμε. Kt’ δπως για τήν Ιδιω
τική ζωή των Βυζαντινών άντλοΰμε
άπειρες λεπτομέρειες άπό τον άνεκδιήγητο έκεΐνο τον φουκαρά σατυρικό
ποιητή, τόν Θεόδωρο Πρόδρομο, τόν
Πτοχωπρόδραμο δπως έμεινε γνωστός
στήν Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτε
χνίας, έτσι για τά τελευταία χρόνια
τοΰ περασμένου αίώνος, θά ’πρεπε ν’
άνατρέξωμε στόν Γεώργιο Σουρή, αύτόν τόν περίφημο χιουμορίστα καί χαριτολόγο ποιητή πού πέθανε στά
1919.
Λίγα χρόνια πρίν, δταν δ θιασάρχης Κωστής Λειβαδέας άνέβαζε στο
θέατρο τοΰ Έθνικοΰ Κήπου ένα έργο
μου τήν «’Ανθισμένη Μυγδαλιά», μέ
ρώτησε μια μέρα:
— Πώς νά ’τανε άραγε ντυμένοι οί
χωροφύλακες στά 1880;
Πραγματικά σ’ αύτό τό έργο έπρε
πε νά έμφανιστοΰν καί μερικοί άστυνομίκοί τής έποχής έκείνης κάί δέν
είχα σκεφτεΐ τί στολές θά έπρεπε νά
φορούν. Πάντως, ή έρώτησις τοΰ Λειβαδέα δέν μ’ έφερε σέ δύσκολη θέσι,
γιατί θυμήθηκα τόν Σουρή, τήν άκένωτη αύτή πηγή πάσης λεπτομέρει

Ν

Είν' ή Ζακέττα κόκκινη, όλο φωτιά καί λαύρα,
όπως τά πανταλόνια τους είναι σταχτιά ή μαύρα,
μά κάποτε κοί καφετιά ή σ' άλλο χρώμα πάλι,
σ' αύτό τό περινούστατον κλητήρων Καρναβάλι.
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ας γιά τις τελευταίες δεκαετηρίδες
τοΰ δεκάτου ένάτου αίώνος.
Πήγα στό σπίτι μου καί φυλλομέ
τρησα ένα δυό τόμους τοΰ Σουρή. 'Α
κριβώς σ’ ένα ποίημά του, κάποιους
σατυρικούς του στίχους, δημοσιευμέ
νο στά 1880, δ μεγάλος εκείνος καί
άλησμόνητος εύθυμογράφος περιέ
γραφε κάπως τήν στολήν τών όργάων τής Εξουσίας, πού δέν έκαλοΰν’το
τότε ούτε χωροφύλακες ούτε άστυφύ
λακες, αλλά κ λ η τ ή ρ ε ς. Καί
δρίστε τί άναφέρει δ Σουρής στά
1880:
Μέ τήν κ ό κ κ ι ν η
πόντο Ζακέτα
kai ένα σπαθάκι κοντό,
όπου νοιώσω πώς παίΖουν πασέτα,
τίκι - τόκα τήν πόρτα βροντώ.
Κ ι- άμα δίχως λεπτό άπομείνω
τό σπαθί μου λιγάκι χτυπώ,
τό λυχνάρι μέ τρόπο τούς σβήνω
κΓ όσα εϋρω μπροστά μου τ' άρπώ.

”Ας άφήσωμε γιά μια στιγμή τήν
πρόδηλη σατυρική αιχμή πού είναι
μάλιστα άρκετά τσουχτερή καί άς πε
ριοριστούμε στό ντύσιμο. Κ ό κ κ ιV η ζακέτα φορούσαν οί κλητήρες
τής έποχής τοΰ 1880 καί αύτδ ήτανε
τό πρώτο μου βήμα στήν έρευνα γιά
τήν στολή τών δργάνων τής τάξεως
σ’ έκείνη τήν ειδυλλιακή έπσχή. Κόκ
κινη ζακέτα. . . Πανταλόνι δμως;
Σ’ έκεΐνο του τό ποίημα δ Σουρή' δέν

"Ο,τι κι' άν θέλη τό φορά, -ό,τι κ ι' άν βέλη βάΖει
κανείς κλητήρας φίλοι μου γι' αύτό δέν χολοσκάΖει.
καί ίσως ίσως κάποτε, νά δούμε έν 'Αθήναις
τής τάΕεως τά όργανα ντυμένο. . . κολομπίνες.

μιλούσε για πανταλόνι, όμως ένας άλ
λος εύθυμογράφος,, ό Κ. Σκόκος κάτι
αναφέρει αυτός:
Είν' ή ζακέτα κόκκινη, όλο φωτιά καί
. . (λαύρα
όπωα τά πανταλόνια

touc

είναι σταχτιά
(η μαύρα,

μά κάποτε καί καφετιά ή σ' άλλο χρώμα
(πάλι
σ’ αύτό τό περινούστατον κλητήρων
(Καρναβάλι.
"Ο,τι κι' άν βέλη τό φορά, ό,τι κΓ άν
(βέλη βάζει
κανείο κλητήρας φίλοι μου γι' αύτά δέν
(χολοσκάζει
καί ίσως ίσως κάποτε, νά δούμε έν Ά (θήναις

τής τάΕεως τά όργανα ντυμένα. . . κο
λομπίνες.

Μαύρο πανταλόνι, λοιπόν, κόκκινη
ζακέτα καί ένα σπαθάκι «κοντό», ό
πως σημειώνει δ Σουρής έμμέτρως
καί δμοιοκαταλήκτως. "Ομως ένφ οί
κλητήρες— άστυνομικοί κλητήρες έκαλοϋντο — στις μεγάλες πόλεις φο
ρούσαν αυτήν την κόκκινη ζακέτα
καί πιθανώς πηλήκιο άπδ κόκκινη
τσόχα, οί χωροφύλακες τών χωριών
καί τών κίωμοπόλεων; φορούσαν άμπέχωνο μπλε βαθύ, μέ κυανή επίσης
κοντή περισκελίδα, λευκές βλαχόκαλτσες καί τσαρούχια. Αύτό τό ντύσιμο
τής χωροφυλακής στήν υπόλοιπη Ε λ 
λάδα δέν μάς άναφέρει κανένας σα
τυρικός ποιητής, άλλα ένα σκίτσο
από τό έργο τού Παντόπουλου. «Ή
νύφη τής Κούλουρης», στό όποιο παί
ζει ρόλο πρωταγωνιστοΰ δ πολύς ενω
μοτάρχης Ζουλαχμάκης, ντυμένος μ’
αυτόν τόν τρόπο.
*
**

Γράφω παραπάνω ότι ή σατυρική
αιχμή τοΰ Γεωργίου Σουρή κατά τών
κλητήρων είναι πολύ τσουχτερή. Τί
συνέβαινε δηλαδή τήν Ιποχή έκείνη;
0 ί κ λ η τ ή ρ ε ς , πού ήτανε έντεταλμένοι για τήν καταδίωξι τής
χαρτοπαιξίας, έμπαιναν στις κρυφές'
καί μυστικές λέσχες, έπαιζαν καί ό
ταν έχαναν τά λεπτά τους έσβηναν τό
φώς καί άρπαζαν τά χρήματα τών άλ
λων πολιτών;
Μήπως έννοεΐ τίποτε άλλο 6 Σου-

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Τ Η Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ 1843
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Επάνω: Ό αμίμητος Γεώργιος Σουρής.
Μέ τήν καυστική του σάτυρα «τραγού
δησε» τά «ώραία» καί ανεπανάληπτα τής
τότε 'Αστυνομίας. 'Αριστερά: Ή Πλα
τεία Συντάγματος, όπως ήταν τό 1920.
Κάτω: «Τύπος» τής Παλιάς Αθήνας.
’Απέναντι: "Αποψις τής Πρωτευούσης
τό 1920.

ρής; ’Ό χ ι . . . Ή σατυρική του διάθεσις ήτανε αυτή καί δχι άλλη. ’Επι
ζητούσε μάλιστα μέ τούς στίχους του
νά μαστίγωση τό άστυνομικό σύστη
μα της έποχής του, έποχής κατά τήν
όποιαν οί περίφημοι αυτοί άτυνομικοί
κλητήτες, δεν είχαν καμμιά προπαίδευσι, καμμιά ειδικότητα ή προμάθησι, άλλά διωρίζοντο άπό τούς. . . δη
μάρχους καί τά δημοτικά συμβούλια
των μεγάλων πόλεων, δπως καί οί
προϊστάμενοί τους οί άστυνόμοι.
Κάι ήτανε φυσικό, κάθε δήμαρχος
νά έβαζε τούς μπράβους του γιά κλη
τήρες, χωρίς νά έξετάζη καθόλου τό
ποιόν καί τό ήθος των άστυνομικών
κλητήρων πού διώριζε γιά τήν τ ήρ η σ ι της τάξεως καί τήν δημιουρ
γία πάσης άταξίας.
Καί έξακολουθεΐ ό Γεώργιος Σου
ρής τούς χαριτολογικούς του στίχους
τοΰ 1880.

—"Οποιος θέλει νά γλεντήοη
καί άσίκης νά φανη,
όλα τ' άλλα ας τ' άφήση
καί κλητήρας νά γένη.
*
**

Νά λοιπόν μιά ενδιαφέρουσα πλη
ροφορία. Οί άστυνσμικοί κλητήρες τοΰ
1880 διωρίζοντο άπό τούς δημάρ
χους καί τά δημοτικά συμβούλια.
Μά οί κλητήρες υπήρχαν πάντα,
άφοΰ καί αρκετά χρόνια μετά τήν δημοσίευσι των στίχων τοΰ 1880, ό Γε
ώργιος Σουρής ιέξακολουθεΐ νά τούς
μνημονεύη σ’ άλλους σατυρικούς στί
χους, στά 1886, μέ τόν τίτλο: «Με
ταρρυθμίσεις».
Ό σ τις ούρήοη άναιδώς άντίκρυ παρα
θύρων
ή στό Πανεπιστήμιον ή στήν 'Ακαδη(μίαν
αύτός νά συλλαμθάνεται ύπό τριών
( κλητ ήρων
κΓ εύθύς νά περιτέμνεται εις τήν 'Αστυ
νομίαν.

Μέρα νύχτα γυρνώ στήν 'Αθήνα
γειτονιά δέν αφήνω μισή
κι' όπου τύχω βαρβάτη κ ο υ ζ ί ν α
(δηλαδή μαγείρισσα)
Αλτ. . . φωνάΖω, στόν τόπο, τίς εϊ;
Στήν άρχή μέ θυμώνει, μέ σκάνει
μά της πέφτω κΓ έγώ ατά γερά
Εαδερφάκι της πρώτο μέ κάνει
καί περνούμε κι' οί δυό μιά χαρά.

ΚΓ άν τόν μεγάλον του Έρμού άποπατή(σης δρόμον,
χωρίς τήν κοσμιότητα νά σκέπτεσαι κα(θόλου,
άμέσως ν' αναγκάζεσαι ύπό τών άστυνό(μων,
ν' όποπατήσης φανερά καί στήν οδόν
Αιόλου.

Καί καταλήγει τό σατυρικό ποίη
μα τοΰ Σουρή μ’ ένα συμπέρασμα:

Βέβαια ή σάτυρα τοώ Σουρή είναι
κΓ Ιδώ φανερή. Θέλει νά δείξη πό
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σο βρώμικη πόλις ήτανε τότε ή ’Αθή
να πού καθένας έκανε δ,τι ήθελε, χω
ρίς νά δίνη, λογαριασμό σέ κανένα.
Δύναμις άστυνομική δέν υπήρχε πο
τέ τόση γιά νά επιβάλη τήν τάξι καί
γιά ν’ άναζητά εύθΰνες καί νά έπιβάλη κυρώσεις. Καί θυμάμαι — κΓ
έγώ άκόμα, γιατί δυστυχώς τά ’χω
τά χρονάκια μου·— θυμάμαι μανδρότοιχους σέ κεντρικούς δρόμους τής
πρωτεύουσας, στούς όποιους οί περα
στικοί έκαναν τίς φυσικές τους άνάγκες καί άδιαφοροΰσαν γιά τήν γνω
στή καί κλασσική πιά έπιγραφή, μέ
μαΰρα γράμματα άπό πίσσα σέ άσβεστοχριαμένο ντουβάρι: ’Απαγορεύεται

τό ουρεΐν αύατηρώς καί δια ροπάλου.
'Ο Σουρής, δέν υπάρχει Αμφιβολία,
Ιχει τό δικαίωμα νά γράφη καί νά
χαριτολογή δπως θέλει καί όπως του
Αρέσει. ’Εκείνο που μάς ενδιαφέρει
εμάς άπό τόν Σουρή καί τούς στίχους
του είναι τό μπέρδεμα πού κάνει
άφοΰ Αναφέρει τήν ίδια χρονιά —
1886—καί κλητήρες καί Αστυνόμους.
Καί σαν νά μήν έφταναν αότοί, Ανα
φέρει σε Αλλο ποίημα τής ίδιας έποχής καί ε υ ζ ώ ν ο υ ς πού είχαν
Αναλάβει καί αότοί Αστυνομικά κα
θήκοντα. Καί γράφει ό Σουρής,:
Δέν τρέχεις κίνδυνο νά φας, ε ύ Ζ ω(ν ι κ ό ο τ η λ ι ά ρι
οΰτε φοβάσαι χαστουκιές, άπ- τόν Μπαϊ(ρακτάρη.
*
**

’Έγραφα πιό πάνω δτι αότά τά όρ
γανα τής Εξουσίας, τά έστρατολογούσε ή έκάστοτε Δημοτική Αρχή δπου
καί δπως ήθελε καί τά εδρισκε. Φυ
σικά δέν μπορούσαν νά έχουν καμμιά
ειδικότητα, οΰτε καί μπορούσαν νά
διακριθοΰν γιά καμμιά εύφυία. Γ’ αυ
τό, δ μεγάλος γελοιογράφος τής έπο'/ής, δ θέμος "Αννινος, τά έσατύριζε καί τά γελοιογραφοϋσε καυστικώτατα. Τό μέγα θέμα τής ήμέρας ή
τανε στά 1885 τό κλείσιμο των χαρ
τοπαιγνίων. Στήν ΘΙύρα κάθε γνω

στής λέσχης ιέτοπαθετήθησαν δύο σκο
ποί γιά ν’ Απαγορεύουν τήν είδοσο.
"Ομως στο εσωτερικό ή Λέσχη λει
τουργούσε διότι ©ί πελάτες τής Λέ
σχης έμπαιναν άπό τά πλάγια παρά
θυρα χωρίς νά τό άντλαμβάνωνται οί
κλητήρες.
Δέν είναι λίγες οί γελοιογραφίες
τού Θέμου ’Λννίνου πού Ασχολούν
ται μέ τήν διακωμώδησι αυτή, Οί έφημερίδες έξεγείρονται μέ τήν κατάστασι αυτή πού έχει γι’ Αποτέλεσμα
τήν έλλειψι πάσης Ασφαλείας στήν
πρωτεύουσα, δ δέ Σουρής -— πάλι δ
έμμετρος χαριτολόγος Σουρής,—γρά
φει, γιά τήν Ασφάλεια:
Κλέφτες. . . Πώ, ιπώ, στά σπίτια σας μέ
(σίδερα κλεισθήτε
καί θάψετε άν έχετε στά χώμα τόν παρά
(σας,
φυλάΕετε τά ροϋχα σας καί δ,τι κΓ άν
(φορητέ
τις κόττες, τις μπουγάδες σας καί δλα
(τά καλά σας.
Μήν έμπιστεύεσθε ποτέ κλητήρες κ' ά(στυνόμους
καί βγαίνετε γι' άσφάλεια μέ νυχτικά
ατούς δρόμους.

Αυτούς τούς στίχους δέν τούς έ
γραφε δίχως λόγο δ Αλησμόνητος
Σουρής. Είχαν σημεΐωθή τότε πολλά
κρούσματα — νύχτα —στούς Αθηναϊ
κούς δρόμους δπου είχαν συλληφθή

δχι λίγοι ’Αθηναίοι Αργοπορημένοι
πολίτες Από κλητήρες μέ στολή καί
είχαν κυρολεκτικά άπογυμνωθή. Νά
ήτανε άραγε κακοποιοί αύτοί οί λη
στές, κακοποιοί μέ ,στολές κλητήρων
ή μήπως ήτανε πραγματικά Αστυνο
μικοί κλητήρες πού έφταναν σέ οικο
νομική άπόγνωσι κι’ έκαναν καί λη
στείες ;
Κι’ έξακολουθοΰσε δ Σουρής μέ τό
ποίημά του έκεΐνο, νά συνιστα στούς
Αθηναίους νά φροντίζουν μόνοι τους
γιά τήν Ασφάλειά τους, άφοΰ τό Κρά
τος ήτανε φτωχό καί δέν είχε τήν οι
κονομική ευχέρεια νά διαιτηρή Αστυ
νομία Αξιοπρεπή. "Ομως ή ’Αθήνα
ήτανε τότε μικρή καί οί <φόβοι τού
Σουρή δχι καί τόσο βάσιμοι. Κλέφτες
υπήρχαν Ασφαλώς — δπως υπάρχουν
καί θά ύπάρχουν σ’ δλες τίς έποχές
καί σ’ δλους τούς τόπους—μά τότε,
πού ή ζωή ήτανε «φτωχή καί περιωρισμένη» καί οί κλέφτες ήτανε ψιλι
κατζήδες καί περιωρίζοντο κι’ αότοί
στά πορτοφόλια μέ λίγα ψιλά, στά
κοτέτσια, στίς μπουγάδες καί στό
παιγνίδι τού. . . π α π ά . Τό Αστυ
νομικό δελτίο Ανέγραψε τακτικά κλο
πές διά τής μεθόδου τού «παπά» ή διά
τής μεθόδου τού «μανιταριού».
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΓΚΑΚΗΣ

111

_____ ___
?0

ΒΙ
|§
■
■

σημερα^αΐ ό ’Αστυνομικός θεσμός. Τούς άστυΤ *·

'

' ’*

-

w ^ J

■
9·

νόμους, τούς άγορανόμους, τούς γυναικονόμους
καί τούς άλλους άστυνο|ΐΐ]£θύς άρχοντες τής
Απόχης ^άδ^χτηκαν-σί Ρωμαίοι καί

IIIIτ '
ν#

KV

r ,^

k

t

<έφορίΗ
>fγιό*^Ι
1

την^πελ^Μ βο^ι ^στή Δημοτική

^σ^ίγΌ ^α, τήν Διοικητική ’ Αστυνομία, την Ά -

4

1925;j f
. Τη^'Ί
στη σύγχρογρ Ιΐλέον ’Αστυνομία ΤΙ »λεων5
έξΙλ^Γ τού ’Αστυνομικού θεσμο1|
σΤϋφυλακπ, τήν Χωροφυλακή καί πο του
ίΤ

,

Of

μέ τ^|γρα φ ικό^ές^^τ_ ά άμεμπτα

j:

νων της τά|εως, ηώ ς στα- πρώτα μεταπελευθε
r

ρωτικα

. W

V

ν

’*

ffm

50vra^nopejp0' αναγνώστης νά γνω
οανίομία jSm ^pQpo^ ηοω^άκθλρυ®

Ποιοι δμως γίνονταν άστυνομικοί
Ε ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΙΑ τής Πεν
τηκονταετίας τής έγκαταστάτ- στήν πόλι έκείνη, πού είχε τή φή
σεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων μη τής πατρίδος τοΰ φωτός καί τοΰ
πολιτισμού; ”Οχι άσφαλώς οί τυχαί
στήν ’Αθήνα, ενδιαφέρει μια σύντο
μος ιστορική άναδρομή στους θεσμούς οι. Τό αξίωμα τοΰ άστυνομικοΰ προο
καί τούς άνθρώπους, πού άπό το λυ ριζόταν γιά τούς εκλεκτούς τοΰ λαοΰ,
κόφως τής ιστορίας της αστυνομέυ τούς άκέραιους, τούς ενάρετους πολί
σαν τή σύγχρονη πια σήμερα μεγα τες. ΤΗταν άπαραίτητο νά είναι γνή
λούπολη. Πίταν Ικεΐ γύρω στόν δον σιοι ’Αθηναίοι, νά πληρώνουν τούς
π.Χ. αιώνα, όταν κάτω άπό τό πνεύ φάρους στήν πολιτεία, νά τιμούν τούς
μα τής ύπέροχης ’Αθηναϊκής δημο θεούς, νά έχουν τάφους οικογενεια
κρατίας έγινε προσπάθεια, παράλλη κούς, νά υπηρετούν τούς γονείς τους
λα πρός την άνθησι τών τεχνών, τού καί τό σπουδαιότερο νά τούς σέβωνεμπορίου καί τής βιομηχανίας, νά ταιι καί νά τούς αγαπούν οί συμπα
βελτιωθή καί δ διοικητικός μηχανι τριώτες τους. Eiyat τιμή γιά τόν άστυνομκό θεσμό, δτι δ Δημοσθένης
σμός τού Κράτους.
Πιό πολύ μετά τούς Μηδικούς πο χρημάτισε άγορανόμος, δ Θεμιστο
λέμους, δταν νέες συνθήκες ζωής I- κλής επιμελητής τών κρηνών καί
πεκράτησαν, Ιγινε φανερή ή ανάγκη άλλοι διάσημοι τοΰ κλεινοΰ άστεως
νά έγκατασταθοΰν νέες άρχές καί με άνδρες κατέλαβαν όίλλα αστυνομικά
ταξύ αυτών καί άστυνομικές. "Ετσι αξιώματα.
δργανώθηκε στήν πόλι τής Παλλά’Αστυνόμους έλεγαν έκεϊνους πού
δος μιά νέα άστυνομική υπηρεσία, φρόντιζαν γιά τήν τάξι, τήν εύκοπού δσο κι’ άν δεν είχε συνοχή όργα- σμία, τήν καθαριότητα καί τήν ύγεία
νική κάλυπτε, στό σύνολό της, τής ά- τών κατοίκων. Οί άστυνόμοι, πού ήσαν
νάγκες τής τάξεως καί τής άσφα- δέκα, είχαν καί τις άρμαδιότητες τοΰ
λείας στήν ’Αθήνα. Τπήρχαν ύπη- Γραφείου Πολεοδομίας εκείνης τής ε
ρεσίες γιά τήν καθαριότητα καί τήν ποχής. Πρόσεχαν άκόμα τούς ’Αθη
υγεία, τά ήθη καί τήν άγσρανομία, ναίους νά είναι κάσμιοι, δσο βρίσκον
τις οικοδομές καί τήν πρόληψι τών ταν σέ δημόσιο χώρο, νά σέβωνται
ατυχημάτων, τήν τάξι καί τήν εύκο- τούς γέροντες καί νά τμοΰν τις γυ
σμία, τήν καταστολή καί πρόληψι ναίκες, νά μή βωμολοχοΰν καί νά μή
ενεργειών κατά τής άσφαλείας τοΰ βλασφημοΰν τά θεία.
κράτους κλπ.
Τίς γυναίκες πρόσεχαν οί γυναι-
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κονάμοι. Αύτοί οί άστυνομικοί άρχον
τες, πού δπως φαίνεται τούς έγκατέστησε δ Δημήτριος δ Φαληρέας, τιμω
ρούσαν μέ πρόστιμο όσες ’Αθηναίες
ντύνονταν άπρεπώς, δσες γυρνοΰσαν
τή νύχτα χωρίς νά ύπάρχη στό αμά
ξι τους αναμμένος φανός καί γενικά
δσες έδειχναν διαγωγή άνάρμοστη
καί προσβλητική. Τό ένδιαφέρον εί
ναι, πώς τό δνομα τής γυναίκας καί
ή τιμωρία γραφόταν ·σέ πινακίδα, πού
δ καθένας μπορούσε νά διαβάση στόν
πλάτανο τοΰ Κεραμεικοΰ.
Τπήρχαν δμως καί άγορανόμοι
στήν ’Αθήνα. Τά καθήκοντά τους;
Κάτι άνάλογο με τίς άρμοδιότητες τής
δικής μας ’Αγορανομίας. Φρόντιζαν
γιά τήν τάξι στήν άγορά, παρακο
λουθούσαν τούς έμπορους νά μή !κμεταλλεύωνται τό καταναλωτικό κοι
νό, νά μή πωλοΰν ακατάλληλα τρό
φιμα ή ποτά καί τέλος νά μή τά νο
θεύουν. Αύτό γινόταν άπό τούς λε
γομένους κάπηλους καί παλιγκάπηλους. Ή ίδια ιστορία, πού μέχρι σή
μερα έπαναλαμβάνεται. Οί άγορανόμοι συγκροτούσαν καί δικαστήρια γιά
νά δικάζουν έπ'ί τόπου τά άγορανομικά εγκλήματα, ώστε ή ποινή νά εί
ναι άμεση καί αποτελεσματική.
Τπήρχε καί ή καθαρώς Ικτελεστική άστυνομία στήν αρχαία ’Αθήνα.
Οί ένδεκα. Δέν ήσαν τόσο συμπαθη
τικοί δσο οί προηγούμενοι. Αιτία τό

Κάτω: Γαμήλιος τελετή. Ό γάμος στήν Αθήνα έθεωρεϊτο ίερός. Οΐ μοιχοί συνελαμβάνοντο ύπό τών άστυνάμων καί έτιμωροΟντο δπό τδν δ'.καστδν. ’Απέναντι: Συμπόσιον άπδ κύλικα τΰν άρχίδν τοΟ Ε ' αΐ. π.Χ. Εις τδ μέσον γυμνή έταίρα παίζει δίαυ
λον. Δεξιά δύο νεαροί συμποσιασταί καί άριστερά δύο περισσότερον ήλικιωμένοι. Τά πρίδτα συπτώματα τής μέθης είναι εμ
φανή. Τά συμπόσια παρηκολούθουν οί γυναικονόμοι καί οί άλλοι άστυνομικοί.
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μακάβριο έργο, μέ τδ δποϊο τούς εί
χε έπιφορτίσει ή Αθηναϊκή Πολιτεία.
Αυτοί έκτελοΰσαν τις θανατικές ποι
νές. "Οσους καταδίκαζε τδ δικαστή
ριο σέ 'θάνατο, τούς έπαιρναν οΕ έν
δεκα, για νά τούς δώσουν τύ κώνειο,
δπως έγινε μέ τδ Σωκράτη, να τούς
άπακεφαλίσουν μέ ξίφος, νά τούς
γκρεμίσουν σέ βάραθρο ή νά τούς δέ
σουν στή σανίδα, ώσπου νά πεθάνουν.
Φόβος καί τρόμος γιά τούς κακο
ποιούς τής έποχής έκείνης ήσαν οί
ένδεκα. Οι ίδιοι ήσαν άστυνομικοί
καί δικασταί. Καταδίκαζαν σέ θάνατ
το καί έκτελοΰσαν τούς κακούργους,
δταν οί τελευταίοι συνελαμβάνοντο
έπ’ αύτοφώρψ. Ειδικές άστυνομικές
πηρεσίες υπήρχαν στήν ’Αθήνα γιά
νά φροντίζουν την τάξι καί τήν άσφάλεια ατούς λιμένες, οΕ φύλακες των
λιμένων, δτΐως τούς έλεγάν, δ έπιμελητής τών κρηνών καί οΕ τειχοποιοί,
πού καί αότούς δ ’Αριστοτέλης θεω
ρούσε άστυνομία. «’Ονομάζουν άστυνομίαν ο.Ε περισσότεροι, γράφει δ φι
λόσοφος, καί αύτές τις άρχές, τούς
τειχοποιούς δηλαδή καί τούς έπιμελητάς τών κρηνών καί τούς φύλακας,
τών λιμένων».
Μέ άστυνομικά καθήκοντα ήσαν έπιφορτισμένοι καί μερικοί άλλοι άρ
χοντες τών ’Αθηνών, άν καί δέν ήσαν
μόνον άστυνομικοί. ΟΕ στρατηγοί έφράντιζαν γενικώς γιά τήν δημοσία

άσφάλεια μέ βοηθούς τούς άγρονόμους καί τις περιπόλους. "Ολοι οί άστυνομικοί άρχοντες πού άναφεραμε
είχαν βοηθούς κατώτερα δργανα.
’Από αυτούς γνωστότεροι ήσαν οΕ το
ξότες, ώπλισμένοι μέ τόξα γιά νά εί
ναι περισσότερο ευκίνητοι τήν ώρα
τής ύπηρεσίας τους. Πολλοί τούς ώνόμαζαν καί Σκΰθες, άφοϋ οΕ περισ
σότεροι κατήγοντο άπδ τή Σκυθία
καί Σπευσινίους, άπδ τδ δνομα τοΰ
Σπευσίνου, πού πρώτος δργάνωσε
στήν ’Αθήνα τήν υπηρεσία τών τοξο
τών. «ΟΕ μέν τοι πρδ τών δικαστη
ρίων καί τών άλλων συνόδων τοΰ δη
μοσίου ύπηρέται,οίς έπέταττον άνείργειν τούς άκοσμοΰντας καί τούς ά μή
δει λέγοντας έξαίρειν καί Σκΰθαι έκαλοΰντο καί τοξόται καί Σπευσίνιοι,
άπδ τοΰ πρώτου συντάξαντος τήν πε
ρί αότούς υπηρεσίαν», γράφει άρχαΐος
συγγραφεύς. Μέ τούς τοξότες μπο
ρούμε νά κλείσουμε τδν κύκλο τοΰ άστυνομικοΰ μηχανισμού τής ’Αθηναϊ
κής Πολιτείας. ’Εκείνο πού σάν συμ
πέρασμα πρέπει νά τονίσουμε είναι
ή άξιοθαύμαστη γιά τήν έποχή έκείνη δργάνωσις τοΰ άστυνομικοΰ θε
σμού μέ ένα αύστηρά άποκεντρωτικό
σύστημα καί έπιμερισμδ τής άστυνομικής έξουσίας, ή άνεξαρτησία τών
άστυνομικών άρχόντων κατά τήν άσκησι τών καθηκόντων τους έναντι
τής κεντρικής έξουσίας, ή ιδιαίτερη

τιμή καί δ άπόλυτος σεβασμός τών δποίων έτύγχανον έκ μέρους τών πο
λιτών καί, τέλος, ή πεποίθησις τών
’Αθηναίων δτι προΰπόθεσις τής εύδαιμονίας κάθε πολιτείας είναι ή τάξις καί ή άσφάλεια, πράγματα πού έξασφαλίζονται μόνο μέ τήν δπαρξι
αστυνομίας, τήν δποία νά διαχειρίζωνται έντιμοι, δίκαιοι καί Εκανοί
άστυνομικοί. Ή ’Αθήνα τοΰ Χρυσοΰ
Αιώνος στέλνει καί στδ σημείο αότδ
τά πνευματικά της μηνύματα. Οί άστυνόμοι της, οί άγορανόμοι της καί
οΕ άλλοι άστυνομικοί μπορεί νά μή
ήξεραν νά διαβάζουν τά δακτυλικά
άποτυπώματα, μπορεί νά μή σπούδα
ζαν στις άστυνομικές σχολές. Μποροΰσαν δμως κάλλιστα καί μέ μεγάλη
ευκολία νά άστυνομεύσουν τούς πολί
τες τών ’Αθηνών, γιατί δ υπέροχος
Ικεΐνος λαός, κάτω άπδ τή σκιά τοΰ
'Ιεροΰ Βράχου, έθεοποίησε τδ νόμο
καί έλάτρευσε τήν τάξι καί τήν άρμονία καί στις πιδ άπλές έκδηλώσεις
τής ζωής του.
Καί αυτά μέν, δσο διήρκεσε ή άνε
ξαρτησία τής Ελλάδος καί έπομένως
καί τών ’Αθηνών. Άπδ τής ύποτατ
γής δμως στή Ρώμη καί κυρίως άπδ
τήν έποχή τοΰ αύτοκράτορος Αύγούστου, τδ έτος 30 μ.Χ., ή Ελλάς δέν
ήτο, παρά μιά άπλή έπαρχία τοΰ άχανοΰς ρωμαϊκοΰ κράτους. Φαίνεται
δμως πώς οΕ έλληνικοί θεσμοί δέν έ-
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'Επάνω: Τό συμπόσιον του Πλάτωνος. Ως
προανοφέρθη, τά συμπόσια έπέδλεπεν ή Αστυ
νομία. Απέναντι:
Ή Αγορά των 'Αθηνών
κατ' άναπαράστασιν. 'Ιδιαιτέρα ήσκεϊτο έπί τής
άγοράς καί των έμπορων έπίβλεψις έκ μέρους
ειδικής αστυνομικής Υπηρεσίας. Τήν ύπηρεσίαν αύτήν συγκροτούσαν οί άγσρανόμοι, οϊτινες καί έπέβαλλον θαρυτάτας ποινάς εις τούς
παραβάτας των άγορανσμιικών νόμων. Δεξιά:
Γυμνή εταίρα κρατούσα τά ύποδήματά της.
'Επί έρυθρομόρφου άγγείου τού τέλους τού
6ου ή των άρχών του 5ου π.Χ. αίώνος. 'Απο
δίδεται εις τόν άγγειογράφον ' Επίκτητοιν.
(Μουσεϊον 'Αρχαίας Αγοράς. Ά θήναι).
Αί
έταϊραι των Αθηνών παρηκολουθοϋντο καί
ήλέγχοντο ύπό τών γυναικονόμων καί τών
άλλων άστυνομικών.
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ξαφανίσπροαν δλοκληρώτικά. Είναι
γεγονός, ότι μέχρι τον 3ον μ.Χ. αιώ
να σέ πολλές έλληνικές πόλεις διε
τή ρήθη τό Αρχαίο διοικητικό σύστη
μα, εις τό όποιο βεβαίως περιλαμβά
νεται καί ή άστυνομία. Προκειμένου
περί των ’Αθηνών, για τις όποιες καί
δ λόγος έν προκειμένω, ϊσχυσε μέχρι
τόν 6ον μ.Χ. αιώνα μέχρι δηλ. τού αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού, τό άρχαΐο
πολίτευμα, χωρίς ώς έκ τούτου να πα
ρατηρηθούν σημαντικές διαφοροποιή
σεις στόν τρόπο άστυνομεύσεως τής
πόλεως, μέ μόνη έξαίρεσι την αύξησι τοΰ Αριθμοΰ καί τών άρμοδιοτήτων τών άγορανόμων, οί όποιοι μάλ
λον Αντικατέστησαν έξ δλσκλήρου
τούς παλαιούς Αστυνόμους. ’Επί τοΰ
Αύοκράτορος Θεοδοσίου τοΰ Β' κατηργήθη καί δ αστυνομικός θεσμός
τών ένδεκα.
Κατά τούς αιώνας τής Βυζαντι
νής αύτσκρατορίας, ή ’Αθήνα, μικρά
πλέον πόλις, χωρίς ίχνος Από τήν
παλαιά αίγλη, ύπήγετο διοικητικώς,
ιδίως Από τής έποχής τοΰ Ηρακλεί
ου, στό θέμα τών Θηβών, τοΰ όποιου
δ στρατηγός είχε τήν Απόλυτη Αστυ
νομική έξουσία έφ’ όλοκλήρου τής
περιοχής. Τό 1456 τήν ’Αθήνα, ό
πως καί τήν Αλλη Ελλάδα, κατέλα
βαν οί Τούρκοι. Φαίνεται όμως, ότι
δ Μωάμεθ παραχώρησε στους Αθη
ναίους σημαντικά προνόμια, Από θαυ
μασμό πρός τήν «μητέρα τών φιλο

σόφων», όπως χαρακτηριστικά τήν
ώνόμαζαν Αραβοτουρκικά κείμενα.
Ή Αστυνομική κατάατασις δέν διέφε
ρε ούσιαστικά Από τήν υπόλοιπο τουρ
κοκρατούμενη Ελλάδα τούς χρόνους
τής δουλείας. 'Γπήρχαν στήν ’Αθή
να δ διοικητής, δ φρούραρχος καί δ
καδής, πού Αποτελούσαν καί τήν ’Ο
θωμανική διοίκησι, χωρίς όμως νά Αναμειγνύωνται στά έσωτερικά ζητή
ματα τής πόλεως. Τήν διοίκησιν τής
κοινότητος είχε πολυμελές συμβού
λιο, μέ μέλη ισόβια, πού έξελέγοντο
Από τούς Αρίστους καί γνήσιους ’Α
θηναίους. Τά μέλη τοΰ συμβουλίου
ώνομάζοντο ’Επίτροποι, Γέροντες ή
’’Αρχοντες. Οί ’Άρχοντες ήσαν ύπεύθυνοι γιά τήν τάξι καί τήν καθαριό
τητα τής πόλεως, τήν ύγεία, τήν Α
γροφυλακή, τήν προστασία τής ήθικής καί τών έθίμων, τήν είσπραξι
τών φόρων, τόν διακανονισμό τών
δημοσίων Αγγαρειών κ.Α. Βασικώς ή
Αστυνομική έξουσία δέν Ασκείται έπί
τή βάσει γραπτών κανόνων, Αλλά
στηρίζεται στό έθιμικό δίκαιο, πού έπεκράτησε μετά τήν τουρκική κατοχή·
Κατά τά πρώτα Ιτη τής Έπαναστάσφως τοΰ 1821 καί μετά τήν έπικύρωσι τής «Νομικής Διατάξεως» Από
τούς Αντιπροσώπους τών έπαρχιών
τής Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος,
Ανωτάτη διοικητική Αρχή τής περιο
χής ήτο δ Άρειος Πάγος. ’Από τόν

Άρειο Πάγο έξηρτώντο οί προεστώτες κάθε επαρχίας, ατούς όποιους Ανετέθησαν καί διάφορα υπουργήματα
τής διοικήσεως. 'Γπήρχαν προεστώτες εις τά δοσίματα, εις τήν κάσαν
εις τά μαγαζιά, εις τά πολεμικά, είς
τά εθνικά κτήματα καί είς τήν Αστυ
νομίαν. Οί προεστώτες τής Αστυνο
μίας ήσαν οί κατ’ εξοχήν Αστυνομι
κοί Αρχοντες καί Ιφρόντιζαν γιά τήν
τάξι, τήν εκδοσι διαβατηρίων, τήν Iπιτήρησι τών μέτρων καί τών ζυγών,
τήν καταγραφήν τών γεννήσεων καί
τών θανάτων κλπ. Τό διοικητικό σύ
στημα τής Ανατολικής Χέρσου Ε λ 
λάδος πού προαναφέραμε μετεβλήθη
τήν Ιην Φεβρουάριου τοΰ 1822 γιά
τις επαρχίες Θηβών καί Αττικής.
Τήν διοίκησιν τών δύο έπαρχιών είχον μετά τήν μεταβολήν δώδεκα «’’Ε
φοροι». Μεταξύ τών «’Εφόρων» ήτο
καί έκεινος τής Αστυνομίας μέ τις
έξής μεταξύ τών Αλλων Αρμοδιότη
τες:
1. Νά φροντιζη νά φυλάσσεται ή
ευταξία είς τάς πόλεις καί
χωρία.
2. Νά φροντιζη διά τήν καλήν εύταξίαν καί καθαριότητα είς
δρόμους εξω τών πόλεων καί
χωρίων.
3. Νά δίδη διαβατήρια καί παρατηρή τά διαβατήρια τών διαβαινόντων.
4. Νά έξετάζη τούς έρχομένους
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Επάνω: Ή οδός Πανεπιστημίου δπως ήτο τό έτος 1900. ΠίνσΕ του Παύλου Μαθισπούλου ευρισκόμενος έν τη Άθηνοϊκή Λέσχη. Μιά γραφική έποχή, μέ μία έπίσης γραφική 'Αστυνομία. Κάτω: Μέτρα τάΕεως τής Αστυνομίας εις τό
Παναθηναϊκόν Στόδιον, κατά τήν πρώτην σύγχρονον 'Ολυμπιάδα τό έτος 1896.
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διά ποία,ν αιτίαν ήλθον καί πό
σον θά διατρίψωσιν εν τη έπαρΧ £?·

5. Νά σημειώνη τάς οικίας των
πόλεων καί των χωρίων μέ α
ριθμούς.
6. Νά κράτη κώδικα των γεννώ μένων, ύπανδρευσμενων καί άποθνη σκόντων.
7. Νά παρατηρώ διά κατασκόπους
καί γραμματοφόρους των έπαρχκΰν.
8. Νά παρατηρώ τάς ζωοτροφίας,
όπως ώσι καθαραί καί άνόθευτοι καί νά διορίζω τήν τιμήν τούτων.
Έν παρόδφ πρέπει νά άναφερθη,
δτι, δπως γράφει δ Βλαχογιάννης, Α
στυνόμος στην ’Αθήνα όκΛρίσθη τό
τρίτο ετος τής έπαναστάσεως δ Γιάν
νης Μακρυγιάννης, δ δποϊος άνέλαβε
μαζύ μέ τδν Σταύρο Πατούσα τήν
τήρησι τής τάξεως μετά τήν άποχώρησι των Τούρκων άπό τήν ’Αττική.
Τδ θάνατο τού Καποδίστρια διεδέχθη ή αύτοδικία καί ή αυθαιρεσία,
τήν δποία προσεπάθησαν νά περιστείλουν οί Βαυαροί μέ τήν ιδρυσι «Σω
μάτων Τάξεως καί ’Ασφαλείας». Τό
τε ώργανώθη ή Εθνοφυλακή, ή Χω
ροφυλακή καί ή Δημοτική ’Αστυνο
μία. Ή τελευταία άνέλαβε καί τήν
αστυνόμευα! τής νέας τότε πρωτευούσης, των ’Αθηνών. Τήν διοίκησι τής
Δημοτικής Αστυνομίας είχε δ Δή
μαρχος, δ δποϊος συνήθως χρησιμο
ποιούσε τά όργανά της γιά Ιδιστελεΐς
κομματικούς σκοπούς. ’Ιδιαιτέρως
στήν Πρωτεύουσα, δλοι οί άστυνομικοί
ήσαν επίλεκτα κομματικά στελέχη
τού έκάοτοτε δημάρχου, πού άπελύοντο εν περιπτώσει άπατυχίας του
στις επόμενες δημοτικές έκλογές.
Γραφική ήταν ή κατάστασις των άστυνομικών τής πρωτευούσης, των
καπουκεχαγιάδων, δπως τούς ώνόμαζε δ αθηναϊκός λαός. Δέν ύπήρχε ε
πίσημος στολή. Κάθε ένας φορούσε
τήν πολύχρωμη καί ποικιλόμορφη ένδυμασία τού τόπου του. Οί Ρουμελιώ
τες φορούσαν κοντή καί οί Μωραΐτες
μαικρυά φουστανέλλα, οί νησιώτες
βράκα, οί χωρικοί τής ’Αττικής πανωβράκα κλπ. Τά μόνα διακριτικά
τής υπηρεσίας, των ήσαν τδ στέμμα
πάνω στό φέσι ή τήν μανδύλα καί τδ
αστυνομικό ρόπαλο.
Αί μέθοδοι τής άστυνομεύσεως καί
ειδικώτερα τής άνακρίσεως κατά τήν
«βασιλείαν» τής Δημοτικής ’Αστυνο
μίας στήν ’Αθήνα Αποτελούν μελα
νούς σταθμούς στά άστυνομικά πρά
γματα τής χώρας μας.

«. . .Ο ί ύπαστυνόμοι καί οί κλητήτες,
γράφει ό αείμνηστος ιστορικός Γ. Ά απρέας, συγκεντροϋντο εις τήν δημαρχίαν κάθε πρωί καί έδιδον τήν ήμερησίαν αναφοράν μεταξύ ναργιλέδων, κα
φέδων, τσιμπουκίων καί σιγάρων. Οί ί
διοι δέ οδηγούν δεμένους κατά κανόνα
τούς κακοποιούς, οϋς είχον συλλάβει,
οιμώζοντας καί όλοφυρομένους όχι τό
σον έκ τού ξύλου, τό όποιον είχον άφθόνως δοκιμάσει, άλλ1 έκ τού φόβου
τού επικειμένου μπουδρουμίου καί τού
βούρδουλα.
» Η άνάκρισις διεξήγετο προσωπικώς
άπό τόν Διευθυντήν καί διεκσνονίΖετο
συνήθως άπό τά «κέφια» τής πρωίας.
Μία δυσάρεστος περιπέτεια τής νυκτός,
ένα δύσπεπτο βωδινό στιφάδο, μία κακοβαλμένη φωτιά ναργιλέ, μία κακοα
ναθρεμμένη μυϊγα τού καλοκαιριού ή έ
να ύπερβολικό κρύο χειμερινής πρωίας
έξεσποΰσαν εις τήν ράχην τού κατηγο
ρουμένου, δστις έάν έκρίνετο διά τόν
Εισαγγελέα άπήγετο όπισθάγκωνα σφιχταδεμένος διά τά ιπεροιτέρω, έάν δέ
επιεικώς, έκρημνίξετο πρός σωφρονισμόν
εις τό μπουδρούμι, όπου τόν ύπεδέχετο
ό βούρδουλας τού δεσμοφύλακος. Αλ
λά καί εκείνοι οϊτινες άπελύσντο παρεπέμπσντο μέχρι τής θύρας μέ τιμη
τικό τινά λακτίσματα καί άναμνηστικές
σβερκιές. . .
» Ό αστυνομικός οργανισμός καί αί
διατάξεις καθαριότητος, τάξεως καί εύκοσμίας ουδέποτε έφηρμόσθησαν, διότι
όχι μόνον δέν τάς άντελαμβάνοντο, άλλά καί τάς έσκωπτον καί έφαιδρύνοντο μέ τάς άστυνομικάς διατάξεις καί οί

άστυνομικοί καί οί πολίται.
»Αί ανακοινώσεις τών άστυναμικών
διατάξεων έγένοντο διά του «τελάλη».
Ό «τελάλης» όπως καί ό «-μπόγιας» ή
σαν άστυνομικοί υπάλληλοι μισθοδοτού
μενοι, όπως καί οί κλητήρες. Ή το δέ
ό «τελάλης» άνθρωπος μέ ίσχυράν καί
ηχηρόν φωνήν καί συνωδεύετο εις τήν
έξάσκησιν τής υπηρεσίας του άπό ένα
τυμπανοκρούστην καί ένα ή δύο κλητή
ρας.
»Τό τύμπανον, κρουόμενον θορυβωδώς προσείλκυε τήν προσοχήν τών πο
λτών, όταν δέ συνεκεντροΰντο άρκετοί,
ό «τελάλης» άπό καρέκλας ή τραπεξιοϋ
άνεκοίνου, δΓ όσης ήδύνατο σθεναρός
φωνής, μέ κλίμακα καί παλμούς ιερο
ψάλτου, τήν διαταγήν καί πάσαν άνακοίνωσιν. Πολλοί «τελάληδες» ήσαν καί
καλλιτέχναι τού άσματος, ήτοι «άμανατξήδες», τινές δέ έξ αύτών έξειλίχθησσν εις δεξιοτέχνας ίεροψάλτας.
»Αί σπουδοιότεραι τών άνακοινώσεων
έγένοντο άπό γκαμήλας. Ή Αστυνομία
έπρομηθεύετο μίαν γκαμήλαν, έπί τής
όποιας ύψοϋτο ό τελάλης καί άνεκοί
νου τήν σοβαρόν άπόφασιν τής κυβερνήσεως ή τόν νόμον.
»Τροχαία κίνησις δέν άπησχόλει τό
τε τήν Αστυνομίαν, διότι ούτε άμάξιο
ύπήρχον ούτε πολλά κάρρα. Τό κόρρο
ήτο πολυτέλεια καί τό μόνον μέσον συγ
κοινωνίας ήτο τό ύποξύγιον. Καμήλες,
ίπποι, ήμίσνοι καί όνοι μετά τών ιδιο
κτητών καί οδηγών των συγκεντροϋντο
εις τό μάλλον πολυθόρυβον καί πολυάνθρωπον κέντρον τών Αθηνών, τό Μο
ναστηράκι, καί έξυπηρέτουν τήν συγκοι-

Άμαξάκι τής παληδς ’Αθήνας. ’Ανάπορά στάσις άπό σχετικήν έορτήν πρό όλίγων
έτων.
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νωνίαν προς τόν Πειραιά καί τά περί
χωρα. Ή πρώτη συγκοινωνία προς τόν
Πειραια διά κάρρων «έπεστρωμένων μέ
πολυτελή ύφάαματα» προυκάλεσε τήν
έπέμβασιν τής 'Αστυνομίας διά τόν συ
νωστισμόν τών «έφιεμένων πρός τό
πρωτότυπον τοϋτο είδος τής συγκοινω
νίας» καί διά τήν άντιΖηλίαν τών ιδιο
κτητών τών ύποΖυγίων, τών όποιων τά
συμφέροντα έβλάπτοντο. . .
«Μία άστυνομική διοτάΕις τοϋ 43 θέ
τει εις τήν τόΕιν τήν Τροχαίαν κίνησιν
του «Μοναστηροκίου». Δέν έπιτρέπει νά
συμφύρωνται άναμίΕ όνοι, ήμίονοι, Ιπ
ποι καί καμήλες καί κάρρα. . . πολυτε
λείας. Κανονίζει ιδιαίτερον μέρος σταθμεύσεως δΓ έκαστον είδος ύποΖυγίου
καί υποχρεώνει τούς ίδιοκτήτας καί τούς
ύπηρέτας νά επιμελούνται τής καθαριότητος τής πλατείας. . .».

Τό τραγικό είναι, ότι τό κράτος
παρέμεινε άπλοΰς θεατής της καταΕπάνω: Δημ,ήτριος Μπχϊρακτάρης. στάσεως, γιατί αύτό επέβαλαν τά
'0 θρυλικός καί τόσο γραφικός αρ κομματικά συμφέροντα τών έκάστοτε
χηγός της ’Αστυνομίας ’Αθηνών, πού κυβερνώντων.
κατώρθωσε μέ «πρωτότυπα» όσο καί
«Τό κράτος άντί νά έπιδιώΕη τήν 6ελάποτελεαμ,ατικά μέσα νά άπαλλάξη τίωσιν τής 'Αστυνομίας καί τήν έκριΖωτήν Πρωτεύουσα, από την μάστιγγα σιν τού φυτωρίου τής παλληκαρωσύνης,
άφήκε τήν 'Αστυνομίαν εις τήν αύτήν
των κακοποιών καί τών κουτσαβάκη καί χείρονα άθλιότητα καί ένεκολπώθη
δων. Κάτω: Ή λατέρνα. Μια δ'μορ- τήν αύθαιρεσίαν καί τήν κοκουργίαν τών
ανήθικων πολιτών, οϊτινες ολίγον κατ'
φιά πού πέρασε. .
ολίγον ηόΕάνοντο καί έπληθύνοντο. Τό
κόμματα καί οί Ιδιοι πολιτικοί άρχηγοί
έστραταλόγουν εις τάς τάΕεις των τούς
«γενναίους» αύτούς, οϊτινες ολίγον κατ'
ολίγον έΕησφάλισαν υπέρ αύτών τιμητι
κός θέσεις εις τάς φατρίας καί παχύ
τατος άργομισθίας, πρός δέ καί τήν άσυδοσίσν άπένοντι τών νόμων.
»ΜεταΕύ τοϋ 1860 καί τοϋ 1885 πε
ρίπου ή 'Αστυνομία έν τη πρωτευούαη
εϊχεν έΕευτελισθή μέχρι τοιούτου σημεί
ου, ώστε οί πολΤται, διά νά προφυλάσσωνται άιπό τών αύθαιρεσιών τών ορ
γάνων της καί άπό τάς κακοποιήσεις,
ύπεβάλλοντο εις είδικάς
δαπάνας μι
σθώνοντας έν ή δύο Ζεύγη «παλληκαράδων», οϊτινες έχρηοίμευον ώς φρουροί
αύτών καί τών καταστημάτων των. . .
»Ή έΕέλιΕις έγένετο ακόμη χειροτέρα
διά τό κράτος καί τήν 'Αστυνομίαν. Τά
όργσνα τής 'Αστυνομίας ήρΕαντο στρατολογούμενα άπό τάς τάΕεις τών άέρ*
γων αύτών καί φονέων καί αί κυβερνή
σεις άφοϋ ύπέλθαψαν καί άνέπτυΕσν
τήν πληγήν έκείνην, έπεΖήτησαν νά
τούς κτυπήσουν διά τής διαιρέσεως καί
τοϋ άλληλοφαγώματος. Εις τήν άστυνομικήν δύναμιν τής πρωτευούσης προσελήφθησαν ώς κλητήρες, φρουροί τής
τάΕεως καί τής εύνομίας, δεκάδες τινές τών άνθρώπων τούς όποιους ό Θρ.
Ζαΐμης ώνόμασε «Σχοινοπαλούκηδες».
Ή διοίρεσις έπετεύχθη φαινομενικώς
καί έπιστεύθη ότι θά έπιτυγχάνετο ή έΕόντωσις τών μέν διά τών δέ. 'Αλλά
τά πανούργα εκείνα στοιχεία είχον βρώ
ση μεταΕύ των μυστικήν άλληλεγγύην.
Συμπλεκόμενοι καί άλληλοπυροβολούμενοι έφόνευον καί έτραυμάτιΖον άθώους διαβάτας, έΕήρχοντο δέ έκ τών ύπέρ
της τάΕεως κοί εύνομίας συμπλοκών ά
τρωτοι. Ήκουον δέ τά στοιχεία έκεϊνα
εις παράδοΕα συνήθως παρατσούκλια,
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προερχόμενα άπό σωματικά έλαττώματα, όπως «Στραβαρίδης», «Γουρλομά
της», «Περικλάκιας», «Κουλοχέρης»,
«Τρομάρας», «Λαχτάρας», Σκιάχτρος»,
κλπ. Προέβαιον δέ οί άνθρωποι έκείνοι
εις τραγικός έκβιάσεις άτόμων καί οι
κογενειών. Μία δίκη, ή τοϋ ύπαΕιωματικοϋ Άλατάρη, όσπς έφόνευσεν άποτρόπαιόν τινα κακοποιόν όνόματι Ράλλην,
άπεκάλυψε πληθύν τρογωδιών έντιμων
οικογενειών καί έΕηυτέλισε τήν Αστυ
νομίαν τής Πρωτευούσης. Ή δίκη ύπήρΕε παράδοΕος, διότι καίτοι ό φόνος άπεδείχθη καί ώμολογήθη εύθαρσώς ύπό
τοϋ φονέως, ό ύποΕιωματικός ήθωώθη
καί έδέχθη άνθη καί δώρα πολλά καί
σημαντικά άπό τάς λυτρωθείσας εκ τοϋ
ληστοϋ έκείνου τής Πρωτευούσης οικο
γένειας .. .
»'Η περίοδος αϋτη τής Αστυνομίας
τής Πρωτευούσης ύπήρΕεν ή χειριστή
ποσών. Από τό Σώμα τάΕεως καί εύνο
μίας είχε μεταβληθή εις Σώμα κακο
ποιόν καί έκθιαστικόν καί έΕαιρετικής άμαθείας κοθηκόντων καί ύποχρεώσεων.
«'Εγκλήματα καί δολοφονίαι τραγικοί
καί μυστηριώδεις διεδέχοντο ά,λλήλας
καί οί δράσται παρέμενσν άσύλληπτοι.
«Πλείστοι έμποροι, όπως ό έκ Τερ
γέστης Ξυδόκης, έδολοφονοϋντο μέσα
εις τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος χω
ρίς νά άνοκαλυφθοϋν οί δράσται. Χορο
διδάσκαλός τις τής αριστοκρατίας εύρίσκετο σφαγμένος έπί τής κλίνης τοϋ
ύπνοδωματίου του καί οί δράσται παρέ
μενσν άγνωστοι. Μυστηριώδη έγκλήματα, όπως ή δολοφονία τοϋ άμαΕηλάτου
Θωμά εις τόν "Αγιον Σάββαν διά γυναι
κείας χειρός έκαλύφθησαν ύπό τοϋ σκό
τους.
Ένας ορμαθός κακουργημάτων
τραγικών, ατινα συνεκίνησαν καί συνετόραΕαν τήν Πρωτεύουσαν
έθάπτετο
ύπό βαθύν πέπλον μυστηρίου.
Κακαί
έΕεις, μετά τής άπειρίας καί άμαθείας
καί τής άμεριμνησίας έκυριάρχουν έπί
τής άστυνσμικής δυνάμεως τής Πρωτευ
ούσης, ήτις άνοργάνωτος καί άμαθής
άπέβαινεν όχι προστατευτική, άλλ' έπικίνδυνος καί κακοποιός διά τούς πολίτας.
»Τά έλάχιστα χρηστά άστυνομικά στοι
χεία έπόλαιον άγώνα μάταιον καί άδοΕον καί ήναγκάΖοντο, ή νά ύποκύψουν
εις τήν γενκήν άθλιότητα, ή νά παραιτη
θούν καί νά άπομακρυνθοϋν, ή νά αίοθανθοϋν τήν μάχαιραν τών κακούργων
νά διαπερνά τά σπλάγχνα των. Ό Γραμματεύς τής 'Αστυνομίας Λύτρας έδολοφσνήθη άπό «παλληκαράδες» εις ολί
γων βημάτων άπόστασιν άπό τοϋ κατα
στήματος τής 'Αστυνομίας, καί αύτοί δέ
οί Διευθυνταί κοί Ύπαστυνόμοι ήναγκάΖοντο νά έΕέρχωνται καί νά κυκλοφο
ρούν πάνοπλοι καί έν μέσω κουστωδίας
ένοπλων κλητήρων.
• Επιβολή τοϋ νόμου διά τών όργάνων τής έΕουσίας ήτο τι φαντασιώδες.
Ή 'Αστυνομία έπεβόλλετο διά τής προ
σωπικής παλληκοριας τών Διευθυντών,
τών Ύπαστυνόμων καί τών Κλητήρων.
Οί κακοποιοί τότε μόνον άπέφευγον νά
προσβάλλουν ή νά έΕευτελίσουν καί δια
σύρουν τήν Αστυνομίαν, όταν έγνώριΣον άτι θά άντεμετώπιΖον, όχι τά όργα
να τοϋ νόμου, άλλά τις πιστόλες τής
προσωπικής παλληκαριάς των. Ό Βρατσανος, ό Κατσανδρής, ό Κσσσονάκος

καί άλλοι ήσαν Διευθυνταί τής Πρωτευούσης έτοιμοι πάντοτε πρός μάχην.
»Ό Βρατσάνος δέν είχε διακινδυνεύ
σει άπαΕ ή δίς την Ζωήν του. Είχε φονεύση καί τραυματίση προσωπικως κα
κοποιούς καί ειχεν έμπνεύοει φόβον. Ι
στορική είναι ή συμπλοκή τού Βρατσάνου μετά των κακοποιών παρά τούς Ά 
γιους Θεοδώρους, άπό τής όποιας έσώθη μοιραίως διότι
είχεν έμπέσει εις
ένέδραν. . .
« Εναντίον τών κακοποιών στοιχείων
άντεπεΕήρχετο άνεπαρκώς ή Αστυνο
μία καί έπορκώς καί αίματηρώς ή τάΕις
τών ύπαΕιωματικών.
'Υπό τό πνεύμα
τής άλληλεγγύης, οί ύπαΕιωματικοί ήσαν καί αύτοί ταροΕίαι μέν άσύδοτοι α
πέναντι τής 'Αστυνομίας, άλλά τιμωροί
επικίνδυνοι τής μάστιγγος τών κακοποι
ών, οίτινες προοβάλλοντες ή κακοποιούντες ένα μεμονωμένον ύπαΕιωματικόν
έγνώριΖον ότι θά άντεμετώπιΖον τήν ε
παύριον ολόκληρον ομάδα.
«Δύο ιστορικοί
καταστροφαί, έργα
τών ύπαΕιωματικών, συνετάραΕαν τάς
παλαιάς Αθήνας, τής Αστυνομίας θεωμένης καί έπιχαιρούσης. Ή καταστρο
φή τών κρεοπωλείων τής Παλαιός Α
γοράς καί ή κατοκρήμνισις τού καφω
δείου τού Γερανιού, του γνωστού εις
τούς συγχρόνους ώς άμανές τής ΚιόρΚατίνας.
«Οί κρεοπώλαι άπετέλουν ίδιαν τάΕιν,
τής όποιας τό επάγγελμα είχε συνυφανθή μέ κακίστας έΕεις. Νόμοι καί όστυνομικαί διατάΕεις ούδόλως ίσχυον διό
τούς κρεσπώλας, οίτινες πρός τούτοις
έπεβάλλοντο πρός τούς άγοραστάς κα
τά τρόπον λίαν παράδαΕον, φορτώνοντες
εις αύτούς όσην ποσότητα καί οίανδήποτε ποιότητα κρεάτων ήθελον καί έ£αναγκάΖοντες εις τήν πληρωμήν διά τής
άπειλής τού μσχαιρώματος. Ό μεταααίνων εις τό κρεοπωλεία ώφειλε νά κόψη
εύλαβώς τήν κεφαλήν προ τοΟ κρεοπώ
λου, νά λάβη ό,τι αύτός τού έδιδε καί
νά πληρώση άσυΖητητί, έάν έπεθύμει νά
σώση τήν Ζωήν του ή τήν άκεραιότητα
τών μελών του . ..
« Ως έκ τών κακίστων τούτων έΕεων
οί κρεοπώλαι έδειραν, όφώπλισαν καί
περιύβρισαν ένα άπόγευμα τούς ψωνιστάς ενός λόχου, τής Αστυνομίας θεωμένης καί μή τολμώσης νά έπέμβη. Με
τά δύο ώρας κατήλθον κατά τών κρεο
πωλείων οί ύπαΕιωματικοί όλης σχεδόν
τής φρουράς 'Αθηνών. 'Αληθής μάχη
έπηκολούθησεν. Οί κρεοπώλαι κατετροπώθησαν. Οί ύπαΕιωματικοί έφόνευσαν,
έτραυμάτισαν καί έδειραν άνηλεώς. Τό
μάθημα ύπήρΕε σκληρόν, άλλά καί δραστικώτατον. Ή Αστυνομία ένεθάρρησε
καί ή τάΕις αϋτη τών έπαγγελματιών έτόχθη Οπό ποιόν τινα εύκοσμίαν.

Τήν τραγική άπό αστυνομικής
πλευράς κατάστασι τής πρωτευοίόσης,
όπως τήν περιγράψαμε, προσεπάθησέ νά θεραπεύσω ή πολιτεία μέ τήν
ΐδρυσι τον Μάρτιον του 1849 τής Δι
οικητικής ’Αστυνομίας μέ αρμοδιότη
τες στήν ’Αθήνα και τόν Πειραιά.
Τό νέο σύστημα άπετέλεσε δμολογουμενως σπουδαίο βήμα για τήν
άστυνομική άναδιοργάνωσι, παρά τό

γεγονός δτι οί περισσότεροι κόμματάρχαι έπεοίωκαν καί πάλι νά έκμεταλλευθοϋν τό θεσμό, γιά έξασφάλισι
κομματικών καί άλλων συμφερόντων.
Γιά τήν Διοικητική ’Αστυνομία καί
τις δυσκολίες πού συνήντησε στό έρ
γο της γράφει μεταξύ τών άλλων ό
Γ. Άσπρέας.
. . »Αί θρησκευτικοί έορταί τής Μεγά
λης Έβδομάδος άπέβαινον πάντοτε
σκληροί δοκιμασίαι καί διά τούς Λολίτας
καί διά τήν Αστυνομίαν, διότι τών άπαραιτήτων φόνων καί τραυματισμών
τού Πάσχα προηγούντο οί τραυματισμοί
τών επιταφίων, κατά τήν διάρκειαν τής
εκφοράς τών όποιων παντός είδους ε
πικίνδυνα κατασκευάσματα διά πυρίτιδος
έΕσφενδονίΐοντο κατά τών άνδρών τής
τιμητικής φρουράς, τών ΆΕιωματικών,
καί τών αστυνομικών. Ή μικρότερα βλά
βη ήτο ή καταστροφή τών ενδυμάτων,
συνηθέστατα δέ τά έγκαύματατα καί αί
έΕορύΕεισ οφθαλμών. Διά τόν «καλόν
τόν χρόνον» έσοκατεύοντο ή έτυφλοϋντο άρκεταί δεκάδες πολιτών. . .
«Απαγορευτικοί διαταγαί έΕεδίδοντο
αυστηρότατοι, άλλ' ούδέποτε έφηρμόσθησαν διά τήν άνεπάρκειαν τής Αστυ
νομίας, τήν ταυτότητα τών άντιλήψεων
τών οργάνων αυτής πρός τήν άκατάβλητον έλΕιν τού εθίμου, καί διά τήν άτέλειαν τών νόμων τού πταίσματος καί
τού πλημμελήματος.
«Εις τήν ήμιβάρβαρον αύτήν κατάστασιν προσετίθεντο καί τά εγκλήματα διά
λόγους τιμής καί διά τήν νοσηρόν εύθιΕίαν προσωπικής φιλοτιμίας. Ένα ύπο
πτον βλέμμα ή μία έπανειλημμένη δίο
δος ενός μυστακοφόρου κάτω άπό τις
γρίλλιες παραθύρου, όπισθεν τών όποι
ων ή «σεμνή» παρθένος τής συγχρόνου
οίχαλωσίας έκεντούσε τις παντούφλες
ή έπλεκε τά «κοπανέλια» της, κατέληγε
συντόμως, όν όχι εις φόνον, «ούλάχιστον εις Ευλοκόπημα μέχρις αίματος. .
«Τό μαράΖωμα, ή πενία, ή μαρτυρική
έγκαρτέρησις, ή άεργία τής γυναικός
καί τής κόρης έφρουρείτο άπό τήν μάχαιραν, τήν πιστόλαν καί τήν μαγκού
ραν όλου τού πλήθους τών συγγενών
καί φίλων. ΈΕ άλλου ένα στραβοπάτη
μα, ένα στραβοκύτταγμα, ένα τυχαϊον άνοποδογύρισμα μιάς κα, <.κλας, ένα άκούσιον σκούντημα εις δημόσιον μέρος
προύκάλει άπαρεγκλίτως συμπλοκάς,
τραυματισμούς, φόνους .
« Εντός μιάς γενικότητος τοιούτων
έΕεων καί συνηθειών, μία καλή 'Αστυ
νομία, όπως ή σύγχρονος
Αστυνομία
Πόλεων ,ή θά κατεσπαράσσετο ή θά έ
φευγε δρομαίως πριν οπαραχθή. . .

Τό 1893 κατηργήθη τόσο ή Διοι
κητική ’Αστυνομία, πού αστυνόμευε
στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, δσο
καί ή Δημοτική ’Αστυνομία τών ύπολοίπων δήμων τής χώρας καί ίδρύθη ή Στρατιωτική ’Αστυνομία, ή ο
ποία προκειμένου γιά τήν πρωτεύου
σα έλέγετο Άστυφυλακή. ’Ανώτερα
όργανα τής Άστυφυλα,κής ήσαν άξιωματικοί τοϋ στρατού, κατώτεροι
δέ ύπάλληλοι τής πρώην Διοικητι

κής ’Αστυνομίας. Ή νέα ’Αστυνομία
παρά τις δυσκολίες, κατώρθωσε νά
άποκαταστήση κατά τό δυνατόν τήν
τάξιν καί ιδίως νά άπαλλάξη τήν
πρωτεύουσα άπό τήν πληγή τών «κου
τσαβάκηδων» καί τών «παλληκαράδων», πού έλυμαίνοντο τίς συνοικίες
τών ’Αθηνών καί είχαν καταντήσει
ό φόβος καί ό τρόμος τών πολιτών.
Όνομαστός γιά τήν δράσι του στόν
τομέα αύτόν ύπήρξε ό Δημήτριος
Μπαίρακτάρης γιά τόν όποιο καί πά
λι ό Άσπρέας γράφει:
».0 βούρδουλας, ή ταπείνωσις καί ό
έΕευτελιαμός έπέφερον τάχιστα μεγά
λα άποτελέσματα. Ο Μπαίρακτάρης δέν
ήρκεϊτο νά δίδη διαταγάς, άλλά τάς έ£ετέλει αύτός οΰτος προσωπικώς. ΈβύθιΖε μέσα εις τήν μπόταν του τόν βούρ
δουλα καί έΕεκίνει κατά τής ταβέρνας.
Είσέβαλεν εντός τών καταγωγίων τών
κακοποιών καί έπέπιπτεν ώς κεραυνός
κατά παντός θαμώνος. Οί εύΖωνοι συνεπλήρουν τόν όλεθρον.
«Συνελάσβανον άπό τά λιπαρά μαλ
λιά τούς καρηκομόοντας κακοποιούς, έν
είδος τών άκάκων μετέπειτα μαλλιαρών,
τούς άφώπλιΖον καί τούς όδήγουν δέ
σμιους εις τήν 'Αστυνομίαν, όπου τούς
έκρήμνιΖσν εις τά μπουρδούμια. . .
« Ό Μπαίρακτάρης έπιτυχών πλήρη
έλευθερίαν ένεργείας εις τό έΕυγιαντικόν του έργον καί άπό τής κυβερνήαεως Τρικούπη καί άπό τής κυβερνήσεως
Θ. Δεληγιάννη, επέβαλε κατά τής πληθύος τών κακοποιών δύο ειδών πρωτο
τύπους έΕευτέλισμούς. Τούς ήνάγκοΖε
νά θρυμματίζουν τά όπλα των διά τών
ίδιων των χειρών άφ' ένός καί άφ' έτέρου τούς ύπέβαλλεν εις τραγικήν κουράν καί καταστροφήν τών άκρων τών
παραδόΕων ένδυμάτων καί ύποδημάτων
του. Οϋτω τούς έταπείνου καί τούς έΕηυτέλιΖεν ένώπιον τοϋ λαού, όστις άναθαρρήσας ήρχισε νά τούς περιβάλλη διά
χλεύης.
«Ό θρυμματισμός τών όπλων έγένετο κατ' άρχάς ώς είδος λαϊκής έορτής
έν τφ μέσω τής πλατείας τού παλαιού
δημοπρατηρίου. 'Εκεί έστήνετο τήν
πρωίαν τής Κυριακής ένα σύνηθες σιδηροΰν «άμόνι», παρ' αύτω μία σιδηρά
βαρεία σφύρα καί συνεσωρεύοντο τά ό
πλα τής έβδαμάδος, παντός είδους πιστόλαι, δίκαννα, μονόκαννα, ρεβόβλερ
μέ καψούλια, μάχαιραι, έγχειρίδια, χατΖάρια, γιαταγάνια, κάμες. . .
«Οί κακοποιοί
ώδηγοΰντο ένώπιον
τής παραδόΕου έκείνης προπαρασκευής
έν μέσω κουστωδίας εύΖώνων, άθλιοι
καί συντετριμμένοι, μέ Ευριομένα κεφά
λια καί χαρακτηριστικός ραβδώσεις με
λανός καί ύποκυάνους, τά πασιφανή Ι
χνη βουρδουλικής θωπείας, διετάσσοντο δέ ένας - ένας νά άνεύρη τά όπλα
του, νά τά θέση επί τού άμονίου καί νά
τά θραύση μέ τήν βαρειάν. . .
«Ή τελετή αϋτη έγένετο ύπό τούς
άλαλαγμούς καί τήν χλεύην τού λαού,
όστις παρηκολούθει τό ιδιόρρυθμον έκεϊνο δημόσιον θέομα.
Ό τρομοκράτης
παλληκαράς καί κακοποιός όπελύετο
καί έΕηφανίΖετο.
«Εις τά άστυνομικά έργαλεϊα τής έ-
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Ή ’Αστυνομία Πόλεων
ύπηρξεν
έδνική άνάγκη
Ή έμφάνισις τής Αστυνομίας Πόλεων άπετέλεσεν έπανάστασιν όχι μόνον εις τά άστυνομικά πράγματα, αλλά και
εις τον εν γένει κρατικόν μηχανισμόν, τοΰ όποιου μέχρι σή
μερα κατέχει το έκλεκτώτερο και προοδευτικώτερο τμήμα.

ποχής εκείνης εΐχον
προστεθη πλήν
τοϋ «άμονιοϋ» καί τής σφύρας καί ψολλίδες μεγάλοι καί ειδικός κουρεύς. Μία
τών ένδείΕεων των κακοποιών ήτο νά
φέρουν τό σοκκάκι των μέ τό ένα μό
νον μανίκι, τό άριστερόν, καί νά άφίνουν τό δεΕιόν νά κρέμεται. Τοϋτο έσήμαινε ότι ήσαν έτοιμοι πάντοτε πρός
τήν μάχην. Ή Αστυνομία έκρινεν ότι
τό μανίκι ήτο περιττόν καί ή μεγάλη
ψολλίς τό άπέκοπτε.
«'Επίσης τά υποδήματα έπρεπε νά εί
ναι στενά καί εις τά δάκτυλα νά ύψοϋνται ώς είδος αιχμηρού ρόγχους. Τό ρόγ
χος έκρίθη περιττόν καί ή αστυνομική
ψαλλίς τό έκοπτε. Οί περισσότεροι τών
κακοποιών, άπό τό λίπος καί τήν άκαθαρσίαν ήσαν φθειροπώγωνες καί ό α
στυνομικός κουρεύς, άφοό τούς έΕύριΖε
τούς έλουΕεν έπιμόνως καί συνήθως
τούς ήνάγκοΖε νά καταπιούν καί μέρος
σόπωνος καί ακαθάρτων ύγρών.
«Ή δοκμασία ίσως ήτο σκληρά, άλλ'
επιβεβλημένη ύπό τής άνάγκης. Ή ' Α
στυνομία ώφελε νά θέση τέρμα εις τήν
ήμιβάρβαρον εκείνην κατάστασιν τής
Πρώτε υούσης.
«Οί «γενναίοι» έκείνοι κακοποιοί καί
έκβιασταί δέν έχανον μόνον μέρος τών
ενδυμάτων κοί ύποδημάτων των καί τής
ρυπαρός των κόμης, έχανον τά όπλα
των καί μετ' αυτών τήν ύπόληψίν των.
Ή ταπείνωσις, ή χλεύη καί ό έΕευτελιαμός τούς ήνάγκαΖεν ή νά έΕαφνισθοϋν
ή νά έπιδοθοΰν εις φιλειρηνικά βιοπο
ριστικά έπαγγέλματα. 'Αλλά δέν ήδύναντο καί νά πράΕουν όλλως.
«Σφοδραί επίσης έγένοντο αί συγκρού
σεις τής 'Αστυνομίας πρός τούς φοιτητάς. Είτε διότι οί φοιτηταί άπετέλουν
τήν τόΕιν τών κοκομαθη,μένων παιδιών
τής Πρωτευοϋσης, είτε διότι τινές τών
καθηγητών άνεμιγνύαντο περισσότερον
τοϋ πρέποντος εις τήν πολιτικήν καί έΕώθουν τούς φοιτητάς εις δεδομένος
περιστάσεις, γεγονός είναι ότι ή 'Αστυ
νομία ήναγκάσθη πολλάκις νά συγκρουσθή πρός τήν «φοιτητιώοαν νεολαίαν».
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Αί συγκρούσεις έΕ άφορμής τών φοιτη
τικών τελών, τά Γαλβανικά καί άλλαι
μικροτέρας έκτάσεως διαταραχαί ούδόλως έβάρυνον τήν Αστυνομίαν, πλήν
μιας έΕαιρέσεως, ήτις ώφείλετο εις βαρείαν ϋβριν όπευθυνθείσαν ύπό τοϋ
Γραμματέως τής Αστυνομίας κατά τών
φοτητών έντός τοϋ προαυλίου τοϋ Πα
νεπιστημίου. 'Αλλ' ό Γραμματεύς ήτο
Υπομοίραρχος καί άπέβη εις αύτόν άδύνατον νά άπαμακρυνθή τών παλαιών
έΕεων τοϋ Σώματος. . .
«Εις τήν αύοτηρότητα τών εύΕώνων
καί τής έν γένει άστυνομικής εκείνης
περιόδου, ώφείλοντο καί τά δελτία ταυτότηττος τών φοιτητών.
» Ό πρύτανις τότε Α. Χρηστομανος
(1895 - 1896), διά νά άπαλλάΕπ τούς
φοιτητάς άπό τήν δίωΕιν τών εύΖώνων,
διότι οί φοιτηταί έθορύβουν καί ήτάκτουν σφόδρα, ιδίως έν τή συνοικία
Νεαπόλεως, έπέτυχε τήν άναγνώρισιν
ύπό τοϋ κράτους τακτικού δελτίου ταυ
τότητας, δυνάμει τοϋ όποιου οί φοιτηταί άτακτοϋντες κατηγγέλλοντο εις τήν
πρυτανείαν, ήτις καί έπέβαλλεν εις αύτούς άναλόγους πειθαρχικός ποινάς.

Τό Σώμα τής Στρατιωτικής ’Α
στυνομίας έφάνη δτι έπέτυχε τοΰ σκο
πού για τόν όποιον καί ίδρύθη. "Αν
αύτό είναι αλήθεια ώς πρός ένα κυ
ρίως τομέα, τής δημοσίας άσφαλείας,
τοΰτο Οφείλεται κατά βάσι στις υπε
ράνθρωπες προσπάθειες καί τή φιλο
τιμία έκλεκτών άξιωματικών, οί ό
ποιοι κατώρθωσαν νά πατάξουν φαυλότητα έξήντα όλοκλήρων έτών καί
νά δημιουργήσουν παράδοσι άστυνο
μικής άκεραιότητος καί άμεροληψίας.
Διάφοροι δμως μεταρρυθμίσεις τοΰ
συστήματος πού έγιναν άργότερα μέ
σκοπό τή διευκόλυνσι τής έπεμβάσεως τής πολιτικής καί οί καλοί άξιωματικοί άρχισαν νά έπανέρχωνται

στους στρατώνες τους, άρχισε νά μει
ώνεται ή ύπηρεσιακή άπόδοσι τοΰ
Σώματος, ή όποια κατέληξε είς τε
λεία χαλάρωσι. Ή Στρατιωτική ’Α
στυνομία διελύθη καί τό 1906 ή Χω
ροφυλακή άνέλαβε τήν άστυνόμευσι
όλοκλήρου τής Ελλάδος καί βεβαί
ως καί τών ’Αθηνών.
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής έπέδειξε καί στήν πρωτεύουσα τίς ικα
νότητες του καί έπέτυχε νά εξασφά
λιση κατά τρόπον υποδειγματικόν
τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν.
Ή Χωροφυλακή αστυνομέυσε τήν
Αθήνα μέχρι τόν ’Ιανουάριο τοΰ
1925, δταν οί έντελώς νέες συνθή
κες πού έπεκράτησαν έπέβαλον έκσυγχρονισμό καί τοΰ άστυνομικοΰ θε
σμού. Πρωτεργάτης είς τήν κοινήν
πεποίθησιν ύπήρξεν ό Ελευθέριος
Βενιζέλος, δ όποιος καί είσηγήθη
στή βουλή τήν ϊδρυσι νέου Σώματος
κατά τό πρότυπο τής Μητροπολιτικής
’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου. "Ετσι τό
1921 τό νέο ’Αστυνομικό Σώμα, ή
’Αστυνομία Πόλεων, έκανε τήν έμφάνισί της στήν Κέρκυρα καί τέσσερα
χρόνια άργότερα στήν Πρωτεύουσα
τής Ελλάδος. Είχαν άνατείλει και
νούργιες ήμέρες στήν άρχή μιας και
νούργιας έποχής. Ό νέος άστυνυμικός θεσμός είχε στερεωθή στις καρ
διές δλων τών Ελλήνων. Έκτοτε
καί γιά πενήντα όλόκληρα χρόνια
ύπήρξε σύμβολο τάξεως, προόδου καί
πολιτισμού, πρωτοπόρος στήν έξέλιξι
τών διοικητικών πραγμάτων τής Ε λ 
λάδος.
Σ— ς
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ΣΟΒΑΡΑ
ΣΤΗΝ

Ε Γ Κ ΑΗ Μ Α Τ Α
ΕΑΑΑΔΑ

ΑΙΑΡΡΗΞΙΣ
ΚΟΣΜ ΗΜ ΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Σοβαρά έγκλήματα, τά όποια συνετάραξαν τήν έλληννκήν, άλλα
καί τήν διεθνή κοινήν γνώμην έξηχνιάσθησαν χάρις εις τήν έργατικότητα, τήν οξυδέρκειαν καί τήν επαγγελματικήν κατάρτισιν τών
άιδρών τής Άστυν. Πόλεων. Ένδεικτικώς καί διά τήν ιστορίαν
παραθέτομεν εν συνεχεία μέρος τής άναφοράς τοϋ Δ /ντοΰ Υ.Γ.Α.
’Αθηνών καί μετέπειτα ’Αρχηγού τής Άστυν. Πόλεων Θ. Ρακιντζή
άναφερομένην είς τήν μεγάλην διάρρηξιν τοϋ κοσμηματοπωλείου
Κωνσταντάρα τήν 21 - 6 -1956,
Γ. ΧατΖηστουρσκης.
ΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ τής κλοπής
διετάχθη ή σύλληψις τριών διαρρη
κτών ειδικευμένων είς τήν διάπραξιν διαρρήξεων, ώς ή . προκειμένη.
Μεταξύ τούτων ήτο καί δ Χατζησταυράκης Παναγιώτης. Έ ντδς ολίγης ώρας οί
Οπάλληλοι τής ’Ασφαλείας, οί πρός τόν
σ κ ο π ό ·/ τούτον διατεθέντες, τελοΰντες έν
γνώσει τών συνηθειών αύτών, έπέτυχον
τήν σύλληψιν τούτων. Εΐδικώτερον δ Χα
τζησταυράκης συνελήφθη τήν 18.10' ώραν,
ήτοι 10' τής ώρας μετά τήν καταγγελίαν
τής διαρρήξεως. Είς ειδικά Αστυνομικά άνακριτικά συνεργεία άνετέθη ή έξέτασις
του δλου προσωπικού τοϋ κοσμηματοπω
λείου, πρός δικαιολόγησιν του κρίσιμου
χρονικού διαστήματος. Έ ν συνεχείφ είς
άλλα συνεργεία υπαλλήλων τής ’Ασφαλεί
ας άνετέθη ή έξακρίβωσις τοΰ Αληθούς, ή
ού τών κατατεθέντων όφ’ έκΑστου τών με
λών τού προσωπικού. Τήν Ιην μεταμεσονύ
κτιον ώραν τής 21 πρός 22.6.56 διεπιστώθη δτι, αί έκδοχαί ψευδό - κλοπής και διαπράξεως τής κλοπής υπό τίνος τοΰ προ
σωπικού, δέν ήααν ευσταθείς. Μικρά έκκρεμότης όπελείφθη ώς π ρ ό ς τήν τυχόν
σύμπραξιν είς τήν κλοπήν τοΰ ιδιοκτήτου.
Ή έκκαθάρισις άνετέθη είς τά Γ ' Παράρ
τημα 'Ασφαλείας μέ συγκεκριμένος κατευ
θύνσεις, δπερ τήν Ιπομένην διεπίστωσεν
στοιχεία καθιστώντα Ανεδαφικήν καί τήν
εκδοχήν ταύτην. Τήν 21ην ώραν τής ήμε
ρος τής διαρρήξεως έγένετο μελέτη τοΰ
έκ καρτελλών άρχείου «Μεθοδ'.κοτήτων —
Ειδικοτήτων». Έξήχθηααν αί καρτέλλαι
τών κακοποιών τών δρώντων δι’ άντικλείδος, μέ είδίκευσιν τήν προσβολήν κοσμη
ματοπωλείων. Έπρόκειτο περί 27 κακο
ποιών τής κατηγορίας τούτης, τών δποίων
διετάχθη ή σύλληψις. Έ ν τφ μεταξύ είχεν
Αρχίσει ή έξέτασις τών τριών σοβαρών αυλληφθέντων διαρρηκτών.
Οί δύο τούτων
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άφέθησαν έλεύθεροι, καθ’ δσον διεπιστώθη ή Ακρίβεια τών δσων κατέθεσαν. ’Αντιθέτως έκρατήθη δ Χατζησταυράκης, διότι
ή κατάθεσίς του Αφηνε κενά. 'Γπεβλήθη
είς νέαν έξέτασιν, καθ’ ήν μεταξύ τών Αλ
λων άνέφερεν, δταν ήρωτήθη νά μας εϊπη
πώς διήλθε τήν ήμέραν έκείνην Από τής
έγέρσεώς του τήν πρωίαν μέχρι τής συλλήψεως του, δτι τήν 10η^ ώραν μετέβη
είς τόν Πειραιά διά νά εύρη κάποιον γνω
στόν του διά νά τοΰ έδιδε χρήματα, δτι
τήν 10,30' περίπου ώραν συνήντησε «είς
τό Ρολόγι τοΰ Πειραιώς» ένα γνωστόν του
Μήτσον, δ ό π ο ι ο ς καί τοΰ έδωσε 100 δραχμάς. Έ ν συνεχείφ μετέβη είς ένα παρα
λιακόν καφενείου καί έκάθησε μέχρι τής
14.30' ώρας περίπου, δπόθεν άνεχώρησε
διά τάς ’Αθήνας καί τήν 15ην ώραν μετέ
βη κατ’ εύθεΐαν είς μίαν γνωστήν του τα
βέρναν τοΰ Φυρρή, δπου παρέμεινε συνε
χώς μέχρι τής ώρας τής συλλήψεώς του.
Έρωτηθείς ποιος είναι δ Μήτσος, Απήντησεν δτι δέν ξεύρει Αλλα του στοιχεία
καί τόν έγνώρισε στήν Βαρηττδ πρό έτών.
Τό στοιχείου τούτο παρείχεν ένδείξεις δτι
πιθανόν δ Χατζησταυράκης νά μή είναι ξέ
νος πρός τήν υπό άνάκρισιν διάρρηξιν. "Ο
ταν ήρωτήθη κάπως έπιμόνως έπί διαφό
ρων κενών σημείων τής καταθέσεώς του,
έπέδειξε θρασύτητα διαμαρτυρόμενος «διατί τόν ένοχλοΰμε». Τήν πρωίαν τής έπομένης, Ά ξ)κάς τοΰ Τμήματος Παρακολουθήσεως Διαρρηκτών, παραλαβών τόν Χατζησταυράκην κατήλθεν εις τόν Πειραιά
πρός έλεγχον τοΰ ισχυρισμού του, δτι με
τέβη καί έκάθησεν έπί 2 καί πλέον ώρας
είς ένα παραλιακόν καφενεϊον. Ό Χατζη
σταυράκης υπέδειξε ένα καφενείου. Ό
’Αξ)κδς τής ’Ασφαλείας έξήτασε τούς σερ
βιτόρους τούτου. "Απαντες έβεβαίωσαν δτι
τό πρόσωπον αύτό (δ Χατζησταυράκης)
δέν μετέβη είς τό καφενείου. Ή βεβαίω-

σίς των υπήρξε κατηγορηματική. Τφ δντι
δ Χατζησταυράκης είναι λίαν ευδιάκριτος
τύπος: Γέρων, περίπου 67 έτών, μάλλον
εύσωμος, μέ κεφαλήν εύδιακρίτως μεγά
λην καί εύδιακρίτως κεκλιμένην πλαγίως
δεξιά, έξ ού καί «στραβολαίμης» Απεκαλεϊτο. Δέν ήτο δθεν δυνατόν τό πρόσωπον
τοΰτο νά παρέμενεν είς τό καφενείου έπί
ώρας καί νά μή ύπέπιπτεν είς τήν άντίληψιν τών σερβιτόρων. ’Εντεύθεν κατελήξαμεν είς τήν σκέψιν δτι δ Χατζησταυράκης,
έχων λόγους ν’ Απσκρύψη πώς διήλθε τάς
ώρας τής ήμέρας τής διαπράξεως τής κλο
πής, έπενόησε τόν μΰθον τοΰ Μήτσου καί
τοΰ καφενείου τοΰ Πειραιώς. Παραλλήλως,
τά συνεργεία Οπαλλήλων συλλήψεώς τών
δπόπτων, κινηθέντα μέ τήν διακρίνουσαν
αύτούς δραστηριότητα καί μεθοδικάτητα,
προσήγαγον τόν ένα μετά τόν Αλλον τούς
ώς δπόπτους χαρακτηρισθέντας. Έξητάσθησαν, έβεβαιώθη ή Ακρίβεια τών δσων
είπον καί Ακολούθως άφέθηααν έλεύθεροι,
μή προκύψαντος κενού τινός είς τάς κατα
θέσεις των.
Τό Τμήμα παρακολουθήσεως Διαρρη
κτών, διά τής ειδικής δμάδος του παρα
κολουθεί τάς κινήσεις καί έπαφάς τών κα
κοποιών καί ίδίφ τών σημαινόντων τοιούτων. Έ κ τής παρακολουθήσεως τοΰ Χατζησταυράκη δι-επιστώθησαν πολλαί έπαφαί
τούτου μέ τόν βεβαρημένου διά καταδικών
έπί κλοπαϊς Κουρμπαλήν θωμάν, είς τό
δωμάτιον τού δποίου, κείμενον έπί τής
δδοΰ ’Αριστοτέλους 44, συχνάκις μετέβαινεν δ Χατζησταυράκης. Είχε έπίσ.,; διαπιστωθή έξ έρευνών, δτι δ Χατζησταυρά
κης δ ό π ο ι ο ς είχε δηλώσει δτι διανυκτερεύει είς τ ό "Ασυλον, ώς έπί τό πλεϊστον
διενυκτέρευεν Αλλαχού. Έ γένετο έπιμελής έξέτασις τών περίοικων καί συνοίκων
τοΰ Κουρμπαλή, καθ’ ήν διεπιστώθη δτι
τήν 13.3Π' ώραν τής ήμέρας καθ' ήν διε-
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Απέναντι: Γ. Χατ^ησταυρόκης.
πράχθη ή διάρρηξις, 6 Χατζησταυράκης έφωράθη έξερχόμενος τοΰ δωματίου τού
Κουρμπαλή. Τό περιστατικόν ένεϊχεν δλως ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι εάν τφ
δντι ήτο άκριβές, αί άχρι τής στιγμής ε
κείνης ένδείξεις μετετρέποντο εις αποδεί
ξεις ένοχής τοΰ Χατζησταυράκη, έν συνερ
γασία μέ τόν Κουρμπαλήν, εις τήν &πό
άνάκρισιν διάρρηξιν. Άνεθέσαμεν εις ’Α
στυνόμον δπως μεταβή καί έλέγξη τό στοι
χείου τούτο, έάν τουτέστιν καί έν κατα
φατική περιπτώσει άν τό περιστατικόν τού
το έλαβε χώραν τήν προηγουμένην ήμεραν, δηλαδή τήν 21.6.56, ήμέραν διαπράξεως τής κλοπής καί βάσει ποιων περιστα
τικών οί καταθέτσντες Οπσστηρίζουσι τού
το. Μετά μακράν καί έξονυχιστικήν έξέτασιν, δ κ. ’Αστυνόμος διεπίστωσεν τήν α
κρίβειαν τού κατατεθέντος περιστατικού,
χωρίς νά καταλείπεται καί ή ελάχιστη
άμφιβολία. ’Από τής στιγμής έκείνης διετάχθη ή άγρυπνος παρακολούθησις τού
δωματίου Κουρμπαλή, μέ σαφώς καθορισθείσαν έντολήν συλλήψεως ή ιίαρακολουθήσεως τούτου, άναλόγως τής ώρας καθ’
ήν οδτος θά ένεφανίζετο. Παράλληλα διά
καταλλήλων ένεργειών έξηκριβώθησαν αί
διευθύνσεις τών στενών συγγενών του. Οδτω, διεπιστώθη δτι οί γονείς του διαμένουσιν εις ιδιόκτητον έν Χολαργφ οικίαν, ή
άδελφή του εις Πλατείαν Κυριάκού καί ή
έν διαστάσει σύζυγός^του εις Ταμπούρια
Πειραιώς. Έκρίθη σκόπιμον νά διαταχθή
δπως ή προσαγωγή καί έξέτασις τών οι
κείων του, πρός πρόληψιν διαφυγής τού
του, γίνη διά ταυτοχρόνως ένεργούντων
συνεργείων μετά τήν σύλληφιν τοΰ Κουρ
μπαλή. Τάς νυκτερινάς ώροις τής 22.6.56
δ Κουρμπαλής μετέβη εις τό δωμάτιόν του
χωρίς έκτοτε νά έξέλθη. Τήν 5ην πρωινήν
τής έπαμένης συνελήφθη. Γενομένης έρεύνης εις τδ δωμάτιόν του ούδέν άνευρέθη.

Ο «εγκέφαλος» τής διαρρήΕεως. Επάνω: Μερικά άπό τά κλαπέντα κοσμήματα.
Ταυτοχρόνως κινηθέντα τά προκαθωρισμένα συνεργεία ύπαλλήλων τής ’Ασφαλείας,
πρσσήγαγον είς τήν ’Ασφάλειαν τούς γο
νείς του, τήν άδελφήν του καί τήν σύζυ
γόν του. Ό Κουρμπαλής έξεταζόμενος κατέθεσεν δτι τόν Χατζησταυράκην διά τελευταίαν φοράν είχεν ΐδει τήν 19.6.56.
Έ κτοτε δέν τόν είδε. Δι’ ήμάς δμως ήτο
δεδομένον δτι είχε συναντηθή μετά τού
του τήν μεσημβρίαν τής 21.6.56 είς τό δω
μάτιόν του. Ή μήτηρ του έξεταζομένη κατεθεσεν, δτι τήν 25.15' ώραν τής 21.6.
1956, δ υιός της μαζί μέ τόν Χατζησταυ
ράκην μετέβησαν είς τήν έν Χολαργφ οι
κίαν της καί δτι κατόπιν παρακλήσεως τού
Χατζησταυράκη έδωσεν είς τούτον 200
δραχμάς. Δέν θά τού έδιδε χρήματα έάν
δέν έπενέβαινεν δ υιός της, δστις τής εί
πε: «δώσ’ τά λεφτά, έχει άνάγκη δ Πα
ναγιώτης καί τήν Κυριακή θά στά δώση,
έγγυώμαι έγώ». ’Επί πλέον ή μητέρα τοΰ
Κουρμπαλή κατέθεσεν δτι μετά παραμο
νήν ένάς τετάρτου τής ώρας, δ Χατζησταυράκης άνεχώρησεν έκεΐ&εν. Τά άνωτέρω
νέα στοιχεία δπήρξαν συντριπτικά άπό
πλευράς ένοχής τών Χατζησταυράκη καί
Κουρμπαλή είς τήν &πό άνάκρισιν διάρρηξιν. Αί έρευναι είς τήν οικίαν τής άδελφής του, τής συζύγου καί τών γονέων τοΰ
Κουρμπαλή, άπέδησαν άρνητικαί. Δέν ήρευνήθη ό κήπος τής οικίας τών γονέων
τού Κουρμπαλή.
Βάσει τών ώς άνω δεδομένων, κατελήξαμεν είς τήν βεβαιότητα δτι, τήν διάρρηξιν διέπραξεν δ Χατζησταυράκης μέ τόν
Κουρμπαλήν υπό τάς άκολούθους συνθήκας:
Έ χοντες οδτοι άποφασίσει τήν διάπραξιν τής έν λόγψ διαρρήξεως, συνηντήθησαν είς τό δωμάτιόν τού Κουρμπαλή. Τήν
13.30' ώραν έξέρχεται δ Χατζησταυράκης
*αί βραδύτερον ή ένωρίτερον έξήλθεν δ
Κουρμπαλής. Κατευθύνονται είς τόν τόπον

τού άδικήματος παρακολουθοΰντες τήν ώ
ραν κλεισίματος τοΰ κοσμηματοπωλείου
καί έάν δλον τό προσωπικόν έξήλθε. Μετά
τούτο καί δταν ή κίνησις τής δδοΰ Γιάν Σμάτς ήλαττώθη, ό είς τούτων διά τής άντικλεϊδος εισήλθεν, διέπραξε τήν κλοπήν,
άκολούθως δέ μετέβησαν άμφότεροι 6t’ αύτοκινήτου είς Χολαργόν, τό μέν Ϊνα ό Κουρ
μπαλής άπσκρύψη τά κλαπέντα κοσμήμα
τα, τό δέ ΐνα δ Χατζησταυράκης έφοδιασθή διά χρημάτων. Έκεΐθεν δ Χατζησταυ
ράκης δι’ αύτοκινήτου έφθααε πλησίον τής
ταβέρνας *Ρυρρή, δπόθεν πεζή μετέβη είς
τήν ταβέρναν ένθα καί παρέμεινε συνεχώς
μέχρι τής ώρας τής αυλλήψεώς του, πρός
δημιουργίαν τού άλλοθι. Μέ βάσιν τά συμ
περάσματα ταδτα έδώσαμεν σχετικάς διαταγάς, κατόπιν τών δποίων: α) Ό άνώτερος Ά ξ)κάς ’Ασφαλείας κ. Π. μέ συνεργεΐον έξερευνήσεως ναρκών, ένήργει τήν
πρωίαν τής έπομένης λεπτομερεστάτην έ
ρευναν είς τόν κήπον τής έν Χολαργφ οι
κίας Κουρμπαλή, πρός άνεύρεσιν τών κο
σμημάτων καί 6) δεδομένου δτι δ Χατζη
σταυράκης έν ούδεμι^ περιπτώσει θά ώμολόγει, διότι τούτο άποτελεΐ τακτικήν τού
του, έστρέψαμεν τήν προσπάθειάν μας πρός
Κουρμπαλήν καί διά τούτο έτέθη οδτος Οπό
τόν έλεγχον έξαντλητικής έξετάσεως, άπό
τής 20ής ώρας τής 23.6.56, μέ έντολήν
συνεχίσεως ταύτης, Οπό έναλλασσομένων
’Αξιωματικών, καθ’ δλην τήν νύκτα καί
τήν ήμέραν τής έπομένης. Τήν 23ην ώ
ραν δ Κουρμπαλής, Οπό τό βάρος τών συν
τριπτικών είς βάρος του στοιχείων ήναγκάσθη νά δμολογήση. Τήν κλοπήν διέ
πραξε μέ τόν Χατζησταυράκην, δστις είναι
καί δ συλλαβών τήν Ιδέαν τής διαπράξεως ταύτης. Ό Χατζησταυράκης, διελθών
τοΰ κοσμηματοπωλείου, διεπίστωσε διά μικροσκσπικής έξετάσεως τό είδος τής χρη
σιμοποιούμενης κλειδός.
Τό έσχεδίασεν
(Συνέχεια είς τήν αελ. 168)

Η ΕΠΟΠΟΙ Ι Α ΤΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

LJ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ Πόλεων, ώς έκ
■ * Αποστολής της, έγνώριζε καλλίτερον παντός άλλου τά σχέδια καί
τάς προθέσεις των κομουνιστών, κα
τά τήν περίοδον τής άναχωρήσεως
τών Γερμανών, τα όποια δέν ήσαν
άλλα, άπό τήν κατάληψιν βία τής
:Αρχής καί τήν επιβολήν τής Έρυθράς τυραννίας καί παραδόσεως τής
Ελλάδος εις τό έρυθρόν παραπέτα
σμα.
Διά τόν λόγον τούτον, άπό τής πε
ριόδου τού τελευταίου έτους τής κα
τοχής, έν συνεννοήσει καί μέ τάς εις
’Αθήνας δρώσας έθνικάς δμάδας άντιστάσεως, προπαρεσκευάζετο διά τήν
άμυναν τής κομμουνιστικής επιβολής
καί έλάμβανεν δλα τά μέτρα, Ιδία έφοδιασμού δΓ δπλων Ικ τής Μέσης
’Ανατολής, κατευθυνομένη καί βοηθουμένη υπό τού άειμνήστου Στρα
τηγού Σπηλιωτοποόλου, δρισθέντος
ώς Στρατιωτικού Δ) τού ’Αθηνών,
καί τού πολυμάχου Δ) ντοΰ τής ’Α
στυνομίας, ’Αστυνομικού Διευθυντού
“Εβερτ.
’Έτσι, τάς πρώτος ήμέρας τού φο
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βερού Δεκεμβρίου, εύρέθη, δσον αί
περιστάσεις τής έπέτρεπον, έτοιμος
δπως, ώς πρώτον τμήμα μαζί μέ τήν
Χωροφυλακήν, άντιμετωπίση τόν φοφερώτερον έχθρόν τής Ελλάδος, τόν
κομμουνισμόν, καί τόν πανίσχυρον
τότε ΕΛΑΣ καί τάς παραφυάδας του.
’Αλλά καί οι κομμουνισταί έγνώριζον άριστα δτι μοναδικός των άντίπαλος κατά τάς πρώτας ήμέρας τών
έπιχειρήσεών των προς ύποδοΰλωσιν
τής Χώρας ήσαν τά Σώματα ’Ασφα
λείας, καί διά τόν λόγον αύτόν τάς
πρώτας ήμέρας τού Δεκεμβρίου, δταν
άπεφάσισαν νά έπέμβουν ένόπλως, έπετέθησαν, μέ άγρίαν ένεργητικότητα καί λύσσαν κατά τών ’Αστυνομι
κών Τμημάτων, καί πλείστα τών ό
ποιων εξουδετέρωσαν καί έδολοφόνησαν κατά τόν άγριώτερον τρόπον
τούς ύπεραπιστάς των.
'Ως ήμέρα έπιθέσεως έναντίον τών
αστυνομικών τμημάτων είχεν όρισθή
ύπό τής κομμουνιστικής ήγεσίας ή
4η Δεκεμβρίου 1944 ώρα 6η πρωι
νή. Τήν προηγουμένην 3ην Δεκεμ
βρίου 1944 ήμέραν Κυριακήν είχεν

"Ενοπλος όμάς τοϋ
θηνών έΕέρχεται δι'
χειρήσεις, κατά τήν
μουνιστικού

1944

Μηχανοκινήτου 'Α 
εκκαθαριστικός επι
διάρκειαν τοϋ κομ
κινήματος.

πραγματοποιηθή τό ένοπλον συλλαλητήριον τών κομμουνιστών, ώς ένα εί
δος προπαρασκευής τής έπιθέσεως
καί πρός τόν σκοπόν δπως έξάψη τόν
φανατισμόν καί τήν άγριότητα τών
όπαδών της. Διά νά φανατίση έτι
περισσότερον τάς κομμουνιστικάς δρδάς, ή κομμουνιστική ήγεσία έσκηνοθέτησε τήν πρωίαν τής 4ης Δεκεμ
βρίου μακάβριον κηδείαν δήθεν θυ
μάτων τού συλλαλλητηρίου τής προηγουμένης, ένψ έπρόκειτο περί θυμά
των της, 'Ελλήνων έθνικιστών, τά ό
ποια είχον τοποθετήσει έντός φερέτρων καί τά περίέφερον διά τών κεν
τρικών δδών τής Πρωτευούσης μέ άκολουθούσας καί όλοφυρομένας τάς
δήθεν μητέρας καί άδελφάς μέ μαύρα

ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

φορέματα καί μέ ένα δχλον άλλοπράσαλλον καί φωνασκοΰντα «έκδίκησις
— έκδίκησις, θάνατος ατούς Μπουραντάδες, θάνατος στή Μπουρζουα
ζία*.
Μεγαλύτερα έκμετάλλευσις ιερών
καί δσίων καί πλέον άηδιαστική καί
ψευδεστάτη· είκών δεν έχει παρουσιασθή διά μέαου τής 'Ιστορίας, ουδέ
των Κάφρων άκόμη.
Διά των δύο αύτών προκαταρκτι
κών ένεργειών (συλλαλητηρίου καί
«κηδείας» τοΰ ΕΑΜ) , ή κομμουνιστική ήγεσία προπαρασκεύασε ψυχικώς
τά άλλοπρόσαλλα πλήθη καί ήτο έ
τοιμη διά τήν τελικήν έξάρμησιν πρός
κατάληψιν τής έξουσίας .
Έπ ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς: Ή έναρξτς, έπιθέσεως κατά τών ’Αστυνομι
κών Τμημάτων-ήρχισε άπό τον Πει
ραιά. Ίήν 0600 ώραν τής 6ης Δε
κεμβρίου τμήματα τοΰ ΕΛ αΣ έπετε·
θησαν /ατά τοΰ Άστυν. Τμήματος
Κορυδαΰλοΰ, δπερ μετά μικράν άντίστασ.ν κατελήφθη, συλληφθέντος τοΰ
Δ) τοΰ τοΰ Τμήματος Άστυ/. Β ΙΙαπακωνσταντίνου Δημ. Τήν αυτήν ώ

ραν έπετέθησαν κατά τοΰ Α' Άστυν.
Τμήματος Πειραιώς, δπερ μετά δίω
ρον ηρωικήν άντίστασιν κατελήφθη,
δολοφονηθέντων μέ πρωτοφανή άγριότητα τών Διοικητοΰ καί Τποδ) τοΰ
τοΰ Τμήματος, Δημ. Κολοτούρου καί
Γ. Κοντεκάκη. Ακολούθως, Ισχυραί
κομμούνι στικαί δυνάμεις έπετέθησαν
κατά τών οικημάτων Άστυν. Διευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας, Τρο
χαίας, Αγορανομίας καί τών Β, Γ,
Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η καί Θ' Άστυν. Τμη
μάτων, άτινα μετά ήρωϊκήν άντίστασιν ύπέκυψαν, πλήν μιας δυνάμεως
45 άνδρών τοΰ Τμήματος επιφυλα
κής ύπδ τδν Άστυν. Β' Δ. Βαλσάμην, ήτις άμυνομένη συνεπτύχθη εις
τδ Μέγαρον Βάττη, δπου εύρίσκοντο έθνικαί δυνάμεις.
Μετά τήν έκκαθάρισιν τοΰ Πειραι
ώς, ο! κομμουνισταί ήρχισαν τήν έπίθεσίν των κατά τών Άστυν. Τμημά
των τών Αθηνών. At έπιθέσεις έξεδηλώθησαν μετά άγριότητος έναντίον τών Αστυνομικών Τμημάτων ΙΑ'
Καλλιθέας, Β' Πλάκας, Η' Άχαρνών, ΣΤ' Πλατείας Κουμουνδούρου,

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1944

ΆρχιφύλαΕ τής Άοτυν. Δ)νοεως Αθη
νών μέ "Αγγλους καί Ελληνας στρατιώτας εις μίαν ανάπαυλαν, μετά πολυη
μέρους μάχας τόν Δεκέμβριον τοϋ 1944.

Α' τής δδοΰ Αέκκα, τά δποΐα μετά
ήρωϊκήν άντίστασιν, άνάλογον, έκα
στον πρδς τάς δυνάμεις καί τά πυρομαχικά των, ύπέκυψαν φονευθέντων
ή έκτελεσθέντων τών κάτωθι άςιωματικών καί δπλιτών τής Α σ τ υ 
νομίας.
ΙΑ' Ά σ τ υ ν .
Τ μ ή μ α
τος Καλλιθέας:
Άρχιφ.
Άναγνωστάκης ’Ιωάν., Αστυφύλα
κες Τσουκανάς Ήλίας, Παπαδογιώργος Εύάγγ., Παπαϊωάννου Α. καί Νι
κολάου Β.
* Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ Έ πιτ. Ά ρ χη γοϋ Γ .Ε .Σ. κ. Θρ. Τσακαλώτου «Η
ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΛΙΓΩΝ».
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Β' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α τ ο ς
Π λ ά κ α ς : Έκτελεσθέντες εις,
Ήλιούπολιν ύπό των κομμουνιστών,
Άστυν. Α' Ζαρούλης L, ’Αστυνόμοι
Β' Κομψάς Σ., Μακροθύμιος Γ., καί
Πήλιας Κ., 'Γπαστυνόμος Ποτάκης
Σ., Άρχιφύλακες Σκούρας Γ, καί
Καλογερόπουλος Γ. καί αστυφύλακες
Κουλιανός ’Ιωάν, καί Ξανθός Εύάγ.
Η' Ά σ τ υ ν .
Τμήμα/τ ο ς Ά χ α ρ ν ώ ν: Έφανεύθησαν ύπαστυν. Β' Πάνου καί άρχιφό
λας Λυμπερόπουλος Α.
Έ π ί θ ε σ ι ς κ α τ ά τοΰ
Γ' Ά σ τ υ ν .
Τμήματ ος
Κ ο λ ω ν α κ ί ο υ , Από 9ης Δεκεμ
βρίου καί έν συνεχεία επί σειράν η
μερών άπέτυχε μετά ηρωικήν Αντίστασιν τοΰ Τμήματος υπό τόν Διοι
κητήν του Άστυν. Α' Γλύκαν Μ.
Κ α τ ά τ ο ΰ Α' Ά σ τ υ ν .
Τμ ή μ α τ ο ς Όμο ν ο ί ας
ή έπίθεσις ήρχισε την πρωίαν τής
12ης Δεκεμβρίου, αλλά οί αξιωματι
κοί καί δπλΐται τοΰ τμήματος τούτου
ύπό τόν γενναΐον Διοικητήν των Καραμπέτσον Ευάγγελον μετέπειτα Α ρ 
χηγόν τής Αστυνομίας άπέκρουον Απάσας τάς έπιθέσεις καί ούτως οί
κομμουνισταί δεν κατώρθωσαν νά
καταλάβουν τό τμήμα τοΰτο, δπερ έν
συνεχεία έβοήθησε είς την τελικήν
έκκαθάρισιν τής περιοχής Όμονοίας.
Κατά τάς έπιχειρήσεις έφονεύθησαν ό
Άρχιφύλαξ Κ. Κουτσουράς καί οί Α
στυφύλακες I. Κόκκαλης καί, Α. Πέ
τσας. Έτραυματίσθησαν ό Δ) τής τοΰ
Τμήματος Καραμπέτσος Ευάγγελος
καί οί ύπαστυνόμοι Κ. Μαθιουδάκης
καί I. Κασίμης.
Ηρωική ύπήρξεν ή άμυνα καί τών
κάτωθι Τμημάτων, Ατινα λόγου τής
μικρας των δυνάμεως καί έλλείψεως
δπλισμοΰ καί πυρομαχικών, ύπέκυψαν τελικώς, συμπτυχθέντα είς κεντρικωτέρας θέσεις, δπου ύπήρχον
τμήματα πεζικού καί δυνάμεις Ά γγλικαί.
α. Τ π ο δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς
Τ ρ ο χ α ί ας ύπό τόν Δ) ντήν Οίκονομάκον Α., φονευθέντος κατά τάς
μάχας άπό 4 μέ 12 Δεκεμβρίου τών
Αστυνόμου Σπανουδάκη, ύπαστυνόμων Πράσσου Γεωργ. καί Σκόρδα
Γεωργ., ύπαρχιφύλακος Φαρδούλη Π.
καί αστυφυλάκων Τσιφτσή Ν., Ματ
τζαμόρτα, Κιντή Λ. καί Κοντοπούλου Γεωργίου.
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β. Δ' Ά σ τ υ ν.
Τμ ή μ α
μέ Διοικητήν τόν Άστυν. Δ) ντήν Β'
Κανελόπουλον Α., φονευθέντων τών
ύπαστυνάμου Κούμαρά Α., Αστυφυλά
κων Χριστοφοράτου Γ., Καρούζου Δ.
καί Μαρτίνη Δ.
γ . Ε' Ά σ τ υ ν .
Τμήμα
(Τπποκράτους) μέ Δ) τήν τόν Ά 
στυν. Α' Δημόπουλον Λ.
δ. Ζ' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α
(Κυψέλης) , μέ Διοικητήν τόν Α 
στυνόμον Β' Βάλλαν1Σ. καί ύποδιοικητήν τόν Αστυνόμον Μαϊτάν, δστις
συλληιφθείς ύπό τών κομμουνιστών
εδολοφονήθη αγρίως ύπό το,ύτων.
ε. Θ' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α
(Θησείου) ,μέ Διοικητήν τόν Άστυν.
Ά' Κωστόπουλον Γ. Τό τμήμα τοΰ
το ήμύνθη σθεναρώς κατά τών κομ
μουνιστών, συνεπτύχθησαν δέ έν αύτψ καί οί Χΐτες τοΰ Συνταγματάρχου
Γρίβα, λόγιρ δμως τής μεγάλης δυ
νάμεως τών κομμουνιστών, διεσώθησαν τελικώς ύπό Αγγλικών αρμάτων,
άτινα καί τούς μετέφερον μετά τών
Χιτών είς τά Παλαιά Ανάκτορα.
Έφονεύθησαν κατά τάς μάχας οί
άστυφ. Δημ. Μαρτίνος καί Ε. Άλεξανδράτος.
Διάφορος ύπήρξεν ή τύχη τοΰ Α 
στυνομικού Σταθμού Γκαζοχωρίου, ύπαγοιμένου είς τό Θ' Τμήμα. Δέν
ήδυνήθησαν νά Αντισταθοΰν ή νά έξέλθουν τοΰ οικήματος τοΰ Σταθμοΰ.
Ό Δ) τής του Άστυν. Β' Εύαγγελόπουλος Δημ. καί οί περισσότεροι τής
δυνάμεως του συνελήφθησαν καί ώδηγήθησαν είς δμηρίαν δπου έξετελέσθησαν.
στ. I' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α
(Παγκρατίου) , μέ Δ) την τόν Μσυτογιάννην Π., μετά μικράν Αντίστα
σιν διεσώθη ύπό Αγγλικών ΑρμΑτων
πρός τό κέντρον τής πόλεως.
ζ. ΙΓ' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α
(Νέου Κόσμου), μέ Δ) την τόν Α 
στυνόμον Α' Καρκανίδην Παν. μετά
μικράν Αντίστασιν συνεπτύχθη κατά
την νύκτα συλληφθέντων καί έκτελεσθέντων ύπό τών κομμουνιστών
τών Άστυ. Β' Μαρίνου Ν. καί Μελετιάδη X.
η. ΙΔ' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α
(Άμ7ΐελοκήπων) , μέ Δ) την τόν Α 
στυνόμον Β' Παπακωνσταντίνου Ευ
άγγελον, μετά μικράν Αντίστασιν συ
νεπτύχθη κατά την νύχτα, πρός τό
κέντρον άνευ απωλειών.

θ. ΙΕ' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α
(Κολωνοΰ), μέ Δ)τήν τόν Άστυν.
Α' Κουτάν, Γ-, συνεπτύχθη πρός τό
κέντρον.
ι. ΙΖ' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α
(Περιστεριού) , μέ Δ) τήν τόν Άστυν.
Β' Μ. Σορώκον. Τό τμήμα τοΰτο
παρ’ δλον δτι εύρίσκετο μακράν τοΰ
κέντρου ήμύνθη ήρωϊκώς, τελικώς δ
μως ύπέκυψεν, έλλείψει πυρομαχικών, τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Παραρτήμα
τος Άστυν. Β' Γεροστάθου Ε. δολοφονηθέντος κατά τόν Αγριώτερον τρό
πον ύπό τών κομμουνιστών, οΐτινες
περιέφεραν τό πτώμα του συρόμενον
έν μέσψ τών οδών τής πόλεως.
ια. ΙΣΤ' Ά σ τ υ ν . Τ μ ήμ α (Πατησίων) , μέ Δ) τήν τόν Α 
στυνόμον Α' Τσουλούφον I. Εναν
τίον τοΰ Τμήματος τούτου έπετέθη
λόχος έλασιτών καί μετά μικράν Αν
τίστασιν τό κατέλαβε, 5 Αξιωματικοί
καί 11 Αστυφύλακες συλληφθέντες
ώδηγήθησαν είς περιοχήν Ούλεν, δ
που έξετελέσθησαν διά σφαγής κατά
τόν πλέον Απάνθρωπον τρόπον.
ιβ' Τά Τμήματα Ν. Σφαγείων,
Καισαριανής καί Νέας Σμύρνης, Απομεμακρυσμένα Από τό κέντρον καί μέ
μικράν δύναμιν ύπέκυψαν είς τάς ύπερτέρας δυνάμεις τών κομμουνιστών
καί συνεπτύχθησαν ανευ Απωλειών
πρός τό κέντρον.
ιγ. Σ χ ο λ ή
Ύπαστυνόμων
καί Άρχιφυλάκων (Παλαιά Ανά
κτορα) μέ Διοικητήν τόν Άστυν. Α'
Γιαννοΰτσον καί Κόλλιαν Δ., δυνά
μεως 360 Ανδρών Ανέλαβε τήν φρούρησιν τών Παλαιών Ανακτόρων καί
προέβη είς τήν έκκαθάρισιν τής περί
τήν πλατείαν Συντάγματος περιοχής
καί τής περιοχής Μακρυγιάννη φο
νευθέντων κατά τάς έπιχειρήσεις
ταύτας τοΰ άρχιφύλακος Οίκονομίδη
Α. καί ύπαστυνόμου Εύτυχιάκου Σ.
ιδ. Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο ν
Τ μ ή μ α , μέ Δ) τήν τόν Άστυν.
Α' Μπουραντάν Νικ. Ή δράσις τοΰ
τμήματος τούτου ύπήρξε σημαντικωτάτη κατά τών κομμουνιστών κατά
τήν διάρκειαν τής κατοχής έξ ού καί
ή μεγάλη έχθρότης έναντίον του καί
ή συστηματική προπαγάνδα ως συνερ
γατών δήθεν τών Γερμανών. "Αμα
τή Απελευθερώσει διά διαφόρων συ
κοφαντιών καί μέ τά συνθήματα «νά
φύγουν οί Μπουραντάδες» έπέτυχον
τήν φυλάκισιν τοΰ Διοικητοΰ των καί
διάλυσιν Τμήματος.

Κατά τήν έκδήλωσιν τής. κομμου
νιστικής ανταρσίας, τό Μηχανοκίνη
τον άπετελεϊτο από μικράν δύναμιν
ύπό τόν Άστυν. Β ' Καραντζουβάλην
I., στεγάζομε νοι έπί οικημάτων τής
οδού Πατησίων. Οί κομμουνισταί τήν
νύκτα τής 5ης ’Οκτωβρίου έπετέθηααιν και μέ λύσσαν έναντίον του, άποκρουσθέντες μέ σοβαράς άπωλείας, έσυνέχισαν δέ τάς επιθέσεις των μέχρι
τής 11ης Δεκεμβρίου άνευ άποτελέσματος.
Τήν 11ην Δεκεμβρίου προσεπάθησαν νά θέσουν δυναμίτιδα είς τό οί
κημα, αλλά οί ήρωϊκοί άνδρες τοΰ
Μηχανοκινήτου διά σφοδράς άντεπιθέσεως, τούς άπεμάκρυνάν καί συνέλαβον 46 αιχμαλώτους.
Τήν 13ην Δεκεμβρίου δ Δ) ντής
τοΰ Μηχανοκινήτου, λόγψ έλλείψεως
πυρομαχικών καί τροφίμων άπεφάσισε νά συμπτυχθή πρός τήν Γεν. ’Α
σφάλειαν καί τάς άπογευματινάς ώ
ρας μαχόμενοι ήρωϊκώς έπέτυχον
τούτο τή βοήθεια καί ένός άγγλικοΰ
άρματος. Κατά τόν ΙΟήμερον ηρωι
κόν άγώνα τό Μηχανοκίνητον είχε
τάς κάτωθι άπωλείας είς νεκρούς:
Άστυν. Β' Ν. Οίκονομόπουλος, όπαστ. Β' Γαλιώττος Σ., Άρχιφύλατ
κες Κ. Γκίρας, Α. Μαρνέρης, Δ. Σαρδής. Τπαρχιφύλακες Γ. Μουστάκας,
Γ. Κοκστός, Ν. Μποκόλας, Κ. Λαμπρόπουλος, Γ. Άνδρεόπουλος, Σ. Εύτυχιάκος, Γ. Μπόγδης, Β. Κούτσικος.
Επίσης έτραυματίσθησαν 38 άξιωτικοί καί δπλΐται.
Οΰτω, τό τόσον άδίκιως δυσφημισθέν ύπό τών κομμουνιστών Μηχανο
κίνητον Τμήμα τής Αστυνομίας έπολέμησεν ήρωϊκώτατα έναντίον των
καί έσχε τάς περισσοτέρας άπωλείας
κατά τούς σκληρούς άγώνας του Δε
κεμβρίου. Κατά τήν άνωτέρω δράσιν
τοΰ Μηχανοκινήτου διεκρίθη δ ύπαστυνόμος Άδαμόπουλος Χρίστος, δστις
μετά τών άλλων άξιωματικών έχων
παρά τό πλευρόν του καί τόν έθελοντήν 16ετή ιδιώτην "Αγγελον Ντόντον, διακριθέντα διά τήν εύψυχίαν
του, ώς τέως "Εφεδρος ’Αξιωματικός
Πεζικού, γνωρίζων καλώς τήν τα
κτικήν τοΰ Πεζικού καί τήν χρήσιν
τών δπλων, συνέβαλε άφ’ ένός τά μέ
γιστα είς τήν όργάνωσιν τής άμύνης,
τήν έκτέλεσιν τών άντεπιθέσεων καί
τήν σύλληψιν τών αιχμαλώτων άφ’
έτέρσυ δέ έπέτυχε τήν τελικήν σύμπτυξιν προς τήν Άστυν. Δ) νσιν εις
τό Κέντρον τής πόλεως, μέ έλαχίστας
άπωλείας .

ιε. Δ ρ ά σ ι ς ‘Γ π ο δ ι ε υθ ύ ν σ ε ω ς Γε ν . Α σ φ α λ ε ί 
α ς. μέ Δ) ντήν τόν Αστυνόμον Λίναρην Γεώργιον.
Ή δράσιις τής Τποδ) νσεως Γεν.
Ασφαλείας υπήρξε Ισαξία μέ τήν τοιαύτην τοΰ Μηχανοκινήτου Τμήματος.
Οί κομμουνισταί ετρεφον ιδιαίτερον
μίσος πρός τό τμήμα τούτο ώς έκ τής
προηγούμενης βρώσεως έναντίον των
καί τό εθεσεν ώς πρώτον στόχον έξοντώσεως κατά τό Δεκεμβριανόν κίνη
μα.
Οΰτω τήν πρωίαν τής 5ης Δεκεμβρου έπετέθησαν δι’ ισχυρών δυνάμε
ων κατά τοΰ οικήματος τής Τποδ)
νσεως έπί τής συμβολής τών δδών
Στουρνάρα — Πατησίων, κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής διά πυρών
πάσης φύσεως. Παρά τήν λύσσαν τών
έπιτιθεμένων οί ήρωϊκοϊ ύπερασπισταί ού μόνον τούς άπακρούσυν, άλλά
δι’ δρμητικής άντεπιθέσεως συλλαμ
βάνουν 63 κομμουνιστάς μεταξύ τών
όποιων είς Γερμανός Αξιωματικός
καί είς Βούλγαρος ύπαξιωματικός.

Γκρεμισμένο σπίτι στήν Αθήνα, κατά
τήν διάρκειαν τήα Δεκεμβριανής ανταρ
σίας. "Ενα ακόμα έργο τοϋ ΕΑΑΣ.

Έ ν τφ μεταξύ ή Στρατιωτική Δ)
σις Αθηνών άπέστειλε ώς ειδικούς
καί ένίσχυσιν τούς Ταγματάρχας Πε
ζικού Χατζηλίαν Δημ. καί Καλλο
νάν Στυλιανόν καί τόν Λοχαγόν Κορκιλήν. Οί κομμουνισταί άνασυνταχθέντας καί ένισχυθέντες έξαπέλυσαν
δέ τάς έπιθέσεις των ταύτας μέχρι
τής 13ης Δεκεμβρίου, χωρίς δμως άποτέλεσμα, χάρις είς τόν άφθαστον
ήρωϊσμών άξιωματικών καί άστυφυλάοφυν. Μετά τών Αστυνομικών έμάχετο καί τό μικρόν τμήμα τών "Αγ
γλων ύπό τόν άξιωματικόν Ρίτσαρντσον.
Παρά τήν έπιτυχή άμυναν τής Τ 
ποδ) νσεως Γεν. Ασφαλείας τήν 12ην
ώραν τής 14 Δεκεμβρίου άνεκοινώθη
είς τόν Αστυνόμον Τσαγκλήν Νικ.
άπόφασις του Αγγλικού Στρατηγεί
ου δπως έγκαταλειφθή τό κτίριον καί
ή δύναμίς του συμπτυχθή είς τήν Α 
στυνομικήν Διεύθυνσιν.
Ή σύμπτυξις ήρξατο τήν 2αν άπογευματινήν καί τά τμήματα μαχόμενα διά τών δδών Πατησίων καί
Πανεπιστημίου έφθασαν είς τήν Α 
στυνομικήν Δ) νσιν.
Κατά τήν σύμπτυξιν έφονεύθησαν
οί Αστυνόμοι Οίκονομόπουλος Νικ.
καί Κοσκινάς X. καί δ άρχιφύλαξ Μιχαλόπουλος ’Ιωάν.
Κατά τάς προηγουμένας μάχας είχον φονευθή δ άστυφύλαξ Πρωτόπαπας. Κ. καί δ ιδιώτης Πεζάς X., μαχάμενος μετά τών άστυνομικών. Τό
έμπιστευτικόν άρχείον τής Τποδ) ν
σεως Ασφαλείας διεσώθη δι’ άγγλικών αύτσκινήτων κατά τήν σύμπτυξιν. Κατά τό έπόμενον μέχρι τής άπελευθερώσείως τών Αθηνών διάστη
μα οί άξιωματικοί καί δπλΐται τής
Αστυνομίας Πόλεων έδρασαν ποικιλοτρόπως κατά τών κομμουνιστών,
βοηθοΰντες τά τμήματα Στρατού
πρός τελικήν συντριβήν τού κομμου
νιστικού τέρατος τό δποΐον καί ύπέκυψε τελικώς τάς πρώτας ημέρας
τού ’Ιανουάριου.
Ανήκει πάσα τιμή καί δόξα είς
τούς ήρωϊκούς νεκρούς αξιωματικούς
καί δπλίτας τής Αστυνομίας Πόλε
ων, έπιβάλλεταί δέ δπως είς τό τελούμενον είς Μακρυγιάννη μνημόσυνον τής Χωροφυλακής μνημονεύεται
ίσαξίως καί ή δράαις τής Αστυνομίας
Πόλεων, ή δποία παρ’ δλον δτι δέν
είναι μαχόμενον τμήμα, έν τούτοις έπολέμησεν ήρωϊκώς καί λίαν άποτελεαματικώς έναντίον τών προδοτών
τής Πατρίδος μας κατά τόν έρυθρόν
Δεκέμβριον τοΰ 1944.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ Ε Ν Ο Σ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Εις ’Αθήνας ό δείκτης έγκληματικότητος δεν πα
ρουσιάζει άνοδον προκαλοΰσαν, επί τοΰ παρόντος
τουλάχιστον, άνησυχίαν, παρά την αΰξησιν των
κλοπών, των σωματικών βλαβών έξ άμελείας και
τών παραβάσεων τής τροχαίας, εγκλήματα τά όποια
προσιδιάζουν εις τήν φύσιν τής μεγαλουπόλεως.

είναι ότι ή ΰπαρξις
Γ ΝΩΣΤΟΝ
τής ’Αστυνομίας, ώς Κρατικής
Υπηρεσίας, καί μάλιστα έκ τών
σπουδαιοτέρων, έχει ώς δικαιολογητικήν βάσιν τό γεγονός, ότι αυτή
είναι επιφορτισμένη μέ τήν διαφύλαξιν τόσον τών βασικών αγαθών
τών πολιτών, όσον καί τήν προστα
σίαν τής πολιτείας έκ τών έπαπειλούντων ταύτην ποικίλων κινδύ
νων. Πρός τούτοις, ή δρασις τής
’Αστυνομίας είναι καί εύρύτατα
κοινωνική, άφοΟ εις τάς άρμοδιότητάς της άνήκει ή διαφύλαξις τής
δημοσίας ειρήνης, ήσυχίας καί τάξεως καί ή μέριμνα πρός πρόληψιν
δυστυχημάτων, απωλειών καί ζημι
ών καί ή παροχή συνδρομής εις
τούς έχοντας άνάγκην. Πέραν τού
των, ή ’Αστυνομία άποτελεΐ σημαν
τικόν έκπολιτιστικόν φορέα, τοΰ
όποιου ή συμβολή είναι άναμφισβήτητος καί πανθομολογουμένη.
Ή έξασφάλισις τών προαναφερθέντων, τά όποια αποτελούν άναγκαίας προϋποθέσεις διά πάσαν
πρόοδον κοινωνικήν καί άτομικήν,
έπιτυγχάνεται άναμφιβόλως ύπό
τών 'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καί εϊδικώτερον τής ’Α 
στυνομικής Δ / νσεως ’Αθηνών, πε
ρί ής ό λόγος έν προκειμένφ. Είναι
έπίτευγμα τό γεγονός, ότι εις τήν
πρωτεύουσαν διετηρήθη έπί μίαν
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όλόκληρον 50ετίαν καί εξασφαλί
ζεται είσέτι κατά τρόπον άψογον
ή δημοσία τάξις καί άσφάλεια. Τού
το τονίζεται ιδιαιτέρως, διότι εις
τάς ’Αθήνας παρετηρήθη, ιδίως
κατά τά τελευταία έτη, υπέρμετρος
διόγκωσις τοΰ πληθυσμού, ό όποιος
υπερδιπλασιάζεται πολλάκις έκ τών
έκατομμυρίων τουριστών, αΰξησις
τών όχημάτων, βιομηχανική έξέλιξις, κοινωνικαί διαφοροποιήσεις
κ.λπ., πράγματα τά όποια άφεύκτως
έδημιούργησαν νέα σοβαρά προ
βλήματα διά τήν ’Αστυνομίαν καί
ηύξημένην έγκληματικότητα. Πρός
τήν πλευράν, όθεν, ταύτην, τήν μείωσιν δηλονότι τής έγκληματικό
τητος εις τήν περιοχήν τής πρωτευούσης, καταβάλλονται συντονι
σμένοι προσπάθειαι, ύφ’ όλων ανε
ξαιρέτως τών αστυνομικών Υ π η 
ρεσιών. ’Εκ τοΰ έάν εις τό έργον
τούτο έπιτυγχάνουν, κρίνεται καί ή
περαιτέρω άποδοτικότης των καί έκ
μέρους τής πολιτείας καί έκ μέρους
τοΰ κοινού. Διά τό τελευταΐον αύτό,
πρέπει ιδιαιτέρως νά τονισθή ότι
ένώπιον τοΰ έγκλήματος αντιδρά
πάντοτε κατά τρόπον έντονον, άπαιτοΰν τήν άνακάλυψιν, σύλληψιν
καί τιμωρίαν τοΰ ενόχου. Καί όσον
μέν άφορα εις τό προληπτικόν έρ
γον τών Υπηρεσιών τής ’Αστυνο
μικής Δ/νσεως ’Αθηνών, ή παρου-

σίασις τούτου είναι, ώς έκ τής φύσεώς του, παντελώς ανέφικτος. Τοΰ
κατασταλτικού μόνον έργου είναι
δυνατή ή έκτίμησις διά τής μελέ
της τών σχετικών στατιστικών δε
δομένων. Κρίνοντες τά δεδομένα
ταϋτα τά άναφερόμενα εις τήν τελευταίαν 5ετίαν, άφοΰ δι’ ώρισμένας
έκ τών παλαιοτέρων έποχών δέν
ύφίστανται συστηματικοί πίνακες,
παρατηροΰμεν τά ακόλουθα:
Καθ’ όσον αφόρα εις τά κακουρ
γήματα τά διαπραχθέντα εις τήν πε
ριοχήν δικαιοδοσίας τής Δ/νσεως
’Αθηνών δέν παρετηρήθη αϋξησις,
ή τροπή τής έγκληματικότητος
πρός τήν μορφήν, ύφ’ οϊαν εμφανί
ζεται εις τό έξωτερικόν.
’Απέναντι: Στιγμιότυπων, από άναπαράστασιν εγκλήματος τής «συμμο
ρίας» Βερνάρδου.

θεόδωρος Βενάρδος,. Ό «ληστής με
τίς γλαδιόλες», δπως ήταν τή στιγμή
τής ληστείας τής Τραπέζης.

Έκ των βεβαιωθέντων κατά τήν
τελευταίαν 5ετίαν κακουργημάτων
συχνότερον άπησχόλησεν ή άποπλάνησις παίδων, καταλαβοϋσα ποσοστόν 41,90% περίπου τοϋ συνό
λου των κακουργημάτων. Δεύτερον
είς μέγεθος έρχεται τό έγκλημα της
κλοπής, καταλαμβάνον ποσοστόν
13,94% περίπου των κακουργη
μάτων τής 5ετίας. Τό υπό άνάλυσιν
έγκλημα άφορά διακεκριμένος πε
ριπτώσεις κλοπών τελεσθείσας κυ
ρίως παρ’ έπικινδύνων κακοποιών,
ή τοιούτων τελούντων κατ’ έπάγγελμα ή καθ’ έξιν κλοπάς. Αί περι
πτώσεις διακεκριμένης κλοπής έμειώθησαν είς ποσοστόν 9,53% τό
έτος 1973.
Σημαντικόν ποσοστόν κατέλαβον
αί παραβάσεις αί άναφερόμεναι είς
τά ναρκωτικά, αί όποΐαι άνέρχονται
εις τό 9,96% περίπου τοϋ συνόλου
τών κακουργημάτων. Τά έν θέματι
εγκλήματα έσημείωσαν αίσθητήν
αΰξησιν τό έτος 1973. Ώ ς πρός τά
κακουργήματα παρετηρήθη γενι
κώς διατήρησις είς τά αύτά σχεδόν
έπίπεδα μέ έξαίρεσιν τάς ληστείας,
αί όποΐαι τό 1973 ένεφάνισαν αΰξησιν 52,63%, συγκρινόμεναι πρός
έκείνας τοϋ 1972. Έ ξ έπόψεως δρα
στών ή πλειονότης είναι άτομα νεαρας ήλικίας 13-23 έτών.
'Ως πρός τά πλημμελήματα παρήγορος είναι ή διαπίστωσις, δτι
έσημειώθη αισθητή μείωσις. Πλέον
συγκεκριμένως, ή μείωσις αυτή έφθασε τά 26,73% τό 1973 έναντι
τοϋ έτους 1972 καί τά 8,58% πε
ρίπου έναντι τοϋ έτους 1969. Έκ
τών πλημμελημάτων, τά όποια συ
χνότερον άπησχόλησαν είναι αί
παραβάσεις τοϋ ΆγορανομικοϋΚώδικος, αί σωματικοί βλάβαι έξ άμελείας καί αί κλοπαί. 'Ως πρός τάς
παραβάσεις τοϋ ΆγορανομικοΰΚώδικος παρετηρήθη τό 1973 μείωσις είς ποσοστόν 31,63% έναντι
τοϋ έτους 1972 καί είς 14,72% έ
ναντι τοϋ έτους 1969. Παρά τήν γε
νικήν όμως ώς άνω μείωσιν, ώρισμέναι κατηγορίαι έκ τών άγορανομικών πλημμελημάτων ηΰξήθησαν τό 1973 έν σχέσει πρός τό 1972.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τό
υπερβολικόν κέρδος, μή κανονικόν
δείγμα καί ή έλλιποβαρής ζύγισις.
«Η αΰξησις πάντως αύ'τη δικαιολο

γείται καί έκ τής ηύξημένης έπαγρυπνήσεως τών Υπηρεσιών ’Α 
γορανομίας πρός πάταξιν τής αι
σχροκέρδειας.
Ώ ς πρός τάς σωματικάς βλάβας
έξ άμελείας, αί όποΐαι κυρίως άναφέρονται είς τροχαία άτυχήματα,
έσημειώθη σημαντική μείωσις τό
1973 άνερχομένη είς ποσοστόν
0,12% έναντι τοϋ έτους 1972 καί
εις 9,46% έναντι τοϋ 1969. Ή μείωσις αυτή δύναται γενικώς νά θεωρηθή λίαν Ικανοποιητική, άν ληφθή ύπ’ δψιν ή είς τήν περιοχήν
πρωτευούσης αϋξησις τής κυκλο
φορίας τών όχημάτων.
Καί αί είς βαθμόν πλημμελήμα
τος κλοπαί έσημείωσαν αίσθητήν
μείωσιν, χάρις κυρίως είς τά ληφθέντα προληπτικά μέτρα ύπό τής
Ύ ποδ/νσεω ς Γενικής ’Ασφαλείας
καί τών άλλων 'Υπηρεσιών.
Τό γενικόν έκ τών προαναφερθέντων συμπέρασμα είναι, δτι ό
δείκτης έγκληματικότητος δέν πα
ρουσιάζει άνοδον προκαλοϋσαν έπί
τοϋ παρόντος τουλάχιστον άνησυχίαν, παρά τήν διαπίστωσιν δτι είς
τάς ’Αθήνας σημειοΰται αΰξησις
ένίων έγκλημάτων, τά όποια δμως
προσιδιάζουν πρός τήν φύσιν τής
μεγαλουπόλεως. Ταϋτα είναι κυρίως
αί κλοπαί, αί σωματικοί βλάβαι έξ
άμελείας, αί άγορανομικαί παρα

βάσεις καί αί παραβάσεις τών κα
νονισμών τής τροχαίας.
'Ικανοποιητική είναι έξ άλλου
ή διαπίστωσις, δτι δέν παρετηρήθησαν μέχρι τοΰδε τούλάχιστον περι
πτώσεις έγκλημάτων, έξ έκείνων,
τά όποια μαστίζουν τάς μεγάλας
πόλεις τής Ευρώπης καί τής ’Α
μερικής. Ή έπαγρύπνησις έν τούτοις είς τάς ’Αστυνομικός Υ π η 
ρεσίας τής πρωτευούσης συνεχίζε
ται μέ μεγαλυτέραν έντασιν, ώστε
ή ώραία πόλις μας νά παραμείνη
δασις τάξεως, άσφαλείας καί χαράς.
Είς τήν προσπάθειάν των αυτήν οί
άστυνομικοί τών ’Αθηνών αίτοΰνται τήν συνδρομήν δλων άνεξαιρέτως τών πολιτών. Είναι πλέον
καιρός νά γίνη συνείδησις, δτι ή
εύνομία είναι χρέος δλων. Ή πάταξις τοϋ έγκλήματος άποτελεΐ ΰπόθεσιν δλων καί δχι μόνον χρέος
τής ’Αστυνομίας. "Ας πεισθή τό
κοινόν, άς πεισθή χωριστά ό κάθε
Έ λλην, πώς καί ή παραμικρή βοή
θεια πρός τήν ’Αστυνομίαν μειώνει
είς τό χιλιαπλάσιον τήν πιθανότη
τα νά εύρεθή κάποτε άντιμέτωπος
μέ ένα κακοποιόν. Δέν πρέπει έπί
τοϋ προκειμένου νά λησμονώμεν
κάτι πολύ σοφόν, πού είπε χιουμο
ρίστας δημοσιογράφος: «Υ πάρ
χει ένα στιλέτο καί γιά σένα. Φρόνντισε νά τό άποφύγης. Μπορείς. . .»
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Τμήματα Τάξεως

Ή έγκατάστασις τής ’Αστυνομίας Πόλεων
εις ’Αθήνας αποτελεί σταθμόν εις την ι
στορίαν τοΰ δημοσίου βίου τής χώρας.

Α Τ Μ Η Μ Α ΤΑ Τάξεως άπετέλεσαν, άπό
τής ϊδρύσεως τής Αστυνομίας Πόλεων,
τήν 6άσιν έπί τής όποιας έστηρίχθη τό
όλον οικοδόμημα τοϋ Σώματος. Οργανωθέντα έπί τή βάσει τοϋ 'Αγγλικού συ
στήματος άστυνομεύσεως τής Σκώτλαν Γυάρδ,
συνέβαλον, άν όχι άποκλειστικώς, τούλάχιστον
άποφασιστικώς εις τήν άποκατάστασιν καί έν συ
νεχεία διατήρησιν τής τάΕεως εις τάς Αθήνας
τοϋ 1925.
Τά προβλήματα τής τάξεως, τά όποια αντι
μετώπισαν οί πρώτοι αστυφύλακες τής πρωτευούσης έφάνησαν πρός στιγμήν αλυτα, έάν δέν έθριάμβευε καί έδώ τό διέπον τό όλον 'Αστυνομι
κόν Σώμα πνεύμα έργατικότητος, σωφροσύνης
καί υπομονής. Ώ ς εις τόν τομέα τής άσφαλείας,
οϋτω καί εις τόν τομέα τής τάξεως, αί έΕωτερικαί
καί έσωτερικαί αναστατώσεις, ή πενία τού λαού
μας, ή άνικανότης τοϋ Κράτους νά θεραπεύση
βασικός άνάγκας καί άπό τοϋ 1922 ή έθνική συμ-

Ψ\

Μέτρα τάξεως της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως "Αθηνών,
κατά τήν έκφοράν τής σοροϋ τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου
τ.ρ'ο τοΰ Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ. Παρά τήν τεραστίαν
τότε κοσμοσυρροήν καί τήν εξαψιν των πνευμάτων, ούδέν έπεισόδιον έδημιουργήθη.
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ΕΙς τήν πρώτην φωτογραφίαν έπάνω άρκχτερά: ’'Ελεγ
χος ύποπτου τό 1928. Δεξιά: Σκοπός άστυφύλαξ τοΰ
Β' Άστυν. Τμήματος τό Ιτος 1926 πρό τοΰ Ζαππείου
Μεγάρου. Επάνω: Μέτρα τάξεως πρός τής Παλαιάς
Βουλής, κατά τήν συζήτησιν έπιμάχου θέματος τό Ιτος
1927.
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φορά, έδυσκόλευσαν είς βαθμόν άφάνταστον τήν
προσπάθειαν όσων είχαν αποφασίσει νά μεταβά
λουν τήν πρωτεύουσαν είς ύποδειγματικήν πάλιν
τάΕεως καί εύκοσμίας.
Μοχλόν τού Τμήματος ΤάΕεως άπετέλεσε τό
τε, ώς καί σήμερον άκόμη, ό σκοπός άστυφύλαΕ,
τοϋ όποιου πολλοί σύγχρονοι «μοντερνίζοντες»
περί τά άστυνομικά πράγματα άμφισβητοϋν τήν
χρησιμότητα. Ό πεζός άστυφύλαΕ άπεδείχθη καί
έΕακολουθεϊ, παρά τόν εκσυγχρονισμόν τών άστυνομικών μέσων, νά άποτελή τήν ζωντανήν
παρουσίαν τοϋ έκπροσώπου τοϋ νόμου καί τής
έπιβολής τής θελήσεως τής Πολιτείας. Πέραν
τούτου, ό σκοπός άστυνομικός έκμανθάνων τήν
περιφέρειάν του γνωρίζει πρόσωπα καί πράγμα
τα, «πλησιάζει» τόν πολίτην, μέ άποτέλεσμα τήν
Ε πάνω : Ευγένεια, προθυμία και έξυπηρετικότης διακρίνε:
τούς αστυνομικούς δλων των βαθμών. Δεξιά: Μέτρα τάξει··;
πρό του Αγνώστου Στρατιώτου, κατά τήν κατάθεσιν στεφάνου
υπό τ ο ϋ ΙΙρωθυπουργοΟ κ. Καραμανλή.
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ένίσχυσιν τοϋ αμοιβαίου αισθήματος έμπιστοσύνης καί σεβασμού καί τήν δημιουργίαν καλών
σχέσεων μεταΕύ 'Αστυνομίας καί κοινού. Ό σκο
πός άστυφύλαΕ αποτελεί άναμφιβόλως τόν κα
λύτερον, τόν άποτελεσματικώτερον καί τόν πλέον
όλιγοδάπανον φορέα δημοσίων σχέσεων διά τό
'Αστυνομικόν Σώμα.
Ή παρουσία του όμως αποτελεί κυρίως σο
βαρόν άνασταλτικόν παράγοντα καί αποθαρρύνει
τούς ύποψηφίους έγκληματίας, ασχέτως άν οΰτοι
σκέπτωνται νά διαπράΕουν κακούργημα ή έλαφρότατον πταίσμα. Τά Τμήματα ΤάΕεως, διά τών
σκοπών άστυφυλάκων, ασκούν ανελλιπή έλεγχον
έφ' ολοκλήρου τής περιφέρειας των. Ή ύγεία
καί ήσυχία τών κατοίκων, ή ειρηνική συμβίωσις
τούτων, οί συνεχείς έλεγχοι εις όλους τούς προω
Επάνω καί δεξιά: Μέτρα τάξεως εις έορτκστικάς εκδηλώσεις
πρό τοΰ Μνημείου χοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου. Τά μέτρα τάξεως
απορροφούν σημαντικόν μέρος τής αστυνομικής δραστηριότητος.
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Επάνω: Μέτρα, τάξεως καί άσφαλείας της ’Αστυνομίας ’Αθηνών, είς τών Σιδηροδρομικών Σταθμών Όμονοίας,
κατά τήν άφιξιν είς 'Ελλάδα τώ 1933 τού διαδόχου καί μετέπειτα βασιλέως τής Σουηδίας. ’Όπισθεν άριστερά
διακρίνεται ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Ά λέξ. Ζαίμης. Κάτω: Όμοίως μέτρα τάξεως καί άσφαλείας άπώ τήν
έπίσκεψιν—προσκύνημα είς τήν Άκρόπολιν τής κυρίας Τρότσκυ, συζύγου τοΰ δολοφονηθέντος όπώ τών
Μπολσεβίκων Ρώσου πολιτικού. ’Απέναντι: Διάλυσις ταραχώδους συγκεντρώσεως φοιτητών τήν 1 Ιην Νοεμ
βρίου 1929, είς τήν διασταύρωσιν τών ώδών Κηφισίας καί Κουμπάρη.
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ρισμένους διά τήν έΕυπηρέτησιν τοϋ κοινού χώpouc, ή έπΐ τόπου έπίλυσις μικροδιαφορών, ή πα
ροχή βοήθειας εις ύπερήλικας, αναπήρους, ανη
λίκους, τραυματίας, οίνόφλυγας κλπ. καί γενικώς
ή συνδρομή, άμεσος καί αποτελεσματική πρός
πάντα αίτοΰντα βοήθειαν, αποτελούν τόν άξονα,
πέριξ τοϋ όποιου στρέφεται τό άνεκτίμητον έργον
των Τμημάτων ΤάΕεως. Διά των Τμημάτων κυ
ρίως καί ένίων Αστυνομικών Σταθμών ή 'Αστυ
νομική Δ)νσις 'Αθηνών άνταποκρίνεται εις τάς
ηύΕημένας άνάγκας, αί όποϊαι άπαιτοϋνται. διά
τήν άστυνόμευσιν ενός ετερογενούς άπό πάσης
άπόψεως πληθυσμού, άνερχομένου εις 1.600.000
διασκορπισμένου εις 13 διαφόρους Δήμους καί μέ
τάς δυσχερείας τάς οποίας λόγω ειδικών συνθη
κών έμφανίζει ή περιοχή.
Ένδεικτικώς παραθέτομεν έν συνεχεία καί
δΓ άριθμοδεικτών μέρος έκ τού κατασταλτικού
έργου τών Τμημάτων ΤάΕεως, διότι τοϋ προλη
πτικού ή παρουσίασις είναι αδύνατος. Ή στατιστι
κή άναφέρεται εις τήν τελευταίαν άπό τοϋ 1969,
πενταετίαν.
Ύπό τών Τμημάτων λοιπόν ΤάΕεως ολοκλή
ρου τής Άστυν. Δ)νσεως ’Αθηνών έβεβαιώθησαν κατά τά άντιστοιχοϋντα εις τάς στήλας έτη
τά έξης άδικήματα:
1969
Κακουργήματα
Πλρμ/τα

128
5.538

1970
164
1.141

1971

1972

1973

136
6.346

102
6.196

83
9.226

Πταίσματα:
Μηνύσεις
Σαστάσεκ:
Σύνολον

33.540 26.042 7.924 22.228 31.022
49.884 46.386 81.997 86.218 50.318
89.090 73.733 96.403 114.744 90.649

Πέραν τούτων, σοβαρωτάτην διά τά Τμήματα
άπασχόλησιν άποτελοΰν τά μέτρα τάΕεως, τά ό
ποια πρέπει νά ληφθοϋν εις άπειραρίθμους περι
πτώσεις. Εις τά μέτρα τάΕεως δοκιμάζεται ή ύπομονή, ή καλή συμπεριφορά καί ή άνεκτικότης
τοϋ άστυνομικοϋ, ό οποίος έν προκειμένω άντιμετωπίζει "Ελληνας πολίτας, μή διακρινομένους
ώς γνωστόν διά τήν τάξιν καί τήν καρτερικότητα.
Διά τάς 'Αθήνας τό πρόβλημα γίνεται περισσότε
ρον δύσκολον, δεδομένου τοϋ μεγάλου άριθμοϋ
τών συγκεντρουμένων, ό οποίος συνήθως φθά
νει μερικός χιλιάδας.
Κατωτέρω παρατίθενται
άριθμητικώς αί συγκεντρώσεις εις τάς όποιας
πλήν τών μέτρων άσφαλείας, έλήφθησαν καί μέ
τρα τάΕεως ύπό τών Τμημάτων καί τών άλλων
Υπηρεσιών τής Αστυν. Δ/νσεως 'Αθηνών.
Συγ/oeic Άθλητίικαϋ σκοπού
8.295
Συγ/σεις ’ Εθνι
κού σκοπού
650
Σογ/σεκ: θρησ.
σκοπού
1.119
Συγ/σεΐζ λοιπών
σκοπών
9.140
Σύ ν ο λ ο ν 15.204

4.538

4.447

4.613

2.602

450

396

365

541

1.197

818

39

1.105

10.616
16.801

11.657
17.318

12.329
17.346

11.308
15.556
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ΧΡΟΝΙΑ

Πενήντα χρόνια πέρασαν από τότε,
πού πατήσαμε τό χώμα
τής Ιερής τούτης πόλης.

Δεθήκαμε μαζί της τόσο,
πού λησμονήσαμε τό δρόμο τού γυ[ρισμοΰ.
Ό φόβος τού άγνωστου,
συντάραξε τις καρδιές των Πρωτο
πόρων.
Των αποστόλων εκείνων τής αγάπης
καί τής αυτοθυσίας.

Ό λοι εμείς αγκαλιάσαμε μέ λατρεία,
τήν ιερή τούτη πόλη
κι’ ακολουθήσαμε μαζί της
τά σκληρά πεπρωμένα μας.

Τούς πόνους καί τις χαρές της γευτή
καμε
καί γίναμε ενα κομμάτι άπό τό είναι
[της.
Μάς χρωστάει τούς πόνους και τό δά[κρυ μας,
τής χρωστάμε τό φωτοστέφανο τής
[δόξας μας.
’Αθήνα, αιώνια πόλη τής Παλλάδος.
Γιόρτασε μαζί μας
τά 50 χρόνια
τής αγάπης μας, γιά Σένα.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΣ
Ύπαρχιφύλαξ
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ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών υπήρξε έπι μισόν
αιώνα, άπό το 1925 μέχρι σήμερα, ό κυμα
τοθραύστης, έπι τοϋ όποιου έσπασαν τά
κύματα τής παρανομίας όσο μεγάλα
και απειλητικά και άν ήσαν.

Εις αυτήν τήν σελίδα δεξιά: Μέτρα τάιξεως καί άσφαλείας εις τδν Σιδηροδρομικόν Σταθμόν ’Αθηνών κατά
την έπάνοδον ές Ευρώπης, είς τήν όποιαν έπραγματοποίησε ταξίδιον, τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας ’Αλε
ξάνδρου Ζαίμη. Είς τήν απέναντι σελίδα έπάνω: Οί
αρχηγοί μαχητικών1 δμάδοιν φοιτητών, οί όποιοι έδημιοόργησαν έκτροπα καί έτραυμάτισαν πολλούς άστυνομικοΰς το 1928, έπιτηροΰνται μετά την σΰλληψΐν των,
ύπό άνδρών τής ’Ασφαλείας. Κάτω: Αυστηρά μέτρα άσφαλείας τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου είς μίαν έπίσημον
έκδήλωσιν.

140

T ΠΟ τής έγκαταοτάσεως τής Αστυνομίας

J

L
1

Πόλεων εις Αθήνας, παραλλήλως πρός
τά Τμήματα ΤάΕεως, τήν Τροχαίαν καί
Λ καί τήν 'Αγορανομίαν, ώργανώθησαν καί
Ι^Ύ πηρεσίαι Ασφαλείας διά τήν δίωξιν τού
άγνώστου έγκλήματος, τά όποιον έμάστιίε τότε
τήν πρωτεύουσαν. Ή τραγική έκ τής πλευράς
ταύτης όψις έπεδεινώθη ιδίως μετά τήν μικρα
σιατικήν καταστροφήν καί τήν άφιζιν εις ’Αθή
νας καί Πειραιά χιλιάδων προσφύγων μέ όλα τά
δυσμενή διά τήν περίπτωσιν άποτελέσματα. «Τό
τε, γράφει παλαιός άστυνομικός, μα£ύ μέ όλους

τούς κοινωνικούς εχθρούς εμφανίσθηκαν σέ με
γάλη κλίμακα καί τά άλλα «φρούτα», ή πόρνη καί
η μαστρωπός, πού παρέσυραν αθώες παιδούλες,
κατατρεγμένες άπό τήν προσφυγιά και τήν φτώ-
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Έ χει άναγνωρισθή, δχι μόνον από τό
Ελληνικό κοινό, άλλα και από την In
terpol και τούς άλλους διεθνείς οργανι
σμούς διώξεως των ναρκωτικών, ότι ή
’Ασφάλεια ’Αθηνών μετά τής άντιστοί-

χεια. "Υστερα ήρχετο ή άλλη μαύρη, κολασμέ
νη ψυχή: ό σωματέμπορος, πού ψάρευε καί διά
λεγε τό καλλίτερο έμπόρευμα γιά νά τό διαθέση
σέ κακόφημα σπίτια καί στά άνθρωποπάΖαρα τής
Βηρυτού καί τής Αίγύπτου. . .».
Εις τάς 'Αθήνας κατέφυγαν μετά τό 1923,
όταν ή 'Αστυνομία Πόλεων τούς κατεδι'ωξεν άπό
τόν Πειραιά, όλα τό κακοποιό στοιχεία τού λιμα
νιού, άναΖητώντας στήν πρωτεύουσα καλύτερη
τύχη. "Έφθασαν οί έκβιασταί, οί όποιοι τις νύκτες
έπετίθεντο στά έρωτικά Ζευγάρια, οί χασισομανεϊς, οί οποίοι έγκατέλειψαν τούς «τεκέδες» τού
Πειραιώς «τούς καμουφλαρισμένους σέ καφενεδάκια μέ βρώμικη καί σαραβαλιασμένη έπίπλωση
καί μέ τό άπαραίτητο μπαγλαμαδάκι κρεμασμένο
διακριτικά στον τοίχο, γιά νά συνοδεύη μέ τις
χορδές του τούς καημούς τού χαλκοπράσινου
πελάτη, όταν «μαστουρωμένος» Ζοϋσε έκεϊ μέσα
τόν ψεύτικο παράδεισό του». Οί συνοικίες τών
Αθηνών ύπέφεραν άπό τούς κάθε λογής λωπο
δύτες, διαρρήκτες, λαθρέμπορους καί σκληρούς
έγκληματίας. Ή νέα 'Αστυνομία έπειτα άπό σκλη
ρό, έπίπονο καί συστηματικό άγώνα καί μέ τήν
ουμπαράστασιν τού κοινού, έΕεκαθάρισε τάς έστίας τών άνθρώπων τού ύποκόσμου καί ένίσχυσε τό συναίσθημα άσφαλείας τών πολιτών. Σημειωθήτω, ότι άπό τών πρώτων ήδη έτών εϊχεν εις τό ένεργητικόν της έπιτυχίας, αί όποϊαι
συνεκλόνισαν τό πανελλήνιον, ώς ή ληστεία τής
Πέτρας, τής όποιας οί δρασται άδελφοί ΡετΖαϊοι
συνελήφθησαν εις τήν Βάρναν τής Βουλγαρίας,
ή κλοπή δύο έκατομμυρίων δρχ. ύπό τού Άαρών
Περεσύ, εις βάρος τής ’Εμπορικής ΤραπέΖης, ό
όποιος συνελήφθη εις Βελιγράδιον κ.α. Αί έπιτυχίαι όμως τών Υπηρεσιών Ασφαλείας 'Αθηνών

χου 'Υπηρεσίας τοΰ Πειραιώς καταφέρουν
τά πιο καίρια πλήγματα, στο χώρο τής
Νοτίου Ευρώπης καί τής Μέσης ’Ανατο
λής, κατά τών ειδεχθών εμπόρων τού «άργοΰ θανάτου».

Φωτογραφίες :τού προκαλοΟν φρίκη. Έ;τάνω τό πρόυωπο μ ιϊς
ναρκομανούς. Κάτω: Άφίασες, πού κυκλοφορούν τελευταίως
εις δλον τόν κόομον είς τήν προοπάθειαν μειώοεως τοϋ ολέ
θρου έκ τίδν ναρκωτικδν.

είς τήν δίωζιν τοϋ έγκλήματος, κοινού καί κοινω
νικού. είναι τόσαι είς άριθμόν, ώστε ή παράθεσίς
των είς ολίγος σελίδας είναι αδύνατος. Παρά
ταϋτα ένδεικτικώς καί μόνον μνημονεύονται τινές
έκ τούτων είς ίδια κεφάλαια, άναφερόμενα είς τό
έργον τής 'Αστυνομικής Δ)νσεως Αθηνών, τό
σχετικόν μέ τήν δίωζιν τοϋ κοινού καί τού κοινω
νικού έγκλήματος. Κάτι όμως τό όποιον δέον νά
έπισημανθή είναι, ότι κατά τήν διάρκειαν τής 50ετίας καί περισσότερον κατά τά τελευταία δέκα
έτη αί γνωσταί δυσμενείς διά τήν πρωτεύουσαν
συνθήκαι, ύποβοηθοΰσαι πόσης μορφής παρανο
μίαν, ύπερδεκαπλασίασαν τάς ύποχρεώσεις τής
Ύποδ)νσεως Γενικής Ασφαλείας, ή όποια πλέ
ον δέν άντιμετωπίζει τούς «κλασσικούς» τύπους
τών κακοποιών, άλλά τό ώργανωμένον έγκλημα,
τάς ώργανωμένας συμμορίας, αί όποϊαι διαθέ
τουν καί μέσα καί χρήμα καί δύναμιν, είς τήν
προσπάθειάν των νά άποφύγουν τήν άρπάγην
τοϋ νόμου. Προαναφέραμεν, ότι είναι έκ τών πρα
γμάτων άδύνατος καί ή άπαρίθμησις έστω περι
πτώσεων έκ τοϋ κολοσιαίου έργου τής Ύποδ)ν
σεως Ασφαλείας Αθηνών. Ά ν τ' αύτοΰ καί διά
νά δυνηθη ό άναγνώστης νά σχηματίση άμυδράν
έστω εικόνα τούτου, κρίνομεν σκόπιμον νά παραθέσωμεν μικρόν άπόσπασμα τής δραστηριότητος τής ώς άνω Υπηρεσίας, κατά τό έτος 1973,
ώς έδημοσιεύθη είς τήν "Εκθεσιν Πεπραγμένων
τοϋ Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων.
Επί συνόλου 5.720 έγκλημάτων, τής τελέσεως τών όποιων έλαθε γνώσιν καί έπελήφθη ή
Υπηρεσία, έξιχνιάσθησαν 3.907, σχηματισθεισών
σχετικών δικογραφιών.
Έβεβαιώθησαν 37 παραβάσεις τών σχετικών
περί Ναρκωτικών Φαρμάκων Νόμων, συνελήφθησαν ώς ένεχόμενα είς τάς έν λόγω περιπτώσεις
86 άτομα καί κατεσχέθησαν αί κάτωθι ποσότητες
Ναρκωτικών Φαρμάκων.
1. ’ Ινδική κάνναβις (χασίς) κατειργασμένη είς
πλακίδια 21.471,04 Γραμ.
2. ’ Ινδική κάνναβις (χασίς) είς κόνιν 17.249,01
Γραμμάρια.
3. ’Ινδική κάνναβις (φούντα) άκατέργαστος,
4.445,72 Γραμ.
4. Ινδική κάνναβις (δενδρύλλια) 7.
5. Ινδική κάνναβις (Σπόρος) 1.085 Γραμ.
6. Ινδική κάνναβις (χασισέλαιον) 4,08 Γραμ.
7. Μορφίνη 30 Γραμ.
8. L.S.D. 6 κηλϊδες.
9. "Οπιον ύγρόν 1.331 κυβ. έκ.
10. ’’Οπιον είς μάζαν 384 Γραμ.
Υπό τής Υπηρεσίας έλήφθησαν, έντός τών
πλαισίων τών κειμένων Νόμων, άπαντα τά ένδεδειγμένα καί έντός τών δυνατοτήτων καί κα
θηκόντων της άναγόμενα μέτρα πρός περιστολήν
έκλύσεως τών ήθών καί προστασίαν τής Δημο
σίας ύγείας.
Οϋτως, ήσκήθη ή ένδεδειγμένη έπίβλεψις είς
165 λειτουργοϋντας οίκους έταιρισμοϋ άσέμνων
γυναικών. Περισυνελέγησαν 2.398 άσεμνοι γυ
ναίκες, αϊτινες περιεψέροντο είς τάς οδούς ή διά
φορα σημεία τής πόλεως πρός άγραν πελατών.
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Επάνω: Μία. άπό τάτ, σημαντικά; επιτυχίας τής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών τοΰ προσφάτου παρελθόντος υπήρξε
η συλληψις τοΰ λίαν επικινδύνου κακοποιού Θ. Βενάρδου. Κάτω: Δισκία μορφίνης, χαρτονομίσματα, στιλέττα,
μαστίγιο, κ,ά. κατασχεθέντα εις χεΐρας Γερμανού λα
θρέμπορου ναρκωτικών.

Κατά τό 1973 ή Υπηρεσία ήσχολήθη μέ τήν
άναξήτησιν 2.285 έξαφανισθέντων ατόμων, ή έΕαφανισις των όποιων είχε δηλωθή έπισήμως Οπό
των οικείων των καί επέτυχε νά ανεύρη 2.U80 έξ
αύτών.
Κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα εις τήν
Υπηρεσίαν έγένοντο 2.510 δηλώσεις ιδιωτών πε
ρί άπωλείας διαφόρων άντικειμένων. ΈΕ αύτών
ή Υπηρεσία επέτυχε νά άνεύρη 2.080 έΕ αύτών.
Κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημά εις τήν
Υπηρεσίαν έγένοντο 2.510 δηλώσεις ιδιωτών πε
ρί άπωλείας διαφόρων άντικειμένων. ΈΕ αύτών
ή Υπηρεσία έπέτυχε νά άνευρη καί παραδώση
εις τους κατόχους των αντικείμενα εις 2.051 πε
ριπτώσεις.
Ωσαύτως, έδηλώθησαν 378 κλοπαί ή άπώλειαι δικύκλων οχημάτων (Μοτοποδηλάτων, Πο
δηλάτων κ.λ.π.). Εξ αύτών άνευρέθησαν καί παρεδόθησαν εις τούς ίδιοκτήτας των 113.
Ησκήθη ένδελεχής έλεγχος έπί τών έντός
τών ορίων τής δικαιοδοσίας τής Υ.Γ.Α. Αθηνών
λειτουργούντων θεαμάτων (Θεάτρων - Κινηματο
γράφων - Κέντρων διασκεδάσεως κ.λ.π.) διά τήν
έφαρμογήν τής σχετικής νομοθεσίας καί ιδία τής
άφορώσης τήν είσοδον άνηλίκων έν αύτοϊς.
Ήσκήθη έλεγχος έπί δημοσίων θεαμάτων,
έντύπων κ.λπ., έν σχέσει μέ τήν έφαρμογήν τής
περί άσέμνων κειμένης νομοθεσίας. Έβεβαιώθησαν σχετικοί παραδόσεις εις 27 περιπτώσεις.
Καθ' όλην τήν διάρκειαν τού έτους 1973 προέβη εις τήν λήψιν ειδικών μέτρων άσφαλείας εις
Αεροδρόμιον Ελληνικού πρός άποτροπήν άεροπειρατειών.
Έκ τών πολυαρίθμων έπιτυχιών άς έσημείωσεν ή Υ.Γ.Α., ιδίως εις τόν τομέα διώζεως τού
Κοινού Εγκλήματος καί αϊτινες ιδιαιτέρως προεκάλεσαν τό ένδιαφέρον καί συνεκίνησαν τήν
κοινήν γνώμην, άποσπάσασαι εύμενή καί λίαν κο
λακευτικά σχόλια τόσον τού ήμερησίου όσον καί
τού περιοδικού τύπου καί έτυχον ιδιαιτέρας έΕάρσεως έκ μέρους τής Πολιτείας. Ένδεικτικώς άναφέρονται έλάχισται, αί έξης:
1. Κατά μήνα Ιανουάριον τού 1973 ή σύλληψις τοΰ σεσημασμένου καί λίαν έπικινδύνου
κακοποιού Φυσάκη Εύσταθίου τού Αντωνίου, έτών
20, δράστου τριάκοντα σοδαρών κλοπών διά ρήξε
ως έκ καταστημάτων καί ιδία χρυσοχοείων κατά
τό άπό 1.1.1972 μέχρι 12.1.1973 χρονικόν διάστη
μα έΕ ών όφήρεσε σημαντικά χρηματικά ποσά καί
τιμαλφή μεγάλης άΕίας.
2. Κατά μήνα Μάρτιον 1973 έντός βραχέος
χρονικού διαστήματος σύλληψις τού λίαν έπικινδύνου έγκληματίου ΚοεμτΕή Νικολάου καί τών
συνεργατών του Κοεμτζή Δημητρίου και Καραμάνη Θωμά, οϊτινες τάς νυκτερινός ώρας τής 2425)2)1973 έντός τοΰ παρά τήν οδόν Αγίου Μ ε
λετίου άριθμός 45 κέντρου διασκεδάσεως «ΝΕΡΑI ΔΑ Τ Η Σ Α Θ Η Ν Α Σ» καί δΓ άσήμαντον άφορμήν έφόνευσαν τρία άτομα καί έτραυμάτισαν έΕ·
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3. Κατά μήνα Ιούνιον 1973 έπετεύχθη ή έΕάρθωσις σπείρας κλεπτριών, άποτελουμένης έκ
τών Άποστολοπούλου Αικατερίνης, Παπαδάκη
Ευαγγελίας και Καλογεράκη Ελένης, αϊτινες διά
τής μεθόδου τής άπασχολήσεως είχον διαπράΕει
33 κλοπάς έκ καταστημάτων.
4. Κατά μήνα Αύγουστον τού 1973 έπετεύ
χθη έΕάρθωσις σείρας έπικινδύνων κακοποιών ά
ποτελουμένης έκ τών Λυδιώτη Κων) νου, Μιχελάκη Νικολάου καί Πηληκίδη Φιλίππου.
Ή έν λόγω σπείρα άφήρεσεν έκ καταστημά
των κατόπιν διαρρήΕεως αύτών τρία χρηματοκι
βώτια άτινα μετέφερεν εις άπομεμακρυσμένας
περιοχάς καί τά όποια έν συνεχεία διέρρηΕε καί
άφήρεσεν έΕ αύτών σημαντικά χρηματικά ποσά
καί άντικείμενα μεγάλης άΕίας.
Ωσαύτως, ή έν λόγω σπείρα είχε διαπράΕει
καί έτέρας 32 σοβαράς κλοπάς διά ρήΕεως έκ
καταστημάτων καί αύτοκινήτων, καθ' άς είχον άφαιρεθή σημαντικά χρηματικά ποσά καί άντικείμενα μεγάλης άΕίας.
5. Κατά μήνα Αύγουστον τού 1973 συνελήφθησαν οί λίαν έπικίνδυνοι κακοποιοί Ντάγκας
Βασίλειος, καί Τσαμπϊκος ή Στεργαρός Εμμα
νουήλ, δράσται 40 κλοπών διά ρήΕεως έκ κατα
στημάτων, έΕ ών είχον άφαιρέσει σημαντικά χρη
ματικά ποσά καί έμπορεύματα μεγάλης άΕίας.
6. Κατά μήνα Νοέμβριον τού 1973 έπετεύ
χθη ή σύλληψις τών λίαν έπικινδύνων κακοποι
ών Παπαδοπούλου Βασιλείου, Βλάχου Δημητρίου
καί Ταγκαλάκη Περικλέους, δραστών 30 κλοπών
ειδών έΕ αύτοκινήτων.
7. Κατά μήνα Δεκέμβριον τού 1973 συνελήφθησανοί έπικίνδυνοι κακοποιοί Αθανασίου Νικό
λαος, Κάχρης Παναγιώτης, Τσεργας Εύάγγελος,
Ζωγραφίδης Νικόλαος καί Λαζάρου Γεώργιος, οίτινες, άποτελοΰντες σπείραν, διέπραΕαν 29 σοβαρωτάτας κλοπάς, διά ρήΕεως, έκ γραφείων καί
καταστημάτων, έΕ ών άφήρεσαν έμπορεύματα
συνολικής άΕίας 1.GOO.OOO καί εις χρονικόν διά
στημα έλασσον τού έτους.
8. Κατά μήνα 'Απρίλιον τού 1973 συνελήφθη
ό σεσημασμένος άπατεώνας Νταλής ’Αθανάσιος,
όστις εις διάστημα έτους περίπου διέπραΕε τεσ
σαράκοντα οκτώ (48) άπάτας εις βάρος ισαρί
θμων άτόμων άτινα συνήντα έντός διαφόρων Νο
σοκομείων καί Κλινικών καί παρουσιαζόμενος ώς
Δημοδιδάσκαλος άπήτει καί έλάμβανε διάφορα
χρηματικά ποσά ύπό τύπον δανείου δΓ άγοράν,
δήθεν, αίματος πρός μετάγγισιν εις τήν, δήθεν,
νοσηλευομένην καί εις άμεσον κίνδυνον εύρισκομένην σύζυγόν του.
9. Κατά μήνα Ιανουάριον τού έτους 1973 έπε
τεύχθη ή σύλληψις τών Τσεσβικόλ Μεχμέτ, Ίντζί
Μεχμέτ, Μωχάμεντ Ρασίντ, καί Μωχάμεντ Γιούσεφ, άλλοδαπών, δραστών εισαγωγής 17 κιλών
καί 117 γραμμαρίων κατειργασμένης ινδικής καννάβεως (χασίς).
10. Κατά μήνα Μάρτιον τού έτους 1973 έπε
τεύχθη ώσαύτως ή σύλληψις τών Μίλλερ Τζέημς,
Ντουάρτ Γουέΐν, Ντουάρτ Μαϋρά, Γούντ Λαίηκ,

Γούντ Κάθριν, Άλαμπντάλα Αμπτουλαΐζιζ, Ά λαμπτάλα Μάντρ, Κάρπεντερ, Ντέμπρα "Αίβυ Σ τέφεν, Νέμο Φρανσουά, Ρόμπ Ζόελ, Μπενοριλάν,
Φρήντμαν Χανένα καί Βάν Μάλντερ, Ολλανδών,
δραστών εισαγωγής, κατοχής, άγοραπωλησίας καί
χρήσεως ινδικής καννάβεως (χασίς), L.S.D. καί
οπίου. Εις χεϊρας των κατεσχέθη διάλυμα οπίου
όγκου 1.160 κυβ. έκ. καί διάφοροι ποσότητες ιν
δικής καννάβεως.
11.
Κατά μήνα Μάϊον τού έτους 1973 συνε
λήφθη ό έπικίνδυνος κακοποιός Πετρόπουλος ’Α
ναστάσιος, όστις έΕώθησεν εις πορνείαν τήν Ψ.
Α., έΕ ής άπέσπασεν έν συνεχεία τό χρηματικόν
ποσόν τών τριών έκατομυρίων (3.000.000) δρα
χμών, προερχόμενον έκ τών πορνικών της είσπράΕεων. Ωσαύτως ό είρημένος άπέσπασεν έκ τής
ύπ’ αύτοΰ έκμεταλλευομένης γυναικός σημαντι
κόν χρηματικόν ποσόν, όπερ διέθεσε δΓ άγοράν
πολυτελούς αύτοκινήτου (Μ ερ σ εντές).
Έπετεύχθη ή σύλληψις τών Αράβων τρομο
κρατών EL A R ID SHAFIK καί K H A N TO U R A H
TALAL, μελών τής Παλαιστινιακής - Τρομοκρατι
κής Όργανώσεως, «Μ Α Υ Ρ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Η Σ » ,
οϊτινες τήν 5.8.1973 έντός τής αιθούσης «Τράνζιτ» τού Ανατολικού Άερολιμένος Ελληνικού δΓ
αύτομάτων πυροβόλων όπλων καί χειροβομβίδων
έπετέθησαν κατ’ άναμενόντων εις τήν ώς εϊρηται αίθουσαν έπιβατών, μέ άποτέλεσμα νά φονευθοϋν τρία (3) καί νά τραυματισθοϋν έτερα πεντήκοντα πέντε (55) άτομα, μεταΕύ τών όποιων καί
έΕ (6) Αστυνομικοί.
Έκ τών στοιχείων, άτινα έλήφθησαν ύπ' όψιν
πρός σύνταΕιν τής παρούσης, συνάγεται, ότι ή έπίδοσις τών Υπηρεσιών τής Υ.Γ.Α. Αθηνών, εις
άπαντας τούς τομείς τής δραστηριότητός της, ύπήρΕε λίαν ικανοποιητική.
ΈΕ άλλου, έκ τής μελέτης τών ύποθέσεων
αϊτινες άπησχόλησαν τήν Υπηρεσίαν, τόσον εις
τόν τομέα διώΕεως τού κοινού έγκλήματος, όσον
καί εις τόν τοιοϋτον τής Εθνικής ’Ασφαλείας,
διεπιστώθη, ότι οί πλεϊστοι τών δραστών ύπήρΕαν
άτομα ίδια νεαράς ήλικίας.
'Όσον άφορά τήν έμπορίαν καί χρήσιν Ναρ
κωτικών Φαρμάκων, ιδιαιτέρως έπεσημάνθη, ότι
αΰτη έΕακολουθεϊ νά παραμένη εις λίαν χαμηλά
έπίπεδα, μή προκαλοΰντα, τούλάχιστον έπί τού
παρόντος, άνησυχίαν.
Ούδεμία περίπτωσις έμπορίας καί χρήσεως
σοβαρών Ναρκωτικών ούσιών, ώς ήρωίνη καί
μορφίνη, έπεσημάνθη. Ώσαύτως, δέν έπεσημάν
θη έμπορία καί χρήσις τού εύρέως άλλαχοΰ δια
δεδομένου Ναρκωτικού Φαρμάκου L.S.D., ούδέ
χρήσις Ναρκωτικών ούσιών εις τά Σχολεία παρ'
άνηλίκων.
Από άπόψεως ήθών παρετηρήθη ποιά τις έΕαρσις άφροδισίων νοσημάτων, ίδια μεταΕύ τών
έταιριζομένων έν όδω γυναικών.
Γενικώς, κατά τήν διάρκειαν τού έτους 1973
δέν παρετηρήθη αΰΕησις έγκληματικότητος, έναν
τι τής τοιαύτης προγενεστέρων έτών καί δύναται
νά λεχθή, ότι αΰτη μάλλον έσημείωσεν αισθητήν
κάμψιν.
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των ήμερών, άφ ής οί εύσταλεϊς γαντοφορεμέ
νοι τροχονόμοι ένεφανίσθησαν εις τάς οδούς τών
Αθηνών ή κυκλοφοριακή τάΕις άποκατεστόθη ώς
διά μαγείας. ΎπήρΕεν ανυπόκριτος καί πηγαίος ό
ένθουσιασμός τοϋ Αθηναϊκού Κοινού καί τοϋ Τύ
που, ό όποιος έσχολίασε μέ τά κολακευτικώτερα
λόγια τό έργον τών πρώτων τροχονόμων. Ή παράθεσις ώρισμένων άποσπασμάτων είναι έπιβεβλημένη καί διά νά γίνη ή σύγκρισις μέ τήν προγενεστέραν κατάστασιν καί διότι ένδιαφέρει ίστορικώς, αφού άναφέρονται περιστατικά καί κατατάσεις, αί όποϊαι, σκοπούμεναι ύπό τό σύγχρονον
πρίσμα δίνουν, αν μή τι άλλο, μίαν ιδέαν τού τί
σημαίνει γραφικότης.
«Κόσμος πολύς σήμερον, έγραφε ή «Βραδυνή», εις τό φύλλον της τής 15ης ’ Ιανουάριου, εις
τήν Ομόνοιαν καί τάς λοιπός κεντρικός άρτηρίας
τής πόλεως. Οί ’Αθηναίοι παρηκολούθησαν τήν
πρεμιέραν τών νέων αστυνόμων των. Εύσταλεϊς.
δροσεροί, φρεσκοΕυρισμένοι, γαντωμένοι, καλον
τυμένοι, σοβαροί, διηύθυναν μέ χειρονομίας ζωη
ρός τήν κίνησιν τών τράμ, άμαΕών καί αύτοκινήτων. Καί ό κόσμος, άσυνήθιστος εις τοιούτου
είδους θέαμα, έκαμάρωνε τούς νέους φρουρούς
τής τάΕεως καί τής εύπρεπείας τής πόλεως». Πε-

^ T A N ή Αστυνομία Πόλεων έγκατεστάθη
1Υ\είς Αθήνας τόν ’ Ιανουάριον τοϋ 1925,
||!ή πόλις, άντιμετώπιζε πλήν των άλλων καί
J J J σοβαρόν κυκοφοριακόν πρόβλημα, παρά
"
τόν μηδαμινόν, έν σχέσει πρός τά σημερι
νά δεδομένα, άριθμόν πεζών καί οχημάτων. Διά
τήν άθλίαν έΕ έπόψεως κυκλοφορίας κατάστασιν,
διεμαρτύροντο συνεχώς αί εφημερίδες καί αί ε
παγγελματικοί οργανώσεις τής πρωτευούσης,
χωρίς δυστυχώς άνταπόκρισιν. Ή ρύθμισις κατό
πιν τούτων τής κυκλοφορίας καί ή άποκατάστασις
κάποιας τάΕεως, ιδίως εις τό κέντρον, άπετέλεσαν έκ τών πρώτων μελημάτων τής ’Αστυνομι
κής Δ/νσεως ’Αθηνών. Τό καθήκον τούτο άνετέθη,
ώς ήτο φυσικόν, εις τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως, τό όποιον, σημειωτέον, έστεγάσθη, τότε,
όμοΰ μετά τών Υπηρεσιών τής Δ/νσεως εις έν
νεόδμητον κτήριον, εις τήν διασταύρωσιν τών ο
δών "Ιωνος καί Βερανζέρου. 'Εντός τών πρώ
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ρισσότερο χαρακτηριστικό είναι τό σχόλιο τής
« Εστίας». «Μερικά μέτρα άπλούστατα, έγραφε,
δυνάμενα ώς πρός την έρευνητικότητά των νά
παρομοιασθοϋν πρός τό αυγό τοϋ Κολόμβου, ώς
π.χ. ή επιτυχής διευθέτησις τών σταθμών αύτοκινήτων λεωφορείων, ήρκεσαν διά νό ελαττώσουν
κατά τό ήμισυ τούλάχιστον την κυκλοφορίαν εις
τό τραγικόν έκεϊνο σταυροδρόμι τών Χαυτείων.
Τό ίδιον έγινεν εις τήν 'Ομόνοιαν καί τό Σύντα
γμα. Καί ό Αθηναϊκός λαός, συναισθανόμενος α
πολύτως τό καλόν, τό όποιον θά τού προσφέρη
ή πρόοδος αύτή, εκδηλώνει διαφοροτρόπως τήν
ουμπάθειάν του πρός τούς καλούς «Πόλισμεν». . .
Καί ή «Πολιτεία» τής 16ης ’ Ιανουάριου συμπλήρωνε:
«Ύψιστε Θ ε έ !! Τί συνέβη σήμερα εις
τούς 'Αθηναίους; Εις τήν 'Ομόνοιαν εύρίσκομαι ή ονειρεύομαι; Είναι νύκτα ή ήμέρα; Τό πολυάριθμα καί πολυποίκιλα έπιβατικά αύτοκίνητα έχουν έΕαφανισθή καί δέν
ακούεται ή φωνή τοϋ μικρού είσπράκτορος
γαβριά:
—Μακρυγιάννη καί φεύγουμεεε!
— Γιά τό Πατήσια έδώ! κ.λ.π.
Τό πεζοδρόμια είναι καθαρά. Τό μόνιπ
πα έλάχιστα. "Ολα είναι περίεργα «άνθελληνικά». Οί διαβάται περιπατούν μέ τάΕιν
προσέχοντες μήπως πατήσουν ή συναντή
σουν τούς άλλους. Κανείς δέν συζητεϊ δυ
νατά. "Ολοι έχουν γίνει διακριτικοί, εύγενεϊς, σάν μικρά παιδιά πού κάνουν φρόνιμα,
διότι φοβούνται τόν δάσκαλον.
Εις τήν γωνίαν τών Χαυτείων τά άμάΕια καί αύτοκίνητα κινούνται άνά τέσσερα
ή πέντε μαζί, σάν νά είναι συρμός σιδηρο
δρόμου. Σχηματίζουν όλα μαζί μίαν γραμ
μήν θαυμαστής εύθύτητος. Μία άλλη σειρά
σταματά, διότι καθέτως πρός αύτήν διέρ
χεται καί άλλη γραμμή. 'Έπειτα Εεκινά αύ
τή καί σταρατά ή άλλη. "Ολα πηγαίνουν ό
πως τά έμβολα ή οί άμαζόνες μιάς μηχανής.
Εις τό μέσον τοϋ σταυροδρομιού κάτι περι
στρέφεται πρός άλας τάς διευθύνσεις. Εις
τά πεζοδρόμια πλήθος κόσμου χαζεύει. 'Ε
κείνο πού κινείται εις τό μέσον τοϋ σταυ
ροδρομιού μέ ρυθμικήν άκρίβειαν καί κινεί
διαρκώς τάς χεϊρας είναι άνθρωπος φέρων
στολήν καί πηλήκιον! Μία γυναικούλα τοϋ

Φ ίλ ε οδηγέ. Ό

Τροχονόμος είνα ι γ ιά

σένα. τΩ ρες ολόκληρες ρυθμίζει ακούρα
στος τή ν κυκλοφορία, έκτεθειμένος στη
ζέσ τη , τό κρύο κα ί τη βροχή. Κ ινδυνεύει
κάθε σ τιγμ ή νά τραυματισθή, κινδυνεύει
νά κυλισ τή κάτω άπό τούς τροχούς. Σ ’
αύτόν τόν «ηρώ α τή ς άσφάλτου» δείξε
λ ίγ η άγάπη, λ ίγ η κ ατανόησ ι. Γ ιά τό κα
λό τό δικό σου, γιά τό καλό δλω ν μας.
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λαού τον κυττάζει καί στραυροκοηεϊται!
“Α λ λ ο ι... γελοΰν.
Οί περισσότεροι στέκονται ακίνητοι,
μέ ανοικτό τό στόμα».
Ή περίοδος όμως, κατά τήν όποιαν ή ρύθμισις τής Τροχαίας έξησφαλίζετο δΓ ολιγάριθμων
τροχονόμων, παρήλθεν ολίγα χρόνια αργότερα,
όταν καί ό πληθυσμός τής Πρωτευούσης έγιγαντοϋντο άλματωδώς καί ό άριθμός των τρογαντοϋτο άλματωδώς καί ό άριθμός των τροτήν λήξιν τοϋ πολέμου, καί ιδίως άπό τοϋ 1950
καί έφεξής, τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα ένεφάνισε τοιαύτην οξύτητα, ώστε ή λύσις του νά
φανή πρός τό παρόν άνέφικτος. 'Αρκεί νά άναφερθή, ότι ένω ό πληθυσμός τών Αθηνών εϊχεν
ήδη φθάσει τό 1.800.000 κατοίκων, τά παντός
είδους οχήματα καί ιδίως τά αυτοκίνητα ηύξάνοντο κατά πρόοδον γεωμετρικήν. Πλέον συγκε
κριμένους: 'Ενώ π.χ. τό έτος 1960 έκυκλοφόρουν
25 νέα αύτοκίνητα ήμερησίως (ήτοι 9.125 έτησίως), τό 1960 ό άριθμός των έφθανε τά 50 ήμε
ρησίως (ήτοι 18.250 έτησίως). Δέν είναι όμως
μόνον ό πληθυσμός καί ό μεγάλος άριθμός τών
οχημάτων τά άποκλειστικό αίτια τής έπιδεινώσεως τοϋ προβλήματος. Ή ίδιάζουσα ψυχοσύνθεσις τοϋ "Ελληνος, πεζού καί όδηγοϋ, ή άδιαφορία του έναντι τών κανόνων τής κυκλοφορίας
καί κυρίως ή στενότης τών οδών τής Πρωτευ
ούσης καί ή ιδιομορφία τοϋ ρυμοτομικού της σχε
δίου, δυσχεραίνουν έτι περαιτέρω τήν κυκλοφο
ρίαν. Χαρακτηριστικώς άναφέρεται ύπό τών Υ 
πηρεσιών Τροχαίας ή δυσκολία ή έμφανιζομένη
έκ τής φορτίσεως ώρισμένων τμημάτων άρτηριών τών 'Αθηνών. Ο κυκλοφοριακός φόρτος π.χ.
παρά τήν πύλην τοϋ Άδριανοϋ ύπερέβη τό 1961
τά 73.000 αύτοκίνητα κατά 24ωρον, έκ δέ τής
όδοϋ Πατησίων (εις τό τμήμα μεταξύ Μάρνη —
Λεωφ. Αλεξάνδρας), διήλθον 50.000 αύτοκίνη
τα. Τό αύτό πρόβλημα δημιουργεϊται προκειμένου
καί περί τών πεζών. Αρκεί νά άναφερθή, ότι είς
τά Χαυτεϊα τόν 'Οκτώβριον τοϋ 1960 καί κατά
τάς ώρας 13 — 14 διήλθον 16.000 πεζοί, οί όποιοι
έφθασαν τάς 20.000 άπό 19 —20 ώρας. Ή Τρο
χαία ’Αθηνών, πρό τής τοιαύτης καταστάσεως,
έλαβε έξαιρετικά μέτρα, όπως ή άπαγόρευσις
τής σταυθμεύσεως οχημάτων είς κεντρικός άρτηρίας, διά τής καθιερώσεως τό 1958 τής λεγομένης «Ζώνης έλεγχομένης σταθμεύσεως», ή με
ταφορά τών παρανόμως σταθμευόντων οχημά
των, ή έφαρμογή τών μονοδρόμων κ.ά. Παραλλήλως άνελήφθη έργώδης προσπάθεια διαφωτίσεως τοϋ κοινού έπί θεμάτων κυκλοφοριακής άγωγής, διά διανομής ειδικών έντύπων, διαλέξε
ων, προβολής καταλλήλων ταινιών κ.λ.π. Παρά
τά ληφθέντα όμως μέτρα, άπό τοϋ 1961 καί μέ
χρι σήμερον, αί γενεσιουργοί αίτίαι τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος τών Αθηνών όχι μόνον
έξηλείφθησαν άλλ’ άπεναντίας ένεφανίσθησαν
μέ νέαν οξύτητα. "Εν νέον ήράκλειον έργον άνέμενε τάς 'Υπηρεσίας Τροχαίας, τό όποιον όμως
έφεραν έπιτυχώς είς πέρας, χάρις είς τήν έργα148

τικότητα καί τήν μετ' αύταπαρνήσεως προσήλωοιν είς τό καθήκον άπάντων τών ύπαλλήλων,
άνωτέρων καί κατωτέρων, τής Ύποδ/νσεως Τρο
χαίας Αθηνών.
Παραλλήλως έτέθησαν είς έφαρμογήν νέα
ύπερσύγχρονα συστήματα άστυνομεύσεως τής
κυκλοφορίας είς τάς οδούς τής Πρωτευούσης.
Μεταξύ αύτών ιδιαιτέρως πρέπει νά έπισημανθή
τό έγκατασταθέν είς τό κέντρον τών Αθηνών
κλειστόν κύκλωμα τηλεοράσεως, διά τοϋ όποιου
έγκαίρως έπισημαίνονται αί κυκλοφοριακαί δυσχέρειαι καί καθίσταται δυνατή δΓ οδηγιών, τή
χρήσει άσυρμάτου πρός τούς τροχονόμους, ή άποτροπή τών «συμφορήσεων», αί όποίαι τοσαύτην άνωμαλίαν προκαλοϋν είς τήν κυκλοφορίαν.
Πρός τούτοις, καί πρός περιορισμόν τών άτυχημάτων, έφηρμόσθη καί ή μέθοδος τοϋ ALCOTEST,
πρός διακρίβωσιν τυχόν όδηγήσεως ύπό τήν έπήρειαν οινοπνευματωδών ή τοξικών ούσιών.
Από τοϋ παρελθόντος έτους, τέλος, ήρχισεν, ιδίως κατά τούς θερινούς μήνας, ή άπό άέρος παρακολούθησις τής κυκλοφορίας δΓ έλικοπτέρου καί μετάδοσις πρός τούς οδηγούς, μέσω
τοϋ ραδιοφώνου, πληροφοριών, περί τών κυκλοφοριακών συνθηκών τής Πρωτευούσης. Γενικώς,
αί Ύπηρεσίαι Τροχαίας έφαρμόζουσαι συγχρό
νως έπιστημονικάς μεθόδους καί χρησιμοποιοϋσαι τά σύγχρονα μέσα τής τεχνολογικής έξελίξεως, έπιτυγχάνουν, διά τών έμπειρων καί συνε
χώς έπιμορφουμένων οργάνων των νά έξασφαλίσουν, ύπό συνθήκας άπελπιστικώς άντιξόους
τήν ομαλήν κυκλοφορίαν είς τήν πρωτεύουσαν
τοϋ Κράτους, πράγμα τό όποιον άποτελεϊ άναγκαίαν προϋπόθεσιν τάξεως, προόδου καί εύζωΐας,
όχι μόνον τών κατοίκων τών Αθηνών, άλλά κατ'
έπέκτασιν καί τών άλλων Ελλήνων, άφοϋ, ώς
καί άλλαχοϋ έτονίσθη, τά προβλήματα τής πρω
τευούσης έπεκτείνονται μέ τά γνωστά δυσμενή
των άποτελέσματα καί είς τάς άλλας πόλεις καί
περιοχάς τής Ελλάδος. Πρό τών τεραστίων δυ
σκολιών, οί ανδρες τής Τροχαίας Αθηνών, ούδέν άλλο έπιθυμοϋν, ή μή μόνον τήν συνεργα
σίαν καί τήν κατανόησιν τών οδηγιών καί τών
πεζών. Ή άγάπη των πρός τούς άφανεϊς «ήρωας τής άσφάλτου», ώς πρσφυώς πολλοί έχαρακτήρισαν τούς τροχονόμους, άποτελεϊ διά τούς
τελευταίους πηγήν δυνάμεως διά νά φέρουν είς
πέρας τήν μεγάλην άποστολήν των. “Ας πιστέ
ψουν όλοι οί πολϊται, ότι ό εύσταλής τροχονόμος,
ό όποιος ώρας ολοκλήρους άντιμετωπίζει τό κρύο,
τήν βροχήν καί τήν καλοκαιριάτικη λαύρα πάνω
στήν πυρακτωμένη άσφαλτο καί μαζύ τά άποπνικτικά καυσαέρια καί τόν κίνδυνο νά εύρεθή τραυ
ματισμένος ή πολτοποιημένος κάτω άπό τούς
τροχούς, είναι ό μεγάλος φίλος, ό προστάτης,
ό οδηγός. Είς τήν συνέχειαν καί πρός κατανόησιν τοϋ έργου τής Τροχαίας ’Αθηνών άφ' ένός
καί άφ' έτέρου τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος
τής Πρωτευούσης καί τοϋ καταβαλλομένου φό
ρου αίματος είς τόν Μολώχ τής άσφάλτου, παρα
τίθενται ένδεικτικώς στατιστικά στοιχεία παλαιοτέρων έτών καί τοιούτων τής τελευταίας 5ετίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ 5ΕΤΙΑΝ
1972

1971

1973

Βεβαιωθέντα έγκλήματα περί αυτοκινήτων (Κ.Ο.Κ. κλπ. Ν., Ν.Δ.)

α)

α)
β)

1970

1969

Ετώ ν:

Πλημμελήματα
Πταίσματα:
Μηνύσεις
Συστάσεις
Σύν ολ ον
β)

Λοιπά

Πλημμελήματα
Γενικόν Σύνολον
ϊ)

Θανατηφόρα
Σοβαρά
’Ελαφρά
Ύλικαί ζημίαι
Σ ύν ολ ον
δ)

296

258

950

625

722

177.903
87.031
265.230

290.635
84.362
375.255

186.186
38596
225.732

173.777
21.116
195.518

126.125
26.923
153.770

έγκλήματα
5.564
270.794

Τρογαϊα άτυνήματα
98
408
5.011
6.207
11.724

105
408
6.247
6.760

Άφαιρεθεΐσαι άδειαι
17.154

στ)

6.129
381.384

6.183
231.915

5.227
200.745

5.234
159.004

101
398
5.432
8.486
14.417

118
510
5.138
14.923
20.689

125
595
4.391
14.419
19530

141
689
4.366
10.715
15.911

131
658
5.915
6.704

144
770
5.817
6.731

27.160

19.925

11.291

6.844

Παθόντα άτομα έκ Τροχαίων άτυχημάτων.

Θανόντα
Σοβαρώς τραυματισθέντα
Ελαφρώς τραυματισθ.
Σ ύ ν ο λ ο ν
ε)

Ποινικού Κωδικός κ.λ.π. Ν., Ν.Δ.)

110
410
6.716
7.236

122
571
6.696
7589

κυκλοφορίας όχημάτων.
25.527

34.728

Άφαιρεθεϊσαι άδεια1, ίκανότητος δδηγών
3.408

8.247

12.785

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Βεβαιωθέντα έγκλήματα περί αυτοκινήτων

α)
β)

Πλημμελήματα
Πταίσματα:
Μηνύσεις
Συστάσεις
Σ ύ ν ολ ο ν

( K .O J L

κ.λ.π., Ν., Ν.Δ.)

55

138

482

532

443

28.972
20.930
49.957

17.683
10522
28.343

19.919
148.797
169.198

28555
174.317
203.204

22.757
98.407
121.607
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Φίλοι οδηγοί. Φίλοι πεζοί. Σείς
δλοι, πού χρησιμοποιείτε τούς δρό
μους των 'Αθηνών. Οί εύγενπιοί
τροχονόμοι, όλοι οί άστυνομπιοί,
σάς εύχονται ιιάθε εύτυχία γιά τό
1975, Σάς ιιαλοϋν νά πάρετε μέ
ρος στη μεγάλη προσπάθεια, ώστε
τό νέο έτος νά χυθΑ λιγώτερο α ί
μα στην Ά θη να ϊυή άσφαλτο. Φίλοι
μας. Ή 'Αστυνομία 'Αθηνών, πού
εφέτος εορτάζει τό Ίω βηλαϊον της
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σάς προστιαλεϊ στη χα
ρά της. πού είνα ι χαρά
δλων. 'Αγαπητοί ’Αθη
ναίοι. Ό άστυφύλαιιας
της γειτονιάς οας είναι
ό άιιοίμητος προστάτης
οας. Τόν οαεφθήαατε άλήθεχα ποτέ, τώρα πού
άγριος φυσάει ό βοριάς;
"Αν οχι, άνοϊξτε τό πα
ράθυρό σας. Δέστε τον
έιιεϊ... Στο βρεγμένο πε
ζοδρόμιο...
151

154

ΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗΝ Υπηρεσίαν τής Α
στυνομικής Δ)νσεως ’Αθηνών αποτελεί
ή Μηχανοκίνητος Ύποδ)νσις, τό γνωστόν
Μηχανοκίνητον, του οποίου ή συμβολή
εις εκτάκτους περιστάσεις σοβαρός διασαλεύσεως τής τάξεως είναι άποφασιστικής ση
μασίας. 'Ιστορία αγώνων, αίματος καί θυσιών, εί
ναι ή ιστορία καί τοϋ Μηχανοκινήτου. Εις τήν δραοιν τοϋ όποιου χαρακτηριστικόν σταθμόν αποτε
λεί καί ή συμμετοχή του εις τόν Έλληνοϊταλικόν
πόλεμον τού 1940.
Τόν Νοέμβριον τοϋ έτους εκείνου μονάδες
μοτοσυκλεττιστών μετέβησαν εις Βόρειον Ήπει
ρον πρός έκτέλεσιν στρατονομικών καθηκόντων..
ΆΕΐζει νομίζομεν διά τήν ιστορίαν νά παρατεθούν
ολίγα από εκείνα, τά όποια έγραψε τότε μέ τήν
γλαφυρότητα πού τόν διέκρινε ό παλαίμαχος δη
μοσιογράφος Ε. Θωμόπουλος.
«. . .Νοιώθεις άφάνταστη χαρά καί ψυχική
ανακούφιση, όταν, άντιμετωπίζοντας ζώνη κιν
δύνου ή τρικυμισμένη θάλασσα, μέσα στήν ό
ποια βρέθηκες άθελά σ ο υ ... παρουσιάζονται
Εαφνικά μπροστά σου καλοί σου φίλοι. Καί
νοιώθεις ψυχική ευφορία καί γίνεσαι θηρίο αν
δρείας, όταν αύτοί οί φίλοι σου είναι, άπό κα
θήκον καί έμπειρίαν, ικανοί νά σέ γλυτώσουν
άπό κάθε κίνδυνο.
Τέτοια ακριβώς συναισθήματα δοκίμασα,
όταν ανεβαίνοντας άπό τό ’Αργυρόκαστρο
στήν Παλαιοκάστρα, μιά άληθινή ζώνη θανά
του . . . άντίκρυσα πρώτα μιά φάλαγγα μοτοσυκλεττιστών καί ακόυσα κατόπιν τις φωνές
το υ ς .. . Βρέ, τί είσθε σείς! . . Είπε πρώτα ό
οδηγός τοϋ φορτηγού αυτοκινήτου μας καί έπανέλαβαν πολλές φορές τήν φράσιν του άπό
γύρω πολλές φορές πολεμιστών.
Οί πόλισμαν! !. . καί ακολούθησαν χειρο
κροτήματα άπό τή φάλαγγα καί δυνατές βραγχές φωνές: μπράβο, μπράβο πολιτσιμανία! ! ..
Μπράβο Αστυνομία Πόλεων...
Φεύγοντας τήν πέμπτην ήμέραν διά τό
μέτωπο, δέν είχα ιδέαν τί είχε συμβή μέ τήν
’Αστυνομίαν Πόλεων. Τήν είχα αφήσει νά μά
χεται στόν παντοτεινό τομέα τών καθηκόντων
της, στήν Πρωτεύουσα, στόν Πειραιά, καί στόν
«πρόσθετο» νά έποπτεύη διά τήν έγκαιρη καί
γοργή συρροή τοϋ άμάχου πληθυσμού στά κα-

ταφύγια καί διά τήν τάΕι, στούς τόπους συγ
κεντρώσεις καί άναχωρήσεως, διά τό μέτω
πο, τών πολεμιστών. Στήν Πάτρα έπίσης έφρόντιζε μέ αύτοθυσία ν’ άνασύρη άπό τούς
δρόμους πληγωμένους καί νεκρούς τών βομ
βαρδισμών τής έχθρικής άεροπορίας, έχουσα
καί αύτή πολλούς νεκρούς καί τραυματίας βα
θμοφόρους καί Αστυφύλακες. Είχα έπίσης πληροφορηθή, ότι πολλοί βαθμοφόροι καί ’Αστυ
φύλακες, πού ήσαν έφεδροι τοϋ στρατού, έπεστρατεύθησαν τη αιτήσει των καί μετέβησαν
εις τό μέτωπον. Είχε κάμει, λοιπόν, τό καθήκον
του τό Σώμα τοϋ πολιτισμού πρός τό μαχόμ'ενον Έθνος. . . Μέ τήν φάλαγγα, πού άντίκρυ
σα, τών 52 — άν θυμάμαι καλώς — άστυνομικών μοτοσυκλεττιστών, διεπίστωσα ότι ή σκο-

Άπέναντι: Τεθωρακισμένον όχημα, κατάλληλον διά
τήν διάλυσιν παρανόμων συγκεντρώσεων έκ τών
νεοπαραλειφθένων υπό της Μηχανοκινήτου Ύποδ /νσεως ’Αθηνών. Δεξιά: Έξάσκησις αστυ
φυλάκων τής αυτής ώς άνω Υπηρεσίας εις
τήν χρήσιν πολυβόλων καί άλλων οπλών.
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’Απέναντι: Άσκησις, πρό έτών, άνδρών τοΰ Μηχανοκινήτου εις τήν χρήαιν βαρέων δπλων. Επάνω.
νπαίδευσις τδ έτος 1937 εις τήν χρήαιν τρικύκλων μοτοσυκλεττών. Κάτω: Παρέλασις ποδηλατιστών αστυφυ
λάκων, κατά τήν έθνικήν έορτήν τής 25ης Μαρτίου πρδ τοδ ’Αγνώστου Στρατιώτου.
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πιμότης έπαιρνε στην περίπτωση αύτή τή με
γαλύτερη άξιοποίησή της. Καθώς οί γενναίοι
φαντάροι μας έβλεπαν τά κουμπιά καί τά πη
λήκια τής Αστυνομίας Πόλεων, τά γεροδεμέ
να κορμιά τής φάλαγγος νά είναι δίπλα τους,
νά τρέχουν κοντά τους μέσα στην σφαιροβροχή, θέριευαν περισσότερο. Μπράβο Αστυνο
μία Πόλεων! Μαζύ μας καί σύ! Καί άκολουθοϋσε χειροκρότημα, τουφεκίδι καί ή κραυγή,
άέρα! ά έρ α !..
"Ηταν νά κλαίς πραγματικά, άπό συγκί
νηση, διά τά αισθήματα πού έδοκίμαξαν οί γεν
ναίοι τοϋ 1940 - 1941, βλέποντας τήν άστυνομική φάλαγγα δίπλα τους. . .
Καί τά ρεφραϊν τοϋ πολεμικού τραγουδιού
συνεπλήρωνε τόν ένθουσιασμόν. "Αν τό θυ
μάμαι καλά:
θά σάς βουτήξουν οί πολισμάνοι. . .».
«Ντούτσηδες καί Τσιάνοι
Μέ τήν δύναμιν πυράς, τήν οποίαν διέθετεν,
τόν ήρωϊσμόν καί τήν αύταπάρνησιν των άνδρών
του, άπετέλεσεν, κατά τήν περίοδον τής κομμου
νιστικής άνταρσίας, τό ίσχυρότερον οχυρόν εις
τήν περιοχήν τών ’Αθηνών, πρό τού όποιου, όχι
μόνον έσπασαν τά κύματα των άλλεπαλλήλων έπιθέσεων, άλλά έπεχειρήθησαν ύπό τών άποφασισμένων ύπερασπιστών του καί έκκαθαριστικαί
έπιχειρήσεις, μέ άποτέλεσμα νά συλληφθούν δε
κάδες συμμοριτών. Τήν δράσιν αύτήν τοϋ Μηχα
νοκινήτου δέν «έσυγχώρησαν» ποτέ οί κομμουνισταί, οί όποιοι καί έξαπέλυσαν έναντίον του μετά
τήν άπελευθέρωσιν τήν πλέον άνίερον καί συκο
φαντικήν προπαγάνδαν. Περί τής συμβολής τοϋ
Μηχανοκινήτου εις τόν άντισυμμοριακόν άγώνα
θά άπητοϋντο πολυάριθμοι σελίδες. Ά ντ' αύτών
παραπέμπομεν εις όσα γράφει σχετικώς ό επίτι
μος 'Αρχηγός Γ.Ε.Σ. 'Αντιστράτηγος κ. Θρ. Τσακαλώτος εις τό βιβλίον του ύπό τόν τίτλον «Ή
μάχη τών ολίγων» καί εις τό κεφάλαιον τό άναφερόμενον εις τήν δράσιν τής 'Αστυνομίας Πό
λεων, κατά τήν περίοδον τοϋ Δεκεμβρίου 1944.
Τό κείμενον τοϋτο δημοσιεύεται εις άλλην σελί
δα του περιοδικού μας.
Από τοϋ 1946 τό Τμήμα Μηχανοκινήτου μετωνομάσθη εις Ύποδιεύθυνσιν, έκσυγχρονισθέν
πλήρως, τόσον εις τόν διοικητικόν, όσον καί εις
τόν έπιχειρησιακόν τομέα. Έγένοντο προμήθειαι
νέων μέσων (οχημάτων, όπλισμοϋ κλπ.), ώστε
νά καθίσταται έφικτή ή άμεσος καί ανευ σοβα
ρών συνειπειών διά τό κοινόν καί τούς άστυνομικούς, άποκατάστασις τής τάξεως εις περιπτώ
σεις διαδηλώσεων, συλλαλητηρίων, παρανόμων
συγκεντρώσεων κ.λ.π.
Πλήν τούτων, άμεσος είναι ή παροχή συν
δρομής πρός κινδυνεύοντας έκ σοβαρών πυρκαϊών, πλημμυρών καί άλλων θεομηνιών. Οί άνδρες
του Μηχανοκινήτου πρός άποτελεσματικωτέραν
έκπλήρωσιν τής άποστολής των άσκοϋνται συνε
χώς εις τήν χρήσιν τών νέων μέσων, εύρισκόμενοι εις συνεχή έτοιμότητα νά πατάξουν, ώς καί
κατά τό παρελθόν, πάσαν άπόπειραν διασαλεύσεως τής τάξεως καί τής γαλήνης τοϋ λαού μας.
158

Επάνω: ‘Αστυφύλακες τοΰ Μηχανοκινήτου μέ
επίσημον στολήν τό Ιτος 1929. Κάτω: Άσκησις
άστυνοιμικών εις τήν χρήσιν αύτομάτων οπλών.
Απέναντι: «Έκκαθαριστικαί έπιχειρήσεις».’Ά ν
δρες τού Μηχανοκινήτου Αθηνών., μάχονται εις
τούς δρόμους τής Πρωτευσύσης τόν Δεκέμβριον
τοΰ 1944. Πίναξ τοΰ ζωγράφου κ. Βασιλείου
Άδαμοπούλου.
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^ l O ΕΤΟ Σ 1959 ύπήρξε σταθμός προό'■ δου, όχι μόνον διά την ’Αστυνομικήν Δ) νσιν 'Αθηνών, άλλά καί δι' ολόκληρον τό
Αστυνομικόν Σώμα καί γενικώτερον τόν
- κρατικόν μηχανισμόν. Τό έτος εκείνο ΐδρύθη ή Υπηρεσία Αμέσου Δράσεως, τό γνω
στό καί αγαπημένο πλέον εις ολόκληρον τήν 'Ελ
λάδα «100». "Οταν τόν Σεπτέμβριον τοΰ προαναφερθέντος χρόνου έκαμαν τήν έμφάνισίν των εις
τάς οδούς τών 'Αθηνών τό πρώτα περιπολικά αυ
τοκίνητα, τέσσαρα άρχικώς, τό κοινόν, άπό τών
πρώτων ήμερών τής «δράσεώς» των έπίστευσε,
διότι εϊχεν ήδη δείγματα, εις τήν άπόλυτον έπιτυχίαντής νέας ’Αστυνομικής Υπηρεσίας, ή όποια
πράγματι άπεδείχθη όχι άπλώς άναγκαία διά τήν
πρωτεύουσαν, άλλά άπαραίτητος καί δι ολόκλη
ρον τήν 'Ελλάδα.
Μ έ τήν πάροδον τοΰ χρόνου, τ' άσυρματοφόρα αύτοκίνητα έγιναν άντικείμενο λατρείας τού
Αθηναϊκού λαού καί άποτελοϋν άναμφιβόλως καί
σήμερον τήν πλέον άγαπητήν δημοσίαν Υπηρε
σίαν. Ό άριθμός «100» έγινε τό μαγικό νούμερο,
εις τήν κλήσιν τού όποιου κάποιο περιπολικόν αύτοκίνητον μέ εύγενεϊς καί πάντα προθύμους άστυνομικούς φθάνει έντός έλαχίστων λεπτών τής
ώρας, διά νά βοηθήση τόν βαρέως άσθενή νά μεταφέρη τήν έπίτοκον εις τήν κλινικήν, νά έλευθερώση έγκλωβισμένους, νά συλλαβή καί νά έξου-
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δετερώση έπικινδύνους κακοποιούς. Τό άσυρματοφόρον αύτοκίνητον φθάνει διό νά προσφέρη
πολύτιμο αίμα εις όσους κινδυνεύουν, αίμα, τό
όποιον τά πληρώματα, οί άστυφύλακες, οί άρχιφύλακες, όλοι όσοι μπορούν, δίδουν μέ προθυμία
γιά νά σώσουν συνανθρώπους άπό βέβαιον θάνα
τον.
Χιλιάδες πολϊται έχουν γνωρίσει άπό κοντά
τήν άνεκτίμητον προσφοράν τής Αμέσου Δράσε
ως. 'Έχουν γνωρίσει εις τό πρόσωπον τών άστυφυλάκων τού «100» τήν συμπαράστασιν καί τήν
συνδρομήν τής Πολιτείας, τήν άγάπην τής κοινω
νίας, τήν συμπόνοιαν καί τό χαμόγελο τής έλπίδος καί τής χαράς.
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν γίνει μάρτυρες
πράξεων αύτοθυσίας έκ μέρους άστυνομικών, οί
όποιοι, μέ κίνδυνον τής ιδίας τής ξωής των άνέσυραν θαμένους κάτω άπό τά έρείπια, έσωσαν
άποκλεισμένους στό καιόμενο σπίτι, άπεμάκρυναν άπό έπικίνδυνα σημεία πλημμυροπαθεϊς, άφώπλισαν άποφασισμένους έγκληματίας, έξουδετέρωσαν έπικινδύνους ψυχοπαθείς, έπροφύλαξαν
μεθυσμένους...
Είναι δεκάδες οί έκδηλώσεις τής άγάπης,
πού φθάνουν καθημερινώς εις τά γραφεία δια
φόρων άστυνομικών Υπηρεσιών. Έπιστολαί, τη
λεγραφήματα, προφορικοί εύχαριστίαι, άποτελοϋν
τήν πραγματικά άνεκτίμητον άμοιβή δι’ όλους

,/vyu

H M S lilU M llM lIlli

·(# & ))

ΡΟ ΤΑΡΙΑΝΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

UMilMl/

ΑΘΗΝΩΝ

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α
ΤΥΧΗ,

ΑΙ ΑΟΗ,

Γ Λ θ:.Γ

TQ,

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ,

ΙΟ Δ Ε

ΤΟ

Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α

ΟΜΙΛΟ,

ΜΕΤΑ

ΑΘ ΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ

ΕΓΠΔΟΥΝΑΙ
ΤΩ,

ΤΜΗΜΑ ΤΙ

ΑΜΕΣΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΡΑΣΕΟΣ

,

ΠΟΛΕΩΝ

M NIIM FIO N ΤΟΥ ΤΕ ΕΥΓΕΝΟΥΣ Κ Α Ι ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΑΥΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤ' ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝ
ΑΟΗΝΗΣΙ
•Χ Α Ι

ΤΗ,

200

ΕΞΗΚΟΣΤΟ,

ΜΗΝΟΣ

ΚΑΙ

ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΩ,

ΕΤΕΙ
ΚΑΙ

ΕΒΔΟΜΟ,
ΧΙΛΙΟΣΤΟ,

Ο ΓΕΝ. IP A M M A IE V I

τούς άνδρας τής Α. Δράσεως, δι’ όλόκληρον τήν
’Αστυνομίαν. Θά έχρειάζοντο εκατοντάδες σελί
δες καί δι' απλήν έστω άπαρίθμησιν όλων αύτών
των δειγμάτων τής άναγνωρίσεως έκ μέρους τοΰ
κοινού τοΰ τεραστίου άνθρωπιστικοϋ, έγκληματοπροληπτικοΰ καί κατασταλτικού έργου των περι
πολικών αύτοκινήτων, τά όποια, καθ’ όλας τάς
ώρας τού 24ώρου, φέρουν καί ατά πλέον άπόμερα σημεία τής πρωτευούσης τό μήνυμα τής ι
σχύος τοΰ νόμου, τής άσφαλείας, τής άγάπης καί
τής άνθρωπιάς. Αντί όλων αύτών άρκούμεθα εις
τήν δημοσίευσιν δύο - τριών έπιστολών, έκ τών
πλέον προσφάτων, αί όποϊαι τόν τελευταίον και
ρόν έφθασαν εις τά γραφεία τής Άστυν. Δ) νσεως
Αθηνών.

«θεωρώ χρέος μου, γράφε: δ κ. Π. Καβούρης,
νά έκφράσω τάς θερμάς ευχαριστίας μου πρδς τδ
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, όργανα τής δποίας
ένεργήσαντα ταχύτατα με διέσωσαν ίσως άπδ βέ
βαιον θάνατον.
Συγκεκριμένως τήν 9ην τρέχοντος, λόγφ έγκεφαλικοΰ έχεισοδίου τδ όποιον ύπέστην είς τδ Γραφεϊον μου, παρέστη άνάγκη άμέσου μεταφοράς μου
είς τδν Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών. Έκλήθη πρδς
τοΰτο τδ «100», Ιντδς δέ βραχυτάτου χρόνου κατέφθασε τδ ύπ’ άριθ. AJI. 774 Περιπολικδν μέ άστυνομικούς Ν. 455 Κολιακουδάκην Κ. καί Ν. 844 Με-

λίτην Ν., οίτινες μέ έσήκωσαν είς τάς χεΐρας των,
μέ κατεβίβασαν έκ τοΰ Γ' δρόφου, μέ έπεβίβασαν
είς τδ περιπολικδν καί μετά μεγάλης προσοχής μέ
μετέφεραν είς τδν Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών. Πα
ρά τδ κρίσιμον τής καταστάσεώς μου, μέ συνεκίνησαν
βαθύτατα τδ ενδιαφέρον των, ή στοργή των, ή άψο
γος συμπεριφορά των, ή προσεκτικότης των καί έν
γένει ή στάσις των, άτινα συνετέλεσαν είς τήν διάσωσίν μου, δεδομένου ότι παρέμειναν είς τόν έν λόγψ Σταθμόν μέχρις δτου μέ έπεβίβασαν είς άσθενοφόρον καί μέ μετέφεραν είς τδν Ευαγγελισμόν. Τοιαΰτα όργανα τιμούν τδ ’Αστυνομικόν Σώμα τοΰ ό
ποιου ήγεΐσθε».
«Επιθυμώ, όπως καί δημοσία έκφράσω τάς ά
πειρους εύχαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην μου
πρδς τήν "Αμεσον Δράσιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
ή όποια είς έπίκλησίν μου προσεφέρθη νά μεταφέρη έσπευσμένως, τήν νύκτα τής παρελθούσης Δευ
τέρας, τήν έπίτοκον σύζυγόν μου είς κλινικήν, μέ
άποτέλεσμα νά άποφευχθοΰν ταλοαΣΟωρίαι καί δυσά
ρεστοι έξελίξεις έκ τυχόν καθυστερήσεως, λόγφ μή
άνευρέσεως κατά τήν ώραν έκείνην μεταφορικού
μέσου.
Είναι πράγματι άνυπολόγιστος ή Κοινωνική
προσφορά τής ’Αμέσου Δράσεως, ή δποία, διά τοΰτο,
δικαίως περιβάλλεται μέ τήν γενικήν άγάπην καί
έκτίμησιν».
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"Αμεσος
'ίοκαζονζάδες άνδρωωοι έχουν σωδή άωο
βέβαιο δάναζο, χάρις σζην αύζαζζάρνησι,
ζην ευσυνειδησία και ζην ζαχύζηζα ένερχείας ζών άνδρών ζής Αμέσου Τρήσεως.
'ΣΗ. ωροσφορά ζους ά}ίψει ένα μεχάμο, ένα
ομόψυχο εΰχε.
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Η ΠΙΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

Δ ράσιc
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

έΜεδνσμένοι ατού κινδύνευαν, ζρανμαζίες
εζοιμοδάναζοι dead ζην αιμορραγία, χαμέ
να ωαιδιά και νωερήμικες ωάβχονζες deed
άμνηβία, }αναβρηκαν ζη χαρά ζής Jwng
σζο y a ja jio φχάς ζών ωεριωοχικών ζής
’άμεσον Ήράσεως.

Τήν έπιστολην ύπογράφει ό κ. Βασ. Τυχερός.
Καί ό κ. Κυριαξόπουλος, Δ )ντής τής Γενι
κής Κλινικής «Ταξιάρχαι» συμπληρώνει:

Κύριε Δ) ντά τής Άμεσου Δράσεως,
Παρακαλώ έπιτρέψατέ μοι, ώς Διευθυντής τής
Γενικής Κλινικής «Ταξιάρχαι» ,δδός Πελοπίδα 19,
Περιστέρι, νά υποβάλλω πρός υμάς, ώς προϊσταμέ
νου τής υπηρεσίας Αμέσου Δράσε'ως, τάς θερμάς
μου εύχαριστίας καί πρός, τους ’Αστυνομικούς υπαλ
λήλους τοΰ ύπ’ άριθ. 841 περιπολικού, οδηγόν Α.Δ.
488 κ. Τριαντάφυλλου Θεόδωρον και τόν συνοδόν
αύτοΰ Α.Δ. 276 κ. Κανελλόπουλον Διονύσιον, διότι
τήν 23.8.74 καί ώραν 8 μ .μ. Ικάλεσα τό «100» εν
τός δέ βραχυτάτου χρόνου κατέφθασεν τό άνωτέρω
περιπολικόν, ώστε διά τής προθυμίας των προαναφερθέντων Αστυνομικών υπαλλήλων, οίτινες εσπευσαν ταχέως εις τό κέντρον αιμοδοσίας τοΰ Ελληνικού
’Ερυθρού Σταυρού Άλκιβιάδου 4 καί έν συνεχεία
εις τό κέντρον αιμοδοσίας Τουλιανοΰ 19 διά τήν
προμήθειαν αίματος πρός διάσωσιν αίμορραγοΰντος
ασθενούς τής ήμετέρας Κλινικής.
Τοιαύτα ’Αστυνομικά όργανα τιμούν δλως ιδι
αιτέρως τήν Υπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, τής οποίας προΐστασθε.
Χαρακτηριστική είναι καί ή
Δ )δοc Καλλιμάνη Χριστίνας:

επιστολή τής

Πρός τήν ’Αστυνομικήν Δ) νσιν ’Αθηνών
Κύριοι,
Αισθάνομαι υποχρεωμένη, δπως σάς γνωρίσω,
δτι τήν 8ην τρέχοντος μηνός είς έπί τής δδοΰ Τροίας
(Άγγελοπούλου) πλανόδιον μανάβην έλησμόνησα
τό πορτοφόλιόν μου μέ 700 δρχ. καί τά κλειδιά τής
οικίας μου. "Οταν άντελήφθην τήν απώλειαν καί άνεζήτησα τόν μανάβην, αύτός ειχεν έγκαταλείψει
τό «πόστον» του. Προσέφυγα είς τήν ’Άμεσον Δράσιν», οί άνδρες τής δποίας (άστυφύλακες κ.κ. Θεόδ.
Αθανασίου καί Μανιάτης), έπιδείξαντες προθυμίαν
καί ζήλον παντός Ιπαίνου, έπέτυχον δπως, έντός συντομωτάτου χρονικού διαστήματος, μοΰ άνεύρουν τό
άπολεσθέν πορτοφόλιον, μέ άθικτον τό περιεχόμενόν
του.
Διά τής παρούσης δεχθήτε, Κύριοι, τά ειλικρι
νή συγχαρητήριά μου, έπειδή τό Σώμα σας λαμπρύ
νουν τόσον ικανά καί πρόθυμα όργανα, πρός τά ό
ποια σάς παρακαλώ νά διαβιβάσετε τάς θερμάς μου
ευχαριστίας.
Παραλλήλως όμως πρός τούς άπλοϋς πολί-

Άριστερά έπάνω: Είς τά καθήκοντα τοΰ άγαπημένσυ
«100» περιλαμβάνεται καί έκεΐνο τής βαπτίσεως κά
ποιου νεογέννητου, πού τά πάντα ακούραστα πληρώματά του έσωσαν από βέβαιο θάνατο. Αριστερά: Άπό
τήν έναρξιν λειτουργίας τοΰ Κέντρου τής Αμέσου Δρά
σεως, τήν όποιαν παρακολουθεί δ τότε Αρχηγός τής
Αστυνομίας Θ. Ρακιντζής.
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τας, οργανώσεις, σωματεία, δήμοι, όμιλοι κλπ. έ 
χουν δημοσία δΓ ομιλιών, έορτών, δημοσιεύσε
ων κ.ά. εκδηλώσεων έπιβραβεύσει τήν τεραστίαν
συμβολήν τής Αμέσου Δράσεως εις τήν έξασφάλισιν τής τάξεως καί ασφαλείας καί τήν διαφύλαξιν των στοιχειωδών αγαθών τών Ελλήνων πο
λιτών. Μ εταξύ τών άλλων ώς άνω περιπτώσεων,
άρκεϊ νά άναφερθή ή βράβευσις τού «100» ύπό
τού Ροταριανού Ομίλου Αθηνών. Ή "Αμεσος
Δρόσις Αθηνών είναι ή πρώτη εις τήν Χώραν μας
βραβευθεϊσα δημοσία 'Υπηρεσία ύπό τού έν Έλλάδι Ρόταρυ καί τούτο «διότι δέν διαπιστώνει
κανείς καί πολύ συχνά, ιδίως εις τούς καιρούς
μας, πράξεις τόσον ύψηλής ήθικής ύποστάσεως,
άλτρουϊσμοΰ, γενναιοψυχίας, τόλμης καί θάρ
ρους, όπως είναι αύταί πού χαρακτηρίζουν τό έργον τής λαμπρός πράγματι Υπηρεσίας τής 'Αμέ
σου Δράσεως τής Αστυνομίας Πόλεων. . . Άναμφισβητήτως δέ αποτελεί ενδεικτικόν ύγιοΰς σκεπτομένης κοινωνίας, όταν, ύφ' οίανδήποτε έκφρασίν της, γνωρίζει, αϋτη νά διακρίνη καί νά
τιμά τήν κοινωνικήν προσφοράν προβάλλουσα
ταύτην πρός μίμησ ιν...».
Ή Ά μεσος Δράσις, ύπαγομένη κατ' άρχάς
εις τήν Ύποδ)νσιν Μηχανοκινήτου, άπετελέσεν
άπό τού 1972 άνεξάρτητον τμήμα ύπαχθέν άπ’
εύθείας εις τό Έπιτελείον τής Άστυν. Δ)νσεως
Αθηνών. Τό επόμενον έτος ή "Αμεσος Δράσις
προήχθη εις Ύποδ)νσιν, ϊνα δύναται, ώς μεγά
λη μονός, νά έχη εύρύτερα περιθώρια κινήσεων,
πρός λυσιτελεστέραν έπιτυχίαν τής άποστολής
της.
Άπό τής συστάσεώς της μέχρι σήμερον, ή
ώς εϊρηται Υπηρεσία διά συνεχών βελτιώσεων
έκσυγχρονίσθη πλήρως, ώστε νά άποτελή, χωρίς
ύπερβολήν, πρότυπον καί δι' άλλους οργανισμούς
καί Υπηρεσίας τού Δημοσίου. Εις τόν επιχειρη
σιακόν ιδίως τομέα έοημειώθη σοβαρά πρόοδος
μέ τήν αϋξησιν τών οχημάτων καί τήν τελειοποίησιν τής αιθούσης έπιχειρήσεων, τής όποιας
ή συγκρότησις, ή δομή καί ό έξοπλισμός εύρίσκονται εις τό έπίπεδον τών καλλιτέρων αιθου
σών έπιχειρήσεων τών πλέον προηγμένων άστυνομιών τής Εύρώπης. Εις τήν αίθουσαν αύτήν,
έξωπλισμένην διά μηχανισμών έξαερισμοϋ, κλι
ματισμού, φωτισμού ήμέρας καί μονώσεως τού
ήχου έχουν έγκατασταθή τό πρώτον έν Έλλάδι
κλειστόν κύκλωμα τηλεοράσεως, τρία κέντρα
ραδιεπικοινωνιών, τό τηλεφωνικόν κέντρον «100»,
έν ειδικόν τηλεφωνικόν κέντρον Αμέσου βοή
θειας καί ήλεκτρονικά συστήματα αύτομάτου
συναγερμού κατά πυρκαϊάς, κλοπής κ.λ.π.

Αριστερά επάνω: Τιμητικόν δίπλωμα τοΰ Δήμου ’Αθη
ναίων, πρός τήν Υπηρεσίαν τής ’Αμέσου Δράσεως, διά
τήν κοινωνικήν αυτής προσφοράν. ’Αριστερά: Στήλη
’Αμέσου βοήθειας. Ό πολίτης δύναται, οίανδήποτε ώ
ραν τοΰ 24ώρου νά είναι βέβαιος, δτι εις κάθε αϊτησίν
του, ενα γρήγορο περιπολικό αότοκίνητο θά εόρίσκεται
έντός ελάχιστων λεπτών πλησίον του.
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Κ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩ Ν μελημάτων της Αστυ'" νομίας Πόλεων άπετέλεσεν, άπό τής έγ■^1
καταστάσεώς της εις Αθήνας, ή πάτα/ I ξις τής αίσχοκερδείας και ή προστασία
Λ — '4λ τοϋ καταναλωτικού κοινού κυρίως εις τά
είδη πρώτης ανάγκης. Πρός τούτο, όμου μετά
των άλλων βασικών Υπηρεσιών έλειτούργησεν
άπό τοϋ 1925 καί τό Τμήμα Αγορανομίας, τό ό
ποιον έγκατεστάθη εις τήν όδόν Εύριπίδου, εις
τό έμπορικώτερον δηλονότι σημεϊον τής πόλεως,
μέ πρώτον διοικητήν τόν Αστυνόμον A ' Ξύδην.
Τεράστια προβλήματα άντιμετώπισε καί ή Υπη
ρεσία αϋτη εις τά πρώτα βήματά της, τά οποία
όμως παρά τάς δυσκολίας ύπήρΕαν επιτυχή. Αν
τί άλλων σχολίων άρκεϊ ή παράθεσις ολίγων
γραμμών έκ των δημοσιευμάτων τοϋ τύπου, έκ
τών όποιων καταφαίνεται ή εντελώς νέα κατάστασις, πού έπεκράτησε καί εις τόν οοβαρώτατον τομέα τής άγορανομίας. «Θαυμασία, πρωτο
φανής, άνωτέρα πόσης περιγραφής, έγραφε ό
« Ελεύθερος Τύπος» τής 16ης Ίανουαρίου, ήτο
ή τάΕις έν τή νέα Αγορά.
Ό ναός οΰτος τής γαστριμαργίας παρουσιάσθη χθές πεντακάθαρος, λάμπων. Ούτε
βρωμόνερα, ούτε σκουπίδια, ούτε βόρβορος,
ούτε ρύακες αίματος. Οί πάγκοι τών πωλητών εΐχον χρωματισθή. Τά ρείθρα εϊχον άσβεστωθή, τά πρό τών λαχανοπωλείων καί παν
τοπωλείων τής Αγοράς έμπορεύματα περιωρίσθησαν εις μικρότερον χώρον. Οί άστυφύλακες έΕήτασαν τά πωλούμενα τρόφιμα, προλαμβάνοντες δέ τόν συνωστισμόν καί τό άλληλοπάτημα τών άλλων ήμερων, έτοποθέτησαν τούς άγοραστάς πρό τών ιχθυοπωλείων
εις τήν σειράν. ’Επίσης παρακολουθούσαν άγρύπνως τό ζύγισμα τών ιχθύων καί τών λοι
πών τροφίμων. Έπί πλέον έγένετο έν τη 'Α
γορά καί έλεγχος τών μέτρων καί σταθμών.
Μ έ όλίγας λέξεις, ή έντύπωσις τοϋ κοι
νού άπό τήν νέαν Αστυνομίαν είναι πλέον ή
εύχάριστος, πλέον ή ένθουσιώδης. Ζηλευτή
τάξις καί πλήρης άσφάλεια έπικρατεί εις τήν
περιφέρειάν της».
«Εις τήν ιχθυαγοράν, συνεπλήρωνεν ή «Πο
λιτεία», έχουν έξαφανισθή τά κασόνια τών ψα
ριών. Οί πάγκοι δέν είναι άθλιέστατοι. Οί ίχθυοπώλαι προθυμότατοι καί εύγενέστατοι, μέ
ποδιές καθαρές σάν μοδιστροϋλες. Τά πλακά
λ

κια πλυμένα . . . Μά πού βρίσκομαι; Μήπως
κατά λάθος έπήγα εις τό φαρμακεϊον καί οχι
εις τήν άγοράν; Κάποιος άνθρωπος μέ στολή
στέκεται σάν άγαλμα κοντά εις τήν ζυγαριάν.
Τόν πλησιάζω. Είναι ζωντανός καί μάλιστα
Έλλην! ! Φεύγω. Είναι άδύνατον νά ψωνίσω
χωρίς καυγά μέ τόν ψαρόν, χωρίς τήν χαρα
κτηριστικήν άκαθαρσίαν τής π ρ οχθές...».
Καί ένα σχόλιο τοϋ « Ελεύθερου Βήματος».
«Τό ζήτημα, τό δημιουργηθέν μέ τά έστιατόρια
φαίνεται ότι θά λυθή δΓ άλλης όδοϋ όμαλώτερον

Παράνομον έργαστήριον παρασκευής νοθευμένων καλ
λυντικών, τα δποϊα διοχετεύοντο ώς γνήσια ευρωπαϊκά
είς τήν έγχώριον άγοράν.

καί ίκανοποιητικώτερον. Ά φ ής ή Αστυνομία
των Πόλεων άνέλαβε τήν Υπηρεσίαν τής 'Αγο
ρανομίας παρετηρήθη αισθητή χαλάρωσις των
αύθαιρέτων ύπερτιμήσεων τοϋ κρέατος καί των
λαχανικών, οϋτω δέ ύπάρχει ελπίς, ότι θά αρ
θούν βαθμιαίως οί λόγοι, δΓ οϋς οί διευθυνταί
τών εστιατορίων εϊχον ζητήσει ύπερτίμησιν των
φαγητών. Τοϋτο άντελήφθησαν καί αύτοί οί έστιάτορες, παραιτηθέντες τών περαιτέρω ένεργειών των.». Ή έπιτυχία τής Αγορανομίας εϊχεν
ώς άποτέλεομα τήν άνάθεσιν άγορανομικών κα
θηκόντων, εις τάς άρχάς τοϋ 1926, εις τήν Άστυ-

Συνεργεΐον δειγματοληψιών καί έλέγχου τής Υποδιευ
θύνσεις ’Αγορανομίας Αθηνών. Παρακολούθησις συνε
χής τών εις τήν αγοράν διατειθεμένων βασικών ειδών
διατροφής.

νομίαν Πόλεων, έφ' ολοκλήρου σχεδόν τής Α ί
τικής, συσταθέντων άγορανομικών στρθμών εις
Κηφισίαν, Άμαρούσιον, Χαλάνδριον, Ώρωπόν,
Ραφήναν κ.λ.π. Οί άγορανομικοί οΰτοι σταθμοί,
ύπαγόμενοι εις τό Τμήμα Αγορανομίας 'Αθηνών
έλειτούργησαν έπϊ έν περίπου έτος, κατά τό ό
ποιον εις τήν πρωτεύουσαν παρετηρήθη διά πρώτην φοράν έπάρκεια τροφίμων καί κυρίως ιχθύ
ων καί κρέατος. Πρός τούτοις, κατεπολεμήθη άμειλίκτως ή αίσχοκέρδεια καί ή νοθεία τών ει
δών διατροφής καί κυρίως τοϋ γάλακτος, ώστε
νά έξαλειφθή ή μάστιγα τοϋ άφθώδους πυρετού,
ό όποιος άπετέλει τότε σοδαρώτατον κίνδυνον
δΓ ολόκληρον τήν Αττικήν. Δραματικοί διά τήν
Αγορανομίαν, όπως καί δΓ ολόκληρον τό 'Αστυ
νομικόν Σώμα, ήσαν αί ήμέραι τής Γερμανικής
κατοχής. "Επρεπε νά άντιμετωπισθοϋν ή όργιάζουσα «μαύρη άγορό», αί παντός είδους έπικίνδυνοι νοθεϊαι, αί άποκρύψεις τροφίμων, ή όργάνωσις
συσσιτίων κλπ. διά τόν χειμαζόμενον πληθυσμόν
τής Πρωτευούσης, μεταΕύ τοϋ όποιου ύπήρΕαν
έκατοντάδες τά έΕ άσιτίας θύματα.
Μετά τήν άπελευθέρωσιν ή 'Αγορανομία
Αθηνών άνασυνεκροτήθη πλήρως, ένισχύθη διά
προσωπικού, άστυνομικοϋ καί έπιστημονικοϋ, ώ
στε σήμερον, ώς μεγάλη άστυνομική μονός, νά
άποτελή παράγοντα εύρυθμίας τής έθνικής οικο
νομίας καί προστάτην τοϋ κοινού, άπό τών άσυνειδήτων κερδοσκόπων καί άλλων άδιστάκτων
κακοποιών. Διά τών ύπαλλήλων της, οί οποίοι
διαθέτουν πλήν τών ειδικών γνώσεων καί τήν άπαραίτητον πείραν, ή Αγορανομία πραγματοποιεί
έν τεράστιον έργον έγκληματοπροληπτικόν καί
κατασταλτικόν εις τόν τομέα τών άρμοδιοτήτων
της. Συνεχείς έλεγχοι τών τιμών εις τάς κεν
τρικός άγοράς καί τά περεφερειακά καταστήμα
τα, άστυκτηνιατρικοί καί άστυϊατρικοί έλεγχοι, δειγματοληψίαι τροφίμων κλπ. διασφαλίζουν άποτελεσματικώς τήν ύγείαν καί τάς οικονομίας τών
έκατομμυρίων καταναλωτών. Παρεμπιπτόντως
πρέπει καί πάλιν νά έπισημανθή τό θάρρος, τό
ήθος, καί ή δαθεϊα περί καθήκοντος συναίσθησις,
ή όποια διακρίνει τούς ύπαλλήλους τής Αγορα
νομίας. Πρόσφατον τούτου παράδειγμα άπετέλεσεν ή γνωστή ύπόθεσις τών κρεάτων, κατά τήν
όποιαν, μόνοι οί άστυνομικοί έΕ όλων τών ύπολοίπων άρμοδίων ώρθωσαν τό παράστημά των
καί δημοσία κατήγγειλαν τήν παρανομίαν.
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 125)
έπί χάρτου και άνέθεοεν εις ιόν Κουρμπαλήν τήν έξεύρεσιν παρόμοιας κλειδός.
Ε ντός όλίγων ήμερων, 6 Κουρμπαλής εΐχεν εις τήν κατοχήν του τήν αΐτηθεΐσαν
Οπό του Χατζησταυράκη κλείδα. 'Ο Χατζησταυράκης, βοηθούμενος Οπό τοΰ Κουρμπαλή, έδοκίμααε τετράκις τήν κλείδα.
ΙΙρό έκάστης δοκιμής, ή κλείς έπεχρίετο
μέ αιθάλην. Βάσει των διαβρώοεων τής
αιθάλης, έκ τής επαφής της μέ τό κλεΐθρον, τή βοηθέίφ ρίνης, δ Χατζησταυράκης
έπέφερεν έκάστοτε τάς άναγκαίας μεταβολάς έπί τής κλειδός. Τέλος, κατά τήν τετάρτην δοκιμήν, γενομένην δύο ήμέρας πρό
τής διαπράξεως τής κλοπής, ήτοι τήν 19.
6.56, διεπιστώθη δτι ή κλείς ήτο έτοιμη,
καθόσον έπετεύχθη τό άνοιγμα τής θόρας.
Έ ν τφ μεταξύ δ Κουρμπαλής Ιπεφορτίσθη
νά έξακριβώση διά παρακολουθήσεως τάς
συνήθειας τοΰ προσωπικού τοΰ κοσμηματο
πωλείου καί έκ πόσων προσώπων άπηρτίζετο τούτο καί έπί πλέον τάς συνθήκας κινήσεως κατά τάς μεταμεμβρινάς ώρας τού
κοινού έκ τού μέρους εκείνου. Αί δοκιμαί
τής κλειδός έγένοντο περί τό μεσονύκτιον
καί καθ’ ώραν ή κίνησις ήτο αραιά. Ά μφότεροι έσταμάτων εις τήν θύραν τοΰ κο
σμηματοπωλείου καί, προφασιζόμενοι δτι
αυνεζήτουν, έδοκίμαζον τήν κλείδα.
Μετά τήν τελευταίαν έπιτυχή δοκιμήν
τής κλειδός, απεφασίσθη δπως ή κλοπή
γίνη τήν 21.6.56, ήμέραν Πέμπτην. Τήν
ΙΟην ώραν τής ήμέρας έκείνης, συνηντήθηααν εις μίαν ταβέρναν τής Κεντρικής
Λαχαγοράς καί καθάρισαν τάς λεπτομέρει
ας τού ρόλου ένός έκάστου. 'Ο Κουρμπα
λής άπό τής 13.30' ώρας θά παρηκολούθει τό κοσμηματοπωλεΐον, έπί ακοπφ διαπιστώσεως δτι δλον τό προσωπικόν άπεχώρησε τού κοσμηματοπωλείου καί έν συ
νεχείς θά παρετήρει τήν κίνησιν τής δδού,
δταν δέ έβεβαιοϋτο δτι αΰτη ήτο αραιά, θά
ειδοποιεί τόν Χατζησταυράκην δ δποΐος θά
άνέμενεν εις τι έκεΐ πλησίον καφενεΐον
έπί τής δδοΰ Κριεζώτου. Μετά τήν ανω
τέρω συνεννόησιν άπεχώρησαν κεχωρισμένως καί μετέβησαν εις τό δωμάτιον τοΰ
Κουρμπαλή. Έ κ εΐ δ Χατζησταυράκης ένεδύθη μίαν καινουργή ένδυμασίαν τοΰ Κουρ
μπαλή. Τούτο έκρίθη έπιβεβλημένον, καθ’
δσον ή ένδυμασία ή ίδική του ήτο εύτελοΰς άξίας καί πεπαλαιωμένη, ασφαλέστα
τα δέ θά διήγειρε τάς δπονοίας οίουδήποτε, δστις θά έβλεπε τούτον εΐσερχόμενον,
εις τό κοσμηματοπωλεΐον ή έντός. τούτου
εις μή έργααίμους ώρας. 'Ο Κουρμπαλής
άνεχώρησεν έκεΐθεν τήν 13ην ώραν καί
ήρχιαε τήν παρακολούθησιν τοΰ κοσμημα
τοπωλείου έκ τού έναντι κέντρου «ΖίίΝΑΡΣ». 'Ο Χατζησταυράκης άνεχώρησε τήν
13.30' ώραν παραλαβών μεθ’ έαυτοΰ τήν
άντικλεΐδα καί ένα σκαρπέλο. Περί τήν
14.30' ώραν δ Κουρμπαλής ειδοποίησε τόν
Χατζησταυράκην δτι τά πάντα είναι έτοι
μα. 'Ο Χατζησταυράκης μέ τήν σειράν του
κατηυθύνθη εις τό κοσμηματοπωλεΐον, ήνοιξε τήν θόραν τούτου, ώς θά έπραττε δ
ιδιοκτήτης, έκλεισε ταύτην έσωτερικώς,
ριέρρηξε τήν προθήκην, άφήρεσε τά κο
σμήματα, έπεχείρησεν αναποτελεσματικής
νά διαρρήξη τό έρμάριον καί μετά τούτο
άπεχώρησεν κλείσας Απλώς τήν θύραν τού
κοσμηματοπωλείου. Έ ν συνεχείς δ Χατζη
σταυράκης κατευθύνθη εις τό καθορισθεν
σημεΐον συναντήσεως μέ τόν Κουρμπαλήν,
δπερ ήτο ή είσοδος τοΰ Βασιλικοΰ Κήπου
έπί τής Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας. Έ κ εΐ
έπιβάντες λεωφορείου τής γραμμής ‘Αγίας
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Παρασκευής κατήλθον εις τήν στάσιν Με
σογείων— Φειδιππίδου, Σπάρτης, δπόθεν
έπιβάντες αύτοκινήτου ταξί, κατευθύνθησαν
εις τήν έν Χολαργφ οικίαν των γονέων
Κουρμπαλή. Ό Χατζησταυράκης έδωκε εις
τόν Κουρμπαλήν άπαντα τά κλοπιμαία, τά
δποία οδτος έταποθέτησεν εις τά θυλάκιά
του. Εις τήν οικίαν δ Χατζησταυράκης παρέμεινεν έπί 15' τής ώρας, έλαβε τάς 200
δραχμάς καί έκεΐθεν άνεχώρησε μέ σκο
πόν, ώς είχεν εΐπει, διά τού ταχύτερου
μέσου νά μετέβαινεν είς τό δωμάτιον Κουρ
μπαλή, νά άλλαζε τά ρούχα, καί έν συνε
χ ε ίς δι’ αύτοκινήτου νά έφθανε πλησίον
τής ταβέρνας τού Φυρρή, εις ήν θά παρέμενεν, ίνα οϋτω έχη μάρτυρας πρός ΰποστήριξιν τού άλλοθι, δπερ θά έπεκαλεΐτο.
Ό Κουρμπαλής μετά τήν άποχώρησιν τοΰ
Χατζηαταυράκη ήοχολήθη μέ τήν άπόκρυψιν των κλοπιμαίων. Έτοποθέτησε ταϋτα
έντός μικρού έξ Αλουμινίου δοχείου, δπερ,
εδρών κατάλληλον εύκαιρίαν, έτσποθέτησεν
δπό ένα σωρόν ξύλων είς τόν κήπον τής
οικίας. ’Ακολούθως κατήλθεν είς Αθήνας
καί μετέβη πρός διασκέδασιν μετά γνω
στών του άτόμων. Τήν 23.30' ώραν άνήλθεν είς Χολαργόν, μετέβη είς τόν κήπον
τής οικίας τών γονέων του, παρέλαβε τό
δοχεΐον μέ τά κοσμήματα, έακαψεν είς έν
σημεΐον τοΰ κήπου, δπου ύπήρχον πολλά
άνθη καί έτοποθέτησε τό δοχεΐον είς βά
θος 0,20 μ. περίπου. "Ινα μή ύπάρχη άνομοιότης τοΰ έδάφους έπότισε τήν περιοχήν
έκείνην τού κήπου. ’Ακολούθως άνεχώρησε
καί μετέβη είς τό δωμάτιόν του. Διετέθη
νά μάς ύποδείξη τό μέρος ένθα είχον άποκρυβή τά κοσμήματα. Πράγματι συνοδέ ίς
Αστυνομικών μετήχθη είς τόν κήπον τής
οικίας, ένθα υπέδειξε τό μέρος άπακρύψεως, δπου πράγματι άνευρέθησαν τά κο
σμήματα.
' Ο Κουρμπαλής
δικαιολογούμενος διά
τήν συμμετοχήν του είς τήν σοβαροτάτην
άμα καί θρασυτάτην ταύτην διάρρηξιν, άνέψερεν δτι δέν είχε πρόθεσιν νά έπαναρχίση κακοποιόν δράσιν, άλλά δ Χατζησταυ
ράκης τόν παρέσυρε. Μεταξύ τών άλλων,
δ Χατζησταυράκης τού έλεγε: «τί κάθεσαι
καί σκοτώνεσαι γιά δέκα σπασοδραχμές!
έλα 6ώ μαζί μου νά βρής λεφτά στό δρό
μο, 2.500 χρυσές λίρες!». Πράγματι τά

Θ. Κουρμπαλής. «Συνεργάτης» τοΰ
ΧατΖησταυράκη.

κλαπέντα κοσμήματα ή σαν είς τόν δρόμον,
δεδομένου δτι ή έξεύρεσις άντικλεΐδος ήτο
εύχερεστάτη, ή δέ δικτυωτή θύρα, ήτις
πράγματι ήσφάλιζε τό κοσμηματοπωλεΐον,
δέν έχρησιμοποιεΐτο κατά τό μεσημβρινόν
κλείαιμον τούτου.
Ό έτερος τών δραστών, δ Χατζησταυρά
κης, έξεταζόμενος έν συνεχείφ τών ανω
τέρω περιστατικών, έξηκολούθει νά άρνήται πάσαν ένοχήν του, διατεινόμενος δτι
είναι άθώος. Τφ έπεδείχθησαν τά κλαπέν
τα κοσμήματα. Έκλονίσθη, πλήν έξηκολούθει άρνούμενος. Καλείται δ Κουρμπα
λής, έκθέτει τό ιστορικόν τής ύποθεαεως
καί δ Χατζησταυράκης έξακολουθεΐ άρνού
μενος, έκστομίζων βαρυτάτας ύβρεις. Τέλος
ώμολόγησε καί ούτος τήν ένοχήν του. Ό
Χατζησταυράκης έχει λίαν βεβαρημένου
παρελθόν, έχει είδικευθή είς κλοπάς κο
σμηματοπωλείων καί χρυσοχοείων δι’ άντικλεΐδος.
Έ χ ε ι σημειώσει αοβαρωτάτην
δράσιν είς τήν Εύρώπην καί είς χώρας
τής Μέσης ’Ανατολής. Τφ 1950 συνελήφθη διά σωρείαν διαρρήξεων δι’ άντικλεΐδος χρυσοχοείων ’Αθηνών καί Πειραιώς.
Τότε ώς ουνεργόν του είχε χρησιμοποιή
σει τόν διαρρήκτην Άρσένην. ’Ασκεί τεραστίαν ψυχολογικήν έπιβολήν, παρά τήν ήλικίαν του, έπί τών κακοποιών μεθ’ ών
συνεργάζεται. Είναι θρασύτατος καί έπικίνδυνος. Λίαν ένδεικτικόν τής θρασύτητος
τούτου είναι τό κάτωθι μικροεπεισόδιον:
Τήν νύκτα τής 16.6.56 διεπράχθη σοβαροτάτη διάρρηξις χρυσοχοείου έν Περιστερίφ. Έκλάπησαν αντικείμενα άξίας άνω
τών 75.000 δραχμών. Οί δράσται συνελήφθησαν τήν ιδίαν ήμέραν καί κατεσχεθησαν άπαντα τά κλοπιμαία. Μεταξύ τών
δραστών τής διαρρήξεως ταύτης ήτο καί
δ Παπαβασιλείου ή Παππάς Μιχαήλ. Ό
Χατζησταυράκης έξερχόμενος τών κρατητηρίων τής Ασφαλείας πρός άνάκριοιν,
είδε διά μίαν στιγμήν έντός τών κρατητηρίων τόν ώς άνω διαρρήκτην Παπαβασιλείου. Έ π ί τή θέφ τούτου δ Χατζησταυράκης
φωναακών είπεν, απευθυνόμενος πρός αύτόν: «δέν ντρέπεσαι ρέ παληάνθωπε, δέν
θά ήαυχάσης ποτέ, δέν θ’ άφήσης τούς Αν
θρώπους ήσυχους;». Ή θρασύτης έν προ
κειμένη) τού Χατζησταυράκη ύπέκρυπτε
καί πρόθεσιν τούτου νά δημιουργήση έντυπώσεις περί τής άθωότητός του.
Ή διάρρηξις τοΰ κοσμηματοπωλείου
Κωνσταντάρα δπήρξε θρασυτάτη καί ή έκ
ταύτης δημιουργεϊσα έντΰπωσις είς τό κοι
νόν μεγίστη. Δέν είναι δέ ύπερβολικόν νά
λεχθή δτι έτέθη ύπό δοκιμασίαν ή ίκανότης τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ή έντός
40' τής ώρας άπό τής αναγγελίας τής
διαρρήξεως σύλληψις τοΰ δράστου, ή έν
συνεχείφ σύλληψις τοΰ αυναυτουργοΰ, καί
ή άνεύρεσις καί άπόδοσις τών κλοπιμαίων,
έσχον τεραστίαν άπήχησιν παρά τή κοινή
γνώμη. 'Ολόκληρος δ ήμερήαιος τύπος έπί
ήμέρας ήσχολήθη μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην
καί τά σχόλια τούτου ύπήρξαν άκρως κο
λακευτικά διά τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν καί
τήν ’Αστυνομίαν τών Πόλεων.
'Η έπιτυχία αύτη τής Γενικής ’Ασφα
λείας δφείλεται είς τούς έξής τρεις παρά
γοντας :
α) Ταχύτητα ένεργείας,
μ) μεθοδικότητα ένεργειών, καί
γ) ένημερότητα ώς πρός τάς κινήσεις
τών δρώντων κακοποιών.
θ . ΡΑΚΙΝΤΖΙΙΣ
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ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΥΒΗΣ*
Ά γρίαν πραγματικώς ώραν έπέρασε
χθές ή περί τό Μοναστηράκι — θηοεϊον
περιοχή, συγκλονιστικοί Αντίκτυποι τής
δποίας έφθασαν μέχρις 'Ομονοίιας καί μέ
χρι πλατείας Συντάγματος. Πυροβολισμοί
έρρίπτοντο πέριξ τής παρά τόν χώρον τής
«παλαιάς στρατώνας» περιφέρειας, μοτοσυκλέττες μέ αύτοκίνητα πλήρη Αστυνο
μικών έκινοΟντο, τά πάντα άνεστατώνοντο,
ρολλά καταστημάτων έκλείνοντο έπειγόντως καί πανικός έσκορπίζετο γύρω.
..'Ο «άδηλος» εις τάς ’Αθήνας συμμορι
τισμός τού Κ.Κ.Ε. είχε κάμει Οπό τόν. . .
στρουθοκαμηλισμόν δλων μας, πάλιν άγριον
τό θαύμα του. Δύο γενναίοι, έν τούτοις,
Αστυφύλακες, δ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΒΗΣ,
τού 2ου ’Αστυνομικού Τμήματος, καί δ Δ.
ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ (άναγράφομεν τά όνόματά
τους μέ κεφαλαία διότι τούς Αξίζει), μέ
τό σθένος των, τόν ήρωϊσμόν των, τό «έτσάκισαν» αύτδ τό άγριον κομμουνιστικόν
θαύμα. Ό ένας, δ Δουβής, έπλήρωσε προ
μάχων ύπέρ πατρίδος τήν γενναιότητά του.
Σήμερον θά τελεσθή πάνδημος ή κηδεία
του άπδ τόν άγιον Γεώργιον Καρύταην καί
σύσσωμον τό ’Αστυνομικόν Σώμα, τιμών
τόν ήρωά του, θά τόν παρακολουθήαη εις
τήν τελευταίαν του κατοικίαν. Ό άλλος,
δ Κομκόκιος, διεσώθη διά νά συμβάλη εις
τήν περαιτέρω άποκάλυψιν τής χθεσινής
τρομοκρατικής έκδηλώσεως εις τήν πρω
τεύουσαν καί είς τήν διά χειρών τής Δ ι
καιοσύνης έκδίκησιν τού θανάτου τού ήρωϊκού συναδέλφου του.

βήμα των. Ταχύτερος δ Δουβής ώρμησε
νά Αποαπάση τόν χαρτοφύλακα, Αλλά τήν
ίδιαν στιγμήν καί οί τρεις κακοποιοί τού
έπετέθησαν. Τό μέρος ήτο έρημικόν, Αλλ’
δ Ατυχής Δουβής δέν έδίατασε. Μολονότι
ένας κατά τριών καί άοπλος, Αψηφών άντεπετίθεται καί κυρίως έδραξεν Από τόν
λαιμόν τόν κρατούντα τόν χαρτοφύλακα.
’Εκυλίσθησαν τότε καί οί δυό κάτω, ρωμαλεώτερος δέ δ γενναίος Δουβής, τόν άνέτρεψεν είς τό έδαφος. Αύτή ήτο ή θανά
σιμη ύπεροχή τών κακούργων. Ό ένας έκ
τών ύπέρ τούς παλαίοντας κάτω καί κα
τόπιν συλληφθείς, διάσημον στέλεχος τού
Κ.Κ.Ε. Δ. Παπαδόπουλος— κατά τήν άνευρεθείσαν ύπ’ αύτού ύποπτον ταυτότητα
—δολοφόνος έκ φύσεως καί κομμουνιστικής
παραδόσεως, έξαγαγών τό περίστροφόν του
έπυροβάλησε κατά τής κεφαλής τού ήρωϊκού άστυφύλακος. ’Ακαριαίος ήλθεν δ θά
νατος είς τδν γενναίον Δουβήν. Τότε δ
κάτω εύρισκόμενος Απαλλαγείς Από τήν
περίσφιγξιν τού ήρωϊκού Αστυνομικού ήγέρθη καί έδωσε τό σύνθημα άτάκτου πρός
δλας τάς κατευθύνσεις φυγής. Φεύγοντας
έγκατέλειψε τόν χαρτοφύλακα. Τόν παρέλαβεν δμως δ δολοφόνος καί ήρχισε νά
τρέχη πρός τόν Αρχαιολογικόν χώρον. Οί
άλλοι πρός άλλα σημεία, έξαφανισθέντες
τελικώς. Ά λ λ ’ έστι δίκης όφθαλμός. Παρενέβη δ δεύτερος γενναίος τής χθεσινής
Αστυνομικής ήμέρας. Ό άατυφΰλαξ Κορκοκιός, ύπηρετών είς τήν Τουριστικήν α
στυνομίαν. Εδρίσκετο έκεΐ κοντά πρός έκτέλεσιν τής συνήθους του ύπηρεσίας, δταν

Η ΑΓΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Ά λ λ ’ άς έξιστορήσωμεν μέ δσην είνε
δυνατήν συντομίαν τά αληθώς δραματικά
γεγονότα, θά είχε περάσει μόλις ή 11η
μεσημβρινή, δταν δ ήρωϊκός Αστυφύλαξ
Δουβής, 28 έτών, άπδ τήν Κορινθίαν, καί
μόλις Από διετίας ύπηρετών εις τήν ’Α
στυνομίαν Πόλεων, εδρίσκετο παρά τήν
σύγκλισιν τών δδών Ταξιαρχών— Άδριανοΰ, πλησίον τού γνωστού Αρχαιολογικού
χώρου. Έ καμνε τήν κατά ύπηρεσιακόν κα
θήκον περιοδείαν του, παρακολουθών τούς
μικροπωλητάς. Εδρίσκετο έξω τού μικρού
(υποδηματοποιείου Γ. Πετράκη, δταν ένα
άταμον τόν έπλησίασε καί τού ύπέδειξε νά
παρακολουθήαη τρία προπορευόμενα άτο
μα, Ινα τών δποΐον κρατούσε χαρτοφύ
λακα. Ό Αείμνηστος Δουβής άνευ χρονο
τριβών έφώναξε πρός τούς τρεις προπορευομένους νά σταματήσουν. Πρός στιγμήν
οδτοι έσταμάτησαν.
— "Ανοιξε τόν χαρτοφύλακά σου, διέταξεν:
Ή Απάντησις ήτο τότε νά ταχύνουν τό

ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΒΙΙΣ
Ό ήρωϊκός άσιυφύλας τοΰ Ηου Άατ.
Τμήματος.

ήκουσε πυροβολισμόν. Προσέτρεξεν έκεΐ καί
εύρέθη πλησίον τού τρέχοντος δολοφόνου.
"Εβγαλε τό πιστόλι του καί τόν διέτα
ξε νά σταματήση. Σκοπός του ήτο νά τόν
συλλάβη ζωντανόν καί νά άπσκαλυφθή ή
Αλήθεια. Δέν έφαντάζετο άλλως τε δτι δ
κακούργος ήτο πάνοπλος. ΤΗιο μιά σκέψις, ή δποία παρ’ όλίγον νά τού στοι
χίση καί αύτού τήν ζωήν. Είς τήν δια
ταγήν του πάντως νά σταματήση δ κα
κούργος Ανεδίπλωσε τήν καμπαρδίνα του
καί μέ ένα τόμιγκαν πού είχε κάτω αύτής
έπυροβόλησε τόν ήρωϊκόν Κορκοκιόν. Εύτυχώς τό αύτόματον τού κακούργου έπαθεν
άφλογιστίαν. Τότε καί ένψ δ κακούργος
έτρεχε τόν έπυροβόλησε έπτάκις. Καμμιά
έκ τών σφαιρών τοΰ Αστυνομικού δέν έλα
χε τόν δολοφόνο. Ά λ λ ’ άφ’ ένδς οδτος
έχασε έκ τών πυροβολισμών τήν ψυχραι
μίαν του καί άφ’ έτέρου έξ αύτών άρχι
σαν τρέχοντες έναντίον τοΰ κακούργου πο
λυάριθμοι Αστυφύλακες. Ό δολοφόνος περιεζώθη έξ δλων τών σημείων καί οδτω
πελιδνός, τρέμων ύψωσε τάς χεΐρας καί
παρεδόθη.
ΤΑ ΑΙΤΙΑ
Ά γρία, Αλλά δικαία έξέσπασεν ή δργή
τού πλήθους έναντίον του. Γενική ήτο ή
κραυγή: Σκοτώστε τον! Σχίστε τον! Τι
τόν κρατδτε τόν κουκουέ. Τόν Βούλγαρο!
Έσώθη Αληθινά έκ θαύματος Από τό
λυντσάρισμα πού ήθελε νά έπιβάλη τό πλή
θος. Τό Απέτρεψαν οί Αστυνομικοί, Απει
ράριθμοι τών όποιων είχον ήδη συρρεύσει
έρευνώντες τά γύρω καί διά τούς άλλους
δύο, οί δποΐοι δμως, ώς προαναφέρθη,
διέφυγον. Έ ν τφ μεταξύ κατεσχέθη δ χαρτοφύλαξ. Περιείχε χειροβομβίδας καί πε
ρίστροφα. *0 κακούργος μετεφέρθη είς τήν
Γενικήν Ασφάλειαν καί σύντονοι διεξά
γονται αί Ανακρίσεις. Τ ί οδτος άπελογήθη δέν Ανακοινούνται διά λόγους εύνοήτους. Έγνώσθη δμως, δτι πρόκειται περί
φανατικού κομμουν ιστού καί δτι προέβη
Αργά τήν νύκτα είς σημαντικάς δμολογίας.
Έ π ί τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος μετέβησαν
ρί κ.κ. Έ βερτ καί Ρακιντζής, έποπτεύοντες τών Ανακρίσεων τάς δποίας διεξάγει
πολυμελές συνεργείου ύπό τδν κ. Τσαού
σην καί τόν ύπαατυνόμον κ. Οικονόμου.
Έξώδικοι πληροφορίαι ύπάρχουν δτι οί
τρεις κακούργοι μετέφερον τά δπλα πρός
συμμοριακήν δράσιν. Πιστεύεται Ακόμη,
δτι γύρω τού θησείου ύπάρχει κρυψών, διά
τόν όποιον καί διετάχθησαν είδικαί έρευναι. Συμπληρωματικαί πληροφορίαι προσ
θέτουν, δτι ό δολοφόνος μετά τών άλλων
δύο Απετέλουν δμάδα, ή δποία έπρόκειτσ
νά δράση έπί προδιαγεγραμμένου σχεδίου,
ή μεμονωμένως κατά ύπάρχοντα σχετικά
στοιχεία. Αί άρξάμεναι, πάντως, έπί κα
λών βάσεων Ανακρίσεις ύπολογίζεται νά
φέρουν είς φώς δλην τήν σχεδιασθείσαν νέαν σατανικήν έξάρμησιν τού συμμοριτισμού
τοΰ Κ.Κ.Ε. είς Αθήνας.
Τάς Ανακρίσεις παρακολουθεί καί δ κ.
ύπουργός Δημοσίας Τάξεως. "Οσον Αφορ?
τόν συλληφθέντα δολοφόνον ΙΙαπαδόπουλον, οδτος θά παραπεμφθή συντόμως είς τό
Στρατοδικεϊον καί έκεΐθεν είς τήν Νέμεσιν
τοΰ έκτελεστικού Αποσπάσματος. Οί Αστυ
φύλακες τού Β ' Αστυνομικού Τμήματος
έζήτησαν νά Αποτελόσουν αύτοί τό Απόσπα
σμα τού θανάτου.
θ—ε
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ΣΚΙΤΣ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΔΕΙΛΙΝΟΝ
Τοΰ Κωστή Παλαμδ
Εις τό έρημικόν, έπί τών προπόδων τοΰ Λυκαβηττού, καί απέναντι
τοΰ μουσικωτάτου Υμηττού, καφενεδάκι ή ησυχία πώς αναπαύει καί πώς
εύτυχίζει τό φ>ώς! 'Η ήσυχία είναι
τόση, δση άρκει δια νά άκούης, λη
σμονημένος ευφροσύνως, τό μονότονον τραγούδι τοΰ ζίζικα καί συμπλη
ρωματικόν τοΰ τραγουδιού αύτοΰ, τήν
φωνήν τοΰ άνθρώπου, ένός άπό τούς
τακτικωτάτους θαμώνας τοΰ μικρού
καφενέ. Ό άνθρωπος είναι τέκνον
τοΰ λαοΰ, μέ τήν κλασσικήν έξυπνάδα τοΰ αιωνίου Ρωμιοΰ, μέ τόν πολι
τισμόν τοΰ νεωτέρου ’Αθηναίου, δστις
είναι Ικανός, μέ ελαφρότητα πάντο
τε, καί κάποτε μέ χάριν πεταλούδας,
νά τριγυρίζη έπάνω εις δλα τά προ
βλήματα τοΰ Θεοΰ, τοΰ ανθρώπου,
καί τοΰ κόσμου, χωρίς νά χρονοτρι
βή είς τίποτε. Πόσον είναι διασκεδαστική, αλλά καί διδακτική πόσον', διά
τόν στοχαστικόν, ή άκρόασις μιας
άπό τάς αυτοσχεδίους πολυώρους
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κ ο ζ ε ρ ί τοΰ ’Αθηναίου πρός τούς
μέ σιωπήν καί μέ υπομονήν άκροωμένους δμιλητάς του διάλεξις, ή ό
ποια αρχίζει άπό τόν έρχομόν τοΰ Κέκραπος εις τό κλεινόν ’Άστυ καί κα
ταλήγει είς τούς θριάμβους τοΰ στρα
τάρχου Φός. Καί τό φώς εκεί είναι
τόσον δσσν φθάνει διά νά καθιστά δρεκτικώτερα τά γράμματα καί ήδονικωτέραν τήν μελέτην τοΰ βιβλίου τό
όποιον κουβαλεΐς είς τό καφενεδάκι
διά νά συμπλήρωσή τήν έποπτείαν
σου καί τήν άπόλαυσίν σου, διά νά
συντροφεύση τήν μόνωσίν σου, καθώς
γνωρίζουν νά μάς δίδουν τήν συντρο
φιάν αυτήν τά ώραΐα μόνον καλοπρο
αίρετα καί καλόβολα βιβλία, παντός
είδους ενσαρκώσεις τοΰ πνεύματος.
’Αλλά τί είναι τό σοφόν ή τό διασκεδαστικόν βιβλίον έμπρός είς τήν
ανέκφραστου ώραιότητος βίβλον, ή
οποία διανοίγει τάς σελίδας της πρό
τών όμμάτων σου, έκστατικών πάν
τοτε, άν καί είναι ή μυριοστή φορά
πού τελεΐτ’ έμπρός σου ή άποκάλυψις αυτή, καί μέ τήν βοήθειαν πάν
τοτε τοΰ άττικσΰ φωτός; Είναι τό

φώς τοΰ δειλινού. Ό Υμηττός άπέναντί σου, μυσταγωγός, προεξάρχει
τοΰ χορού. Τό βουνόν αύτό δέν εχει
τίποτε σχεδόν άπό τά γνωρίσματα
πού διακρίνουν είς τόν κόσμον τής
φύσεως τούς άδελφούς του. Νομίζεις
δτι τό έγέννησεν ή Τέχνη καί τό 2ρριψεν είς τήν Φύσιν, διά νά τής δώση κάποιον μάθημα καλλιτεχνικής ώ
ραιότητος καί νά ταπείνωση κάπως
τήν άλαζονίαν τής παντοδυνάμου Κυ
ρίας, ή όποια κατέχει τά κλειδιά δλων τών άληθειών καί δλων τών ώραιοτήτων. Ή φύσις είς τήν Αττι
κήν μέ εν μόνον δνομα θά ήδύνατο
προσηκόντως νά χαρακτηρισθή, φύ
σις π ν ε υ μ α τ ι κ ή . Καί ή άριστοκρατική αυτή πνευματικότης,
πόσον άπρόσιτος είς τάς κοινάς καί
τάς χονδράς ιδιοσυγκρασίας (κ..'. άς
κρύπτωνται κάτου άπό τά βερνικώ
ματα δλων τών έξευρωπαϊσμένων πο
λιτισμών) ! Τό διανοητικόν ύψος τής
άττικής φύσεως, είς τήν όποιαν δέν
άπορεϊς πώς άνυψώθησαν οί Παρθε
νώνες καί πώς συνετέθησαν αί τρα
γωδία! τοΰ Σοφοκλέους, προσλαμβά-

νει δλην του τήν εκφρασιν καί δαψιλεύει όλην του τήν πυκνήν εις νοή
ματα καί τήν σημαντικήν ευγλωττί
αν του, κατά τήν ώραν εκείνην τοΰ
δειλινού’ τήν ώραν που ή ζέστη κάμνει συνήθως τούς άνθοώπους νά
βλασφημοΰν, καί τά ζιζίκια νά τρα
γουδούν τό μονότονον τραγούδι των’
τήν ώραν πού μέ φέρει εις τδ ερημι
κόν επί τών προπόδων τοΰ Λυκαβητ
τού, καί απέναντι τοΰ μουσικοΰ Τ μηττοΰ, καφενεδάκΓ δλα τά σπιτά
κια εις τούς πέριξ λόφους εμφανίζον
ται ώς λευκά ειδύλλια, τά πεΰκα
συμπλέκονται μέ τά κυπαρίσσια, μελανοπράσινα φαντάσματα, ποικίλλοντα επί τό μελαγχολικώτερον τήν είδυλλιανήν λευκότητα τών μικρών
κλιμακωτά σπαρμένων σπιτιών, τά
χρώματα έκτελοΰσιν άβροτάτας μουσικάς συμφωνίας επί τών κορυφών
τών λόφων καί εις τάς εκτάσεις τών
δριζόντων, συμφωνίας αί όποίαι από
λεπτού εις λεπτόν εναλλάσσουν εις α
ποχρώσεις δυσπεριγράπτους. Ένώ
τόν διαφανέστατον άέρα, τόν όποιον
πληροί μέ τήν άόρατον παρουσίαν
της ή ξανθή 'Αρμονία, διασχίζουν1,
ώς μεγάλα άρπακτικά όρνεα άκρίδες
ή "Αρπυιαι, καυχήματα εν τούτοις
καί θαύματα τοΰ ανθρωπίνου νοΰ, τά
αεροπλάνα.

Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΩΡΟΓΣΕ ΠΙΑ τό γρα
Δ ΕΝ
φικό Άνάπλι τήν καρδιά τής
Ελλάδος τοΰ 1834. Καί οί λόφοι πού
ύψώνονταν γύρω από τήν πρώτη πρω
τεύουσα τοΰ έλεύθερου κράτους, δεν
θά επέτρεπαν ποτέ τήν έπέκτασή της
πέρα από τό σκληροτράχηλο Παλαμήδη καί τήν οροσειρά τής Άκροναυπλίας. Γιατί δέν ήταν δύσκολο νά
προβλέψει κανείς δτι σέ μιά πρωτεύ
ουσα θά συγκεντρωνόταν πολύς πλη
θυσμός καί θ’ άρχιζαν νά λειτουρ
γούν τά βασικά όργανα τής Διοικήσεως, ’Ανώτερες Σχολές καί διάφορα
κοινωφελή 'Ιδρύματα.
«'Γπό μετάθεσιν» λοιπόν ή πρω
τεύουσα, μας! Καί δπως γίνεται συ
νήθως στο ρωμέϊκο, πολλές συζητή
σεις καί περισσότερες συγκρούσεις,
ώσπου νά παραμερισθοΰν οί «υποψη
φιότητες» τοΰ ’Άργους, τής Σύρου,
τής Τριπόλεως, τών Μεγάρων καί
τής Κορίνθου καί νά ερθει τελικώς
«γκανιάν» ή ’Αθήνα, γιά τήν οποία
είχε εκδηλώσει καί σχετική συμπά
θεια δ πατέρας τοΰ ’Όθωνα βασιλιάς
τής Βαυαρίας Λουδοβίκος. "Ενα βα-

Όμορφες «γωνιές» άπό μιά ακόμα ώραία ’Αθήνα. ’Επάνω: 'Η ’Ακαδη
μία, άπό τά χαρακτηριστικώτερα νεοκλασσικά κτήρια τής Πρωτευούσης.
Κάτω: Ή. πλατεία Δεξαμενής μέ τόν Λυκαβηττό στο βάθος. Παρά τόν «έκσυγχρονισμό» καί τήν «άξιοποίησι» διατηρούνται μερικές γραφικότητες
άπό τήν παληά καλή ’Αθήνα.

σιλικό διάταγμα τής τότε Άντιβασιλείας έθετε τέρμα στίς 18 Σεπτεμβρί
ου τοΰ 1834 στό θέμα τής «μετακομίσεως» αυτής καί. . . έστεφε πρω
τεύουσα τοΰ Ελληνικού Βασιλείου
τά ιοστεφές ’Άστυ— μέ την έξής άρχαιοπρεπή διατύπωση: «'Η Καθέδρα
ήμών μετατίθεται κατά τήν α ’ Δε
κεμβρίου τχ. έκ Ναυπλίου εις Αθή
νας».

Ό θ ω ν ο ς νΰν πόλις

Επάνω: Μία άπλη ανθρώπινη ιστορία, στην μεγάλη ιστορία τής πόλεως
τής σοφίας. Τό ανάγλυφο τής Ήγηοοΰς, άπό τά άριστουργήματα τοϋ Κε·
ραμεικοϋ. Κάτω: Ή Πλατεία Συντάγματος, όπως είναι σήμερα.
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Τί ήταν τήν έποχή έκείνη ή ση
μερινή ’Αθήνα των 2.000.000 κατοί
κων, δέν είναι καί τόσο δύσκολο νά
μαντέψει κανείς, αν διαβάσει βέβαια
τη σχετική Ιστορία!
Κέραμοι λοιπόν καί πλίνθοι άτάκτως έρριμένα, άποτελοΰσαν τήν πό
λη τοΰ Σωκράτη, τού Περικλέους καί
τοΰ ΙΙαρθενώνος. Τά ερείπια αυτά τά
είχαν σπείρει οί επανειλημμένες πο
λεμικές συγκρούσεις μεταξύ Τούρκων
καί Ελλήνων, πού άρχισαν κυρίως
άπό τις 25 ’Απριλίου τοΰ 1822 καί
έληξαν στίς 31 Μαρτίου 1833— ό
ταν, έπί τέλους, άπεχώρησε ή Τουρ
κική φρουρά τής Άκροπόλεως καί
στήθηκε δριστικά πάνω στον ιερό βρά
χο ή Γαλανόλευκη. Χαρακτηριστικά
μάλιστα ό Γερμανός Αρχαιολόγος
Λουδ. Ρός έγραφε τότε ότι «Δέν ήτο
ευχερές, έν πολίχνη, έν ή πρό δύο έτών δ καθρέπτης έθεωρειτο πολυτέ
λεια, νά εύρεθώσι κατοικίαι διά τούς
Αντιβασιλείς, τούς ύπουργούς, τούς
ξένους διπλωμάτας κλπ.». Καί, φυσι
κά, δλες αυτές οί ’Αρχές έγκαταστάθηκαν σέ μισογκρεμισμένα σπίτια.. .
Απ’ αυτά τά σπίτια άλλωστε διέ
θετε ή τότε ’Αθήνα— τό χωριό δηλ.
έκεΐνο πού έπέπρωτο νά έξελιχθή
στην πιο πολυκατοικημένη πόλη τής
Χώρας-—μόνο γύρω στά 160 τής προ
κοπής (σύμφωνα μέ σχετική μαρτυ
ρία) , αν κΡ αυτά χωρίς τζάμια! Καί
μιά τεράστια έκταση τοΰ τόπου Απλω
νόταν σάν απέραντο χωράφι, δπου οΕ
κοσμικές κυρίες περνοΰσαν «έπί πώ
λου βνου» καθήμενες γιά νά πάνε στις
βεγγέρες.
Μολαταύτα, δταν τό «χωριό» τό έπεσκέφθη στίς 11 Μαίου τοΰ 1833
καί στίς 25 Αύγούστου ίδιου έτ<κ>ς δ
’Όθωνας συνοδευόμενος άπό τόν Α
δελφό του πρίγκηπα Μαξιμιλιανό,
έμεινε τόσο πολύ γοητευμένος άπό τό
περιβάλλον (δσο καί τό 1775 δ βοεβόδας Χατζή Ά λή 'Αγάς Χασεκής)
καθώς καί άπό τό κλίμα τοΰ τόπου,
ώστε δέν έκρυψε τήν προτίμησή του.

Γ
Ή ταν έξ άλλου τόσο λαμπρή ή υπο
δοχή πού τού έκαμαν οί ’Αθηναίοι τού
καιρού έκείνου! Τόν προσφώνησε δ
Πρόεδρος τών Δημογερόντων Ίω.
Βλάχος προσφέροντάς του μιά ζωντα
νή γλαύκα, ένώ στήν ΙΙύλη τού Ά δριανού, δπου έγινε τό καλωσόρισμα
τών Ελλήνων, κρεμόταν ένα μεγάλο
στεφάνι άπό δάφνη μέ τήν εξής επι
γραφή:
«Αί,’δ’ έστίν Άθήναι ή τε Θησέως
καί Άδριανοΰ, ’Όθωνος νΰν πόλις».
Καί πραγματικά σέ λίγα χρόνια,
ακριβώς τήν 1η Δεκεμβρίου 1837, ή
Αθήνα γινόταν «Πόλις τού ’Όθωνος»
— δηλ. καρδιά τής Ελλάδος, πρω
τεύουσα, της.

Ο ί πρώ τες γρ αφ ικ ότητες
"Ολα ήταν τήν έποχή έκείνη χαρι
τωμένα καί. . άπίστευτα.
Βραδυδρομεΐο μέ τά δλα του τό
πρό 130 ετών Ταχυδρομείο! Ή άλ
ληλογραφία μετεφέρετο μιά φορά τήν
έβδομάδα άπό τό Ναύπλιο, δ δέ διανομεύς άνέβαινε Ιπάνω σέ ενα κασό
νι καί. . . έφώναζε τά ονόματα τών
παραληπτών τών έπιστολών. ’Εμπο
ρικά έξ άλλου καταστήματα δέν ύπήρχαν, ένώ έξ άλλου τό πιό... μοντέρνο
'Επάνω: Ένα άκόμα άπό τά έπιτύμβια ανάγλυφα τοϋ Κεραμεικού. Ό
ΔεΕίλεως. Συμβολίζει όλη τή δύναμη καί δόΕα τής Αθηναϊκής Πολιτείας.
Κάτω: Μία γραφική άλλα χαμένη -πιά όψις τής Αθήνας, μέ τόν 'Ιλισό,
τό ναό τοϋ Ολυμπίου Διάς, τήν Ακρόπολη καί τόν Λυκαβηττό. (Dodwell - Γενάδειος Βιβλιοθήκη).
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ποτό ήταν ή . . . σουμάδα, πού συνό
δευε τό πατροπαράδοτο παντεσπάνι.
"Οσο γιά τήν συγκοινωνία μέ τον Πει
ραιά, μπορούσε. . t εύκολώτατα νά
τήν έξασφαλίσει κανείς αν τού άρε
σαν οί γκαμήλες:
Κι’ αυτός, έν τέλει, 6 έρωτας άποτελοΰσε σπάνιο, άν οχι άνύπαρκτο,
είδος. Γιατί οί πρώτες έκεϊνες έλεύθερες ’Αθηναίες, ύπό τό βάρος φαί
νεται τών Ιπί Τουρκοκρατίας συνη
θειών, δέν «ξεμύτιζαν» καν άπό τά
σπίτια τους— έξαιρέσει, φυσικά, τών
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άρχοντισσών πού μαζεύονταν στα σπί
τια τών άξιωματούχων καί τό ερριχναν στό συρτό καί στό μπάλο.

Ά π ο γρ α φ ώ ν τό άνάγνω σμα
Τά πράγματα βέβαια δέν έμειναν
έτσι, καί δλοι ξέρουμε πού έφθασαν
σήμερα στην ’Αθήνα. ’Αρκεί προς
τούτο ή παράθεση τών έκάστοτε άπο
γραφών τού πληθυσμού πού θά μάς
πείσουν γιά τήν πρωτοφανή αύξησή
του άπό τότε.

’Έχουμε λοιπόν καί. . . άπογράφουμε:
Τό 1822 οί κάτοικοι τής ’Αθήνας
άνήρχοντο σέ 8.645. Τό 1836 σε 14.
000. Τό 1856 σέ 30.069. Τό 1861
σέ 41.298. Τό 1870 σέ 44.310. Τό
1879 σέ 66.834. Τό 1884 σέ 84.903.
Τό 1889 σέ 107.251. Τό 1896 σέ
128.799. Τό 1907 σέ 162.278. Τό
1920 σέ 292.991. Τό 1928 σέ 392.
881. Τό 1940 σέ 481.225. Καί τό
1971 σέ 2.000.000. Καί έχει δ
Θ εός.. . καί ή άστυφιλία!

Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡ
ΝΑΒΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
Τοΰ Βάσου Κωνσταντινόπουλου
Κυριακή τ ή ς’Α
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ποκριάς ήταν για τήν παλιά ’Α
θήνα το έπι στέγασμα καί τό αποκο
ρύφωμα τού γλεντιοΰ μέ τήν παρέλα
ση τοΰ Καρνάβαλου καί τήν απονομή
των βραβείων πού Ικανέ το Κομιτάτο
(ή κριτική έπιτροπή πού είχεν εκλεγή) . Τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
των έκδηλώσεων ήταν δτι γινόντουσαν στούς δρόμους τής πρωτεύουσας
καί δχι σε κλειστούς χώρους, δπως γί
νεται σήμερα. Άλλα καλύτερα θά
μάς τά πή δ Κωνσταντίνος Χρηστόμάνος, δ συγγραφέας, αισθητικός,
σκηνοθέτης, δ δημιουργός στά 1901
τής «Νέας Σκηνής», τής πρώτης με
γάλης προσπάθειας γιά τή δημιουρ
γία συγχρονισμένου έλληνικοΰ θεά
τρου καί δάσκαλος των Ελληνικών
τής άτυχούς Αύτοκρατείρας Ελισά
βετ τής Αυστροουγγαρίας. 'Νά πώς
περιγράφει τήν τελευταία Κυριακή
τής ’Αποκριάς στό έργο του «Κερέ
νια Κούκλα»:
«. . .Μέσα σέ σύννεφα άπό σκόνη
περνούσαν τά λαντώ άργά, τδνα πί
σω άπό τ’ άλλο, γεμάτα ντόμινα, μαύ
ρα καί τριανταφυλλιά καί γαλάζια
καί κόκκινα καί κίτρινα καί πράσινα
μέ νταντέλλες μαύρες, μέ άσπρα γάν
τια καί κάτι μακριές χρωματιστές
κορδέλλες κρεμαστές πίσω. Φωνές
μασκαράδικες ,στραγάλια, μπουκετάκια, ραυκέττες άπό σερπαντίνες καί
βροχή τό κομφετί. . . Τά πεζοδρόμια
παστά άπό τόν κοσμάκη πού έσερνε
πατεΐς με πατώ σε τά πόδια του μέσα
στήν άμμο μιά πιθαμή, κι απάνω στά
μαύρα άνθρώπινα κύματα τά τουρλω
τά καπέλλα τών γυναικών σά μαού
νες φορτίωμένες! "Ολα αυτά τυλιγμέ
να σ’ ένα σταχτοκίτρινο πέπλο βαρύ
καί πνιγερό. . . » .
«Νά κι δ Θεοδοσίου! Ού σαχλα
μάρα. Μπράβο, μπράβο! τού φώνα
ζαν άλλοι, καί δός του τά παλαμάκια
άπό πέρα, δλο τό δρόμο πού Ιρχόταν
άπάνω σ’ ενα γάιδαρο άνάποδα. . .
μέ τού γαϊδάρου τήν ουρά άνασηκω
τή στά χέρια άντί γκέμια κ’ έκοβε
μ’ ενα ψαλίδι τρίχες άπό τήν ούρά
καί τις μοίραζε στον κόσμο!. . Άπό
τήν ούρά κρεμόταν μιά έπιγραφή:
«ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΑΜΪΟΝ» (μέ τή χα
ρακτηριστική άνορθογραφία του).
Πλάι στό γαϊδουροκαβαλλάρη έτρεχε
ένας μουτζουρωμένος παλιάτσος καί

τουδινε χαρτάκια άπό ένα πανέρι, πού
έγραφε άπ’ έξω: «ΜΠΙΛΙΕΤΑΚΕΙ(Α». Ό γάιδαρος είχε στό κεφά
λι μιά σημαία γαλανόλευκη μέ κόκ
κινα γράμματα: «ΔΟΛΙΑ ΠΑΤΡΓΣ».
Καί τού Θεοδοσίου τό φέσι ήταν κολ
λημένο ένα χαρτί πού έλεγε: «ΣΓΝΑΛΑΓΟΙ». . . Καί σφυρίγματα,
τρόμπες, χάχανα, χαρτοπόλεμος,
στραγαλιές κατάμουτρα καί μαγκαρία καί μαρίδα άπό πίσω άτέλειωτ η ...» .
«Καί νά πάλι αμάξια μέ τά αιώνια
ντόμινα πού άξαφνα σηκώνονται ορ
θά καί ρίχνουνε μέ λύσσα κατά κά
ποιο παράθυρο στραγάλια, μπουκέ
τα, δ,τι τούς τύχει στό χέρι. . . Στό
άναμεταξύ «Μακεδόνες» πεζοί, μισόγυμνοι μέσα στά χρυσόχαρτα καί
«γαμπροί» καί «νύφες», πού φορούν
τό σεντόνι τού νυφικού τους κρεββατιού γιά πέπλο καί μπουλούκια μπουλούκια παλιάτσοι μέ κουδουνάκια. . . καί ιππότες άπό όπερες μέ ι
σπανική καί περμαντάνες μέ πορτο
καλιά κονταφούστανα καί μάγουλα
σάν αύγά τού Πάσχα καί μέ κατσαρά
άπό ροκανίδια.
καί κάτι διαβόλοι
κοκκινοφορεμένοι μέ τις ουρές τους
άλαμπρουτσέττα. . .».
«Καί πάλι φωνές: «Χά! χά! χ ά !»
καί τρόμπες καί ροκάνες καί σφυρί
γματα καί «χαρτί καί πόλεμος! έδώ
δ χαρτοπόλεμος καί παλαμάκια. . .
Κ’ έξαφνα: «Νά! τό Κομιτάτο! ’Έ ρ
χεται, έρχεται! Τό κομιτάτο...».
Σέ άτέλειωτη σειρά περνούσαν άμάξια στολισμένα μέ λουλούδια ψεύτικα
κι άλλα μ’ άληθινά, μέ κορδέλλες πο
λύχρωμες, πού κυματίζανε στά κε
φάλια τών άλόγων, στις ουρές τους,
στις ρόδες.. . "Αρματα ντυμένα μέ
χασέδες καί κόκκινο λαδόπανο, φορ
τωμένα θεούς τού Όλύμπου: "Ηρες
Άθηνές μέ δόρατα καί Άφροδίτες μέ
χοντρά μπράτσα τριχωτά καί μέ κάτι
μόρτηδες Έρμήδες καί Ηφαίστου:
καί Γανυμήδηδες, σάν νά πηγαίνου
νε -μέ τή σούστα στις Τζιτζιφιές γιά
μπάνιο..
Αλλά ποιος ήταν δ Θεοδοσίου, πού
τό ονομά του είναι συνδεδεμένο μέ δλες τις πικάντικες έκδηλώσεις τής
Παλιάς Αθήνας; Ό Θεοδοσίου, πού
έμενε στσΰ Ψυρρή ,ήταν διακοσμητής τό Ιπάγγελμα καί περιστοιχιζόταν πάντα άπό νέους τής συνοικίας
του πού τόν έθαύμαζαν καί άπήγγελαν τούς στίχους του, πού ήταν άρκετά σκωπτικοί καί εύθυμοι. Οί στί
χοι του, πού συνήθως τούς άπήγγελε
περιφερόμενος πάνω σ’ ένα κάρρο πού

Απέναντι:
Ωραίες γυναίκες τής πιό
ώραίας πόλεως τοΰ κόσμου. 'Αριστερά
μιά άπό τις αρχαϊκές κόρες τοϋ Μουσεί
ου τής Άκροπάλεως. ΔεΕιά, κομψή 'Α 
θηναία τών κλασσικών χρόνων. Επάνω:
Τό σύμπλεγμα τών τυραννοκτόνων σύμ
βολο καί σταθμός εις τήν ιστορίαν τής
πόλεως τής ΓΙαλλάδος.
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τό έσερνε ένα κοκκαλιάρικο άλογο,
μπορούσαν νά παραβληθούν μέ τά «έξ
Αμάξης» τών Αρχαίων ’Αθηναίων, τό
τε πού οί κάτοικοι τοΰ κλεινού "Α
στείος κατά τις γιορτές τών Έλευσινιακών Μυστήριον/ καί τών Διονυσί
ων διασκέδαζαν, πειράζοντας τούς
διερχομένους. Κατά τόν ίδιο τρόπο
καί οί διερχόμενοι πάνω σε άμαξες έπείραζαν τούς πεζούς μέ πρόχειρα σα
τυρικά δίστιχα.
'Ο Θεοδοσίου φορούσε ενα παλιό
ξεχωριασμένο κλάκ καί μιά βελάδα
μέ καταφανή τά ίχνη της διαβάσεως
τού χρόνου καί στιχουργοΟσε πάνω
στο κάρρο του, γι’ αύτό καί είχε έπονομασθή «ποιητική τού κάρρου» καί
ή έκφραση έχει μείνει μέχρι σήμε
ρα. Οί στίχοι του διασκέδαζαν τόσο
πολύ τούς ’Αθηναίους, πού τήν άλ
λη μέρα άπό τήν άπαγγελία του εί
χαν δαδοθη σ’ δλη τήν παλιά πόλη.
Αύτό τό ταλέντο τοΰ Θεοδοσίου έγινε
αιτία νά διαδραματίση σημαντικό ρό
λο στήν άποκριάτικη παρέλαση καί
νά θεωρείται βασικός παράγοντας γιά
τό Κομτάτο: τήν όργανωτική έπιτροπή τού Καρναβάλου.
Τήν έποχή έκείνη ήταν όνομαστή
ή βαφή τριχών τού Μποτσαράκου,
γιά τήν όποια ό Θεοδοσίου έλεγε:
Χαίρετε ωραίες μου κυρίες xxl καλοί μου
(Αθηναίοι
πού γινόσαστε νέοι ατό πΐ καί φί
μέ τού μύστακος καί των μαλλιών τή 6χφή.
Ά λ λ ' δ301 τά βάφουν νά προσέχουν
γιατί δν πιάση βροχή καί ξεβάφουν, θά
(τρέχουν
κι 6 παππούς καί ή για γιά
γιά καραμπογιά.

Καί παρακάτω ό Θεοδοσίου συνέχι
ζε:
Χαίρετε,

κυρίες

’Αθηναίες

καί κύριοι
(’Αθηναίοι

πού εΐσθε διαρκώς νέοι,
κι αύτό τό χρωστάτε ατό ξύρισμα
καί ατού παλιού σακκακιοΰ σας τό γύρι(αμα.
Τήν ύγειά σας τή χρωστάτε στόν ήλιο μας.
πού σάν χρυσάφι άστράφτει,
τό δέ παλτό σας τό χρωστάτε στό ράφτη.

Ό Θεοδοσίου δμως ήταν καί δημο
σιογράφος. Στή συνοικία τοΰ Ψυρρή
έξέδιδε μιά σατυρική έφημεριδούλα,
στήν όποια διαικωμωδοΰσε δλα τά
«πεπραγμένα» τής γετονιάς του καί
πού άποτελοΰσε τό «χρονικό» τής
γραφικής αύτής περιοχής τής ’Αθή
νας,, πού είχε μιά πολύ πλούσια ιστο
ρία μέ τούς μάγκες της καί τά ειδύλ
λιά της.
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κουλέ καί έπεχείρησε νά τοΰ συστήση νά έργασθή. Ό έτοιμολόγος Σακ
κουλές τοΰ είπε:
— Ρέ σύ, τό φιλόσοφο θέλεις νά
μοΰ κάνης; Μήπως σοΰ ζήτησα κατ
νένα έκατομμύριο, μιά δεκάρα σοΰ
γύρεψα καί σύ μ’ έσπασες στή λογο
διάρροια. "Αν σέ κάθε δεκάρα πού
μοΰν δίνουν, ό καθένας μοδλεγε τις
φιλοσοφίες του, έγώ θά πέθαινα στήν
πείνα.
Ό Σακκουλές διέσχιζε τήν δδό
ΙΙατησίων, ρωμαλέος, κρατώντας τό
χοντρό μπαστούνι καί φορολογούσε
τούς διερχομένους μέ τήν Απαραίτη
τη δεκάρα.

Θεοδοσίου

Τό έηιτύμδιο ανάγλυφο του Εύφημου
στόν Κεραμεικό.

«ΤΥΠΟΙ» ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ
Σακουλές
’Από τούς πιό γραφικούς τύπους
τής παληάς ’Αθήνας, ήταν ό Σακ
κουλές, πού είχε έξασφαλίσει τήν κα
τοικία του στή λεγόμενη Σπηλιά τού
τού Σωκράτη, στήν ’Ακρόπολη. Ή
φιλοσοφία του: θεωρούσε όποχρέους
τούς ’Αθηναίους νά τού τρέφουν, νά
τού προσφέρουν καθημερινώς τις δε
κάρες τους. Περιωρισμένες οί Απαι
τήσεις του καί έξοργιζόταν δταν τού
Αρνούντο τήν μικρή αύτή προσφορά:
«Εκατό χιλιάδες ’Αθηναίοι καί δέν
μπορούν νά θρέψουν έναν τεμπέλη»,
ήταν ή γνωστή φράση πού έλεγε, ό
ταν συναντούσε τήν άρνηση (100.
000 κατοίκους είχε τότε ή ’Αθήνα).
Κάποτε δ Σακκουλές συνάντησε
τόν Άνδέα Συγγρό, τόν μεγάλο εύεργέτη νά κάνη τόν περίπατό του στή
λεωφόρο ’Αμαλίας. Ό Σακκουλές τού
έζήτησε τή δεκάρα του. *0 βαθύπλου
τος Συγγρός έξεδήλωσε τήν έκπλη
ξή του γιά τήν αύθάδεια τοΰ Σακ

Περίφημος τύπος τής Παλιάς ’Α
θήνας πού έγινε πασίγνωστος άπό τή
φαιδρότητα πού σκόρπιζε στις Απο
κριάτικες παρελάσεις, ήταν δ Θεοδο
σίου. Διακοσμητής τών Αρμάτων καί
έφευρέτης όλων τών έμπνεύσεων καί
τών ιδεών πού τις έφάρμοζε στήν πα
ρέλαση τής τελευταίας Κυριακής τής
’Αποκριάς. ’Εμφανιζόταν ώς «ποιη
τής τού κάρρου», μιμούμενος τά «έξ
άμάξης» τών Αρχαίων μας προγόνων,
σατύριζε τούς διερχομένους καί σύγ
χρονα παρουσίαζε ένα φούρνο μέ τόν
τίτλο «Πανεπιστήμιο ’Αθηνών», δπου
έμπαζε άπό τή μιά μεριά ζύμη ψω
μιού καί άπό τήν άλλη έβγαζε τού
βλα.
Ό Θεοδοσίου, διακοσμητής τό έπάγγελμα, ήταν κάτοικος τής συνοι
κίας Φυρρή καί σήμερα περιστοιχι
ζόταν Από νέους τής συνοικίας πού
περπατούσαν τραγουδώντας τό περί
φημο τραγούδι πού είχε γράψει δ
ίδιος:
«Ό Νικολάκης δ κουτσός μέ τό σταχτί
καπέλλο
τή σιδερώτρα τή γνωστή άγάπησεν
’Αγγέλω.
Μ4 ή ’Αγγέλω γ ι’ άλλονε είχεν κρυφήν
άγάπη
καί προτιμούσε πιό πολύ τό Χρίστο τό
Χασάπη.
Μ’ αότόν τά συχνοέψηνε μέα' στό σιδερωτάδικο
κι έτσι γινόταν τού Κουτσού τού Νικολάκη άδικο.
Μ’ αύτός πού ήταν ξακουστά άλλοτε
παλληκάρι,
μέ τόν Χριστάκη πιάστηκε μιά μέρα στό
παζάρι.
Μά ό Χριστάκης τοδοπασε μέ τό ραβδί
τήν κούτρα του
κι’ ’Αγγελιώ σιδέρωσε τά ματωμένα
μοθτρχ του».
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