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Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΗΣ Α .Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Ή μακραίων Ιστορία του Ελληνικού Έθνους είναι συνυφασμένη 
μέ σειράν συνεχών άγώνων. “ Οΰτω καί ή σημερινή επέτειος του εν
δόξου πολέμου τής ’Αλβανίας μας ευρίσκει καί πάλιν εις εΰγενή καί 
σκληράν έθνικήν προσπάθειαν διά την ΐκανοποίησιν ιερών καί δι
καίων διεκδικήσεων.

«"Οταν ή Πατρίς μας έξηναγκάσθη τότε εις τον αγώνα, τά κύ
ρια όπλα μας υπήρξαν ή ακλόνητος άπόφασις τής θυσίας καί τό αί
σθημα τής τιμής καί τής έλευθερίας. Αί έλπίδες τής νίκης ήσαν έλάχι- 
<τται. Παρ’ όλα ταΰτα τό Θαύμα έπετελέσθη.

«Ή σημερινή προσπάθεια τής Ελλάδος, άν καί έπιτελεΐται μέ ει
ρηνικά μέσα, είναι έξ ’ίσου τραχεία καί έπίπονος.’Άς μή έχωμεν όμως 
αμφιβολίαν διά τό αποτέλεσμα. "Ας έχωμεν διαρκή τήν έπίγνωσιν τής 
άδαμάστου άποφάσεώς μας νά φέρωμεν τον άγώνα μας είς πέρας. 
"Η νίκη είναι βεβαία.

«Ή απόλυτος συμμετοχή μου είς τούς πόθους καί τά αισθήματα 
πού Λαού μου αποτελεί δι’ έμέ μόνιμον πηγήν εύτυχίας. Σήμερον δέ, 
οπότε όλους τούς "Ελληνας ενώνει ή κοινή προσπάθεια, άς άναλογι- 
σθώμεν τό πόσον ισχυρούς μας καθιστά ή ένωσις, όπως καί τότε 
«ίς τήν ’Αλβανίαν.

«’Άς διατηρώμεν όμως καθαράν τήν σκέψιν, ήρεμον τήν ψυχήν 
καί συγχρόνως ζωντανήν τήν μνήμην τών κοινών άγώνων καί τών 
δεσμών, οί όποιοι υπάρχουν μέ τούς σημερινούς έφημέρους αντιπά
λους μας, διά τούς όποιους ή καρδιά μας θά Θερμανθή καί πάλιν καί 
Θά σκιρτήση άπό χαράν, όταν θά έπιλυθή τό ζήτημα τής Κύπρου».

ΠΑΥΛΟΣ Β.



Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

t
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Συνεπληρώθησαν δέκα πέντε ολόκληρα έτη άπό τής ημέρας 
καθ’ ήν τό ‘Ελληνικόν "Εθνος, συνεχιστής τής μακρας του Ιστορίας,, 
άνταπεκρίθη εις την επιταγήν τής μοίρας, ή οποία τό είχε τάξει 
πρόμαχον τής ελευθερίας καί των μεγάλων ιδεών, αΐτινες διακρίνουν 
τήν ζωήν των ύπερηφάνων καί των άξιων τής ελευθερίας λαών. 
Πέραν τής εθνικής σημασίας του, ό άναληφθείς τότε άπό τον Ελληνι
κόν Λαόν άγων συμβολίζει τήν ιδέαν τής θυσίας διά τά μεγάλα ιδα
νικά καί άποτελεΐ οδηγόν καί παράδειγμα εις τήν ζωήν τών λαών 
καί τών άτόμων. Τό "Εθνος έπετέλεσε τότε εις τό άκέραιον τό κα
θήκον του καί ένέγραψεν άνεξιτήλους τους τίτλους τής άναγνωρίσεως 
τών υπηρεσιών του καί τής εθνικής τ&υ όλοκληρώσεως. Έγνώρισε 
τότε μέ καρτερίαν τάς σκληράς δοκιμασίας του πολέμου. Δοκιμάζει 
τώρα τήν πικρίαν τής παραγνωρίσεως τών ιδεών καί τών δικαιω- 
δάτων, διά τά οποία ήγωνίσθη μέ πίστιν καί άπαράμιλλον αΰτα- 
πάρνησιν, άπό τους συμμάχους, παρά τό πλευρόν τών όποιων έπο- 
λέμησε χωρίς επιφυλάξεις καί χωρίς υπολογισμούς. Δεν άπογοη- 
τεύεται όμως. "Εχει τήν πίστιν εις εαυτό, δικαιολογημένην άπό τήν 
μακράν του ιστορίαν καί προσβλέπει εις τό μέλλον μέ τήν βεβαιότητα 
ότι εις τό τέλος θά γίνουν σεβασταί αί άρχαί εις τήν υπηρεσίαν τών 
όποιων έθυσιάσθη ό Ελληνικός Λαός.

«Τό Ελληνικόν "Εθνος άναμιμνήσκεται δικαίως μέ υπερηφάνειαν 
του μεγαλειώδους άγώνος τών ετών 1940 καί 1941 καί άποτίει τον 
όφειλόμενον σεβασμόν εις τήν μνήμην τών 'Ηρώων καί τών Μαρ
τύρων του.

«Κατά τήν σημερινήν επέτειον τό "Εθνος άναμιμνήσκεται επίσης: 
μέ ευγνωμοσύνην τών ύπηρεσιών τού προσφάτως έκλιπόντως ’Αρχι
στρατήγου τής Νίκης Στρατάρχου Παπάγου, ή εθνική ψυχή τοΰ 
όποιου ένηγκαλίσθη καί τούς πόθους καί τά όνειρα τών άδελφών μας 
Κυπρίων, ώς ύστάτην έκδήλωσιν τών μακρών προς τό "Εθνος ύπτ\- 
ρεσιών του».

Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ



Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

κ. ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Θά έλεγε κανείς δτι ήτο ακόμη χθες. Κα'ι όμως πλέον τής 
ήμισείας γενεάς έχει ήδη παρέλθει. Τά μειράκια έχουν εν τω μεταξύ 
άνδρωθή. Έν τούτοις ό χρόνος δεν ήδυνήθη νά άμαυρώση ουδέ 
πτυχήν έστω του προαιώνιου τής φυλής μας θείου ξοάνου τό ό
ποιον τέτακται νά όρθοϋται πάντοτε κατέναντι του έχθροΰ, είς τοι- 
αύτας στιγμάς τοϋ "Εθνους.

«Τό θειον τούτο όραμα ένσαρκούμενον άλλοτε είς Λεωνίδαν προ 
των Θερμοπυλών καί κράζον τό «ΜΩΛΟΝ ΛΑΒΕ», άλλοτε είς Κων
σταντίνον Παλαιολόγον επί των πυλών τής Βασιλίδος, έτ*ικαλού- 
μενον την Θεομήτορα ‘Οδηγήτριαν Στρατηγόν, ήτις είς ? Αλβανίαν 
ώδήγησε καί πάλιν τά παιδιά μας, προστατεύει ώς πνεύμα οδηγούν 
τό "Εθνος καί επιτρέπει είς τον Λαρν αυτόν, τον Ελληνικόν, νά μή 
μωρανθή. ΔΓ αυτό είμαι βέβαιος ότι καί σήμερον, οπότε τό "Εθνος 
δοκιμάζεται πάλιν, τό πνεύμα τούτο υπό δοκιμασίαν καί αυτό τε
λούν λόγω τών πολλαπλών καί παντοίων πιέσεων, αϊτινες έξασκοΰν- 
ται, θά όρθωθή, διά μίαν άκόμη φοράν καί θά μας έπιτρέψη νά έ- 
ξέλθωμεν σκολιών καί σκοτεινών ατραπών, αϊτινες μόνον είς έφιάλτας 
οδηγούν, αλώβητοι "Ελληνες.

«Κατά τήν σημερινήν επέτειον τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ό 
Ελληνικός Λαός αδελφωμένος άποτίει τον όφειλόμενον φόρον ευγνω
μοσύνης προς τούς μεγάλους νεκρούς του, τόν αείμνηστον Βασιλέα 
Γεώργιον Β', τόν Εθνικόν Κυβερνήτην Ίωάννην Μεταξαν καί τόν 
Στρατάρχην ’Αλέξανδρον Παπάγον, καί στρέφει εύλαβώς τήν σκέψιν 
του προς τάς μυριάδας τών νεκρών παιδιών του.

«Παρελαύνουν σήμερον προ τού Μνημείου τού ’Αγνώστου Στρα
τιώτου αί φάλαγγες τής ‘Ελληνικής Νεολαίας, κλώνος καί χυμός τού 
αειθαλούς δένδρου τής ελευθερίας πού έβλάστησεν είς τόν ιερόν χώ
ρον τής Πατρίδος μας, διά νά όρκισθοΰν ότι δεν θά παύσουν ποτέ 
«τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι», νά προμαχούν υπέρ τών ιδανικών 
τά όποια ένέπνευσαν τό «ΟΧΙ» τής ιστορικής νύκτας τής 28ης ’Οκτω
βρίου 1940.

«Τό κατ’εμέ αισθάνομαι ιδιαιτέραν υπερηφάνειαν διότι προΐστα
μαι Υπουργείου οί άνδρες τού όποιου, διά τών τόσων θυσιών των, 
έχουσι περιτράνως άποδείξει ότι διαπνέονται άπό τό άδιάφθορον 
αύτό πνεύμα, τό όποιον κάμνει τήν ‘Ελλάδα ’Αθάνατον».

Έν Άθήναις τή 26 ’Οκτωβρίου 1955 
Ό  Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΜΟΚΟΠΙΔΩΝ
(ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ)

'Τπό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ
Τ. Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής 

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου και τέλος)
Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ
8. —̂ ίΐέιράμαt α Σχολών Χωροφυλακής καί Α στυνομ ίας Πόλεων.
9. ~-Σχόλια. έκ τής ψυχικής αναταραχής τοϋ Αθηναϊκόν λαοΰ.

10.— ’Επίλογος.
' '■ *

* *

8 , Πειράματα Σχολών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων.
Καί εγείρεται νϋν τό. ζήτημα τοϋ καθορισμού τής άποστάσεως άπο την οποίαν 

άνθρωπος, καλής οπτικής δυνάμεως, δύναται νά διακρίνη την φυσιογνωμίαν άλλου 
τίνος. ΔΛ εδρομεν ειδικήν τινα εργασίαν έπί του θέματος τούτου, διό ήθελήσαμεν 
νά πειραματισθώμεν ούτως είπείν έπικαλεσθέντες την άρωγήν τής Σχολής Δοκίμων 
’Αξιωματικών τής Χωροφυλακής.

'Ο Διοικητής τής Σχολής Ταξίαρχος κ. Λαμπρόπουλος καί οί λοιποί ’Αξιω
ματικοί καί οί Δόκιμοι έβοήθησαν εις *έπανάληψιν τής σκηνής των Έρμοκοπιδών 
δπως ό Διοκλείδης αναφέρει αυτήν, δι’ δ θερμώς ευχαριστώ αυτούς. Εις τούς ’Αξιω
ματικούς , καί Δοκίμους άνεγνώσθη το κείμενον τής περιγραφής τοϋ Διοκλείδου διά 
νά κατέχω,σι το ' (")έμα τοϋ πειράματος/

Το Πείραμα διεξήχθη εις τό εύρύ πεδίον άσκήσεων τής Σχολής, μακράν τε
χνητού φωτισμού κάί κατά την νύκτα τής πανσελήνου τοϋ μηνός Μαΐου, διά νά 
άνταποκρίνεται προς τον χρόνον τής άφηγήσεως τοϋ Διοκλείδου.

Παρατίθεμεν ως λίαν ένδιαφέρουσαν την σχετικήν έκθεσιν τοϋ έπί τής έκτε- 
λέσεως τοϋ πειράματος μοιράρχου κ. Παπαπελεκάνου. Αύτη έχει ώς εξής:

Έ ν Άθήναις τή 9η Μαίου 1955 
Πρός

Τήν Σχολήν Άξ/κών Χωρ/κής
Έ  ν τ α ϋ θ α

«’Αποτελέσματα έκτελεσθείσης άσκήσεως κατά τήν πανσέληνον τής 7-5-55 
προς άναγνώρίσιν άτόμων έκ διαφόρων άποστάσεων».

Λαμβάνω-τήν τιμήν νά άναφέρω δτι τήν 7-5-1955 έντολή τοϋ κ. Δ/τοϋ τής 
Σχολής έγένετο-, περί ώραν 22ανάσκησις προς διαπίστωσιν έκ ποιας άποστάσεως είναι 
δυνατή ή άναγνώρισις γνωστών άτόμων, άτινα ήθελον ένεργήση έπίθεσιν κατ’άτόμων 
ή αντικειμένων κατά τήν νύκτα καί μάλιστα δταν είναι πανσέληνος.

—'Η άσκησις έγένετο εις τό πεδίον άσκήσεων τής Σχολής κατά τον άκόλουθον 
τρόπον: /

—Έτοποθετήθησαν εις διαφόρους άποστάσεις καί ύπό διάφορον φωτισμόν 
σελήνης άπο άπόψεως σκιάς, δέκα (10) Δόκιμοι ’Αξιωματικοί, ορθιοι κανονικώς 
ένδεδυμένοι.καί έξελήφθησαν ώς άντικείμενα έφ’ ών έγένετο έπίθεσις ύπό κρυπτό
μενων ετέρων Δοκ· ’Αξιωματικών, τριών (3) περίπου δι’ έκαστον ίστάμενον Δό
κιμον, κατά όρισθεϊσαν διά συνθήματος ώραν.

—Τούς έπιτςθέντας Δοκίμους, έξ ών ,τινές δεν ήσαν κανονικώς ένδεδυμένοι, 
ήτοι άλλοι μέν δεν έφερον πηλίκια, άλλοι χιτώνια καί άλλοι έφερον χλαίνας, παρηκο- 
λούθησαν μέ έντεταμένην προσοχήν προς άναγνώρίσιν έκ διαφόρων άποστάσεων 
4—15 μέτρων, ομάδες έκ πέντε (5) καί πλέον Δοκίμων ’Αξιωματικών.
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—Μετά τό δοθέν σύνθημα προς έπίθεσιν, ήτις διήρκησε περί τά 2—3 λεπτά 
της ώρας, έγένετο έλεγχος προς διαπίστωσήν των άποτελεσμάτων της άναγνωρί- 
σεως.

—Έ κ τοϋ ελέγχου ο στις έγένετο διεπιστώθη ότι παρ’ δλον δτι ή. άπόστασις 
ήτο έλαχίστη ούδείς άνεγνωρίσθη κατά τρόπον άπόλυτον, ώστε μετά πεποιθήσεως καί 
ένόρκως νά βεβαιωθή τούτο, καθ’ δσον άνέφερόν τινες των Δοκίμων καί μάλιστα έ 
άποστάσεως πέντε καί έξ μέτρων δτι άνεγνώρισαν Δοκίμους, πλήν δμμ>ς συμπερα- 
σματικώς άπεφάνθησαν δτι πρόκειται περί των άναγνωρισθέντων έκ των κινήσεων 
καί άλλων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών.

'Ο Διοικητής τοϋ ’Λόχου 
Παπαπελεκάνος Όδυσσεύς 

Μοίραρχος

Παρόμοιας περίπου προς τάς τοϋ κ. Παπαπελεκάνου πληροφορίας μοϋ έδω
σαν καί άλλοι, έν οΐς ό κατά τον Τταλο—Ελληνικόν πόλεμον διοικητής τοβ έν Μα
κεδονία όχυροΰ Περιθώρι, Άντισυνταγματάρχης κ. Δάράτος, ώς καί ό ’Αξιωματικός 
τοϋ Β. Ναυτικοΰ κ. Ν. Δοντάς.

Λόγω της άπό ιατροδικαστικής άπόψεως μεγάλης σημασίας τής έν νυκτί 
άναγνωρίσεως άτόμοΰ τινός, παρεκαλέσαμεν δπως παρόμοιον περίπου πείραμα ένερ- 
γηθή ύπό τής ’Αστυνομικής Σχολής. Τοΰτο ένηργήθη ύπό την Διέύθυνσιν καί έπί- 
βλεψιν τοϋ Διοικητοϋ τής Σχολής κ. ’Αρχιμανδρίτου, Άστυνομικοϋ Διευθυντοΰ Α'. 
Τοΰτον, τούς ’Αξιωματικούς καί Δοκίμους, τούς συμμετασχόντας εις τό πείραμα 
ευχαριστώ θερμώς. Τά τοϋ πειράματος καί τά προκύψαντα άποτελέσματα έκτίθενται 
έν τώ κατωτέρω παρατιθεμένω έγγράφω τοϋ κ. Διοικητοϋ τής Σχολής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Άριθ. Πρωτ. 1216

’Εν Άθήναις τή 28 Σεπτεμβρίου 1955
Π ρ ο ς

Τον Άξιότιμον Κον Γρηγόριον Κάτσαν 
Καθηγητήν ’Ιατροδικαστικής

Έ  ν τ α ΰ θ α

Κατόπιν σχετικής παρακλήσεως υμών, έχομεν τήν τιμήν νά σας· γνωρίσωμεν 
οτι κατά τό μεσονύκτιον τής 3ης Αύγούστου 1955, έν πλήρη αιθρία καί με πανσέ
ληνον ένηργήθη τό άκόλουθον πείραμα άναγνωρίσεως έξ άποστάσεως, ατόμων, έκ 
τής φυσιογνωμίας καί λοιπών χαρακτηριστικών.

Έ ξ ένός τμήματος έκπαιδευομένων άστυνομικών άποτελουμένου έκ 50 μα
θητών, οίτινες γνωρίζονται καλώς μεταξύ των λόγω τής έπί μήνας: συμφοιτήσεώς 
των, έπελέγησαν δέκα, ΐνα ένεργήσουν άναγνώρισιν.Οί έπιλεγέντες έτοποθετήθησαν 
κατ’ άπόστασιν ικανήν άπ’ άλλήλων ώστε νά είναι άδύνατος ή συνεννόησις μεταξύ 
των καί έδόθη εις έκαστον τούτων δελτίον φέρον καθέτως μέν πέντε στήλας, δσοι 
θά ήσαν οί προς άναγνώρισιν κατά σειράν 1, 2, 3, 4, 5, όριζοντίως δέ 9 στήλας, 
δση ή άπόστασις έκ τής οποίας έκάστοτε θά έγένετο ή άναγνώρισις, ήτοι άπό μέτρων
5 0 -4 5 -4 0 —3 5 -3 0 -2 5 —20—15-10.

’Ακολούθως έπελέγησαν πέντε μαθηταί άστυνομικοί, τοϋ αύτοϋ κατά τό δυ
νατόν άναστήματος καί τής ιδίας περίπου σωματικής διαπλάσεως, Ϊνα χρησιμεύσουν 
ώς άτομα προς άναγνώρισιν καί έτοποθετήθησαν έν τώ προαυλίω τής Σχολής, εις
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απόστασήν 50 μέτρων άπό των παρατηρητών, ο'ίτινες εβλεπον προσεκτικώς τούτους 
άπό ολας τάς πλευράς, καθόσον έκινοΰντο εις τρόπον ώστε να γίνωνται ορατοί παν- 
ταχόθεν.

’Ακολούθως ή άπόστασις έμειώθη εις 45 μέτρα, εις 40, εις 35, εις 30, εις 
25, εις 20, εις 15 καί εις 10.

Μετά τό πέρας του πειράματος συ^εκεντρώθησαν τα δελτία συμπεπληρωμένα, 
τά όποια έδωσαν τα κάτωθι συγκεντρώτικώς άποτελέσματα.
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3ος " 2 2 2 3 5 5 5 5 5

4ος 3 4 4 4 4 5 5 5

5ος ; ‘επ 3 4 4 5 5 5 5
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7ος — i — — 3 4 4 5 5 5

8ος . — — . — 1 3 3 4 5 5

9ος — — — — 4 4 4 5 5

10ος — — — — — 1 1 2 5

Έ κ τοϋ πειράματος προκύπτει δτι εις παρατηρητής είχε τοιαύτην οπτικήν 
οξύτητα, έν συνδυασμοί βεβαίως καί μέ ικανότητα μνήμης, ώστε άνεγνώρισε καί τούς 
5 συναδέλφους του έξ άποστάσεως 50 μέτρων.

Ό  τελευταίος έκ των παρατηρητών άνεγνώρισε άπαντας τούς συναδέλφους 
του μόλις εις τά 10 μέτρα. "Ωστε ή άπόστασις τών 10 μέτρων έν πλήρη αιθρία καί 
πανσελήνω παρέχει τήν δυνατότητα προς άσφαλή άναγνώρισιν γνωστού τίνος άτό- 
μου έκ μόνων των χαρακτηριστικών του.

Το δλον πείραμα έπέβλεψαν ’Αστυνόμοι καί Ύπαστυνόμοι τής Σχολής, ώστε 
νά άποκλεισθή οίαδήποτε συνεννόησις, ιδία μεταξύ τών παρατηρητών, ήτις θά ήλ- 
λοίωνε κατά τι τό άποτέλεσμα.

Επίσης ούδέν άλλο φως πλήν τού τοιούτου τής σελήνης έφώτιζεν τον χώρον 
τού πειράματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΝΙΚ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 

• . ■ ’Αστυν. Δ )ντής Α'
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Έ κ τής έξετάσεως των άποτελεσμάτων άφ’ ένδς μέν των τής Σχολής Χωρο
φυλακής άφ’ έτέρου δέ των τής ’Αστυνομικής Σχολής, παρατηροϋμεν δτι ύφίσταται 
διαφορά τις ίκανώς σημαντική καί δή άπδ τής ιατροδικαστικής σημασίας τοϋ ενδια
φέροντος ήμάς θέματος, τής άναγνωρίσεως δηλαδή τής ταυτότητος άτόμου τίνος 
ύπό τό φως πανσελήνου. Κατά τδ πείραμα τής Σχολής Χωροφυλακής δ έποπτεύσας 
τής άσκήσεως μοίραρχος κ. Παπαπελεκάνος σαφώς άποφαίνεται δτι ούτε άπδ 5—6 
μέτρων έπετεύχθη βεβαία άναγνώρισις. Τουναντίον ή Σχολή ’Αστυνομίας έπέτυχε 
καλλιτέρας άναγνωρίσεις, ώς εις τδν πίνακα τοϋ κ. ’Αρχιμανδρίτου καταφαίνεται.

Παρόμοιας περίπου πληροφορίας μας έδωκεν άνώτατος Δικαστικός. Ουτος 
κυρίως έκ παρατηρήσεως πλείστων χωρικών μας, δέχεται δτι πολλοί τούτων δύ- 
νανται έν νυκτί πανσελήνω να δρίσωσι τήν ταυτότητα άνθρώπου τινδς άπδ άποστά- 
σεως πολλών μέτρων.

'Η  διαφορά είναι δυνατόν να άποδοθή εις πολλά αίτια. Τοιαϋτα θά είναι: 1) ή 
διάφορος οπτική δξύτης τών παρατηρητών, 2) ή διάφορος έντασις τοϋ φωτός. Τδ 
πείραμα τής Σχολής Χωροφυλακής έτελέσθη κατά τήν πανσέληνον τοϋ Μαίου, ένώ 
τδ τής Σχολής ’Αστυνομίας κατά τήν πανσέληνον τοϋ Αύγούστου, ήτις λέγεται καί 
ύπδ τοϋ λαοϋ είναι παραδεκτόν δτι άποδίδει έντονώτερον φώς ή κατά τούς άλλους 
μήνας, 3) δτι ή Σχολή Χωροφυλακής άπέβλεπεν εις τήν έξακρίβωσιν μόνον τής 
φυσιογνωμίας, έν ώ ή Σχολή ’Αστυνομίας έλαβε ύπ’ δψιν καί άλλα χαρακτηριστικά 
όποια θά ύπήρχον, καίτοι οί έπιλεγέντες ίνα χρησιμεύσουν πρδς άναγνώρισιν έπε- 
λέγησαν κατά τδ δυνατόν τοϋ αύτοΰ άναστήματος καί τής ιδίας σωματικής διαπλά- 
σεως.

Έ κ τών άποτελεσμάτων τής ’Αστυνομικής Σχολής κυρίως καταφαίνεται ή 
διάφορος οπτική όξύτης τών διαφόρων άτόμων. Μεταξύ 10 παρατηρητών1 εις ήδυ- 
νήθη νά άναγνωρίση άτομα καί άπδ άποστάσεως 50 μέτρων, ένώ άλλος μόλις άπδ 
δέκα μέτρων.

Ή  διάφορος οπτική όξύτης έπιβάλλει εις περιπτώσεις έλέγχου τής μαρτυ
ρίας τινός, δτι έν νυκτί άνεγνώρισεν άτομα, τήν ένέργειαν ιατροδικαστικής πραγμα
τογνωμοσύνης προς έκτίμησιν τής οπτικής δυνάμεως τοϋ μάρτυρος.

9. Σχόλια έκ τής ψυχικής αναταραχής τοϋ ’Αθηναϊκού λαοϋ.
"Αλλο τι δίδαγμα δυνάμεθα νά άντλήσωμεν έκ τής μελέτης τής ψυχικής άνα- 

ταραχής τής Άθηναΐκοΰ λαοϋ, κατόπιν τοϋ άκρωτηριασμοΰ τών Έρμών καί τής 
διακωμωδήσεως τών Έλευσινίων Μυστηρίων.

'Ως εϊπομεν,ό’Αθηναϊκός λαόςέξωργίσθη λίαν έναντίον τών διαπραξάντων τά 
άνοσιουργήματα ταΰτα, διότι διέβλεπεν εις αύτά κίνδυνον τοϋ Δημοκρατικοΰ Πολι
τεύματος άφ’ ένός, τής θρησκείας άφ’ έτέρου. 'Υπό τδ κράτος δέ τοϋ συναισθήματος 
οργής, άλλά καί φόβου, δεν ήκολούθησε κατά τών υπευθύνων πιθανώτατα τήν τότε 
ίσχύουσαν διαδικασίαν, άλλ’ άλλην, τήν τής ταχυτέρας δηλαδή καί βιαιοτέρας έκδι- 
κάσεως τών κατά τίνος καταγγελιών.

Κατά τήν τότε κειμένην Δικονομίαν πάσα ύπόθεσις παραπεμπομένη ύπδ τοϋ 
Άρχοντος Βασιλέως (τοϋ οίονεί Γενικού Είσαγγελέως) πρδς έκδίκασιν εις τήν Βου- 
λήντοϋ Άρείου Πάγου παρέμενε πρδς άνάκρισιν έπί τρίμηνον περίπου καί κατόπιν 
έξεδικάζετο, τής πραγματικής δίκης διαρκούσης έπί τριήμερον. (Κ. Παπαμιχαλο- 
πούλου: «Ό  "Αρειος Πάγος» 1880).

Λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ή Βουλή τοϋ Άρείου Πάγου ήτο τδ σπουδαιό
τερου, έπιφανέστερον καί μάλλον ιστορικόν μεταξύ τών έν Άθήναις δικαστηρίων, 
έπιτρέπεται νά δεχθώμεν δτι καί τά άλλα Δικαστήρια, έπομένως καί ή 'Ηλιαία, ή 
■δικάσασα τούς Έρμοκοπίδας καί τοϋ χλευαστάς τών Μυστηρίων, ήκολούθουν, ύπδ
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τάς κανονικάς περιστάσεις, τήν αυτήν τακτικήν, τήν τής τριμήνου άνακριτικής συ— 
ζητήσεως τής ΰποθέσεως καί τήν τής τριημέρου διάρκειας τής δίκης.

’Επί του σημείου τούτου διαφωνεί ό Κ. Κωνσταντόπουλος, Είσαγγελεύς. 
Έφετών. ('Η κατά Σωκράτους γραφή, 1949). Ούτος δέχεται δτι κατά τήν δίκην 
του Σωκράτους άνάπτυξις τής κατηγορίας, άπολογία του κατηγορουμένου δηλ. του 
Σωκράτους καί εκδοσις τής δικαστικής άποφάσεως εγινεν έντος τής αυτής ημέρας, 
δικαίως-δέ μέμφεται έπί τούτο το Ά ττυ^ν δίκαιον. Καί άν όμως δεχθώμεν δτι όντως, 
έντος τής αυτής ήμέρας άπελογήθη ό Σωκράτης καί έξήχθη ή άπόφασις των Δικα
στών, όφείλομεν νά δεχθώμεν δτι τήν προηγουμένην ήγόρευσαν οί τρεις κατήγοροι 
’Άνυτος, Λύκων καί Μέλητος, ύποστηρίζοντες τήν κατηγορίαν, δεν ήτο δέ δυνατόν 
έντος μιας ήμέρας νά άγορεύσουν τρεις κατήγοροι καί νά άπολογηθή ό Σωκράτης, 
μετά θορυβωδών μάλιστα διακοπών τής άγορεύσεώς του καί τών έπακολουθησασών 
δύο ψηφοφοριών 501 Δικαστών.

Αί δύο δθεν, καθ’ ήμάς, ήμέραι, διαρκείας τής δίκης είναι βέβαιαι καί κατά 
τήν δίκην τού Σωκράτους. Δεν διακριβοΰται δέ έξ άλλου δτι κατά τήν αύτήν ήμέραν 
άπελογήθη ό Σωκράτης, έγινε ή πρώτη ψηφοφορία δι’ ής έκηρύχθη ένοχος, έδευτερο— 
λόγησε έν σχέσει προς τήν έπιβληθησομένην ποινήν, έγινε ή δευτέρα ψηφοφορία δι’ 
ής κατεδικάσθη εις θάνατον καί έτριτολόγησεν ό Σωκράτης άποχαιρετών τούς άθωο- 
τικώς υπέρ αύτοϋ ψηφίσαντας Δικαστάς.

Καθ’ ήμάς λοιπδν τριήμερος ύπήρξεν καί ή διάρκεια τής δίκης τού Σωκρά
τους. Κατά τήν πρώτην ήμέραν ήγόρευσαν οί κατήγοροι καί οί μάρτυρες τούτων, 
κατά τήν δευτέραν άπελογήθη ό Σωκράτης, έξητάσθησαν μάρτυρες ύπερασπίσεως 
καί έγινε ή πρώτη ψηφοφορία καί κατά τήν τρίτην έγινε ή δήλωσις τού Σωκράτους 
περί τής έπιβληθησομένης εις αύτδν ποινής καί ή καταδικαστική εις θάνατον ψηφο
φορία καί αί προσφωνήσεις τού Σωκράτους.

Προκειμένου δμως περί τών Έρμοκοπιδών, άσφαλώς ή άναταραχή τού πνεύ
ματος τών πολιτών θά έπέδρασεν έπί τε τών ’Αρχόντων καί τών Δικαστών, ούδαμού 
δέ φαίνεται ύποδηλουμένη ή τήρησις τής νομίμου διαδικασίας, δηλαδή τής τριμήνου 
άνακριτικής περιόδου καί τής έπί τριήμερον διαρκείας τής δίκης. Καί εις άλλας περι
πτώσεις διεπράχθησαν εις τάς ’Αρχαίας ’Αθήνας παραβάσεις τής συνήθους Ποινικής 
Δικονομίας.

Δύο τοιαύτας παραβάσεις άναφέρει ό Σωκράτης έν τή ’Απολογία του. Πρώτην 
τήν έπί δημοκρατίας ομαδικήν παρά τον νόμον δίκην τών νικητών τής περί τάς 
Άργινούσας νήσους ναυμαχίας, τούς οποίους κατεδίκασαν εις θάνατον, ώς άμελή- 
σαντας δήθεν νά περισυλλέξουν ναυαγούς καί πτώματα πνιγέντων. Δευτέραν δέ τήν- 
έπί τών 30 τυράννων διαταχθεΐσαν σύλληψιν προς θανάτωσιν Λέοντος τού Σαλα- 
μινίου.

'Ως έξάγεται κυρίως έκ τού περί Μυστηρίων λόγου τού Άνδοκίδου, άπολογη- 
τικοϋ λόγου τούτου, πάσα καταγγελία κατά τίνος, υπό οίουδήποτε ένεργουμένη έγέ- 
νετο άσπασίως άποδεκτή ώς άποδεικτική καί ταχύτατα παρεπέμπετο εις τήν 'Η 
λιαίαν προς έκδίκασιν καί κυριολεκτικώτερον προς άμεσον καταδίκην εις θάνατον· 
του κατηγορηθέντος.

’Επί τούτου ό Θουκιδίδης (VI, 53, 2) άναγράφει «διά πονηρών άνθρώπων 
πίστις πάνυ χρηστούς τών πολιτών ξυλλαμβάνοντες κατέδουν».

Έ ξ άλλου γνωστού οντος ότι οί 'Ηλιασταί έκάστης περιόδου άνήρχοντο εις 
501, προκύπτει έτερόν τι κακόν, ή βεβιασμένη δηλαδή καί άκριτος καταδίκη. Είναι, 
γνωστή ή έπί τών έπαναστάσεων κυρίως παρατηρουμένη άκριτος διαδικασία καί. 
ταυτης σκληράν πείραν έλάβομεν κατά τό τελευταίον έπαναστατικόν κίνημα τού»
1944—45.
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Έ κτων ξένων παρομοίων οχλοκρατικών εκδηλώσεων άναφέρομεν την μεγάλην 
Γαλλικήν Έπανάστασιν, την Κομμουνιστικήν τής Ρωσίας άλλα καί τήν έν τή 
'Ιστορία τής ’Αγγλίας γνωστήν ύπδ τδ δνομα παπική συνομωσία περιπέτειαν, συμ- 
βάσαν κατά τό 1678—80. Ταύτην ώς άγνωστον εις πολλούς άναφέρομεν δ’ ολίγων. 
Κατ’ αύτήν κάθαρμά τι, ό Τίτος Ό ατς (Oates) έπλασε τήν σκευωρίαν δτι οί οπαδοί 
του Πάπα προετίθεντο να δολοφονήσουν τον τότε Βασιλέα Κάρολον τον 2ον καί νά 
επαναφέρουν τον καθολικισμόν. Πλεϊστοι παπισταί κατεδικάσθησαν εις τήν έσχά- 
την των ποινών. ’Άτιμα υποκείμενα έπεδόθησαν εις τήν άσκησιν τοϋ έπικερδοΰς 
επαγγέλματος δημιουργίας ψευδών κατηγοριών κατά τών παπιστών. Οί ένορκοι 
έπηρεάζοντο διά παντός μέσου προς εκδοσιν καταδικαστικών άποφάσεων, διά τάς 
όποιας άλλως τε καί αυτοί ήκολούθουν τάς ιδέας τοϋ όχλου.

Δικαστηρίου τόσον πολυάριθμον, ώς ήτο ή 'Ηλιαία, άπήρτιζε επί συνταρα
κτικών περιστάσεων, δχλον κρίνοντα μόνον μέ τα συναισθήματα τοϋ μαινομένου 
όχλου.

Τήν τοιαύτην ψυχολογικήν κατάστασιν τοϋ όχλου έμελέτησαν πλεϊστοι άρχαιό- 
τεροι καί σύγχρονοι μελητηταί. Εύρεϊα βιβλιογραφία έπί τοϋ θέματος τής οχλοκρα
τίας παρατίθεται ύπό τοϋ Καθηγητοϋ Κ. Γαρδίκα (’Εγκληματολογία, Τόμος A ). 
’Επίσης έγραψαν, παρ’ ήμΐν πλήν άλλων ό Χρ. Γιώτης, (Άνακριτική) ό Κ. Κων- 
σταντινίδης (’Αστυνομικά Χρονικά 1954). Άναφέρομεν καί τήν ύπό Δημ. Κούση 
μετάφρασιν ύπό τον τίτλον: 'Η  δίκη τοϋ Σωκράτους, πραγματείας τοϋ Max Als-
berf (1933).

'Ο Κ. Γαρδίκας σημειοΐ ότι εις τά πολυμελή δικαστήρια τώ ν’Αρχαίων ’Α
θηνών, όποιον ήτο ή 'Ηλιαία, έναργώς έκδηλοΰνται αί συναισθηματικά! παρακρού- 
σεις τοϋ κοινοϋ όχλου, τής άκριβοδικαίας άπονομής τοϋ δικαίου άπορριπτομένης.

10. ’Επίλογος.
'Η  μελέτη τής δίκης τών Έρμοκοπιδών καί τών διακωμωδησάντων τά Έλευ- 

σίνι Μυστήρια, παρέχει νΰν είς ήμας τήν ευκαιρίαν νά σημειώσωμεν έλλείψεις τής Ποι
νικής Δικονομίας τών ’Αρχαίων ’Αθηνών καί τήν ύπεροχήν τής σημερινής καί έξ 
άλλων καί διά τήν προσφυγήν έπί πλείστων ύποθέσεων είς ιατροδικαστικήν πραγμα
τογνωμοσύνην καί διαφώτισιν διά ταύτης τής άνακρίσεως.

Έν τώ άρθρω ήμών έθίξαμεν τό ζήτημα τής άναγνωρίσεως τής φυσιογνω
μίας άνθρώπου τίνος ύπό τό φώς πανσελήνου ή κατ’ άσέληνον νύκτα. Αί έπί τοϋ 
σημείου τούτου παρατηρήσεις ήμών εύχής έργον θά ήτο, άν έμελετώντο συστημα- 
τικώτερον καί ύπό άλλων. Έν τέλει έσημειώσαμεν τήν κακήν διεξαγωγήν τής δίκης 
ύπό λίαν πολυαρίθμων δικαστών, οπότε άν ούτοι εύρίσκωνται ύπό τό κράτος διαφό
ρων συναισθημάτων δικάζουσιν ώς όχλος, συμφώνως προς τά συναισθήματα των καί 
ούχί συμφώνως προς τάς άπαιτήσεις τής Δικαιοσύνης.

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ZQQN ΚΑΙ ΑΙΑΙΣΘΗΣΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΥΠ’ ΑΥΤΟΝ
‘ Υπό χ . ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

ΠΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ
—Τ ί είναι 6 «Μιμητισμός» τοΰ Δαρβίνον στους ανθρώπους και τά ζφα.
—Περίπτωσις περιέργου τηλεπάθειας μεταξύ ανθρώπου και ζφου.
—Πώς προαισθάνονται τά ζφα σεισμούς, θεομηνίας καί τον θάνατον.
—Χαρακτηριστικοί περιπτώσεις τηλεπάθειας δύο σκυλλών καί ένός περιστεριού.

*
*  *

Τ ί είναι ό «Μιμητισμός» τοΰ Δαρβίνου στους άνθρώπους καί τά ζώα.
Εϊπομεν στά προηγούμενα τεύχη, δτι ή συμβίωσις άναπτύσσει στα άτομα την 

Τηλεπάθειαν. Στάς οικογένειας, εΐτε μεταξύ γονέων καί παιδιών, είτε μεταξύ άδελ- 
φών, είτε μεταξύ συζύγου—εννοείται, δταν πρόκειται δι’ άτομα, έχοντα διαισθητικάς 
ιδιότητας—συχνότατα παρατηρεΐται, οχι μόνον ή ιδία σκέψις άλλα καί ή ιδία λέξις. 
« ’Από το στόμα μου το έπηρες!» λέγει ή λαϊκή πείρα.

Πώς γίνεται, τώρα, τό φαινόμενον αύτό; Είναι έντελώς άγνωστον καί θά είναι 
άγνωστον, έφ’ όσον δεν είναι τελείως σπουδασμέναι άκόμα αί ιδιότητες τής ζωικής 
ψυχής. Γνωρίζομεν ότι ό ζωικός οργανισμός άφομοιοϋται μέ τό περιβάλλον του καί 
τον νόμον αύτόν έσπούδασεν ό Δαρβίνος στον «Μιμητισμόν» του. Σκοπός άπώτερος 
τής φύσεως είναι, ώστε, μέ τήν ιδιότητα αύτήν, τά ζώα, άφομοιώνοντα κατά τό δυ
νατόν χρώμα καί σχήμα πρός τό περιβάλλον, νά προφυλάσσωνται εύκολώτερα άπό 
τούς έχθρούς των καί νά επιτίθενται άπαρατήρητα κατά τής λείας των.

Παρετηρήθη, λοιπόν, ότι, ένεκα τοΰ Μιμητισμού αύτοϋ, αί σύζυγοι, μετά συμ- 
βίωσιν μακρών έτών, άρχίζουν νά ομοιάζουν καί στάς φυσιογνωμίας των άκόμη...

Έ φ ’ όσον όμως, τέλος πάντων, πρόκειται περί έπιδράσεως τής ιδέας (φαντα
σίας) επί τοΰ οργανισμού, ώστε νά τον διαπλάττη σάν κερί, τό πράγμα είναι όπωσοΰν 
καταληπτόν άπό τάς άποδείξεις πού έ'χομεν.,.Πώς είναι όμως δυνατόν ό άόρατος 
αυτός παράγων, πού ονομάζεται Ευχή, νά είναι διαφορετικός άπό τον ένα άνθρωπον 
στον άλλον καί έπειτα βαθμηδόν νά όμοιάζη, νά συντονίζεται καί νά έπικοινωνή, 
ώστε νά άνταλλάσση τηλεπαθικώς ιδέας;...

Αύτό, πάντως, θά τό σαφηνίση ή έρευνα τοΰ μέλλοντος.
’Εγώ, προσωπικώς, μολονότι είμαι κάκιστος πομπός στά τηλεπαθικά πειρά

ματα καί έλάχιστα μέντιουμ κατορθώνουν μέ πολύν κόπον νά πάρουν έδώ κι’ έκεΐ 
μερικάς λεπτομέρειας άπό τήν σκέψιν μου, έσημείωσα πολλάκις ομοιον συντονισμόν 
μέ άτομα μέ τά όποια συνεδέθην πολύ στενά στήν ζωήν μου.

Μέ μερικά, μάλιστα, έξ αύτών, ή άλληλεπίδρασις αύτή έφθασε, ώστε όχι μο- 
νον νά έχουν στά όνειρά των άντίληψιν δυσαρέστων,πού μοΰ συνέβαιναν ή δταν τά 
έσκεπτόμουν έντόνως, άλλά καί νά συναντώμεθα έξω, σάν νά μάς έσυρε τον ένα πρός 
τον άλλον κάποια μυστηριώδης δύναμις.

Περίπτωσις περιέργου τηλεπάθειας μεταξύ άνθρώπου καί ζώου.
Καί τώρα, μιά περιεργοτάτη Τηλεπάθεια μεταξύ ζώου καί άνθρώπων, άπό 

τάς άποδεικτικωτέρας τοΰ είδους αύτοΰ.
Ό  πατήρ τοΰ λογοτέχνου καί πολιτευτοΰ κ. Χρηστοβασίλη, ενοικιαστής τής 

δεκάτης στήν Μικράν ’Ασίαν, εΐχεν άναχωρήσει έφιππος γιά κάποιο χωριό. Καθ’ 
οδόν όμως, ή φοράδα του ήρνήθη έπιμόνως νά προχωρήση. Παρ’ όλα τά πεισμω
μένα σπειρουνίσματά του, έσηκώνετο ορθή, άλλά χωρίς νά προχωρή.

Τότε ήναγκάσθη, θέλοντας καί μή, νά έπιστρέψη στον τόπον τής έκκινήσεως, 
οπού διηγήθη τό περίεργον γεγονός. ,
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—Καλά έκαμες...τοΰ είπαν τότε οί χωρικοί μέ την λαϊκήν πείραν, ποΰ σπα
νίους άπατάται. Τό άλογο κάτι ξέρει...Κάτι κακό θά σοϋ έτύχαινε...

Πράγματι, λοιπόν, τήν έπαύριον έπληροφορήθησαν, δτι καραβάνι ερχόμενον 
άντιθέτως στον ίδιον δρόμον, προσεβλήθη άπό ληστάς, οί όποιοι εφόνευσαν καί έτραυ- 
μάτισαν πολλούς, κλέψαντες καί δλα τά έμπορεύματα.

Στην περίπτωσιν αυτήν υπήρξε καθαρά Τηλεπαθική μεταβίβασις της σκέ- 
ψεως μεταξύ των ληστών ή των φονευομένων του καραβανιού καί τοϋ ζώου, τό 
όποιον άντελήφθη τον κίνδυνον καί δεν ήθέλησε νά προχωρήση προς τό μέρος του.

Στους τόμους των «Ψυχικών Ερευνών» έδημοσιεύθησαν πάμπολλα δμοια 
περιστατικά, άποκλείοντα κάθε άμφιβολίαν.

"Ωστε υπάρχει Τηλεπάθεια καί μεταξύ ανθρώπου καί ζώων;...
Βεβαιότατα. Καί πρέπει νά ύπάρχη, έάν είναι αληθινά τά νεώτερα διδάγματα 

τής Φυσικής, δτι μία καί ή ιδία μορφή ένεργείας άποτελεϊ τήν πλάσιν ύπό σχήμα 
ήλεκτρονίων. Τόσον τήν άψυχον πλάσιν, όσον καί τήν έμψυχον. Τόσον τά γνωστά 
ένενήντα δυο υλικά στοιχεία τής Χημείας, δσον καί τά φυτά, τά έντομα, τά ζώα, τούς 
ανθρώπους. 'Ο ίδιος μυστηριώδης ζωικός ψυχοδυναμισμός άποτελεϊ καί κυβέρνα 
τό παν.

Καί στά ζώα, μάλιστα, τά Τηλεπαθικά φαινόμενα πρέπει άναγκαίως νά είναι 
έντονώτερα. Τούτο δέ, διότι εις αύτά δέν υπάρχει λογικόν, επομένως τά ένστικτα 
(ό μυστηριώδης κόσμος τού 'Υποσυνειδήτου) είναι άσυγκρίτως ισχυρότερα, παρά 
στον άνθρωπον. Γνωρίζομεν δέ, δτι πηγή τών Τηλεπαθικών καί έν γένει τών Ψυχι
κών φαινομένων, είναι άκριβώς ή Υποσυνείδητος Ψυχή.

Πώς προαισθάνονται τά ζώα σεισμούς, θεομηνίας και τόν θάνατον.
Καί πράγματι, τά ζώα άντιλαμβάνονται πολύ προ τών άνθρώπων, δχι μόνον 

τούς σεισμούς ή άλλας θεομηνίας καί φωνάζουν γοερώς ή σπεύδουν νά κρυφθούν, 
αλλά καί τόν θάνατον άκόμη, δπως στο ουρλιασμα τών σκύλλων προκειμένου ν’ 
άποθάνη κανείς.

'Υπάρχουν δέ δμοια μαρτυρικά επεισόδια τόσον μυστηριώδη, τόσον συντα
ρακτικά, ώστε ν’ άνατριχιάζη κανείς μέ τό μυστήριον, πού κρύπτομε μέσα μας 
καί είμεθα οί ίδιοι ήμεΐς, χωρίς νά τό φανταζώμεθα. Πολλά δμοια θά άναφέρωμεν 
καί στά «’Αστυνομικά Χρονικά».

Πάντως, στον άνθρωπον, έφ’ δσον αναπτύσσεται τό λογικόν, ή δράσις τού 
'Υποσυνειδήτου μειώνεται καί τά ένστικτα μόλις παρατηρούνται, σάν νά τού λέγουν:

—Τώρα, πού έχεις τό λογικόν, έμεϊς είμεθα περιττά!...
* Ά φ ’ ού δλον τό σόμπαν, όλαι αί μορφαί τής ΰλης, έμψυχοι καί άψυχοι, άπό- 
τελοΰνται άπό τήν ιδίαν δημιουργικήν ενέργειαν ύπό τύπον ήλεκτρονίων καί ό άνθρω
πος καί τό ζώον καί τό τελευταϊον πετραδάκι είναι πλασμένα άπό τήν ιδίαν θείαν 
ούσίαν. ’

"Οπως είδαμεν, δτι τό ράδιον εξαϋλώνεται, έτσι καί μερικοί προνομιχοΰχοι 
οργανισμοί (μέντιουμ) έχουν κάποιο είδος εκπομπής ή ακτινοβολίας, ή οποία είναι 
μέρος έκείνου πού όνομάζομεν Ψυχή καί άποδεικνύεται πειραματικώς δτι έχει ύπερ- 
ανθρώπους ιδιότητας.

Επειδή δέ αί υπεράνθρωποι αύταί ιδιότητες τών μέντιουμ έκδηλοΰνται δταν 
ελαττώνουν τήν ένέργειαν τού λογικού ενσυνειδήτου των (ύπνος, ύπνωτισμός κλπ.), 
τά ζώα, εις τά όποια τό λογικόν είναι έλάχιστον, πρέπει νά έχουν τάς εκδηλώσεις 
αύτάς άκόμη έντονωτέρας.Καί όντως τά ένστικτα εις τά ζώα είναι πολύ ζωηρότερα 
τών άνθρωπίνων. Επομένως θεωρητικώς ή άπάντησις εις τό ερώτημά μας είναι 
καταφατική.
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Χαρακτηριστικοί! περιπτώσεις τηλεπάθειας δύο σκύλλων καί ένός 
περιστεριού.

Ά ς  ίδοΰμε τώρα τί λέγει καί ή παρατήρησις, ή οποία άπό την εποχήν τού 
Άριστοτέλους είναι μια από τάς λυδίας λίθους δπου εξακριβώνονται τα φαινόμενα 
τής ζωής.

Ό  άρχισυντάκτης τής Ικδιδομένης παλαιότερον έφημερίδος «’Ελεύθερος. 
’Άνθρωπος» κ. Βήσσος Σκαλαί'ος ό γνωστός δημοσιολόγος, κατέθεσεν εις την Ε 
ταιρείαν Ψυχικών ερευνών τα κάτωθι περιστατικά, δημοσιευθέντα εις τό τεύχος 
Φεβρουάριου 1927 τών «Ψυχικών ’Ερευνών».

«Εΐχα άφήσει την σκύλλα μου Μπέκα δεμένην εντός μάνδρας, ένός καί ήμί- 
» σεος μέτρου ύψους, εις τον Άγιον Ίωάννην τον Ρέντην, διά να κατορθώση ν’ 
» άποκόψη τό σκυλλάκι τό όποιον καί μόνον τής άφησα άπό δσα είχε γεννήσει.

«Μίαν Κυριακήν πρωί τό σκυλλάκι αυτό έφαγε, ώς φαίνεται, κάτι βλαβερόν,. 
» διότι έπαθε έντονον δηλητηρίασιν εις τό έν Άθήναις σπίτι μας.

«Ή  κατάστασις αύτή διήρκει έπί ώρας, δταν έξαφνα άκούσαμε θόρυβον· 
» εις τήν πόρτα καί είδαμε άπροόπτως τήν Μπέκα σαν παραζαλισμένην, λαχανια- 
» σμένην καί μέ τήν γλώσσαν έξω, ή οποία μολονότι μου είχεν έξαιρετικήν άγάπην· 
» καί είχε δεκαοκτώ ήμέρας να μέ ίδή, χωρίς κάν νά μέ προσέξη, νά όρμα κατ’- 
» εύθεΐαν μέσα δπου ήτο τό παιδί της καί ν’ άρχίζη νά τό χαϊδεύη καί νά τό γλύφη 
» μέ λαχτάρα.

«Είχε κατορθώσει νά φύγη άπό τήν μάνδρα πηδώντας τό ένάμισυ μέτρον· 
» ύψος του τοίχου καί νά τρέξη χωρίς άναψυχήν δλον τό άπό 'Άγιον Ίωάννην Ρέντη 
» μέχρις ’Αθηνών διάστημα, δπου τήν έκαλοϋσε τηλεπαθικώς ή μυστηριώδης φωνή 
» τής φύσεως».

Τό έπεισόδιον τοϋτο, έν τών χαρακτηριστικωτέρων διά τήν άπόδειξιν τηλεπα- 
θικής επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου καί ζώου έπιδέχεται δύο εξηγήσεις:

Ή  πρώτη είναι δτι ή Τηλεπαθική μεταβίβασις έγινε μεταξύ τοϋ κ. Σκαλαίου· 
καί τών οικείων του άφ’ ένός καί τοϋ ζώου άφ’ έτέρου. Είναι δέ τότε ή ζώσα άπό- 
δειξις τών νεωτέρων άντιλήψεων τής έπιστήμης: "Οτι δηλαδή δλαι αί μορφαί τής 
ζωής άποτελοϋνται άπό τήν ίδιαν δημιουργικήν δύναμιν καί επικοινωνούν μεταξύ των.

Ή  δευτέρα έξήγησις είναι δτι ή τηλεπαθική μεταβίβασις έγινε μεταξύ τών· 
δυο ζώων, μάννας καί τέκνου.

Τήν έξήγησιν ταύτην δεν ήμποροϋμεν βέβαια ν’ άποδείξωμεν. ’Επίσης δμως 
δεν ήμποροϋμεν καί ν’ άποκλείσωμεν, έφ’ δσον μάλιστα γνωρίζομεν δτι τά τηλεπα- 
θικά φαινόμενα είναι συχνότερα εις τά άτομα τής ιδίας οικογένειας ή μεταξύ ξένων.

’Εν τοιαύτη περιπτώσει ή σκύλλα έγινε ό άσύρματος δέκτης τής μυστηριώ
δους φωνής, ή όποια τήν ειδοποιούσε δτι τό παιδί της πάσχει, άγωνια, ίσως πεθαίνει... 
Τά δέ ζώα είναι άπολύτως έξακριβωμένον δτι αισθάνονται τον θάνατον.

'Ο σκύλλος εις πολλάς περιπτώσεις τό εκδηλώνει μέ τό πένθιμον ούρλιασμά 
του, τά βώδια άγόμενα εις τό σφαγεΐον βογγοϋν θρηνητικά, έγώ δέ ό ίδιος είχα δυό 
παρατηρήσεις είς τήν ζωήν μου, αί όποϊαι μοΰ έπροξένησαν βαθυτάτην έντύπωσιν..

Είχα μίαν μικράν μαύρην σκύλλαν, τής οποίας κάποτε ένα νεογνόν ολίγων 
έβδομάδων έπεσε άπό τό ύψος τοϋ τρίτου πατώματος είς τήν πλακοστρωμένην αυλήν 
καί συνετρίβη.

Λοιπόν δεν θά λησμονήσω ποτέ δταν τό έφέραμεν νεκρόν, τό δτι ή μητέρα 
έπεσε επάνω του καί άφ’ ού προσεπάθησε άδίκως μέ χίλια χάδια καί γλυψίματα νά 
τό συνεφέρη, έπειτα τό έσήκωσε απελπισμένη ολόκληρον μέ τον λαιμόν της καί. 
έμεινε έκεΐ άκίνητη μέ άπερίγραπτην έκφραση στυγνής λύπης είς τό άπλανές βλέμμα, 
της, ένα βλέμμα ύγρόν πού ήξερε, πού εννοούσε!
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Καί έμεινε εις τήν στάσιν αυτήν επί ώρας ακίνητη, άγριεύουσα καί σ’ εμάς 
πούς ίδιους πού άγαποϋσε ιδιαιτέρως, δταν έπροσπαθούσαμεν να τήν πλησιάσωμεν 
•ή νά το έγγίσωμεν. Τό άλογον ζωον ήξευρε τον θάνατον!...

Τό δεύτερον έπεισόδιον έγινε εις τήν ταράτσα του παλαιού εις τήν οδόν Άρι- 
•στοτέλους 53 σπιτιού μου, δπου ε’ίχαμε μερικά ζευγάρια περιστέρια έκλεκτής ρά
τσας, άπό το είδος το ονομαζόμενου Βεντάλιες.

Μιαν ήμέραν, λοιπόν, ήλθαν νά μέ φωνάξουν οί δικοί μου συγκεκινημένοι εις 
τήν ταράτσα νά ΐδώ κάτι περίεργον. ’Ανέβηκα πράγματι καί ιδού τί είδα:

"Ενα περιστέρι έξεψυχοΰσε καί ξαπλωμένο άνοιγόκλεινε τό ράμφος καί έξυνε 
τά σανίδια μέ τά τεντωμένα ποδαράκια του, ενώ γύρω του έπηγαινοήρχετο ξετρελλα- 
μ,ένον τό ταίρι του.

’Έμεινα πράγματι κατάπληκτος.
Τό άλογον πουλί τήν στιγμήν εκείνην είχε γίνει εμπρός εις τον θάνατον λο

γικός άνθρωπος είς άπόγνωσιν. Έτριγύριζε τό άσπρο σωματάκι σάν τρελλό, άνοι- 
γόκλεινε τά φτερά του, σάν γιά νά τό χαϊδέψη ή νά τό υπεράσπιση, έγερνε έπάνω του 
σάν νά ήθελε νά βεβαιωθή ή νά τό βοηθήση, έτρεχε σε μάς έως τά πόδια μας κυττά- 
ζοντας στά μάτια, ζητώντας βοήθειαν, καί έπειτα ξαναπήγαινε είς τον νεκρόν πιά 
σύντροφό του μέ τέτοιαν απελπισίαν πού άγγιζε βαθειά στήν ψυχή...

'Η  έντύπωσις ήταν τόσο δυνατή, ώστε μολονότι τά χρόνια έσκλήρυναν όπωσοΰν 
τήν καρδιά μου, ένοιωσα δτι δέν μπορούσα νά βλέπω αύτό τό θέαμα πιά!...

Μιά πτυχή τού φοβερού μυστηρίου είχε ξεσκεπασθή αυτήν τήν στιγμήν έμ- 
πρός μου.

Πού είναι αύτήν τήν στιγμήν οί κύριοι ύλισταί, αύτοί πού δέν άμφιβάλλουν γιά 
τίποτε...αύτοί πού έλυσαν μέ μιά μονοκονδυλιά δλα τά προβλήματα τής φύσεως καί 
σβύνουν τήν ψυχήν καί άρνοΰνται τήν ΰπαρξιν μυστηρίου, νά μάθουν τον θάνατον απο
τό ταπεινό πουλί πού ζή μιά μέρα, χαίρεται λιγάκι τον ήλιο καί τήν ζωή καί ξανα- 
γυρίζει πάλιν είς τό μυστήριον άπό τό όποιον ήλθε;..

Θά έβλεπαν τήν στιγμήν έκείνην καί αύτοί τό μυστήριον τού φοβερού άγνω
στου μέ τά μάτια του!...

Μιάν παραπλησίαν σκηνήν περιγράφει καί ό Πιέρ Λοτί, είς ένα άπό τά βιβλία 
του.'Όταν ταξίδευσε μέ κάποιο πολεμικόν πλοϊον διά τήν άπω ’Ανατολήν, είδε άπό 
τήν γέφυραν ένα βώδι είς τήν γωνίαν, δπου συνήθως έσφαζαν τά τετράποδα διά την 
τροφοδοσίαν τού πληρώματος.

Τό ζωον σάν νά ένοιωθε γιατί τό έλυναν άρχισε νά μυκάται θρηνητικά, και 
νά στηλώνεται είς τά τέσσαρα πόδια του, νά μή τό σύρουν είς τόν Γολγοθά του.

Τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως έξυπνούσε μέ άπόγνωσιν μέσα του!...
Καί αύτά είναι τά λεγόμενα άλογα ζώα... Αί ζώσαι μηχαναί δπως τά ήθέ- 

λησεν ό Ντεκάρτ...
Καί γιά τό έπιθανάτιον ουρλιασμα τών σκυλλιών τί νά είπή κανείς;...
Ξέρω .δτι, εγώ ό ίδιος πού είσήγαγα είς τόν τόπον μας τήν επιστημονικήν 

έξήγησιν αύτών τών φαινομένων, δίδω είς όμοιας περιπτώσεις λύσεις κατά τό μάλ
λον ή ήττον αληθοφανείς, αί όποΐαι πρέπει νά είναι καί αί πραγματικαί.

Λέγομεν δηλαδή οί άσχολούμενοι είς τήν φυσιολογίαν τών Ψυχικών φαινο
μένων, δτι ό Ψυχοδυναμισμός τού ζώου όμοιος μέ τόν άνθρώπινον, διαισθάνεται 
αλλοιώσεις πού συμβαίνουν είς τόν οργανισμόν ώρισμένου άτόμου καί αί όποΐαι θά 
φέρουν τόν θάνατον.

Ή  άντίληψη αύτή τού ζώου, γινομένη άπό τό 'Υποσυνείδητον τού ξυπνά 
τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως, τό όποιον τρομαγμένον ξεσπά είς τό ουρλιασμα 
πού πανικού...

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ



ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Μ ΙΑ  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η  Π Λ Α Ν Η
(Ά πό τό Περιοδικόν «Real Detective» Δεκεμβρίου 1954 
κατά μετάφρασιν του κ. ΔΗΜ. ' ΜΟΡΟΥ ’Αστυνόμου Α ')

ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ, ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 
ΗΓΩΝΙΣΘΗΣΑΝ ΕΠΙ 12 ΕΤΗ ΔΙΑ Ν’ ΑΠΕ
ΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΔΙ- 

ΚΑΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΦΟΝΟΝ

Πρόκειται περί μιας πραγματικής ιστορίας, τοϋ Louis Hoffner άπό τό- 
Brooklyn τής Νέας Ύόρκης. Εις την πραγματικότητα μάλλον δύναται νά λεχθή, 
ότι ή ιστορία αυτή άνήκει εις τρεις συνήθεις άνθρώπους, οί όποιοι δικαίως θά ήδύναντο 
ν’ άποκληθώσι ήρωες. Οδτοι είναι:

Ό  BERNIE ARLUCK, όστις ήδη είναι Άρχιφύλαξ τής ’Αστυνομίας τής 
Νέας Ύόρκης καί δικηγόρος, όστις ήρξατο μαχόμενος κατά τοϋ συστήματος καθ’ ό 
κατηγορεΐται τις ώς ένοχος ΰποθετικώς μέχρις ότου έπιτύχει ν’ απόδειξη τήν άθωό- 
τητά του, ό HARRY ANDERSON, ένας δικηγόρος όστις άφωσίωσε τήν μεγά- 
λην του πείραν εις υποθέσεις σοβαρών έγκλημάτων, ώς διάσημος ποινικολόγος, διά 
νά βοηθήση ένα άγνωστόν του ίνα έπανακτήση τήν έλευθερίαν του, καί ό ED. ΜΟ- 
W ERY, ένας άνταποκριτής τής έφημερίδος τής Νέας Ύόρκης «World—Telegram 
& Sun», όστις ήνάλωσε έπτά έτη τής ζωής του γράφων άρθρα κατά τής άποτυ- 
χούσης Δικαστικής ’Αρχής, μέχρις ότου ήνάγκασε τάς Άρχάς νά ενεργήσουν διά 
τήν άπελευθέρωσιν τοϋ άδίκως καταδικασθέντος καί διά τήν άποζημίωσιν τούτου.

Δεν ύπάρχουσι δυστυχώς πολλοί σάν κι’ αυτούς τούς τρεις.
Ή  Ιστορία τοϋ Louis Hoffner ήτο δυνατόν νά συμβή σε σάς.
Κάμετε τον σταυρόν σας, αν είχε συμβή, νά είχατε καί σείς τέτοιους ενθέρμους, 

καί προθύμους ύπερασπιστάς. Θά ήσαν ή μοναδική σας ελπίς, όπως υπήρξαν ή μονα
δική έλπίς διά τον Hoffner.

'Ο Louis Hoffner έκαμε περίπατον τήν 11/8/1940 εις τήν 64ην οδόν παρά 
τό Brooklyn καί συνελήφθη ώς δράστης φόνου. Δέν ήνωχλήθη τόσον άπό τήν σύλ- 
ληψίν του ό Hoffner, όσον άπό τό γεγονός ότι ή μητέρα του έπασχε άπό λευκαιμίαν.

Αύτό, έσκέφθη, θά ήτο όλως διόλου τυπικόν δι’ αύτόν, όστις ήτο γνωστός είς. 
τούς γείτονας ώς ένας ήσυχος άνθρωπος, συχνάζων μέ τά παιδιά τής γειτονιάς στο 
εύνοούμενόν των έστιατόριον παρά τό Brooklyn. ΎΙτο ένας άνθρωπος όστις ήρέ- 
σκετο νά συζητή καί ν’ άστεΐζεται καί δέν είχε άλλες έπιθυμίες. "Οταν ήτο μικρός, 
δηλ. 19 ετών, είχε παρασυρθή μέ μιά ομάδα λαθρεμπόρων οινοπνευματωδών ποτών 
καί συλληφθείς έτιμωρήθη εις φυλάκισιν δύο έτών. ’Εξαιρέσει όμως τής άνωτέρω 
κολασθείσης πράξεως ό Louis ήτο άπολύτως τύπος ήσύχου άνθρώπου, κοντός, χον
δρός, σπανίως έσύχναζε μέ γυναίκες, καί άπέφευγε τις έριδες. Οί γείτονες έθεώρουν 
αύτόν άνίκανον ν’ άναμιχθή εις έγκλημα βίας.

Οδχ’ ήττον προσήγαγον τούτον είς ένα ’Αστυνομικόν Τμήμα τής περιοχής 
Queeus καί έβασάνισαν αύτόν έπί ώρας γιά κάποιον φόνον.

'Ο Louis έξεταζόμενος περιέγραψε μέ υπομονήν όλας τάς κινήσεις του καί 
πράξεις του κατά τήν νύκτα τής 8ης Αύγούστου ώς καί τρεις ήμέρες ένωρίτερον.

Οΰτος κατέθεσεν ότι είχε πάει τό βράδυ έκεϊνο στο συνηθισμένο του Κέντρον,
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ένα διανυκτερεΰον έστιατόριον εις την Λεωφόρον Flushing, παρά τό Brooklyn^ 
όπου έπέρασε τον περισσότερον χρόνον τής νύκτας μέ φίλους, συζητών διά τό 
μπέϊζ—μπώλ καί διά την λευκαιμίαν τής μητρός του.

Περί την 3ην π.μ. πήρε τον υπόγειον (συρμόν) καί πήγε στο σπίτι τοϋ πα
τέρα του.

'Η άνάκρισις έξηκολούθησεν ώς έξής:
Έρ. : Είς τήν περιφέρειαν Queens έπήγατε εκείνο τό βράδυ;
Ά π . : ’Ό χι δεν πήγα στην περιφέρειαν Queens ούτε τό βράδυ έκεΐνο, ούτε 

καί άλλην βραδυά άπό μακροϋ χρόνου.
Έρ. : Είς τό Ζυθοψητοπωλεΐον τοϋ CHRISTY έπήγατε τό βράδυ εκείνο;
Ά π. : Ούτε έχω άκούσει ποτέ αύτό. 'Η  διεύθυνσις τοϋ Κέντρου αύτοϋ μοί 

είναι τόσον άγνωστος, όσον καί ή έρημος τής Σαχάρας.
Έρ. : 'Οπλοφορούσατε εκείνο τό βράδυ;
Ά π. : Ποτέ δέν έχω οπλοφορήσει καί είς ούδέν παράπτωμα ύπέπεσα,άφ’ ότου, 

έξήλθον των φυλακών προ 6ετίας.
Έρωτ. : ’Εργάζεσαι καί ποϋ;
Ά π. : Μάλιστα έργάζομαι μετά τοϋ πατρός μου είς τό Εργοστάσιου Αρτο

ποιίας.
"Οσον ή άνάκρισις προχωροϋσε, οί άστυνομικοί ύπαινίσσοντο ότι έγνώριζον 

περισσότερα άπ’ ό,τι έγνώριζον, άλλοτε προσπαθοΰντες νά ρίψουν αυτόν είς πλεκτά- 
νην, κολακεύοντες αυτόν ότι δήθεν ένδιαφέρονται διά τήν ύπεράσπισίν του καί άλλοτε 
πάλιν έφαρμόζοντες έξαντλητικήν άνάκρισιν, έπίεζον συνεχώς αυτόν ίνα άποσπά- 
σουν μίαν ομολογίαν του. Πλήν ό Louis έξηκολούθει νά λέγη ότι είναι άθώος καί 
έπέμεινε σ’ αύτό.

Τέλος είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, όπου έγίνετο ή άνάκρισις, ό Ντέτεκτιβ. 
Woods καί άκούμβησε είς τον τοίχον. Ταυτοχρόνως έκάλεσε καί τούς άστυνομικούς 
Esterbrook καί Grady καί τούς διέταξε νά κάμουν καί αύτοί τό ίδιο μέ αύτόν. Καί 
οί τρεις άστυνομικοί σχεδόν είχον άνάστημα άνω τών 5 ποδών καί 8 ίντσών, ήσαν 
καλοθρεμμένοι καί καλοενδεδυμένοι καί οί τρεις δέ διέφερον καταφανώς άπό τον 
Louis μέ τά άκάθαρτά του ένδύματα, καί τό κοντό άνάστημά του. Ούχ’ ήττον καί ό 
τελευταίος διετάχθη νά λάβη θέσιν είς τήν σχηματισθεΐσαν σειράν μεταξύ τών ά- 
στυνομικών (προκειμένου νά γίνη άναγνώρισις). "Ενας άνθρωπος όνόματι HALKIAS 
(προφανώς πρόκειται περί Έλληνοαμερικανοϋ) είσήλθεν. Ούτος παρετήρησε καί 
περιεργάσθη τον καθένα. Περιεστράφη πολλές φορές πέριξ τοϋ Louis, όστις άντε- 
λήφθη ότι πρόκειται περί ενός αύτόπτου μάρτυρος. Ό  HALKIAS έκούνησε τό κε
φάλι του άρνητικώς καί ή καρδιά τοϋ Louis έσκίρτησε άπό χαράν έκείνην τήν στιγμήν.

«Δέν άνεγνωρίσθη». Οί αστυνομικοί άπεμάκρυνον τον HALKIAS, ό οποίος 
ήτο σερβιτόρος στήν ταβέρνα «Queens» καί μετ’ ολίγον έπανέφερον καί πάλιν 
τούτον είς τήν αίθουσαν, οπότε αύτήν τήν φοράν προσδιώρισε τον Louis ώς δράστην 
τοϋ φόνου.

Ακολούθως είσήλθεν προς άναγνώρισιν ό ιδιοκτήτης τής ταβέρνας Queens, 
William Sotzing τοϋ οποίου ό ταμίας όνόματι Peter Trifon έπυροβολήθη καί έφο- 
νεύθη έντός τής ταβέρνας, καθ’ ήν στιγμήν έπάλαιε μέ τον έπιτεθέντα.

Ό  Sotzing ύπήρξεν ό μόνος όστις ύπέδειξε τήν φωτογραφίαν τοϋ Louis 
είς τά ’Αρχεία τής Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας, ώς τοϋ πιθανού δράστου. 'Ο 
Sotzing περιεργάσθη μετά προσοχής τον Louis καί στο τέλος έκούνησε άρνητικώς 
τό κεφάλι του.

Ό  Joe Rothruau, θυρωρός τής πολυκατοικίας, καί ό Gemmara Brancac- 
cio θυρωρός τοϋ υπογείου τραίνου, οί όποιοι άμφότεροι είδον τον φονέα όταν έφυγε
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από την ταβέρνα μετά τον πυροβολισμόν, έκούνησαν καί αύτοί τό κεφάλι των άρνη- 
τικώς, όταν άντίκρυσαν τον Louis.

Αύτό έκαμε τον Louis νά αίσθανθή μεγάλην χαράν, διότι επί τέλους οί τρεις 
έκ των τεσσάρων μαρτύρων δεν άνεγνώρισαν αυτόν, άκόμη δέ καί ό τέταρτος εις τήν 
αρχήν είχε δισταγμούς, καί κατέθεσεν ότι τον άναγνωρίζει προφανώς τρομοκρατη
θείς άπό τούς άστυνομικούς.

'Ο Louis, δστις είχε άντιληφθή πλέον τήν σοβαρότητα τής θέσεώς του, ήσθά- 
νετο ότι τό παν θά διευκρινίζετο μετά τήν γενομένην «άναγνώρισιν». Πλέον δέ όταν 
οί άστυνομικοί θά έξήταζον τούς φίλους του, οί όποιοι ένόρκως θά κατέθετον ότι 
έπέρασε τό βράδυ μ’ αυτούς, θά έπείθοντο άπολύτως περί τής άθωότητός του...

Αί ήμέραι, αί εβδομάδες, οί μήνες παρήρχοντο: Οί φίλοι του δεν προσήλθον 
ώς μάρτυρες διότι δεν ήθελον νά έλθουν εις άντιδικίαν μέ τήν ’Αστυνομίαν.

Μέ- μόνην τήν μαρτυρίαν του HALKIAS άπηγγέλθη κατά τοΰ Louis κατη
γορία έπί φόνω.

'Ο άρμόδιος είσαγγελεύς τής περιοχής ήρνήθη νά προσέξη τον Louis Hof- 
fner, όταν ούτος είπε ότι ή γενομένη άναγνώρισις ύπήρξε μία φάρσα, διότι ούτος 
ΐστατο μεταξύ των άστυνομικών σάν ένα σπίτι καιόμενον, καί παρά ταϋτα δεν 
άνεγνωρίσθη παρά των μαρτύρων ώς δράστης του φόνου. 'Ο είσαγγελεύς έμόρφασε 
είπών, «δεν είναι έργαν δικόν μου ν’ άποδείξω τήν άθωότητα ενός άνθρώπου, άς 
φροντίση ή ύπεράσπισις γι’ αύτά τά μικροπράγματα».

Ό  Louis Hoffner είσήχθη εις δίκην ένώπιον τοΰ ορκωτού δικαστηρίου τής 
περιοχής Queens, τον ’Ιανουάριον 1941.

Έκατηγορεΐτο ότι έπυροβόλησε τον Ταμίαν τής Ταβέρνας όνόματι Τρύφωνα 
Προεστόν (γνωστόν μέ τό όνομα Peter Trifon), έλληνο-άμερικανόν προφανώς, 38 
ετών, κατά τήν άπόπειραν ληστείας τής Ταβέρνας, παρά τήν λεωφόρον Jamaica, 
Queens, τήν 2.30' π.μ. ώραν τής 8/8/1940.

Ό  ιδιοκτήτης Sotzing κατέθεσεν ένώπιον τοΰ δικαστηρίου ότι, αύτός καί ό 
Peter Trifon, έμετροΰσαν τάς εισπράξεις κατά τήν ώραν τούκλεισίματος.'Ο HAL
KIAS ό σερβιτόρος, έκάθητο σ’ ένα πάγκο διαβάζων εφημερίδα. Ό  άγνωστος έπρο- 
χώρησε χωρίς νά γίνη αντιληπτός όπισθεν αύτών καί ειπεν ήσύχως.

«Ψηλά τά χέρια».
Ό  Sotzing ένόμισε ότι ήστείζετο, άλλά τό προτεταμένο περίστροφο τον έκαμε 

πάραυτα ν’ άλλάξη γνώμην.
’Έσπευσε νά τηλεφωνήση άνατρέπων ένα μεγάλο τραπέζι προ αύτοΰ, ώστε ν’ 

άποφύγη τις σφαίρες.
*0 Peter Trifon συνεπλάκη μέ’τόν άγνωστον. Δύο πυροβολισμοί ήκούσθησαν 

-εις τήν άπόλυτον πρωινήν ήσυχίαν. Ό  HALKIAS έσπευσε νά έξέλθη εις τήν οδόν 
ίνα σωθή. 'Ο Sotzing διεπίστωσε ότι δέν ήδύνατο νά φθάση στο τηλέφωνο καί 
έσπευσε νά βοηθήση τον Peter, άλλά ό Peter έκλονίζετο τήν στιγμήν έκείνην 
προς τά πίσω. Ό  άγνωστος έπυροβόλησε πάλιν καί ή σφαίρα διεπέρασε τήν τσέπην 
τού παντελονιού τού Sotzing. Κατόπιν ό άγνωστος έτράπη εις φυγήν προς τήν οδόν, 
όπου μόλις έγένετο άντιληπτός άπό τον θυρωρόν τής πολυκατοικίας, καί τον θυρωρόν 
τού υπογείου σιδηροδρόμου.

Ό  Trifon άπεβίωσε έντός ολίγου εις τό Νοσοκομεΐον.
*0 SOTZING έπίσης κατέθεσεν ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου ότι δέν ήδύνατο 

θετικώς καί άπολύτως νά βεβαίωση, ότι άναγνωρίζει έν τώ προσώπω τοΰ Louis 
τον άγνωστον φονέα.

'Ο HALKIAS όμως δέν εϊχεν έπιφυλάξεις, έβεβαίωσεν τά ύπό τοΰ SOTZING 
κατατεθέντα καί έβεβαίωσεν ότι- άναγνωρίζει άπολύτως έν τώ προσώπω τοΰ Louis 
τον δράστην τοΰ φόνου.
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Οί δικηγόροι της ύπερασπίσεως SHERIDAN, LONERGAN και DE- 
•GROOT, ήγωνίσθησαν ν’ άνατρέψουν την άνεπιφύλακτον άναγνώρισιν τοϋ HAL- 
KIAS. Προσεπάθησαν νά πείσουν τό δικαστήριον ότι ό HALKIAS μόλις δι’ ολίγα 
δευτερόλεπτα άντελήφθη τον δράστην προφίλ εις την ήμιφωτισμένην ταβέρνα, λόγω 
δέ της θανάσιμου πάλης εις ήν εύρίσκετο την στιγμήν έκείνην μετά τοϋ TRIFON 
-ετέλει έν έξάψει καί συνεπώς ό μάρτυς μέ μίαν φευγαλέαν ματιάν δεν ήδύνατο ν’ 
άναγνωρίση άπολύτως καλώς αύτόν.

Ούχ ήττον ό μάρτυς HALKIAS κατέθεσεν άνεπιφυλάκτως ότι ό HOFFNER 
ύπήρξεν ό δράστης. Δύο φίλοι τοϋ Louis έκλήθησαν ύπό τής ύπερασπίσεως διά νά 
υποστηρίξουν τό άλλοθι τοϋ Louis. Οί ένορκοι ήκουσαν τούτους μετά προσοχής 
βεβαιοΰντας ότι ό Louis ήτο στο έστιατόριον παρά τό Brooklyn, μιλιά μακρυά άπό 
τό μέρος όπου διεπράχθη τό έγκλημα. ■*

Οί δικηγόροι τής ύπερασπίσεως έφάνησαν άπολύτως βέβαιοι διά την νίκην των 
.καί την αισιοδοξίαν των ταύτην την μετέδιδον είς τον Louis.

Πράγματι ένας μόνον μάρτυς κατέθεσεν ότι άναγνωρίζει ώς δράστην τον Louis, 
άλλά καί αΰτοϋ διημφεσβητεΐτο ή ίκανότης όπως άναγνωρίση τον δράστην, λόγω τών 
•συνθηκών ύφ’ άς διά δευτερόλεπτα ούτος άντελήφθη αυτόν τήν ώραν τοϋ εγκλήματος. 
Ή  ύπεράσπισις εΐχεν άποδείξει δι’ ευυπολήπτων μαρτύρων ότι ό Louis ήτο άλλαχοϋ 
κατά τήν ώραν τοϋ φόνου. Εΐχεν άποδείξει επί πλέον ότι ό Louis είχε τήν ημέραν 
έκείνην είς τό πρόσωπον ένα λίαν διακριτικόν κυκλικόν εξάνθημα, τό όποιον είχε 
δημιουργηθή μία Κυριακήν προ τοϋ έγκλήματος άπό πολύωρον ήλιοθεραπείαν, εις 
ήν εΐχεν ύποβληθή, δπερ ούδείς τών μαρτύρων άντελήφθη, καίτοι ήτο λίαν διακρι
τικόν χαρακτηριστικόν.

'Η  ύπεράσπισις έπέστησε τήν προσοχήν τοϋ δικαστηρίου επί τής πενιχράς 
μαρτυρίας τής κατηγορίας, ώς καί τής παραδειγματικής διαγωγής τοϋ Louis μετά 
άπό τήν μοναδικήν καταδίκην του.

Τό ορκωτόν δικαστήριον ήκουσε μετά προσοχής τήν ύπεράσπισιν, τήν Πολι
τικήν ’Αγωγήν καί τήν κατηγοροΰσαν ’Αρχήν.

Κατόπιν άπεσύρθησαν οί ένορκοι είς Πρώτην σύσκεψιν.
Αΰτη ύπήρξεν 7—5 διά τήν άθωωσίν του.
Τ,ό εκπληκτικόν είς τήν προκειμένην σύσκεψιν ύπήρξεν ότι εύρέθησαν πέντε 

ένορκοι δεχόμενοι ότι πιθανόν ό Hoffner νά ήτο ένοχος.
Συνεζήτησαν, έλογομάχησαν, συνεζήτησαν καί πάλιν έπί μακρόν καί τελικώς 

μετά άπό ένδεκάωρον συζήτησιν ή ψηφοφορία ύπήρξεν ομόφωνος διά μίαν ενοχο
ποιητικήν ετυμηγορίαν. Έξέφρασαν επίσης εύχήν επιείκειας.

Τήν 17/1/1941 ό Louis προσήχθη ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου, ϊνα άπαγγελθή 
ή άπόφασις.

Τήν άπόφασιν τήν έδέχθη χωρίς δάκρυα καί έκφρασιν λύπης. Έγνώριζε τώρα 
•ότι είς μάτην θά προσεπάθει νά τούς πείση περί τής άθωότητός του. Έγνώριζεν 
επίσης ότι ολόκληρον τό ορκωτόν δικαστήριον τών ευπατριδών συμπολιτών του, 
ένας άνώτερος Είσαγγελεύς, καί όλοι οί δικασταί μέ τά μπλε σακκάκια των (ώς προ- 
στάται τοϋ Νόμου καί τής τάξεως), όλοι άπεφάσισαν ότι ούτος έδει ν’ άποσταλή είς 
■τάς φυλακάς. Ό  Louis ήτο άθώος, άλλά αυτήν τήν στιγμήν ευχαρίστως έδέχετο νά 
πεθάνη έάν μ’ αυτό έπρόκειτο ν’ άποδείξη τήν άθωότητά του.

** *
Ό  δικαστής Underwood ήρώτησε αύτόν έάν είχε τί νά ε’ίπη.
«Έντιμώτατε» άπήντησεν ό Louis. «Θά έπεθύμουν τό σεβαστόν δικαστήριον 

•σας νά μοί έπιβάλη τήν έσχάτην τών ποινών: Θά σας παρεκάλουν νά μέ καταδικά
σ τ ε  νά πεθαίνω στήν ήλεκτρικήν καρέκλα».
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Το πρόσωπον καί τό σήμα τοϋ δικαστοΰ έπρόδωσαν ένα σοκ στο αίτημα τοΰ 
κατηγορουμένου, ήρώτησε δέ αύτόν διά τά κίνητρα τοΰ αιτήματος του αύτοΰ.

Κε δικαστά, άπήντησεν ό κατηγορούμενος: «Ζητώ ν’ άποδείξω τήν άθωό- 
τητά μου. Θέλω να έφεσιβάλω τήν άπόφασιν. Καί δέν έχω χρήματα να πράξω αυτό: 
Γνωρίζω δτι προκειμένου ένας καταδικασθείς ν’ άποθάνη δικαιούται ν’ άσκήση, 
άτελώς έφεσιν, ένώ ένας καταδικασθείς έστω καί εις ισόβια, πρέπει να πλήρωσή 
δλα τά έξοδα. Δέν έχω χρήματα καί ή ζωή μου έν πάσει περιπτώσει έτελείωσε».

Έλέχθη δτι τά μάτια τοϋ δικαστοΰ έλαμψαν άπό λύπην. Δέν συνεχάρη τούς 
ενόρκους διά τήν έτυμηγορίαν των, ώς επικρατεί ή συνήθεια.

'Ο δικαστής έσκέφθη έπ’ άρκετόν.
Κατόπιν απευθυνόμενος προς τον κατηγορούμενον είπε: ,«Καί εάν τ’ άνώτερα 

δικαστήρια επικυρώσουν, αύτήν τήν άπόφασιν;»
Τότε άπήντησεν ο κατηγορούμενος «’Αξίζει νά πεθάνω, άλλά δέν είμαι ένοχος, 

καί θά είχα τό δικαίωμα νά ζητήσω τήν άναθεώρησιν τής ύποθέσεώς μου άπό τ’ 
άνώτερα δικαστήρια».

«'Ο χρόνος δέν είναι τόσον τρομερά σπουδαίος, συγκρινόμενος μέ τήν ζωήν,, 
τήν ζωήν σας», ειπεν εύγενώς ό δικαστής.

«Θά προτιμούσα τον θάνατον άπήντησε ζωηρώς καί άπελπις ό Louis».
Ό  δικαστής Underwood παρετήρησε τον Louis Hoffner προσεκτικώς.. 

«Δέν δύναμαι νά παίξω μέ τήν ζωήν σας», είπε μέ ευσπλαχνίαν καί κατεδίκασε τού
τον εις ισόβια δεσμά.

'Ο Louis τήν έπομένην άπεστάλη εις τάς φυλακάς Dannemora.
"Οπως τά γεγονότα άπέδειξαν ό δικαστής είχε δίκαιον καί ό Louis θά είχε. 

χάσει τό παιχνίδι αν κατεδικάζετο εις θάνατον.
Τό άναθεωρητικόν δικαστήριον τής Νέας 'Υόρκης έπεκύρωσε τήν άνωτέρω. 

άπόφασιν τήν 30/6/1941, καί ό "Αρειος Πάγος των 'Ηνωμένων Πολιτειών έπεκύ
ρωσε ομοίως τάς καταδικαστικάς άποφάσεις τήν 23/4/1942.

** *
Έ ν τώ μεταξύ ή μητέρα καί ό άδελφός τοϋ Louis άπεβίωσαν.
Πάντως ό άδελφός του Max πριν άσθενήση πήγε σ’ ένα παλαιό φίλο του, μέ. 

τον όποιον άλλοτε ήργάζοντο στο Ταχυδρομεΐον. Ουτος όνόματι BERNARD A R - 
LUCK είχε γίνει άστυφύλαξ καί σήμερον είναι Άρχιφύλαξ υπηρετών εις τό 16ον 
Διαμέρισμα. Ό  Max έζήτησε άπό τον Bernard νά τον βοθήση εις τήν ύπόθεσιν- 
τοΰ άδελφοΰ του Louis καί οδτος, δστις σημειωτέου μόλις είχεν έγγραφή εις τήν Νυ
κτερινήν Νομικήν Σχολήν, ήκουσε προσεκτικά τήν ύπόθεσιν.

Ό  Bernard Arluck έμεινε κατάπληκτος, δτι τό ορκωτόν δικαστήριον έξέδωκε 
μίαν ένοχοποιητικήν έτυμηγορίαν, άκόμη δέ πιο κατάπληκτος διότι ό δικαστής δέν 
έζήτηοτε τήν άθώωσίν του δι’ έλλειψιν επαρκών καί σοβαρών στοιχείων ένοχής.

Ό  Bernard Arluck έπείσθη περί τής άθωότητος τοΰ Louis, ΰπήρξεν δέ ό 
πρώτος δστις ήσθάνθη τήν άθωότητα τοΰ καταδικασθέντος καί ή διαίσθησίς του αυτή 
τον έκαμε ένα τέλειον ηρώα. Ούτος μόνος του καί χωριστά άπό τον λοιπόν κόσμον 
άφωσίωσε 12 έτη τής ζωής του εις προσπάθειας, δπως άπελευθερώση τον άδελφόν 
τοΰ φίλου του.

Ό  BERNARD ταχέως έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν ενός άλλου φίλου του, τοΰ 
πρώην άντεισαγγελέως Harry Anderson, δστις ύπήρξεν παρομοίας ήθικής δυνά- 
μεως μέ αύτόν.

Oi Harry καί Bernard διέθεσαν δλον τον διαθέσιμόν των χρόνον εις τήν έν* 
λόγω ύπόθεσιν. Έ γινε δι’ αύτούς ένα είδος προσωπικής τροφής, μία έξ ένστικτοι* 
άνάγκη ή οποία άπαιτοΰσε τήν συμπλήρωσιν.
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Ήργάσθησαν επί 6 ολόκληρα έτη μελετώντες ’Αρχεία, έξετάζοντες διάφορα 
πρόσωπα, παρακολουθοΰντες διάφορα ύποπτα πρόσωπα καί έρευνώντες παν στοι- 
χεΐον, έξ ού θά ήδύναντο να άρυσθώσι θετικάς πληροφορίας.

Οί πάντες άπεδέχοντο δτι ό Louis ήτο ένδεχόμενον νά μή ήτο ένοχος, καί μόνον 
ό HALKIAS είς τα ίχνη τοΰ όποιου είχον τεθή, παρά τον "Αγιον ’Αντώνιον τοϋ 
Τέξας, έξηκολούθει νά ύποστηρίζη δτι ήτο ό δράστης τοΰ φόνου, ώς επίσης καί ό 
εΐσαγγελεύς τής περιοχής. 'Ο HALKIAS πιθανόν νά έξηκολούθη ύποστηρίζων την 
ενοχήν τοΰ Louis άπό φόβον ψευδορκίας.

*
* *Οί ίδιοι οί ένορκοι ώμολόγησαν είς τούς ANDERSON καί ARLUCK, δτι 

ή ετυμηγορία των υπήρξεν μία ετυμηγορία συμβιβαστική μεταξύ αυτών· πού έθεώ- 
ρουν τον Louis ένοχον καί αυτών πού διησθάνοντο δτι. ήτο άθώος, ώς επίσης καί δτι 
ήγνόουν δτι ήδύναντο νά έχουσι συμβιβασθή κατά τρόπον όλιγώτερον καταστρεπτικόν 
διά τον Louis.

Οί Arluck καί Anderson έπίσης άνεΰρον τον Jack Kasow, ένα οδηγόν άγο- 
ραίου αύτοκινήτου, δστις ώρκίσθη δτι είδε τον Louis Hoffner τό βράδυ τοΰ έγκλή- 
ματος άπό 24—3 πρωινήν ώραν είς τό έστιατόριον τοΰ Brooklyn, μίλια μακρυά άπό 
τό μέρος τοΰ εγκλήματος. Τό αυτοκίνητο τοΰ Kasow έστάθμευε μπροστά στο έ- 
στιατόριον.

'Ο Kasew έπίσης είπε προς αυτούς δτι, προσεφέρθη νά καταθέση αυτήν την 
πληροφορίαν δτε διεξήγετο ή άνάκρισις καί προς τον σκοπόν αύτόν πήγε στο Γρα- 
φεΐον τοΰ είσαγγελέως τής περιοχής, δπου δμως ένας άστυνομικός τον ήρώτησε: 
«Πώς ήλθες, είσαι συνεργάτης ενός τέως κακοποιοΰ;»

'Ο Kasow τρομοκρατημένος δτι ήτο δυνατόν νά τοΰ άφαιρέσουν την άδειαν 
άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματός του, έφυγε χωρίς νά έπιμείνη δπως έξετασθή ώς μάρτυς.

’ *
Οί Bernard Arluck καί Harry Anderson δεν άπεγοητεύθησαν καί δεν έτρο- 

μοκρατήθησαν. Άνεΰρον καί άλλους οί όποιοι έσύχναζον είς τό ίδιον μέ τον Louis 
Κέντρον καί έβεβαίωσαν καί ουτοι δτι πράγματι ό τελευταίος τό βράδυ τοΰ φόνου 
έπέρασε μαζί τους τον περισσότερον χρόνον. Εις έξ αυτών, ό NATHAN ROBERTS, 
τούς έβεβαίωσεν έπίσης ένόρκως δτι τό βράδυ τοΰ φόνου ήτο μαζί μέ τον Louis, 
σχεδόν δλην τήν νύκτα, καί συνεζήτουν διά τό μπέΐζμπώλ καί την λευκάίμίαν τής 
μητρός του, άναμένοντες τον φίλον των Hyman Chalowsky νά έπιστρέψη άπό ένα 
νυκτερινό σπόρτ τοΰ γηπέδου τοΰ EBBETS. ΕΙπεν έπίσης, δτι αυτός καί ό Louis 
συνεζήτησαν μέ 6 περίπου φίλους των έκεΐνο τό βράδυ, άπαντες δέ είναι πρόθυμοι 
νά διαβεβαιώσουν τ’ άνωτέρω. Περί τήν 3ην ώραν π.μ. ό NATHAN είδε τον Louis 
έπιβιβαζόμενον τοΰ υπογείου συρμοΰ, ένώ ό φόνος διεπράχθη τήν 2.30 π.μ. μίλια 
μακρυά άπό τό μέρος πού εύρίσκοντο.

Ό  NATHAN έπίσης έβεβαίωσε τούς ARLUCK καί ANDERSON δτι προ
σεφέρθη ώς μάρτυς είς τήν δίκην καί άνέμενεν δλας τάς ημέρας έξωθι τοΰ δικαστη
ρίου, ματαίως δμως διότι δέν έκλήθη προς έξέτασιν.

Είς τάς άνακρίσεις των οί ARLUCK καί ANDERSON έτόνιζον τό κατά τήν 
δίκην άποκαλυφθέν περιστατικόν, δτι ούδείς τών αύτοπτών μαρτύρων άντελήφθη 
τό εύδιάκριτον χαρακτηριστικόν τοΰ προσώπου τοΰ Louis, δηλ. τό κυκλικόν λίαν κα
ταφανές έξάνθημα, τό όποιον άπαντες οί ευρισκόμενοι είς τήν ταβέρνα θά έπρεπε 
ν’ άντιληφθώσιν, έάν ό Hoffner ήτο ό δράστης τοΰ φόνου.

** *
Τά συγκεντρωθέντα στοιχεία καί τα συμπεράσματά των οί άνωτέρω δύο συμ- 

περιέλαβον είς άναφοράν των, ήν ύπέβαλον είς τό άρμόδιον δικαστήριον μέ τήν έλπίδα 
νά διαταχθή άναψηλάφισις τής ύποθέσεως Hoffner.
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Ύπέμνησαν έν τη άναφορά των τάς παρανοήσεις των ένορκων ώς προς τον 
νόμον, τάς άπειλάς προς τον KASOW, τάς ένορκους καταθέσεις των SOTZING 
καί NATHAN ROBERTS, τήν προσπάθειαν τοϋ εΐσαγγελέως τής περιοχής δπως 
τρομοκρατήση τους μάρτυρας ύπερασπίσεως, μέ τάς οΰτω καλουμένας κλήσεις 
((’Έλα νά μέ ΐδής», τήν δοθεϊσαν έμφασιν προς τούς ένορκους του ούδεμίαν σχέσιν 
έχοντος μητρώου τοϋ Louis μέ το έγκλημα, τον κωμικόν τρόπον άναγνωρίσεως χρη- 
σιμοποιηθένταπαρά τής ’Αστυνομίας καί τήν μή άναγνώρισιν τοϋ Louis ώς δράστου 
παρά των τριών έν συνόλω τεσσάρων αΰτοπτών μαρτύρων. 'Υπέμνησαν έπίσης τήν 
φευγαλέαν. ματιάν, ήν κατώρθωσε νά ρίψη ό μάρτυς HALKIAS προς τον δράστην 
τήν ώραν τοϋ έγκλήματος. Περισσότερον δμως παντός άλλου έτόνιζον τήν έξαφά- 
νισιν των έστενογραφημένων σημειώσεων, αίτινες έκρατήθησαν κατά τήν «κωμικήν 
άναγνώρισιν» έκ μέρους τοϋ HALKIAS. To γεγονός τής μή άναγνωρίσεως παρά 
τοϋ HALKIAS κατά τήν πρώτην είσοδόν του εις τήν αίθουσαν, ουδόλως εΐχεν άπο- 
καλυφθή εις τήν δίκην. 'Η  ύπεράσπισις δέν έγνώριζεν δτι ό HALKIAS δέν άνεγνώ- 
ρισε τον Louis ευθύς άμέσως ώς τον δράστην, είς μίαν σειράν άπό καλοθρεμμένους 
καί καλοενδεδομένους άστυνομικούς.

*
* *

Ή  άναφορά των ARLUCK καί ANDERSON έλήφθη μέ κατάπληξιν παρά 
τοϋ βοηθού τοϋ εΐσαγγελέως τής περιοχής J. I. SHAPINO.

Ούτος άπεδέχθη προθύμως, δτι ουδέποτε θά έπέτρεπε νά καταδικασθή ό 
Hoffner έάν ήτο μέλος τοϋ δικαστηρίου.

Εκατοντάδες άπό τούς διαπρεπείς πολίτας έδοκίμασαν τό ίδιο αίσθημα μέ 
τόν SHAPINO, καί ή έφημερίς τής Νέας Ύόρκης «World—Telegran & Sun» 
ήρχισε νά δημόσιεύη σειράν άρθρων άποκαλύπτουσα τήν οΐκτράν άποτυχίαν τής δι
καιοσύνης εις τήν ύπόθεσιν Hoffner, γραφέντα παρά τοϋ διασήμου άνταποκριτοΰ 
ED. MOWERY, δστις μόλις είχε κατορθώσει νά βοηθήση τόν W. Campell ν’ 
άπαλλαγη άπό μίαν 3τή άδικον καταδίκην, έκ των φυλακών SING—SING.

Έσχηματίσθη τότε μία έπιτροπή άπό διαπρεπείς πολίτας τής Πόλεως.
Έ ν τούτοις ό είσαγγελεύς τής περιοχής άντέδρασεν είς τήν άναψηλάφισιν 

τής ύποθέσεως, έλλείψει δήθεν σοβαρών λόγων καί ό δικαστής THOMAS DOWNS 
κατά τό θέρος τοϋ 1947 άπέρριψε τήν αΐτησιν άναψηλαφίσεως.

** jjc
Οί ARLUCK, ANDERSON, MOWEBY καί πολλοί άλλοι, οί όποιοι ήρχι- 

σαν ν’ άγωνίζωνται διά τήν ύπόθεσιν HOFFNER, μετά δυσκολίας έπίστευσαν εις 
τήν άνωτέρώ άπόφασιν τοϋ DOWNS.

Άπεφάσισαν τότε νά προσφύγουσιν εις κάποιαν άνωτέραν ’Αρχήν, καί αύτή 
ήτο ό Κυβερνήτης THOMAS DEWEY.

'Ο DEWEY τήν 25/2/1948 ήρνήθη νά δεχθή τήν προσφυγήν, καί οΰτω ή 
τελευταία θύρα σωτηρίας τοϋ Hoffner έκλείσθη.

Οί ARLUCK καί ANDERSON άπεσύρθησαν εις τά έ'ργα των, καί ή έπι
τροπή των πολιτών διελύθη. Μόνον ό MOWERY έξηκολούθησε νά μάχεται δρα- 
στηρίως.

Ήγωνίσθη ούτος τόσον σκληρά, ώστε στο τέλος ήσθένησε, άλλά καί πάλιν δέν 
έπαυσε ν’: άγωνίζεται διά τών άρθρων του.

Παρά τήν άναφοράν καί τούς άγώνας ARLUCK—ANDERSON, παρά τ’ 
άποκαλυπτικά άρθρα τοϋ MOWERY, παρά τάς έκατοντάδας έπιστολών καί παρ’ 
δλας τάς προσπάθειας, ό Hoffner παρέμεινε εις τάς φυλακάς.

’Επί 6 άκόμη έτη, έν συνόλω 12: "Εξ (6) έτη άπελπισίας ώς ένας άγνωστος 
άθώος καί έξ (6) άκόμη έτη διπλά εις χρόνον, μετά τήν άποκάλυψιν τοϋ A RLU CK
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και ANDERSBN δτι είναι άθώος, προς γενικήν ίκανοποίησιν των πάντων έκτος του 
δικαστοΰ καί τοϋ εΐσαγγελέως τής περιοχής.

Τελικώς ό SULLIVAN έπαυσε νά είναι εΐσαγγελεύς τής περιοχής καί άνέ- 
λαβε τα καθήκοντα αύτοϋ ό QUINN, διαπνεόμενος ΰπδ αρχών δικαιοσύνης καί μέ 
βοηθόν τον Peter Donoghue.

'Ο Donoghue έδιάβασε τά άρθρα τοϋ MOWERΥ, έμελέτησε την άναφοράν 
ARLUCK—ANDERSON, έμελέτησε τ’ ’Αρχεία καί υπέβαλε τά πορίσματα. του 
εις τον QUINN.

Οί έπί μακρόν έργασθέντες καί άγωνισθέντες διά την άπελευθέρωσιν τοϋ 
Hoffner άνέκτων νέας έλπίδας.

Τήν 10/11/1952 ό δικαστής FARELL ήκύρωσε τήν καταδικαστικήν άπό- 
φασιν τοϋ Louis Hoffner διά τής όποιας ουτος έκρατήθη αδίκως έπί 12 έτη εις τάς 
Φυλακάς.

Ό  FA RREL έδικαιολόγησε τήν άπόφασίν του ώς εξής:
«Ό  εΐσαγγελεύς τής περιοχής είχε καθήκον καί ύποχρέωσιν νά παράσχη 

6λα τά μέσα ύπερασπίσεως εις τον κατηγορούμενον. Δέν τό έπραξε.κΣφάλμα».
’Επί τέλους ό Louis ήτο έλεύθερος.
Οΰδείς όμως ήδύνατο νά δεχθή ώς άνευθύνους τάς Πολιτικάς ’Αρχάς τής Νέας 

Ύόρκης διά τό 12ετές μαρτύριον τοϋ Louis. ’Ασφαλώς δέ θά έπρεπε νά ληφθή κά
ποιο μέτρον ίκανοποιήσεως αύτοϋ, διά τά σφάλματα τών δικαστικών;

Ό  δικαστής Frederick YQUNG, τοϋ Πολιτικού Δικαστηρίου τής Νέας 
Ύόρκης, είσηγήθη ό ίδιος εις τήν Νομοθετικήν ’Εξουσίαν τήν νομοθέτησιν ώστε νά 
δυνηθή ό Hoffner καί άσκήση πολιτικήν άγωγήν άποζημιώσεως. , , ..

'Ο Νόμος έψηφίσθη ταχέως. Ό  Louis τότε ήσκησε άγωγήν κατά τής Πολι
τείας έπί παρανομώ κατακρατήσει, καί έζήτησε άποζημίωσιν διά τά διαφυγόντα 
κέρδη έκ τής εργασίας του, διά τά έξοδα καί έξευτελισμούς άς ύπέστησαν οί ύπερα- 
σπισταί του έπί μακρόν, διά τόν έξευτελισμόν καί ταπείνωσιν τοϋ ΐδίου. καί διά ψυ
χικήν οδύνην.

Μετά άπό μίαν ολοήμερον συνεδρίασιν τοϋ δικαστηρίου υπό. τήν Μροεδρίαν τοϋ 
δικαστοϋ YOUNG,τήν 16/6/1954, 14 σχεδόν ολόκληρα έτη μετά τόν φόνον,ό Louis 
δστις είναι ήδη 41 ετών ήκουσε τόν δικαστήν YOUNG νά λέγη:,

«'Ως βέβαιον δέον νά θεωρηθή ότι κατά τόν χρόνον τής καταδίκης του, ό εΐσαγ
γελεύς τής περιοχής κατείχε τοιαΰτα στοιχεία, τά όποια, έάν έθετεν ύπ’ όψιν τής 
ύπερασπίσεως, θ’ άπέτρεπεν αυτή τήν οΐκτράν ταύτην άποτυχίαν τής δικαιοσύνης».

Ό  Louis έλαβε άποζημίωσιν 112.291 δολλάρια.
'Ο Δικαστής YOUNG, άνεγνώρισε τό άνεπαρκές τής άποζημιώσεως.
«’Αλλά πώς δύναται ένας άνθρωπος ν’ άποζημιωθή;» ήρώτησε «ό οποίος 

έστιγματίσθη ώς δολοφόνος;»
'Ο Louis έστράφη μειδιών, άπολύτως εύχαριστημένος άπό τήν νέα.ν του θέσιν, 

ώς διευθυντοΰ ένός θεάτρου, καί άπήντησε προς τόν δικαστήν.
«’Ανέκτησα τήν έλευθερίαν μου. Αύτό είναι τό σπουδαιότερον πράγμα».



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ο ΕΝ ΣΤΟΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
Π ΕΡΙΛΗ ΤΈ ΙΕ

1. —Γενικοί άποστολαί.
2. —Διάρθρ(οσις.
3 — Διοικητικόν Τμήμα.
4 — 'Υπηρεσία Τροχαίας Κινήσεως.
5 — Λοιπά Τμήματα.

ι ' ** *
1. Παρ’ δ,τι .οί ντέτεκτιβ (άστυνομικοί ’Ασφαλείας ή C. I. D.) θεωρούνται 

ώς τα άνφάν γκατέ τής ’Αστυνομίας, έν τούτοις ό μεγαλύτερος ογκος των άστυνο- 
μικών καθηκόντων έκτελοΰνται ύπό τοϋ έν στολή κλάδου. Ή  άνίχνευσις των εγκλη
μάτων καί ή σύλληψις των εγκληματιών άποτελεϊ ένα μικρόν μόνον τμήμα τοϋ 
άστυνομικοϋ έργου.' Η πρόληψις δμως τής έγκληματικότητος, ή τήρησις τής ειρήνης 
τοϋ Βασίλειος, ή προστασία των νομοταγών πολιτών, ό έλεγχος τής Τροχαίας Κινή- 
σεως καί αί πολυάριθμοι δευτερεύουσαι ύπηρεσίαι τάς οποίας τό κοινόν άναμένει 
άπό τήν ’Αστυνομίαν, καλύπτουν πεδίον κατά πολύ εΰρύτερον καί άπαιτοΰν μεγαλυ- 
τέραν δύναμιν εις έμψυχον υλικόν, άπ’ δ,τι ό κλάδος (C. I. D.) (’Ασφαλείας). Οί 
Διοικηταί τών. περισσοτέρων Σωμάτων δίδουν μεγαλυτέραν προσοχήν εις τό έργον 
τοϋ έν στολή κλάδου, άφ’ ένός μέν διότι ή έπιτυχίατων ώς Διοικητών κρίνεται έκ 
τής ίκανότητος νά προλαμβάνουν μάλλον παρά νά άνιχνεύουν έγκλήματα καί άφ’ 
έτέρου διότι αί έγκληματολογικαί ’Αναζητήσεις, λόγω τής ειδικής αύτών φύσεως, 
έχουν άνατεθή εις εΐδικευθέντας.

2. Τό Άρχηγεΐον τοϋ έν στολή κλάδου, ώς καί τό τοϋ C. I. D. (Κλάδου 
Ασφαλείας) διαιρείται εις διάφορα τμήματα έκαστον τών οποίων προΐσταται άνώ-

τερος αξιωματικός.
3. Τό Διοικητικόν Τμήμα (Principal Departm ent) τελεί υπό τήν άμεσον 

έποπτείαν τοϋ άρχηγοΰ καί έχει έπί κεφαλής άξιωματικόν έχοντα βαθμόν ’Αστυ
νόμου Β' (Superintendent)—ό βαθμός τοϋ τελευταίου ποικίλλει άναλόγως Σώματος. 
Τό Τμήμα τοΰτο είναι υπεύθυνον διά τήν γενικήν παρακολούθησιν τής άστυνομικής 
δυνάμεως καί τήν.κατανομήν αυτής εις τά λοιπά κλιμάκια. ’Αποφασίζει έπί άστυ
νομικής φύσεως θεμάτων, δπως περί τοϋ άριθμοϋ τών σκοπιών έκάστου Τμήματος 
καί πώς αύται δέον νά έκτελοΰνται, περί τής διαθέσεως τής άστυνομικής δυνάμεως 
εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, ώς δημόσιαι συγκεντρώσεις κ. ά. Είναι άρμόδιον διά 
τήν σύνταξιν σχεδίων δι’ άντιμετώπισιν καταστάσεων έκτάκτου άνάγκης, ώς γε- 
νικάς άπεργίας, καί συνδρομή προς τάς άρμοδίας Άρχάς διά τά μέτρα Πολιτικής 
Άμύνης.

Τό Διοικητικόν Τμήμα παρακολουθεί τήν αύξομείωσιν τής έγκληματικότητος 
καθ’ δλην τήν περιοχήν άρμοδιότητος τοϋ Σώματος καί λαμβάνει τά κατάλληλα 
μέτρα. ’Εάν αί διαρρήξεις λαμβάνουν χώραν εις μίαν συνοικίαν, τό Τμήμα τοϋτο
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θ’ άποφανθή εάν παρίσταται άνάγκη αύξήσεως των σκοπών άστυφυλάκών, διά τήν 
καλυτέραν φρούρησιν των σκοπιών, ή θά είσηγηθή τήν λήψιν άλλου τίνος άστυνο- 
μικού μέτρου διά τήν πρόληψιν τών έγκλημάτων, ή σύλληψιν τών έγκληματιών. 
Τηρεί εβδομαδιαίους στατιστικούς πίνακας έγκληματικότητος, κατ”  Αστυνομικόν Δια
μέρισμα. Μερικά ’Αστυνομικά Σώματα τηρούν ειδικούς χάρτας, επί τών οποίων 
ύποτυπούνται διά χρωματιστών καρφίδων τά διάφορα εγκλήματα έν λεπτομέρεια. 
Τόσον τά στατιστικά διαγράμματα όσον καί οί ειδικοί χάρτάι υποβοηθούν εις τήν 
μελέτην τών ληπτέων προληπτικών μέτρων καί εις τον έ'λέγχον τής άποδόσεως 
αύτών, ώς καί εις τον καθορισμόν 
τών «άσθενών σημείων», τά όποια 
πρέπει άστυνομικώς νά καλυφθούν.

’Ακολούθως, άπό άπόψεως ση
μασίας, έρχεται ή 'Υπηρεσία Τρο
χαίας Κινήσεως. Κάθε ’Αστυνομι
κόν Σώμα έχει μίαν ειδικήν 'Υπη
ρεσίαν άσχολουμένην μέ τά προβλή
ματα τής Τροχαίας Κινήσεως, τά 
όποια άποτελούν μίαν έκ τών κυρι- 
ωτέρων άπασχολήσεων τής ’Αστυ
νομίας. ’Από καιρού εις καιρόν δια- 
τυπούνται διαμαρτυρία', εναντίον τής 
αύστηρότητος, μεθ’ ής ή ’Αστυνομία 
-εφαρμόζει τάς σχετικάς μέ τήν 
Τροχαίαν Κίνησιν διατάξεις, πλήν 
■όμως αί διαμαρτυρία', αύταίσπανίως 
είναι δικαιολογημέναι. Ά ν  εξετά
σω με 
τού έτους
έκαστον νεκρόν συνεπεία εγκλημα
τικής ένεργείας, άντιστοιχοΰν τεσ
σαράκοντα νεκροί συνεπεία τροχαίων 
■δυστυχημάτων. ’Επιπλέον, τό αύτο- 
κίνητον κατέστη ήδη τό κυριώτερον 
μέσον διαπράξεως έγκλημάτων παν
τός είδους. Ό  συνεχής καί λεπτο
μερής άστυνομικός έλεγχος έπί 
τών αυτοκινήτων, είναι τό σπου-
δαιότερον μέσον συγκρατήσεως τών Τμήμα τής αιθούσης Ύποτυπώσεως τής Σκώτλαν- 
έγκληματιών άπό τού νά χρήσιμο- ΓυάΡυτ TflS όποίας ot κάθετο;! χάρται έυημεροϋν-
ποιούν ευκόλως το αυτοκινητον άι 
εγκληματικούς σκοπούς.

Τά περισσότερα Τμήματα Τροχαίας είναι διηρημένα εις δύο ή περισσότερα 
Γραφεία. Τό πρώτον άσχολεΐται μέ τήν όργάνωσιν τών περιπολιών Τροχαίας (Tra
ffic Patrols) καί τών σκοπών άστυφυλάκών τής Υπηρεσίας αύτής. Τό δεύτερον 
ύποβοηθεϊ τάς τοπικάς άρχάς διά τήν μελέτην τών μέτρων προλήψεως τροχαίων 
δυστυχημάτων—οδηγίας εις μαθητάς Σχολείων, τοποθέτησες πινακίδων, έλεγχος 
ίκανότητος όδηγήσεως, χαρακτηρισμός οδών κυκλοφορίας, μιας μόνον κατευθύνσεως 
κλπ. "Ενα τρίτον διά τήν παρακολούθησιν καί έλεγχον τών άστυνομικών (ύπηρε- 
σιακών) οχημάτων, καί έκπόνησιν οδηγιών διά τούς οδηγούς αύτών και έλεγχον. 
Τά άστυνομικά αυτοκίνητα ύπόκεινται εις τάς διατάξεις Τροχαίας Κινήσεως, όπως
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άκριβώς τά αυτοκίνητα δημοσίας καί ιδιωτικής χρήσεως καί μόνον εις όλως έξαι— 
ρετικάς περιπτώσεως δικαιολογείται ή ύπ’ αύτών παράβασις αυτών. Καθίσταταο.

οθεν εόνόητον ότι οι άστυ- 
νομικοί οδηγοί πρέπει να 
ύφίστανται άρίστην έκπαί- 
δευσιν, τά δέ αύτοκίνητα 
έπιμελώς νά παρακολου- 
θοϋνται.

5. Ειδικά Τμήματα έ
χουν συσταθή εις τό Άρχη- 
γεϊον των ’Αστυνομικών 
Σωμάτων διά τούς ’Αλλο
δαπούς, διά την προετοιμα
σίαν τών διαφόρων υποθέ
σεων (δικογραφιών) αί ό- 
ποϊαι διαβιβάζονται είς 
τάς δικαστικάς Άρχάς, διά 
τήν έκπαίδευσιν τοϋ προ
σωπικού, διά τήν μέριμναν 
καί διοίκησιν τοϋ όλου Σώ
ματος. Ώρισμένα έγκλή-

Έκτό? τή? διαπιστώσεων τή? ευθύνη?, ή ’Αστυνομία έχει ματα εμπίπτουν εις τήν άρ- 
Ιεράν ύποχρέωσιν τά βοηθήση τό θύμα.'Ανωτέρω παρέχον- μοδιότητα τού έν στολή 
τα! πρώται βοήθειαι εί? θύμα τροχαίου δυστυχήματα?. Κλάδου καί σέ μεγάλα Σώ

ματα διατίθενται ’Αξιωματικοί, οίτινες ειδικεύονται είς τήν άντιμετώπισιν αύτών.
Τοιαϋτα είναι: Στοιχήματα καί παίγνια, κοιναί γυναίκες καί οίκοι άνοχήςΓ 

παραβάσεις τών νόμων πε
ρί οινοπνευματωδών ποτών 
καί προστασίας ζώων, κα
κομεταχείρισή άνηλίκων, 
λαθροθηρία, φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας έκ προθέσεως 
καί ώρισμέναι παραβάσεις 
τής ’Εργατικής 'Νομοθε
σίας.

Ή  εσωτερική δργάνω- 
σις τού ’Επιτελείου τών 
Διαμερισμάτων άποτελεΐ 
μικρογραφίαν τής όργανώ- 
σεως τών ’Αρχηγείων. Ό  
’Αστυνόμος τοϋ Διαμερί
σματος έπιβλέπει καί δια
θέτει έπί τή βάσει τών κα
νονισμών καί διαταγών 
τούς ύπ’ αύτον άστυνομι- 
κούς υπαλλήλους καί μέρι
μνα διά τήν είδίκευσιν τών 
άσχολουμένων (Ύπαστυ- 
νόμων ή ’Αρχιφυλάκων) μέ τά προεκτεθέντα ειδικά θέματα. Ό  βαθμός τής συγ- 
κεντρώσεως άρμοδιοτήτων εις τον ’Αστυνόμον ’Αστυνομικού Διαμερίσματος έξαρ-

Εκπαίδευσι? αστυφυλάκων τάξεω? εί? τή δίωξιν τυχηρών 
παιγνίων καί σύλληψιν τών παικτών.



ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

To II >Εγώ II
Δέν ξεχνώ τά δυο χρόνια της στρατιωτικής μου θητείας. Δύσκολα έπαιρνα τά 

γυμνάσια, δύσκολα να πειθαρχήσω στους άνωτέρους μου, δύσκολα να φάω τά φαί 
τής καραβάνας. ’Έτσι μέ βρίζανε άπό δεκανέα μέχρι λοχαγό. Τά ακόυα ολα μέ φιλο
σοφική διάθεση, χωρίς νά κρατώ κακία σέ κανένα. "Οταν δεν μέ βρίζανε μοϋ φαινό
τανε παράξενο καί κοντοστεκόμουνα ν’ άκούσω κάτι. Καί πράγματι κάτι μοΰλεγαν 
καί προ πάντων ό δεκανέας Τσιφτσής: «Χάσου», «Τσακίσου», «Γκρεμοτσακίσου». 
"Εφευγα γελώντας σαν νά μου χάριζαν σοκολάτες. Τό πειθαρχείο κτίσθηκε γιά μένα. 
Είχα πάντα έτοιμη την κουβέρτα καί πήγαινα μέσα σαν νά πήγαινα στο ξενοδοχείο 
τής Μ. Βρεττανίας.

—Μπΐτ στυλιάρ’, έλεγε ό δεκανέας.
—Βώδι, ό λοχίας.
—Μουλάρι, ό έπιλοχίας.
—Ζώον ό άνθυπολοχαγός.
—Γαϊδούρι, ό ύπολοχαγός.
■—Ντενεκές ξεγάνωτος, ό λοχαγός.
"Ακόυα όλα αύτά σαν κάτι φυσικό καί φιλοσοφόΰσα τόσο, πού όταν έβλεπα 

μουλάρι, γαϊδούρι ή βώδι τά φώναζα μέ τ’ όνομά μου καί όλοι γελούσαν, τά είχα πάρει 
όλα στο σορολόπ πού λένε.

—Σκάψ’ ούρέ ζαγάρ, μοΰ έλεγε ό δεκανέα. Σκάψ’ νά κάν’ς ΐένα οΰριγμα. "Εσκαβα, 
έβγαζα δέκα κάρρα χώμα καί εκεί πού έλεγα δόξα σοι ό Θεός, ακόυα τον δεκανέα 
νά μοϋ λέη μέ τήν βαρειά φωνή του:

- Ί ν ’ τάξ’.
"Εκανα νά φύγω.

■—Ίέλα δώ ούρ’ όρνιο.
Διατάξατε.

—Ρίχτ’ τού χώμα νά σκιπάσ’ τού ουριγμα.
Δέν ήταν καί μικρή δουλειά αύτό πού μουλεγε. Καί δέν τό εΰρισκα καί σωστό. 

Μιά καί μοϋ είπε ν’ άνοίξω τό όρυγμα γιατί νά τό ξανακλείσω, έτσι στά καλά κα
θούμενα; Τον έβλεπα καί έλεγα μέσα μου: «Νά τοΰ κοπανίσω μιά στο στομάχι;»

'Ο δεκανέας βλέπωντάς με διστακτικό μέ κούνησε άπό τον ώμο, μέ κύτταξε 
βλοσυρά καί έπανέλαβε έντόνως:

—"Ακ’ σες ούρέ ζουντόβουλο τήν διαταγήν;
—Καλά, έτόλμησα νά τοΰ πώ. Νά πάρω καί λίγο άνάσα. Μούσκεψα στον ιδρώτα 

νά σκάβω όλημερίς Αύγουστο μήνα. Κάνει καί τόση ζέστη!
Τότε έγινε άγρια θάλασσα. "Εφυγε τρέχοντας καί σέ λίγο γύρισε μέ μιά χονδρή 

μάλλινη χλαίνη, άπό εκείνες πού φοροΰν οί κομάντος στά χιονισμένα βουνά.
—Φουόρα την ούρέ χαντακωμέν’.
—Μ’ αύτή τήν ζέστη; ψυθίρισα.
Δέν έλαβα άπάντηση. "Εφαγα δύο καρπαζές άπανωτές καί τήν φόρεσα στά 

γρήγορα. "Αρχισα νά ρίχνω τό χώμα στο όρυγμα. Κάθε τόσο κύτταζα καί τον δε
κανέα. Δέν έλεγε .νά φύγη. Κουράστηκα, άλλά έλεγα μέσα μου «θά σέ ρέψω καί σένα 
στην ορθοστασία». Κουράστηκα κι’ εγώ άλλά καί αύτός ταλαιπωρήθηκε. Μάλιστα

τάται έκ τοΰ Σώματος. Εις μέν τά μικρά Σώματα, ένθα τό προσωπικόν είναι περιω- 
ρισμένον είναι μεγάλος, είς δέ τά μεγάλα μικρός.

Γενικώς εΐπεΐν ή κυριωτέρα άποστολή τοϋ έν στολή Κλάδου είναι ή πρόληψις 
τοΰ εγκλήματος καί προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν κάθε προσπάθεια αποβλέπει.

(Συνεχίζεται)
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γιά νά τον κρατώ περισσότερο έρριχνα μικρές φτυαριές καί εκεί μας βρήκαν τά με
σάνυχτα. 'Η επιμονή του δέν είχε όρια. 'Όταν τελείωσα, έτσι για νά σπάσω πλάκα, 
τοΰ είπα:

—Κυρ δεκανέα κρυώνω μέ μια χλαίνη, δός μου μια άκόμα.
Πήγα γραμμή στο πειθαρχείο μέ αυτή μου τήν έξυπνάδα. ’Έμεινα έκεϊ τρεις

μέρε?·'Όταν βγήκα, ό δεκανέας πάλι άπό κοντά μου. Τόσοι στρατιώτες, έγώ τοΰ ήμουν 
καρφί στο μάτι.

—Στρατιώτης Μπαρούμας.
Παρών κύρ’ δεκανέα.
—"Ακ’ σε ούρέ θεομπαίχτ’, πάρι ΐένα καλάθ καί μάζουξε ούλα τά πιτραδάκια 

απ’ τούν περίβουλον.
Πήρα ένα καλάθι καί ερριχνα μέσα ένα-ένα τά πετραδάκια. Καί ήταν χιλιάδες 

άπό δαϋτα. Τον κύτταζα κάθε τόσο καί έλεγα ότι ό άνθρωπος δέν ήταν στά καλά του.
—Ούρέ ζαγάρ, τί τηρας;
Τί νά πώ, είχα μπλέξει. Μάζευα τά πετραδάκια καί μέσα μου έβραζα. Γέμισα 

τό πρώτο καλάθι.
—Ποϋ νά τά πάω κύρ δεκανέα;
—Έκεϊ, μοϋ είπε καί μοϋ έδειξε ένα ’ίσιωμα. Πλάϊ στο ίσιωμα ήταν ένας 

λάκκος.
-—Μέσα στον λάκκο;
—Ούόχι, άπ’ έξου όρνιο.
’Έτσι συνεχίστηκε τό δράμα μου μιά μέρα ολόκληρη. Είχα μαζέψει ένα κάρρο 

πετραδάκια μικρά σάν φουντούκια καί είχα κάνει μιά πυραμίδα πλάϊ στον λάκκο.
Δέν εόρισκα άλλα πειά καί είπα μέσα μου «δόξα σοι ό Θεός». "Εκανα νά φύγω.
—Γύρνα ούρέ κουπρίτ.
Γυρίζω.
—Ρίχτα στούν λάκκου.
’Αγανάκτησα.
—Μά θά παίζωμε τώρα κύρ δεκανέα; Έ γώ  ό κακομοίρης σ’ έρώτησα καί μοϋ 

είπες νά τά ρίχνω έξω άπό τον λάκκο.
Τά μάτια τοΰ δεκανέα άστραψαν, όπως τά κάρβουνα στήν φωτιά.
—Ούρέ θεομπαίχτ’ ξέρεις τί θά πή διαταγή άνουτέρου; Ξέρεις τί θά πή πει- 

θαρχία;
—Ποϋ νά ξέρω.
Ούρέ πειθαρχία είναι προυσταγή έκ τούν άνου, υποταγή έκ τούν κάτου.
—Δέν καταλαβαίνω άπό αυτά τά άνου κάτου, είπα, καί μοϋ ήλθε μιά καλαθιά 

πετραδάκια στά μούτρα.
"Αρχισα νά ρίχνω τά πετραδάκια στο λάκκο.
—Μέ τη χοϋφτα ούρέ.
Μέ τις χούφτες. Τί νά πώ. Έβραζα άπό θυμό καί άγανάκτηση μά ήταν στή 

μέση ή πειθαρχία, τό πειθαρχείο, ή διαταγή τοΰ άνωτέρου καί πειό πέρα λίγο, τό 
■στρατοδικείο. Πάλευα ώρες καί όταν τελείωσα κύτταξα τον ούρανό καί μουρμούρισα.

—Θεέ μου.
—Ούρέ ζαγάρ’ ου Θεός δέν σ’ έκαν’ άνθρωπο. Ίγώ  θά σέ κάν’.
Δέν είπα τίοτα. Ξεκίνησα κατάκοπος καί άφηρημένος όπως ήμουν, άντί νά 

πάω στο θάλαμο νά κοιμηθώ, πήγα καί έπεσα στο πειθαρχείο. Τό πρωί τιμωρήθηκα 
τρεις μέρες «πειθαρχείο», επειδή κοιμήθηκα στο πειθαρχείο χωρίς νά έχω τιμωρηθή. 
Καί τά μονά καί τά ζυγά τοΰ δεκανέα.

Τήν άλλη ημέρα πήγαμε πορεία κάπου δυο ώρες μακρυά.
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Στον δρόμο μας έβαλε νά τραγουδήσουμε.
Στήν γλυκέ'.ά μας τήν ΙΙατρίδα 
την τρανή κι’ 'Ιστορική...................

—Τραγούδα ούρέ, ακούω πάλι τήν γνωστή φωνή του δεκανέα.
—Δεν τό ξέρω, του άπαντώ.
—Μπα πού νά ξιραθής. Μπιτ γομάρ σ’ έ'κανε ή μάννα σου.
Καθήσαμε κάτω άπό ένα. δένδρο. Πήρα άπό το σακκίδιο ένα κομμάτι κουρα

μάνα και άρχισα νά τήν μασσώ. Ό  δεκανέας κάθε τόσο μέ κυττοΰσε άγρια.
Τί του έκανα του άνθρώπου, έλεγα μέσα μου καί δλο μέ κακοπαίρνει.
Σέ μιά στιγμή μου φωνάζει.
—Στρατιώτης Μπαρούμας.
—Παρών, φωνάζω τρομαγμένος.
—Κρεμάσου ούρέ.
Τρόμαξα. "Ετσι στά καλά καθούμενα νά κρεμαστώ! Αύτό πάει πολύ!
Δηλαδή τί το κάναμε εδώ. "Ενας δεκανέας νά σέ βάζη μέ το άστε ντοϋε νά κρε

μαστής; Τον κύτταζα κι’ έγώ δέν ξέρω πώς.
—Κρεμάσου ούρέ άπό τού δένδρου. Νά έτσ’.
Πηδάει ψηλά πιάνεται άπο ένα χονδρό κλαδί καί μένει μετέωρος γιά λίγα

λεπτά.
ΤΗλθε ή καρδιά μου στον τόπο της.
—Ευχαρίστως, τοϋ άπαντώ

—Φτοΰ νά χαθής όρνιο. Άκοΰς ίφ- 
χαρίστους.

Πήδησα ψηλά καί κρεμάστηκα άπό 
τό δένδρο.

—Στρατιώτης Πετεφρής.
—Παρών κύρ δεκανέα.
—Κρεμάσου άπ’ τά πόδια τοϋ Μπα

ρούμα.
Πήδησε καί αύτός. ’Αντί όμως νά πια- 

στή άπό τά πόδια μου πιάστηκε ό 1 βλάκας 
άπό τά μπατζάκια τής περισκελίδος μου 
καί έπεσε κάτω μέ αυτήν. "Εμεινα κρεμα
σμένος μέ τό σώβρακο. "Ολοι γελούσαν, 
έκτος άπό τον δεκανέα πού μ’ έβλεπε όλο 
νεϋρα.

—Κατέβα ούρέ θεομπαίχτ’.
Κατέβηκα. Φόρεσα τήν περισκελί- 

δα μου. Μά είναι πράμματα αύτά, έλεγα 
μέσα μου. Κάθησα σέ μιά άκρη καί έβαλα 
τό κεφάλι μέσα στά δυό μου χέρια. Μέ 
είχαν πάρει τά δάκρυα καί δέν ήθελα νά μέ βλέπουν οί συνάδελφοί μου.

—Στρατιώτης Μπαρούμας.
—Παρών κύρ δεκανέα.
Στέκομαι μπροστά του κλαρίνο. Κάτι μοϋ έτοιμάζει πάλι σκεπτόμουνα.
—Ξέρεις ούρέ ζαγάρ γιατί ή ύπηρεσία σοϋ τά κάν’ ούλ’ αύτά;
—Δέν ξέρω, άπήντησα. Καί έλεγα μέσα μου: «Ή  ύπηρεσία μοϋ τα κάνει 

ή έσύ;»
—Γιά νά σοϋ σπάσ’ τήν προυσωπικότητα, τό «ίγώ» δηλαδής.
—Ποιο «ίγώ»; ρώτησα.

Πιάστηκε ό βλάκα; άπό τά μπατζάκια της 
περισκελίδος μου καί έπεσε κάτω μέ αυτήν.
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—Ούρέ όρνιο δέν ξέρεις τί θά πή «ίγώ»;
—’Ό χι, τοϋ άπαντώ.
—Ούρέ στιλιάρ’ «ίγώ» θά πή αύτδ πού έχει «κάθε άνθρουπους μέσα του».
—Δεν καταλαβαίνω τί έχω μέσα μου.
—Μέσα σου έχεις τούν διάουλουν, πού θά σί πάρ’. Χάσου άπ’ ίδώ μ’λάρ’_
Άργότερα έμαθα δτι δλα αύτά τά «γυμνάσια» μοϋ τά έκανε ό δεκανέας γιά 

νά μοϋ σπάση τδ «Έγώ». Τί «Έγώ» καί πράσινα άλογα. Έ γώ  ούτε «έγώ» είχα, 
οΰτε τήν τύφλα στά μάτια μου. ’Ήμουν ένα χωριατόπαιδο πού δύσκολα μπορούσα, 
νά προσαρμοσθώ στην πειθαρχία. ’Αλλά καί αύτδ δεν τδ έδειχνα.

Δέν έτρωγα τά πράσσα μέ τδ ρύζι, δεν ξύπναγα στην ώρα μου, δεν ξυριζόμουνα 
συχνά, δέν έπαιρνα άπδ ασκήσεις. Γιά δλα αύτά μ’ έθεωροΰσαν άπείθαρχο καί δός 
του τδ κυνηγητό. ’Ήμουν κατσούφης, περίλυπος καί άπέφευγα τδ κάθε τί. ’Έφθασα 
ν’ άγαπώ πιδ πολύ άπδ τούς ανθρώπους τήν κατσίκα μας, τη «Λένα».

'Όταν ήλθε ή ευλογημένη ώρα τής άπολύσεώς μου χαιρέτησα δλο χαρά τούς 
άξ/κούς μου. ’Έφθασα καί στο δεκανέα μου.

—Καλή μέρα κύρ δεκανέα.
—Τδν κακό σου τδν κιρό γομάρ’. Ούρέ τά «σέβη» μου λέν κι’ οχι καλή μέρα.
—Τά σέβη μου λοιπόν.
—Χουρίς λοιπόν.
—Χωρίς λοιπόν, λοιπόν.
—Μπά κακδ πού μέ βρήκε. Ούρέ μπίτ στυλιάρ είσαι. Δυό χρόνια καί δέν- 

έσπασε τό «ίγώ» σου χαντακωμέν’.
—Μά έγώ ήλθα νά σέ χαιρετήσω κύρ’ δεκανέα. ’Απολύομαι. Καί τοϋ τείνω· 

τδ χέρι.
—Κάτου τδ ξηράδι σου, ή άνούτερους δίν’ του χέρ’.
—Έ , δός’ μου το τέλος πάντων.
Μοϋ τδ έδωσε. Τδ έσφιξα γερά στην χούφτα μου μέ κάποια συγκίνηση.
—’Άει στδ καλό πδίμ’ καί νά μας θυμάσαι. Ούλοι μας τδ καλό σου θέλαμι..
—Καί πράγματι τούς θυμάμαι δλους. Τδν λοχαγό μου, πού ήταν σοβαρός, 

ολιγόλογος καί καλός. Τόν ύπολοχαγδ μέ τδ ωραίο του μουστάκι καί την άετίσια 
μύτη. Τόν άνθυπολοχαγό, τδν έπιλοχία, τδν λοχία καί τήν Α. Μ. τδ Δεκανέα. 
Αύτδν δέν θά τδν ξεχάσω ποτέ. Αύτδς ό άκαταπόνητος, 6 άφελής,δ πειθαρχικός, ό 
’ίσιος, ό άγράμματος, άντί νά κάτση στδ χωριό του νά σπάζη πέτρες έκανε έργο το’> 
στδ στρατό νά σπάζη τδ «Έγώ» των στρατιωτών.

ΒΑΛΣ. ΠΑΥΛ.



^ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ I ΣΧΟΛΑΙ

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 300 ΝΕΩΝ 
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου...
..Είναι ένα ήσυχο πρωινό...
Δεν έχει άκόμα φέξει.,.μά μέσα στο Σκοτάδι διακρίνονται άμυδρά τά δέντρα, 

ο ί δρόμοι, τά κλειστά σπίτια, τό άντικρυνό βουνό, σάν μέσα σέ παληό, ξεθωριασμένο 
άπό τον καιρό, «κάρτ-ποστάλ»...

Μιά γαλήνη άπλώνεται γύρω...Μονάχα ένας μικρός θίασος πουλιών άκού- 
-γεται, πού ψέλνει εωθινά τραγούδια...ενώ τά δέντρα στέκουν παράμερα σάν ευλαβικοί 
πιστοί, μέσα σ’ έναν άπέραντο, πανάρχαιο Ναό...

Άπό τήν ταράτσα τής Σχολής στέκω νά καμαρώσω την κοιμισμένη ’Αθήνα, 
πού ξαπλώνεται αιθέρια μπροστά μου γυμνή, γλυκειά, προκλητική Νεράιδα, άθάνατη 
στο διάβα του καιρού...

’Ακόμα δέν πλύθηκα...Ντρέπουμαι πού τό λέω, μά μέ τράβηξε κοντά της 
ετούτη ή ταπεινή κι’ άνέκφραστη μαγεία πού ξεπετάγεται άπό κάθε σκοτεινή γωνιά...

Καί μονάχα όταν τά πρώτα φτερωτά άποσπάσματα τής Μέρας άρχισαν νά παρα
τάσσονται στον Ουρανό, κατάλαβα ότι είχα ξεχαστή σ’ έναν τρελλό, νοσταλγικό 
ρεμβασμό...Καί βάλθηκα νά κερδίσω τό χρόνο πού έχασα, πριν νάρθή ή αυγή...

Πολλά πράγματα έκανα ύστερα, άλλά δέν σάς ενδιαφέρουν. Καί δέν θά σάς 
τά άναφέρω. Τό μόνο πού μπορώ νά σάς πώ είναι ότι στο τέλος παρουσιάστηκα 
μπροστά στον καθρέφτη τής καμαρούλας μου φρεσκοξυρισμένος, φρεσκαρισμένος, 
μέ τή στολή πεντακάθαρη καί τά 'παπούτσια καθρέφτη...

Κι’ αν μέ ρωτήσετε γιατί, έχω γι’ άπάντηση νά σάς πώ πολλά-πολλά πράγ
ματα γιά τήν σημερινή Μέρα...μιά Μέρα Μεγάλη καί Σημαντική όχι μονάχα γιά τή 
Σχολή άλλά γιά ολόκληρη τήν ’Αστυνομία...

Σήμερα..................................................
Σήμερα, μέ τις εύλογίες τού Θεού καί τις εύχές όλων μας, θά ξεκινήσουν άπό 

’δώ μέσα 50 νέοι Άρχιφύλακες καί 250 άστυφύλακες, πανέτοιμοι γιά τό Μεγάλο 
Ειρηνικό ’Αγώνα τής ζωής....

Σήμερα 300 νέοι λεβέντες τής ’Αστυνομίας, μέ «ύψωμένην τήν δεξιάν» θά 
δώσουν τον Πανίερο "Ορκο τους μπροστά στο Θεό καί τούς Προϊσταμένους τους, νά 
«διαχειρίζωνται τιμίως καί εύσυνειδήτως» τήν άποστολή πού τούς άνατίθεται...

Σήμερα ή Σχολή θά γίνη ή έλπιδοφόρα άφετηρία νέων ώραίων άγώνων, ένω 
τά νεαρά βλαστάρια τής ’Αστυνομίας θά παρελαύνουν μέ περηφάνεια καί ευγνωμο
σύνη μπροστά σ’αύτούς, πού έχουν στηρίξει χίλιες γλυκειές έλπίδες πάνω στήν Πίστη 
καί τήν ’Αρετή τών νέων πού μιά μέρα θά τούς διαδεχτούν...

Σήμερα...όλες οί άστυνομικές καρδιές θά πάρουν μέρος σ’ αυτή τήν ψυχική 
-πανδαισία....

Καί σέ μιά στιγμή έξάρσειος καί εύγενικοΰ οίστρου θά γονατίσουν γιά νά έπα- 
ναλάβουν τον πρώτο τους όρκο, ένω θ’ άποκαλύπτωνται καί θ’ «άνατείνουν τήν δε
ξιάν» οί νέοι άστυνομικοί υπάλληλοι...

Σήμερα, εδώ μέσα, θά άνανεωθοΰν καί θά ζωντανέψουν, οί άκατάλυτοι δεσμοί 
πού ενώνουν τήν ’Αστυνομία μέ τό Λαό...

Μιά μεγαλειώδης, μιά επιβλητική τελετή θά λάβη χώραν σήμερα στήν ’Αστυ
νομική Σχολή...μιά γραφική τελετή πού κλείνει ένα δρόμο κι’ άνοίγει κάποιον άλλον 
μεγαλύτερο....

Κι’ αυτή τήν επίσημη τελετή (πού χρειάστηκε έξη μήνες εντατική δουλειά καί
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κόπους καί ιδρώτα άφθονο )τήν ξέρετε εσείς οί άλλοι μέ μια λακωνική απλή λεξούλα: 
' Ο ρ κ ω μ ο σ ί α . . .

★
'Ορκωμοσία...
Κάτι λέει ή Ποινική Δικονομία γι’ αύτό τό θέμα. Καί τα λέει πολύ καλά...
Μά κανένα βιβλίο, κανένας Κανονισμός, κανένα άνθρώπινο στόμα δέν μπορεί 

να μιλήση γι’ αύτό τό μεγαλειώδες κεφάλαιο τής άστυνομικής ιστορίας, πού αποτελεί 
τον πρόλογο καί τον Επίλογο τής Ζωής... Μά.,.θά τά πούμε άλλη φορά...

Ή  ώρα πέρασε...Καί πρέπει νά βιαστώ............................................................

Τώρα είναι μεσάνυχτα...«Κι’ δλη ή φύση ήσυχάζει», όπως λέει καί τό παληό 
τό τραγουδάκι...

Μά ή καρδιά μου είναι άνήσυχη.,.Καί θέλει ένα σύντροφο νά μοιραστή τά αίσθή- 
ματά της...

"Ενα σύντροφο στήν μοναξιά μου ζητώ άπόψε...
Καί διάλεξα εσένα, φίλε άναγνώστη, πού δέν έτυχε νά παρευρεθής στήν τελετή 

αυτής τής ορκωμοσίας...
Μήν πας νά δικαιολογηθής γιατί δέν ήρθες. Δέν σοϋ ζήτησα τέτοιο πράγμα. 

’Αστείο θάταν... Σοϋ ζήτημα μονάχα, άν βέβαια έχης τήν καλωσύνη καί τήν διά
θεση, νά μ’ άκούσης προσεκτικά. Θέλω νά σέ παρακαλέσω νά έρθης φανταστικά, 
μαζί μου.

Πού; Μά, έδώ.,.στή Σχολή...
Πές πώς δέν πέρασε αύτή ή μέρα, πώς δέν άρχίνησε άκόμα ή γιορτή, πώς 

είναι άκόμα πρωί, πώς είσαι προσκεκλημένος καί μέ ώρισαν εμένα ξεναγό σου...
Χρειάζεται αύτή ή άναδρομή.,.Γιά τό καλό καί τών δύο μας. Κάποιο πολύτιμο 

σκοπό έχει αύτή ή φτωχή καί άτεχνη περιγραφή...Δέν είναι φιλολογική άσκηση... 
"Απαγε τής βλασφημίας! "Εχει πολύ βαθύτερο σκοπό...

Θά τό καταλάβης καί μόνος σου όταν τελειώσης τό διάβασμα...Θά νοιώσης. 
νά τονώνεται τό ήθικό σου...Κάποια ψυχική χαρά θά αίστανθής..."Οχι γιατί τάχα 
τά γράφω ώραΐα, άλλά γιατί οί όμορφες στιγμές πού θά σοϋ παρουσιάσω θά συνδε- 
θοϋν μέσα στή συνείδησή σου μέ κάποια άλλα γεγονότα πού πηγάζουν άπό χριστια
νικές, άπλές άλήθειες καί θά δημιουργήσουν ένα εύχάριστο συναίσθημα, ώστε σχεδόν 
θ’ άκούσης καί τά εμβατήρια τής Φιλαρμονικής...

"Ελα λοιπόν μαζί μου...Δέν έχει σημασία ποιος είμαι.Άλλως τε δέν έχω καί 
ονομα. 'Ένας άστυφύλακας είμαι, όπως τόσοι άλλοι. Σημασία έχει ότι θά βρής 
τήν εύκαιρία νά ίκανοποιηθής άπό δ,τι σοϋ παρουσιάσω άπ’ τό μικρόφωνο τής φαν
τασίας...

"Ελα νά σοϋ δείξω άπό ποΰ καί πώς ξεκίνησαν γιά τό Μεγάλο ταξίδι τους οί 
300 νέοι συνάδελφοί μου, πού πολλοί άπ’ αύτούς ήταν φίλοι μου καλοί. Κι’ εσύ 
βγάλε μόνος σου τά συμπεράσματα πού θέλεις. "Ετσι;

Λοιπόν είναι πρωί...’Ακόμα δέν έχει έρθει κανένας. Θέλεις νά ρίξουμε μια 
ματιά στή Σχολή, γιά νά περάση ή ώρα μας; Θά βρώ έτσι κ ί  εγώ τήν εύκαιρία να 
σοϋ δώσω νά καταλάβης γ ι α τ ί  έχω τόσο ενθουσιασμό γιά τήν ύπηρεσία μου.

’Αλήθεια στο λέω. Στο ορκίζομαι στο Θεό πού πιστεύω. Είμαι περήφανος, 
γιά τήν ύπηρεσία μου αύτή. Γιατί ζώ άνάμεσα σ’ ένα οργασμό δουλειάς καί προόδου. 
Καί δέν μπορώ παρά νά είμαι εύτυχισμένος μέ τή τύχη μου. "Ας διώξουμε μακρυά 
τις φθονερές προκαταλήψεις, τά μικρόπρεπα πάθη, τις χυδαίες μικρότητες. Αντικει
μενικά άς τό σκεφτοΰμε τό ζήτημα.

’Εδώ μέσα, σ’ αύτό τό τεράστιο κτίριο, έχει έγκατασταθή μόνιμα ή Πρόοδος. 
Τήν έφερε μαζί του ένας Άνθρωπος, ίσως γιά ν’ άποδείξη ότι φτάνει καμμιά φορά,, 
ένα μονάχα χελιδόνι γιά νά φέρη τήν Άνοιξη...



'Ορκωμοσία νέων άρχιφυλάκων και άστυφυλάκων 2913

Δεν συμφωνείς;
Κύττα λοιπόν...
Αυτός έδώ ό μακρόστενος εσωτερικός διάδρομος, πού οδηγεί άπό τήν αύλή 

στο 'Εστιατόριο, δεν έχει τίποτε τό ιδιαίτερο...
Κι’όμως, σέ κάθε γιορτή τής Σχολής, μ’ ένα κομψό τζαμένιο χώρισμα, μέ 

εκλεκτή καλλιτεχνική διάθεση καί πλούσιο, ραφιναρισμένο γούστο, μεταβάλλεται 
σέ κομψή βεραντούλα κοσμικού κέντρου πολυτελείας...’Άν ήσουνα έδώ στον τελευ
ταίο Άποκρηάτικο χορό τής Σχολής, πού χάλασε κόσμο κι’ άφησε εποχή στα χρο
νικά της, θά έμενες κατάπληκτος γι’ αυτήν τήν άλλαγή.-.Θαρεϊς πώς καί οί τοίχοι

Οι όρκισθέυτες Άρχιφύλακες τη; IΑης ’Εκπαιδευτικής περιόδου μετά των εκπαιδευό
μενων δοκίμων Ύπαστυνόμων τής αυτής περιόδου.

άκόμα είχαν πάρει ζωή καί σοΰ προκαλοΰσαν μιά άνέκφραστη, κεφάτη εύχαρί- 
στηση...

Πώς έγινε αύτό; Μήπως ξέρω κι’ εγώ;
Μονάχα ό ίδιος ό σκηνοθέτης του ξέρει τό μυστικό...'Ο ίδιος πού έδημιούρ- 

γησε δσα θαυμαστά βλέπεις έδώ μέσα: τό καφφενεΐο, τό ξυλουργείο, τό υποδηματο
ποιείο, τό ραφείο, τό όπλοδιορθωτήριο, τό τουριστικό υπόστεγο, τό τέννις, τό περιο
δικό, τις ραδιοφωνικές έκπομπές, τό πιάνο, τά μικρόφωνα, τά μεγάφωνα, τον ένι- 
σχυτή, τό μαγνητόφωνο καί τόσα άλλα πού δέν φαίνονται, άλλά ζούν καί υπάρχουν 
ολόγυρά του κατά τρόπο μεγαλειώδη...

Στον τεχνικό τομέα δημιούργησε άληθινά θαύματα κι’ έκανε τή ζωή τής Σχολής 
άνετη, σύγχρονη, πολιτισμένη...

Στον πνευματικό, έκτος άπό τά κείμενα καί τά βιβλία του, έφτειαξε μιά Κί
νηση πνευματική, πού έκανε όλους νά σταθούν έκπληκτοι μπροστά στήν ΐλιγγιώδη 
άνοδό της...Τήν Κίνηση αυτή τήν έπέβαλε προς κάθε κατεύθυνση καί τήν άνέβασε.
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σέ ύψη ζηλευτά, μ’ ένα περιοδικό πλούσιο, λογοτεχνικό, διδακτικό καί επαγγελμα
τικό μαζί, καί μέ τις ’Αστυνομικές Ραδιοφωνικές ’Εκπομπές πού ξεπέρασαν κάθε 
λογική πρόβλεψη έπιτυχίας καί άγαπήθηκαν άπό χιλιάδες άνθρώπους. ’Αλλά εκεί 
πού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καί έδειξε μιάν άναπάντεχη δύναμη, πού δέν έχει 
τίποτε τό κοινό μέ την ’Αστυνομία, ήταν στο καλλιτεχνικό έπίπεδο...

"Οταν όργανώνη αύτός μια έορτή νά είσαι βέβαιος ότι θά άντικρύσης κάτι πού 
δέν μπορείς νά προβλέψης...

Μέ απλό γούστο, μέ ορθόδοξο ρεαλισμό, μέ άκαμπτη έπιμονή, μέ άπέραντη 
μόρφωση, μέ άπεριόριστη λατρεία στήν πρόοδο καί στη Δημιουργία, δούλεψε καί 
πέτυχε παντού. Σέ κάθε τομέα. Καί έφερε σέ πέρας όποιοδήποτε έργο άνάλαβε. 
Πέτυχε, γιατί δέν έδινε μονάχα διαταγές, άλλά συνήθισε νά δουλεύη ό ίδιος σκληρά, 
παρά τήν θέση του καί τήν μόρφωσή του. Δουλεύει άδιάκοπα.,.Δέν σταματά ποτέ... 
'Ολόκληρη ή ζωή του είναι ένας συνεχής, πολύμορφος άγώνας.,.άγώνας γιά τό 
«Καλόν» καί τό «Ώραΐον». 'Ένας τολμηρός όνειροπόλος, πού δέν γνωρίζει νά όπι- 
σθοχωρή ούτε νά καταθέτη ποτέ τά όπλα, είναι ό καλλιτέχνης ετούτης τής σεμνής 
μά ύπέροχης σκηνοθεσίας..

"Ενας προοδευτικός άνδρας πού έφερε μαζί του τήν άνήσυχη δραστηριότητα 
τής δημιουργίας καί τής έπιτυχίας μαζί. Γιατί ξέρει ν’ άνταλλάσση τή γραφίδα καί 
τό βιβλίο, μέ ένα τεχνικό εργαλείο, μέ θαυμαστή εύχέρεια καί γαλάζια άνεση άνθρώ- 
που πού έχει μαζί πολλές προσωπικότητες...

Τί είπατε; Ποιος είναι αύτός πού κατευθύνει αύτή τήν πλούσια Δημιουργία;
Είναι ό Διευθυντής μας. 'Ο Διευθυντής τής Σχολής, ό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης.
’Ίσως μερικοί νά βρίσκουν ύπερβολικό τον ένθουσιασμό μου. Έσύ όμως, 

αγαπητέ συνάδελφε, σάν ένας ξένος, σάν Τρίτος "Ανθρωπος, σάν έπισκέπτης τέλος 
πάντων πές μου: έχω ή δέν έχω τό δικαίωμα νά ύπερηφανεύομαι γιατί έχω ένα τέ
τοιο προϊστάμενο;

Συμβαίνει, πού λές, συνάδελφέ μου καλέ κι’ άγαπημένε, νάμαι καί φοιτητής 
τής Θεολογίας. Καί θυμάμαι έναν Σεβαστό μου Καθηγητή καί 'Ιεροκήρυκα πού μάς 
έλεγε κάποτε, στο πρώτο έτος, άπό έδρας:

«...Κύριοι, υπάρχουν μερικοί άπιστοι πού σκανδαλίζονται όταν τούς μιλάμε 
γιά τον Θεό μας. "Ωχ! άδερφέ!. μάς λένε, μάς πήρατε τ ’ αυτιά μέ τά κηρύγματά 
σας. Μά εμείς φταίμε; 'Ο Θεός είναι μιά λέξη. "Ας τήν διαγράψουμε άπό τό Αε- 
ξικό μας, έστω. ’Αλλά τά έργα του; Μπορούμε νά τά καταστρέψουμε; Μπορούμε νά 
σβύσουμε τό φεγγάρι, νά ξεριζώσουμε τά λουλούδια, νά διαλύσουμε τά σύννεφα, ν 
άδειάσουμε τή θάλασσα, νά θανατώσουμε τά ζώα, νά σπάσουμε τις καρδιές μας;

«'Υπάρχει ολόγυρά μας μιά θαυμαστή Δημιουργία, άρμονική, πανέμορφη. 
'Ένα αληθινό κομψοτέχνημα κάλλους καί άκριβείας. Καί είναι φυσικό νά θέλουμε νά 
μάθουμε τό Δημιουργό του. Τον μάθαμε λοιπόν. Κι’ όταν μάς ρωτούν, άπαντούμε 
« Ό  Θεός». Γιατί ενοχλούνται; Μήπως έπειδή δέν μπορούν νά φτάσουν ίσαμε το 
ΰψος Του; Μά εσείς, κύριοι μή διστάζετε νά κηρύττετε τή Δύναμη, τήν καλωσύνη και 
τή Δόξα του. Είναι χρέος σας. "Οπως επίσης χρέος σας είναι νά έπαινήτε τή Δημι
ουργία, τήν ’Αρετή, τήν ’Ανωτερότητα όπου τήν συναντάτε—έστω κι’ άν πρόκειται 
νά πικράνετε κανένα.....»'

Αυτά τά λόγια θυμάμαι.
Καί ή καρδιά μου δέν επιτρέπει νά σιωπήσω...
Αύτά.,.Καί τά λόγια τού Εύριπίδη: «Σιγάν τήν άλήθειαν χρυσόν έστί θάπτειν»...

’Αλλά θαρρώ μέ τήν κουβέντα πώς πέρασε ή ώρα...
Νά! ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας, ή περίφημη κι’ άγαπημένη τού ’Αθη

ναϊκού κοινού Μπάντα, υπό τήν διεύθυνση τού όνομαστού ’Αρχιμουσικού κ. Σ. Δου- 
κάκη, κάνει τήν εμφάνισή της μ’ ένα γρήγορο έμβατήριο...
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Τά παιδιά της Φιλαρμονικής, μέ τις καινούργιες στολές τους, καταλαμβάνουν 
την δυτική πλευρά τοϋ προαυλίου, άφοϋ πρώτα καταχειροκροτήθηκαν άπο τούς επι
σκέπτες τής Σχολής...

’Έλα μαζί μου, καλέ μου φίλε, τώρα, νά στριμωχτοϋμε σέ μιά γωνιά γιά νά 
παρακολουθήσουμε την μεγαλειώδη τελετή πού σέ λίγο θ’ άρχίση...

Συγχώρεσέ με πού διακόπτω τήν ξενάγηση, μά θέλω νά ζήσω καί στήν πιο 
μικρή της λεπτομέρεια αυτήν τήν φάση τής ζωής στήν ’Αστυνομία, πού έμεινε στή 
σκέψη του σάν ένα όμορφο πιά όνειρο...

’Αλλά γιά πές μου σ’ αρέσει ή διακόσμηση τοϋ προαυλίου τής Σχολής;
Γραφικό δεν είναι τό θέαμα;
Οί σημαιοΰλες κυμματίζουν γουστόζικα καί δίνουν μιά όμορφη εικόνα μέ φόντο 

το γαλανό Ούρανό...

Οί δόκιμοι αστυφύλακες πρό τής ‘ορκωμοσίας των είς τό προαύλιου τής Σχολής, μετά
των Ά ξ/κών των.

Καί τά λουλούδια; ποΰ βρέθηκαν τόσα πολύχρωμα λουλούδια; Πλέει ή Σχολή 
σήμερα στις Σημαίες καί στά λουλούδια, κι’ έχει ένα χρώμα γιορταστικό, άπλο καί 
έντονο μαζί...

Γουστόζικη κι’ ευχάριστη δέ είναι ή σκηνοθεσία;
"Ολα καλοβαλμένα, καλαίσθητα, υπολογισμένα μέχρι τήν τελευταία λεπτο

μέρεια...’Έτσι δέν είναι;
Σάν σελίδα παραμυθιού...
Κύτταξε πόσο όμορφα διακοσμημένο είναι το τουριστικό περιπτεράκι μας...
Καί πρόσεξε άκόμα μέ πόση μαθηματική άκρίβεια είναι φτειαγμένα όλα, 

άκόμη καί οί καθοδηγητικές πινακίδες, πού ορίζουν τις θέσεις πού θά καταλάβη 
καθένας...

Τί νά πρωτοθαυμάση κανένας! Τήν απλότητα; ή τή φαντασία;
'Υπάρχει παντού «κάτι» κρυμμένο...Δέν φαίνεται, μά τό νοιώθει ό επισκέπτης 

νά τοϋ χαΐδεύη τήν καρδιά σάν άρωματισμένο, άπαλό χάδι...
Είναι μιά γοητεία παντοδύναμη, χυμένη προσεκτικά ολόγυρα...ή γοητεία 

ενός άπερίγραπτου μεγαλείου...
Στήν πόρτα ό Ύπαστυνόμος κ. Βλαχάκης, έπί κεφαλής ενός ένοπλου τιμητικού
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άποσπάσματος άπό 20 άστυφύλακες, άποδίδει τιμάς στούς προσερχο μένους, τούς 
οποίους υποδέχεται καλόκαρδα ό Δ/ντής μας έ'χοντας βοηθό του τον έξαίρετο καί. 
εύγενέστατο συνεργάτη του 'Υποδιοικητή της Σχολής ’Αστυνόμο Α' κ. Έμμ. Ά ρ- 
χοντουλάκην.

Στή δυτική πλευρά τοϋ προαυλίου ό κ. Τσιοϋγκος μέ τή Σχολή 'Υπαστυνόμων, 
δίπλα στήν Φιλαρμονική.

Στή νότια οί Σχολές ’Αρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων, πού σέ λίγο θά πάρουν 
το θειο χρίσμα της νέας τους ύπαλληλικής ίδιότητος, ένω μπροστά ένα κοντάρι, μέ 
βελούδινο περικάλυμμα, περιμένει νά δεχτή τήν Μεγάλη Σημαία της Σχολής.

Στήν άνατολική πλευρά τό βάθρο των ιερέων, τά μικρόφωνα, το μαγνητόφωνο 
καί δίπλα οί έπίσημοι, οί Καθηγηταί τής Σχολής, οί άντιπροσωπεΐες των διαφόρων 
Τμημάτων καί πλήθη πυκνά κόσμου, άπό τά εκλεκτότερα τής ’Αθηναϊκής Κοι
νωνίας, μέ κομψές κυρίες, γλυειές δεσποινίδες καί εύγενικά παληκάρια νά περιμένουν 
καί νά χειροκροτούν κάθε τόσο μ’ ένθουσιασμό.

Πόσος κόσμος !!! Πόση ’Επίσημη μεγαλοπρέπεια !!!
Σήμερα ή Σχολή γιορτάζει...Καί το γιορταστικό της νόημα άξιοποιοΰν όλοι 

αυτοί οί διακεκριμένοι προσκεκλημένοι μας, πού τιμούν, άληθινά τιμούν καί στο
λίζουν μέ τήν εύγενική παρουσία τους ·τήν συντροφιά μας...

Θά σοΰ πώ μερικούς στήν τύχη μέχρι ν’ άρχινήση ή τελετή. Είναι οί τέως 
’Αρχηγοί τής ’Αστυνομίας κ.κ. I. Σπύρου καί Α. Σαμπάνης, ό Δ/ντής τού ’Αρχη
γείου Άστυν. Πόλεων κ. Κ. Τζηρίτης, οί Καθηγηταί τής Σχολής κ.κ. Γρηγ. Κά- 
τσας, Δημ. Σταύρου, Κων. Κωνσταντινίδης, Ίωάν. Παπαζαχαρίου, Δημ. Καψάσκης, 
Κων. Δεμερτζής, Νικ. Κορφιάτης, Άναργ. Άνδρεόπουλος καί Άθ. Καμπαφλής, 
οί ’Αστυνομικοί Δ/νταί κ.κ. Γεωργίου Α., Τσαούσης Ν., Κόλλιας Δ., Πολιτόπουλος 
Σ., Κανελλόπουλος Α., Ρακιντζής Θ., Άλεξόπουλος Η., Μάσβουλας Ι.,Καραμπέ- 
τσος Ε., Σπυρόπουλος Ν., Άντωνιάδης Α., Κουτσουρούμπας Σ., Πολίτης Γ., 
Γεωργίου Β., Τσίπης Κ., Κοντογιώργος Γ., Παπατριανταφύλλου Κ., Καθάρειος 
Α., Βενετσιάνος Ν., ΚροντήρηςΙ., Νούσιας Θ., Μπαρδόπουλος Π., Μαρκόπουλος Α., 
Παπαδόπουλος Α., Καραχάλιος I. καί Μουρούσιας Α.

Ή  ώρα είναι δέκα...
Άκου! ή Φιλαρμονική παιανίζει το καθιερωμένο εμβατήριο των επισήμων... 

Κάποιος ’Επίσημος θά έρχεται...
Ν αί! Είναι ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, ό κ. Θ. Λεονταρίτης.
'Ο ’Αρχηγός μας χαιρέτα χαμογελώντας τά πλήθη καί στέκει στο κέντρο τού 

προαυλίου περιμένοντας...
Τί περιμένει;
Μού φαίνεται...

Μά γιά στάσου!!! τό τιμητικό ένοπλο άπόσπασμα των άστ /κων παρουσιάζει 
όπλα, ή Φιλαρμονική καί πάλι παιανίζει τό ίδιο εμβατήριο...

Κι’ ένω ό κόσμος ξεσπα σέ θερμά, παρατεταμένα κι’ ένθουσιώδη χειροκροτή
ματα μπαίνουν στή Σχολή οί Έξοχώτατοι κ.κ. 'Υπουργός καί 'Υφυπουργός έπί των 
’Εσωτερικών, ό κ. Τριανταφύλλης, πού άποτελεΐ γιά τον άστυνομικό κόσμο μιά άπό 
τις ωραιότερες καί θετικώτερες έλπίδες του καί ό κ. Καλαντζής, ό άνθρωπος τής 
καρδιάς μας, πού έκανε δικά του τά αίτήματά μας καί στον χρόνο πού πέρασε εργά
στηκε σκληρά γιά τήν βελτίωση τής θέσεώς μας, συνδέοντας τό όνομά του μέ τις 
άγιώτερες άναμνήσεις μας, συνοδευόμενοι άπό τον Γενικόν Δ/ντήν τού 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών κ. Ν. Κόκκινον.

Τούς ύποδέχεται καί τούς συνοδεύει ό Δ/ντής μας.
Καί στή συνέχεια, μέσα σέ μιά κατανυκτική σιωπή, πού μόνον οί κτύποι τής 

καρδιάς άκούγονται, υψώνεται ή Σημαία τής Σχολής, ένω έκατοντάδες ζευγάρια 
μάτια υψώνονται μαζί της στον ουρανό γιά νά παρακαλέσουν τό Θεό νά εύλογήση
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τούς νέους αστυνομικούς υπαλλήλους πού μέ τά ωραιότερα όνειρα καί τα ευγενέστερα 
’Ιδανικά μπαίνουν στήν κονίστρα της ζωής, αποφασισμένοι να έργασθοϋν για τό 
μεγαλείο τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, τού οποίου όλα τά ’Ιδανικά συγκεντρώνονται 
στήν εύτυχία τοϋ Ελληνικού Λαού.

Μετά την έπαρση τής Σημαίας καί τήν άνάκρουση τοϋ ’Εθνικού "Υμνου οί 
Έξοχώτατοι κ.κ. 'Υπουργοί έπιθεωροϋν τά παρατεταγμένα Τμήματα τής Σχολής 
καί καθώς βλέπω μένουν άπόλυτα ικανοποιημένοι άπο τήν έμφάνιση καί παράστα
σή τους.

Κι’ ένώ καταλαμβάνουν υστέρα τη θέση τους στο κέντρο τού προαυλίου, άκού- 
γεται γλυκά ενα υπέροχο άργο έμβατήριο άπο τήν Μπάντα.

Τήν ίδια ώρα το Τιμητικό άπόσπασμα τής Κεντρικής Πύλης, χωρισμένο

Ό  Υπουργό; έπί των Εσωτερικών κ. Τριανταφύλλη;, ό 'Υφυπουργό; κ. Καλαντζή;, 
ό ’Αρχηγό; τοϋ ’Αστυνομικού Σώμοαο; κ. Λεονταρίτη; καί ό Δ)τή; τή; Σχολή; κ. 

’Αρχιμανδρίτη; κατά τήν έπαρσιν τη; Σημαία;.

σέ δυο ζυγούς, συνοδεύει μέ ρυθμικό βήμα, άπο τήν Πύλη στήν έξέδρα, τούς αΐδεσι- 
μωτάτους ιερείς, μέ τά ιερά τους ’Άμφια, το Ά γιο  Εύαγγέλιο καί τον Τίμιο Σταυρό.

Είναι εξαιρετικά συγκινητική καί μεγαλόπρεπη αύτή ή στιγμή, καθώς ή 
πομπή διασχίζει σιγά-σιγά το προαύλιο....Καί είχε μιά πρωτοφανή επιτυχία αύτή 
ή σκηνή...’Επιτυχία άπόλυτη καί άκαταμάχητη...

Οί εύσταλεϊς άστ/κες τού άποσπάσματος, μέ τις καινούργιες στολές τους καί 
τά λευκά γάντια τους προκαλοϋν αίσθηση καί γίνονται άντικείμενα θερμών εκδηλώ
σεων. Στήν ώρισμένη έξέδρα των ιερέων, οί ιερείς άποσπώνται άπο τήν παράταξη 
ενώ το άπόσπασμα συνεχίζει καί παρατάσσεται άριστερά, κοντά στή Σχολή Άρχι- 
φυλάκων.

Τώρα άπλώθηκεν ήσυχία.
Δές εύλάβεια, κατάνυξη, πίστη...
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"Ολοι στρέφουν προς τούς ιερείς.
Καί ή Θεία Λειτουργία άρχίζει...
Γλυκειές, μελλωδικές, πλημμυρισμένες παλμούς θείους οί φωνές των παιδιών 

τής χορωδίας τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως, συνοδεύουν τις έκφωνήσεις

Ό  Υπουργός έπί των ’Εσωτερικών κ. Τριανταφυλλής καί ό Υφυπουργός κ. Καλαντζής, 
επιθεωρούν τους παρατεταγμένους νέους Άρχιφύλακας καί αστυφύλακας.

των ιερέων, δημιουργώντας μίαν εκλεκτή άτμόσφαιρα γαλήνης καί ψυχικής άνατά- 
σεως προς τον Έσταυρωμένον, πού καλεΐ τούς νέους άστυνομικούς να «άρουν» 
τον βαρύν Σταυρόν τοϋ Καθήκοντος καί νά Τον άκολουθήσουν. «Τή Ύπερμάχω 
Στρατηγώ» άφιερώνεται τώρα ή σκέψις, στήν Γλυκεία Παναγία, πού αύτή τή στιγμή 
τή βλέπω νά εύλογή τούς νεαρούς αγωνιστές καί υπερασπιστές τών Ελληνοχριστια
νικών ιδανικών, πάνω στά όποια στηρίζεται γερά ολόκληρο τό ’Αστυνομικόν Οικο
δόμημα.

Κι’ υστέρα τό «Πολυχρόνιον» καί ή άνάκρουσις του ’Εθνικού 'Ύμνου γιά τον 
’Αρχηγό τοϋ Κράτους μας, Τον λατρευτό Βασιληά μας, πού στοργικά κατευθύνει 
σωστά τις τύχες τοϋ ’Έθνους μας.

'Η Θρησκεία μέ τήν Πατρίδα, σ’ενα άστραφτερό σύμπλεγμα, δίνουν τό «παρόν» 
στήν σεμνή ετούτη τελετή, μέσα στήν οποίαν κυριαρχεί τό πνεύμα τής Φυλής μας...

Μέ τό «Δι’ εύχών» τελειώνει ή Θεία Λειτουργία καί πλησιάζει ή Μεγάλη 
Σΐιγμή...

Τώρα Τίποτε δέν άκούγεται γύρω...Σιγή νεκρική...
'Η  συγκίνηση έ'χει θρονιαστή τυραννικά μέσα στις καρδιές πού κτυπάν δυνατά, 

καθώς ό αίδεσιμώτατος Ίερεύς άπαγγέλλει άργά-άργά τον Ιερό "Ορκο...
Λίγο πριν είχε δοθή άπό τον κ. Μπράμη, τό παράγγελμα «Προς ορκωμοσίαν, 

τήν δεξιάν άνατείνατε», καί οί νεαροί αστυνομικοί μέ ύψωμένο τό χέρι, πλημμυρι
σμένοι ιερή άγωνία, έπαναλαμβάνουν τον όρκο τους!...
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«'Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν εις τήν Πατρίδα καί είς τον Συνταγματικόν 
Βασιλέα των Ελλήνων....»

Καί οί νέοι συνάδελφοί μου, υπερήφανοι συνεχιστές των ένδοξων άστυνομικών 
παραδόσεων, πού έκλεισαν μέσα στήν καρδιά τους τήν άγάπη για τή Θρησκεία, τή 
Πατρίδα, το Βασιληά μας καί τον Ελληνικό Λαό, άκίνητοι, καί συγκινημένοι, έχοντες 
έπίγνωση των ύποχρεώσεών τους καί του έργου πού άνέλαβαν στέκουν πάντες μέ 
υψωμένο τό δεξί χέρι, επαναλαμβάνοντας μέ σταθερή φωνή τον "Ορκο τοϋ ίερέως...

«Καί νά διαχειρίζωμαι Τιμίως καί εύσυνειδήτως τήν άνατεθεΐσαν μοι δημοσίαν 
υπηρεσίαν».

Σκληρή καί δύσκολη ή άποστολή τους,.,Μά στο δρόμο τους δέν θάναι μόνοι... 
’Έχουν τήν θερμή συμπαράσταση των βαθμοφόρων τους, των παλαιοτέρων συνα
δέλφων τους, της Κοινωνίας ολόκληρης...

Μά πάνω άπ’ δλα έχουν τήν ευλογία τού Θεού. 'Η Παναγία θάναι μαζί τους... 
Καί θά τούς βοηθήση νά μη λυγίσουν ποτέ...

Τώρα πιά έλαβαν τό χρίσμα...’Απέκτησαν όλα τά καθήκοντα καί τά δικαιώ
ματα τού. βαθμού τους... 'Η  περίοδος τής φοιτήσεως έκλεισε καί τυπικά... Καί ή 
ζωή, τούς περιμένει γεμάτη απαιτήσεις...

Στον καινούργιο τους δρόμο τούς προπέμπει, έξ ονόματος ολοκλήρου τού 
’Αστυνομικού [Σώματος, ό άγαπημένος Διοικητής τους,|ό Διευθυντής κ. Νικόλαος

Οί νέοι αστυφύλακες δίδοντες τόν νενομισμένον όρκον.
%

’Αρχιμανδρίτης...πού καταφανώς συγκινημένος καί πλημμυρισμένος άγια ικανοποί
ηση γιά τά έργα των χειρών του, άνεβαίνει στήν ξυλίνη βαθμίδα μπροστά στο μι
κρόφωνο, καί μέ φωνή παλλομένη άπό ένα σωρό συγκλονιστικά συναισθήματα τούς 
προσφωνεί, μέ μιά εμπνευσμένη ομιλία, πού παραθέτω αυτούσια στή συνέχεια.
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«Νέοι αστυφύλακες
Μέ τή σημερινή τελετή, τήν οποία λαμπρύνει ή παρουσία των έξοχωτάτων κ.κ. 

'Υπουργού καί 'Υφυπουργού έπί των ’Εσωτερικών καί μέ τον δρκο πίστεως πού δώ
σατε στήν πατρίδα, στο Βασιλέα καί στον Ελληνικό Λαό, μπαίνετε έπίσημα καί 
οριστικά στήν ’Αστυνομία Πόλεων.

—Πάντοτε, σέ τέτοιες τελετές, ό Διευθυντής τής Σχολής αποχαιρέτα μέ πανη
γυρική ομιλία τούς νέους άστυνομικούς.

—Μά τούτη τή φορά, δέν θά σάς πώ ό ίδιος τίποτε.
—Θ’ άφήσω έναν παληό συνάδελφό σας νά σάς μιλήση γιά τό έπάγγλεμα πού 

διαλέξατε καί γιά τά ιδανικά του.
—'Ο συνάδελφός σας αυτός, σέ μιά του έπίσημο υπηρεσιακή έκθεση, έγραφε 

αυτά τά ύπέροχα λόγια:
«Δέν μπορώ νά θεωρήσω τήν ’Αστυνομία ώς επάγγελμα: Τήν θεωρώ κλήσιν, 

» ’Αποστολήν, λειτούργημα.
«Οί σκοποί της μαγνητίζουν τήν καρδιά. 'Η ελευθερία τού πολίτου, ή προά- 

» σπισις τών άγαθών του, ή προστασία του άπο κάθε επιβουλή άποτελοΰν το Εύαγ- 
)) γέλιο αύτής.

«Ή  άστυνομική ζωή βαδίζει μέ τό ρυθμό τής άγάπης. Είναι απλή. Καί όμως 
5) είναι τόσο πολυσύνθετη. Είναι ιερή. Καί δμως είναι τό δύσκολη.

«Οί θυσίες τις όποιες άπαιτεϊ είναι έλάχιστες, συγκρινόμενες μέ τις ψυχικές 
» ικανοποιήσεις τις όποιες παρέχει.

«Οί κόποι τούς όποιους επιβάλλει, είναι μηδαμινοί, συγκρινόμενοι μέ τήν 
» άπέραντο χαρά τής συνειδήσεως. Οί υλικές προσφορές της είναι μικρές, άλλά οί 
» πνευματικές δωρεές αύτής είναι άπειρες.

«Ίδέτε, πόση κακία ύπάρχει πέριξ! Πόση έγκληματικότης, πόσα κακοποιά 
» τεχνάσματα!!!

«’Αθεϊσμός ! μέ μορφή νεωτερισμού !
«Κομμουνισμός! μέ μορφή δημοκρατικών κηρυγμάτων. Τάσεις υπόπτου 

» προελεύσεως, μέ μορφή προοδευτικών άναζητήσεων.
«Τήν ίδια στιγμή, ό διαρρήκτης προσβάλλει τήν ξένη περιουσία, ό άκόλαστος 

» ατιμάζει τήν παρθενική άγνότητα, ό βλάσφημος άσχημονεΐ άναίσχυντα, ό δολο- 
» φόνος άφαιρεΐ τή ζωή τού συνανθρώπου του. Τότε άκριβώς, τή στιγμή τής συγχύ- 
» σεως, τής παραζάλης, τού πανικού, νηφάλιος, άνδροπρεπής, άποφασιστικός, 
)) παρουσιάζεται ό άστυφύλαξ, προτείνοντας τά στήθη του γιά ν’ άποτελέσουν, μόνα 
» πολλές φορές, τό βράχο πάνω στον όποιο θραύονται οί παράνομες επιδιώξεις. Καί 
» τά μεσάνυχτα, ένώ τά πάντα ήσυχάζουν καί τό φώς πού σκορπούν τ’ άστέρια δέν 
» μπορεί νά φωτίση τούς δρόμους καί τις παρόδους, αυτός, ό άστυφύλαξ, συνε- 
» χίζει τό ρυθμικό του βήμα, σταθερό, άλύγιστο, άνδρικό.

«“Ετσι ή ’Αστυνομία στέκει σάν Μεγάλος παιδαγωγός, μά καί φύλακας τών 
» αιωνίων ιδανικών στήν κοινωνία, μέ τήν εύγενέστερη καί ωραιότερη άποστολή».

Αύτή, άγαπητοί μου, είναι ή άποστολή σας, δπως άκριβώς τήν περιγράφει 
καί τήν αισθάνεται ό παλαιότερος συνάδελφός σας.

“Οταν δέ καί κάθε νέος άστυφύλαξ, αισθάνεται καί νοιώθει δμοια μ’ αυτόν 
τήν άποστολή του στήν ’Αστυνομία, άσφαλώς θά πετύχη άπόλυτα καί ώς άτομο καί 
ώς ύπάλληλος τού Κράτους.

—Καί σείς vjoi Άρχιφύλακες, πού άσκήσατε μέ επιτυχία τό λειτούργημα τού 
άστυφύλακος καί έκρίθητε ικανοί καί άξιοι ν’ άνεβήτε στο πρώτο σκολοπάτι τής ιε
ραρχίας τών βαθμοφόρων τού Σώμοκτος, έκτος άπό τήν έκτέλεση τού καθήκοντος σας, 
έχετε ύποχρέωση, νά παραλάβετε τούς νέους αυτούς άστυφύλακας κϊιί νά τούς οδη
γήσετε στά γνώριμα πλέον σέ σάς αχνάρια τής επιτυχίας.

—'Η ’Αστυνομία Πόλεων δέχεται σήμερα στους κόλπους της 50 νέους άρχι-
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φύλακας καί 250 νέους άστυφύλακας, δέχεται νέο αίμα, πού θά τονώση τον οργα
νισμό της καί θά ενίσχυση τον άγώνα τοϋ Κράτους γιά τήν τήρηση της τάξεως καί 
της ’Ασφαλείας.

'Η  Σχολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ τούς έκλεκτούς καθηγητάς αυτής, πού 
αυτή τη στιγμή σάς καμαρώνουν, σάς απευθύνει εγκάρδια συγχαρητήρια, σάς προ
πέμπει μέ χαρά, σάς εύχεται ολόψυχα καλή πρόοδο καί σάς προσκαλεϊ ν’ άναφω- 
νήσουμε:

Ζήτω ή Ελληνική Πατρίδα
Ζήτω ό Βασιλεύς
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων»

Τό τέλος τής ομιλίας τοϋ κ. Διευθυντοΰ μας έκάλυψαν παρατεταμένα χειρο
κροτήματα...

*0 Διοικητής της Σχολής Αστυνομικός Δ)ντής Α' κ. Αρχιμανδρίτης Νικ., όμιλών είς 
τούς νέους Άρχιφύλακας καί άστυφύλακας κατά τήν όρκωμοσίαν των.

Λακωνικός, άπέριττος, δίχως μεγαλόσχημους ρητορισμούς καί κούφιες λέξεις, 
ό λόγος τοϋ κ. Δ/ντοϋ, ήλέκτρισε τούς νεαρούς άστυνομικούς άλλά καί τό εκλεκτό 
άκροατήριο των επισκεπτών μας.

Υπήρξε γιά μιά άκόμα φορά άσύγκριτος σέ βάθος καί περιεχόμενο καί έδωσε 
μιά ξεχωριστή πανηγυρική γοητεία στήν τελετή...

«'Η ’Αστυνομία Πόλεων δέχεται σήμερα στούς κόλπους της 50 νέους Άρχι- 
φύλακας καί 250 νέους άστυφύλακας, δέχεται νέο αίμα, πού θά τόνωση τον οργα
νισμό της καί θά ένισχύση τον άγώνα τοϋ Κρά-Λυς γιά τήν τήρηση τής τάξεως καί 
τής ’Ασφαλείας».

Καί μέ τήν πεποίθηση αυτή, πώς έχουν δηλαδή πολλά νά προσφέρουν στήν 
’Αστυνομία, οί νέοι Άρχιφύλακες καί άστυφύλακες, άρχίζουν μιά γραφική παρέλαση,
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προηγουμένης τής Σχολής ' Υπαστυνόμων, μέ τή συνοδεία τής Φιλαρμονικής πού 
έπαιάνιζε τό Εμβατήριο των ’Αστυνομικών Σχολών...

Μέ παράστημα περήφανο, μέ βήμα σταθερό, μ’ ενθουσιασμό καί σεμνή σοβα
ρότητα, περνάν τά παληκάρια τής ’Αστυνομίας, ένώ ό κόσμος ξεσπα σέ οόρανομήκεις 
ζητωκραυγές καί ένθουσιώδη χειροκροτήματα...

Στιγμές άληθινά άλησμόνητες αύτές...αναμνήσεις διαλεχτές...Μια έπιβλητική 
εικόνα ένθουσιασμοΰ καί έξάρσεως...

"Ανω σχώμεν τάς καρδίας...
'Η  παρέλαση συνεχίζεται μέ ολοένα μεγαλύτερη επιτυχία. Οί θεατές πλημμυ

ρίζουν ρίγη...
Κάποιος παληός βαθμοφόρος τοϋ Σώματος σκουπίζει κρυφά κάποιο δάκρυ...
Στώμεν καλώς...
Περνά ό ειρηνικός στρατός τής Ελλάδος...
Περνάει ή μεγαλειώδης φάλαγγα τών νέων Σταυροφόρων τής τιμής καί τής 

’Αγάπης... .
Περνάει ή ’Αστυνομία Πόλεων...ό καθρέφτης τοϋ πολιτισμού μας καί ή συνι- 

σταμένη τών κοινωνικών προσδοκιών καί ονείρων.. . ............................................
'Π  παρέλαση τέλειωσε πιά...
Οί κ.κ. 'Υπουργοί, ό κ. ’Αρχηγός καί οί άλλοι επίσημοι έχουν μπερδευτή 

ανάμεσα στους νεαρούς αστυνομικούς καί κουβεντιάζουν φιλικά μαζί τους γιά ένα 
σωρό πράγματα, ένώ ή Φιλαρμονική έξακολουθεϊ πάντα νά παιανίζη έμβατήρια...

Κι’ όταν οί μικρές, χαριτωμένες συνεντευξοϋλες τών έπισήμων μέ τούς άστυ- 
νομικούς τελειώνουν, οδηγούνται οί έπίσημοι, άπό τον κ. Δ/ντή μας,μέσα στη μεγάλη 
Αίθουσα τής Σχολής, όπου άρχίζει μιά άλλη κεφάτη γιορτή...

Μέσα στήν πλούσια διακοσμημένη αύτή αίθουσα, μιά θαυμάσια ορχήστρα, 
πού άποτελεϊται άπό άστυφύλακες τής Φιλαρμονικής, έχει δημιουργήσει όλες τις 
προϋποθέσεις γιά ν’ άνάψη ένα όμορφο, έλληνικο γλέντι, καθώς σερβίρονται πλούσιοι, 
ορεκτικοί μεζέδες, μπύρες καί γλυκίσματα.

Μέ τραγούδια έλληνικά, μοντέρνα καί λαϊκά, άρχίνησε ή δεύτερη αύτή γιορτή... 
Καί συνεχίστηκε μέσα σ’ ένα έκλεκτό περιβάλλον κεφιού καί χαράς...

’Αξίζει κάθε έπαινος στους συσσιτιάρχες καί στους βοηθούς τους πού έβοή- 
θησαν σημαντικά τον κ.Δ/ντή μας, ώστε νά παρουσιασθή αύτή ή τελειότης στο γλέν- 
τάκι πού άκολούθησε.

Τίποτε δέν έλειψε. Καμμιά αταξία δέν παρατηρήθηκε.
Καί σέ μιά στιγμή ένθουσιασμοΰ παίρνει τό λόγο ό κ. 'Υπουργός, πού μέ ένα 

σύντομο, άλλά έξαίρετο καί παραστατικό λόγο, έξαίρει τό έργο τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί τονίζει ότι κατέχεται άπό τις πιο φιλικές καί έγκάρδιες προθέσεις γιά 
τήν έπίλυση τών προβλημάτων μας, καταχειροκροτούμενος.

Τοϋ άπαντά ό κ. Δ/ντής μας μέ λόγια πού συγκλόνισαν κάθε άστυνομική ψυχή 
καί σκόρπισαν αισιοδοξία τριγύρω.

Δέν είναι άνάγκη νά έπαναλάβω τά λόγια του, αν καί πολύ-πολύ τόθελα. Μά 
όσοι τον άκουσαν ξέραν πόσο πόνο, πόση άγάπη γιά τήν ’Αστυνομία έκρυβε ή κάθε 
λέξη του.

"Υστερα τό γλέντι συνεχίστηκε...ώσπου οί έπίσημοι βγήκαν στο προαύλιο, 
έβγαλαν μερικές φωτογραφίες μέ τούς νέους Άρχιφύλακας καί άστυφύλακας καί 
ύστερα άρχισαν νά άποχωροΰν ένθουσιασμένοι μέ τήν όμορφη τελετή πού άντίκρυσαν.

Παρατεταγμένοι οί νέοι άστυνομικοί καί οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι, άποδίδουν 
τιμές στούς άπερχομένους, ένώ ή Φιλαρμονική παιανίζει καί πάλι ’Εθνικά έμβατήρια...

’Έλα μέσα τώρα, φίλε έπισκέπτη, νά παραστής στήν συνέχεια τής γιορτής... 
'Ολόκληρο τό προσωπικό τής Σχολής, συγκεντρωμένο στην Μεγάλη Αίθουσα,
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κατόπιν διαταγής τοϋ κ. Δ/ντοϋ μας, βρίσκει τήν ευκαιρία νά συμμετάσχη πιο· 
άνετα στήν τελετή, γράφοντας τον εύθυμο καί χαριτωμένο επίλογό της.

Μόλις φύγανε οί επίσημοι, ό κ. Δ/ντής μας, θέλησε νά κλείση τήν γιορτή μέ τήν· 
εύγενική αύτή χειρονομία, πού σχολιάστηκε μέ τόσο ενθουσιασμό άπό όλους τούς 
κατωτέρους υπαλλήλους τής Σχολής.

Μάς προσκάλεσε λοιπόν σέ...γεύμα, όπου, άνάμεσα σε μεζέδες καί μπύρες. 
βρήκαμε τήν εύκαιρία νά άνανεώσουμε τούς παντοδύναμους δεσμούς πού μάς ένώ- 
νουν, κάτω άπό τήν λαμπρή καί φωτισμένη Διοίκησή Του.

"Ετσι ό κ. Δ/ντής μας έχει κατακτήσει ολόκληρη τήν άγάπη μας, τον θαυμα
σμό μας, τήν πίστη μας, τον ενθουσιασμός μας...Γιατί ένδιαφέρεται καί φροντίζει 
για κάθε ζήτΥΐυά μας καί μάς διοικεί σαν αύστηρός βέβαια μά δίκαιος πατέρας, πού

Ό  ‘Υπουργό; επί των ’Εσωτερικών κ. Τριανταφύλλη;, ό Υφυπουργός κ. Καλαντζή; 
καί ό Διοικητή; τή; Σχολή; κ. ’Αρχιμανδρίτη;, φωτογραφούμενοι μετά των όρκισθέντων

^νέων Άρχιφυλάκων.
άγαπά τά παιδιά του καί θέλει νά’τά δή νά βαδίζουν σταθερά τό δρόμο τής έπιτυχίας.

Σέ μιά στιγμή ό φωτογραφικός φακός συλλαμβάνει καί πάλι... «όφ-σάϊντ» 
τήν μικρούλα δεσποινίδα ’Αρχιμανδρίτου, πού στήν άκρη τοϋ τραπεζιού κυττά 
μέ πόθο τό πιάνο...

Κάποιος...εύγενικός ιππότης τή συνοδεύει ’ίσαμε έκεΐ...
Καί τότε έκείνη, μέ ΰφος μεγάλης κυρίας άλλά καί μεγάλης καλλιτέχνιδος, 

άρχίζει νά.,.έκτελή μουσική δωματίου γιά νά μάς ψυχαγωγήση άσφαλώς.
Τά χεράκια της γλυστράν πάνω στά μεγάλα πλήκτρα...Καί ή καρδούλα της 

είναι γεμάτη χαρά...Γιατί αύτή τή στιγμή βρίσκεται μπροστά στο μεγαλύτερο παι
χνίδι τής ζωής της.

Άπό τά βάθη τής ψυχής μου τής ευχουμαι, μιά μέρα νά γίνη τό εύγενικό της 
αύτό όνειρο πραγματικότης. Καί μέ μιά άρίστη έπίδοση στή μουσική νά προσθέση
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Τά τρία μπουλντόγκ
Ό  Πέννυ ύποκρίθηκε ότι φοβήθηκε πολύ καί άρχισε νά τρέμη.
—Τί σημαίνει αυτό; έτραύλισε.
—Θά τό μάθης άμέσως, είπε ό άνάπηρος. Γιά ν’ άρχίσωμε, πήγαινε σ’ εκείνη 

τη γωνία.
Καί μέ τό δάχτυλο, τοϋ έδειξε μιά σκοτεινή γωνία, δίπλα σ’ένα μεγάλο ντουλάπι. 
—Σ ’ έκείνη τη γωνία, καί τί νά κάνω;
—Γρήγορα σοϋ είπα, άλλοιώς...
'Ο ζητιάνος είπε αυτές τις λέξεις μέ τόσην άγριότητα, ώστε ό Πέννυ πήγε 

πολύ γρηγορώτερα άπο την έρώτηση.
'Ο ζητιάνος γέλασε καί πάλι σαρκαστικά.
—Δέν την βρίσκεις τοϋ γούστου σου;
—"Ας δούμε, τί μέ θέλεις; διατί διατάζεις αύτά τά φοβερά σκυλλιά νά μέ προ

σέχουν έτσι;
—Τά φοβερά σκυλλιά, λές;Άλλά, εύναι μικρά καλά σκυλλάκια! Είναι οί φίλοι 

μου, οί υπερασπιστές μου, είπε ό ζητιάνος μέ τρεμουλιαστή φωνή. Ν ά! Λέων! 
Τάρας! Ντόση! προσοχή!

Τά τρία ζώα πήγαν κοντά στον Πέννυ καί τον έκύτταζαν ουρλιάζοντας.
—Μη κάνεις την παραμικρή κίνηση νά φωνάξης ή νά φύγης άπο τή γωνία.

ένα άκόμα όμορφο κεφάλαιο στήν ιστορία τοϋ σπιτιού της, πού είναι ένα σπίτι χρι
στιανικό, κι’ ευτυχισμένο.

Τά μεσάνυχτα πιά πέρασαν...Κι’ ή φύση έξακολουθεΐ νά ήσυχάζη...
Μά ή καρδιά μου άκόμη δέν είναι άνήσυχη.
Κι’ αυτό τό οφείλω σέ σένα, καλέ μου άναγνώστη, πού ήρθες νά μοΰ κράτησης 

συντροφιά αύτή τήν ώρα τής μοναξιάς μου. Σ ’ ευχαριστώ γιά τήν καλωσύνη σου...
Μά πριν νά φύγης θέλω νά ξέρης κάτι, οποίος κι’ αν είσαι, όποιο επάγγελμα 

κι’ αν κάνης.
'Η συμβολική αύτή τελετή τής ορκωμοσίας των 300 νέων άστυνομικών, πού 

πλαισιώθηκε μέ τόση επισημότητα καί μεγαλοπρέπεια, δέν είναι μιά τυχαία γιορτή...
Μοιάζει μέ υπόσχεση...Μιάν υπόσχεση έπίσημη. "Οτι δηλαδή ή ’Αστυνομία 

θά συνεχίζη πάντοτε, τό σκληρό της έργο γιά τή διαφύλαξη των άγαθών τοϋ Λαοΰ, 
όσονδήποτε σκληρός κι’ αν είναι ό άγώνας της.

Καί, μέ άνανεωμένες ολοένα τις δυνάμεις της θά βαδίζη πάντοτε άποφασιστικά 
τό δρόμο της, δίνοντας τά πάντα γιά τό Λαό, τον όποιο άγαπά, σέβεται καί ύπηρετεΐ 
πιστά...

Αυτό νά μήν τό ξεχνφς ποτέ...
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 

(Σ. Κ. Π.)
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"Τά τρία αύτά σκυλλιά θά όρμήσουν καί θά σέ ξεσκίσουν σοϋ το υπόσχομαι.
—Καί τί θέλεις νά κάνω σ’ αυτή τή γωνιά; "Αφησέ με νά φύγω. Δέ θέλω νά 

μείνω έδώ, δεν θέλω νά μάθω τό μυστικό σου.
—Δεν έχεις τίποτε νά κάνης. Βλέπεις ήπια σήμερα μερικά ποτήρια περισσό

τερα καί ήμουν άρκετά φλύαρος μαζί σου. Δεν θέλω κανείς νά άνακατεύεται στις 
δουλειές μου. Πρέπει νά είμαι βέβαιος ότι μπορώ νά σοϋ έχω έμπιστοσύνη καί τότε 
μπορούμε νά τά πάμε καλά οί δυό μας. ’Αλλά αν δεν άποκτήσω την εμπιστοσύνη σου 
δεν μένει παρά νά πεθάνης.

—Νά πεθάνω! Γιατί; Δεν σοϋ έκανα τίποτα.
—Μην είσαι τόσο ζώο, φιλαράκο, ότι θά σέ άφήσω νάφύγης. Είδες άρκετά καί 

δέν σ’ εμποδίζει τίποτα, νά μοΰ κάνης καμμιά λαχτάρα.
—Δέν τό σκέφτηκα. "Αφησέ με νά φύγω καί σοϋ υπόσχομαι νά μην πώ σέ 

κανέναν τίποτα.
—Ναί, ναι τις ξέρω αυτές τις ωραίες υποσχέσεις. "Ας άρχίσουμε άπό τά έκατό 

δολλάρια γιά την έγγύηση.
'Ο Πέννυ έχωσε τό χέρι του στά κουρελιασμένα ροΰχα του κι’έβγαλε τά έκατό 

δολλάρια καί τά παρουσίασε στον ζητιάνο, ό όποιος τά πήρε γελώντας.
—Νά μιά δουλειά τελειωμένη. "Ας δοϋμε τί ώρα είναι.
’Ενώ έλεγε αύτά άνοιξε ένα παληό μπαούλο καί πήρε στά χέρια ένα χρυσό 

ρολόγι.
—Είναι έννέα ή ώρα. Πρέπει νά φύγω γιά την τριακοστή πέμπτη όδό. 'Ο 

σύλλογος τής ένώσεως κλείνει στις έντεκα. Θά ύπάρχη καμμιά καλή δουλειά εκεί. 
' Η τριακοστή πέμπτη οδός είναι λιγάκι ασύχναστη, εκεί θά είναι πολύ καλά.

Ό  άστυνομικός δέν έχασε ούτε λέξη άπ’ αύτό τό μονόλογο.
—Θά βγώ, σύ θά μείνης έδώ! τοϋ είπε ό ζητιάνος.
'Ο Πέννυ έκανε μιά κίνηση τρόμου.
—Π ώ ς! θά μέ άφήσης μόνο μ’ αύτά τά ζώα;
—Καί γιατί όχι; Δέν είναι καθόλου δυσαρεστημένα μαζί σου αν μείνης ήσυχος 

χαί αν δέν φωνάζης. Οί σκύλλοι δέν θά σοϋ κάνουν κακό! "Αν όμως βγής άπό τή 
γωνία σου ή φωνάξης γιά βοήθεια, δέν θά σέ ώφελήση τίποτα γιατί κανείς δέν θά 
σ’ άκούση καί είσαι χαμένος γιατί οί σκύλλοι θά πέσουν επάνω σου καί θά σέ κατα
σπαράξουν. Μήν τό ξεχνάς! Θά γυρίσω λίγο μετά τά μεσάνυχτα καί τότε θά μιλή
σουμε σοβαρά.

'Ο Πέννυ άρχισε νά φωνάζη δυνατά, πράγμα πού έκανε αμέσως τούς σκύλλους 
νά έπιτεθοΰν εναντίον του.

—Σταθήτε! Τάρας! Λέων! Ντόση ! έφώναξε ό ζητιάνος στά σκυλλιά.’Εκείνα
υπάκουσαν δουλικά.

'Ο Ντόλμαν άρχισε πάλι τά γέλοια.
—Είδες τί σέ περιμένει αν φωνάζης;
Καί κατευθύνθηκε στήν πόρτα.’Αλλά πριν τον άφήση μόνο, γύρισε άκόμη μιά 

φορά γελώντας.
—Σοϋ εύχομαι καλή διασκέδαση. Λάβετο ύπ’ δψει σου ότι οί σκύλλοι μου δέν 

θά σ’ άφήσουν άπείραχτο.
Μετά τήν τελευταία αυτή παραγγελία ό Ντόλμαν βγήκε καί έκλεισε τήν 

πόρτα πίσω του. Προηγουμένως είχε άνάψει μιά μικρή λάμπα πού έφώτιζε λίγο τό 
δωμάτιο.

*0 "Ανταμ Πέννυ έμεινε άκίνητος στή γωνία του.
—Διάβολε! σκέφθηκε τρίζοντας τά δόντια του, αν δέν τά καταφέρω νά φύγω 

άπό δώ καί ή τριακοστή πέμπτη οδός θά γίνη άπόψε τό θέατρο νέου έγκλήματος. 
Πρέπει, μέ κάθε θυσία νά τό εμποδίσω.
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Έ ν τώ μεταξύ ή θέση του δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Οί τρεις σκύλλοι δεν 
έχαναν ούτε μια κίνησή του.

'Ο αστυνομικός έβαλε προσεχτικά τό χέρι στήν τσέπη του. ’Αλλά αυτή ή χει
ρονομία ήτα άρκετή νά κάνη νά τρίξουν τά δόντια τους οί σκύλλοι. 'Ο Πέννυ είχε 
τώρα άπό ένα περίστροφο σέ κάθε χέρι άλλά δίσταζε νά πυροβολήση. Οί σκύλλοι 
ήταν πολύ άσχημα διατεθειμένοι. Κάτω άπ’ αυτές τις περιστάσεις δέν ήταν βέβαιος 
αν θά μπορούσε νά σκοτώση και τούς τρεις μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα. Είχε πολύ· 
λίγες έλπίδες καί φοβόταν μήπως πολλές σφαίρες άστοχήτουν.

'Η  θέση του γινόταν άπό στιγμή σέ στιγμή πολύ δύσκολη. Είχε περάσει μιά 
ώρα άπό τότε πού έφυγε ό άνάπηρος. Στήν άρχή ό άστυνομικός προτίμησε νά περι- 
μένη γιατί ήταν βέβαιος ότι ό Ντόλμαν θά περίμενε άπ’ έξω γιά νά μάθη τί θά γίνη.

'Ο Πέννυ σκέφθηκε ότι έπρεπε νά τελείωση. ’Άρχισε στήν άρχή τά καλοπιά
σματα.

—’Εμπρός, Λέων! Τάρας! Ντόση! ’Ελάτε μικρά μου.
Άλλά τά άτίθασσα ζώα δέν ήθελαν κουβέντα καί άπάντησαν. μέ βρυχυθμούς. 

Ό  Ντόλμαν είπε τήν άλήθεια. Τά είχε καλά γυμνασμένα καί ήξερε καλά τί θά συνέ- 
βαινε. 'Ο ντέτεκτιβ άπέτυχε στήν άπόπειρα νά τά καλοπιάση καί έκύτταξε τριγύρω 
στο δωμάτιο. Ξαφνικά μιά φωνή τοΰ ξέφυγε.

—’Ασφαλώς είμαι ζώο.
Έ νφ ό Πέννυ μιλούσε οί σκύλλοι εξακολουθούσαν νά ουρλιάζουν. Τό μέρος 

όπου βρισκόταν σχημάτιζε γωνία άπό τον τοίχο καί τό ντουλάπι. Ά π ’ αυτό τό ντου
λάπι έπρόκειτο νάρθη ή σωτηρία.

Ά ν  μπορούσε ν’ άνεβή ώς τό ύψος τοΰ ντουλαπιού, αν δειχνόταν πιο ευκίνητος 
άπό τούς σκύλλους θά σωζόταν. Τό ντουλάπι ήταν πολύ ψηλά γιά ν’ άνέβουν τά ζωα, 
’Ενώ άν ανέβαινε έκεϊνος θά είχε όλον τον καιρό νά τά πυροβολήση,χωρίς νά τον ένδιέ- 
φερε καί άν καμμία σφαίρα δέν πετύχαινε.

Μόνον έπρεπε νά ένεργήση μέ. μεγάλη προσοχή. Ά ν  δέν άνέβαινε άρκετά γρή
γορα, καί ένας άπό τούς τρεις σκύλλους είχε τον καιρό νά τον άρπάξη άπό τό πόδι 
θά κινδύνευε νά ξαναπέση στο πάτωμα καί νά είναι στη διάθεσή τους. Ά ν  ήθελε ν’ 
άνέβη δέν έπρεπε νά έχη τά όπλα στά χέρια του, άν πάλι έπεφτε άνάμεσά τους θά 
τον κατάσχιζαν σέ κομμάτια, πριν προλάβη νά πάρη τά ρεβόλβερ άπ’ τήν τσέπη του. 
’Αμέσως πήρε τήν άπόφασήτου. Άρχισε νά κυττάζηστά μάτια τον σκύλλο πού ήταν 
κοντά του. Τό ζώον έδειξε σημεία άνησυχίας καί γιά ν’ άποφύγη τή ματιά του έκανε 
πίσω ένα βήμα. 'Ο άστυνομικός έκανε τά ίδιο καί γιά τ ’ άλλα δυο μπουλντόγκ.

'Η  άπόσταση μεταξύ αύτοΰ καί των σκύλλων έγινε λίγο μεγαλυτέρα. Δέν 
δυσκολέφθηκε καθόλου, καί κρατώντας τά μάτια καρφωμένα στά σκυλλιά έγύρισε 
προς τό ντουλάπι. ’Αφού κύτταζε τό ύψος τού ντουλαπιού σήκωσε τά χέρια προς τό 
στήθος, τά έφερε ψηλά μέ μαθηματικήν ακρίβεια, άλλά τό ντουλάπι ήταν πολύ ψηλό 
γιά νά μπορέση ν’ άνεβήμόνο μέ τά χέρια. ’Έπρεπε νά κάνη ένα τεράστιο πήδημα.

'Ετοιμάστηκε μέ μοναδική ψυχραιμία νά έκτελέση τό παράτολμο σχέδιό του. 
’Έμεινε σ’ αυτή τή θέση μέ τά χέρια άνεβασμένα. Οί σκύλλοι τον παρατηροΰμεν μέ 
περιέργεια καί δέν μπορούσαν νά καταλάβουν γιατί αύτός ό άνθρωπος στεκόταν σ’ 
αυτή τήν περίεργη στάση. Ό  ντέτικτιβ δέν γύριζε τό κεφάλι. Λίγο-λίγο έγονάτιζε. 
Έ πειτα ξαφνικά έκανε ένα πήδημα άπομακρύνοντας τά χέρια του.

Ό  Ά νταμ Πέννυ ήταν στο ύψος τού ντουλαπιού. Δέν άφησε στά δόντια τών 
σκύλλων, παρά ένα κομμάτι άπό τό πανταλόνι του. Τά μπουλντόγκ άρχισαν νά πη
δούν μέ μανία τριγύρω στο ντουλάπι, άλλά χωρίς νά φτάνουν στο ύψος. 'Ο άστυνο
μικός ξέσπασε σέ γέλοια.

( Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό 'Υπαστ. Α' κ. Δημητριάδης Πρ., ό 
Άρχιφ. Δρακατος Φιλ., ό Ύπαρχ. ΙΙερογιαννάκης Μιχ. καί οί άστ/κες Θέμελης Γ., 
Τριανταφύλλου Π., Σταυρόπουλος Άν., Αόης Λ., Σκαμινέλης Κ. καί Καπουλέας Κ.

Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, ό Ύπαστυν. Α' κ.Νεροϋτσος Άντ. καί οί 
άστ/κες Παπαδόπουλος Θ. καί. Ξανθάκης Κ.

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος, όνομάσθησαν τακτικοί 
αστυφύλακες οί κάτωθι μέχρι τοΰδε μαθητευόμενοι τοιοϋτοι τοϋ 182 έκπαιδ. Τμή
ματος τής Άστυν. Σχολής, πλήν των μαθ. άστ/κων Παντελεάκου Άντ., Μανωλο- 
πούλου Άρ., Πατσουράκη Κ. καί'Ωρανίτη Ν., οϊτινες έκρίθησαν άκατάλληλοι προς 
μονιμοποίησιν διά λόγους υγείας:

Ρίζος I., Λαβράνος Ν., Ρεβελάκης Ε., Άρτικόπουλος Στ., Τσαμαντάς X., 
Μούκας Ν., Πηγαδιώτης Κ., Σπανογιάννης Α., Λειβαδίτης Ν., Βλαχογιάννης Κ., 
Γιαννοϋκος Δ., Ρόγας Β., Κανούσης Π., Καραμϊντζος Γ., Πέτρου Π., Σακέλλιος Κ., 
Στεφανόπουλος Σ., Φόίτηρης Δ., Άνδρινόπουλος Δ., Παππας X., Μαυρογεώργης 
Μ., Νιαράκης Α., Δημακόπουλος Γ., Μπουγιώτης X., Παπασπηλόπουλος Κ., 
Κάππος Ν., Γιαννακούρας Π., Καλαϊτζίδης Κ., Καραθανάσης Κ., Καραΐσκος Ν., 
Πετρόπουλος Β., Φιλιόπουλος Φ., Μαντζαβας Θ., Μπαλάσκας Θ., Γεωργαρέας Η., 
Κοντός Σ., Ξέρρας Σ., Σταυρόπουλος Α., Τριαντάφυλλος Ε., Βλατάκης Γ., Χρυσαν- 
θάκης Β., Πατερίτσας Γ., Θεοδωρολέας Κ., Παπαγγελόπουλος Κ., Τρικκόπουλος 
Σ., Πολύμερος I., Ρόκκος Α., Μπούγας Α., Παντελάκης Γ., Δαρσακλής Γ., Πα- 
παδάς Η., Δορβίκας Ν., Καραμέτας X., Μποϋνος Α., Ούλής Α., Ράπτης Β., Με- 
ταξής Α., Δουκάκης Ν., Κόρακας Ε., Κάλλιας ή Λυμπερόπουλος Α., Μαρίνης Κ., 
Ψυχοπαίδας Δ., Άλαφάκης Μ., Βούρτσης Δ., Μαχαίρας Α., Ζεμπερλϊγκος Β., 
Κιτούτσης Θ., Χώνος Ν., Γρυπονησιώτης Β., Πηλιχός Β., Τζαναβάρας Μ., Ζούσης 
Ν., Δημόπουλος Ε., Βερβερίδης Γ., Δελάκος καί Η. Κάλλιας Κ.

*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοϋ τοϋ Άστυν. Σώματος προήχθησαν εις τον 
βαθμόν τοϋ Άρχιφύλακος οί έν,μονίμω διαθεσιμότητι τελοΰντες 'Υπαρχ/κες Ήλίό- 
πουλος Εύσ. καί Ζώρζος ’Ιωάννης, διότι νεώτεροί των 'Υπαρχ/κες προήχθησαν εις 
τον βαθμόν τοϋ Άρχ/κος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ 'Ημερήσιας Διαταγής τής ’Αστυνομικής Σχολής τής 13-8-55 άπενε- 
μήθη έπαινος εις τον Ά στ/κα (13268) Σεργεντάκην Γρηγόριον τοϋ Δημη- 
τρίου, διότι τοποθετημένος εις τό συνεργεΐον τής Σχολής ώς συντηρητής ξυλουργός 
των επίπλων καί τοϋ οικήματος, εργάζεται ύπερανθρώπως πολύ πέραν των κεκανο- 
νισμένων ωρών εργασίας, προσέφερε δέ, ολως έκτάκτους υπηρεσίας, διά την δια- 
κόσμησιν των αιθουσών καί τής Σχολής γενικώς, κατά τάς όργανωθείσας έορτάς 
τοϋ Πάσχα, τάς ορκωμοσίας καί άλλας τελετάς.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Την 31ην ’Οκτωβρίου 1955 έξήλθον της ’Αστυνομικής Σχολής κατόπιν έξα- 
μήνου εύδοκίμου φοιτήσεως, 50 νέοι Άρχιφύλακες καί 248 άστυφύλακες ο'ίτινες 
έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως:

’Αρχιφύλακες
α ) Ε ΐ ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  ’Α θ η ν ώ ν  ο ΐ : Άθανασάκης Δ., Ά ντω- 

νάκος Κ., Άσημακόπουλος Σ., Άντωνόπουλος Α., Δημητρίου Δ., Δορλής Α., Δρα- 
νας Π., Καραγκούνης Ν., Καρακανδάς Μ., Κοντοπύργιας Ν., Μαργαρίτης Π., Μα- 
νωλόπουλος Β., Μηλιώνης Σ., Μίχος Μ., Μπάμπαλης Π., Μπεάκος Γ., Ντόκνος 
Δ., Νίτσος Α., Παπαδόπουλος Γ., Παπαμιχαήλ Δ., Παπουντζής Σ., Σκορδάς Α., 
Τσίγγας Ν. καί Ψιμόγιαννος Ν.

β ) Ε ι ς  Ά  σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς  οί: Γ αλα- 
νάκης Φ., Δρυλλεράκης Ν., Κεντρωκής Ε., Κάλλιας Ε., Κυρανάκος Ν., Κότσιφας 
Δ., Κεραμίδας Μ., Μανέττας Γ., Οίκονομακος Γ., Παψανδρέου Ε., Παναγέας Α., 
Πολύχρονης Δ., Φωτόπουλος Σ. καί Τσιχριντζής Β.

γ) Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π α τ ρ ώ ν  οί :  Άνδρι- 
ώτης Π., Γεωργόπουλος Γ., Δρακόπουλος Γ., Λιακάκος Π., Ματσάγγος Α., Μιχε- 
λουδάκης Κ., Όρφανίδης I., Παπαγεωργόπουλος Π., Τριανταφυλλόπουλος Κ. καί. 
Χριστόπουλος Π.

δ) Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Κ ε ρ κ ύ ρ α ς  ο ί :  ’Αλε- 
ξόπουλος Φ. καί Μπαγετάκος Ήλίας.

Άστυφύλακες
α ) Ε ΐ ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν  ο ί :  ’Αγγε- 

λόπουλος I., ’Αθανασίου Κ., Άθανασόπουλος I., ’Αλεξίου Β., Άναγνωστάκης Κ.ν 
Άνδρεοσόπουλος Δ., Άνδριανάκης Γ., Άνδριτσόπουλος Α., Άνδριτσόπουλος Γ.,. 
Άντωναράκος Α., ’Αποστόλου Ν., ’Αρβανίτης Κ., ’Αργυρίου I., Άσημακόπουλος. 
Δ., Άσημακόπουλος Κ., Βαγενας Γ., Βαζένιος Ν., Βασιλόπουλος Α., Βλάχος Α., 
Βραγιάς Π., Βούλγαρης I., Βοϋτσος Μ., Γαλανόπουλος Π., Γαμβράς Θ. Γαπκιάδης 
Μ., Γιαννακάκος Κ., Γιαννόπουλος Α., Γιαννούλης Β., Γιδαράκος Σ. Γιώτας Γ.,. 
Γιώτης Ν., Γκότσης Σ. Δανιήλ Εύθ. Δημητρίου Λ., Δημητρόπουλος Π., Δημό- 
πουλος I., Δημόπουλος Ν., Διαμαντόπουλος Α., Διαμαντόπουλος Ρ., Δρακόπουλος. 
Θ., Ζέκιος I., Ζωητός Κ., Θανέλλας Γρ., Θεοδώρου X., Καλατζής Π., Καλιαμπάκος 
Κ., Καλούτσης Α., Καλτσάς Σπ., Καράμπαλης I., Καραχάλιος Κ., Κάρμας Α., 
Λιόντος I., Κατσαράκης Ε., Κατσαρός Κ., Κατσιφής X., Καψοκαβάδην Α.,Κεφαλάς 
Α., Κεχαγιάς I., Κιαχτύπης Ν., Κόκκινος Γ., Κολοβός Β., Κολοβός Κ., Κολοβός. 
Π., Κοντογιάννης Η., Κουλαμάς Η., Κρανίτης Π ', Κριτσώνης Β., Κυζίρης Β., 
Λαγός Δ., Λεμπέσης Σ., Λεπίδας I., Λιακέας Η., Λιάμης Γ., Λιακόπουλος Η., 
Λιάκουρης'Ν., Λιάσκας Π., Λιάσκος Α., Λιολίτσας Κ., Λουκάς Β., Λοϋκος Γ.ν 
Μαλακάσης Γ., Μανδραγώνης Δ., Μανουράς I., Μαστρογιαννόπουλος Α., Ματσιώ- 
τας Ν., Μεγαδούκας Α., Μιχελής Δ., Μίχος Ν., Μπαϊρακτάρης Γ., Μπάκας Α., 
Μπάρας Γ., Μπαφοΰτσος Δ., Μπέλλος Σ., Μπεσίρης Η., Μπίλιας X., Μποσινάκης 
Ε., Μπουρίκας Π., Μπουρούνης Δ., Μπούσης Θ., Μπρόμης Κ., Μωραιτης Α.,. 
Νάνης Μ., Νίκας Α., Νίκας Σ., Νικολακόπουλος Π., Παπαγεωργίου Φ., Παπα- 
δάκης Μ., Παπαδάτος Γ., Παπαζησίμου Δ., Παπαϊωάννου Α., Παπαϊωάννου 
Σ., Παπαπαναγιώτου Ν., Παρλαβάντζας Α., Πατούνης Σ., Παφιλλάς I., Περράκης 
Α., Πολίτης I., Ράπτης X., Ροζος Ε., Σαμαρτζής X., Σάσσαλος Γ., Σβούκας Α., 
Σγοϋρος Δ., Σεϊντής Φ.; Σεμιτέκολος Δ., Σκλαβοΰνος Α., Σκοπλάκης Δ., Σκούρας 
Γ., Σκούρας Ο., Σκορδάς Γ., Σκορδάς I., Σκωλίκης Μ., Σουροπάνης Ε., Σπανός
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Ο., Σπηλιόπουλος Π., Σταθάτος Π., Σταματελόπουλος Α., Σταμέλος Ν., Στάμου 
Κ., Σταυρόπουλος I., Σταύρου Δ., Σωτήρχος Λ., Τάγκαλος Φ., Τασάκος Κ., Τρα- 
νούδης Κ., Τσιάντης L, Τσόγκας Κ., Τσόγκας Τ., Τσόλκας Π., Τσούνης Ν., Τσού- 
στας X., Τυλιγάδας Α., 'Υφαντής Ν., καί Χριστόπουλος Γ.

β ) Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς  ο ί :  Άλε- 
ξόπουλος Γ., Άργύρης Α., Βασιλειάδης Σ., Βλάχος Γ., Βλάχος Κ., Γιαλαμας Ν., 
Γιάχος Ε., Τριβέας Μ., Δασκαλέας I., Δημητρόπουλος Α., Δημόπουλος Ν., Δαμά- 
•ίογλου Δ., ή Γ., Ζάννης Α., Θεοχάρης I., Κουτσόπουλος Γ., Κωτσικόρης Σ., Κου- 
ρεντζής Ν., Καράμπελας I., Κοντός Π., Κοψαχείλης Β., Καλύβας Σ ., Κανάτας Μ., 
Κέλμαλης X., Κατσώρχης Ν., Λάππας Α., Λουκής Δ., Λεβάκος Π., Λάσκαρης Η., 
Λυμπέρης Κ., Λιώσης Θ., Μπούκας Δ., Μαρινάκης Γ., Μαραβελέας Α., Μυλωνάς 
Β., Μπούτσαλης Π., Μπούγαλης X., Μπαραμπούτης Ε., Μπασακίδης Κ., Μαντζου- 
ράτος Α., Μπαμπαρούτσης Φ., Νικήτας Μ., Νικολετάτος Σ., Πετράκος Κ., Παπανι- 
κολάου Ν., Πετρόπουλος Σ., Πουλέτσος Κ., Παπαδήμας Δ., Πετρόπουλος Γ., 
Σπυρόπουλος Α., Ρουμπιέν Ν., Σπανός I., Σκουρολιάκος Π., Σαμαράς Θ., Τσαλ- 
τάκης Δ., Τζουρμπάκης Γ., Τζανέλης Γ., Τσαβλήν Ε., Τσακίρης I., Ταπεινός Δ., 
Τζανετουλάκος Π., Τερζάκης Ν., Τσίντζον Κ., Τσουκνίδας Α., Φωτόπουλος Θ., 
καί Χαραλάμπους I.

γ ) Ε ί ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π α τ ρ ώ ν  ο ί :  Αύγου- 
στής Λ., Γκίνης X., Κωνσταντόπουλος Α., Καλτσής Α., Καλαντζής Α.,Μπόϊκος X., 
Μανώλης Ν., Πλέσσας I., Πουλημένος Σ., Ρέππας Α., Ρουμελιώτης Α., Σινόπουλος 
Β., Σχίζας Κ., Τσώτας Β., Χαμηλός Κ., Χαλιανδρός Δ. καί Ψαρράς Α.

δ) Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Κ ε ρ κ ύ ρ α ς  ο ί : Γ ε ω ρ -  
γιάδης Λ., Κανελλάκης Κ., Πατούνης Γ., Παππάς Σ., Καρυώτης Η. καί Τάτσης Κ.

ε) Ε ι ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  ο ί :  
Άναστασιάδης Ά ., Κυπριανός Σ., Κοσκινάς Ν.,Μούτσιος Γ. καί Χριστόπουλος Κ.

*
*  *

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ

Τήν 30ην ’Οκτωβρίου 1955 διεξήχθη διαγωνισμός διά τήν Σχολήν Άρχιφυ- 
λάκων εις τήν εκθεσιν ιδεών. Μετέσχον 553 υποψήφιοι έκ τών οποίων έπέτυχον 207, 
οίτινες είναι οί έξης:

1) Πηλός Σ.,20, 2) Σιφάκης Ε., 19.33,3) Βούζας Σ. καί 4) Τζαβάρας Δ. 
άμφότεροι 18.33, 5) Παγκάκης I., 18, 6) Μουρλάς Α., 17.66, 7) Σταμάτης X. καί 
8) Μανώλης Κ. άμφότεροι 17.33 9) Σύρος Κ. καί 10) Σαντάς Σ. άμφότεροι 17, 
11) Πέτσας Δ., 16.66 ,12) Σολωμός Δ., 13) Περδίου Α. καί 14) Πυροβολάκης Κ. 
άπαντες 16.33, 15) Σταυρακάκης Ε., 16, ) Χόνδρος Μ., 17) Χατζημιχαήλ Π., 
18) Παντελιός Κ. καί 19) Σαλτέρης Δ. άπαντες 16, 20) Κόγιας Κ., 15.66, 21) Ά ν- 
τωνιάδης Μ., 22) Μάλλιος Ε. 23) Ματσούνης Λ. 24) Γαλλικός Γ. καί 25) Ψιμό- 
πουλος Α. άπαντες 15.33 26) Βαρδάκης Α., 27) Κουρέλης Γ., 28) Άποστολόπου- 
λοςΛ.καί 29)Γάλλος Π. άπαντες 15,30) Τσάκαλος I., 14.66, 31) Κοκορογιάννης Γ. 
καί 32) Κούρτης Ο. άμφότεροι 14,33, 33) Μαγκούνης Θ., 34) Μπάρος Θ., 35) 
Λαγουβάρδος Γ., 36) Μπούρας Γ., 37) Κωνσταντακόπουλος Γ., 38) Πετρόπουλος 
Μ., 39) Σοϋλτος Ν., 40) Σπανός Δ., 41) Άποστολόπουλος Ν., 42) Χρυσαυγής Κ., 
καί 43) Κυριακουλάκος I. άπαντες 14, 44) Γατσής Α., 45) Μαρκουλάκης Γ., 
καί 46) Κορδάτος Μ. άπαντες 13,66, 47) Μπιτσικώνης Σ., 48) Άντωνόπουλος X., 
49) Άντωνόπουλος Λ. καί 50) Βαρούχας Κ., άπαντες 13.33, 51) Ζίβας Δ., 52) 
Κανέλλης X., 53) Άντωνόπουλος Κ. καί 54) Γκίκας Α., άπαντες 13, 55) Καλφα- 
κάκος Λ., 56) Γεωργακάκης Μ., 57) Βεργής Α., 58) Γραμμένος Γ., 59) Χουκτού-
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λας Δ. καί 60) Παυλόπουλος Γ., άπαντες 12.66, 61) Καραστάθης X., 62) Άνδρε- 
άδης Σ., 63) Βασιλόπουλος Π., 64) Σκάρπας Κ., 65) Όρφανάκος Μ., 66) Πολυ- 
χρονόπουλος Π., άπαντες 12.33, 67) Δεληγιάννης Α., 68) Γιαννόπουλος I., 69) 
Άλεξόπουλος Σ., 70) Λούρης X., 71) Μπουρδάκος Ν., 72) Κατζουράκης Β., 73) 
’Αθανασίου Α., 74) Ραπτάκης Γ., 75) Πρέτζης Κ., 76) Σαράντης Κ., 77) Πυρα- 
κάκης Γ., 78) Γεωργακόπουλος Δ. καί 79) Άδαμόπουλος Π., άπαντες 12, 80) 
Ζαφειρόπουλος Ν., 81) Σοφιανόπουλος Π., 82 άμφότεροι 11.66, 82) Κοντούλης Δ., 
83) Μπισκίνης Α., 84) Εύαγγελινάκης Ε., 85) Μπερτσιάς Θ. καί 86) Φαραντούρης 
Δ., άπαντες 11.33, 87) Λάππας Γ., 88) Βαρουχάκης Γ., 89) Γεωργιόπουλος Β., 
90) Καλογερόπουλος Ε., 91) Καραΐσκος Α., 92) Μπακής Α., 93) Κακώσης Σ., 
94) Ντόκας X., 95) Παλαδινός I., 96) Τσαταλάς Κ., 97) Γιαννοϋτσος Θ., 98) Δή
μος Α. , 99) Παυλάκης I., 100) Σπανάκος Π., 101) Παναγιωτάκης I., 102) Μπρί- 
νιας Α., 103) Λορποζάκος Σ., 104) Γαβαθόπουλος Δ., 105) Στεργιόπουλος Ν., 
άπαντες 11, 106) Άντίοχος Δ., 107) Βουλτζάτης I., 108) Βαΐτσης X., 109) Κασ- 
σέλας Ε., 110) Άναστασόπουλος Σ., 111) Διαμαντόπουλος Κ., 112) Μπουχοϋτσος 
Σ., 113) 'Ιπποκράτης Ν., 114) Κατσαρέας Ν., 115) Λάλας Γ., 116) Χρυσανθό- 
πουλος X. 117) Χαλαστάμης Δ., 118) Καμαρινδς Κ., 119) Κότσουφας, άπαντες 
10.66, 120) Μπάλας Α., 121) Ζαφειρόπουλος Σ., 122) Γκίκας Α., 123) Δημακό- 
πουλος Σ., 124) Τσέρος Α., 125) Φράγκος Σ., 126) Οικονόμου Γ., 127) Σώτήρας 
Ν., 128) Τζίφας Π., 129) Νεροϋτσος Β., 130) Φιλόπουλος Π. καί 131) Γιαννό
πουλος Α., άπαντες 10.33, 132) Κλεομένης Ε., 133) Κούρκουλος X., 134) Κάτσος 
Δ., 135) Κοκκάλας Σ., 136) Κολλιας Π., 137) Άποστολόπουλος Λ., 138) Ήλιό- 
πουλος Γ., 139) Μιαρής Γ., 140) Ήλιάδης Α., 141) Μακρής Θ., 142) Μουρίκης Γ., 
143) Ζαμίτ Δ., 144) Λάμπρου Κ., 145) Κουρέττας Δ., 146) Δημόπουλος Γ., 
147) Κανοτάνης Ν., 148) Καλποθάκος Π., 149) Κουρδάρης I., 150) Μπουλούμπα- 
σης Κ., 151) Κοτσάφτης Θ., 152) Λάμπουρας I., 153) Καραμπάτσος Θ., 154) Κο- 
ζτΐνος I., 155) Αυγουστίνος Ν., 156) Δουκάκης Κ., 157) Δημητρέλλος Δ., 158) 
Κατσαρός Ε., 159) Κατσαμπέκης Μ., 160) Ζουριδάκης Σ., 161) Γεωργακόπουλος 
Γ., 162) Μεγαλακάκης Κ., 163) Εύαγγελίδης Α., 164) Λάππας Γ., 165) Λουκάκης 
Δ., 166) Μπάμπος Ε., 167) Μακρής Δ., 168) Γκοτταρίδης I., 1 9) Διονυσόπουλος
1., 170) Φερέτος Ε., 171) Τσιριμώκος Α.,172) Σιμόλης Γ., 173) Δανέλης Κ.,174) 
Πετράκης Π., 175) Στριγγλόγιαννης Μ., 176) Βάζας I., 177) Σποϋλος I., 178) 
Γαφτόπουλος Α., 179) Χαβέλας I., 180) Φατσέας Δ., 181) Πίσπας Α., 182) Παπα- 
βασιλείου Α., 183) Στάϊκος Ν., 184) Παπαγγελόπουλος Π., 185) Δαουτάκος Ε., 
186) Κουτρουμπέλης X., 187) Νικητόπουλος X., 188) Παπαδάτος Π., 189) Πα- 
νανάκης Α., 190) Γαπτάκης Ε., 191) Μανδέλλος Π., 192) Καλογερόπουλος Α., 
193) Μπελλής Γ., 194) Καραμπάκος Η., 195) Μαυρογιάννης Β., 196) Ματσούκας
1., 197) Άνδριτσόπουλος Α., 198) Βασιλείου Δ., 199) Βερνάρδος Δ., 200) Κακο- 
γιάννης Μ., 201) Λιώγας Β., 202) Κούφης Π., 203) Καλογερόπουλος X., 204) Πα- 
ρασκευόπουλος Κ., 205) Σπανόπουλος X καί 206) Παγ^ράτης Ν., άπαντες 10 καί 
207) Σέργης Γ., 10,66.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ

’Απ’ όλα τα μέρη τής ’Αθήνας καταφθάνουν συγχαρητήρια γράμματα, έκα- 
τοντάδων ακροατών του Ραδιοφωνικού Στάθμου των ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, 
οί όποιοι συγχαίρουν τον Διευθυντήν του Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής διά την 
άριστη έπιμέλεια, τό πλούσιο περιεχόμενο καί τα λογοτεχνικά κείμενα τής εκπομ
πής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού θεωρείται σήμερα ώς ή καλλίτερη εκπομπή τοΰ 
Ραδιοφωνικού Σταθμού των ’Ενόπλων Δυνάμεων.



—Ή  εκπομπή τής 28ης ’Οκτωβρίου 1955, πού συνέπεσε μέ την εορτή τοΰ 
'Αγίου Δημητρίου καί κοντά στήν ’Εθνική ’Επέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου, ήταν 
πανηγυρική καί είχε άφθονο έορταστικο κέφι, μέ τή συμμετοχή τής Σοφίας Βέμπο, 
τοΰ Νίκου Γούναρη, τοΰ Κώστα Μανιατάκη καί τοΰ Ζάχου στα δημοτικά τραγού
δια. Συμμετείχε ή ορχήστρα τοΰ Σταύρου Ρουχωτά πού έπαιξε μοντέρνα κομμάτια 
άπο ξένες έπιτυχίες.-

Κατά τήν έκπομπή αύτή, μετεδόθη καί εμπνευσμένη πανηγυρική ομιλία τοΰ 
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, ή οποία προκάλεσε τά 
πιο ένθουσιώδη καί κολακευτικά σχόλια των άκροατών τοΰ Στάθμου.

Χαρακτηριστική είναι έν προκειμένω καί έπιστολή τοΰ ’Ελευθερίου Ε. Συνο- 
δινοϋ, Διευθυντοϋ τοΰ Γεν. Χημείου τοΰ Κράτους, πού άναφέρει έπί λέξει τά έξής_:

’Αξιότιμε κ. ’Αρχιμανδρίτη,
’Ήκουσα χθες άπο τοΰ Ραδιοφωνικού Στάθμου ’Ενόπλων Δυνάμεων τον λίαν 

έμπνευσμένον λόγον σας έπί τή έπετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 καί έπιτρέψατέ 
μου νά σας άπευθύνω τά θερμά μου συναδελφικά συγχαρητήρια.

Μετά τιμής 
Ε. Συνοδινος

—Στήν έκπομπή τής 2 Νοεμβρίου 1955, μετεδόθησαν μερικά στιγμιότυπα 
άπο τήν ορκωμοσία 50 νέων Άρχιφυλάκων καί 248 άστυφυλάκων, πού έλαβε χώρα 
στήν ’Αστυνομική Σχολή καί μαγνητοφωνήθηκε άπο το Τμήμα Πνευματικής ’Αγω
γής.'Η ορκωμοσία αύτή, τής οποίας εκτενής περιγραφή δημοσιεύεται σε άλλη στήλη 
τοΰ περιοδικού καί στήν οποία πήραν μέρος πλήθος επισήμων καί κόσμου, άφησε 
άριστες έντυπώσεις στο Ραδιοφωνικό Σταθμό.

Τεχνική φροντίδα Γιάννη Πορετσιάνου. Κομφερασιέ ό Μίμης Φραγκιουδάκης. 
’Έλαβον μέρος ό Γιώργος Ντούμας, καί ό Τάσσος Γκούβας. (Κείμενα καί επι
μέλεια Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής).

** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τήν 2αν ’Οκτωβρίου, ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική όμάς συνηντήθη εις 
φιλικόν άγώνα εις γήπεδον Γωγράφου μέ τήν ομάδα Α.Ε. Ζωγράφου. 'Ο άγων διε- 
κόπη λόγω άκαταλληλότητος τοΰ γηπέδου έκ τής βροχής εις το 13ον λεπτόν τοΰ β' 
ήμιχρόνου, ότε τό άποτέλεσμα ήτο 1—0 ύπέρ τής ’Αστυνομικής όμάδος.

—Κατά τήν έναρξιν τοΰ Ποδοσφαιρικοΰ πρωταθλήματος, ’Ενόπλων Δυνά
μεων, ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική όμάς ήττήθη άπο τήν Β. Χωροφυλακήν μέ 1—0 
τήν 12-10-55. Ή  ’Αστυνομική όμάς ύστερήσασα προηγουμένων έμφανίσεών της 
παρουσιάσθη τελείως άπροπόνητος λόγω των τελευταίων αύστηρών έπιφυλακών 
τοΰ Σώματος.



. Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30— 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα

σμόν 'καί έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


