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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921- 1954)

Ύπό Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α'.
( Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

['. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8. ·—Δοάσις τής ’Α στυνομίας Πειραιώς κατά  τον πόλεμον 1940-41 κα ι την κατοχήν.
9. —Ή  ’Α στυνομία Πειραιώς μετά  την άπελενθέρωσιν κα ι μ ε τά  το  Δεκειιβο ιανόν κ ίνημα

τοϋ 1944.
10.—Δ οάσις μετά  την καταστολήν τον κινήματος.

8. Κατά τήν περίοδον τοϋ πολέμου 1940—1941 και τήν περίοδον της κατοχής 
ή ’Αστυνομία έγραψε μίαν άπδ τάς λαμπροτέρας σελίδας της Ελληνικής 'Ιστορίας 
εις τον πόλεμον κατά των ’Ιταλών καί εις τον άγώνα έΟνίκης άντιστάσεως.

Κατά τούς προηγουμένους πολέμους, όλαι αί αστυνομία;, τοϋ Κόσμου δεν εϊχον 
ετερα καθήκοντα είμή μόνον τήν δίωξιν των άνυποτάκτων καί λιποτακτών, τήν συνο
δείαν αιχμαλώτων, τήν φρούρησήν τών Τραπεζών καί άλλα συνήθη αστυνομικά καθή
κοντα.

Κατά τον τελευταΐον όμως πόλεμον, καθ’ όν έγένοντο νέαι εφευρέσεις καί 
έτέθησαν εις εφαρμογήν νέα πολεμικά μέσα ώς οί βομβαρδισμοί δι’ άεροπλάνων, ή 
κάθοδος αλεξιπτωτιστών εις τά μετόπισθεν, ή άποστολή μυστηριωδώς κατασκόπων 
καί σαμποτέρ, καί άλλων ακόμη ατόμων χρησιμοποιουμένων διά τήν προπαγάνδαν 
ύπό τοϋ έχθροΰ καί τήν καταρράκωσιν τοϋ ήθικοΰ τοϋ αμάχου πληθυσμοΰ, διά της 
κυκλοφορίας ψευδών ειδήσεων, ή ’Αστυνομία μετεβλήθη καί εις πολεμικόν Σώμα.

'Ο ρόλος τον όποιον έπαιξεν ή ’Αστυνομία Πόλεων κατά τον πόλεμον τοϋ 
1940, καί ιδίως ή ’Αστυνομική Δ/νσις Πειραιώς, υπήρξε πολυσχιδής. ’Από τοϋ 
Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας μέχρι καί τοϋ τελευταίου άστυφύλακος, είργάσθησαν 
κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα ύπερανθρώπως καί έπικινδύνως.

Κατά δέ τήν περίοδον τών συνεχών βομβαρδισμών τοϋ Πειραιώς ύπό τών 
’Ιταλικών, Γερμανικών καί μετέπειτα συμμαχικών άεροπλάνων, οί αστυνομικοί 
παρέμεινον ακλόνητοι εις τάς θέσεις των, διαφυλάξαντες τά έγκαταλειφθέντα κατα
στήματα καί τάς έγκαταλειφθείσας οικίας ώς καί τάς περιουσίας αυτών, άτινας, 
ουτοι, κατά τήν επιστροφήν των, άνεΰρον άθικτους. Μέσα εις τήν κόλασιν αύτήν τών 
βομβαρδισμών ύπό τών άεροπλάνων οί άστυνομικοί δεν κατέφευγον εις τά κατα
φύγια, ούτε καί άπεμακρύνοντο τοϋ Πειραιώς, άλλά παρέμενον έκεϊ όπου τό καθήκον 
τούς είχε τάξει, άδιαφοροΰντες διά τον κίνδυνον τής ζωής των.

Ούδείς κατά τό διάστημα αύτό έζήτησε νά μετατεθή εις την ’Αστυνομικήν 
Δ/νσιν ’Αθηνών, ούδείς έζήτησε ν’ άποφύγη τάς υποχρεώσεις του ώς άστυνομικοϋ 
καί ώς Έλληνος, καί ούδείς έλιποψύχησεν. "Ολοι έφιλοτιμοΰντο πώς νά έκτελέσουν 
τά καθήκοντά των, κατά τον πλέον καλλίτερον τρόπον, καί ήμιλλώντο νά παρουσιάσουν
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εξαιρετικά? υπηρεσίας. Είργάζοντο άγογγύστως καθ’ ολον τό διάστημα τής ήμέρας, 
είς την μεταφοράν αιχμαλώτων, έκτέλεσιν των τετραώρων υπηρεσίας, μεταφοράν 
τραυματιών, έκκαθάρισιν των βομβαρδισθέντων σημείων τής πόλεως, διάσωσιν 
τραυματιών κ.λ.π. κ.λ.π.

Τδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπέδειξε τότε ότι άποτελεϊται από άλη- 
θώς φιλοπάτριδας άνδρας καί συν έβαλε έν τώ μέτρω τών δυνάμεων του είς την 
νίκην. Πολλοί άστυνομικοί παρητήθησαν τότε καί κατετάγησαν είς τό Στράτευμα,.
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Ή  άξιέπαινος εργασία της ’Αστυνομίας του Πειραιώς κατά τήν κατοχήν καί μετέπειτα,. 
έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν σύλληψιν τοϋ δημίου τής Κρήτης Γερμανού λοχίου Φρίτς 
Σοϋμπερτ κρυπτομένου μέ τό ψευδώνυμον Κωνσταντινίδης Τάκης, τήν 5 Μαΐου 1945 

έκτελεσθέντος τήν 24ην ’Οκτωβρίου 1947.
μεταβάντες καί πολεμήσαντες είςτό ’Αλβανικόν μέτωπον. Τό Μηχανοκίνητον Τμήμα 
τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών, άπέστειλεν απόσπασμα όπερ συνώδευσε τό 
Στράτευμα κατά τήν προέλασιν καί διά τής παρουσίας του ένίσχυε τό ηθικόν τών 
στρατιωτών, ώς καί τών άπελευθερουμένων Ελλήνων.

Ά λλαι ομάδες άστυνομικών άπησχολοϋντο είς τά Ταχυδρομεία ’Αθηνών, 
Πειραιώς, Πατρών καί Κερκύρας μέ τήν παραλαβήν δεμάτων τών οικογενειών τών 
μαχομένων στρατιωτών καί τήν συσκευασίαν, σφράγισιν καί άποστολήν αυτών είς 
τούς άποδέκτας. Άλλοι επίσης άπησχολοϋντο είς τήν σύνταξιν επιστολών καί δελ
ταρίων τών άγνοούντων γραφήν οικογενειών τών πολεμιστών καί άλλοι είς τήν περι
συλλογήν μάλλινων ειδών προσφερομένων ύπό διαφόρων, διά τάς άνάγκας τών 
μαχομένων στρατιωτών. Ή  ’Αστυνομία τότε προσέφερε τό άπαντον τών δυνάμεων 
της. 'Όλαι αΐ Άρχαί καί αί οίκογένειαι τών μαχομένων, εΐχον ένθουσιασθή μέ τάς 
ένεργείας της ταύτας, καί άπό παντού ήκούοντο έπαινετικοί λόγοι, εύχαριστίαι, καί 
έπεδεικνύετο άγάπη προς τούς άστυνομικούς.

Κατά τούς βομβαρδισμούς τής πόλεως τοϋ Πειραιώς πολλοί άστυνομικοί 
περισυνέλεξαν καί περιέθαλψαν ορφανά τέκνα φονευθέντων, μέχρις οδ τό Κράτος 
άνέλαβε τήν φροντίδα αυτών.
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'Η έγκατάστασις τών άστεγων έκ του βομβαρδισμού πολιτών εις οικήματα, 
άποθήκας καί εργοστάσια, ήτο ένα άπό τά επίπονα έργα τής ’Αστυνομίας. ’Άλλη 
επίσης ύποχρέωσις των άστυνομικών ήτο ή διατήρησις τής συσκοτίσεως οικιών καί 
καταστημάτων κατά τάς νυκτερινάς ώρας καί ιδίως κατά τάς ώρας του συναγερ
μού καί ή έφαρμογή τών μέτρων Παθητικής Άεραμύνης. Επίσης έφρόντιζον κατά 
τάς ώρας του βομβαρδισμού νά μεταφέρωσι τάς γραίας, τούς γέροντας, τούς άσθε- 
νεΐς καί μη δυναμένους νά σπεύσωσι εγκαίρως εις τά καταφύγια ταύτα ή τά ορύγ
ματα προς διάσωσίν των.

Κατά τον τρομερόν Γερμανικόν βομβαρδισμόν του Πειραιώς την νύκτα τής 
6ης ’Απριλίου 1941, δτε έγένετο άνατίναξις του μεγάλου ’Αγγλικού φορτηγού, δπερ 
ήτο έμφορτον βομβών καί τροτίλης μέ άποτέλεσμα την καταστροφήν πλοίων καί 
παραλιακών εμπορικών καταστημάτων, άποθηκών καί Δημοσίων ιδρυμάτων, ή 
’Αστυνομία κατέβαλε μεγάλας προσπάθειας καί παρέσχεν άφαντάστους βοήθειας 
εις τούς πληγέντας κατοίκους τής πόλεως καί τούς τραυματισθέντας.

Πολλοί τών άστυνομικών επίσης παρουσιάσθησαν ώς αίμοδόται, κατά τό 
διάστημα τού πολέμου καί έδωσαν τό αίμα των διά την σωτ/jpiav άτόμων βαρύτατα 
τραυματισμένων έκ τού βομβαρδισμού.

Την 26-4-1941, δτε τό άτμόπλοιον «Ελλάς» εύρίσκετο πλευρισμένον εις τον 
Α.Β. τομέα τού λιμένος έλευθέρας ζώνης Πειραιώς καί παρελάμβανε ’Αξιωματικούς 
Έλληνας, Άγγλους καί Σέρβους, ώς καί πολλά γυναικόπαιδα διά την μεταφοράν 
αυτών εις Κρήτην, γερμανικά Στούκας, κατέφθασαν εις Πειραιά καί κατηυθύνθησαν 
κατά τού άτμοπλοίου τούτου είδικώς, χωρίς νά προβοΰν εις έτερον βομβαρδισμόν, 
ρίψαντα κατ’ αυτού εκατοντάδας βομβών αί όίεοΐαι προύκάλεσαν τήν καταστροφήν,, 
τού σκάφους καί τον θάνατον δλων σχεδόν τών εντός τού κύτους τού πλοίου ευρι
σκομένων άτόμων.

Οί επί τού καταστρώματος τού πλοίου τούτου εύρισκόμενοι, έρρίφθησαν εις 
τήν θάλασσαν διά νά σωθούν, πλείστοι δ’ έκ τούτων, μεταξύ τών οποίων καί πολλοί 
Σέρβοι ’Αξιωματικοί, μη γνωρίζοντες νά κολυμβώσι έκινδύνευον νά πνιγούν. Τότε 
οί έκεϊ πλησίον ευρισκόμενοι άστυνομικοί έρρίφθησαν εις τήν θάλασσαν καί διέσωσαν 
τούς περισσοτέρους έξ αυτών. 'Η δέ κατά τήν κατοχήν Κυβέρνησις άναγνωρίσασα τήν 
αυτοθυσίαν των, προήγαγε αυτούς έπ’ άνδραγαθία εις τον άμέσως άνώτερον βαθμόν.

Αί τότε εύρισκόμεναι έν Έλλάδι Άγγλικαί δυνάμεις διετάχθησαν νά έγκατα- 
λείψωσι τό Ελληνικόν έδαφος τό ταχύτερον καί νά έπιβιβασθώσιν αύτοκινήτων, 
πλοίων ή καί άλλων μέσων καί νά κατευθυνθώσι εις Πελοπόννησον. Τινές δμως τού
των μή δυνηθέντες ν’ άναχωρήσωσι έγκαίρως παρέμειναν ένταΰθα καί έζήτησαν τήν 
προστασίαν τών άστυνομικών προς διάσωσίν των έκ τής αιχμαλωσίας. Οί άστυνο- 
μικοί καί ιδίως οί έγγαμοι προσέφερον τότε άσυλον εις αύτούς καί τά μέσα τής δια
τροφής καί κατά τάς ήμέρας τής μεγάλης δυστυχίας τού 1941 μέ κίνδυνον νά συλλη- 
φθώσι ύπό τών άρχών κατοχής καί νά παραπεμφθώσι εις τά στρατοδικεία.

Τούτους κατώρθωσαν ν’ άποστείλωσι εις Τουρκίαν καί Αίγυπτον διά τών 
διαφόρων βενζινοπλοίων. Κατά τήν είσοδον τών Γερμανικών Στρατευμάτων έν 
Άθήναις καί Πειραιεΐ, κατόπιν διαταγής τού τότε Στρατιωτικού Διοικητοΰ ’Αττι
κό βοιωτίας καί προς πρόληψιν έπεισοδίων μεταξύ τών έχθρικών στρατευμάτων καί 
τού Ελληνικού Λαού, ώς επ ίσης καί προς άποφυγήν ύποδοχής τών Γερμανοϊταλών 
ύπό τών τότε άνηκόντων εις τήν πέμπτην φάλαγγα, έμερίμνησε διά τήν παραμονήν 
τών κατοίκων ’Αθηνών καί Πειραιώς έντός τών οικιών των καί ήμπόδισε τούτους 
νά έξέλθουν, προστατεύσασα τοιουτοτρόπως τήν ζωήν αύτών. Άπό τής ήμέρας τής 
εισόδου τών έχθρικών στρατευμάτων είς ’Αθήνας καί Πειραιά ή ’Αστυνομία άνέ- 
λαβε βαρυτάτας υποχρεώσεις έναντι τού κοινού καί βαρυτάτας εύθύνας έναντι τών 
κατακτητών. Οί κατακτηταί μέσω τής ’Αστυνομίας έζήτουν τήν έπίταξιν οικιών,
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καταστημάτων, αποθηκών καί διαφόρων άλλων ειδών, αυτή δ’ εύρίσκετο εις λίαν δυσ
χερή θέσιν, διότι ούτε τά συμφέροντα τών Ελλήνων ήθελε νά ζημιώση, ούτε όμως 
ήδύνατο καί ν’ άρνηθή εις τούς Γερμανούς την έξυπηρέτησιν.

Άναφέρομεν ένταΰθα συγκεκριμένην περίπτωσιν αυτοθυσίας τέως άστυφύ- 
λακος, όστις άντιμετώπισε μέ άπαράμιλλον ανδρείαν τον θάνατον, άφοϋ προηγουμένως 
έφόνευσε τούς διώκτας του Γερμανούς.

"Αμα τη είσόδω τών Γερμανικών Στρατευμάτων έν Πειραιεΐ, ό άστυφύλαξ 
Φόβος ’Ιωάννης μή δυνάμενος νά υπηρέτηση ύπό τάς διαταγάς των, παρητήθη.

Κατά τον χρόνον της παραιτήσεώς του ένεγράφη εις τάς Έθνικάς 'Ομάδας 
άντιστάσεως.

Μίαν ήμέραν τοΰ έτους 1943 ή Γερμανική Μυστική ’Αστυνομία (Γκεστάπο) 
πληροφορηθεΐσα ότι ό Φόβος συνεκέντρωνε όπλα, άπέστειλεν 4 'Υπαξιωματικούς, 
μέ ένα διερμηνέα, εις τήν όδον Δωδεκανήσου, ίνα προβή εις τήν σύλληψίν του, καθ’ 
όσον ούτος έσύχναζεν εις τι καφφενεΐον ευρισκόμενον έν τη όδώ ταύτη.

'Ο καταδότης τής ύποθέσεως ταύτης, είχε δώσει πλήρη τά χαρακτηριστικά 
τοΰ τέως άστυφύλακος Φόβου, διά τούτο καί ή όμάς αυτή τον άνευρε αμέσως.

Ό  Φόβος ήρνήθη νά παραδοθή καί πυροβολήσας κατά τού πρώτου Γερμανού 
άστυνομικοΰ, τον έφόνευσεν αμέσως. Κατόπιν έπυροβόλησε κατά τοΰ διερμηνέως, 
πλήν άνεπιτυχώς. Οί τρεις έτεροι Γερμανοί έτέθησαν είς καταδίωξιν τούτου, πλήν 
ούτος τρέχων προς τήν όδον Ρέντη ίνα διαφύγη τήν σύλληψίν έπυροβόλησε δύο έτέρας 
φοράς καί έτραυμάτισεν σοβαρώς τούς δύο έκ τών άκολουθούντων αυτόν Γερμανούς. 
'Ο τέταρτος Γερμανός, όστις ήτο ό έπιλοχίας Φράνκο, κατεδίωξεν αυτόν καί διά τοΰ 
οπλοπολυβόλου του προσεπάθει νά τον κτυπήση.

Ό  Φόβος έσταμάτησε άμέσως καί σταθείς γονυπετώς, ήρξατο βάλλων κατά 
τοΰ Γερμανοΰ έπιλοχίου.

Διεξήχθη μεταξύ των μονομαχία, μέ αποτέλεσμα τον θανάσιμον τραυματισμόν 
τοΰ Φόβου, όστις μή έχων έτέρας σφαίρας έν τώ πιστολίω του, έρριψε κατά τοΰ Γερ
μανοΰ τό περίστροφόν του, τραυματίσας αυτόν έλαφρώς είς τήν κεφαλήν. Αυτός ήτο 
ό ήρωϊκός θάνατος τοΰ άστυφύλακος Φόβου.

'Ο Πειραιεύς εύρέθη υπό διπλήν Γερμανοϊταλικήν Κατοχήν καί έδοκιμάσθη 
πολύ περισσότερον άπ’ ότι, έδοκιμάσθησαν αί άλλαι πόλεις καί τοΰτο διότι άλλας 
διαταγάς έξέδιδον οί ’Ιταλοί είς τήν παρ’ αυτών κατεχομένην ζώνην καί άλλας οί 
Γερμανοί. Αί διαταγαί αύταί ήσαν τελείως άντίθετοι προς άλλήλας πλήν όμως πάν
τοτε σκοπόν εΐχον τήν καταδυνάστευσιν τοΰ Ελληνικού Λαοΰ. Πολλοί τών άστυνο- 
μικών κατά τό διάστημα τής κατοχής άνευ σοβαράς αιτίάς συνελήφθησαν καί ένε- 
κλείσθησαν είς τάς φυλακάς διά διάφορα ζητήματα. Ουτω συνελήφθη ό Διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Σαρηγιάννης ’Ιωάννης διότι δέν συνέλαβε τραυματίας 
πολέμου, οί όποιοι διεπληκτίσθησαν μετ’ άστυνομικών οργάνων. Διετάχθη ή σύλ- 
ληψις τοΰ ’Αστυνόμου Α' Κούρτη Νικολάου, άργότερον φονευθέντος υπό τών έλα- 
σιτών, διότι άνέγραψεν είς τό Δελτίον Συμβάντων παράγραφον άφορώσαν τον φό
νον τριών Ελλήνων ομήρων ύπό Γερμανοΰ ναύτου λαβόντα χώραν έπί τής Λεωφόρου 
Βασιλέως Κωνσταντίνου καί έξωθι τοΰ Δημοτικού Θεάτρου. Ή  ’Αστυνομία διά 
καθημερινών άναφορών της περί τών άνευρισκομένων πτωμάτων τών έκ πείνης θα- 
νόντων πολιτών ήνώχλει κατά τοιοΰτον τρόπον τάς Άρχάς Κατοχής ώστε, κατά 
τό 1942 ή Γερμανική Διοίκησις Πειραιώς κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ Γερμα
νικού Ναυαρχείου έπέτρεψε τήν αλιείαν έν τώ Σαρωνικώ κόλπω ύπό Ελλήνων άλιέων, 
είς ούς έχορήγει πετρέλαια καί οίτινες ύπεχρεώθησαν νά παραδίδουν τούς παρ’ αύτών 
άλιευομένους ίχθΰς είς τήν Κεντρικήν ’Αγοράν Πειραιώς όπόθεν διενέμοντο μέ χα- 
μηλάς τιμάς είς τό Κοινόν καί τά Φιλανθρωπικά Καταστήματα, Νοσοκομεία, άνα- 
πήρους, κλινικάς κ.λ.π. 'Η μέριμνα τής ’Αστυνομίας διά τήν διάθεσιν τών έν λόγω
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ιχθύων προύκάλεσε πάλιν τάς ευχαριστίας του κοινού προς αυτήν, δπερ διεπίστωσε 
δτι μόνον χάρις εις τάς ένεργείας της ήδύνατο να προμηθευθή ήμερησίως μικράν 
ποσότητα ιχθύων.

Πολλάκις παρουσιάσθησαν περιπτώσεις συλλήψεως ύπό των ’Αστυνομικών, 
Ελλήνων οπλιτών όπλοφορούντων, οίτινες έάν συμφώνως ταΐς σχετικαϊς διαταγαϊς 
τής Γερμανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως παρεδίδοντο εις τήν Γερμανικήν ή ’Ιτα
λικήν Χωροφυλακήν θά έτυφεκίζοντο. Οί αστυνομικοί μέ κίνδυνον νά συλληφθώσιν 
ώς Σαμποταρισταί των διαταγών τών δυνάμεων κατοχής, άφηναν τούτους ελευ
θέρους.

"Οτε ήρχισαν νά σχηματίζωνται έν τή περιοχή τής Διοικήσεως Πρωτευούσης 
πυρήνες πραγματικής εθνικής άντιστάσεως, πολλοί άστυνομικοί ένεγράφησαν εις 
αυτούς καί άπετέλεσαν τάς βάσεις τών κατόπιν δημιουργηθεισών ομάδων εθνικής 
άντιστάσεως. ’Επίσης εις τάς ομάδας τής Ελληνικής κατασκοπείας, ή οποία παρηκο- 
λούθει τάς κινήσεις τών Γερμανικών καί ’Ιταλικών Στρατευμάτων, ώς καί εις τήν 
υπηρεσίαν ’Αγγλικής τοιαύτης, πολλοί αστυνομικοί είχον λάβει μέρος, καί προσ- 
έφερον άξιοθαυμάστους υπηρεσίας, λόγω τής θέσεώς των, συντελέσαντες διά τών 
χορηγηθεισών τότε πληροφοριών εις τήν βύθισιν πολλών Βενζινακάτων μεταφερουσών 
Γερμανούς εις Κρήτην καί λοιπάς νήσους.

"Ολοι οί έν Έλλάδι κρυβέντες ’Άγγλοι στρατιώται είχον έφοδιασθή ύπό τών 
διαφόρων Διοικητών τών Τμημάτων διά δελτίων ταύτότητος, καί όσοι δέν κατώρθω- 
σαν μέχρι τέλους του πολέμου ν’ άναχωρήσουν έξ Ελλάδος ένεγράφησαν εις τούς 
καταλόγους δελτίων άρτου καί τροφίμων καί έλάμβανον τοιαΰτα ώς καί οί λοιποί 
"Ελληνες. Οί Γερμανοί πολλάκις συνέλαβον τοιούτους καί κατέσχον τά δελτία ταύτό
τητος τιμωρήσαντες διά φυλακίσεως τούς ’Αξιωματικούς τής ’Αστυνομίας, οί όποιοι 
είχον υπογράψει ταΰτα. Οί κατά καιρούς διατελέσαντες Διευθυνταί τής.’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Πειραιώς υπέγραψαν αύτοπροσώπως τοιαΰτα δελτία, δτε δέ Γερμανοί 
τής Γκεστάπο προσελθόντες εις τά γραφεία τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως Πειραιώς 
παρουσίασαν τοιαΰτα δελτία ταύτότητος ύπογραφέντα ύπό τών κ.κ. Διευθυντών καί 
έζήτησαν έξηγήσεις, τοΐς έδόθη άπάντησις δτι πρόκειται περί πλαστογραφίας καί 
δτι τό δελτίον αύτό είχε συνταχθή ύπό πλαστογράφων. Τον μεγαλύτερον κίνδυνον 
συλλήψεως ύπό τών άστυνομικών τών στρατευμάτων κατοχής, διέτρεχον οί έκάστοτε 
κ.κ. ’Αρχηγοί καί Διευθυνταί τής ’Αστυνομίας, οί όποιοι πάντοτε ήσαν ό στόχος έπί 
τοΰ οποίου έ'βαλλον τά πυρά των. "Οτε τό πρώτον .ύπό τής Γκεστάπο Πειραιώς έζη- 
τήθη παρά τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ή παράδοσις τεσσαράκοντα ονομάτων εύϋπο- 
λήπτων πολιτών ίνα συλληφθώσι καί άποσταλώσι εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως 
πολιτικών αιχμαλώτων έν Γερμανία, ούτος διά καταλλήλου εύστροφίας κατώρθωσε 
νά πείση τον Προϊστάμενον τής Γκεστάπο δπως έπιβάλη πρόστιμον ενός εκατομμυ
ρίου δραχμών εις τούς πολίτας Πειραιώς, τάς οποίας θά κατέβαλεν άμέσως ό Δήμος 
δπερ καί έγένετο άπαλλάξας τοιουτοτρόπως τούς δυστυχείς, οίτινες έ'μελλον νά συλ
ληφθώσιν. "Οτε πάλιν διά δευτέραν φοράν καί μετά πάροδον άρκετών ήμερών, οί 
Γερμανοί άνεΰρον σιδηροΰν αιχμηρόν δργανον, τό όποιον άγνωστοι Σαμποτέρ είχον 
ρίψει έν μέση όδώ, καθ’ ήν ώραν διήρχοντο Γερμανικά φορτηγά αύτοκίνητα, πλήρη 
βαρελίων βενζίνης, ένα τών οποίων ύπέστη βλάβην διά διατρήσεως τοΰ έλαστικοΰ του, 
καί διετάχθη έκ νέου ό αύτός ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Λεονταρίτης Θ., νά ύπο- 
βάλη κατάστασιν ονομάτων πολιτών, ϊνα συλληφθώσιν ώς όμηροι, έν συνεννοήσει 
μετά τοΰ τότε Δημάρχου Πειραιώς κ. Μανούσκου συνέταξεν καί ύπέβαλεν άναφοράν 
πρός τον ’Αρχηγόν τής Γκεστάπο, διά τής οποίας έζήτησεν δπως συλληφθή αύτός καί 
ό Δήμαρχος ώς οί μοναδικοί ύπεύθυνοι τής ένεργείας τοΰ Σαμποτάζ αύτοΰ, οπότε καί 
ό αρχηγός τής Γκεστάπο άνεγνώρισε τήν χειρονομίαν των ταύτην καί άπέσυρε τήν 
αίτησίν του.Κατόπιν τούτου τόσον ό τότε Δήμαρχος κ. Μανοΰσκος καί δ Διευθυντής τής
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’Αστυνομίας κ. Λεονταρίτης ύπέβαλον τάς παραιτήσεις των έκ τοϋ άξιώματός των, 
διότι δεν ήδύναντο νά παραμείνωσι πλέον κατόπιν των Γερμανικών αυτών απαιτή
σεων. 'Η θέσις του ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ κατά τήν εποχήν εκείνην τόσον εις 
τάς ’Αθήνας, όσον καί εις τον Πειραιά ήτο δυσχερέστατη. Πάσα μη έγκαιρος έκτέ- 
λεσις τών Γερμανικών διαταγών αύτών, συνεπήγετο τήν άμεσον κλήσιν τοΰ υπευ
θύνου ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ ένώπιον τοϋ έκάστοτε Γερμανού ή Ίταλοΰ Διοι- 
κητοϋ καί τάς αύστηράς πάντοτε παρατήρήσεις τούτου. "Ολοι οί τότε διατελέσαντες 
’Αστυνομικοί Διευθυνταί έπέδειξαν θάρρος καί αύταπάρνησιν καί άνελάμβανον πάν
τοτε τάς εύθύνας τών ενεργειών τών υποδεεστέρων των. Ουδέποτε έσημειώθη περί- 
πτωσις λιποψυχίας παρ’ ούδενός, καίτοι διεκινδύιίευε πάντοτε ή ζωή τούτων.

Παρουσιάσθη κάποτε περίπτωσις τοϋ Διοικητοΰ τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής 
’Αθηνών, δστις καλέσας τον τότε ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς κ. Κίνναν προ- 
σεπάθησε νά τον πείση νά κατασκοπεύη τάς κινήσεις των Γερμανών τής Στρατιω
τικής Διοικήσεως Πειραιώς καί ν’ άναφέρη εις τοΰτον μυστικώς ταύτας. Ό  περί 
ού πρόκειται Διευθυντής έξεμεταλλεύθη τήν επιθυμίαν τοΰ Ίταλοΰ Διοικητοΰ έπ’ 
ώφελεία τόσον τών κατοίκων, όσον καί τής ’Αστυνομίας.

Κατά τά γενόμενα ύπό τών Γερμανών καί ’Ιταλών «μπλόκα», τόσον εις Πει
ραιά, όσον καί έν Άθήναις ή ’Αστυνομία Πόλεων δέν έλαβε μέρος, αλλά τούναντίον 
προσεπάθησε καί διέσωσε πολλούς τών συλληφθέντων, άποκρύψασα εντός τών άστυ- 
νομικών Τμημάτων καί διαφυλάξασα αύτούς. Διά τοΰτο οί Γερμανοί καί οί ’Ιταλοί 
έπνεον μένεα κατά τής ’Αστυνομίας διά τήν έπιδεικνυομένην παρ’ αυτής αδράνειαν 
καί άποφυγήν συμμετοχής εις τάς ένεργείας αύτών κατά τοΰ πληθυσμοΰ.

Χαρακτηριστικόν ύπήρξεν έγγραφον τής Γερμανικής Διοικήσεως προς τήν 
Γενικήν ’Ασφάλειαν Πειραιώς, όπερ άνέγραφεν : «Είναι γνωστή ή ίκανότης τής 
» Ελληνικής ’Αστυνομίας διά τήν κατά τό παρελθόν έν γένει δράσίν της. Έ κ τής 
»  σημερινής όμως άδρανείας της ειμεθα υποχρεωμένοι νά συναγάγωμεν άνάλογα 
» συμπεράσματα». Δέν παρήλθον πολλαί ήμέραι οπότε διετάχθη ή σύλληψις τοΰ τότε 
προϊσταμένου 'Υποδιευθύνσεως Γενικής, ’Ασφαλείας Διευθυντοϋ Β' κ. Τασίνη καί 
Ύπαστυνόμου Σκευούλη οίτινες έσπευσαν νά έξαφανισθοΰν. Συνελήφθη ό τότε Διοι
κητής τοΰ Άστυν. Τμήματος Νίκαιας Άστυν. Α' κ. Μιχαλόπουλος Γ. διότι δέν έβο- 
ήθησε ε ΐ; τάς γενομένας συλλήψεις τών κατοίκων αύτής άλλά προσεπάθησε νά διά
σωση πολλούς έκ τών συλληφθέντων. ’Άλλη ενέργεια τών άστυνομικών ήτο ή έξής : 
Εις τό Γερμανικόν Φρουραρχεϊον Πειραιώς ειχεν έγκατασταθή φρουρά έξ άστυνομι
κών, οί όποιοι έφρούρουν τοΰτο καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ 24ώρου. ’Επειδή δέ άντελή- 
φθησαν ότι πολλοί καταδόται ήρχοντο εις τήν Γερμανικήν Χωροφυλακήν, ίνα κατα- 
δώσωσιν ώρισμένους κατοίκους τοΰ Πειραιώς, διά διαφόρους πράξεις, ί'να διά τοϋ 
τρόπου τούτου άποσπάσωσι τήν εύνοιαν τών Γερμανών καί άποκτήσουν δελτίον 
έλευθέρας κυκλοφορίας, διά τοΰ οποίου θά ήδύναντο καθ’ δλας τάς ώρας τής ημέρας, 
νά μεταβαίνωσι εις’Αθήνας καί νά έπιστρέφωσι μέ τό τελευταίου όχημα τοΰ ’ Ηλεκτρικού 
Σιδηροδρόμου, όπερ μόνον τά στρατεύματα κατοχής καί οί συνεργαζόμενοι μετ’ αύ
τών ήδύναντο νά χρησιμοποιήσωσιν, άπεφάσισαν καί έθεσαν εις εφαρμογήν τό έξής 
τέχνασμα. Μόλις ένεφανίζετο άγνωστός τις καταδότης (διότι ήσαν καί πολλοί άλλοι 
γνωστοί τοιοΰτοι) εις τούς οποίους δέν ήδύναντο νά άπαγορεύσωσι τήν είσοδον εις 
τό Γερμανικόν Φρουραρχεϊον, τον παρέπεμπον εις τον έκεΐ ύπηρετοΰντα Άρχιφύ- 
λακα, ό όποιος τον ύπέβαλλεν εις άνάκρισιν. ’Επειδή δέ ό Άρχιφύλαξ οΰτος έφερε πάν
τοτε πολιτικήν περιβολήν, καί έγνώριζε τήν Γερμανικήν γλώσσαν, παρουσιάζετο ώς 
διερμηνεύς, ότε δέ ήκουε τον καταδότην 6τι ήρχετο νά καταγγείλη συμπατριώτην 
του διότι ήκουε ραδιόφωνου συμμαχικών Σταθμών, ή κατείχε δπλον ή είχε αγοράσει 
είδη προερχόμενα έκ κλοπής Γερμανικής ’Αποθήκης, ή δΓ άλλην αιτίαν, ήρχιζε νά τον 
έρωτα περί τών στοιχείων του καί τοΰ τόπου τής διαμονής του, πράγμα οπερ ούτος
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1κ φόβου άντεκδικήσεως, δέν έπεθύμει να δώση, οπότε ήναγκάζετο νά φύγη διότι ό 
Άρχιφύλαξ αύτός τοϋ έδήλωσε-ι ότι θά παρεπέμπετο εις Γερμανικόν Στρατοδικεΐον, 
εάν αί πληροφορίαι του άπεδεικνύοντο άνακριβεΐς. Διά τοΰ τρόπου αύτοϋ πολλοί

Παράστασις κατασκοπευτικού δικτύου των εχθρών κατά τήν κατοχήν, καταρτισθέν ύπό 
τοϋ Κέντρου ’Αλλοδαπών Πειραιώς.

"Ελληνες μέλλοντες νά συλληφθώσι έκ των καταγγελιών τούτων διέφυγον τήν σύλ- 
ληψιν. Επίσης ύπό των αστυνομικών αυτών έχορηγήθησαν άναρίθμητοι άδειαι άνα- 
χωρήσεως διά τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, Μακεδονίαν, ’Ήπειρον καί Θράκην^είς Ά ξιω -
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ματικούς τοϋ Ελληνικού Στρατού, ή ίδιώτας άναχωρήσαντας εΐτ& εις Τουρκίαν και 
έκεϊθεν είς Αίγυπτον. Οί Γερμανοί μόνον κατά τό τέλος της κατοχής άντελήφθησαν 
τοΰτο, άλλα δέν προέβησαν είς συλλήψεις, διότι έστεροΰντο άποδείξεων. Δύο μήνας 
προ τής άναχωρήσεως των Γερμανών έκ Πειραιώς καί ’Αθηνών, ή ’Αστυνομία διά 
τής έπισήμου κατασκοπείας, ήν ένήργει, κατώρθωσε νά πληροφορηθή την μέλλουσαν 
άναχώρησιν τούτων, καί διά τοϋ δικτύου ταύτης έπληροφόρησε τό έν Αίγύπτω Άρχη- 
γεΐον τών Συμμάχων. Την τελευταίαν ήμέραν τής άποχωρήσεώς των άφίχθησαν έν τώ 
οίκήματι τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 3 "Αγγλοι αξιωματικοί σύνοδευόμενοι ύφ’ 
ένός "Ελληνος ’Αξιωματικού Διερμηνέως έν πολιτική περιβολή έπιβαίνοντες αυτο
κινήτου, δπερ έφερε σήματα ξένης πρεσβείας. Ούτοι πληροφορηθέντες δτι οί Γερμανοί 
έπρόκειτο νά άνατινάξουν τον Λιμένα Πειραιώς, ήθέλησαν νά συλλάβωσι τον Γερμα
νόν Συνταγματάρχην Σακόφσκυ, δστις είχε διατάξει την άνατίναξιν τούτου, περιβλη- 
θέντες δέ τάς στολάς των, τάς οποίας εΐχον μεταφέρει έντός σάκκων καί λαβόντες είς 
χεϊράς των τά δπλα, άτινα μετέφερον έπίσης διαλελυμένα έντός τών ιδίων σάκκων, 
προσεπάθησαν νά μεταβώσιν είς την Γερμανικήν Πολεμικήν Διοίκησιν Πειραιώς 
εύρισκομένην επί τής όδοϋ Καραΐσκου 81. Ήμποδίσθησαν δμως υπό τοϋ τότε 
’Αστυνομικού Διευθυντοΰ άειμνήστου Άναγνωστοπούλου Πέτρου, ό όποιος τούς 
συνεκράτησε καί τούς διέσωσεν άπό βέβαιον θάνατον, διότι έμπροσθεν τής Διοική- 
σεως ταύτης ύπήρχον την, ήμέραν εκείνην δύο λόχοι Γερμανών πεζοναυτών. Τότε 
τή άπαιτήσει τοϋ "Αγγλου άρχηγοΰ τής ’Αποστολής Ταγματάρχου ΟΤΟΤΛ, συνε- 
κροτήθη σύσκεψις είς την οποίαν παρέστησαν ό Συνταγματάρχης Διοικητής τοϋ 
Συντάγματος Ε.Λ.Α.Σ. Πειραιώς, ό ’Αρχηγός τοϋ Ε.Λ.Α.Ν.,δύο άνώτεροι Έλληνες 
’Αξιωματικοί καί ό ’Αστυνομικός Διευθυντής. Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην, έζητήθη 
άπό τον ’Αρχηγόν τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. νά συγκεντρώση τάς δυνάμεις του καί τή βοήθεια 
τής ’Αστυνομίας νά έπιτεθή αίφνιδίως κατά τών Γερμανικών υπηρεσιών καί νά αί- 
χμαλωτίση τούς έναπομείναντας Γερμανούς, δπερ καί θά έγένετο μέ όλιγίστας άπω- 
λείας πλήν δμως οδτος ήρνήθη άπολύτως, ίσχυριζόμενος δτι στερείται δπλων. Διά 
τής στάσεως του ταύτης άπωλέσθη ή μεγαλυτέρα ευκαιρία, ήτις εΐχε παρουσιασθή 
τότε προς άποσόβησιν τής καταστροφής τοϋ Λιμένος Πειραιώς καί τοΰτο διότι οί 
Γερμανοί προετοιμαζόμενοι τήν ιδίαν ήμέραν ν’ άναχωρήσουν έκ Πειραιώς εΐχον 
άποσύρει άπάσας τάς φρουράς των καί εΐχον συγκεντρωθή είς τήν οδόν Καραΐσκου, 
Πλ,ατεΐαν Τσώρτσιλ καί είς τήν περιοχήν τοϋ Λιμένος. Περί ώραν 2.30' μ.μ. τής 
ήμέρας τής άναχωρήσεώς των (ήτοι τήν 12-10-1944) κατέφθασεν είς τήν ’Αστυνο
μικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς ό Συνταγματάρχης κ. Κανελλόπουλος, άντιπρόσωπος τοϋ 
"Ελληνος Στρατηγοΰ κ. Σπηλιωτοπούλου. ’Εκεί έγένετο σύσκεψις μεταξύ αύτοΰ τοϋ 
Διευθυντοΰ Άναγνωστοπούλου, τοϋ Συνταγματάρχου (νΰν 'Υποστρατήγου) κ. Καρπέ - 
νησιώτου, τοϋ Άντισυνταγματάρχου κ. Βλάχου καί λοιπών ’Αξιωματικών τής ’Αστυ
νομίας καί άπεφασίσθη δπως έπιτροπή άποτελόυμένη έκ τών άνωτέρω παρουσιασθή 
ένώπιον τοϋ Συνταγματάρχου Σακόφσκυ καί παρακαλέση τοΰτον, ΐνα μή διατάξη 
τήν άνατίναξιν τοϋ Λιμένος. 'Η έπιτροπή μεταβάσα είς τά γραφεία τούτου, έγένετο 
δεκτή ύπό τοϋ Συνταγματάρχου Σακόφσκυ, δστις έδήλωσεν άμέσως καί άπεριφράστως, 
δτι έχει διαταγάς ν’ άνατινάξη τον Λιμένα τοϋ Πειραιώς καί οπωσδήποτε θά τον άνε- 
τίναζεν. Κατά τήν στιγμήν δέ καθ’ ήν έξήλθε τοϋ γραφείου του, ΐνα δώση τήν άπάν- 
τησιν ταύτην, έκράτει τήν δεξιάν του χεΐραν ύψωμένην, έντός δέ τής παλάμης διεκρί- 
νετο μικρά χειροβομβίς. Είς σχετικήν παρατήρησιν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ 
δτι ώργανωμέναι ομάδες Πειραιωτών ήθελον άντιδράσει ένόπλως κατά τών Γερμα
νών έάν έλάμβανε χώραν ή άνατίναξις, οδτος άπήντησε «θά τάς άντιμετωπίσωμεν». 
Ά μ α  δέ ώς ή έπιτροπή άνεχώρησε, έτηλεγράφησε, καί μετά πάροδον 3 ωρών κατέ- 
φθασαν δέκα τάνκς μικροΰ τύπου τά όποια κατέλαβον τάς οδούς τάς άγούσας προς 
τον λιμένα έμποδίζοντα τήν διέλευσιν οίουδήποτε. Τήν 5.15' ώραν ήρχισε ή άνατίνα-
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ξις τοϋ Λιμένος, καί των διαφόρων Λιμενικών έγκαταστάσεων. Πολλά άτομα ευρι
σκόμενα εις τάς οδούς έ'παθαν άπο άσφυξίαν καί τότε πάλιν οί άστυνομικοί την ώραν

τοποπ^ΦίκοΝ a& m nm  
m n w a t i  VfWPEIiQN 

TOV CX6DCV ΚΑΤΑ m i KATOXMS
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Παρακολούθησις τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου τών εχθρών κατά τήν κατοχήν έν τή 
περιοχή τής ’Αττικής. (Σχεδίασμα Κέντρου ’Αλλοδαπών Πειραιώς).

αυτήν της καταστροφής καί τών πυρκαιών εσπευδον νά διασώσουν τούς κινδυνεύοντας,, 
τούς οποίους μετέφερον εις τά Νοσοκομεία καί εις τάς κλινικάς. Αί άνατινάξεις διήρ- 
κεσαν μέχρι τής 12ης μεσονυκτίου ώρας.
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"Αμα τη άποχωρήσει των Γερμανικών Στρατευμάτων τήν 24ην ώραν της 12-10- 
1944, 2 αστυνομικά Τμήματα ήρχισαν παρά τήν 24ωρον ορθοστασίαν των υπαλλήλων 
των, τή συνδρομή καί τής Πυροσβεστικής υπηρεσίας, τήν κατάσβεσιν του πυρός ώρι- 
σμένων άποθηκών εις τάς οποίας οί Γερμανοί έθεσαν πυρ, διά τήν πρόληψιν τής μετα- 
δόσεως τούτου εις τάς παρακειμένας άποθήκας καί οικήματα. Μέχρι δέ τής πρω’ιας 
τής έπομένης παρέμειναν έκεϊ νήστεις καί τελείως έξηντλημένοι έκ του κόπου καί 
τής αγωνίας.

9. Μετά τήν άναχώρησιν των Γερμανών έπέπρωτο ή χαρά καί ή άγαλλίασις, τήν 
οποίαν ό Ελληνικός λαός έδοκίμασεν επί τή άπελευθερώσει του, νά δηλητηριασθώσι 
διά των έκνόμων ενεργειών του έσμοΰ εκείνου των πάσης φύσεως άναρχικών, ο'ίτινες 
ύπό τήν έπίπλαστον μορφήν των πατριωτών Ελλήνων ήθέλησαν νά έπιβάλωσι βία 
τάς άρχάς των. Μία άπό τάς μελανάς σελίδας τής Ελληνικής 'Ιστορίας έγράφη κατά 
τήν προεπαναστατικήν έκείνην περίοδον τής Λαοκρατίας, καθ’ ήν είχε καταρρακωθή 
κάθε έννοια κράτους καί εύνομουμένης πολιτείας. Τά Φρουραρχεία του έφεδρικοϋ 
Ε.Λ.Α.Σ. άποτελούμενα κατά τό πλεΐστον άπό πάσης φύσεως κακοποιούς καί εγκλη
ματίας καί λειτουργοΰντα εις τάς περιφερείας τών ’Αστυνομικών Τμημάτων, συνέ
χισαν τήν παράνομον καί άντεθνικήν των δράσιν.

'Η μελανωτέρα όμως σελίς τής Ελληνικής 'Ιστορίας έγράφη διά τοϋ Κομμου
νιστικού Κινήματος τοϋ Δεκεμβρίου τού 1944. Μικρά μερίς Ελλήνων προδοτών ένι- 
σχυομένη καί ύπό τών Σλάβων τών οποίων έξυπηρέτει τούς κατακτητικούς σκοπούς, 
έξηγέρθη καθ’ ολοκλήρου τού Ελληνικού Λαού καί δι’ άγριων σφαγών έπότισε τήν 
ελληνικήν γήν μέ άφθονον αίμα Ελλήνων πατριωτών.

Ή  ’Αστυνομία τού Πειραιώς μολονότι άοπλος καί καταληφθεΐσα αίφνιδιαστι- 
κώς ύπό τού κομμουνιστικού κινήματος, ήμύνθη εις πολλά σημεία άντιστάσεως τά 
όποια ώργάνωσε.

'Η άντίστασίς της, λόγω τών άνίσων όπλων άτινα είχε εις τήν διάθεσίν της 
κατά τών στρατιωτικώς ώργανωμένων κομμουνιστών καί έξωπλισμένων, έστοίχισεν 
εις αυτήν πολύ αίμα.

Αί άπώλειαι τής ’Αστυνομίας ύπήρξαν ιδιαιτέρως μεγάλαι διότι οί άνδρες αύτής 
κατελήφθησαν εις τούς οίκους των καί κατεκρεουργήθησαν είς τό "Ασυλον, Κοκκινό- 
βραχον καί εις άλλας θέσεις είς ας ώδηγήθησαν.

Κατά τον αγώνα αύτόν τών κομμουνιστών εναντίον τής Πατρίδος των έφονεύ- 
θησαν μαχόμενοι καί έδολοφονήθησαν ύπούλως καί αγρίως οί κάτωθι ’Αξιωματικοί 
καί κατώτεροι ύπάλληλοι :

1) Άστυν. Δ/ντής Α' ’Αναγνωστόπουλος Πέτρος, 2) ’Αστυνόμος Α' Κούρτης 
Νικόλαος, 3) ’Αστυνόμος Α' Λούλιας Εύάγγελος, 4) ’Αστυνόμος Α' Κολοτοΰρος 
Διονύσιος, 5) ’Αστυνόμος Β' Κουράκος Νικόλαος, 6) ’Αστυνόμος Β' Κοντεκάκης 
Γεώργιος, 7) Ύπαστυνόμος Β' Μιχαλίτσης ’Αλκιβιάδης, 8) Ύπαστυνόμος Β' Ά ν- 
τωνιάδης ’Ιωακείμ, 9) Ύπαστυνόμος Β' ’Αναγνωστόπουλος Θεοδόσιος, 10) Άνθυ- 
παστυνόμος Πινιώτης Κων., 11) Άρχιφύλαξ Μπέικος Χέλμης, 12) Άρχιφύλαξ 
Γυφτόπουλος Περικλής, 13) Άστυφύλαξ Άλεξέ&ς, 14) Ύπαρχιφύλαξ Μακρής Νι
κόλαος, 15) Μπαλόπουλος Σταύρος, 16) Άστυφύλαξ Δήμου Βασίλειος, 17) Άστυ- 
φύλαξ Ντριτσάκος Θεόδωρος, 18) Άστυφύλαξ Καραπαναγιώτης Άσημάκης, 19) 
Άστυφύλαξ Παπαδας Μιχαήλ, 20) Άστυφύλαξ Σαλλής Γεώργιος.

Τήν 7ην ώραν τής 4-12-44 κατόπιν τής διαδοχικής καταλήψεως τών Άστυν. 
Τμημάτων ύπό δυνάμεως έλασιτών καί άλλων κομμουνιστικών στοιχείων ό Υποδιοι
κητής τής Τμήματος επιφυλακής Αστυνόμος Β' Παυλόπουλος Βαλσάμης, άφοΰ συν- 
εκέντρωσε πλήρη τά στοιχεία περί τής τύχης τών Άστυν. Τμημάτων, προήλθεν είς 
κατάλληλα διαβήματα παρά τώ πλοιάρχω κ. Γεωργουλοπούλω Ναυτικώ Διοικητή 
Πειραιώς καί ή δύναμίς επιφυλακής άνερχομένη είς 55 άνδρας μέ 60 Ίταλικάς άρα-
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βίδας, 2 αυτόματα Στέν καί άνάλογα φυσίγγια συνεπτύχθη έν τώ Μεγάρω Βάττη άκρο- 
βολισθεϊσα καί βαλλομένη ύπό έλευθέρων σκοπευτών. Περί ώραν 7.40' ή σύμπτυξις 
είχε συντελεσθή. Εις την δύναμιν ταύτην άνετέθη ή φρούρησις τοΰ περί τό Μέγαρον 
Βάττη τετραγώνου οδών Μιαούλη—Μπουμπουλίνας—Φίλωνος—ΙΙας Μεραρχίας.

Τήν έπομένην 5-12-44 ή έν τώ Μεγάρω Βάττη φρουρά έδέχθη καταιγιστικά 
πυρά όλμων,πυροβόλων καί πολυβόλων έκ τής περιοχής Δραπετσώνος—Μεγάρου Γιαν- 
νουλάτου—Μεγάρου ’Εμπορικής Τραπέζης καί τής Σχολής Παπαϊωάννου έκ τής 
Πλατείας Τερψιθέας. Ή  φρουρά του Μεγάρου Βάττη μεταξύ τών οποίων καί ή δύ- 
ναμις ημών άπήντησεν εις τά πυρά βάλλουσα έκ τής ταράτσας τοΰ Μεγάρου καί τών 
παραθύρων.

Εις την ταράτσαν τοΰ Μεγάρου έπεσαν περί τά 26 βλήματα όλμων μέ αποτέ
λεσμα τον τραυματισμόν 3 ναυτών. Τό στηθαϊον τοΰ Μεγάρου κρημνίζεται άπό βολήν 
βαρέος πυροβόλου. Μέχρι τής 11ης ώρας ή έπίθεσις τών έλασιτών κατά τοΰ Μεγάρου 
έξακολουθεϊ πεισματώδης.

Διά τήν άνάσχεσιν τοΰ πυρός ό ’Αστυνόμος Παυλόπουλος μετέβη μετά τοΰ 
σημαιοφόρου Πενθερουδάκη εις τό άντιτορπιλλικόν «Σαχτούρης» πριν όμως φθάσωσιν 
εις αυτό ό σημαιοφόρος Πενθερουδάκης πίπτει νεκρός δεχθείς ριπήν πυλυβόλου εις 
τήν κοιλίαν.

Έρπων ό ’Αστυνόμος Παυλόπουλος άνήλθεν έπί τοΰ άντιτορπιλλικοΰ καί συ- 
ναντήσας τον κυβερνήτην αύτοΰ κ. Γκιώνην ύπέδειξεν εις αυτόν τήν άνάγκην νά βάλη 
ό «Σαχτούρης» κατά τών διαφόρων κομμουνιστικών εστιών.'Ο κ. Γκιώνης άνέφερεν 
σχετικώς εις τον Κυβερνήτην τοΰ Άβέρωφ καί έλαβε έντολήν νά κτυπήση τούς κομ- 
μουνιστάς. Πάραϋτα έγένετο χρήσις τών έλαφρών πυροβόλων τοΰ «Σαχτούρη». Έ πί 
δύο ώρας διήρκεσεν περίπου ή μάχη αΰτη.

Έ πί τοΰ «Σαχτούρη» έπεσαν περί τά 15 βλήματα όλμων μέ άποτέλεσμα τον 
έλαφρόν τραυματισμόν τοΰ ’Αστυνόμου Παυλοπούλου εις τον δεξιόν βραχίονα' καί τό 
δεξιόν οδς ως καί πέντε ναυτών.

Περί τήν 11.30' ώραν έσίγησαν τά πυρά καί προς στιγμήν ένομίσθη ότι οί κομ- 
μουνισταί άπεχώρησαν, περί ώραν όμως 17ην περί τούς πέντε χιλιάδες κομμουνισταί 
ένοπλοι έχοντες έμπροσθεν αυτών γυναικόπαιδα ήρχισαν νά κατέρχωνται προς τό 
Μέγαρον Βάττη έκ τής όδοΰ Μπουμπουλίνας.

Ούτοι συνεκρατήθησαν εις τήν οδόν Φίλωνος καί περί ώραν 22αν ήρχισαν νά 
ύποχωροΰν.

Περί ώραν 23ην ήρχισεν μεθοδική έκκαθάρισις τών κομμουνιστικών έστιών. 
Ό  ’Αστυνόμος Παυλόπουλος μέ άνδρας τοΰ Τμήματός του καταλαμβάνει τά γραφεία 
τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ Ε.Α.Μ. καί συλλαμβάνει τρεις αιχμαλώτους έλασίτας. 
Εντός τών γραφείων κατεσχέθησαν 10 πολεμικά όπλα. Εις τά γραφεία τοΰ Ε.Α.Μ. 
έγκατεστάθη ή δύναμίς του καί ίδρύθη τό Β' ’Αστυνομικόν Τμήμα.

Εις τήν έξουδετέρωσιν τών κομμουνιστικών έστιών καί τήν άπαλλαγήν τής 
πόλεως έκ τοΰ κομμουνιστικού μιάσματος ή ’Αστυνομία διεδραμάτισε άξιόλογον 
δράσιν.

Όμάς άστυνομικών καί πεζοναυτών ύπό τούς ’Αστυνόμους Α' Κορναράκην 
Μάνθον καί Μαιόπουλον Χρήστον άπετέλεσαν τά πρώτα έκκαθαριστικά Τμήματα.

Περιήλθεν εις χεϊρας τών ύπό τούς ’Αστυνόμους Κορναράκην καί Μαιόπουλον 
ομάδων άφθονον πολεμικόν ύλικόν. Εις τήν υπόνομον τής όδοΰ Φρεαττύος άνεΰρον 
450 όπλα άπορριφθέντα έκεΐ ύπό τών άνατραπέντων έλασιτών.

Ή  προαναφερθεϊσα συμβολή τών άστυνομικών εις τήν έκκαθάρισιν τής περι
οχής τοΰ Πειραιώς διά τής συντριβής τών έπαναστατών άνεγνωρίσθη ύπό τοΰ τότε 
Στρατιωτικού Διοικητοΰ Πειραιώς Συνταγματάρχου Πρόκου, δστις άπηύθυνε συγχα
ρητήρια καί έπαίνους εις τήν άνασυγκροτηθεΐσαν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν.
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10. Μετά τήν καταστολήν του κινήματος ή ’Αστυνομία έπεδόθη εις την σύλ- 
ληψιν των κομμουνιστών και έν συνεχεία κατά τον συμμοριτοπόλεμον κατώρθωσε νά 
έξαρθρώση τον κομμουνιστικόν μηχανισμόν.

Χάρις είς τάς άξιεπαίνους προσπάθειας των αστυνομικών άπεφεύχθη ή διά- 
πραξις σαμποτάζ καίτοι ή πόλις τοϋ Πειραιώς συγκεντρώνει τάς σπουδαιοτέρας καί 
πλέον ζωτικάς Βιομηχανικάς εγκαταστάσεις κοινής ώφελείας.

Σημαντικός αριθμός εγκληματιών τής κατοχής καί του κινήματος, συλληφθείς 
παρεδόθη είς τήν δικαιοσύνην.

Τό χυθέν αίμα τών προαναφερθέντων θυμάτων τής ’Αστυνομίας δεν έχύθη 
επί ματαίω. Διά τοϋ αίματος αότοϋ έποτίσθη, έβλάστησε καί έγιγαντώθη τό δέν- 
δρον τής ελευθερίας.

Έλευθέρα πλέον ή Ελλάς ώργάνωσε καί ένίσχυσε τό πληγέν ’Αστυνομικόν 
Σώμα τό όποιον ήδη έπαρκώς έξωπλισμένον συνεχίζει μέ πίστιν καί άφοσίωσιν έκ 
παραλλήλου, προς τό πολυσχιδές εργον του, τον άγώνά του κατά τοϋ κομμούνι- 
σμοϋ.



Η ΑΓ Γ ΛΙ ΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Α
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ

‘Υπό χ ■ Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ * Αστονόμου Β'

(Συνέχεια από τό  προηγούμενου)

Ε '.—Α στυνομ ικο ί κάνες.
Σ Τ '.—Γυναίκες αστυνομικοί.

Z '.—'H jiΥπηρεσία Γενικής Α σφαλείας τοΰ Λονδίνου ( Σκώ τλαντ-Γ νάρδ).

Ε'. Α στυνομ ικο ί κύνες.

Παρά τής Μητροπολιτικής αστυνομίας τής ’Αγγλίας χρησιμοποιούνται διά 
την άνίχνευσιν του τόπου του εγκλήματος καί είδικώς εκγυμνασμένοι κύνες διαφό
ρων γενών. 'Η έκγύμνασις των κυνών γίνεται εις την προς τον σκοπόν τούτον Σχολήν, 
ήτις στεγάζεται εις τά αύτά οικήματα εις ά καί ή Σχολή εφίππου αστυνομίας. 
"Εκαστος κύων άνήκει εις ένα άστυνομικόν υπάλληλον όστις επιμελείται τά τής συν- 
τηρήσεώς του καί έκγυμνάσεώς του. 'Η έκγύμνασις άποβλέπει είς τον έθισμόν των 
ζώων εις διαφόρους τρόπους ένεργείας, π.χ. είς τό νά μη δάκνωσι διά των όδόντων 
των άπό τά διάφορα μέρη τοΰ σώματος τον καποποιόν, άλλά κατά προτίμησιν άπό 
τά κεκαλυμμένα μέρη των χειρών αύτοΰ ή τον τρόπον διά τοΰ οποίου θά προφυ- 
λαχθοΰν καί θά επιτεθούν, όταν ό κακοποιός φέρη όπλον ή πώς θά ύποστηρίξωσι τον 
κύριόν των, οσάκις ύφίσταται ούτος έπίθεσιν κακοποιών ή πότε πρέπει νά μή εισέρ
χονται εντός οικίας άποτελουμένης ιδίως έκ πολλών δωματίων, ίνα μή άφ’ ένός μέν 
έξουδετερωθώσι ύπό τοΰ κακοποιού διά τοΰ έγκλεισμοϋ των εις τι δωμάτιον τής οι
κίας, άφ’ ετέρου δέ τούς διαφύγη έξ άλλου σημείου ό κακοποιός καί κατόπιν τά 
έγκλείση έντός τής οικίας. Ή  ενέργεια τοΰ κυνός είναι δικαστική άπόδειξις, όταν 
έκ ταύτης άνευρεθώσι τά κλοπιμαία ή έπιτευχθή ή σύλληψις τοΰ δράστου καί όμο- 
λογήση.

Τά ύπό τοΰ άτόμου καταλειπόμενα ίχνη έχουσι τήν ιδιότητα τής ιδίας αυτών 
οσμής. 'Η διατήρησις καί ή έντασις τής οσμής έξαρτάται έκ τοΰ καιρού, τού έδάφους, 
τής άσκήσεως τοΰ κυνός καί τής γενικής καταστάσεως αύτοΰ. Κύων καλώς ήσκημένος 
δύναται ν’ άνευρίσκη καί παρακολουθή έπί μακρόν διάστημα παλαιά καί πολλά ΐχνη 
διαβάτου, έστω καί αν μετ’ αυτών είναι άναμεμειγμένα έτερα νεώτερα ή παλαιότερα 
Ϊχνη.

Ό  κύων είς τήν περίπτωσιν αυτήν δέν πρέπει νά είναι καταπεπονημένος, διότι 
τότε μειοΰται ή ίκανότης τής όσφρήσεώς του καί ή άνίχνευσις τοΰ τόπου θά είναι 
άναποτελεσματική. Είς τήν διατήρησιν τής έντάσεωςτής όσφρήσεώς μεγάλως συμβάλ
λει καί ή ειδική λήψις τροφής. Μεταξύ τών άλλων έπιτυχιών τών άστυνομικών κυνών 
μας έδηλώθη ότι είς τό Χάϊδ-Πάρκ είς άστυνομικός ύπέστη έπίθεσιν τριάκοντα περί
που κακοποιών—άλητών. Τον άστυφύλακα συνώδευε καί άστυνομικός κύων—λυκόσκυλο. 
Χάρις είς τήν παρουσίαν τοΰ κυνός ούδείς έκ τών κακοποιών ήδυνήθη μετά τήν έπί- 
θεσιν νά άπομακρυνθή καί άπαντες ώδηγήθησαν ύπό τοΰ άστυνομικοΰ, τη άπειλή 
καί τοΰ κυνός, είς τό άστυνομικόν Τμήμα. ’Αστυνομικοί κύνες χρησιμοποιούνται 
καί διά τήν φρούρησιν τών Βασιλικών ’Ανακτόρων.
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'Η Μητροπολιτική αστυνομία τής ’Αγγλίας διαθέτει σήμερον 150 κύνας διά
φοροί νγενώ ν μέ πρόβλεψιν αυξήσεως του άριθμοΰ των, λόγω των πολλών καί σπου-

Άστυνομικός κύων εις τόν τόπον τοΰ εγκλήματος.

δαίων υπηρεσιών τάς οποίας έχουσι οδτοι προσφέρει μέχρι σήμερον. Τής Σχολής 
των κυνών προίσταται εις ’Αστυνόμος Α' τής Scotland-Yard.

ΣΤ'. Γυναίκες αστυνομικοί.

"Ολα τα άστυνομικά Σώματα των πόλεων τής ’Αγγλίας διαθέτουσι καί άστυνο- 
μικήν δύναμιν έκ γυναικών. Τά πρός κατάταξιν άπαιτούμενα προσόντα διά τάς γυ
ναίκας είναι οία καί διά τούς άνδρας, πλήν του ορίου ήλικίας τό όποιον διά τάς γυ
ναίκας είναι άπό τοΰ 20οΰ μέχρι καί τοΰ 35ου έτους τής ήλικίας των. Αί γυναίκες 
αστυνομικοί περιβάλλονται μεθ’ όλων τών δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τών άρρέ- 
νων συναδέλφων των καί έκτελοΰσι καί αδται ύπευθύνως υπηρεσίαν.

Ή  έκπαίδευσίς των είναι ή ιδία μετά τών άρρένων καί φοιτώσι εις τάς αύτάς 
άστυνομικάς Σχολάς καί τά αύτά Τμήματα. ’Ενίοτε εκπαιδεύονται καί εις τά ειδικά 
καθήκοντα τών συναδέλφων των, τών ύπηρετούντων εις το S.I.D. Αί γυναίκες άστυ- 
νομικοί τής Μητροπολιτικής άστυνομίας τής ’Αγγλίας δύνανται νά προαχθώσι μέχρι 
καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ Διευθυντοΰ Β' τάξεως. Τά λοιπά σώματα τών πόλεων δεν τηροΰ- 
σι ένιαΐον σύστημα βαθμολογικής έξελίξεως. Εϊς τινα έξ αυτών προάγονται μέχρι 
καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ ’Αστυνόμου Α ', εις άλλα δέ μέχρι καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ 'Τπαστυνό- 
μου Α' τάξεως.
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Ai γυναίκες άστυνομικοί έκτελοΰσι κυρίως τά έξης καθήκοντα :
1) Ενεργούν παρακολούθησή των υπόπτων γυναικών καί παίδων.
2) Συνοδεύουν κρατουμένας γυναίκας καί παΐδας.
3) Συνοδεύουν κρατουμένας γυναίκας καί παΐδας εις τό Δικαστήριον.
4) Συλλαμβάνουν γυναίκας καί παίδας καί έκτελοΰν τά έναντίον αύτών εντάλ

ματα καί κλήσεις.
5) Ενεργούν περιπολίας εις κεντρικάς οδούς, έν στολή.
6) ’Ενεργούν έρεύνας έπί γυναικών.
7) Εξετάζουν ύποπτους γυναίκας ή κατηγορουμένας διά τι αδίκημα.
8) Παρακολουθούν τούς γονείς διά την καλήν ανατροφήν τών τέκνων των.
9) Επιβλέπουν τάς εις τάς οδούς καί πλατείας περιφερομένας προς άγραν πε

λατών γυναίκας.
10) Συνοδεύουν τούς άρρενας συναδέλφους των, έν πολιτική περιβολή προς 

έκτέλεσιν ειδικής έντολής.
'Η οργανική δύναμις τής Μητροπολιτικής άστυνομίας είναι 400 γυναίκες.
Ή  δύναμις αύτη είναι κατανεμημένη εις διάφορα αστυνομικά Τμήματα τά- 

ξεως καί ειδικών υπηρεσιών.
Αί γυναίκες άστυνομικοί διαμένουσι εις τά οικήματα τών άστυνομικών Τμη

μάτων, εις ιδιαιτέρους ορόφους καί άλλαχού μέν γευματίζουσι εις ιδιαίτερα διαμερί
σματα τών άστυνομικών έστιατορίων, άλλαχού δέ μετά τών άρρένων συναδέλφων των.

Κατά την έκτέλεσιν τής έξωτερικής των υπηρεσίας, έν στολή, ή όλη των έμ- 
φάνισις είναι έξαιρετική, το δέ κοινόν τρέφει καί προς αύτάς τά αύτά συναισθήματα 
συμπάθειας καί άγάπης, άτινα τρέφει καί διά τούς άρρενας συναδέλφους των. Γενι
κώς ή υπηρεσία τάς θεωρεί ώς άπαραιτήτους διά μίαν σύγχρονον άστυνομίαν καί την 
άπόδοσίν των λίαν ικανοποιητικήν. Αί άποδοχαί τών γυναικών είναι κατά τι μικρό- 
τεραι από τάς άποδοχάς τών άρρένων συναδέλφων των.

Ζ'. Ή υπηρεσία Γενικής ’Ασφαλείας τοϋ Λονδίνου 
(Σκώτλαντ-Γ ιάρδ ).

Τό έγκλημα είναι σύγχρονον μέ τήν πρώτην δημιουργηθεΐσαν άνθρωπίνην 
κοινωνίαν (’Άβελ-Κάϊν).

Ύφίσταται καί σήμερον παρ’ όλην τήν πρόοδον καί κοινωνικήν έξέλιξιν τών 
ανθρώπων καί θά ύφίσταται· έφ’ όσον χρόνον οί άνθρωποι έ'χουσι τάς γνωστάς μέχρι 
τοΰδε φυσικάς ιδιότητας.

«Ταύτα πάντα άεί γιγνόμενα καί αεί έσόμενα έως αν ή αυτή φύσις άνθρώπων 
ή». (Θουκ.).

Ύπάρχουσι βεβαίως καί άντίθετοι δοξασίαι, αί κομμουνιστικαί, α'ίτινες θεω- 
ροΰσι, ώς μοναδικήν αιτίαν τής έγκληματικότητος τών άνθρώπων, τήν άνισον κατα
νομήν τών ύλικών άγαθών. Ά λλ’ ή άσκησις Κρατικής έξουσίας κατά τάς κομμουνι- 
στικάς θεωρίας καί συστήματα, έπί σειράν έτών—τό ήμισυ τού χρόνου τούτου ήρ- 
κεσε εις τήν ’Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν διά νά δημιουργήση τον χρυσοΰν αιώνα— 
άπέδειξε περιτράνως τό άντίθετον, ότι δηλαδή οί άνθρωποι διά πρώτην φοράν ύπέ- 
στησαν τοιοΰτον έκμαυλισμόν, τοσοϋτον έκφαυλισμόν καί γενικώς τοιαύτην έκπόρ- 
νευσιν, ώστε καί αύτός ό μέχρι τοΰδε μετά δέους άναφερόμενος έν τή 'Ιστορία με
σαίων νά ώχρια, προ τών μεθόδων καί τού είδους τών τελουμένων έγκλημάτων εις 
τάς ύπό τό κομμουνιστικόν σύστημα βιούσας άνθρωπίνας κοινωνίας. .

Σήμερον έν έκ τών κυριωτέρων οργάνων τής Διοικήσεως είναι ή άστυνομία, τής 
οποίας ή λειτουργία είναι συνδεδεμένη προς τάς περισσοτέρας άλλας ύπηρεσίας. 
Όθεν ή μή κανονική λειτουργία αύτής έπιδρα βλαπτικώς καί έπί τών λοιπών ύπη- 
οεσιών.



1494 Δ. Κατσιμαγκλή

Αί ύπηρεσίαι ασφαλείας της ’Αγγλίας εχουσι άποστολήν τήν πρόληψιν της 
διαπράξεως των εγκλημάτων καί τάς άναζητήσεις καί έρεύνας προς έξακρίβωσιν 
των πραγματικών στοιχείων τών διαπραχθέντων εγκλημάτων προς εύχερεστέραν

'Ο σκοπός ’Αστυφύλαξ εις τήν είσοδον τής Γενικής ’Ασφαλείας του Λονδίνου (Scotland Yard)·

άπονομήν τής δικαιοσύνης. Ούχ ήττον δμως δέν άγνοοΰσι καί τήν σημασίαν τής κατα
στολής τών εγκλημάτων καί πιστεύουν οτι άμφότεροι οΐ οροί ούτοι έκφράζουσι σχε
δόν τδ αύτό.
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Σήμερον, αί ύπηρεσίαι αδται, χάρις εις τάς προόδους, ιδίως των φυσικών επι
στημών, χρησιμοποιοϋσι άξιοπρεπεστέρας καί άσφαλεστέρας μεθόδους, προς έξιχνία- 
σιν τών πάσης φύσεως εγκλημάτων, έκμεταλλευόμεναι ιδίως τούς άψευδεστέρους καί 
άδολοτέρους μάρτυρας τούς οποίους εγκαταλείπει ό δράστης εις τον τόπον του εγκλή
ματος, τα ίχνη.

Παν μέσον, δι’ ού έτελέσθη το έγκλημα ή τα προϊόντα του έγκλήματος, διά τών 
οποίων άποδεικνύεται το έγκλημα ή ό ένοχος, θεωρείται ώς ίχνος του έγκλήματος. 
Τα ίχνη δυνατόν ν’ άνευρεθώσι εις τον τόπον του έγκλήματος, έπί τοϋ δράστου ή εις 
τό περιβάλλον του. Διά τών ιχνών, τάς περισσοτέρας φοράς έπιβεβαιώνονται ή δια- 
ψεύδονται απολύτως οί ισχυρισμοί τού δράστου ή τών μαρτύρων.

Πτώσις Γερμανικής βόμβας —κατά τ&ν τελευταΐον πόλεμον—· έπί τής οροφής 
τής ’Ασφαλείας τοϋ Αονδίνου.

Ούτω, αί ύπηρεσίαι αύται άπηλλάγησαν άπο τάς παλαιάς μεθόδους καί δεν 
παρίσταται πλέον άνάγκη νά χρησιμοποιώσι αναξιοπρεπή τεχνάσματα προς συλλο
γήν πληροφοριών ή νά καταφεύγωσι εις καταδότας, οίτινες ώς έπί το πλεϊστον τάς 
παρεχομένας πληροφορίας τάς δίδωσι έκ ταπεινών καί χαμερπών έλατηρίων έλαυ- 
νόμενοι.

'Η χρησιμοποίησις καταδοτών έπικρίνεται πολύ καί μόνον έξ άδηρίτου άνάγ- 
κης καταφεύγουσι είς αυτούς καί τούς χρησιμοποιοϋσι ιδίως δι’ άποκαλύψεις σπου
δαίων έγκλημάτων.

Οί άγγλοι άστυνομικοί γνωρίζουσι ότι όταν ή άστυνομία, ιδίως αί ύπηρεσίαι 
ασφαλείας, έπιτυγχάνουν νά άποκαλύπτουν τά περισσότερα έκ τών τελουμένων έγκλη
μάτων, νά συλλαμβάνουν τούς δράστας καί νά παραδίδουν αυτούς είς την Δικαιοσύνην, 
τότε περιορίζεται κατά πολύ ή έγκληματικότης, διότι οί περισσότεροι τών άνθρώπων 
δεν έγκληματοϋσι, σκεπτόμενοι καί φοβούμενοι μόνον την τιμωρίαν.

Προς έπιτυχίαν τοϋ σκοπού τούτου παρέστη άνάγκη δημιουργίας ειδικών κλά
δων : δηλαδή, έδημιούργησαν νέας ύπηρεσίας έξ ειδικευμένων ύπαλλήλων, οίτινες 
παρακολουθοϋσι καί έφαρμόζουσι όλας τάς νεωτέρας μεθόδους της έγκληματολογικής 
έπιστήμης καί τέχνης. Γνωρίζουν καλώς ότι ή διερεύνησις τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος
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είναι επίπονος εργασία καί δτι ή άνεύρεσις ιχνών καί ή κατάλληλος καί προσήκουσα. 
χρησιμοποίησις αυτών προς άποκάλυψιν τών άγνωστων δραστών είναι σύνολον κα
νόνων της έγκληματολογικής επιστήμης καί τέχνης καί δτι ουδείς άστυνομικδς καί δη 
της ασφαλείας, σεβόμενος εαυτόν, έπιτρέπεται νά τούς άγνοή ή νά μή τούς έφαρμόζη. 
Ό  "Αγγλος άστυνομικος γνωρίζει δτι, δταν έπιληφθή ενός έγκλήματος, τό πρώτον 
του καθήκον είναι νά, καθορίση καί νά διευκρινήση την αντικειμενικήν πλευράν του 
έγκλήματος, δηλαδή νά λάβη τάς άναγκαιούσας φωτογραφίας, νά τό περιγράψη, 
νά τό ΐχνογραφήση καί νά έξασφαλίση γενικώς τά προς άνακάλυψιν του δράστου καί 
άπόδειξιν της ένοχης αύτοϋ μέσα, ήτοι τούς μάρτυρας καί τά ίχνη. ’Αλλ’ ή έξασφά- 
λισις, ή λήψις καί ή χρησιμοποίησις τών ιχνών του τόπου του έγκλήματος, ιδίως εις 
τάς μεγαλουπόλεις, άπαιτεϊ έπιστημονικάς καί τεχνικάς γνώσεις, τάς οποίας καθώς 
άντελήφθην τάς διαθέτουν δλοι σχεδόν οί "Αγγλοι άστυνομικοί.

Βεβαίως εις τάς δυσχερεστέρας περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οί πλέον έξει- 
δικευμένοι καί οί πλέον έμπειροι. Ούχί σπανίως δέ παρίσταται ανάγκη νά έπικαλε- 
σθώσι την βοήθειαν καί την συμπαράστασιν είδικωτέρων έμπειρογνωμόνων, π.χ. 
’Ιατροδικαστών, Χημικών, Γραφολόγων, Ψυχιάτρων, κ.λ.π.

’Επίσης θεωρούν ως πρώτιστον καθήκον των την έξακρίβωσιν τής άφορμής 
καί τού σκοπού διά τόν όποιον έγένετο τό έγκλημα, την μέθοδον έργασίας καί τά 
τεχνάσματα πού έχρησιμοποίησε ό δράστης.

Δέν θεωρούν άσκοπον ή ματαιοπονίαν την άναζήτησιν καί περισυλλογήν καί 
τών πλέον άσημάντων άντικειμένων, άτινα έγκατέλειψε ό δράστης εις τόν τόπον τού 
έγκλήματος, διότι ουδείς δύναται νά προΐδη αν άντικείμενόν τ ι κατά τήν έξέλιξιν τής 
ύποθέσεως θά καταστή περιττόν ή άποδεικτικόν στοιχεΐον..

Πολλάκις δέ ή έπιμονή των αυτή συνετέλεσεν εις τό ν’ άποκαλυφθώσι δράσται 
όντως μυστηριωδών έγκλημάτων. Γνωρίζουν τήν άξίαν τής ταχείας ένεργείας καί τήν 
έκμεταλλεύονται μέ θαυμάσια άποτελέσματα χάρις εις τήν άρίστην όργάνωσίν των 
καί τήν ορθήν μέθοδόν των. Γνωρίζουν δτι τά αίτια τού έγκλήματος είναι πολλά, 
άλλ’ δτι τά κυριώτερα είναι τά όρμέμφυτα καί τά πάθη.

Διά νά τοποθετηθή άστυνομικος τις εις τήν υπηρεσίαν τής άσφαλείας τής Μη- 
τροπολιτικής άστυνομίας τής ’Αγγλίας δέον δπως έχη προηγουμένως υπηρετήσει 
έπί μακρόν εις Τμήμα Τάξεως, κατά τήν διάρκειαν δέ τής έν αύτώ υπηρεσίας του νά 
έχη έπιδείξει ικανότητας τοιαύτας, ώστε νά πιθανολογήται οτι ούτος δύναται νά έξε- 
λιχθή εις καλόν καί άποδοτικόν ύπάλληλον άσφαλείας.

Ό  μετατιθέμενος έκ τού Τμήματος τάξεως εις τήν υπηρεσίαν άσφαλείας δέν 
τοποθετείται άμέσως εις σοβαράν καί υπεύθυνον υπηρεσίαν, άλλ’ έκτελεϊ μάλλον 
έλαφράν τοιαύτην, ώς περιπόλου προς πρόληψιν μικροκλοπών ή σύλληψιν δραστών 
μικροαδικημάτων. Μετά πάροδον άρκετοΰ χρόνου καί έφ’ δσον άποδείξη δτι συγκεν
τρώνει τ ’ άπαιτούμενα προσόντα ήτοι, οξύνοιαν, κρίσιν, ικανότητα προς συνδυασμούς 
καί δημιουργικήν φαντασίαν, συγκράτησιν φυσιογνωμιών καί γνώσιν τής ζωής καί 
τού δλου βίου τού υποκόσμου τοποθετείται πλέον όριστικώς εις τήν δύναμιν τής άσφα
λείας. Κατά τόν χρόνον τής δοκιμαστικής περιόδου έκπαιδεύεται συγχρόνως, έπί 
δύο μήνας, εις τό ποινικόν Δίκαιον καί τήν έπιστημονικήν άστυνομίαν. Τά μαθήματα 
είναι περιληπτικά βεβαίως καί στρέφονται κυρίως περί τάς κλοπάς, τάς άπάτας, τήν 
συνωμοσίαν, τήν πλαστογραφίαν, τήν κιβδηλείαν, τόν έκβιασμόν, τά ναρκωτικά, τά 
ήθη, τήν ιατροδικαστικήν, τήν χημείαν, τήν βιολογίαν, τήν γραφολογίαν, κλπ.

'Ο όριστικώς τοποθετηθείς εις τήν υπηρεσίαν τής άσφαλείας ύπάλληλος δέν 
μετατίθεται πλέον εις άλλην ύπηρεσίαν. Διά τού τρόπου τούτου ή ύπηρεσία έπι- 
διώκει καί έπιτυγχάνει, άφ’ ένός μέν τήν έξειδίκευσιν τών υπαλλήλων της, άφ’ ετέρου 
δέ τό ν’ άποκτοΰν ουτοι τήν άναγκαιοΰσαν καί -άπαραίτητον πείραν. Έξαίρεσις 
δύναται νά γίνη μόνον εις περίπτωσιν προαγωγής, άλλά καί τότε μόνον δι’ ώρισμένας 
ειδικότητας, οπότε ό ύπάλληλος άσφαλείας δύναται νά έπανέλθη είς τήν ύπηρεσίαν
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/
Τμήματος τάξεως. ’Ιδιαιτέρα προσπάθεια καταβάλλεται διά να κατανοηθή παρά 
πάντων ή μεγίστη αξία την οποίαν ενέχει ό καταρτισμός μιας δικογραφίας.

'Ο καταρτίζων δικογραφίαν άστυνομικός πρέπει νά γνωρίζη οτι ή εργασία 
του θά περιέλθη καί εις χείρας άλλων καί ότι μεταξύ των άλλων, οίτινες θά την παρα- 
λάβωσι καί θά την μελετήσωσι συγκαταλέγονται καί πρόσωπα έκ των πλέον άριστων 
Νομικών τής χώρας του. Τούτου ένεκεν παρίσταται άνάγκη, όπως άπαντες,

Πρόσθετα καθήκοντα των άστυνομικών κατά τήν διάρκειαν τοϋ τελευταίου πολέμου
εις τήν ’Αγγλίαν.

οσάκις καταρτίζουσι δικογραφίαν έπιδεικνύωσι δλην των τήν ικανότητα καί έπιδε- 
ξιότητα καί όλα των τά προσόντα, άφ’ ενός μέν ϊνα καταστήσωσι εύχερεστέραν την 
άπονομήν της δικαιοσύνης, άφ’ έτέρου δέ μή βλάψωσι τό γόητρον του Σώματός των, 
τήν επαγγελματικήν των σταδιοδρομίαν καί τήν ατομικήν των αξιοπρέπειαν.

Ό  Διευθυντής τής ασφαλείας τής Μητροπολιτικής αστυνομίας τής ’Αγγλίας 
—Scotland Yard—είναι υπεύθυνος έναντι του Διευθυντοΰ τής Μητροπολιτικής άστυ- 
νομίας. Έ κ συνήθειας έπεκράτησεν ή διοίκησις τής άσφαλείας τοϋ Λονδίνου ν’ άνα- 
τίθεται εις πρόσωπον μέ Νομικήν κατάρτισιν, προς εύχερεστέραν άντιμετώπισιν των 
παρουσιαζομένων θεωρητικών προβλημάτων τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου ιδίως.

Ή  σημερινή μορφή τής υπηρεσίας ταύτης είναι αποτέλεσμα μακροχρονίου
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καί πολλάκις άλληλοσυγκρουομένης νομοθετικής εργασίας. Διαιρείται αυτή εις 
δύο κυρίως κλάδους. Οί ΰπηρετοϋντες εις τον πρώτον κλάδον άσχολοϋνται μέ τήν πρό- 
ληψιν καί καταστολήν των πάσης φύσεως εγκλημάτων. Οί ΰπηρετοϋντες εις τον δεύ
τερον κλάδον, μέ τήν ασφάλειαν της Βασιλικής οικογένειας, τοϋ 'Υπουργικού Συμβου-

Πρόσθετα καθήκοντα των αστυνομικών κατά τήν διάρκειαν τοϋ τελευταίου πολέμου
εις τήν ’Αγγλίαν.

λίου, τήν ασφάλειαν τοϋ Κράτους, μέ τον έλεγχον των λιμένων αεροδρομίων καί άλλο- 
δαπών. Τά καθήκοντα καί ή άρμοδιότης των υπαλλήλων τοϋ δευτέρου κλάδου έπεκ- 
τείνονται ού μόνον εντός της δικαιοδοσίας της Μητρο πολιτικής αστυνομίας, άλλ’ έφ’ 
ολοκλήρου τής χώρας.

Ό  πρώτος κλάδος τής Γενικής άσφαλείας τοϋ Λονδίνου υποδιαιρείται εις διά
φορα Τμήματα κατ’ ειδικότητας. Τών τμημάτων προΐστανται ’Αστυνόμοι μέ άνά- 
λογον δύναμιν Ύπαστυνόμων, Άρχιφυλάκων, ’Αστυφυλάκων καί πολιτικών ύπαλλή-
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λων. Έξαίρεσις γίνεται διά τό Φωτογραφικόν έργαστήριον, εις ό ΰπηρετοϋσι μόνον 
αστυνομικοί καί διά τό Τυπογραφεΐον, εις δ ΰπηρετοϋσι μόνον πολιτικοί υπάλληλοι 
καί διευθύνεται παρ’ άνωτέρου πολίτικου υπαλλήλου.

Έτέρα υπηρεσία του πρώτου κλάδου τής Γενικής άσφαλείας είναι καί ή υπηρε
σία των Παραρτημάτων άσφαλείας. Εις έκαστον Τμήμα τάξεως υπάρχει, ώς καί παρ’ 
ήμΐν, δύναμις έξ υπαλλήλων τής άσφαλείας, ήτις άσχολεϊται μέ την πρόληψιν καί 
καταστολήν των τελουμένων έν τή περιφερεία τοϋ Τμήματος εγκλημάτων.

Ή  δύναμις αΰτη—Ύπαστυνόμοι, άρχιφύλακες, άστυφύλακες καί πολιτικοί 
υπάλληλοι—είναι άνάλογος μέ την σπουδαιότητα τής περιφερείας τοϋ Παραρτήματος 
καί διοικεϊται υπό ’Αστυνόμου, συνήθως όμως ύπό ύπαστυνόμου α' τάξεως.

Δεν είναι δυνατόν ούτε τό κρίνω σκόπιμον νά περιγράφω τήν εργασίαν δλων των 
Τμημάτων, άλλά θ’ άναφέρω τινά έκ των σπουδαιοτέρων ώς τό Α' τό όποιον άσχολεϊ- 
ται μέ τάς πλέον σοβαράς υποθέσεις έγκλημάτων, αΐτινες έχουσι άνάγκην μεγάλων 
προσπαθειών καί ειδικών ερευνών. Τό Τμήμα τοϋτο άσχολεϊται επίσης καί μέ άδι- 
κήματα κατά Κυβερνητικών υπηρεσιών καί μέ εγκλήματα, τών οποίων τήν δίωξιν 
ενεργεί αύτοβούλως ή Είσαγγελική αρχή. Είς τήν άρμοδιότητά του υπάγεται καί ή 
άναζήτησις καί σύλληψις τών διαφόρων δραπετών καί τών διεθνώς δρώντων κακο
ποιών διά τούς οποίους άπαιτοϋνται είδικαί γνώσεις καί γλωσσομάθεια. Τό Τμήμα 
τοϋτο διαθέτει έπίσης καί δύναμιν έξ υπαλλήλων έχόντων πείραν όλων τών εγκλημα
τικοί'./ τύπων, ή δέ δικαιοδοσία των δέν περιορίζεται είς τό νά έπιβλέπωσι μόνον την 
περιοχήν τοϋ Λονδίνου, άλλά καί τών επαρχιών. Έπιβλέπουσι ιδίως τά ιπποδρόμια, 
τά άθλητικά γήπεδα, κλπ.

Έτέρα σπουδαία υπηρεσία τής Μητροπολιτικής άσφαλείας είναι καί ή υπηρε
σία τής σημάνσεως μετά τών διαφόρων Τμημάτων αυτής ήτοι τοϋ δακτυλοσκοπικοΰ, 
άρχείου, όνομαστικοϋ ευρετηρίου, φωτογραφικοϋ, γραφείου μεθοδικοτήτων, τυπο
γραφείου, χημείου, βιολογικού εργαστηρίου, τοξικολογικοΰ, έξετάσεως πυροβόλων 
όπλων καί καλύκων, γραφολογίας, γραφομηχανών, κλπ.

Ή  υπηρεσία αυτή είς ούδέν διαφέρει τής ήμετέοας Διευθύνσεως τών Έγκλη- 
ματολογικών 'Υπηρεσιών. 'Ο ισχυρισμός ουτος δέν είναι οίησις άλλά πραγματικότης 
καί οχι μόνον ό υποφαινόμενος, άλλά καί οί λοιποί κ.κ. συνάδελφοι, άμφοτέρων τών 
σωμάτων ήσθάνθημεν μεγάλην ίκανοποίησιν άπό τήν διαπίστωσιν ταύτην.

Έλάχισται μικρολεπτομέρειαι ύφίστανται έξ ών αί μάλλον άξιαι μνείας είναι ή 
λειτουργία, κατά τό συγκεντρωτικόν σύστημα, τοϋ Ποινικού Μητρώου, το όποιον 
διεξάγεται έν ’Αγγλία, μόνον έπί τή βάσει τής. δακτυλοσκοπίας, τής φωτογραφίας 
καί λοιπών τεχνικών μεθόδων. Διά τοϋ τρόπου τούτου άποκλείεται πλέον ή περί- 
πτωσις παροχής έσφαλμένων πληροφοριών, περί τοϋ ποινικού μητρώου άτόμου τινός. 
"Οταν συληφθή έν άτομον έκτος τής δικαιοδοσίας τής Μητροπολιτικής άστυνομίας 
έξ οιουδήποτε αστυνομικού σώματος ή έτέρας αρχής, τά δακτυλικά αύτοΰ άποτυπώ- 
ματα λαμβάνονται είς διπλοΰν καί το μέν έν δελτίον μετά τών λοιπών σχετικών έγ- 
γράφων άποστέλλεται είς τήν Μητροπολιτικήν ’Ασφάλειαν—Κεντρικόν Γραφεΐον— 
ευθύς αμέσως μετά τήν σύλληψιν, τό δέ έτερον ταξιθετεϊται είς τό άρχεΐον τής το
πικής άστυνομίας. Τά δακτυλικά άποτυπώματα ταξιθετοΰνται, έν ’Αγγλία, κατά 
τό σύστημα τοϋ Galton— Henry.

Μετά τον έλεγχον τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τοϋ συλληφθέντος καί έφ’ 
οσον διαπιστωθή ότι ουτος έχει δράσει καί κατά τό παρελθόν, άνευρίσκεται ό φάκελλός 
του καί άποστέλλεται τό άντίγραφον τοϋ ποινικού του μητρώου είς τήν έπιληφθεΐσαν 
άρχήν. Αυτή μετά τής κατά τοϋ συλληφθέντος σχηματισθείσης δικογραφίας άπο- 
στέλλει τοΰτον είς τό Δικαστήριον καί όταν κηρυχθή ύπό τών ένορκων ένοχος τής άπο- 
διδομένης αύτώ κατηγορίας καί προ τής έπιβολής τής ποινής ύπό τών Δικαστών, ή 
άστυνομική άρχή παραδίδει τότε μόνον καί τό ποινικόν του παρελθόν, ίνα χρησιμεύση 
τοϋτο προς έπιμέτρησιν τής έπιβληθησομένης ποινής. ’Εάν οί ένορκοι δέν κηρύξωσι
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τον κατηγορούμενον ένοχον ή αστυνομική άρχή εις ούδένα επιτρέπεται ν’ άνακοινώση 
το ποινικόν παρελθόν τοϋ κατηγορουμένου.

Διά τούς διά πρώτην φοράν συλληφθέντας δεν σχηματίζεται μόνιμος φάκελλος, 
αλλά πρόχειρος καί μέ αΰξοντα αριθμόν κατ’ έτος άλλασσόμενον μέχρις δτου έκδικα- 
σθή ή ύπόθεσις καί καταστή τελεσίδικος ή άπόφασις οπότε αν καταδικασθή ό πρόχει
ρος φάκελλος μετατρέπεται εις μόνιμον καί λαμβάνει τον σχετικόν αΰξοντα αριθμόν 
της σημάνσεως, αν άθωωθή καταστρέφονται άπαντα τά στοιχεία σημάνσεως.

Έ κ των ανωτέρω καταφαίνεται δτι ή υπηρεσία αΰτη διατηρεί δύο ειδών φα- 
κέλλους εις τά αρχεία της. τούς φακέλλους των καταδικασθέντων καί τούς φακέλλους 
των ύπό κατηγορίαν.

'Η ένημέρωσις των φακέλλων μέ τό άποτέλεσμα της δίκης είναι πλήρης, διότι 
ή γνωστοποίησις ένεργεΐται από τον Δημόσιον κατήγορον —’Αστυνόμος—καί άπό 
τον Διευθυντήν της φυλακής εις ας περιπτώσεις ό καταδικασθείς δεν έξηγόρασε τήν 
ποινήν του ή αΰτη δεν ήτο χρηματική τοιαύτη. Ό Διευθυντής τής φυλακής γνωστο
ποιεί επίσης, προ είκοσι καί μιας ήμερων (δεν ήδυνήθην νά άντιληφθώ, διότι 21 ήμέ- 
ραι καί ούχί είκοσι (20) ή είκοσι πέντε (25) καί τήν έξοδον έκ τής φυλακής παντός 
άποφυλακιζομένου, ώς καί τον τόπον διαμονής αύτοϋ καί τό μέρος εις δ πρόκειται νά 
έργασθή οδτος. Μετά τήν λήψιν τής άναγγελίας άποφυλακίσεως, ή άρμοδία υπηρεσία 
του άρχείου μεταφέρει τον φάκελλον τοϋ άποφυλακιζομένου, έκ τοϋ ν ε κ ρ ο ύ  άρ- 
χείου, εις τό έν ένεργεία άρχεΐον. Τό μέτρον τοϋτο λαμβάνεται προς άποφυγήν πε
ριττής άπασχολήσεως τής ύπηρεσίας, μέ πρόσωπα ευρισκόμενα είς τήν φυλακήν καί 
εντεύθεν έλαττώσεως των δυσχερείων κατά τάς αναζητήσεις, λόγω τοϋ μεγάλου αρι
θμού των σημανθέντων ατόμων.

'Ο καταρτισμός των φακέλλων των σεσημασμένων άτόμων γίνεται έπί τή βάσει 
των διδαγμάτων τής έγκληματολογικής έπιστήμης καί τής αστυνομικής πείρας καί 
τούτου ένεκεν είναι άπό πάσης έπόψεως άψογος καί πλήρης. Έ κ μόνης τής μελέτης 
τοϋ φακέλλου δύναται πας αστυνομικός νά σχηματίση έναργεστάτην εικόνα περί τής 
δλης προσωπικότητος τοϋ άτόμου αύτοϋ, νά λάβη μετά πάσης λεπτομέρειας τήν 
περιγραφικήν του έπισήμανσιν, νά πληροφορηθή τον τρόπον καί τήν μέθοδον τής δρά- 
σεώς του, τούς συνεργάτας του. τά μέρη είς ά συχνάζει, ν’ άνεύρη τον γραφικόν του 
χαρακτήρα καί γενικώς νά άρυσθή τοιαύτης φύσεως πληροφορίας, ώστε ν’ άποκλείε- 
ται περίπτωσις μή ίκανοποιήσεως καί τών πλέον άπιθάνων παρουσιασθησομένων υπη
ρεσιακών άναγκών. Διά τούς λόγους τούτους θεωροΰμεν ώς πλήρως δεδικαιολογημέ- 
νην τήν ύπερηφάνειαν τής ύπηρεσίας ταύτης διά τό όντως πολύτιμον άπόκτημά της 
καί άναγνωρίζομεν τάς άνεκτιμήτους ύπηρεσίας τάς οποίας προσφέρει.

'Ο φάκελλος σημανθέντος άτόμου καταστρέφεται, δταν τό άτομον τοϋτο ύπερβή 
τό 75ον έτος τής ήλικίας του, καί έφ’ δσον κατά τό διάστημα τής τελευταίας δεκαετίας 
είς ούδεμίαν έτέραν παράβασιν ύποπέση.

Είς μερικά Τμήματα τής ύπηρεσίας σημάνσεως τής Scotland-Yard δέν πα- 
ρετήρησα τήν ίδιαν τελειότητα μέ τήν τοϋ άρχείου. Τό γραφεΐον μεθοδικοτήτων (Mo
dus Operandi) π.χ. δέν χρησιμοποιεί, προς άναγνώρισιν άπό τούς παθόντας καί 
φωτογραφίας τών καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα έγκληματιών, άλλά προσπαθεί νά 
έπιτύχη ταύτην μόνον έκ τοϋ είδους τοϋ διαπραχθέντος άδικήματος, τής χρησιμο- 
ποιηθείσης μεθόδου καί τών σωματικών έλαττωμάτων τοϋ δράστου.

Τό σύστημα τοϋτο είναι μειονεκτικόν καί,άντίθετον προς τάς σημερινάς δοξα
σίας τής έγκληματολογικής έπιστήμης καί τής άστυνομι κής πείρας. Τό σύστημα τοϋ 
Modus Operandi είναι πράγματι αποτελεσματικόν προς άνακάλυψιν τών άγνώστων 
δραστών τοϋ έγκλήματος έν συνδυασμώ δμως, ώς παρ’ ήμϊν καί αλλαχού καί είς αυτήν 
ακόμη τήν άστυνομίαν τής Γλασκώβης, προς τήν άρχειοθέτησιν τών φωτογραφιών 
τών καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματιών καί προς τό άρχεΐον σωματικών έλατ
τωμάτων αυτών.
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Ό  εγκληματίας είναι δυνατόν νά λαβή προφυλαχτικά μέτρα και νά μή εγκατά
λειψη τα δακτυλικά αύτοϋ άποτυπώματα καί τδ πιθανώτερον δ παθών νά μή δύναταί 
νά περιγράψη τά πραγματικά χαρακτηριστικά του δράστου, άλλά νά συγκράτηση 
την εικόνα τής φυσιογνωμίας αύτοϋ, οπότε διά τής έπιδείξεως των φωτογραφιών 
ν’ άναγνωρίση αυτόν εόκολώτερον.

'Ως μειονέκτημα θεωρώ επίσης καί την ελλειψιν τεχνιτών τσιγκογράφων, 
εις τό καθ’ δλα τ’ άλλα άρτιον καί πλούσιώτατον τυπογραφείου τής υπηρεσίας άσφα- 
λείας. 'Η ελλειψις όμως αυτή μόνον βλάβην δάναται νά έπιφέρη διότι καθ’ έκαστον 
24ωρον ή υπηρεσία αΰτη αναγκάζεται νά τύπωση κατά χιλιάδας τά δελτία πληροφο
ριών μέ τάς φωτογραφίας τών διαφόρων καταζητουμένων προσώπων. Αί φωτογραφίαι 
αδται διά νά κατασκευασθώσι τ ’ άπαραίτητα κλισέ, παραδίδονται εις πρόσωπα ξένα 
προς την υπηρεσίαν, τά όποια άσφαλώς θά τής έμπνέωσιν έμπιστοσύνην, άλλά τό κατ’ 
εμέ προτιμότερον θά ήτο νά ήσαν υπάλληλοι τής ιδίας υπηρεσίας, ώς καί οί λοιποί 
τεχνΐται τοΰ τυπογραφείου αυτής.

Έκτος τοΰ άρχείου τοΰ ποινικοΰ μητρώου, τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, 
τών ονομαστικών ευρετηρίων, τοΰ γραφείου μεθοδικοτήτων κλπ., αί ύπηρεσίαι ασφα
λείας, εις τάς μεγάλας πόλεις τής ’Αγγλίας, έχουσι καταρτίσει καί ιδιαίτερα άρχεΐα, 
μέ τούς αριθμούς μηχανών κλαπέντων αύτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, γραφομηχανών, 
ή μέ τούς άριθμούς έπί σκελετών ποδηλάτων, μικροσκοπίων, πυροβόλων οπλών, 
μέ τούς τύπους δλων τών ελαστικών αύτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, ποδηλάτων, βλη
μάτων, καλύκων, πυρίτιδος, υφασμάτων, μέ δείγματα χώματος έκ διαφόρων μερών 
τής χώρας, μέ δείγματα τριχών άνθρώπων καί δλων τών ζώων, μέ σπόρους διαφόρων 
φυτών, μέ δείγματα ξυλείας διαφόρων δένδρων, μέ διαφόρους τύπους εκρηκτικών 
μηχανημάτων, εύφλέκτων ούσιών κλπ. Περί τά 450 αύτοκίνητα κατά μήνα κλέ- 
πτονται εις τήν περιφέρειαν τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. Οί δράσται έκτος 
τών άλλων χρησιμοποιουμένων μεθόδων παραλλαγής τών κλεπτομένων αύτοκινήτων, 
έξαφανίζουσι καί τον αριθμόν τής μηχανής αύτών διά ρινίσματος καί κατόπιν δημι- 
ουργοΰσι νέον ψευδή τοιοΰτον.

Ύπάρχουσι διάφοροι μέθοδοι, δι’ ών επανεμφανίζεται ό τό πρώτον υπό τοΰ 
εργοστασίου χορηγηθείς άριθμός τής μηχανής. ’Αρκετός αριθμός έκ τών κλαπέντων 
αύτοκινήτων άνευρίσκεται ύπό τών υπηρεσιών άσφαλείας διά τών μεθόδων αύτών. 
Ούχ ήττον όμως τά περισσότερα δέν άνευρίσκονται, ώς αί υπέροχοι άγγλικαί 
άστυνομικαί στατιστικαί καταμαρτυροΰσι.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Εις τό 30ον τεϋχος τοΰ περιοδικού καί εις τό τέλος τής σελίδος 1446 δέον νά προστε- 
θώσιν οί κάτω9ι στίχοι, οΐτινες παρελήφθησαν έκ τυπογραφικής άβλεψίας:

«τροπάτου (Υπουργείου) τοΰ εξωτερικού έμπορίου τό σιτάρι (δέον νά έχωμεν ύπ’ δψιν μας 
δτι τότε έφηρμόζετο ή Ν.Ε.Π.), τό όποιο μετεπώλησε στήν Ευρώπη καί νά μείωση μέ αύ- 
στηρό έλεγχο τά έξοδα τής βιομηχανικής παραγωγής.

Μ’ αυτό τόν τρόπο κατωρθώθη ή πτώσις τών τιμών στά είδη τής κρατικής βιομη 
χανίας κατά Φεβρουάριο τοΰ 1924».
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* Υπό χ. Ν. Ο. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, * Αστόν, Δ)ντοϋ A

1. — Τά πρώτα σπέρματα τοϋ σοσιαλισμού στην 'Ελλάδα.
2. —Οί εργατικές απεργίες τοϋ 1879, τοϋ 1882, τοϋ 1885 κα ι τοϋ 1887,
3. —Ή  ταραχωδης~απέργία Λαυρίου τοϋ 1896 κα ί ή 9μηνος απεργία τών ιδίων εργα

τών Λαυρίου τοϋ 1906.
4. —’Έναρξις τής σοσ ιαλιστικής προπαγάνδας δ ιά  τοϋ τύπου—Σοσιαλ ιστ ικός όμιλός Πατριών.
5 . —Ό  σοσιαλισμός τοϋ Σταύρου Καλλέργη κα ί τοϋ  Πλάτωνος Δρακούλη.
6. —'Εορτασμός τής πρώτης εργατικής πρω τομαγιάς τό 1894 από τούς °Ελληνας σοσ ια -

λιστάς.
7. —Ό  σοσιαλισμός τοϋ  ‘Αντύπα (1904—1907).
8. —Σ οσ ιαλ ιστ ικός δμιλος Βόλ,ου (1908)—Σύνδεσμος μ έ  Σ οσ ιαλ ιστ ική  Φεντερασιόν τ ή ς

Θεσσαλονίκης.
9. —Ό ργάνωσις τών σοσιαλιστώ ν στην 'Ελλάδα μετά  τήν Ρω σσική  κομμουνιστική επα

νάσταση (1917).
10. —Π ροσχώρησις τό  1924 τοϋ σοσιαλιστικού κόμματος εις τήν Γ" Διεθνή κα ί μετονο

μ α σ ία  του εις Κομ. Κ όμμα 'Ελλάδος.
11. —Αύγουστος 1936— Απρίλιος 1941.

1. Εΐναί. καιρός να εξετάσουμε περιληπτικά τήν 'Ιστορία καί τήν έξέλιξι του 
σοσιαλισμού καί τοϋ κομμουνισμού στήν Ελλάδα, γιά νά δοΰμε πώς καί άπό ποιους 
είσήχθησαν καί μετεδόθησαν οί διάφορες σοσιαλιστικές καί κομμουνιστικές θεωρίες, 
καί πώς συνεκροτήθη τό Κομ. Κόμμα Ελλάδος.

Δυστυχώς, δπως καί στά άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, έτσι καί στήν Ελλάδα δέν 
έδόθη μεγάλη σημασία στον κίνδυνο, πού περιείχαν γιά τό άστικό κοινωνικό σύστημα 
καί γιά τό Κράτος τό ίδιο, οί διάφορες νέες πολιτικοκοινωνικές θεωρίες, πού άπό τό 
1870 περίπου, άρχισαν νά κυκλοφορούν καί στή χώρα μας, κατά διαφόρους τρόπους.

Μερικά μάλιστα περιστατικά φανερώνουν δτι, μολονότι ακόμη δέν είχε κυ
κλοφορήσει στήν Ελληνική κοινωνία ή θεωρία τοϋ Μάρξ περί της πάλης τών τάξεων, 
έν τούτοις οί άκαθόριστες σοσιαλιστικές θεωρίες πού άρχισαν νά διαδίδωνται μεταξύ 
τών έργατών προεκάλεσαν ένεργό δράσι αύτών.

’Εν πρώτοις μετά τήν πτώσι της κομμούνας τοϋ Παρισιού .ήρθαν καί στήν Ε λ
λάδα τό 1871 μερικοί κομμουνάριοι, δπως τούς έλεγαν, τούς οποίους ή αστυνομία 
έφυλάκισε άμέσως.

Φαίνεται δτι καί αυτοί ασφαλώς δέν έμειναν άργοί, άλλά δσο μπόρεσαν μετέ
δωσαν τή σοσιαλιστική ιδεολογία τους.

Στή Σΰρο, πού τότε- άποτελοΰσε τό σπουδαιότερο βιομηχανικό καί ναυτιλια
κό κέντρο της Ελλάδος πρωτοϊδρύθηκε τό 1879 μέ τον τίτλο « ’Αδελφικός Σύνδεσμος» 
τό πρώτο εργατικό σωματείο τών ξυλουργών Ναυπηγείου Σύρου καί υστέρα άπό λίγο 
ιδρύεται καί τό σωματείο έργατών Βυρσοδεψείων.

Μετά λίγα χρόνια, δηλαδή τό 1882 ίδρύθη στάς ’Αθήνας καί τό πρώτο σωμα
τείο τών τυπογράφων.

Στο καταστατικό τοϋ Σωματείου αύτοΰ βρίσκουμε καί τήν έξης διάταξι, 
πού περιέχεται στο 2ο άρθρο: «'Η  διοικητική επιτροπή μετά τών 2/3 τούλάχιστον 
» της όλομελείας τοϋ συμβουλίου, οσάκις οί δροι της έργατικής ζωής εύρίσκονται 
»  είς διάστασιν μέ τό ύφιστάμενον τυπογραφικόν ήμερομίσθιον, τήν ύφισταμένην 
» διάρκειαν της ήμερησίας ή νυκτερινής εργασίας καί τήν καθόλου κατάστασιν τής 
» τυπογραφικής βιομηχανίας, συνέρχεται είς ειδικήν συνεδρίασιν έν τή οποία άπο- 
» φασίζονται τά ληπτέα μέτρα μεταξύ τών οποίων, πρώτον μέν είναι ή φιλική συνεν- 
» νόησις μετά τών καταστηματαρχών, τελική δέ ή κήρυξις γενικής ή μερικής άπερ- 
»  γίας.».
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Καί στο 11ο άρθρο χαρακτηρίζεται ώς προδότης κά§ε απεργοσπάστης « . . .  
» έάν, γράφει, μέλος τι παραβή την διάταξιν ταύτην (περί άπεργίας) κηρύσσεται προ- 
» δότης, διαγράφεται τοϋ μητρώου του ’Εργατικού Συνδέσμου καί στερείται όλων 
»  των προηγουμένων καταθέσεων του καί παντός άπό τοϋ συνδέσμου δικαιώματος. 
η Τό ονομα αύτοϋ δημοσιεύεται έν τη έφημερίδι του συνδέσμου καί έκτίθεται επί. 
» μαύρης πινακίδος έν τη λέσχη αύτοϋ».

"Οπως βλέπουμε, τό σωματείο αυτό, μολονότι θεωρεί ώς μέσον έπιδιώξεως 
των διεκδικήσεων των έργατών τυπογράφων καί την άπεργίαν, θέτει εις τήν πρώτην 
μοίραν την φιλικήν συνεννόησιν μετά των καταστηματαρχών.

Άπό αύτό προκύπτει ότι οί "Ελληνες έργάτες διεπνέοντο άκόμη άπό υγιείς 
καί ήθικές άρχές καί ότι τήν άπεργία τήν θεωρούσαν ώς τό τελευταίο μέσο για να 
ύπερασπισθοΰν ώρισμένες δίκαιες άπαιτήσεις των, πού οί εργοδότες δέν θά ήθελαν 
φιλικώς νά τακτοποιήσουν.

Έάν λοιπόν τότε οί Κυβερνήσεις έπολιτεύοντο όχι κομματικά, άλλά έθνικά, 
θά έφήρμοζον στις περιπτώσεις αυτές τήν υ ποχρεωτ ι κή  δ ια ι τησία ,  πού οί έρ
γάτες μόνοι τους ζητούσαν καί δέν θά έδίδετο ή εύκαιρία στους κατόπιν κομμουνιστάς— 
Μαρξιστάς νά καλλιεργήσουν τήν ταξική πάλη καί νά μεταβάλουν τήν άπεργία σε 
όπλο πλέον έναντίον των εργοδοτών.

2. Δύο εργατικές άπεργίες, πού είναι καί οί πρώτες στήν Ελλάδα έγιναν στή 
Σΰρο, στις 17 Φεβρουάριου 1879. Τις άπεργίες αύτές τις συνοδέυσαν καί ταραχές. 
Αιτία δέ, πού προεκλήθησαν, ήτο ή πτώσις τών ημερομισθίων τών έργατών.

Κατόπιν στις 21 Φεβρουάριου 1879 έγινε ή άπεργία τών βυρσοδεψεργατών.
Τά αιτήματα τών έργατών αύτών ήσαν τά έξης :
α) Αΰξησις τών ήμερομισθίων σύμφωνα μέ τή νέα διατίμησι τοϋ νομίσματος, 

δηλαδή κατά 27 %.
β) Τά ήμερομίσθια νά πληρώνωνται σέ νόμισμα διατιμήσεως.
γ ) Νά καταργηθή ή κατ’ άποκοπήν έργασία.
δ ) Νά ληφθή πρόνοια, ώστε όλοι οί έργάτες νά δουλεύουν καί όχι μερικοί νά 

μη βρίσκουν δουλειά. 1
ε) Νά έλαττωθοΰν οί ώρες της δουλειάς (υπήρχε τότε το 12ωρο) καί

στ) Νά καταργηθή ή 2ωρη δουλειά τών Κυριακών, πού τήν έ'λεγαν άγγαρεία 
γιατί δέν έπληρώνετο.

Καί γιά τά ζητήματα αύτά, έγινε πρώτα φιλική άπόπειρα προς τούς έργοδότες, 
άλλά αύτοί δέν δέχτηκαν καί γ ι’ αύτό έκηρύχθη ή άπεργία.

'Η άπεργία αυτή λόγω τής έπεμβάσεως τής άστυνομίας πήρε μιά οξύτητα σοβαρή.
Έκτος άπό τις άπεργίες αύτές, σημειώθησαν τότε (1882) καί άλλες άπεργίες 

όπως ή άπεργία τών τσαγγαράδων στήν ’Αθήνα, ή άπεργία τών ραφτάδων στον 
Πειραιά.

Τέλος έγινε καί ή πρώτη άπεργία τών μεταλλωρύχων τοϋ Λαυρείου (1883), 
ή δεύτερη έγινε τον ’Ιούλιο τοϋ 1887. Τά αίτήματά τους ήσαν: α) αυξησις ήμερομι- 
σθίων, β) έξαναγκασμός της έταιρείας νά φτιάξη έργα γιά νά μή σκοτώνωνται οί 
έργάτες καί γ ) κατάργησι της δουλειάς τής Κυριακής.

Στις άπεργίες αύτές βλέπει κανείς ότι οί έργάτες κινούνται άπό τήν ένδιάθετο 
προσπάθεια κάθε άνθρώπου νά βελτιώση τούς όρους τής ζωής του καί νά έξασφαλίση 
τήν αύτοσυντήρησί του. Δέν βρίσκουμε δηλαδή άκόμη σπέρματα έπαναστατικά, 
σπέρματα άντεθνικά καί άντικοινωνικά.

Οί έργάτες παρακαλοΰν φιλικώς τούς έργοδότες καί τό Κράτος νά τούς προ- 
στατεύση, άλλ’ αύτοί δέν τούς προσέχουν καί τό αίσθημα τής αύτοσυντηρήσεως τούς 
άναγκάζει νά προστατεύσουν τον εαυτόν τους μέ τήν άπεργία.

'Η άπεργία, έτσι, μέχρι τής στιγμής δέν άποτελεΐ μέσο έπαναστατικής πάλης. 
Τούτο τό άναγνωρίζει καί 6 τότε άστικός τύπος.
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Οί «Καιροί» τού Κανελλίδη έγραφον στο φύλλο της 24ης Δεκεμβρίου 1895 
τά έξης :

«Έ κ  Λαυρείου λαμβάνομεν συνεχώς πληροφορίας λίαν δυσαρέστους περί της 
» καταστάσεως των είς τά μεταλλωρυχεία εργαζομένων. Αί έταιρεΐαι φέρονται 
» προς τούτοι^ μετά πολλής άσπλαχνίας, περί της ζωής των ούδεμίαν πράγματι 
» λαμβάνουσι πρόνοιαν καί τούς νοσοϋντας έγκαταλείπουσιν άνευ εγκαίρου ιατρικής 
» περιθάλψεως».

«Εκμεταλλεύονται αυτούς δίκην υποζυγίων καί μικρά παρέχουσιν αύτοΐς 
» μισθώματα, άνεπαρκή όλως προς συντήρησιν».

Το σημείο αύτό προσέχουμε ιδιαίτερα γιατί πρέπει νά ξεύρουμε ότι ύποχρέωσι 
των εργοδοτών (κεφαλαιούχων) καί τού Κράτους είναι ν’ ακούουν εύμενώς κάθε 
αϊτησιν εργάτου καί νά την ικανοποιούν, εφόσον είναι δικαία.

Σέ περίπτωσι δέ διαφωνίας, καθήκον τοϋ Κράτους πλέον είναι, νά έπεμβαίνη 
νά λύη δικαίως τη διαφωνία καί νά έπιβάλη τήν άπόφασί του, ώστε νά μη δημιουρ- 
γήται σύγκρουσις μεταξύ εργάτου καί εργοδότου.

Τά διάφορα τέλος αιτήματα τών έργατών, εφόσον δεν είναι παράλογα καί δέν 
στρέφωνται κατά τοϋ κοινωνικού μας καθεστώτος, δέν πρέπει νά τά χαρακτηρίζουμε 
κομμουνιστικά καί τοΰτο γιατί τότε δίνουμε το δικαίωμα στούς κομμουνιστάς νά δη
μιουργούν μονοπώλιον προστασίας τών εργατικών συμφερόντων.

Γιά κάθε εργατικό αίτημα, πρέπει νά κάνουμε ειδική διάγνωσι, ώστε νά βρί
σκουμε εάν περιέχη δόσιν κομμουνισμού ή όχι ή εάν ύπό το πρόσχημα τοϋ εργατικού 
αιτήματος έπιδιώκεται άλλος άπώτερος σκοπός.

Μέχρι λοιπόν τοϋ 1895 στις έργατικές άπεργίες δέν διακρίνουμε δάκτυλο σο
σιαλιστικό.

3. Στήν τρίτη όμως άπεργία τών έργατών Λαυρείου, πού έγινε στις 8 Αύγού- 
στου 1896 καί κατά τήν οποία έσημειώθησαν καί θύματα λόγω τών ταραχών, διε- 
νεμήθησαν στούς εργάτες καί σοσιαλιστικές προκηρύξεις, πού έξηρέθιζον τούς εργά
τες καί τούς παρακινούσαν σέ ταραχές.

Συνελήφθησαν δέ οί σοσιαλισταί Γαβριήλ Δημητρίου καί Δημήτριος Παπαδη- 
μητρίου, ό όποιος μετέφερε τις προκηρύξεις.

Βλέπουμε έδώ, πώς οί σοσιαλισταί μπήκαν στή μέση ώς προστάται τής εργα
τικής τάξεως, ενώ τά αιτήματα τών έργατών δέν περιεΐχον τίποτε τό σοσιαλιστικό' 
ζητούσαν δηλαδή οί έργάτες νά πληρώνωνται τά ήμερομίσθιά των άπ’ εύθείας άπό 
τήν εταιρεία, καί οχι άπό διάφορους έργολάβους, πούς τούς’ έξεμεταλλεύοντο καί 
νά ίδρυθή νοσοκομείο γιά τήν περίθαλψη τών τραυματιζομένων κλπ.

Τέλος οί μεταλλωρύχοι Λαυρείου έκαμαν μιά άπεργία τό 1906, πού βάσταξε 
9 ολόκληρους μήνες.

Τά γεγονότα αύτά μας φανερώνουν άφ’ ένός μέν τήν έλλειψι ίχνους έργατικής 
πολιτικής άπό τις τότε Κυβερνήσεις, άφ’ έτέρου δέ ότι οί σοσιαλισταί δέν άφισαν τήν 
ευκαιρία, άλλά άνεμίχθησαν μέ τούς έργάτες γιά νά τούς παρασύρουν προς τήν ιδεο
λογία τους.

4. Κατά τήν έποχή πού έγίνοντο αύτά άρχισε καί ή σοσιαλιστική προπαγάνδα 
στήν Ελλάδα, μέ διάφορες έφημερίδες, πού δέν είχαν τον τίτλο μήτε παρουσιάζοντο 
ώς σοσιαλιστικές, άλλά συνήθως ώς έργατικές ή Δημοκρατικές. Μιά τέτοια έφημε- 
ρίδα ήτο ή ύπό τον τίτλον «Ελληνική Δημοκρατία», ή όποια έξεδίδετο ώς «Έφημερίς 
τού Δημοκρατικού συλλόγου Πατρών» (Μάϊος 1877).

Τήν έφημερίδα αυτή τήν έβγαλε ό Δημοκρατικός σύνδεσμος, πού τον άποτε- 
λούσαν μερικοί νέοι, οί όποιοι ήσαν όλοι σοσιαλισταί μέ κάποια άναρχική άπόχρωσι, 
γιατί καί στά μεγάλα Ευρωπαϊκά Κράτη δέν έπικρατοΰσε άκόμη ό έπιστημονικός 
σοσιαλισμός τού Μάρξ.

'Ο σοσιαλιστικός αυτός όμιλος Πατρών, κατώρθωσε νά συνδεθή καί μέ τις
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άλλες σοσιαλιστικές οργανώσεις τής Ευρώπης. Στην Έργατοσοσιαλιστική συνδιά- 
σκεψι τής Βάρνας, πού έγινε τον ’Οκτώβριο τοϋ 1876 έστειλαν καί χαιρετιστήριο 
γράμμα. 'Η άρμοδία μάλιστα έπιτροπή τής συνδιασκέψεως τούς απάντησε στέλνον- 
τάς τους καί τά πρακτικά.

Οί νέοι λοιπόν αυτοί σοσιαλισταί των Πατρών, πού ήσαν επηρεασμένοι καί 
από τις άναρχικές ιδέες τής εποχής εκείνης, είχαν ώς έμβλημά τους τό ρητό :

«'Η έπανάστασις είναι ό νόμος τής προόδου».
Οί σοσιαλιστικές τους αρχές φαίνονται, από τό περιεχόμενο τής έφήμερίδας 

των καί άπό διάφορες δημοσιεύσεις. Μια δημοσίευσις π.χ. γράφει τά έξής, για όσα 
συνέβαιναν στην ’Ιταλία : «Οί κοινωνισταί, προ μιας έβδομάδος, πολεμούν στά χω- 
» ριά πλησίον τής Νεαπόλεως. Εις τό Λετΐνο, μικρόν δήμον στην περιοχήν τοϋ Βε- 
» νεβέντου, άφοϋ έκαυσαν τό Δημαρχεϊον καί έμοίρασαν τά εϊδη πρώτης άνάγκης 
» στούς χωρικούς, έσύστησαν προσωρινή κυβέρνησι.

)>Είς τό Γκάλο, άλλο μικρό Δήμο, έπιασαν τό ταμεΐον, έκαυσαν τούς φορολο- 
» γικούς καταλόγους καί έμοίρασαν τά χρήματα στο Λαό. Τό πλήθος έμεινε εύχα- 
» ριστημένο άπό τον τρόπο των επαναστατών, δηλαδή γιά τό φανερό πόλεμο, όπου 
» κάνανε εναντίον τής σημερινής τάξεως των πραγμάτων».

Καί άπό άλλη δημοσίευσι βγαίνει ότι οί Πατρινοί σοσιαλισταί έπίστευαν, 
πώς ή λύσι τοϋ κοινωνικού προβλήματος δέν μπορεί νά γίνη άλλοιώτικα παρά μόνο 
μέ τήν κοινωνική έπανάστασι. «"Οσοι σκέπτονται άλλοιώτικα, έγραφαν, κάνουν 
» λάθος».

’Εννοείται ότι ή εφημερίδα αυτή έδιώχθη άμέσως καί οί σοσιαλισταί τής Πά
τρας συνελήφθησαν.

ΤΗταν δέ αυτοί οί έξής : Δ. Άμπελικόπουλος, Κ. Γριμμάνης, Ά λεξ. Εύμορ- 
φόπουλος, Κ. Μπομποτής, Σπαθάρας καί Άσημακόπουλος.

Προεφυλακίσθησαν οί τέσσαρες πρώτοι καί κατόπιν άπεφυλακίσθησαν.
Διετάχθη δέ ή άστυνομία τών Πατρών νά τούς έχη ύπό έπιτήρησιν ώς άναρ- 

χικά στοιχεία.
’Έτσι τελειώνει ή ιστορία τής πρώτης Ελληνικής σοσιαλιστικής όμάδος.
5. "Υστερα άπό λίγα χρόνια, στήν έποχή τοϋ Τρικούπη, ό Σταύρος Καλλέργης 

θέλησε νά βγάλη μιά σοσιαλιστική έφημερίδα μέ τον τίτλο « ’Ελευθερία», τον πρό
λαβε όμως ό Δρακούλης καί βγάζει «τό ’Άρδην» τον Αύγουστο τοϋ 1885.

'Ο Σταύρος Καλλέργης, πού ήτο σπουδαστής τού Πολυτεχνείου καί είχε κά
ποια έπαναστατική ορμή, μαζεύει τότε κάμποσους μαθητάς τού Πολυτεχνείου καί 
τού Γυμνασίου καί φτιάνει ένα σοσιαλιστικό σύλλογο.

Αυτοί συνεργάσθηκαν μέ τό Δρακούλη, άλλά διαφωνούσαν σέ πολλά σημεία.
Γύρω άπό τό «Άρδην» τού Δρακούλη συνεκεντρώθη τότε μιά ιδιαίτερη ομάδα 

άπό τούς ομοϊδεάτες του : Γ. Χαιρέτην, 'Ηρακλήν Γαρμπήν, Γ. Παπαρρήτορα καί 
Γρ. Ξενόπουλον πού τότε ήτο νεαρός λόγιος.

'Ο Σοσιαλισμός τού Δρακούλη ήτο ούτοπιστικός καί τό «Άρδην» ύστερα άπό 
ένα χρόνο σταμάτησε γιατί ό Καλλέργης τού έκανε στά κρυφά άντιπολίτευσι μέ 
τήν ομάδα του καί τον κατέκρινε. 'Ο Δρακούλης τότε πήγε στήν ’Αγγλία.

'Ο Σταύρος Καλλέργης βρίσκει τήν εύκαιρία καί άρχίζει μόνος τή δράσι. Τό 
1890, βγάζει μιά έφημερίδα μέ τον τίτλον «Σοσιαλιστής» όργανον τών κοινώ
ν ικοκτημο νικώ ν κοσμοπολιτικών άρχών».

Επίσης τον ίδιο χρόνο ιδρύει καί τον Κεντρικόν Σοσιαλιστικό Σύλλογο, εις 
τον όποιον έγράφησαν περισσότερα άπό 200 άτομα.

Τό έπόμενο έτος (1891) ό Δρακούλης εκδίδει τό «Έγχειρίδιον τοϋ ’Εργάτου» 
καί τήν ίδια χρονιά μιά ομάδα άπό φοιτητάς βγάζει νέα έφημερίδα μέ τον τίτλο «Κοι
νωνία», σέ δύο γλώσσες, Ελληνικά καί Γαλλικά.
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'Ο Καλλέργης έκτος τοϋ Κεντρικού σοσιαλιστικού ομίλου, φτειάνει καί άλλους 
ομίλους στον Πειραιά, Λαύρειο, Πάτρα, Πύργο, Ζάκυνθο, Αϊγιον καί Σϋρο.

’Αλλά ή διαμάχη μεταξύ Δρακουλικών καί Καλλεργικών σοσιαλιστών δέν 
έπαψε.

6. Το 1894 για πρώτη φορά στην Ελλάδα γιορτάζεται ή εργατική πρωτομα- 
γιά άπο δλους τούς σοσιαλιστές μαζί.

Ή συντηρητική «Έ φημερίς» τοϋ Κορόμηλά περιγράφει ώς έξης τήν πρώτη 
Ελληνική σοσιαλιστική έπίδειξι :

«'Η χθεσινή συνάθροισις των σοσιαλιστών.
«Έ ν τώ  Σταδίω. Πόσοι ήσαν.—Τίνες ώμΐλησαν.—’Α στυφύλακες 

» σοσιαλισταί.—Τό συνταχθέν ψήφ ισμ α.
«Χθες άπο τής 4ης ώρας μ.μ., ώς προεκηρύχθη, ήρξαντο νά συναθροίζωνται. 

» έν τώ παρά το Στάδιον χώρω, οί άποτελοΰντες το σοσιαλιστικόν κόμμα έν Έλλάδι. 
» Μέ τούς σοσιαλιστάς προσήρχοντο καί άπλοι θεαταί, πολλαί δέ οίκογένειαι κατέ- 
» λαβον τάς διεσπαρμένας τραπέζας τοϋ μικροΰ καφενείου».

«'Η πληθώρα τοΰ-ώραίου φύλου έδείκνυεν δτι δέν υπήρχε φόβος ταραχών, 
» άλλ’ ή άστυνομία καί ή μοιραρχία παραβλέπουσαι τό οίωνοσκόπιον έθεσαν άστυφύ- 
» λακας ύπό άστυνόμους καί έφιππον δύναμιν χωροφυλάκων.

« Περί τήν 6ην ώραν μ.μ., άπας ό χώρος τοϋ σταδίου έκαλύφθη ύπό ποικίλου 
» κόσμου άνδρών, γυναικών καί παίδων μεταξύ τών οποίων διεκρίνοντο 50—60 πέ
η ρίπου σοσιαλισταί, πάντες τίμιοι καί φιλόπονοι έργάται, φέροντες έρυθράς κογκάρ- 
)) δας έπί τοϋ στήθους.

«Κατά τον χρόνον τής συναθροίσεως έθεάθησαν άστυφύλακές τινες, έκ τών 
» διαταχθέντων, δπως έπιβλέψωσι τήν τάξιν, διανέμοντες κρυφίως διακηρύξεις εις 
» τό πλήθος τών θεατών, έρωτώμενοι δέ περί τούτων άπήντων σιγανά ώστε νά μή 
»  δύναται νά τούς άκούη τρίτος» τί να κάνωμε, μπλέξαμε καί μεΐς». Τό γεγονός πα- 
» ρήγαγε βαθεϊαν αϊσθησιν.

«Πρώτος μίλησε ό Πλ. Δρακούλης. 'Ο λόγος του ήταν συνετός. ’Έκανε μάλλον 
» διάλεξι έπάνω στο ιστορικό τής έργατικής πρωτομαγιάς,

«Δεύτερος μίλησε ό Σταύρος Καλλέργης. 'Ο λόγος του ήταν. πολεμικός καί 
» γεμάτος μίσος κατά τής πλουτοκρατίας. Μέ τή δυνατή φωνή του άνέπτυξε τό σο- 
» σιαλιστικό πρόγραμμα, πού γιά πρώτη φορά άκούστηκε σέ δημόσιο τόπο. Νά μιά 
περικοπή άπο τό λόγο του :

«Ποιοι είμεθα καί τί θέλομεν ; Εϊμεθα σοσιαλισταί καί θέλομεν έπί τοϋ πα- 
» ρόντος τήν βελτίωσιν τής θέσεως τών έργατών καί τήν διάδοσιν τής ιδέας τής έντε- 
» λοΰς χειραφετήσεως αυτών έν τώ μέλλοντι. Τήν έπιτυχίαν δέ τοϋ σκοποΰ μας θά 
» ζητήσωμεν κατ’ άρχάς μέ ειρηνικά μέσα, έάν δέ δέν τό κατορθώσωμεν, διά πάσης 
» θυσίας θά φροντίσωμεν νά πραγματοποιήσωμεν τούς σκοπούς μας. . . . . .

«'Ύστερα μίλησε ό Εύάγγελος Μαρκαντωνάτος, σά νέος πού ήταν, έβγαλε 
» λόγο γεμάτο φωτιά καί λαΰρα. Κήρυξε φανερά πώς οί έργάτες μόνο μέ έπαναστα- 
» τικά μέσα μπορούν νά ξεσκλαβωθούν. Καί τελευταίος ό Δ. Γραμματικός, πού τό- 
» νισε κυρίως τήν άνάγκη τής μόρφωσης. «Πρέπει είπε νά μορφωθούμε. Ά ν  δέν μορ- 
» φωθή ό έργάτης δέν μπορεί νά ξυπνήση. Χωρίς μόρφωση δέν γίνεται τίποτε».

"Αν πάμε πενήντα χρόνια πίσω, θά δούμε πώς δέν ήταν μικρό πράμα ή πρώτη 
αυτή ομαδική σοσιαλιστική έπίδειξι.

Νά τώρα καί τό ψήφισμα, πού έγινε δεκτό από τήν συγκέντρωσι.
Τό παίρνουμε άπο τήν έφημερίδα τού Κορόμηλά (2 τού Μάη 1894) μαζύ μέ 

τά σχόλιά της.
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«Οι διεθνείς σοσιαλισταί καί οί έργάται ’Αθηνών καί Πειραιώς 
«Προς την Κυβέρνησιν της Ελλάδος

«Συνελθόντες σήμερον την Ιην Μαιου 1894 έτους, ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 
» 5ην μ.μ. πάντες οί διεθνείς σοσιαλισταί καί έν γένει πάντες οί υπό μισθόν εύρισκό- 
»  μενοι καί πάσχοντες έργάται Άθηνών-Πειραιώς, άποφασίζομεν καί ψηφίζομεν τά 
» έξης :

«α) Την Κυριακήν νά κλείωνται τά καταστήματα καθ’ δλην τήν ήμέραν καί 
» οί έργάται νά άναπαύωνται.

»  β ) Οί έργάται νά έργάζωνται έπί 8 ώρας τήν ήμέραν καί νά άπαγορευθή 
» ή έργασία εις τούς ανηλίκους.

)) γ ) Νά άπονέμεται σύνταξις εις τούς έκ τής έργασίας παθόντας καί καταστάν- 
» τας άνικάνους προς συντήρησιν έαυτών καί της οικογένειας των.

» δ) Νά καταργηθώσιν αί θανατικαί έκτελέσεις.
» ε ) Νά καταργηθή ή διά χρέη προσωπική κράτησις, καί
» στ) ’Ανατίθεται εις τούς διευθυντάς τών σοσιαλιστικών έφημερίδων ή έπί- 

» δοσις του παρόντος ψηφίσματος εις τήν Κυβέρνησιν, έπί τη βάσει του οποίου πα- 
» ρακαλεΐται αυτή νά συντάξη νομοσχέδια καί ύποβάλη ταϋτα εις τήν Βουλήν προς 
»  ψήφισιν κατά τήν αμέσως συγκληθησομένην αυτής σύνοδον», (έπονται ύπογραφαί).

Μετά τήν συγκέντρωσιν αυτήν έγιναν καταδιώξεις τών οργανωτών ήτοι τοϋ 
Καλλέργη, Δημοπούλου, Μητσάκου κλπ.

Έ ν συνεχεία ό Καλλέργης τό 1897 πήγε έθελοντής στήν έπανάστασι τής Κρή
της καί τό 1898, πού ξαναγύρισε έγραψε ένα άνοιχτό γράμμα προς δλους τούς σο- 
σιαλιστάς, έπειδή οί Δρακουλικοί τον κατηγόρησαν ώς άστατο τυχοδιώκτη καί συμ
φεροντολόγο.

Στο γράμμα αύτό φαίνεται έπαναστατικώτερος καί διατυπώνει καθαρώτερα 
τό σοσιαλισμό του. Γράφει λοιπόν « . . .  Συνεργάται ήμών, έπαναλέγομεν, θά είναι 
» έκεΐνοι τοϋ παρελθόντος, οί όποιοι έπανεδέχθησαν ή θά άποδεχθώσιν νά άποθάνουν 
» ύπό έρυθράν σημαίαν, ήτις άναφέρει τις λέξεις : «Ένωσις, έξέγερσις πνεύμα- 
» τος, κοινοκτημοσύνη, καί οί όποιοι, όπόταν γράφουν περί τοϋ σοσιαλιστικού άγώ- 
» νος, θά γράφουν μέ πάθος, μέ αίσθημα καί τήν πένναν των μέ τήν οποίαν γράφουν, 
» θά τήν βουτοϋν εις τήν μελάνην τής καρδιάς τω ν».

’Έτσι, στήν έποχή αύτή, μέχρι τοϋ 1902 παρουσιάζονται οί μορφές τοϋ Δρα
κούλη καί τοϋ Καλλέργη καί ό μέν Δρακούλης μέ τά ύλικά μέσα, πού διέθετε μποροΰσε 
καί έκανε προπαγάνδα καί ρεκλάμα γύρω στο όνομά του, ό δέ Καλλέργης παρουσιά- 
ζετο πιο αγωνιστής, ό όποιος έπλησίαζε πολύ τις μάζες καί γι’ αύτό καταδιώχτηκε 
καί δικάστηκε.

'Ο Καλλέργης άπό τό 1903 έπαψε ν’ άνακατέβεται μέ τή σοσιαλιστική κί- 
νησι καί πήγε στο χωριό του (Χουμέρι-Κρήτης) όπου έμεινε μέχρι πού πέθανε τό 
1926 παραμένοντας πάντως σοσιαλιστής.

7. ’Από τό 1904 μέχρι τό 1907 έδρασε ό Μαρίνος Άντίπας, ό όποιος έκδίδει 
τήν έφημερίδα «Ά νάστασ ις»  στήν οποία έδημοσίευε τό σοσιαλιστικό πρόγραμμά 
του. Στο τέλος τοϋ προγράμματος έγραφε :

«Τά μέσα δι’ ών ζητοΰμεν τήν έπίτευξιν τοϋ ήμετέρου προγράμματος είναι 
» ή θ ι κ ή  έ π α ν ά σ τ α σ ι  ς, ήτις έπιτευχθήσεται διά τής διδασκαλίας, διά τής 
» δημοσιογραφίας, διά τών διαλέξεων διά τής αύτοθυσίας καί τής θελήσεως. Οί 
» άκολουθοΰντες ή συμφωνοΰντες μέ τάς άρχάς ταύτας ονομάζονται κοινωνισταί- 
» Ριζοσπάσται, τό δέ κόμμα τοΰτο κοινωνιστικόν—ριζοσπαστικόν».

'Ο σοσιαλισμός τοϋ Ά ντίπα είναι ούτοπιστικός άλλά κατώρθωσε ν’ άναπτύξη 
μιά άξιόλογη δρασι κατά τών τσιφλικούχων, οί όποιοι έτσι τον έμίσησαν καί κατά τον 
Μάρτιο τοϋ 1907 τον έδολοφόνησε ό ’Ιωάννης Κυριάκός.
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8. Το 1908 ό Π. Δρακούλης Ιδρύει το «Σοσιαλιστικό όμιλο Βόλου» τον 
όποιο αποτελούσαν 20 επιστήμονες, εργάτες, τυπογράφοι καί καπνεργάτες.

’Επίσης ίδρυσε παρομοίους ομίλους στην Πάτρα, Καλαμάτα, Πειραιά, ’Αθήνα, 
Σύρο καί Κέρκυρα, τούς οποίους κατόπιν συνέδεσε μέ τή «Σοσιαλιστική Φεντερα- 
σιόν» της Θεσσαλονίκης.

'Η «Σοσιαλιστική Φεντερασιον» της Θεσσαλονίκης ήτο παράρτημα της 
«Σοσιαλιστικής Διεθνούς» καί κατά τά πρώτα έτη κατηύθυνε πνευματικά 
μόνον, τούς Ελληνικούς σοσιαλιστικούς ομίλους, δεδομένου ότι οργανωτικά δεν είχαν 
κανένα άπολύτως σύνδεσμο.

’Ενδιαφέρει δμως ή «Σοσιαλιστική Φεντερασιον» της Θεσσαλονίκης καί άπό 
μιά άλλη πλευρά ’Εθνική καί Πολιτική. Καί αύτή είναι τό περίφημο μανιφέστο καί 
ή διαμαρτυρία, πού άπηύθυνε ή «Φεντερασιον» εναντίον τού Βαλκανικού Πολέμου 
καί τής εξόδου τής Ελλάδος στον πόλεμο έναντίον τής Τουρκίας, ή οποία έξοδος ώδή- 
γησε τον Ελληνικό στρατό νικηφόρο στή Θεσσαλονίκη.

Γενικά βλέπουμε δτι οί διάφοροι σοσιαλιστικοί δμιλοι μέχρι τού 1917 δεν έκι- 
νούντο ώργανωμένοι καί μέ καθωρισμένο πρόγραμμα.

Ό  καθένας άπό τούς παρουσιαζομένους ώς ήγέτας, έδημιουργοΰσε δικό του 
πρόγραμμα σοσιαλιστικό καί προσπαθούσε νά ίδρύση κόμμα καί ώς αρχηγός νά διεκ- 
δικήση τήν τιμή νά κυβερνήση αυτός τήν'Έλλάδα καί έτσι νά έφαρμόση τις θεωρίες 
του καί τό σύστημά του.

Κανείς σοβαρός σύνδεσμος δέν υπήρχε μεταξύ των καί καμμιά άξια λόγου 
προσπάθεια δέν κατεβάλλετο διά τήν όργάνωσι καί κίνησι των μαζών προς τήν ίδιεο- 
λογίαν του.

Τό άπαντον περιωρίζετο σέ πνευματική προπαγάνδα καί σέ φαντασιώδη άκα- 
θόριστα σοσιαλιστικά προγράμματα.

9. Μετά τήν κομμουνιστική δμως έπανάστασι τής Ρωσσίας τού 1917 έγινε ή 
πρώτη προσπάθεια στήν Ελλάδα, έκ μέρους τών σοσιαλιστικών οργανώσεων, μέ τή 
σύγκλησι στον Πειραιά, στις 17 Νοεμβρίου 1918 τού Α' ιδρυτικού Συνεδρίου των.

’Εκεί ίδρύθη επίσημα πιά τό σοσιαλιστικό έργατικό κόμμα, μέ άρχηγούς τούς 
άδελφούς Δημητράτους, τό Γεωργιάδη, τό Σίδερη κλπ.

Τό πρόγραμμά του ήτο άκατανόητο καί φορτωμένο μέ λιμπεραλιστική φρασεο
λογία, έχάραζε δέ μάλλον ώρισμένες σοσιαλδημοκρατικές γραμμές, παρά «κοινω
νικά καί πολιτικά αιτήματα».

Στις 5 Μαίου 1918 τό Εθνικό Συμβούλιο τού κόμματος αύτοΰ (ένα είδος 
συνδιασκέψεως τού κόμματος) πήρε τήν άπόφασι νά συνδεθή μέ τά επαναστατικά 
σοσιαλιστικά κόμματα τής Βαλκανικής, ενώ μέρχι τότε οί περισσότεροι ήγέτες του 
ερωτοτροπούσαν μέ τή Β' Σοσιαλιστική Διεθνή.

Στις 5 Φεβρουάριου 1920, έγινε στήν ’Αθήνα τό Β' Συνέδριο τού κόμματος, κατά 
τό όποιο άπεφασίσθη ή μετονομασία του σέ «Σοσιαλιστικό ’Εργατικό Κόμμα 
τής Ε λλάδος».

Τό κόμμα προσχωρεί τότε στήν Γ' Διεθνή τής Μόσχας, πού ίδρύθη άπό τον 
Λένιν τό 1919, έ'κτοτε δέ ώς έπίσημο παράρτημα αυτής έκτελεΐ τις εντολές, οδη
γίες καί άποφάσεις της πιστά.

Πρέπει γιά τήν 'Ιστορία νά σημειωθή δτι άπό τήν έποχή εκείνη ή έφημερίς 
«Ριζοσπάστης» άγοράστηκε ύπό τού κόμματος, άπό τό «σοσιαλιστή» Πετσό- 
πουλο, γιά νά γίνη τό έπίσημο καθημερινό του δργανο.

'Ως πρώτος άντιπρόσωπος στήν Κομμουνιστική Διεθνή τής Μόσχας, άπε- 
στάλη ό Δημοσθένης Λιγδόπουλος, ΐδεολόγος κομμουνιστής, δ όποιος, δταν έπέστρεφε 
στήν Ελλάδα μέ πλοίο έδολοφονήθη άπό τούς ίδιους τούς κομμουνιστάς, γιατί ώς 
έλέχθη είχε τήν ευσυνειδησία καί τήν τόλμη νά διακηρύξη δτι ό μπολσεβικισμός 
μετέβαλε τή Ρωσσία σέ πραγματική κόλαση.
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Άλλα καί πάλι τά συντηρητικά στοιχεία του κόμματος, οί ρεφορμισταί άντέ- 
δρασαν κατά τής ολοσχερούς μπολσεβικοποιήσεως τοΰ κόμματος καί κατώρθωσαν 
κατά τη συνδιάσκεψι τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1922 ν’ άλλάξουν τις κατευθύνσεις του.

'Η σοσιαλδημοκρατική αύτή στροφή, της όποιας θεωρητικός ήτον ό Γεωργιά- 
δης, δεν έπεκράτησε μέχρι τέλους, γιατί ύστερα άπό μιά ένδοκομματική πάλη κατά 
τη συνδιάσκεψι τοΰ Έθν. Συμβουλίου, ήτοι τό Φεβρουάριο τοΰ 1924 τό κόμμα έξη- 
γέρθη καί κατεδίκασε τούς όππορτουνιστάς (καιροσκόπους Γεωργιάδην, Σίδερην, 
Μπεναρόγιαν καί τούς ύπεραριστερούς φρασεολόγους Παπαναστασίου κλπ.).

10. Τέλος τό έκτακτο συνέδριο τοΰ κόμματος τον Νοέμβριο τοΰ 1924, έδιωξε 
καί τούς τελευταίους όππορτουνιστάς Κορδατο καί Άποστολίδη καί έχάραξε τό δρόμο 
τής μπολσεβικοποιήσεως τοΰ κόμματος, τό όποιο μετωνόμασε σέ «Κομμουνιστικό 
Κόμμα τής Ε λλάδος», Ε λληνικό Τμήμα τής Κομμουνιστικής Διεθνούς».

Κατά τό 1927 μεταξύ των στελεχών τοΰ κόμματος έγεννήθη μιά άντιπολίτευσις 
άπό τήν ομάδα Πουλιοπούλου—Μαξίμου κλπ. Τότε συνήλθε τό Γ' συνέδριο τοΰ κόμμα
τος (Μάρτιο 1927) τό όποιο έχαρακτήρισε τούτους λικβινταριστάς (διαλυτικούς) 
(Λατ. Ι^ιιί<1ιΐ8=ρευστός, διαλελυμένος) καί τούς διέγραψε τοΰ κόμματος.

Αύτοί όμως, διετήρησαν τήν ομάδα τους καί μετά τή διαγραφή, έκδίδοντες 
ιδιαίτερο μηνιαίο κατ’ άρχάς καί έβδομαδιαΐο κατόπιν θεωρητικό όργανο ύπό τον 
τίτλο «Σπάρτακος» στο όποιο έξεδηλώθησαν κάπως σαφέστερα άποκλίνοντες προς 
τον Τρότσκυ. '

Τέλος ή 4η 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. πού συνήλθε τό Δεκέμβριο τοΰ 
1931 υιοθέτησε τήν εκκλησι τής κομμουν. Διεθνοΰς καί χτυποΰσε τή φραξιονιστική 
(διασπαστική) πάλη τοΰ Χαϊτά—Θέου, προσανατόλιζε δέ τό κόμμα προς τήν πραγμα
τική Μαρξιστική-Λενιστική γραμμή.

’Έτσι άπό τό 1931—1936 τό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος έργάζεται ώς κα- 
θαρώς μπολσεβίκικο—Μαρξιστικό κόμμα καί επωφελούμενο τής τότε κομματικής 
διαπάλης έπέτυχε πολλά πράγματα καί εφθασε στο σημείο ν’ άποτελή αύτό τον ρυ
θμιστήρα στήν πολιτική κίνησι τοΰ τόπου καί αύτό νά κατευθύνη τις μεγάλες έργατικές 
μάζες προς ενέργειες, πού εξυπηρετούσαν τον απώτερο σκοπό τους, δηλαδή τή δι
κτατορία τοΰ προλεταριάτου.

Τό τί έπέτυχε όμως τό κομμουνιστικό κόμμα κατά τό 5χρονο αύτό διάστημα, 
στούς διάφορους κλάδους τής ’Εθνικής Κοινωνικής, Πολιτικής καί Οικονομικής ζωής 
τής Χώρας μας θά τό αναπτύξουμε λεπτομερέστερα σέ έπόμενα άρθρα.

11. Άπό τον Αύγουστο τοΰ 1936 μέχρι τοΰ Απριλίου 1941 τό Κ.Κ.Ε. πε
ριέπεσε καί πάλι στήν παρανομία, λόγω τής διώξεως των επαναστατικών όργανώ- 
σεών του καί τών άλλων εξωκομματικών κομμουνιστικών οργανώσεων ύπό διαφό
ρους τίτλους καί ιδιότητας.

Περιττεύει νά τονίσω ότι κατά τήν περίοδο αύτή τό Κ.Κ.Ε. άφωπλίσθη κυριο- 
λεκτικώς καί άπό κοινωνικής άπόψεως καί άπό εργατικής καί άπό άστυνομικής 
τοιαύτης. "Ολα τά σημαίνοντα στελέχη τοΰ Κ. Κόμματος άντελήφθησαν τό 
μάταιον καί άνήθικον τοΰ άγώνος των καί ή παρητήθησαν αύτοΰ ή άπεκήρυξαν τάς 
άρχάς των καί έγένοντο καί πάλιν πιστοί καί φανατικοί μάλιστα έθνικοί πολίτες.

Κλειδωνισμούς σοβαρούς ύπέστη τό Κ.Κ.Ε. καί κατά τά έτη 1939—1940, 
όπόταν άπό τό ένα μέρος ύπεγράφη τό Γερμανοσόβιετικό Σύμφωνο μή έπιθέσεως 
καί άπό τό άλλο μέρος έπετέθη άνάνδρως ή Φασιστική ’Ιταλία κατά τής Ελλάδος. 
Τό Κ.Κ.Ε. τότε, μέ έντολή τοΰ Ζαχαριάδη άπεδέχθη τον πόλεμο κατά τών ’Ιταλών, 
άλλ’ όταν οί ’Ιταλοί κατεδιώχθησαν άπό τον Ελληνικό Στρατό καί μέσα στο Αλβα
νικό έδαφος, ό ίδιος ό Ζαχαριάδης, πού ήταν κατάδικος, σύμφωνα μέ τις οδηγίες 
τής Μόσχας, κατεδίκασε μέ νέα έπιστολή του τον πόλεμο στήν Αλβανία, χαρακτη-
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‘Υπό τοϋ ΑΛΑ IN ΑΠΟΥΩΡΝΤ
Μετάφρ. ύπο Σ.Α.Χ. -ΘΕΟΔΟΤΟΤ

ΙΒ'. ΠΛΑΣΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΣΑΡΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ 

— ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Οί λαοί της Δυτικής Ευρώπης δέν καταλαμβάνουν τον Ρώσσον, δηλαδή την 
Ρωσσίαν, τήν Ρωσσικήν Κυβέρνησιν. Καθ’ δλο το διάστημα πού έμεινα εις τήν 
Πρεσβείαν μας έν Πετρουπόλει, ήμην άπλοϋς θεατής, μη γνωρίζων άπό τήν πο
ρείαν των υποθέσεων παρά εκείνο, πού οί επίσημοι εύηρεστοϋντο να μοί κοινοποιή
σουν. Έν τούτοις, δύναμαι νά καυχηθώ δτι είδα πολύ μακρότερον άπο δ,τι έφαν- 
τάσθησαν.

Γνωρίζομεν δτι ή κυβέρνησις τοϋ Κράτους τούτου είναι δεσποτική, καί δτι 
ή άπόλυτος δύναμις έγκειται εις τάς χεϊρας τοϋ Τσάρου. Ά λλ’ ή άληθής Ρωσσική 
κυβέρνησις είναι μία μυστική δργάνωσις, ή μυστηριώδης Τσίν, άποτελουμένη άπο 
επισήμους, καί εις τάς χεϊρας των οποίων 6 Τσάρος είναι συχνά έν άπλοϋν παιγνίδι, 
άνίκανος νά κάμη σεβαστήν τήν θέλησίν του. Διά νά άντιληφθήτε πόσον ή θέσις 
ενός Τσάρου είναι δύσκολος, θά σας εϊπω δτι προ έξήντα ετών ό Μέγας Δούξ Κων
σταντίνος ήρνήθη νά άνέλθη εις τον θρόνον, ό όποιος κατόπιν κατελήφθη άπο τον 
νεώτερον άδελφόν του, τον Αύτοκράτορα Νικόλαον Α'.

Ή  Τσίν ουδέποτε έπαυσε νά άποδεικνύη τήν κυριαρχίαν της εις τάς μάλλον 
έπαισχύντους πράξεις. Δέν ήσαν οί Μηδενισταί πού έδολοφόνουν τούς Τσάρους. 
Οί πλεϊστοι Τσάροι άπέθαναν μέ βίαιον θάνατον άπο τάς χεϊρας των υπουργών των 
ή τών αύλικών των.

Είναι άνάγκη νά τηρήσετε καλώς αύτήν τήν λεπτομέρειαν, διά νά εννοήσετε 
καλλίτερον τό έπεισόδιον πού θά διηγηθώ.

Δέν είναι πολύς καιρός πού ή προσοχή τής Εύρώπης έπεσύρθη άπο τον θάνα
τον τοϋ ’Αλεξάνδρου Γ'. Επειδή ούτος έπήλθεν εις έν τμήμα άπομεμακρυσμένον 
τών Ρωσσικών χωρών, εις τάς άκτάς τής Μαύρης Θαλάσσης, οί άνταποκριταί τών 
εφημερίδων προσέτρεξαν ωσάν γύπες καί αί περιγραφαί των ήσαν πλήρεις λεπτο
μερειών, ώσανεί ό καθείς των είχε γίνει δεκτός εις τό προσκέφαλον τοϋ μονάρχου.

ρίζοντάς τον ιμπεριαλιστικό καί συνέστησε έπιδίωξι ειρήνης μέ τούς ’Ιταλούς τή 
μεσολαβήσει τής Ε.Σ.Σ.Δ.

Κατά τήν κατοχή, καί υστέρα άπο τήν έπίθεσι τών Γερμανών κατά τής Ε.Σ. 
Σ.Δ., τό Κ.Κ.Ε. μέ τις νέες οργανώσεις του τό Ε.Α.Μ., Ε.Λ.Α.Σ., Ε.ΙΙ.Ο.Ν., 
Ε.Τ.Α., Ε.Α. κλπ. παρέσυρε προς τό μέρος του πολλούς έθνικόφρονας καί παρεσκεύασε 
τήν έπαναστατική κατάληψι τής άρχής, άμέσως μετά τήν άπελευθέρωσι, μέ τό κ ί
νημα τοϋ Δεκεμβρίου 1944.

Μετά τήν καταστολή τοϋ κινήματος καί παρά τήν έφαρμογή μέτρων έπιεικείας, 
ώργάνωσε καί πάλι άνταρσία μέ τήν μορφή τοϋ συμμοριακοΰ άγώνος, τον όποιον τό 
κράτος άντιμετώπισε άποφασιστικά,.άλλά μέ θυσίες βαρύτατες οί όποιες διέγραψαν 
τον νεώτερο 'Ιστορικό κύκλο τής Ελληνικής φυλής, άγωνιζομένης δχι μόνον γιά τή 
δική της άνεξαρτησία καί κοινωνική έλευθερία, άλλά καί γιά τήν Ελευθερία δλων 
τών πραγματικών δημοκρατικών λαών καί άνθρώπων.
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Ώ ς εκ περισσού τό ενδιαφέρον του γεγονότος τούτου είχεν ένισχυθή άπό τάς ρω- 
μαντικάς συνθήκας του γάμου του σημερινού Τσάρου Νικολάου Β'.

Ή το φυσικόν οτι ό τύπος, πάντοτε έτοιμος ν’ άφαρπασθή δταν έπρόκειτο 
περί γεγονότων άφορώντων βασιλείς, έκα
με περιγραφάς φαντασιώδεις των αιφνί
διων προσκλήσεων πού άπηυθύνθησαν εις 
την Πριγκήπισσαν Άλίκην της Έσσης, 
τοϋ βεβιασμένου καί θλιβερού ταξειδίου 
της διά μέσου κατεψυγμένης χώρας, τοϋ 
γάμου της μέ τον Τσάρεβιτς, τελεσθέντος 
εις αυτόν τούτον τον νεκρικόν θάλαμον, 
καί τοϋ θανάτου τοϋ Αύτοκράτορος. Οδτος 
παρηγορήθη άπό την ευτυχίαν τοϋ υίοΰ 
του καί άπό τό δτι είχεν έφοδιασθή μέ 
δλας τάς βοήθειας τής Εκκλησίας.

’Ολίγον κατόπιν των γεγονότων τού
των, ό νέος Τσάρος έπέστρεψεν εις την 
Πετρούπολιν μέ την σύζυγόν του καί ένε- 
κατεστάθη εις τό Χειμερινόν ’Ανάκτορου.
"Οπως συνειθίζεται κατά την άνάρρησιν 
νέου μονάρχου έπί τοϋ θρόνου τής Ρωσ- 
σίας, ό λαός άνέμενε νά ίδη έφαρμοζομέ- 
νας μερικάς μεταρρυθμίσεις εις την κυβέρ- 
νησιν. Τό προοδευτικόν κόμμα ώμίλει μέ 
έμπιστοσύνην περί τοϋ ηπίου καί πεφωτι
σμένου χαρακτήρος τοϋ νέου Τσάρου καί 
είκαζε πολλά άπό τό δτι αυτός είχεν έπι- 
δείξει έλαχίστους ένθουσιασμούς άπό τά 
περιοριστικά μέτρα τά ληφθέντα άπό τούς 
υπουργούς τοϋ πατρός του. ’Ανόητοι! Ώσανεί ή Τσίν ήμποροΰσε νά έξαφανισθή 
ή ή πολιτική ν’ άλλάξη διά τής άναρρήσεως νέας έστεμμένης κεφαλής!

. Έν τούτοις ή δρασις των Μηδενιστών έχαλαρώθη καί ή Ρωσσία έζησεν έπί 
τινα καιρόν ήσυχα. Ά λλ’ ή ήσυχία αυτή διεταράχθη συντόμως άπό παράξενου φήμην, 
πού έκυκλοφοροΰσέν άποκλειστίκώς μεταξύ των αύλικών τό Χειμερινόν ’Ανά
κτορου κατείχετο άπό έν φάντασμα!

~Ητο βέβαιον δτι είδαν έν φάντασμα νά περιέρχεται τά μεσάνυκτα ένα άπό 
τούς διαδρόμους. Καί μερικοί έπέμεναν δτι τό φάντασμα αύτό ήτο τοϋ μακαρίτου 
Τσάρου.

"Οπως είναι ευνόητου, ή εϊδησις αδτη δεν έβράδυυε νά έπισύρη τήν προσοχήν 
τής Μυστικής ’Αστυνομίας. Τό άποτέλεσμα έγνώσθη άμέσως. Μόλις διεδόθη ή 
φήμη, καί οί πολϊται προειδοποιήθησαν, δτι οποιοσδήποτε θά έκαμνε φόν έλάχιστον 
ύπαινιγμόν θά συνελαμβάνετο άμέσως καί θά έξωρίζετο εις τήν Σιβηρίαν.

Ή  θαυμασία δύναμις τής ’Αστυνομίας ποτέ άλλοτε δέν παρήγαγε καλλι- 
τέραν πραγματοποίησιν. Ή  φήμη έσβυσε ταχύτατα, δπως καί είχε διαδοθή. Δέν διει- 
σέδυσεν εις τήν κοινωνίαν καί δέν έφθασεν εις τά ώτα κανενός ξένου δημοσιογράφου. 
Εις τάς ρωσσικάς έφημερίδας ή είδησις αύτή δέν έγινε δεκτή, ένεκα τής αύστηράς 
λογοκρισίας. "Ενεκα τούτου οί λοιποί λαοί τής Εύρώπης δέν ήκουσαν ποτέ τό έλά
χιστον περί τούτου, καί ίσως είμαι ό μόνος νά τό γνωρίζω. Έν τω συμφέροντι τής 
Γαλλίας έκρινα άναγκαΐον νά είσδύσω εις τό γεγονός τοΰτο μέχρι τοϋ βάθους, καί αί 
περιστάσεις μέ έπέτρεψαν νά τό κάμω.

Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος 6 Γ'.



1512 Τά 12 μυστικά των Ευρωπαϊκών αυλών

— «ΤΗσθε τότε εις την Πετρούπολιν ;» ήρώτησα.
— «Δεν σας τό είπα ; Δεν ή μην εκεί όπως έκπληρώσω αποστολήν πολιτικήν.

» 'Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέ εΐχεν επιφορτίσει νά παρουσιάσω τά συγχα- 
» ρητήριά του εις τον Νικόλαον Β', καί είχα παρατείνει τήν διαμονήν μου έν Πετρου- 
» πόλει τη αιτήσει φίλων, πού είχα γνωρίσει κατά τήν προηγουμένην άποστολήν μου 
»  έν Ρωσσία. Έπανεΐδα σύν άλλοις τήν Πριγκήπισσαν Νεστικώφ, της οποίας ό 
» υιός, Πρίγκηψ Βόρις Νεστικώφ, ήτο αύτοκρατορικός άκόλουθος έν υπηρεσία εις 
» το Χειμερινόν Άνάκτορον. Έδειπνοΰσα παρ’ αύτη, εις τό Νεύσκη Προσπέκτ,
» τήν ήμέραν μετά τήν διαδοθεΐσαν έμφάνισιν τοϋ φαντάσματος. Μετά τό δεΐπνον,
» θά μετεβαίναμεν είς τον ’Ανακτορικόν Χορόν, οπότε διεκόπημεν άπό τήν άφιξιν 
» του νεαρού Βόριδος, φέροντος τήν έπιβλητικήν στολήν τού άξιώματός του. Είσώρ- 
» μησεν εις τό δωμάτιον, κάπως άποτομώτερον άπό τό 6,τι επρεπεν, άλλ’ ή ταραχή 
» του έδικαίωσε τήν διαγωγήν του».

— «Μητέρα, άνέκραξεν, ήκούσατε νά ομιλούν διά τό συμβάν αυτής τής νυ~
» κτός ;».

Ή  Πριγκήπισσα, πλήρης άξιοπρεπείας, έπέσυρε τήν προσοχήν του έπί τής 
παρουσίας μου.

— «Βόρις! εΐπεν έπιπληκτικώς. Έλησμόνησες νά ύποβάλης τά σέβη σου είς 
» τον Βαρώνον».

Ό  νεαρός Πρίγκηψ έκοκκίνησε καί έσπευσε νά ζητήση συγγνώμην μέ τήν ίδιά- 
ζουσαν χάριν πού έδιδάχθη άπό τούς γονείς του.

— «Μή προσθέσετε περισσότερα, τώ είπα, είναι ευκολον νά ϊδη τις ότι έχετε: 
» σπουδαίαν άνακοίνωσιν νά κάμετε είς τήν μητέρα σας. Ή  κυρία θά μοι έπιτρέψη 
» ν’ άποσυρθώ ;».

Ά λλ’ άμφότεροι, μήτηρ καί υιός, άντεστάθησαν είς τήν άναχώρησίν μου καί 
έδήλωσαν ότι δεν υπήρχε μυστικόν, πού δεν ήμποροΰσε νά μοί άποκαλυφθή. Τότε ό 
νεαρός φίλος μου παρέσχεν έξηγήσεις τής άτοπου εισόδου του. Μάς έξέπληξεν, όταν- 
μάς εϊπεν ότι ήτο ό αυτουργός τής άπαισίας φήμης, πού είχε διατρέξει τήν Πετρού- 
πολιν. Έπιθυμών νά συντομεύσω τήν διήγησίν μου θά σάς τήν περιγράφω έν συνάψει.

Μάθετε ότι τό Χειμερινόν Άνάκτορον είναι μία άπό τάς μάλλον κολοσσιαίας 
οικοδομάς τού κόσμου. 'Ολόκληρα διαμερίσματα μένουν άκατοίκητα, άλλά διά νά 
προλάβουν τάς άποπείρας των Μηδενιστών, καί τά πλέον άπομεμακρυσμένα τμήματα 
τού Ανακτόρου φυλάττονται. Είς τά Αότοκρατορικά διαμερίσματα ή έπίβλεψις έκτε- 
λεΐται άπό φρουρούς έκλεγομένους άπό τά μέλη τής Αύτοκρατορικής Φρουράς. 
Τά γειτονικά δωμάτια έπιβλέπονται άπό τό σώμα τών άκολούθων, είς τό όποιον 
άνήκεν ό Βόρις. Τό αύτοκρατορικόν διαμέρισμα, περιλαμβάνον οκτώ κύρια δωμάτια, 
διασχίζεται καθ’ όλον του τό μήκος άπό ένα διάδρομον, πού καταλήγει άπό τό εν μέ
ρος του είς τήν μεγάλην κλίμακα ένθα, ήμέραν καί νύκτα, στέκονται δύο άκόλουθοι. 
Ά πό τό άλλο μέρος, ό διάδρομος καταλήγει είς θύραν, ή οποία διαρκώς είναι κλει
δωμένη. Έκεΐθεν τής θύρας αυτής υπάρχει έξώστης παρημελημένος, κατά μήκος 
μεγάλου κήπου, καί όστις οδηγεί είς σειράν δωματίων έγκαταλελειμμένων άπό πολ
λών έτών. ’Εν τούτοις, συμφώνως προς τήν τηρουμένην τάξιν, ένας άκόλουθος ώφειλε 
νά μένη είς αυτόν τον έξώστην, διά νά έμποδίση τήν πλησίασιν προς τήν κλειστήν 
θύραν. ’Εκεί λοιπόν ό νεαρός Πρίγκηψ ήτο φρουρός τήν παρελθοΰσαν νύκτα. ’Εν
νοείτε ότι ούδόλως ήτο εύχάριστον νά ειναί τις φρουρός, τήν νύκτα, είς αύτόν τον 
έξώστην, καί διά τούτο οί άκόλουθοι έμεναν έκεΐ μόνον τρεις ώρας έπί τών είκοσι- 
τεσσάρων. Ά φ ’ ετέρου, έν μικρόν δωμάτιον καταλλήλως έπιπλωμένον καί βλέπον προς 
τον έξώστην ήτο τεθειμένον είς διάθεσίν των. Παρ’ όλα ταΰτα άπεστρέφοντο αύτήν 
τήν άγγαρείαν, ούτως ώστε ό νέος Τσάρος, όταν έλαβε κατοχήν τού Χειμερινού·



"Αλαιν ’Άπουωρντ 1513

’Ανακτόρου, άπεφάσισεν όπως ή φρουρά του εξώστου διακοπή μεταξύ μεσονυκτίου 
καί των εξ της πρωίας.

Εκείνην τήν νύκτα ό Βόρις είχε μεταβή είς τον έξώστην εις τάς έννέα τό βράδυ, 
διά νά μετάλλαξη τον σύντροφόν του. ’Ώφειλε νά μένη έως τά μεσάνυχτα καί κατό
πιν ήμποροΰσε ν’ άποσυρθή είς τά ιδιαίτερα διαμερίσματά. του. ’Ολίγα λεπτά προ 
της ώρας της απαλλαγής, περιεπατοϋσεν είς τον έξώστην, άναμένων άνυπομόνως 
τήν στιγμήν της άναχωρήσεως. Διηυθύνθη προς τό παράθυρον διά νά ρίψη εν βλέμμα 
προς τον κήπον. ~Ητο πανσέληνος καί διέκρινε καθαρά τά δένδρα καί τά φυτά. 
Τό βλέμμα του περιεπλανάτο νωχελώς, οπότε ή προσοχή του έπεσύρθη άπό κάτι 
πού θά έφόβιζε πάντα όστις γνωρίζει βαθέως τήν Αύλήν τής Ρωσσίας : "Ενας άν
θρωπος, περιτυλιγμένος είς κάλυμμα, έπεριπάτει είς τάς δενδροστοιχίας καί διηυθύ- 
νετο προς τό μέρος τό μάλλον πλησιάζον τό Άνάκτορον. Ό  άκόλουθος έπίστευσεν 
ότι έπρόκειτο περί μέλους τής μυστικής εταιρίας, τής οποίας αί θρασεΐαι σκευωρίαι 
αποτελούν διηνεκή άπειλήν διά τον αύτοκρατορικόν θρόνον. Ή  έντύπωσις ότι έπέ- 
βλεπεν ένα άπεσταλμένον μηδενιστήν έφαίνετο έπιβεβαιουμένη όταν ειδεν αυτόν 
τον άνθρωπον νά πλησιάζη ύπούλως προς αυτήν τήν θύραν τού ’Ανακτόρου, πού δεν 
έχρησιμοποιούσαν ποτέ καί πού έφαίνετο καταδεδικασμένη. Έ ν τούτοις ή θύρα 
αυτή ένέδωκεν υπό τήν ώθησιν τού μυστηριώδους τούτου έπισκέπτου. Ζωηρώς 
άνησυχήσας άπό αυτό πού έβλεπεν, ό Βόρις έσταμάτησε διά νά σκεφθή περί τού πρα- 
κτέου. 'Η ώρα τής έπολυτρώσεως έσήμανεν άλλά δεν τήν ήκουσεν, άπερροφημένος 
άπό τήν ιδέαν νά έπιτεθή κατά τού παρεισάκτου αύτοΰ».

— «'Απλώς θά έδιδα τό σύνθημα τού κινδύνου», παρετήρησα.
'Η Έξοχότης του μέ παρετήρησε μέ οίκτον.
— «Φίλε μου, βλέπω ότι δεν γνωρίζετε τήν Ρωσσίαν. Τό νά δώση τό σύνθημα 

» τού κινδύνου πού λέγετε, θά καθίστα τον Πρίγκηπα έπικινδύνως έκτεθειμένον. 
» Τό πρώτον πρόσωπον, πού θά έπλησίαζεν ήμποροΰσε νά ήτο ένας μηδενιστής, 
» πού θά τον άντήμειβε μέ μαχαιριές. "Ολη ή αύλή είναι διεφθαρμένη. Έάν δέ πά- 
» λιν ό Βόρις έπετύγχανε νά συλλάβη τό πρόσωπον τού οποίου αί κινήσεις είχαν έπι- 
» σύρει τήν προσοχήν του, ήμπορεΐ νά ήτο στρατηγός τις ή αύλικός, όστις, αφού 
» θά έδικαιολόγει τήν διαγωγήν του, θά κατεχράτο τής έπιρροής του, διά νά έξαπο- 
» στείλη τον νεαρόν φίλον μου είς τήν Τιφλίδα ή είς τήν Τοβόλσκην. Πιστεύσατέ με, 
» είς τήν Ρωσσίαν είναι όλιγώτερον έπικίνδυνον νά ήναί τις συνωμότης παρά νά ήναι 
» θαλαμηπόλος ή αύλικός πολύ ζηλωτής. Θά τό έννοήσετε όταν άκούσετε τήν διή- 
» γησίν μου».

’Ενόσω ό Πρίγκηψ έδίσταζεν ακόμη, ήκουσεν αίφνης άσυνήθη θόρυβον έρχό- 
μενον άπό τό άκρον τού έξώστου. Ό  θόρυβος αυτός ώμοίαζε προς έκεΐνον, πού κά- 
μνει μία θύρα, όταν στρέφη έπι τών στροφέων της. Αύτοστιγμεί, ό Βόρις ήννόησεν 
ή ένόμισεν ότι ήννόησε τήν κατάστασιν. Τό έν λόγω πρόσωπον είχε φθάσει είς τά 
άκατοίκητα διαμερίσματα μέσω μυστικής κλίμακος, καί έμελλε νά είσέλθη είς τόν 
έξώστην διά νά άκολουθήση τόν δρόμον του άναμφιβόλως διά τού αύτοκρατορικού 
διαδρόμου.

Δεν άπέμενε στιγμή άπωλείας. Χωρίς όπλα, ό Βόρις ένθυμήθη εύτυχώς ότι 
είς τό μικρόν δωμάτιον τό προωρισμένον διά τούς άκολούθους καί περί τού οποίου 
σάς ώμίλησα, ύπήρχον δύο πιστόλια γεμάτα καί έν σπαθί. Έσπευσε προς τό δωμάτιον 
τούτο, έπήρε τό σπαθί καί τό έν πιστόλιον καί ήτοιμάζετο νά παρακολουθήση τόν 
παρείσακτον, οπότε, όταν έφθασεν είς τό κατώφλιον έσταμάτησε—μέ τά πόδια καρ
φωμένα είς τό πάτωμα—άπό τήν θέαν μορφής πού έπερνοΰσεν άργά καί άθορύβως 
διά τού διαδρόμου.

Φαντάσθηκε έν πρόσωπον υψηλόν, φέρον χιτώνα μακρόν, μέ τήν κεφαλήν
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καλυμμένην από κουκούλαν, άπό τάς πτυχάς της οποίας άνέδυαν, ώχρα καί πελιδνά, 
τά χαρακτηριστικά τοϋ άποθανόντος μονάρχου, Αλεξάνδρου του Γ' !

Έπέρασεν εν λεπτόν. Άφοϋ κατενίκησε τον πρώτον τρόμον, ό τρομαγμένος 
ακόλουθος έρριψοκινδύνευσε μέχρι της θύρας τοϋ δωματίου καί διηρεύνησε τον εξώ
στην. Τό φάντασμα εΐχεν έξαφανισθή τόσον ταχέως καί τόσον μυστηριωδώς, όπως 
είχεν έ'λθει.

«Δεν υπήρχαν άλλα δωμάτια άπό τά όποια νά είχε περάσει ; ήρώτησα, μή 
»  θέλων νά φανώ πολύ εύπιστος».

'Δεν υπήρχαν. 'Η μόνη θύρα αύτοΰ τοϋ τμήματος τοϋ εξώστου ήτο εκείνη 
» πού ώδήγει εις τον αύτοκρατορικόν διάδρομον καί πού σάς περιέγραψα».

«Έ στέ βέβαιος ότι έθεσα εις έμαυτόν τό αυτό έρώτημα όταν ό νεαρός φίλος 
» μου μοί διηγήθη αυτήν την ιστορίαν. 'Η στάσις του μοί άπεδείκνυεν ότι δεν έψεύ- 
»  δετό καί ότι έπίστευεν ό ίδιος ότι είχεν ϊδει τό φάντασμα πού περιέγραψεν».

«"Οπως γνωρίζετε, δεν πιστεύω εις τά ύπερφυσικά. Προσεπάθησα νά κλονίσω 
» τάς δεισιδαίμονας ιδέας τού νεαρού».

— «Αύτό πού είδατε είναι αποτέλεσμα αυταπάτης, τω είπα».
Έκίνησε λυπηρώς την κεφαλήν.
— «Είμαι τόσον βέβαιος περί αύτοΰ πού είδα, ώστε νομίζω ότι τον βλέπω 

» άκόμη καί τώρα, άπήντησεν. 'Η μητέρα μου θά σάς είπη ότι δεν υπόκειμαι εις 
»  αυταπάτας».

'Η Πριγκήπισσα έπεβεβαίωσεν αύτήν την δήλωσιν μέ μίαν κατάνευσιν.
— «Είμαι βέβαια, εΐπεν, ότι ό υιός μου είδε κάτι, καίτοι μοί φαίνεται ότι 

»  έν τη περιπτώσει ταύτη θά πρόκειται περί προσώπου ζώντος καί μιμουμένου 
»  τήν μορφήν τοϋ Τσάρου. Τό ζήτημα είναι προς ποιον σκοπόν έγινεν αύτή ή μεταμ- 
»  φίεσις καί εις αύτό δεν ήμπορώ ν’ άπαντήσω. Τί λέγετε σείς, φίλε μου ;».

Έκίνησα τήν κεφαλήν.
— «Φοβούμαι ότι αί πρώται ύπόνοιαι τοϋ Βόριδος είναι ακριβείς, άπήντησα, 

» καί ότι οί εχθροί τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος έπανέλαβαν τάς καταχθονίους συνήθειας 
» των. Φαίνεται ότι άπέκτησαν τήν κλείδα τής θύρας τοϋ κήπου καί, τις οίδεν, ίσως, 
» καί τήν τής θύρας τών αύτοκρατορικών διαμερισμάτων, αυτής πού διά πρώτην 
»  φοράν έμενε χωρίς φύλακας. Βεβαίως δεν είναι έξ απλής συμπτώσεως, πού τό 
»  περίεργον αύτό πρόσωπον παρουσιάσθη εις τον διάδρομον άμέσως μετά τά μεσά- 
»  νύκτα, δηλ. κατά τήν ώραν πού οί συνωμόται είχαν τό δίκαιον νά υποθέτουν ότι ό 
» άκόλουθος τής υπηρεσίας είχεν άφίσει τήν υπηρεσίαν του».

Μήτηρ καί υιός έφάνησαν άμφότεροι πλήρεις έντυπώσεως άπό αύτάς τάς περι
πτώσεις. Ά λλ ’ ό Βόρις ούδόλως ήτο διατεθειμένος νά εγκατάλειψη τήν Ιδέαν του περί 
τοϋ ύπερφυσικοΰ χαρακτήρος αύτοΰ πού είδε.

— «Καταλαμβάνω, εΐπεν, ότι είναι δύσκολον διά τήν μητέρα μου καί διά σάς 
» νά συμμερισθήτε τήν γνώμην μου, άλλά δεν ήμπορώ νά παραδεχθώ ότι ένας συνω- 
» μότης κατορθώνει νά μιμηθή τόσον τελείως τά χαρακτηριστικά τοΰ Αλεξάνδρου 
»  Γ', τον όποιον έγνώρισα τόσον καλά. Ά φ ’ ετέρου, εάν ή σκέψις σας είναι ορθή 
»  καί αυτός ό άνθρωπος έπέρασεν άπό τήν θύραν τοΰ αύτοκρατορικοΰ διαδρόμου, 
»  πώς εξηγείτε τό ότι κανείς δεν άντελήφθη αύτήν τήν είσοδόν του ;».

Ή το δύσκολον ν’ άπαντήσω εις αύτήν τήν άντίρρησιν, άλλ’ ήθέλησα νά προ
σπαθήσω νά δώσω είς αύτό τό έπεισόδιον μίαν έξήγησιν εύλογον.

«Είναι πιθανόν, είπα, ότι ήτο άπλώς μία πρώτη έπίσκεψις, προσέθεσα, μία 
»  άναγνώρισις, διά ν’ άνακαλύψη τήν φύσιν τοΰ εδάφους προτοΰ είσαγάγη τήν μίαν 
»  ή τήν άλλην εκρηκτικήν ΰλην, καί ό άθλιος έκρύφθη επί τινας στιγμάς. Άναμ- 
» φιβόλως θά έπέστρεψε μετά τήν άναχώρησίν σας.

(Συνεχίζεται)
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Δ ιεθ νο ύ ς  δ ια ιτη το ϋ  ποδοσφα ίρου

1. —· Γενικά.
2. —Ό  άθλητισμός παρ’ άρχαίοις.
3. —Ό  Αθλητισμός εις την σύγχρονον κοινωνίαν.
4. —Ή  γυμναστική  εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
5. —’Α θλητικοί άστυνομ ικα ι ομάδες.

«Νους υ γ ιή ς  έν σ ώ μ α τι ύ γ ιε ί»

1. Γ ε ν ικ ά .
Μία άπό τάς εύγενεστέρας εκδηλώσεις τοΰ ανθρώπου είναι ή άσκησις καί έπί- 

δοσίς του εις τον αθλητισμόν.
Ή  γυμναστική καί ό άθλητισμός έχουν άρίστην έπίδρασιν έφ’ ολοκλήρου τοΰ 

«ανθρωπίνου οργανισμού, δίδουν δέ εις τον άνθρωπον τό δικαίωμα να είναι υπερή
φανος και ευχαριστημένος, διότι διά τής έκδηλώσεως καί αγάπης του προς τον άθλη- 
τισμόν παρέχεται εις τον οργανισμόν αΰτοΰ ή δυνατότης πλήρους υγιεινής άναπτύ- 
ξεως καί ρωμαλέας έμφανίσεως.

'Ως είναι γνωστόν, τό ανθρώπινον σώμα συνίσταται άπό πολλά μέλη καί όρ
γανα, ή άκριβής δέ καί καλή λειτουργία τούτων τυγχάνει όρος άπαραίτητος διά τήν 
ευζωίαν καί μακροζωίαν τοΰ άνθρώπου.

'Ο άνθρωπος λοιπόν κατανοήσας πλήρως τήν σπουδαιότητα ταύτην, δέν έπαυσεν 
ερευνών προς έξεύρεσιν καταλλήλου τρόπου, διά τήν καλήν συντήρησιν τοΰ οργανι
σμού του" καί ή συνεχής άσκησις καί έπίδοσις εις τον αθλητισμόν, άπέδειξεν ότι αυτή 
ήτο ή μόνη κατάλληλος διά τον σκοπόν τούτον.

Διότι διά τοΰ αθλητισμού ό άνθρώπινος οργανισμός ύφίσταται καθολικήν έκγύ- 
μνασιν" τά οστά αποκτούν άντοχήν καί οί μΰς εόλυγισίαν, ό εγκέφαλος γίνεται διαυ
γής, τό στήθος ευρύνεται, οί πνεύμονες συνηθίζουν ν’ άντέχουν εις τήν κούρασιν, διά 
τής προκαλουμένης δέ έφιδρώσεως άποβάλλονται τά περιττά λίπη, καί άλατα τοΰ 
οργανισμού, καί ή λαρδία τέλος συνηθίζει είς τον άργόν ή ταχύν ρυθμόν τής λειτουρ
γίας της.

2. ‘Ο αθλητισμός παρά τοΐς άρχαίοις.
'Η ιστορία μάς διδάσκει πόσον μεγάλην σημασίαν άπέδιδον οί αρχαίοι Έ λ 

ληνες είς τήν άσκησιν τοΰ σώματός των, καί πόσον ειχον άγαπήσει τον άθλητισμόν 
καί τήν γυμναστικήν, ώστε νά τον θεωρούν ώς τήν άπαραίτητον άλλά καί τήν καλ- 
λιτέραν άπασχόλησίν των.

'Η μακροζωία, ή άρμονία τής σωματικής των διαπλάσεως, τό ρωμαλέον πα
ράστημα καί ή διαύγεια τού πνεύματος, ήσαν τά κύρια γνωρίσματα τής αγάπης τών 
αρχαίων Ελλήνων προς τον άθλητισμόν.

Οί Σπαρτιάται θεωρούμενοι ύπό πάντων ώς οί άριστεΐς τής πολεμικής τέχνης, 
ώφειλον έν πολλοϊς τήν φήμην των ταύτην είς τήν συνεχή καί εντατικήν έπίδοσίν των 
είς τήν γυμναστικήν, προέχουσα δ’ ασχολία τοΰ καθ’ ήμέραν βίου των ήτο ό άθλητισμός
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Άλλα καί πολλαί άλλαι πόλεις της άρχαιότητος ειχον διά νόμων καθιερούσει 
τήν σωματικήν άσκησιν υποχρεωτικήν διά τούς παΐδας, τούς άνδρας καί γυναίκας, 
αλλά καί διά τούς υπερήλικας είσέτι.

Τακτικώς έλάμβανον χώραν άθλητικοί αγώνες καί οί νικηταί έτύγχανον εξαι
ρετικών τιμών καί προνομίων.

’Έχομεν πλεΐστα όσα παραδείγματα νικητών άθλητών, οίτινες έπιστρέφοντες 
εις τήν πατρίδα των μετά τήν τέλεσιν άθλητικών άγώνων εις ’Ολυμπίαν (’Ολυμπιακοί 
αγώνες) έτύγχανον μεγαλοπρεπών ύποδοχών καί έκδηλώσεων αγάπης καί θαυμασμού 
άπό τούς συμπατριώτας των, τιμών δέ καί διακρίσεων άπό τάς γενετείρας πόλεις 
των' μέχρι δέ καί σήμερον άκόμη ονόματα ώρισμένων νικητών τών άγώνων τής ’Ο
λυμπίας έξακολουθοϋν νά κατέχουν τιμητικήν καί διακριτικήν θέσιν εις τήν 'Ιστορίαν 
τής ’Αρχαίας Ελλάδος.

’Αλλά μήπως καί τά θαυμαστά έργα τέχνης καί τά πνευματικά άριστουρ- 
γήματα αυτών δέν οφείλονται εις τήν διά τής γυμναστικής άσκήσεως προετοιμασίαν 
τού σώματος καί τού νοός αυτών ;

'Η ιστορία άλλωστε μάς διδάσκει ότι, άλλοι λαοί σύγχρονοι τών άρχαίων Ε λ
λήνων, υστέρησαν καταπληκτικώς τούτων εις ύψηλάς έκδηλώσεις πνεύματος, τεχνών 
καί ’Εθνικού μεγαλείου, έπειδή καί μόνον ειχον συνηθίσει νά ζώσι βίον ήσυχον καί 
μαλθακόν (Πέρσαι, Σκύθαι, Άσιάται). Οί αιώνες ,παρήρχοντο καί ή άγάπη τών άν- 
θρώπων προς τον άθλητισμόν έδιδε καλά καί ευχάριστα άποτελέσματα διά τήν πρόο
δον καί καλλιτέρευσιν τής ζωής των.

Κατά τούς μετέπειτα χρόνους βλέπομεν τον Βασιλέα τών Μακεδόνων ’Αλέ
ξανδρον, οστις δικαίως έχαρακτηρίσθη ύπο τής 'Ιστορίας Μέγας, έπί κεφαλής μι- 
κράς άριθμητικώς δυνάμεως στρατιωτών νά έκκινα καί νά ύποτάσση ολοντόν τότε 
γνωστόν κόσμον, καί τούτο χάρις εις το γεγονός ότι ό στρατός αύτ,ού άπετελεΐτο άπό 
έτοιμοπολέμους καί άρτίως γυμνασμένους στρατιώτας.

3. 'Ο αθλητισμός εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν.
Εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν, ή άνάγκη τού έπιδίδεσθαι εις τον άθλητισμόν 

καί τήν γυμναστικήν έμφανίζεται έπιτακτικωτέρα, διότι ό άνθρωπος λόγώ τών έμφα- 
νιζομένων βιοτικών καί αυτού καί τής οικογένειας του άναγκών, άλλά καί λόγω τού 
αισθήματος τής κοινωνικής συμβιώσεως, άναγκάζεται νά ζή καί νά διαμένη έντός 
πυκνοκατωκημένων πόλεων, προς βλάβην τής καλής καί ύγιοΰς σωματικής του κα- 
ταστάσεως.

'Ο μολυσμένος άήρ, όν ύποχρεοΰται ν’ άναπνέη καθημερινώς, οί κακοί όροι 
διαμονής καί διατροφής είναι τά κύρια σημεία, άτινα προκαλοΰν πολλάς άνωμαλίας 
εις τήν καλήν λειτουργίαν τού οργανισμού του.

’Αλλά καί ή έντατική καί κοπιώδης κίνησις τού σώματος καί ή πνευματική 
ύπερέντασις εις ας ύποχρεοΰται ό άνθρώπινος οργανισμός, προς άντιμετώπισιν τών 
άναγκών τοΰ καθ’ ήμέραν βίου του, τον άναγκάζουν νά καταβάλλη προσπάθειας καί 
νά ένεργή σωματικήν έργασίαν, πέραν τής ύπό τής φύσεως προβλεπομένης.

Διά νά δυνηθή λοιπόν ό οργανισμός τού άνθρώπου νά έξέλθη νικητής εις τον 
δύσκολον καί τραχύτατον αύτόν άγώνα, δέον όπως είναι έφωδιασμένος μέ κατάλληλα 
όπλα ικανά προς άμυναν καί έπίθεσιν καί τά ειδικά αύτά όπλα τά ευρίσκει τις μόνον 
εις τά παραγωγικά έργοστάσια τού άθλητισμού καί τής γυμναστικής.

4. Ή γυμναστική εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
'Η έπίδοσις εις τον άθλητισμόν καί ή συνεχής άσκησις τού σώματος, έμφανί- 

ζεται έτι άναγκαία καί έπιτακτικωτέρα διά τούς άστυνομικούς υπαλλήλους, λόγω
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άκριβώς τής φύσεως του έπαγγέλματος καί τής αποστολής των, διότι ή ύπ’ αυτών 
εκτελουμένη υπηρεσία προϋποθέτει άρτίαν σωματικήν διάπλασιν έτοίμην ν’ αντιμε
τώπιση τούς έκάστοτε έμφανιζομένους κινδύνους.

Γυμνασμένου λοιπόν σώμα καί νους υγιής, είναι τά κύρια γνωρίσματα καί προ
σόντα, άτινα δέον νά διακρίνουν τούς αστυνομικούς ύπαλλήλους. Διά να επιτευχθούν 
όμως ταΰτα, πρέπει πρώτον νά κατανοήσωσιν ούτοι τήν σπουδαιότητα καί ωφελιμό
τητα τής γυμναστικής συντελούσης εις τήν καλήν υπηρεσιακήν άπόδοσιν, καί τήν 
διαφύλαξιν αυτής ταύτης τής σωματικής των άκεραιότητος, νά φροντίσωσι δέ όπως 
ή άσκησις τού σώματός των άποβή καθημερινώς ευχάριστος καί προσφιλής άσχολία 
των.

' Η γυμναστική άσκησις δεν προϋποθέτει είδικάς γνώσεις άθλητισμοϋ, ούτε 
ειδικά γυμναστήρια ή άλλους άθλητικούς χώρους" ολίγη καλή διάθεσις κάθε πρωί, 
εντός τού θαλάμου, ή τού δωματίου μας, μερικαί γυμναστικαί ασκήσεις καί ή οφειλή 
έναντι τού οργανισμού μας θεωρείται έξοφληθεΐσα. ’Αλλά καί ή φοίτησις έν τοϊς 
γυμναστηρίοις θέλει ωφελήσει τά μέγιστα τούς ’Αστυνομικούς ύπαλλήλους, δεδομένου 
ότι εις ούδεμίαν δαπάνην ή άλλην έπιβάρυνσιν θέλουσι ύποβληθή, διότι τ ’ άπαραίτητα 
άθλητικά είδη ένδύσεως καί ύποδήσεως χορηγούνται δωρεάν ύπό τών γυμναστηρίων, 
πεπειραμένοι δέ καί ειδικοί γυμνασταί τίθενται εις τήν διάθεσιν αυτών, ίνα διδάξωσι 
καί κατατοπίσωσιν αύτούς, έφ’ όλων γενικώς τών μυστικών τού ’Αθλητισμού καί 
τής γυμναστικής.

Μέσα εις τά γυμναστήρια αύτά θά δυνηθώσιν ούτοι ευκόλως νά έπιδοθώσιν εις 
τό άθλημα τής άρεσκείας των, όχι βεβαίως διά νά γίνουνπρωταθληταί, διότι προς τούτο 
χρειάζονται ειδικά σωματικά προσόντα, αλλά διά νά έμφανισθοΰν ώς τέλειοι άθληταί.

Έν τη καθημερινή δ’ άναπτύξει τής εύγενούς άθλητικής άμίλλης μεταξύ αυτών 
καί τών συναθλουμένων των, θέλουσιν άντλήσει διδάγματα καί άθλητικήν πείραν με
γίστης αξίας.

Εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν, εις τό φυτώριον αύτό τών νέων άστυνομικών 
ύπαλλήλων, αρχίζει, άμα τη είσόδω τών έν αυτή φοιτώντων, νά καλλιεργήται έντα- 
τικώς ή άσκησις τού σώματος. 'Η Διοίκησίςτης καεαννοοΰσα πλήρως τήν μεγίστην 
σπουδαιότητα τής γυμναστικής, έχει καταρτίσει πλήρες καί έπιμελημένον πρόγραμμα 
γυμναστικής έκπαιδεύσεως τών 'Υπαστυνόμων, Άρχιφυλάκων καί Δοκ. αστυφυλά
κων, έλέγχει μετά σχολαστικότητος τήν έφαρμογήν καί τήρησιν αυτού" έχει δέ εις τήν 
διάθεσίν της ικανόν άριθμόν άριστων γυμναστών καί εκπαιδευτών, ώς καί τά άπαραί
τητα γυμναστικά .όργανα.

Μετ’ εύχαριστήσεως δέ, άλλά καί ύπερηφανείας συγχρόνως παρατηρεί τις καθ’ 
όλας τάς ώρας .τής ήμέρας ένα αθλητικόν πράγματι οργασμόν εις τό προαύλιον τής 
’Αστυνομικής Σχολής, ή χαρά δέ καί τά γέλια τών μαθητών, μαρτυρούν τήν εύχα- 
ρίστησιν καί άγάπην αυτών προς τον αθλητισμόν.

Αί γυμναστικαί αύται άσκήσεις έν τή ’Αστυνομική Σχολή πλαισιώνονται διά 
καταλλήλων διδαχών ύπό πεπειραμένων καθηγητών, τών μυστικών τής ’Ιαπωνικής 
Πάλης καί τής Πυγμαχίας. Τό πρώτον μάθημα διδάσκει ό πρωταθλητής Ελλάδος 
καί Βαλκανιονίκης εις τήν Ελληνορωμαϊκήν πάλην κ. ’Αθανάσιος Καπαφλής, τό 
δέ δεύτερον ό επί σειράν ετών πρωταθλητής Ελλάδος εις τήν πυγμαχίαν άρχιφύλαξ 
Μαυρέας Κων—νος.

Βλέπομεν λοιπόν ότι ή υπηρεσία ήμών, φροντίζει εύθύς έξ αρχής νά έμφυσήση 
τό πνεύμα τής άγάπης προς τήν γυμναστικήν εις τούς μέλλοντας αντιπροσώπους 
αυτής.
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5. Ά θλητικα ί άστυνομικαί όμάδες.
\

’Αλλά και ή 'Ηγεσία τού Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων, κατανοούσα 
πλήρως τήν ανάγκην καί χρησιμότητα διά τούς ύπ’ αυτήν υπαλλήλους, τής σωματικής 
άσκήσεως, έχει συστήσει ειδικήν υπηρεσίαν Σωματικής ’Αγωγής παρά τώ Άρχηγείω 
’Αστυνομίας Πόλεων, καί έχει προβή εις τήν συγκρότησιν πλήρων ομάδων ποδοσφαίρου, 
κλασσικού αθλητισμού, πυγμαχίας, μπάσκετ, βόλεϋ καί Ελληνορωμαϊκής πάλης.

Διά τήν ευχερή δέ προπόνησιν καί τεχνικόν καταρτισμόν των αστυφυλάκων 
άθλητών, έχει ληφθή πρόνοια, ώστε άπαν.τες ούτοι νά ύπηρετώσιν εις το Μηχανοκί
νητον Τμήμα’Αθηνών.

’Ήδη, το Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, παρατάσσει εις το άθλητικον προ- 
σκήνιον τής Ελλάδος, άθλητάς άστυφύλακας μεγάλης άθλητικής κλάσεως καί μέ 
Διεθνή ακόμη άθλητικήν προβολήν.

Είς τον κλασσικόν άθλητισμόν ή ’Αστυνομία έχει νά παρουσιάση τον Διεθνούς 
κύρους καί έμφανίσεως άστυφύλακα Σίλλην Βασίλειον μέ τό άριστον Διεθνές ρεκόρ 
τών 48'6" είς τον δρόμον 400 μέτρων, ώς επίσης καί τον Πρωταθλητήν Ελλάδος 
είς τον άκοντισμόν Παπαγεωργίου μέ ρεκόρ 60 μέτρων, τον εξαιρετικόν δρομέα 400 
μέτρων Κόρμαλην, τον έπίσης Πρωταθλητήν Ελλάδος είς το τριπλοΰν Κουμουν- 
δούρον, ώς έπίσης καί τούς Τρουλινόν, Γυφτάκην, Πολίτην, Σύριον καί πολλούς 
άλλους άρίστους άθλητάς. ’Αλλά καί είς το προσφιλές καταστάν έν Έλλάδι άθλημα 
τού ποδοσφαίρου, ή αστυνομία έχει νά έμφανίση μέ υπερηφάνειαν ομάδα άρίστην καί 
έχουσαν είς το ενεργητικόν της πλείστας όσας νίκας έπί σωματείων Α' κατηγορίας 
τής πρωτευούσης καί τών επαρχιών ήδη δ’ αυτή, εύρίσκεται έπί κεφαλής τής βαθμο
λογίας τού Στρατιωτικού ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Ελλάδος.

Νομίζομεν ύποχρέωσίν μας νά μνημονεύσωμεν καί είς το ποδόσφαιρον τά ονό
ματα τών Διεθνών άστυφυλάκων ποδοσφαιριστών μας Πολύζου καί Άπέργη, ώς καί 
τούς έπίσης άρίστους Ίωσηφίδην, Τζανιδάκην, Χοντάσην, Δαλδάκην, Βουρλιω- 
τάκην, Ζερβόν, Μπαλακτσίδην, Κουκλάκην, Βαμβακόπουλον, Παλτάν, Μπέλον, 
Πηνιώτην, Λαμπράκην κ.ά. Προπονητής ό άστυφ.Γυμναστής Κουνιάκης Δημ.

’Επίσης είς τήν Πυγμαχίαν έχομεν τήν πρωταθλήτριαν ομάδα ένοπλων Δυ
νάμεων μέ τούς άρίστους πυγμάχους Σταμουλόπουλον, Κωνσταντόπουλον, Κουμεν- 
τάκον κ.ά. Προπονητής ό άρχιφύλαξ Μαυρέας Κων/νος.

’Εξαιρετικήν έπίσης ομάδα διαθέτομεν είς το Μπάσκετ—Μπώλ. Προπονητής 
τής όμάδος ό κ. Παπαδήμας Κων/νος, άρχήγος δέ καί Κότς αύτής ό άστυφύλαξ γυ
μναστής Λαζαρίδης ’Ιωάννης, μπασκετμπωλίσται δέ οί άστυφύλακες Μπουρνέλος, 
Τζέκος, Κακαρούκας, Μπαρδής, Πανίτσας, Πολίτης, Ζαφείρης, Φόρτωμας, Λαμπράκης 
καί Παπαβασιλείου.

Διαθέτομεν έπίσης ομάδα βόλλεϋ—μπώλ πολύ ίσχυράν άποτελουμένην άπο τούς 
άστυφύλακας Σταυρόπουλον, Κουμιανόν, Γιαννάκον, Κουμουνδοΰρον, Πολίτην, Τζέ- 
κον καί Λαμπράκην.

Αύταί είναι αί άθλητικαί όμάδες τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, περί 
τού έργου καί τής άποδόσεως έκάστης τών οποίων θέλομεν άσχοληθή έν καιρώ.

Πάντως δυνάμεθα νά τονίσωμεν μεθ’ υπερηφάνειας ότι σήμερον το Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων μετέχει τής πρωτοπορείας πάσης άθλητικής έκδηλώσεως είς 
τον τόπον μας, δικαίως δέ κατατάσσεται τούτο είς τήν πρώτην σειράν μεταξύ τών> 
Στρατιωτικών Σωμάτων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τής Χώρας μας.
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Αυγουστιάτικη νύχτα. . .
— Μια αυγουστιάτικη νύχτα μ’ ολόγιομο φεγγάρι, μια συντροφιά άπό άνθρώ- 

πους είχε μαζευτεί στα σκαλοπάτια της Άγια-Σοφιάς. Καί τότε φάνηκε ένας ’Ά γ 
γελος πού στάλθηκε άπό τό Θεό στη γη για να ρωτήση τούς άνθρώπους ποιο ήταν 
κατά τη γνώμη τους τό μεγαλύτερο άγαθό πού τούς έδωσε. "Ενας απάντησε : «'Η 
γυναίκα». Άλλος : «'Η  θάλασσα». ’Άλλος : «Ό  "Ηλιος πού δίνει σφρίγος καί ζωο
γονεί». Κι’ άλλος : «Τά παιδιά μου». "Ενας άλλος : «'Η  γη πού την άγαποΰμε καί 
μάς αγαπάει». Στο τέλος, ένας άποσυρμένος άπό τη ματαιότητα των εγκοσμίων, 
έραστής της φύσεως, ασκητής, γύρισε τά μάτια του προς τον Ουρανό κι’ άφοΰ συλ- 
λογίσθηκε λίγο μένοντας έτσι, έκστατικός σάν νά προσευχόταν, άπάντησε μέ βε
βαιότητα : «Ή  Α υ γο υ σ τ ιά τ ικ η  Ν ύ χ τ α !»  Βλέποντας όμως τούς άλλους νά 
τον κυττάνε αινιγματικά, έξήγησε : «"Ολα τ ’ άγαθά, είναι δώρα πού μάς κάνουν νά 
θυμώμαστε πόσο είμαστε άνθρώπινα άδύναμοι, γυμνοί καί μόνοι. Μόνον ή Αυγου
στιάτικη Νύχτα είναι πραγματικά θείο δώρο πού μάς κάνει νά την άπολαμβάνουμε 
καί νάμαστε καί ’μεΐς κάτι περισσότερο άπ’ ό,τι φαινόμαστε».

** *
Μιά αυγουστιάτικη νύχτα μ’ ολόγιομο φεγγάρι είναι καί τούτη ’δώ πού ζώ 

απόψε. Κυττάζω τό φεγγάρι καί μου φαίνεται πώς έχουν δίκιο οί απλοϊκοί εκείνοι 
άνθρωποι πού νομίζουν ότι τώρα τον Αύγουστο, τό φεγγάρι μεγαλώνει καί παίρνει 
στο φανταστικό του πρόσωπο περισσότερη έκφραση κι’ έντονώτερο χρώμα. Τούτη 
τή νύχτα ακούω πολλούς θορύβους, τέτοιους πού άθελά μου έρχεται στο νοΰ ή «Τρι
κυμία» τοϋ Σαίξπηρ. Οί παράξενοι θόρυβοι πού άκούω συνδυάζοντάς τους μέ την γύρω 
ομορφιά, μου θυμίζουν τό στοιχειωμένο εκείνο νησί κοντά στις Βερμούδες πού, πάνω 
του κατατσακίστηκε τό πλοίο πού μετέφερε τούς ήρωες τού Σαίξπηρ! Μιά σπάνια 
γοητεία ξανοίγεται γύρω μου. Βλέπω τη θάλασσα νά λάμπη άπό ομορφιά, μοΰ φαί
νεται πώς άκούω τή μακρυνή μουσική των τραγουδιών τοϋ Άριελ, τού άγαθόϋ έκεί- 
νου πνεύματος πού ή μάγισσα τό κρατά φυλακισμένο σ’ ένα δέντρο. Άκούω όλες, 
εκείνες τις γλυκείες φωνές πού μάγευαν τ’ αυτιά τοϋ Φερδινάνδου καί της Μιράντας, 
στήν άρχή τοϋ έρωτά τους... Κυττώ καί τό φεγγάρι. Στέκεται στη μέση στον ουρανό. 
Τό βρίσκω πολύ όμορφο, μοΰ φαίνεται πώς βρίσκεται στή μεγάλη αποθέωση τής 
ομορφιάς του! Τώρα·κι’ αύτό είναι γεμάτο άπό πνεύματα πονηρά, αλλά κι’ άγαθά... 
Σάν αύτή τήν Αύγουστιάτικη νύχτα κι’ οί μάγισσες πλένονται στά ποτάμια,- κάνουν 
ξόρκια, επικλήσεις στο Θεό τους καί θεωρούν ώς τον μεγαλύτερο άθλο της μαντικής 
των τέχνης τό νά κατορθώσουν καί κατεβάσουν τό φεγγάρι. ’Έτσι, λέει; θά μπορέσουν 
καί θά λυτρώσουν τις ματιασμένες κοπέλλες καί θά τιμωρήσουν τά παλληκάρια πού 
δεν τις προσέχουν ! Νά κι’ ένας σκύλος. Στέκεται άκουμπισμένος στά πισινά του πόδια 
καί γαυγίζει τό φεγγάρι. Κάτι νιώθουν τά σκυλιά πού τό γαυγίζουν...

Άκούω κάτι σάν ψίθυρο, σάν κλάμμα παιδιάστικο. Σίγουρα θάναι κάνα «έκ
θετο», σκέπτομαι. 'Οδηγώ τά βήματά μου προς τά ’κεΐ. Στέκομαι κι’ άφουγκρά- 
ζομαι. Τίποτα... άπολύτως τ ίπ ο τα ...!!! Μά είναι δυνατόν; Κάτι άκουσα ! Καί 
όμως. Ή  αυγουστιάτικη νύχτα μέ τη μαγεία της μέ ξεγέλασε...

"Ενα παιδί περπατεΐ. Θάναι περίπου 9-10 ετών. ’Αφρόντιστο, μ’ άτακτα μαλ
λιά καί, μοΰ φαίνεται κουτσαίνει λίγο. Κάνω νά πάω νά τό σταματήσω, νά τό ρω
τήσω ποΰ πηγαίνει στή προχωρημένη νύχτα. Μά αύτό φαίνεται δέν μ’ έχει προσέξει
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καθόλου, άφοΰ εξακολουθεί ήσυχο τό δρόμο του καί ξάφνου άρχινά κι’ ένα τραγούδι. 
Μια φωνή κελαϊδιστή, γλυκεία σαν όλα τ’ άλλα πού άκούω καί βλέπω. Περαστικό 
τό παιδί, χάνεται, πηγαίνει σ’ άλλη γειτονιά καί τό τραγούδι τό γλυκό έπαψε πια 
ν’ άκούγεται...

— Προχωρώ μέσα στην Αυγουστιάτικη τούτη νύχτα μέ τ ’ ολόγιομο φεγγάρι. 
Τώρα έχω μπροστά μου ένα περιβόλι. ’Όμορφο περιβόλι, καταπράσινο καί τό έλα- 
φρό αεράκι πού άρχισε νά φυσσά, κάνει τα φύλλα της κληματαριάς νά θροΐζουν, νά 
κτυποΰν τονα τ ’ άλλο καί νά συνθέτουν έτσι μιά συμφωνία γνωστή 'τοϋ Μπετόβεν. 
Δίπλα άπό τό περιβόλι, στήν άνατολική του πλευρά, υψώνεται σάν παραφωνία ό 
τεράστιος κ ι’ επιβλητικός ογκος μιας πολυκατοικίας. Μά τό φεγγάρι προβάλλει άπ’ 
τήν κορφή της σάν πίσω άπό βουνό καί ρίχνει τις χρυσωμένες άκτίνες του στο σκο
τεινό περιβόλι. Πλησιάζω στο φράχτη του. ΤΗχοι άπόκοσμοι στήν άρχή, πιο δυνατοί 
έν όσω πλησιάζω, μοϋ θυμίζουν ειδυλλιακά τοπία τής άγριας πατρίδος μου στά παι
δικά 'μου. χρόνια. Δεν γελάστηκα. Είναι ένα γαργαρόνερο ρυάκι, μιά νεροσυρμή πού 
τά νερά της λάμπουν χρυσωμένα καθώς τό φεγγάρι ρίχνει τις άκτίνες του. Μοσχο
βολάει τό γιασεμί, ή πασχαλιά, τό άμπελόκλημα. Αύτή ή νυφοΰλα, σίγουρα θάναι ή 
γαζία... Ναί! Καί πάλι δεν γελάστηκα... Μά αυτό τό βιολί πού κλαίει ; ΤΑ ! Είναι 
τ’ αηδόνι πού ξύπνησε...

Κάνω νά φύγω, νά προχωρήσω, γιατί έτσι πρέπει. Μοϋ φαίνεται όμως πώς 
τώρα αιχμαλωτίστηκα γιά καλά. Γυρίζω καί κυττώ μιά τό περιβόλι, μιά τό φεγγάρι. 
Καί άθελά μου έρχονται στή θύμηση κάτι στίχοι πού άπό καιρό έχω διαβάσει. Είναι 
τά «Ξόμπλια τοΰ Φεγγαριού’ τού Γιώργου Άθάνα :

Θάμα κι’, αυτό τ’ άποψινό!
Στο περιβόλι τό πυκνό, 
καθώς κοιμόταν σκοτεινό, 
μπήκε ή κυρά Σελήνη’ 
καί ξύπνησε γιά μιά στιγμή 

* τ ’ άηδόνι καί τό γιασεμί
μαί τή μουντή νεροσυρμή 
πού ολόχρυση έχει γίνει...

*. * *

— Τούτη τήν Αυγουστιάτικη νύχτα μέ τις μαγείες της καί τά παράδοξα φαινό
μενα, τούτη τή νύχτα πού τό φως τοΰ φεγγαριού γεμίζει μέ μαγεία δρυμούς καί δάση, 
γιαλούς, κορφές καί πέλαγα καί κάμπους, τούτη τή παραμυθένια νύχτα βαδίζω μόνος, 
σιωπηλός καί εκστατικός άπ’ ό,τι γίνεται γύρω μου καί άπ’ ότι μέσα μου γεννιέται. 
Νά ένας νέας καθισμένος στά χείλη ένός πηγαδιού. Μοΰ φαίνεται μουσκεμένος καί λι
γάκι έκνευρισμένος, καθώς τον πλησιάζω γιά νά τον δώ άπό κοντά. Τον πιάνω άπό 
τά ρούχα καί τά δάχτυλά μου υγραίνονται. Ναί ! Είναι πραγματικά μουσκεμένος...

—’Έπεσες στο πηγάδι ; τον ρωτώ.
— Ναί, μού άποκρίνεται.
—’Απρόσεχτε! τού λέω. Καί πώς δέν χτύπησες ; Είναι βαθύ ;
— Δέν χτύπησα. Μόνος κατέβηκα μέσα! ! !
Άναρριωτιέμαι αν ό άνθρωπος τούτος είναι «στά συγκαλά» του. Καί όμως! 

Είναι υγιέστατος καθώς φαίνεται.
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—’Ακούσε, μου λέει. ’Αργά, τά μεσάνυχτα, γύριζα στο σπίτι μου. Στάθηκα 
όμως εδώ σ’ αύτό τό πηγάδι για νά ξεκουραστώ και, ακουμπισμένος έτσι, βλέπω μέσα 
στα νερά του πηγαδιού τό φεγγάρι!

—  ! ! ! ! !
— Τρέξτε άνθρωποι, φώναξα. ’Έπεσε τό φεγγάρι στο πηγάδι. Κανείς δμως δεν 

μ’ ακούσε.’Άρχισα λοιπόν μόνος νά προσπαθώ μέ τον κουβά καί τό τσιγκέλι αυτό εδώ— 
καί μοϋ τά δείχνει—νά πιάσω τό φεγγάρι καί νά τό βγάλω έξω ! Ά δικα δμως, δταν 
πιά βεβαιώθηκα δτι δέν γινόταν τίποτα έτσι, τότε κατέβηκα μόνος στο πηγάδι. Καί 
τότε τό είδα έτσι, μακάριο κι’άνέπαφο στον ουρανό. ’Αφιλότιμο! τοϋ είπα. Ά ν  δέν 
κατέβαινα έγώ θά πνιγόσουν εδώ μέσα. Καί δέν έπρεπε... Είσαι τόσο δμορφο καί χαρί
ζεις τόσην ομορφιά καί χάρη στην Αυγουστιάτικη Νύχτα...

’Έφυγα χωρίς νά τοϋ πώ τίποτα. "Οταν γύρισα γιά νά δώ τί κάνει, είχε φύγει. 
Ακόυσα τά βήματά του ν’ άπομακρύνωνται μέσα στή νύχτα κι’ ένα χαρούμενο σκοπό 
νά σιγοσφυρίζη. Τραγουδούσε τήν ευτυχία του, ’ίσως καί την... άφέλειά του.

*
* *

— Τήν Αύγουστιάτικη τούτη νύχτα δλα κοιμούνται καί τίποτα δέν ήσυχάζει. 
Σάν τη νύχτα αύτή οί καρδιές άνοίγουν τά μυστικά τους. "Ολα εκείνα πού τη μέρα 
δέν λέγονται, τώρα φλυαρούν. 'Όλα λέγονται μέ τη γλώσσα τους. Πολλοί κρυφο- 
κλαΐνε μαζί μέ τό φεγγάρι, συντροφεμένοι σάν νά λένε σ’ δλη τής θάλασσας τή 
χάρη. "Ολα είναι λαγγεμένα, δλα γύρω στενάζουν βαθειά, σάν ΰμνοι. Καί ’γώ βα
δίζω τό δρόμο τού καθήκοντος, Νά, έδώ είναι τό Νεκροταφείο. Κι’ έδώ δλα ψιθυρί
ζουν, δλα μιλούν. Αύτό τό νωπό μνήμα πού βλέπω άπό τό κιγκλίδωμα,—,Ίατί νά 
μπώ μέσα ;—θάναι αυτής τής απογοητευμένης νέας πού ζήτησε στό θάνατο τη λύ
τρωση άπό τό σκληρόκαρδο άγαπημένο της. Ρίχνω τό φώς τού φανού μου στό μνήμα 
καί διαβάζω σέ μιάν ολόλευκη, όρθια μαρμάρινη πλάκα :

«Τής Σελήνης τό μέτωπον έγειρε πάνω στό μνήμα σου
«καί τών Ρόδων οί κάλυκες βράχηκαν άπό τά θερμά δάκρυά της».

Π ροσπαθώ νά θυμηθώ τον συγγραφέα τών στίχων τούτων. Μέ δέν μπορώ νά 
θυμηθώ. ’Έξαφνα μιά κραυγή σάν ανθρώπινη, σάν ζώου μέ κάνει νά βαδίσω βιαστικά 
προς τό μέρος πού άκούστηκε. "Οσο προχωρώ, εντείνω τήν άκοή μου. Μά τίποτα !... 
Καί πάλιν ά π ο λύτω ς  τ ίπ ο τα  ! ’Ασφαλώς θάταν ή φωνή τού Κάλιμπαν, τού δια
βολικού ’Εκείνου τέρατος τής «Τρικυμίας».. 'Η φωνή πού ακόυσα θάταν τής Μιράντας, 
τήν ώρα πού ό Κάλιμπαν προσπαθούσε νά τήν άτιμάση, χωρίς νά τό κατορθώση! 
Ξέρω πώς τό μοναδικό δπλο γιά τούτο τό τέρας, είναι νά τό φοβερίσης καί κατόπιν 
εύκολα τό δαμάζεις. Τίποτα τό άνθρώπινο δέν υπάρχει σ’ αυτόν, παρά μόνον τά κτη
νώδη ένστικτα. Τό μοναδικό τού χαρακτήρος του γνώρισμα πού μετριάζει κάπως 
τήν ύπερβολική του κτηνωδία, είναι τό δτι τον συγκινεΐ ή μουσική ! ! !  Συγκινεΐται αύτό 
τό τέρας άπό «γλυκειές λαλιές πού εύφραίνουν, μά πού δέν βλάφτουν»... Καί ξάφνου, 
νά ! Οί γλυκειές λαλιές άρχίζουν. Χιλιάδες άηδόνια καί άλλων λογιών πουλιά άρχίζουν 
τήν υπερκόσμια .συμφωνία τους. Τζιτζίκια, άηδόνια, ορνίθια, δλα μαζί συναγωνίζονται 
στό ποιο θά τραγουδήση καλλίτερα... Έ ! Γι’ αύτό δέν ξανακούστηκεν ό Κάλιμπαν...

*, « * *

Οί διαβάτες ξεχύθηκαν στό δρόμο καί μέ καλημερίζουν. Πλησιάζουν χαρά
ματα ... Λίγη ώρα άκόμη καί ή Αύγουστιάτικη νύχτα θά παραχωρήση τή θέση της 
στήν ημέρα, στή ζέστη, στήν παραζάλη τού μόχθου τής ζωής. Βαδίζω καί βρίσκο-
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μαι μπροστά σέ μια παλιά κάδη. Σίγουρα προσμένει τό καινούργιο κρασί, άφοΰ το 
παληό της τέλειωσε.

— Γειά σου καλόπαιδο!
Είναι ένας μεσογειάτης, άπό τά χωριά της ’Αττικής. Φορεΐ τδ σκούφο του καί 

άκολουθεΐ τό γαϊδαρό του φορτωμένου μέ σταφύλια. ’Έρχεται νά τά πουλήση στήν 
αγορά... Ξημέρωσε. Σ’ Ινα παγκάκι του μικρού πάρκου βλέπω κάποιον πού κάθεται 
και διαβάζει. Τον πλησιάζω. Ά !  Είναι παληά γνωριμία. Είναι ό Διονύσης πού άσχο- 
λεϊται χρόνια τώρα στήν έρασιτεχνική φιλολογία.

— Θέλεις νά διαβάσης ; μοϋ φωνάζει βλέποντας νά πλησιάζω. Ξεφυλλίζω τό 
βιβλίο καί σταματώ σέ κάτι στίχους του Παλαμά. « ’Αποσπάσματα».'

— Είναι καλοί, μου λέει. Διάβασέ τους δυνατά νά τούς ξανακούσω.

Τό μπαλκονάκι τού σπιτιού μοΰ φαίνεται πώς είναι 
κορφή άναπάντεχη βουνού-

μέσα μου κάτι όλάνοιχτο δροσίζει τήν καρδιά μου, 
γιομίζει μου τό νοΰ.

Θυμάμαι στο λαμπρό γιαλό τό τάρασμα τής βάρκας 
μέ τ’ άνυπόταχτα πανιά.

’Αλλάζει μοσκανάερα φιλάκια 6 γερο-πεΰκος 
μέ τή μπουγαρινιά.

Τρέμουν άσημοφέρνοντας τά μαύρα κυπαρίσσια 
στά ξόβεργα τού φεγγαριού.

Άρρωστος κλαίει σπαράζοντας τήν ήσυχία τής νύχτας 
καί τού καλοκαιριού.

Καί τά παιδιά πού παίζανε βουβαίνονται, καί κάποια 
λαλήματα μ’ αυτά μαζί.

Μά νά ! γοργά ξαναρχινάν παιδιά κι’ ορνίθια- ή φύση 
άπάνου άπ’ όλα ζή.

Πίσω άπ’ τή κάδη τή παληά πού τό κρασί προσμένει 
τό νέο, στον ίσκιο τό βαθύ,

ένα ζευγάρι έρωτικό τόπο καί τρόπο βρίσκει 
νά σφιχτοφιληθή.

Σταμάτησα. Ό  Διονύσης περίμενε ν’ άκούση κι’ άλλα. Φαινόταν άπορροφημένος.
— Πού ήσουνα τή νύχτα ; τον ρωτώ.
— Κοιμόμουνα! Τώρα τό πρωί ήλθα εδώ όπως πάντα.
— Δύστυχε! Ά ν  ζοΰσες μιάν Αύγουστιάτικη νύχτα, όπως τήν έζησα εγώ, 

θάνιωθες τή σημασία τών στίχων αύτών...
Άθήναι 9-8-1954.

ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Άστυφύλαξ)
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑΙ-Ρ

. Μετάφρασις άπό τ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ

(Συνέχεια κα ί τέλος)
— Μάλιστα, ορίστε, άπάντησε ό Μάρφυ, πού άνοιξε τήν βαλίτσα στο μεταξύ. 

'Ορίστε τά πρώτα, αύτά πού πήραμε άπό το φορτηγό των μεταφορών. Καί ορίστε 
τά δεύτερα, αύτά του Κόλγκαν. Να καί τοϋ Φλούρρυ.

—'Όλοι λοιπόν απέδειξαν έτσι τήν απερισκεψία τους, άφήνοντας άποτυπώματα 
παντού, είπεν ό Ούίττλερ.

— Κανένας δεν φανταζότανε πώς θά έπενέβαινε ή ’Αστυνομία. Πριν απ’ τόν 
θάνατο τοϋ Τόμσον, έν πάση περιπτώσει. Στην ουσία έπρόκειτο γιά μιά απλή έπί- 
θεσι τής μιας συμμορίας έναντίον τής άλλης. ’Αλλά δεν ενεργεί κανένας πάντοτε μέ 
τό γάντι.

'Ο Ούίττλερ πήρε στά χέρια του ένα κλισέ.
— Καί τ ’ άποτυπώματα αύτά ; ρώτησε.
— Είναι τοϋ εΐσπράκτορος, αύτουνοϋ πού έκοβε τά εισιτήρια- έμειναν πάνω 

στο εργαλείο καί άποτελοϋν κατά τή γνώμη μου τό κλειδί τής όλης ύποθέσεως, 
είπε ό Κάμμινγκς. Έάν άποδεικνύεται ότι άνήκουν στον Καρμπίν βάζω στοίχημα 
έξη πένες μέ χίλιες λίρες δτι αποκλείεται νά παραμείνη ζωντανός. Πάνω στο έργα 
λείο αύτό τοϋ τρυπήματος τών εισιτηρίων, δεν υπήρχαν παρά μόνον αύτά τά άποτυ
πώματα. Τό σφάλμα αύ to μπορεί νά στοιχίσει τη ζωή. ’Αρκεί νά μπορέσουμε νά 
τά αναγνωρίσουμε.

— Μά γιατί δίνετε σ’ αυτό τό σημείο τέτοια σημασία ; ρώτησε ό Ούίττλερ.
—Έ ξ αιτίας, αγαπητέ μου, είπε ό Κάμμινγκς ενός μικροΰ κομφετί. Σείς δμως

γιατί εκνευριστήκατε ;
Ό  Ούίττλερ σηκώθηκε.
— Θά σάς τό πώ σ’ ένα λεπτό. ’Εν τώ μεταξύ, μέ την άδειά σας, θά έρωτήσω 

τόν Τζίμμυ Καρμπίν, αν θά θελήση νά εύδοκήση νά μάς παραχωρήση τήν άδεια νά τοϋ 
πάρουμε τά δακτυλικά άποτυπώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XX.
’Ε π ί λ ο γ ο ς

Ό  Κάμμινγκς καί ό Ούίττλερ περίμεναν τόν κ. Σάουθ-Πέθερτον, στο συνε
χόμενο μέ τό χώλλ δωμάτιο. 'Ο ήχος ενός γρήγορου φόξ-τρότ έφτασε στ’ αύτιά τους. 
Όλοι χόρευαν στην Λέσχη. Ό  Κάμμιγκς έβγαλε άπό τήν τσέπη του δυο φακέλλους 
διαφανείς.

— Είχα τήν πρόθεση νά τούς άφήσω στον Φίλλιγκερ, έκανε. Μιά δμως καί τούς 
έχω έπάνω μου, θά θέλατε νά ρίξετε μιά ματιά ;

Ό  Ούίττλερ τούς —ήρε άπ’ τά χέρια καί τούς τοποθέτησε μπροστά στο φώς.
—“Οπως βλέπετε, ό πρώτος φάκελλος δέν περιέχει παρά ένα μικρό κομματάκι 

χαρτί. Ό  γιατρός τό άφήρεσε άπό τήν κεφαλή· τοϋ Τόμσον. Είχε βαθειά εισχωρήσει.
Ό  Κάμμινγκς ξαναπήρε τόν φάκελλο.
— Αύτός εδώ ό φάκελλος, ό δεύτερος, περιέχει μιά δωδεκάδα, κι αύτός μικρά 

χαρτάκια. Τό μέγεθος τους—τοΰτο μπορεί νά σάς ένδιαφέρη—είναι άκριβώς τό ίδιο 
μ’ έκεΐνο πού βρέθηκε σφηνωμένο στήν κεφαλή τοϋ Τόμσον. Τά μάζεψα πάνω στο 
γραφείο μου, τρυπώντας ένα εισιτήριο λεωφορείου.

— Μέ τό εργαλείο πού βρήκατε στο ψευτο-λεωφορεΐο ;
—Άκριβώς. Θά παρατηρήσετε πόσο «νέττα» κόβει τό χαρτί. Κι’ αύτό γιατί 

τό εργαλείο είναι κατακαίνουργο.
— Συμπέρασμα λοιπόν, είπε ό Ούίττλερ μέ σοβαρή φωνή, ό φουκαράς ό Τόμ

σον βρήκε τό θάνατο άπό ένα κτύπημα στο κεφάλι μέ τό έργαλεΐο τοΰτο.
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— Κτύπησε στό μέτωπο.
— Θάχε τρυπήσει πρώτα ένα όποιοδήποτε εισιτήριο για τον Τομσον καί Οάχε 

κολλήσει ένα μικρό κομματάκι στρογγυλό σαν κομφετί στο άκρον τοΰ έργαλείου.
'— Καί χτυπώντας τον Τομσον, τό στρογγυλό κομματάκι χαρτί, έμεινε στό 

τραύμα. "Οταν του βάλανε τό κεφάλι τοΰ δυστυχή κάτω άπ’ τή ρόδα, μέ τήν πίεσι, 
τό χαρτάκι σφηνώθηκε για καλά.

Τήν στιγμή εκείνη ό κ. Σάουθ-Πέθερτον μπήκε στό δωμάτιο.
— Καλησπέρα σας, είπε, μέ πρόσωπο χλωμό. Θάρθατε για νά διασκεδάσετε, 

φαντάζομαι. Ε λπίζω  νά μήν έπισκέπτεσθε τό κέντρο για λόγους υπηρεσιακούς. . .  
Πώς είσθε κ. Κάμμινγκς, καί σεις κ. Ούΐττλερ ; Ξέρετε, άπόψε έχουμε γιορτή 
στό κέντρον, καί είμαι εξαιρετικά απασχολημένος.

—"Ηρθαμε δώ γιά νά σάς ύποβάλωμε ένα-δυο ερωτήσεις, κ. Σάουθ-Πέθερ
τον, είπε πολύ σοβαρά ό Κάμμινγκς. Σήμερα προέβημε σε μιά σύλληψι. Πρόκειται 
γιά τήν υπόθεση Τομσον, γνωρίζετε καί θά θέλαμε νά διευκρινίσωμε δυό-τρεϊς μι- 
κρολεπτομέρειες.

— Σύλληψι ; Χαίρομαι ιδιαίτερα πού τό μαθαίνω, σάς διαβεβαιώ. . .
Ό  Ούΐττλερ έπιασε στά χέρια του ένα άγαλματάκι πού βρισκότανε άκουμπη- 

σμένο πάνω στό τζάκι. . .
—"Ομορφο άγαλματάκι, Πέθυ. . .
— Πραγματικά... "Εχω μερικά ωραία κομμάτια στό διαμέρισμά μου τό 

Ιδιαίτερο, στό επάνω πάτωμα, αλλά δεν μπορώ νά ύποκύψω στό πειρασμό τοΰ νά 
εκθέσω κανένα κι’ έδώ, προς χαράν τών φίλων.

— Καί βέβαια δεν θάφήνετε τό προσωπικό νά τά πειράζει. . .  κοστίζουν τόσο 
πολύ. . .

—"Οχι, όχι, άσχολοΰμαι ό ίδιος μ’ αύτά.
— Αυτό έδώ τό άγαλματάκι τό δείξατε τελευταίως σέ κανέναν φίλο σας ;
— Μάλιστα, άπάντησε ό Σάουθ-Πέθερτον, μέ άνυπομονησία. Καί τί μ’ αύτό ; 

Δέν θάθελα νά δειχτώ άφιλόξενος, κύριοί μου, άλλά ό χρόνος μου. . .
— Καί μάλιστα βρισκόσαστε καθισμένος μέσα σ’ αυτό έδώ τό δωμάτιο καί 

άπολαυαίνατε τή γεΰσι ενός λικέρ, συνέχισε άμέσως ό Ούΐττλερ.
Ό  Κάμμινγκς είχε προχωρήσει μέ προσοχή προς τήν κατεύθυνσι τής πόρτας 

ένώ πλησίαζε διαρκώς προς τον Σάοθ-Πέθερτον.
— Μά τήν άλήθεια, δέν ένθυμοΰμαι, έκανε αύτός, φανερώνοντας τήν άνυπομο

νησία πιά πού τόν κατείχε. ’Αλλά τί μπορεί νά ένδιαφέρει αύτό ;
-—Τά λικέρ, δπως πρέπει νά γνωρίζετε, είναι παχύρευστα, καί ιδιαίτερα τό 

κιουρασό. Είχατε άντιληφθή, Πέθυ, πώς τά δάκτυλά σας βρεμμένα μέ κιουρασό, 
γιατί υποθέτω ότι έπρόκειτο γιά τά δάκτυλά σας, είχαν άφήσει άποτυπώματα κα
θαρά, πάνω σ’ αύτό τό άγαλματάκι ; ’Εγώ τό είχα άντιληφθή τή τελευταία φορά πού 
σάς έπισκέφθηκα, καί σάς λέω δτι διαθέτω διαβολεμένη μνήμη δσον άφορά τά δα
κτυλικά άποτυπώματα. Θά θέλατε νά σάς πάρωμε τώρα τά άποτυπώματά σας, 
γιά  νά κάνουμε μιά σύγκρισι ; Κρατήστε τον καλά, Κάμμινγκς.

'Ο Κάμμιγκς ήδη τόν κρατούσε γερά. "Εγινε μιά μικρή πάλη, κι υστέρα άκού- 
στηκε ό ήχος τών χειροπέδων πού έκλειναν.

—Ό  Κόλγκαν συνελήφθη τό άπόγευμα, Σάουθ Πέθερτον, είπε ό Κάμμινγκς 
κουβεντιαστά. Μεγάλη σου άδεξιότης νά θελήσης νά τόν κάμης νά είσχωρήση στό 
σπίτι τοΰ Καρμπίν. Καλά θάκανες νά μή χρησιμοποιούσες τις υπηρεσίες ενός τέτοιου 
βλάκα, πού άφησε παντοΰ άποτυπώματα καί ίχνη στό πέρασμά του. Άδεξιότης, 
έπίσης έκ μέρους σου νά έπιδιώξης νά ένδιαφερθοΰμε γιά τόν Καρμπίν καί νά τά βά- 
λωμε μαζί του. Κατά τά άλλα, είσαι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος κι έξυπνος. 
Δέν θάπρεπε δμως νάσαι τόσο βέβαιος πώς ή ’Αστυνομία δέν θά έπενέβαινε. . ’Αλλά 
καιρός είναι νά σοΰ δείξω καί τό ένταλμα τής συλλήψεώς σου. . .

Τ Ε Λ Ο Σ



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 49
«Περί άπαγορεύσεως οίκήσεως αστυνομικών υπαλλήλω ν έκτος τω ν ορίων δικαιοδο

σίας τής παρ’ ή ύπηρετοϋσιν υπηρεσίας».

’Άρθρον μόνον. Άπαγορεύομεν τήν οίκησιν των αστυνομικών ύπαλλήλων έκτος των 
ορίων τής δικαιοδοσίας των ’Αστυνομικών Δ/νσεων ή 'Υπηρεσιών εις ας ύπηρετοϋσιν.

Τάσσομεν προθεσμίαν μέχρι τής 1ης ’Οκτωβρίου 1935, εντός τής οποίας δέον οϊήδη κατοι- 
κοΰντες έκτος τής δικαιοδοσίας τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ή 'Υπηρεσιών είς ας ύπηρετοϋσιν» 
νά κατοικήσωσιν έντός τών πόλεων τούτων καί δη είς περιφερείας γειτνιαζούσας προς τα Τμήματα 
ή 'Υπηρεσίας αύτών ί1).

Έ ν Άθήναις τή 20 Αύγούστου 1935 
'Ο ’Αρχηγός Δ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 50
«Περί τοϋ τρόπου διενεργείας προαγωγικών εξετάσεων αστυνομικών ύπαλλήλω ν καί 

ελέγχου τώ ν γραπτών αυτώ ν».

Τα τοϋ τρόπου διενεργείας προαγωγικών έξετάσεων ρυθμίζονται ήδη λεπτομερώς ύπό τών 
άρθρων 39 έως 50 τοϋ Β.Δ. άπό 29/11—·15/12/1947 «περί Κανονισμού Ά στυν. Σχολής 'Υπαστυ- 
νόμων Β’ τάξεως», καί επομένως αί διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 50/31-12-35 Κανονισμού τοϋ ’Αρχη
γείου Ά στυν. Πόλεων έπαυσαν ίσχύουσαι.

(1) Αυτονόητον δτι δύναται ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας διά συγκεκριμένας περιπτώσεις 
διαμονής άστυνομικών είς τα προάστεια τών ’Αθηνών, νά έγκρίνη ταύτας έφόσον δεν έπέρχεται. 
άνωμαλία τις είς τήν ύπηρεσίαν.

Ο ί  α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί  π ο ύ  μ ε λ ε τ ο ύ ν  σ υ ν ε χ ώ ς  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  
μ ε γ ά λ η  υ π η ρ ε σ ία  κ α ί  σ τ η ν  κ ο ι ν ω ν ί α  κ α ί  σ τ ο ν  ε α υ τ ό  τ ο υ ς .

Τ ό  π ε ρ ιο δ ικ ό  μ α ς  σ α ς  δ ί δ ε ι  ε κ λ ε κ τ ή  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  
τ ρ ο φ ή .
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος οί άστ/κες Γεωργακόπουλος Σπήλ., 

Καλλίνικος Έμ. καί Χωραΐτης Γεώργιος.
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας οί άστ/κες Ματσάκος Πέτρ.; Ζερβου- 

δάκης Εύτ., Σώτος Σταμ. καί Σερλιδάκης Νικόλαος.
*

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΙ-ΕΠΑΙΝΟΙ
—'Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Στρατάρχης ’Αλέξανδρος Παπάγος διά της 

ύπ’ άριθ. 24887/4-8-54 Διαταγής του, εκφράζει τήν ευαρέσκειάν του διά την τηρη- 
θεΐσαν υποδειγματικήν τάξιν καί εύκοσμίαν κατά τήν εις τήν Ελλάδα άφιξιν, κίνη- 
σιν καί παραμονήν τής Αότοΰ Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος του Αύτοκράτορος 
τής Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ, εις τούς 1) ’Αρχηγόν Χωρ/κής, 2) ’Αρχηγόν Ά στ. 
Πόλεων, 3) ’Αστυνομικόν Δ/ντήν ’Αθηνών, 4) ’Αστυνομικόν Δ/ντήν Πειραιώς, 
5) Λιμενάρχην Πειραιώς, 6) Άνώτερον Διοικητήν Χωρ/κής ’Ηπείρου, 7) ’Αστυνο
μικόν Δ/ντήν Κέρκυρας, 8) Διευθυντήν Χωροφυλακής Κερκύρας καί 9) Λιμενάρχην 
Κερκύρας.

—'Υπό τοϋ κ. ’Αρχηγού τού Άστυν. Σώματος άπενεμήθη έ'παινος εις : 1) 
Άστυνόμ. Β' κ. Παπαναστασίου Νικ. καί'2 ) Ύπαστυν. Α' κ. Καστανάν Μιχ. διότι 
τήν 11-4-54 κατά τήν ένέργειαν οργάνων τής Δ.Χ. Κηφισσίας προς διαλεύκανσιν 
σκοτεινού εγκλήματος διαπραχθέντος έν τή περιοχή Κηφισσίας, διεπόμενοι ύπό άνω- 
τέρου πνεύματος, υπηρεσιακής άντιλήψεως καί καθήκοντος καί έν τή κοινή επιδιώξει 
προς συντήρησιν τής Δημοσίας ’Ασφαλείας παρέσχον άμέριστον συνδρομήν εις τά 
κινηθέντα έν τή έδαφική περιοχή τής ’Αστυνομίας Πόλεων όργανα Χωρ/κής, άλλά 
καί προσωπικώς έκινήθησαν μετά ζήλου καί προθυμίας εις τήν ταχεΐαν καί άποτε- 
λεσματικήν διαλεύκανσιν τού έγκλήματος, παρασχόντες ουτω σπουδαίαν υπηρεσίαν 
εις τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν.

*
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

— Τήν 6ην τρέχ. μηνός εις τό γήπεδον άθλοπαιδιών τού Α.Ο. Σπόρτιγκ, έτελέ- 
σθη φιλικός αγών καλαθοσφαίρας μεταξύ τής ’Αστυνομικής όμάδος καί τής έκ τών 
καλυτέρων Ελληνικών ομάδων Α' κατηγορίας, όμάδος τού Σπόρτιγκ. Κατόπιν έν- 
διαφέροντος άγώνος νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκόρ 51—50.

— Εις τήν λαβοΰσαν χώραν, τήν 11-8-54 εις Γυμναστήριον Πανιωνίου Ν. 
Σμύρνης, άθλητικήν ήμερίδα τού Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μετέσχον καί άστ/κες άθληταί έπι- 
τυχόντες τάς κάτωθι επιδόσεις :

1) Σίλλης Βασίλειος 49”6/10 εις 400 μ. 2) Κωτσαύτης Δημήτριος 54"5/10 εις 
400 μ. 3) Άναστασόπουλος Άνδρέας 54”8/10 εις 400 μ., 4) Πολυτσέρης Ζαχαρίας 
1000 μ. 2'51”6/10, 5) Σύριος ’Ιωάννης εις τήν άπόστασιν τών 2 ’Αγγλικών μιλλίων 
9'56"4/10, 6) Μουράς ’Απόστολος εις 2 Ά γγλ. μίλλια 10'31” καί 7) Παπακωνσταν
τίνου Προκόπιος 12” εις δρόμον 100 μ.

— Εις τούς τελεσθέντας τήν 17ην Αύγούστου έ.έ. προκριματικούς άγώνας στί
βου, διά τον καταρτισμόν τής ’Εθνικής άντιπροσωπευτίκής όμάδος, ήτις θά μετάσχη εις 
τούς έν Βέρνη τελουμένους Πανευρωπαϊκούς άγώνας στίβου, ό άστ/λαξ—πρωταθλη
τής Τρουλλινός ’Εμμανουήλ επέτυχε τήν θαυμασίαν βολήν τών 44,99 μέτρων.

— Τελικώς προκριθείς συμπεριελήφθη εις τήν ’Εθνικήν ομάδα ό άστυφ. Σίλ
λης Βασίλειος, δστις αναχωρεί τήν 20ην τρέχ. μηνός άεροπορικώς μεταβαίνων εις 
Βέρνην.


