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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (19 21-1956)
'Τπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά στυν. Δ/ντοϋ Α'
(Σ υνέχ εια άπ ό το π ροηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
-ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ Ε' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ ΗΜ ΑΤΟΣ-

Π Ε Ρ ΙΛ Η Υ Ε ΙΣ

87. Θ έσις το ϋ Ε' ’Α στυνομικού Τ μήματος (όϋός Ί π π οκ ρ ά του ς).
88. Π ολιορκία τοϋ ’Α στυνομικού Τ μήμ ατος υπό τω ν κ ομ μ ουνι
στώ ν κ α ί φ ρονρησις αυτού υπ ό ά γ γλικ ή ς μονάδος.
89. Ά π ο χ ώ ρ η σ ις τώ ν ”Α γγλων κ α ί π αρά δοσις τοϋ ’Α στυνομι
κού Τ μ ή μ ατος α μ α χ η τί.
90. Ά π οχ ώ ρη σ ις έθνικοφρόνων άστννομ ικ ώ ν εις ’Α στυνομικήν
Δ ιενθννσιν.

** *
87. Θέσις τοϋ Ε' ’Α στυνο μικού Τμήματος (οδός Ίπ π ο κ ρ ά το υς).
To Ε' Αστυνομικόν Τμήμα περιελάμβανε, κατά την εποχή του Δεκεμβριανού
κινήματος 1944, τήν περιοχή 'Ιπποκράτους, ολόκληρο τή συνοικία Γκύζη και τον
προσφυγικό συνοικισμό του Πολυγώνου, όπου υπήρχε φωληά κομμουνιστών. Τό
οίκημά του εύρίσκετο εκεί όπου είναι τούτο καί σήμερα, δηλαδή στήν οδό Τπποκράτους άριθ. 180. Τό οίκημα αύτό είναι διώροφο, περιβάλλεται δέ άπό πολύ υψη
λότερα οικήματα καί κατά συνέπειαν ή θέσις του ήτο εξαιρετικά μειονεκτική άπό
άπόψεως άσφαλείας. Διοικητής τοϋ Τμήματος ήτο 6 ’Αστυνόμος Α' κ. ΓΙαν. Δημόπουλος, μέ 'Υποδιοικητή τον ’Αστυνόμο Β' Γεώρ. Μπάρλα. Ή δύναμις τοϋ Τμήματος
περιελάμβανε περί τούς 60 ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς, πλήν , ένας
μεγάλος άριθμός (περίπου 40) διέκειτο συμπαθώς προς τούς κομμουνιστάς καί διά
τον λόγον τούτον ή θέσις του ήτο άκρως έπισφαλής.
88. Πολιορκία τοϋ ’Α στυνο μ ικού Τμήματος υπό τώ ν κομμουνιστώ ν
κ α ί φρούρησις αυτού υπό ά γγ λικ ή ς μονάδος.
Τήν Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 1944, ή δύναμις τοϋ Τμήματος διετέθη γιά τήν
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ματαίωση του παράνομου συλλαλητηρίου της Ιΐλατείας Συντάγματος, ύπό τάς διαταγάς της Γ' Ύποδιευθύνσεως (περιοχής Πλατείας Συντάγματος).
Μετά τό συλλαλητήριο, πού κατέληξε στα αιματηρά γεγονότα καί πού άπετέλεσε ούσιαστικά τήν έναρξη τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως, ή δύναμις τοΰ Ε'
Τμήματος συνεκεντρώθη στο Οίκημά της.
^ θ'; πληροφορίες πού έφθασαν στο Τμήμα τούτο, το όποιο θεωρείται ακραίο Τμή
μα τής Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, ήσαν ότι κατά, τη διάρκεια τής νύχ
τας θά έγίνετο έπίθεση των κομμουνιστών για να το καταλάβουν.
Ό Διοικητής τοΰ Τμήματος αυτού ’Αστυνόμος Α' κ. Παναγ. Δημόπουλος,
συνεσκεφθη μέ τον Υποδιοικητή του καί τούς έθνικόφρονας αξιωματικούς καί άπεφασισαν να αντισταθούν, καιτοι η θεσις τού οικήματος ήτο εξαιρετικά, μειονεκτική,
έπί πλέον δέ, πλέον τοΰ ήμίσεος τής δυνάμεως τών κατωτέρων του διέκειτο συμπα
θούς προς τούς κομμουνιστάς.
>
Γιαυτό άκριβώς, τό πρώτο μέτρο πού έλαβε ήτο ή χορήγησις άδειας οίκοι διανυκτερεύσεως στούς αριστερούς τούτους υπαλλήλους, ώστε νά έξουδετερωθή ή
εκ τών έσω άντίδρασις ή καί έπίθεσις.
Μετά τούτο, έξώπλισε τούς έθνικόφρονας ύπαλ.λήλους καί τούς έτοποθέτησε
στις κατάλληλες θεσεις, για να αμυνθούν εις τυχόν ένοπλο κομμουνιστική έπίθεση.
Στις τέσσερις τό πρω'ί τής Δευτέρας 4-12-944, ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Άνδρέας
Λαλιωτης έκαμε αναγνώριση γύρω απο το Οίκημα καί άντελήφθη κομμουνιστάς
ένοπλους, που είχαν καταλαβει επίκαιρα σημεία, πολύ πλησίον τοΰ Τμήματος, οί
οποίοι μαλιστα επυροβολησαν εναντίον του άνεπιτυχώς. Ταυτοχρόνως έγιναν άντιληπτοι άλλοι κομμουνισται που είχαν έγκατασταθή στις ταράτσες τών παραπλεύρως
προς το Αστυν. Καταστημα οικημάτων, τα οποία μάλιστα έδέσποζαν τού Τμήματος.
Ηταν φανερό οτι το Τμήμα είχε πολιορκηθή στενά καί ότι έπέκειτο'έπίθεση
ενάντιον του. Οι υπάλληλοι τού Τμήματος ήσαν αποφασισμένοι, μέ επικεφαλής τούς
αξιωματικούς των, να αμυνθούν. Κατ’ εύτυχή όμως σύμπτωση, στις 4.30' περνούσε
απο την οδο Ιπποκρατους περίπολος άπό τρία άγγλικά αυτοκίνητα, τήν οποία ό
Διοικητής^ τοΰ Τμήματος εσταματησε έξω άπό τό οίκημα καί άνέφερε στον έπί
κεφαλής άγγλο αξιωματικό, ότι εντός ολίγου θά ένηργείτο έπίθεση τών κομμου
νιστών που είχαν πολιορκήσει τό Τμήμα, τον παρεκάλεσε δέ νά έπεμβή καί αύτός
προς αντιμετώπιση τής επιθεσεως. Ο άγγλος άξιωματικός έδήλωσεν ότι δέν μπο
ρούσε να καμη τίποτε χωρίς διαταγή τών προϊσταμένων του, έδέχθη όμως νά.
αφηση πρ^ο τού Τμήματος τα δύο αύτοκίνητα, αύτός δέ θά έπήγαινε νά. άναφέρη σχετικώς στον άγγλο φρούραρχο. Υστερα άπό λίγο έπέστρεψε, συνοδευόμενος μέ δύο
ελαφρα θωρακισμένα αυτοκίνητα (τάνκς) καί μέ άνώτερο άξιωματικό, ό όποιος διέ
ταξε τον Διοικητή τοΰ Τμήματος νά περιορίση τούς υπαλλήλους του μέσα στο Οίκημα, απαγορεύοντας την έξοδο σ’ αύτούς, καθώς καί κάθε πρόκληση τών κομμου
νιστών, ανελαβε δε αυτός να ρύθμιση τό ζήτημα, έρχόμενος σε έπαφή μέ τον έπί
κεφαλής άξιωματικό τοΰ Ε.Λ.Α.Σ.
^ Πράγματι συναντήθηκε μ’ έναν υπολοχαγό τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. πού τον έβεβαίωσε,
ψευόώς φυσικά, ότι δεν επροκειτο νά. γίνη καμμιά έπίθεση κατά, τοΰ Τμήμ.ατος.
Παρα ταΰτα οι κομμουνισται συγκεντρώνονταν ολοένα καί περισσότεροι καί
πολιορκούσαν στενωτερα το Τμήμα. Στις 6 π.μ. πλέον τών 200 ένοπλων, μέ αυτό
ματα όπλα, αραβιδες και χειροβομβίδες, είχαν κατακλύσει τάς παρόδους, καί είχαν
εγκατασταθή στις γειτονικές ταράτσες που έδέσποζαν τοΰ Τμήματος. ’Άρχισαν δέ
να καλοΰν με τα χωνιά τους αστυφύλακας νά παραδώσουν τά. όπλα, λέγοντας οτι ή
Κυβερνησις Παπανδρεου παρητηθη, ότι άνέλαβε τό σχηματισμό Κυβερνήσεως ό
Σβώλος κλπ.
Ο Διοικητής τοΰ Τμήματος, βλέποντας ότι ή προκλητικότης τών κομμού-
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νιστών ήτο τέτοια ώστε νά διαψεύδεται καταφανώς ή ύπόσχεσις, πού έδωσαν στον
άγγλο (αξιωματικό καί ότι ή έπίθεσις εναντίον του Τμήματος ήταν αναπόφευκτη,
έπεισε τον άγγλο άξ /κό νά μην άποσύρη την άγγλική δύναμη άπό τό Τμήμα, μέχρις
ότου ήμπορέση νά έπικοινωνήση μέ την ’Αστυνομική Διεύθυνση καί λάβη σχετικές
διαταγές.
Κατώρθωσε λοιπόν μέ διάφορα πρόσουπα νά στείλη τρεις άναφορές, όπου εξέ
θετε την κατάσταση καί ζήτησε ένίσχυση έθνικοφρόνων υπαλλήλων, γιά νά αντισταθή. Δυστυχώς ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις δέν έδωσε απάντηση στις εκκλήσεις
αύτές του Διοικητοϋ του Τμήματος.
Έκτος τών εγγράφων αύτών άναφορών, ό ’Αστυνόμος του Τμήματος κ. Παυλιουδάκης, τήν 7.30' ώραν της 4-12-944, ένφ πήγαινε στο Τμήμά του άντελήφθη
τή στενή πολιορκία καί πήγε άμέσως στήν Γ' 'Υποδιεύθυνση καί στήν ’Αστυνομική
Διεύθυνση όπου άνέφερε σχετικώς, πλήν πήρε τήν άπάντηση ότι δέν πρέπει νά άνησυχοΰν έφ’ όσον ύπήρχεν έκεϊ εγκατεστημένη άγγλική δύναμις. Αύτά τά άνέφερε
ό κ. Παυλιουδάκης στο Διοικητή του Τμήματος, έπειδή ομους υπήρχαν ενδείξεις
ότι ή άγγλική δύναμις θά άπεσύρετο, ό Διοικητής του Τμήματος διέταξε τον κ. Παυλιουδάκην νά πάη πάλι στήν Άστυν. Διεύθυνση καί νά άναφέρη τούτο, ζητών ένίσχυ
ση προς άποσόβηση καταλήψεως τού Τμήματος υπό τών κομμουνιστών, πλήν και πά
λιν ή Άστυν. Διεύθυνση δέν έδωσε συγκεκριμένες διαταγές, μήτε έστειλε ένίσχυση.
89.

Ά π ο χ ώ ρ η σ ις τώ ν Ά γ γ λ ω ν καί παράδοσις τοϋ ’Α στυνομικού

Τμήματος αμαχητί.
Στις 10.45' π.μ. τής 4-12-944, ή άγγλική δύναμις άπεσύρετο άπό τό Τμήμα,
ό δέ άγγλος άξιωματικός έδήλωσε στο Διοικητή ότι δέ μπορούσε νά έπέμβη ένόπλως, γιατί δέν είχε διαταγή τού κ. Σκόμπυ. Ό Διοικητής βλέποντας τότε ότι ήτο
άδύνατον νά εξασφάλιση τήν άμυνα τού Τμήματος, γιατί έν τφ μεταξύ είχαν επι
στρέφει καί οί συμπαθοΰντες προς τούς κομμουνιστάς άστυνομικοί, οί όποιοι
δέν ύπήκουον στις διαταγές του, προσπάθησε νά πείση τον άγγλο νά παραμείνη γιά
λίγο, ώστε νά ήμπορέση νά παραλάβη τούς έθνικόφρονες υπαλλήλους καί νά μεταβή
στην Άστυν. Διεύθυνση. Δυστυχώς ό άγγλος άξ/κός δέν έδέχθη τούτο καί άπεχώρησε.
"Ηδη περί τούς 40 κατώτεροι άστυνομικοί τού Τμήματος, μέ έπί κεφαλής
τον Ύπαστυνόμο Ροδόλφον Καζάζην, είχαν δηλώσει ότι δέν. ύπακούουν εις τάς
διαταγάς τού Διοικητοϋ των, ήσαν δέ έτοιμοι καί είχαν λάβει έντολήν άπό τούς
κομμουνιστάς νά έπιτεθοΰν έκ τών έσω κατά τών συναδέλφων τοον, με χειροβομ,βιδες, όταν θά έδίδετο τό σύνθημα τής έπιθέσεως.
Κατόπιν τούτων ό Διοικητής, ’Αστυνόμος Α' κ. Παν. Δημόπουλος, ηναγκασθη νά πάρη τήν άπόφαση τής παραδόσεως τού Τμήματος, καθ’ όσον ή έπίθεσις
θά έγίνετο άμέσους, δέν υπήρχε δέ καμμιά έλπίδα ύπερισχύσεως τών έθνικοφρόνων
υπαλλήλων, οί όποιοι ήσαν ούσιαστικώς αιχμάλωτοι. Γι’ αυτό έκάλεσε τό Διοι
κητή τού τάγματος τού Ε.Λ.Α.Σ., γιά νά έλθη σε συμφωνία παραδόσεως τού Τμή
ματος, ώστε νά άποφευχθή ή αιματοχυσία καί διασουθοΰν οί έθνικόφρονες' υπάλληλοι,
οί όποιοι θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν έπο^φελέστερα, όπως καί έγινε άργότερα.
Έκτος αυτού υπήρχε καί ή έλπίδα νά σταλή στο μεταξύ ένίσχυση στο Τμήμα άπό
τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, οπότε θά άπεφεύγετο ή παράδοσις. Δυστυχούς, καίτοι οί διαπραγματεύσεις γιά τήν παράδοση παρετάθησαν μέχρι τής 13.30' ώρας,
ή ένίσχυσις άπό μέρους τής Αστυνομικής Διευθύνσεως δέν έφάνη καί έτσι όλοι οί
άξιωματικοί τοϋ Τμήματος άνέθεσαν έν λευκφ στο Διοικητή τους νά ρυθμίση τό
ζήτημα τής παραδόσεως τών όπλων, όπως θά ένόμιζε συμφερώτερο.
Τότε έπήλθε συμφωνία τού Διοικητοϋ τού Τμήματος καί τού ταγματάρχου
τού Ε.Λ.Α.Σ. : 1) νά παραδοθοΰν τά πολεμικά μόνον όπλα καί οχι τά περίστροφα,
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2) να μη θιγή κανείς άπό τούς υπαλλήλους καί 3) νά έπιτραπή ό καθένας νά μεταβή στο σπίτι του.
90.
Ά π οχ ώ ρ η σ ις εθνικοφρόνω ν α στυνομικώ ν etc ’Α στυνομικήν
Δ ιεύθυνσιν.
'
\ στερα άπό τή συμφωνία αύτή, έγινε στις 13.40' ή παράδοσις των όπλων
μονον τού^ I μηματος στους άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ., οί όποιοι μπήκαν στο Τμήμα
χωρίς να ανταλλαγουν πυροβολισμοί. Σημειωτέου ότι στον έξαναγκασμό τής συνθη
κολογ ησεως του Τμήματος συνετελεσαν κατά πολύ οί ύπό τον 'Υπαστυνόμον Καζαζην Ροδολφον υπάλληλοι, οι όποιοι, όταν ό Διοικητής τα>ν έδήλωσεν ότι ήτο απο
φασισμένος να^ αντισταθή, αύτοί άρνήθησαν νά υπακούσουν καί άσκησαν σοβαρή
ψυχολογική επίδραση καί στους άλλους ύπαλλήλους.
Πάντως, μετά την παράδοση τού οπλισμού, οί έθνικόφρονες υπάλληλοι άπεχωρησαν μετά τού Αστυνόμου Β Γεωργίου Μπάρλα καί τού 'Υπαστυνόμου κ.
Άνδρέου Λαλιώτη καί παρουσιάσθησαν στην ’Αστυνομική Διεύθυνση.
Ο ’Αστυνόμος Α' κ. Παναγ. Δημόπουλος άργότερον συνελήφθη καί ώδηγηθ/) εις ομηριαν, επανελθων μετά την Συνθήκην τής Βάρκιζας.
(Εις το επόμενον ή πολιορκία καί ή κατάληψις τού Ζ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος ’Αθηνών).
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Η Κ Υ Π Ρ ΟΣ Μ Α Σ
Μιά κόρη μέσα στο γιαλό
που όλο μπλε φοράει,
Κύπρο τή λένε στ’ όνομα
κι’ Ελληνικά μιλάει.
*
Τήν έ'χουνε καί την κρατούν
παληοί γνωστοί μας φίλοι,
μά τώρα ή φιλία τους
έγινε σαν τό φίδι.
*
Τήν δέρνουνε, τήν τυραννοΰν,
πολλά φριχτά τής κάνουν,
μ’ αύτή αλύγιστη, γέλα,
στην τόλμη δεν την φτάνουν.
*
Γιά φύλακάς της στάλθηκε
ένας γνωστός στρατάρχης,
μά μπρος στο μέγα Διγενή
δεν κάνει γιά ομαδάρχης.
Στρατό πολύ έφέρανε *
καί κάνουνε καί μπλόκα,
αλλά σ’ αύτά τούς άπαντα
περήφανα ή Ε.Ο.Κ.Α.
Πολίτης Σωσίπατρος
Άστυφύλαξ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ
ν
Ή
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
'Υπό του Συμβούλου τού Ελεγκτικού Συνεδρίου
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(Σ υνέχ εια έκ του π ρ ο η γ ο υ μ έ νο υ )
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
II. Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α ΓΕΝ IΚ Ω Τ Ε Ρ Α Σ Φ Υ Σ Ε Ω Σ

1. Ε ίναι δυνατόν το κάθε άτομ ον να γίνΐ) π ροϊστάμενος,'
2. Π οια ή ά π ο σ το λ ή του π ροϊστα μ ένου .

** *
II. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑΣ ΦΥΣΕΩΣ
Εις το προηγούμενον άρθρον μας έξεθέσαμε μερικάς γενικάς παρατηρήσεις,
ώς προς την άνάγκην που υπάρχει καταρτίσεως ικανών στελεχών, τα οποία να εξε
λιχθούν εις καλούς προϊσταμένους. Έσκιαγραφήσαμε δέ τάς βασικας ιδιότητας που
πρέπει νά συγκεντρώνουν οί προϊστάμενοι, ώστε νά είναι εις θεσιν να πραγματοποιή
σουν την άποστολήν των. Πριν δμως είσέλθωμε στην λεπτομερειακήν έρευναν του
ζητήματος, θεωρούμε χρήσιμον νά έξετάσωμε μερικά θέματα γενικωτέρας φύσεως,
τά όποια έχουν μεγίστην σχέσιν καί συνάφειαν προς το ύπό μελέτην θέμα.
Είναι δέ ταύτα τά κάτωθι :
1 . Ε ίναι δυνατόν τό κάθε άτομον νά γίνη προϊστάμενος ;
Μέ πολλήν συντομίαν έθίξαμε τό ζήτημα τούτο στο προηγούμενον άρθρον μας.
Λόγο) της σοβαρότητας του δμο)ς έπιθυμοΰμε νά τό έξετάσωμε κάπως εύρύτερον.
’Ασφαλώς, πολλοί θά ύπομειδιάσουν μέ δυσπιστίαν ή καί μέ ειρωνείαν, δταν
θ’ ακούσουν αυτήν την έρώτησιν καί θά σπεύσουν νά δηλώσουν μέ τον κατηγορηματικώτερον τρόπον δτι 6 προϊστάμενος, ή ό αρχηγός γεννάται καί δέν γίνεται. Καί θά
είποΰν δτι κανείς δέν δύναται νά δώση στον άλλον την ψυχήν τού αρχηγού. 'Η άποψις δμο)ς αυτή, δπως μάλιστα διατυπώνεται μέ τόσον κατηγορηματικόν τόνον, δέν
είναι απολύτως ορθή.
Ή πείρα της ζωής διδάσκει, δτι μέ τήν μελέτην, μέ τήν έκπαίδευσιν καί μέ τήν
πρακτικήν, ό φυσιολογικός άνθρωπος πού έχει τον κοινόν νοΰν είναι δυνατόν ν’ άποκτήση τάς πλέον πολυποίκιλους καί πολυσυνθέτους ικανότητας καί δεξιότητας. Δύναται επί παραδείγματι νά γίνη δεξιοτέχνης τού βιολιού, καλός ρήτωρ, καλός λογι
στής, καλός έμπορος κ.λ.π. Διατί λοιπόν νά μήν είναι δυνατόν νά καταρτισθή καί εις
τήν επιστήμην ή τήν τέχνην τής Διοικήσεως;
’Άλλοτε ή άσκησις τής διοικήσεως έθεωρεΐτο διά τούς πολλούς ώς ένα πολύπλοκον μυστήριον. Σήμερα δμως, ή μάλλον άπό τής εποχής τού F. Tayior καί τού
Η. Gantt, πρωτοπόρου τής έπιστημονικής διοικήσεως, κατέστη πλέον γνωστόν δτι
.τήν άσκησιν τής Διοικήσεως διέπουν ειδικοί κανόνες, κοινοί δι’ δλα τά ε’ίδη τής Διοικήσεως καί άσχετοι προς τάς δι’ έκάστην περίπτωσιν άπαιτουμένας εΐδικάς γνώσεις.
Είναι δυνατόν νά εΐναί τις αύθεντία επιστημονική, νά είναι διαπρεπής οικο
νομολόγος, εξαίρετος λογιστής, μεγαλοφυΐα πολιτική ή στρατιωτική καί δμως νά
στερήται των άπαιτουμένιον διά τήν άσκησιν τής Διοικήσεως γνώσεων καί νά μή
κατορθώνη νά έπιτύχη τούς βασικίοτέρους άντικειμενικούς σκοπούς αυτής, ήτοι τήν
ρύθμισιν τής συγχρόνου ομαδικής εργασίας καί ν’ άποτύχη.
Είναι βεβαίως άληθές δτι δλοι οί άνθρωποι δέν είναι προικισμένοι μέ τάς αύτάς
ικανότητας καί τά αύτά χαρίσματα, ούτε καί έχουν τάς αύτάς δυνατότητας ώστε νά
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γίνουν σπουδαίοι προϊστάμενοι ή διάσημοι αρχηγοί. Είναι δυνατόν είς δλους τούς
μαθητευομένους νά διδαχθούν αί αύταί ίδέαι, αί αύταί συνήθειαι καί μέθοδοι πού χα
ρακτηρίζουν τον καλόν προϊστάμενον, ό καθείς δμως έξ αυτών θ’ αφομοίωση εκείνα
εκ των στοιχείων τούτων τά όποια προσιδιάζουν καλύτερον προς την άτομικότητά του.
Αλλ’ είναι επίσης αληθές δτι μέ -την κατάλληλον διαπαιδαγώγησιν, μέ τάς
ειδικάς μεθόδους διδασκαλίας, μέ την μελέτην, την επιμονήν καί την πρακτικήν άσκησιν δύνανται ν’ άφυπνισθοϋν λανθάνουσαι ικανότητες, ν’ άναπτυχθοϋν καί νά βελτιω
θούν αύται, νά έπιταχυνθή δέ ή ούρίμανσις τού χαρακτηρος καί νά διαπλασθή τό άτομον είς προσωπικότητα. Βεβαίως αί ίδιορρυθμίαι τού χαρακτηρος θά υπάρχουν.
Ό κάθε μαθητευόμενος θά έ'χη τό ίδικόν του «στύλ» προϊσταμένου, τήν ίδικήν του
ατομικότητα.
Είναι λοιπόν γεγονός, δτι ό κάθε άνθρωπος έχει πλαστικότητα χαρακτηρος
ή οποία τού επιτρέπει νά προσαρμόζεται προς τούς δρους τής ζωής καί τού επαγγέλ
ματος τό όποιον θ’ άσκήση καί μάλιστα δύναται νά μεταβάλη καί αυτήν τήν αρχικήν
του άκατέργαστον φύσιν. Είς τήν πλαστικότητα δέ αυτήν κυρίως βασίζονται αί προσπάθειαι των παιδαγωγούν διά τήν διάπλασιν χαρακτήρων.
'Ως έκ τούτου δύναται νά λεχθή μετά βεβαιότατος, δτι τό σύνολον των ψυχι
κών ιδιοτήτων πού άπαρτίζουν τήν προσωπικότητα τού προϊσταμένου, όσονδήποτε
πολύπλοκοι καί αν είναι, ύπόκεινται είς τούς γενικούς κανόνας τής Ψυχολογίας καί
τής Παιδαγωγικής.
Διά τον Μ. Ναπολέοντα λέγεται, δτι στήν νεότητά του, πριν γίνη αξιωματικός,
επροκειτο να γίνη έμπορος έπίπλων. ’Εάν εξέλεγε τό στάδιον τούτο, αί περίφημοι
διοικητικαί του ικανότητες θά εόρίσκοντο είς λανθάνουσαν κατάστασιν. Ά λλ’ ό Να
πολέων είχε καταγίνει πολύ κατά τήν νεότητά του είς τήν μελέτην βίων διασήμων
ηρώων. Είχε σπουδάσει καλώς τήν ψυχολογίαν των, τάς πράξεις των καί τήν ζωήν
των. Μέ τον τρόπον δέ αύτόν άφυπνίσθησαν αί λανθάνουσαι ήγετικαί ίκανότητές
του καί διεπλάσθησαν καταλλήλως, ούτως ώστε δταν ή ευκαιρία παρουσιάσθη
κατέστη δυνατόν νά έκδηλωθοΰν καθ’ δν τρόπον αύται έξεδηλώθησαν.
'Η ιδιοφυία, ή θέλησις, ή μόρφουσις καί ή πείρα τής ζωής τον άνέδειξαν είς
ένα μεγάλον άρχηγόν.
"Ολα τά άτομα βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά γίνουν προϊστάμενοι καί αρχηγοί
τής αυτής ποιότητος καί τής αυτής αξίας. "Ολα δμως τά φυσιολογικά άτομα μέ τήν
κατάλληλον διαπαιδαγώγησιν δύνανται νά έκμάθουν τήν τέχνην τής Διοικήσεως.
Η ευγενική φιλοδοξία, ή άκαμπτος θέλησις, ή άνωτέρα άντίληψις τού καθή
κοντος, ή έμπρακτος έφαρμογή τών Χριστιανικών αρχών τής αγάπης καί τής αυτο
θυσίας, θά εξυψώσουν τό άτομον τό όποιον έδιδάχθη τήν τέχνην τής Διοικήσεως είς
την περιωπήν τού άξιου καί εμπνευσμένου προϊσταμένου.
2 . Ποία ή άποστολή τοΰ προϊσταμένου.
'Ο Rudyard Kipling, λέγει: «Οί αρχηγοί είναι εκείνοι τών όποιων ή καθ’
εαυτό ύπηρεσία συνίσταται είς τό νά οδηγούν τούς άλλους».
Κάθε άνθρωπος πού έχει τό τάλαντον, συνάμα δέ καί τό καθήκον νά έπηρεάζη
καί νά έξασκή επιβολήν είς τάς σκέψεις καί τάς θελήσεις τών ανθρώπων, είναι από
μιας άπόψεως καί ένας αρχηγός.
’Επί παραδείγματι, ό πατέρας είναι ό άρχηγός είς τήν οΐκογένειάν του, ό εφη
μέριος είς τήν ένορίαν του, ό δήμαρχος είς τήν περιφέρειαν τοΰ Δήμου του, ό έργοστασιάρχης είς τό έργοστάσιόν του, ό πλοίαρχος είς τό πλοΐον του, κ.ο. καθεξής.
’Από είδικωτέρας δμως άπόψεως, άρχηγός ή προϊστάμ,ενος είναι έκεΐνος ό
οποίος εύρίσκεται επί κεφαλής μιας υπηρεσίας, ένός οργανισμού, μιας έπιχειρήσεως.
Είναι ή κεφαλή, ή οποία σκέπτεται καί ενεργεί προς τό καλώς έννοούμενον
συμφέρον τής όμάδος, τής όλότητος. Είναι εκείνος πού τό προετοιμάζει καί τό πραγ
ματοποιεί διά μέσου τών άλλων, καί ό όποιος κάμνει τούς άλλους νά γνωρίζουν τί

Πώς νά διοικής ή πώς Οά γίνης.καλός προϊστάμενος
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θέλουν καί πώς νά ενεργούν.Καί έπειδή γνωρίζει τί θέλει καί πώς πρέπει νά ένεργήση
είναι εις θέσιν επίσης καί νά συντονίζη τάς προσπάθειας τών άλλων, ώστε νά έπιτευχθή
τό έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα. Συνήθως πολλοί είναι δυνατόν νά γνωρίζουν τί πρέ
πει νά γίνη εις κάθε πεοίστασιν, χωρίς όμως καί νά γνωρίζουν πώς πρέπει νά γίνη
αυτό. Συνήθως πολλοί ή μάλλον όλοι ποθούν την βελτίωσιν τής άποδόσεως μιας εργα
σίας. χωρίς όμως καί νά γνωρίζουν πώς είναι δυνατόν αυτή νά πραγματοποιηθή .
Ό ρόλος του προϊσταμένου συνίσταται εις τοϋτο, νά δύναται νά πραγματοποιήση
εις κάθε περίστασιν διά μέσου τών άλλων εκείνο πού πρέπει καί νά δύναται νά βελ
τίωση την άπόδοσιν τής εργασίας την όποιαν διευθύνει.
' Η επιτυχία του δέ έξαρτάται κυρίως άπό την ικανότητα του νά συνενώνη
τους άνθρώπους πού διοικεί εις μίαν κοινήν προσπάθειαν καί νά κατορθώνη ώστε
νά εύρίσκωνται οδτοι εις αρμόνικάς σχέσεις μεταξύ των. Προς τούτο είναι άνάγκη
νά κάμη τούς άλλους νά τον ύπακούουν. Αλλά τό αληθινόν μεγαλεΐον του δεν έγκει
ται μόνον εις τό νά έπιβάλλεται εις τούς άλλους, άλλά καί νά κάμη τούς άλλους νά τον
αγαπούν. Καί αύτό θά γίνη μόνον όταν τούς δίδη καί έκεΐνος κάτι άπό την καρδιά
του, όταν τούς κατακτήση μέ την καλωσύνην του, την δικαιοσύνην του καί την άγάπην του. Ή άγάπη αιχμαλωτίζει, αύτή είναι πού κερδίζει την. καρδιά. Καί τότε όλα
γίνονται άπλούστερα καί εύκολωτερα.
'Ο ρόλος τού καλού προϊσταμένου συνίσταται επίσης εις τό νά έχη την ικανό
τητα νά βελτιώνη τάς μεθόδους εργασίας, νά έκπαιδεύη τούς ύφισταμένους του, νά
καταρτίζη στελέχη καί κυρίως νά προετοιμάζη εκείνον πού θά τον άντικαταστήση.
’Επίσης νά έχη τήν ικανότητα ν’ άναπτύσση την πρωτοβουλίαν τών υφισταμένων
του, νά έκλέγη τούς άμέσους συνεργάτας του μεταξύ τών άρίστοτ; τό ήθος. ’Αλλά
διά νά έπιτύχη είς τήν άποστολήν του πρέπει νά είναι καλός ψυχολόγος καί νά έμπνέεται άπό άνώτερα ιδεώδη.
Είναι άπαραίτητον νά δύναται νά ψυχολογή καλώς τά πρόσωπα μέ τά όποια
έρχεται είς έπαφήν, διά νά χρησιμοποιή έκαστον άναλόγο^ς προς τάς ικανότητάς του
καί τήν άξίαν του, διά νά προλαμβάνη προστριβάς μεταξύ εκείνων πού διοικεί καί
νά' τάς έξομαλύνη, όταν άναφανοΰν, επίσης δέ νά έξασφαλίζη τήν άπό κοινού ομα
λήν συνεργασίαν. Εννοείται ότι καί ό ίδιος πρέπει νά είναι υπόδειγμα ακρίβειας,
τάξεως, εύπρεπείας, καί νά ένσαρκώνη τα ιδεο^δη τής όικαιοσυνης και της αυτοθυσίας.
Ό άξιος τής αποστολής του προϊστάμενος, ό όποιος φιλοδοξεί νά συνδέση τό
όνομά του μέ τήν υπηρεσίαν πού διοικεί, ό όποιος επιδιώκει ν αφιση υπόδειγμα προς
μίμησιν, οφείλει νά έμπνέεται άπό άνώτερα ιδεώδη. Είναι δέ ταΰτα, τά μοναδικά
ιδεώδη τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
Ή φλογερά φιλοπατρία άφ’ ένός καί ή.προσήλωσις προς τήν Θείαν διδασκα
λίαν τού Λυτρωτού μας Χριστού άφ’ ετέρου, θ’ άποτελοΰν δι’ αυτόν τούς δύο πόλους
τών ένεργειών του καί τών κατευθύνσεών του.
Οί λόγοι τού Θεανθρώπου, «δεν ήλθον διά νά υπηρετηθώ, άλλά διά νά υπηρε
τήσου», θά πρέπει ν’ άποτελοΰν τό έμβλημα παντός άξιου προϊστάμενου.
Καί όταν ή έπιτέλεσις τού καθήκοντος έπιβάλη σκληράς δοκιμασίας καί
δυσβαστάκτους θυσίας, όταν ή άνωτέρα άντίληψις τού προς τήν Πατρίδα καθήκοντος
έπιβάλη καί αύτήν έτι τήν ύπερτάτην θυσίαν, ό άξιος τής άποστολής του προϊστά
μενος, ακολουθών έν τούτω τό παράδειγμα ’Εκείνου, ο οποίος πρώτος εβαδισε τον
αίματοβαμμένον δρόμον τού Γολγοθά έξ άγάπης προς ημάς, οφείλει νά μή διστάση
όπως βαδίζη καί ό ίδιος τον άνηφορικόν δρόμον τής Θυσίας, μέ τήν βεβαιότητα ότι
θά έχη ώς συμπαραστάτην καί έμψυχωτήν, ό όποιος θά τού δίδη τό θάρρος καί τήν
δύναμιν νά άντέχη καί νά ύπομένη, ώς επίσης καί τήν ψυχικήν γαλήνην -την ύπερβαίνουσαν πάντα νοΰν.
'Η Πατρίδα μας διψά αρχηγούς καί προϊσταμένους, οί όποιοι νά έμπνέωνται
άπό τήν άνωτέραν αύτήν άντίληψιν τού καθήκοντος.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ Α Ι ΝΕΟΙ

ΤΑ ΠΑΙ ΔΙ Α
ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ
'Υπό κ. ΣΤ ΑΝ ΡΟΟΥΛΑΝ, υΐοϋ
Άπό τό περιοδικό New York Times 1 Μαΐου 1955.
—______________(Άποκλειστικότης δημοσιεύσειος διά τήν 'Ελλάδα________________
"ών « ’Αστυνομικών Χρονικών)). Κατά μετάφρασιν του
Ύπαστυνόμου Α ' κ . ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΥ ΤΐΑΝΝΟΥΑΗ
«'Ο ’Α στυνομικός ’Α θλητικός Σ ύλλογος ( ίδ ιω τ . δικαίου) τής
Ν. 'Υόρκης, χρησιμοποιούν τή ν «διά το ϋ αθλητισμού προσέ γ γ ισ ιν » , έβοήθησε πολλούς νέους νά γ ίν ο υ ν καλοί π ο λΐτα ι»

Ο Αστυνομικός Αθλητικός Σύλλογος (Α.Α.Σ.) ό όποιος εισέρχεται στά 25
του χρόνια,^ ίδρύθη άπό τον Ύπαστυνόμο Α 'κ. Edward W Flynn του Γραφείου ΓΙροληψεως του Εγκλήματος της Αστυν. Δ/νσεως Ν. ' Υόρκης. Αφορμήν έδωσαν τά
παράπονα των πέριξ καταστηματαρχών μιας φτωχογειτονιάς του Μπρόνξ, όπου μια
σπείρα νέων προέβαινε σέ πράξεις βίας. Ό Ύπαστυνόμος Flynn έκάλεσε τότε όλους
‘■οος^νεους
"ους ρώτησε τι ζητούσαν. Οί νεαροί έμειναν έκπληκτοι: αύτός
δεν ήτο ό συνηθισμένος τρόπος ένεργείας των αστυνομικών. Τού είπαν ότι ήθελαν
νά παίξουν μπέΐζ—μπώλ.
^ Ο Λ παστυνομος Flynn επετυχε να συγκέντρωση το χρηματικό ποσόν για
τά άπαραίτητα έφόδια άπό τούς καταστηματάρχας καί τήν ’Αστυνομία τού εκεί
Αστυνομικού Σταθμού. Μια ομας μπειζ—μπωλ εσχηματίσθη, παιχνίδια έπαίζοντο
και ^τα παιδια έπαυσαν να ενοχλούν. Ό Α.Α.Σ. είχε συγκροτηθή. Ή ’Αστυνομική
Διευθυνσις ανέπτυξε τον Σύλλογο έπί βάσεως πού νά καλύπτη ολόκληρο ’τήν πόλι
έ.σι, ωστ^. σήμερα καθένα απο τα 80 ’Αστυνομικά Τμήματα τής πόλεωςέχει 10000
μέλη, ηλικίας απο 7-18 ετών. Ίά τρία στά τέσσαρα είναι αγόρια.
Ο ^Αστυνομικός ’Αθλητικός Σύλλογος δεν ισχυρίζεται ότι άποτελεί τήν ολο
κληρωτικήν άπάντησι στήν παιδική εγκληματικότητα. Ξεκίνα άπό τό άπλούστατο
γεγονος, ότι η νεαρα ηλικία συνήθως μεταπηδά στην άδικοπραγία όταν δεν έχη τίποτ’
άλλο να κάνη. Τ οτε, ιδιαιτέρως δε στις φτωχές καί πυκνοκατωκημένες συνοικίες
τής πόλεως, η νεαρα ηλικία τής οποίας οι αναγκες ψυχαγωγίας δεν ικανοποιούνται
άπό τούς γονείς ή άπό άλλες οργανώσεις άναζητεΐ τήν «άντικοινωνικότητα». Ό ίδιος
αύτός ’Αστυνομικός Σύλλογος αντιμάχεται προς περιστολήν τής παιδικής άδικοπραγίας, παρέχοντας στους νέους καί στις νέες ένα ποικίλο πρόγραμμα αθλητισμού καί
χειροτεχνίας, για να περνούν τις ελεύθερες ώρες των, τις ώρες τής ανίας, καί ιδιαίτερα
μεταξύ 3—9 μ.μ.Δηλαδή τότε πού ή μεγαλύτερη παιδική έγκληματικότης εκδηλώνεται.
Ό Α.Α.Σ. είναι μία όργάνωσις ιδιωτική, όχι κερδοσκοπική, καί ή οποία συνδέε
ται με την Αστυνομική Διευθυνσι. Συντηρείται άπό εισφορές, οί όποιες ζητούνται
ταχυδρομικούς εις μεγαλην κλίμακα, επικεφαλής του δέ βρίσκεται ό Υποδιευθυντής
προϊστάμενος _τοΰ Γραφείου Βοήθειας Νεότητος τής Αστυνομικής Διευθύνσεως
κ. Τζαίημς^ Νόλαν. Μία κατάστασις χαρακτηριστική τού έργου τού Α.Α.Σ. μπορεί
νά άνευρεθή στο Τμήμα τής Μπέργκεν Στρήτ, τού Μπροΰκλιν, πού διοικεΐται άπό
τον κ. Στέφεν Πόουελ.
Προς βορράν καί άνατολάς, τό Τμήμα καλύπτει την εμπορική περιοχή τού
κάτω τμήματος της πόλεως καί καταλήγει στά κράσπεδα τής πυκνοκατωκημένης
συνοικίας τού Bedford-Styvesant. Προς Νότον συνορεύει κατά ένας μέρος μέ τό
Προσπεκτ Παρκ, που περιβάλλεται απο ήσυχους δρόμους μέ λίγες πολύ ωραίες παληές μονοκατοικίες.
Προχωρείτε μέσα στο Αστυνομικό Κατάστημα τού Σταθμού τής Μπέργκεν Στρητ, στην έκτη Λεοοφορο, ένα Κυριακάτικο πρωινό, αφήνετε πίσω σας τό
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γραφείο του 'Υπαστυνόμου καί φθάνετε στο βάθος της αιθούσης συγκεντρώσεων
εκεί, πίσω από ένα γραφείο, στη γωνιά, θά δήτε ένα αστυφύλακα της νεολαίας, τον
Vincent Ν. Maronne—τον «Βίν» γιά πολλές εκατοντάδες νέο^ν.
«Γεννήθηκα καί μεγάλωσα στο κάτω τμήμα της πόλεως Μπροϋκλιν», είπε ό
Βίν σ’ ενα έπισκέπτη προ ολίγου καιρού, «καί γνωρίζω τις ανησυχίες καί τά ποο
βλήματα αύτών των παιδιών καί μπορώ νά ομιλώ τή γλώσσα, τους». 'Ο Βίν είναι
αστυνομικός έπί 20 χρόνια σχεδόν, ύπηρέτησεν ώς άστυφύλαξ τάξεως στήν Μπέργκεν Στρήτ δέκα χρόνια περίπου καί είναι πατέρας. Είναι ένας ύψηλόσωμος άνδρας
1.82 μ., μέ μαύρα μαλλιά καί πλατύ πρόσοοπο καί ό όποιος δεν δίνει σημασία στά
43 χρόνια του.
«Γό πρωί κάθε Κυριακής χορηγώ δωρεάν εισιτήρια γιά θέατρα», έξήγησεν ό
Βίν. «Τά εισιτήρια αύτά είναι ένα θέμα γιάτό όποιο συνεργάσθηκα μέ τούς διευθυντάς

Ό A. Α. Σ. ^εργάζεται διά τήν άυαμόρφωσιν καί ψ υχ α γω γίαν των παιδιών φτωχών
συνοικιών της Ν. Ύόρκη;. Σπόρ, έκδρομέ;, διασκεδάσει;, μουσική καί διδασκαλία δια
φόρων θεμάτων, καλύπτουν μέρο; τής εργασία; του. ’Ανωτέρω αθλοπαιδιά μέ δίσκου;.

τών θεάτρων. Δίνω περί τά 50 εισιτήρια την έβδομάδα. Αύτό μέ κάνει νά βρίσκωμαι
σε επαφή μέ τά παιδιά. "Ενας ικανός αριθμός άπό αύτά έρχονται έδώ έπειδή διαφο
ρετικά δέν θά μπορούσα νά τά συναντήσω κι’ έτσι μπορώ νά μαθαίνω τά προβλήματα
για κάποιο φίλο του.ΐΐηρε ένα εισιτήριο
για τον εαυτό του και μια αίτησι του Α.Α.Σ. για τον φίλο του. Μετά μισή ώρα έπέστοεώε ηαζί υ . ε τον CDlXo. fΗ C C L 'r r im . C . UTroVF.VOiYN.frp.VYi r/ τ τ η Τ·ην Trr/T-rnr/
r/M —νιΤΛ
t ic
περ
po
εδομένο θερινό άθλητ _ σπορ.
__ r .
Γρεΐς ομάδες—παιδών, νέων, έφήβων—αντιπροσωπεύουν την περιφέρεια στην αθλη
τική κίνησι τού δήμου. "Αλλες ομάδες, συνήθως τέσσαρες ή πέντε τον αριθμόν, ώς
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«πλεόνασμα συλλόγων» σπεύδουν νά ενσωματωθούν σέ γειτονικά Τμήματα.
'Έξη νέοι άτακτα καί μέ άνάγωγο τρόπο μπήκαν μέσα στην αίθουσα συγκεν
τρώσεων. "Ενας ξανθομάλλης 13 έτών σπρώχνοντας τούς άλλους έκανε χώρο καί ξε
πρόβαλε εμπρός τους: «θέλουμε νά. παίξουμε μπέϊζ-μπώλ», είπε. 'Ο Βίν έγνώριζε
τούς τέσσαρες απ’ αυτούς. ’Έδωσε λοιπόν μια αίτησι τού Α.Α.Σ. στους άλλους δυο.
«Θέλετε νά παίζετε ώς ένα γκρούπ»; ρώτησε. Τά παιδιά άπήντησαν κατα
φατικά. «’Έχετε άλλους στο γκρούπ;» Ό ξανθομάλλης είπε πώς υπήρχαν άλλοι εννέα.
Ό Βίν έφτιαξε άλλες εννιά ακόμη
αιτήσεις τού Α.Α.Σ. καί ώρισε
την ημερομηνία πού θά τούς έβλε
πε στο γήπεδο. «’Έχουμε ένα κα
λό σήμα για την ομάδα σας», είπε
ό Βίν.
Τά παιδιά βγήκαν έξω μέ
θορύβους καί άταξίες καί έφυγαν.
«Σάς έλεγα πώς είναι ένας καλός
φίλος» είπε στούς άλλους μιλών
τας μέ την άκρη τού στόματός
του ό ξανθομάλλης.
«"Οταν έρχεται ένα γκρούπ
άπό παιδιά καί θέλουν νά άποτελέσουν μιά ομάδα, τά ένθαρρύνουμε νά παραμείνουν στο γκρούπ»
έξήγησεν ό Βίν. «Τό κύριο έργο
μας συνίσταται όχι στο νά φτιά
ξουμε νικήτριες ομάδες, άλλά νά
πλησιάσωμε τήν άντικοινωνικότητα καινά κρατήσουμε τούς νέ
ους μακριά άπό κάθε βιαιοπραγία.
Αυτά ήσαν παιδιά—κάτω των
14 έτών. Οί νέοι είναι ήλικίας ά
πό 14—16 καί οί έφηβοι άπό 1618. "Ενα παιδικό γκρούπ έδημιουρ γήθη μέσα σέ μιά ομάδα,
όπου κατέλαβε πραγματικά θέ
σεις».
Εΐδικαϊ εορταί όργανοΰνται στις όποιες παίζονται
' Η ιστορία αύτού τού γκρούπ
πατροπαράδοτα παιχνίδια. Ανωτέρω τό «δάγκωμα £ργ£ζε(> σ τή γ ω ν ιά ενός δρόμου
τοΟ μήλου.
~ , % \
/

μιας απο τις φτωχότερες συνοικίες του Τμήματος, τήν άνοιξι τού 1951. Είχαν ύποβληθή παράπονα άπό καταστηματάρχας τής περιφέρειας εναντίον μιά.ς σπείρας παιδιών καί μερικά άπό τά
παράπονα αυτά έφθασαν, μέσω τού Βίν, στό Γραφείο Βοήθειας Νεοτητος, το οποίο
συνεργάζεται στενά μέ τον Α.Α.Σ. όπου καί παραπέμπει τούς νέους.
'Ο Βίν μετέβη έπί τόπου καί παρηκολούθησε βλέποντας τά πέριξ. Πολύ γρήγορα
είδε ένα γκρούπ παιδιών σέ μιά γωνιά τού δρόμου, έπλησίασε καί άρχισε νά τούς ομιλή
γιά μπέϊζ-μπώλ. Τού είπαν, λοιπόν, ότι πολύ θά ήθελαν νά φτιάξουν μιά ομάδα.
Ό Βίν τά έκάλεσε νά έλθουν στό Αστυνομικό Κατάστημα, τήν έρχομένη Κυριακή.
Στις 10 π.μ. 14 παιδιά είσήρχοντο ήσυχα καί μέ τήν αΐσθησι τής ενοχής ζωγραφισ
μένη στά πρόσωπά των, μολονότι έφλογίζοντο άπό τήν έπιθυμία να παίξουν μπαλα.
Πρίν περάση ή μέρα αύτή, είχαν γίνει μέλη τού Α.Α.Σ. καί ό κατάλογος τής ομαδος
είχε καταρτισθή. Περί τό τέλος τού καλοκαιριού, ένίκησαν τήν πρωταθλήτρια ν έ ω ν
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του Μπροΰκλ.ιν. Γά παράπονα έπαυσαν καί ένας άπό τούς παραπονεθέντας κατα
στηματάρχες έγινε ύποστηρικτής τού Α.Α.Σ. καί οικονομικός ενισχυτής του.
Σύμφωνα μέ το θερινό πρόγραμμα του Α.Α.Σ. πού έκτείνεται εις ολόκληρον
την πόλιν, κάθε οδός πού μετέχει στο πρόγραμμα έπιβλέπεται άπό δύο εκπαιδευ
μένα καί άμοιβόμενα κατάλληλα πρόσωπα. Προβλέπονται δέ παιχνίδια αθλητικά,
χειροτεχνία καί διάφορα δραματικά. 'Υπάρχει έπίσης ή πρόβλεψις διά την έκμάθησιν τραγουδιών καί διαφόρων εθίμων πού ισχύουν εις έθνη των 'Ηνωμένων Εθνών.
Οί κοπέλλες ιδιαιτέρως παρουσιάζουν μεγαλυτέραν ενεργητικότητα εις τήν έκτέλεσι τού προγράμματος. 'Υπάρχει έπίσης μια θερινή κατασκήνωσι τού Α.Α.Σ.—ή
Fox Lair εις τό Adirondack Mountains. ’Οκτώ μέχρι δέκα παιδιά τής Μπέργκεν
Στρήτ, πηγαίνουν εκεί κάθε χρόνο.
Κατά τον χειμώνα, τό βάρος τής άθλητικής κινήσεως μετατίθεται στο μπάσκετμπώλ. Άπό τά 26 κέντρα πού ό Α.Α.Σ. διαθέτει μέσα στην πόλι, τά χρησιμοποιού
μενα κατά περιόδους, ·ή Μπέργκεν Στρήτ κατέχει τό ένα καί τό χρησιμοποιεί στο
μπάσκετ-μπώλ, πίγκ-πόγκ καί σκάκι. "Οσο δέ γιά πυγμαχία (οί Sugar Ray
Robinson καί Tiger Jones έξεπαιδεύθησαν στον Α.Α.Σ.) καί άλλη δραστηριότητα, όπως δράμα, μουσική, πλεκτική κ.λ.π., ό Βίν στέλνει τούς νέους σ’ ένα γειτονικό
κέντρο συνεχούς λειτουργίας, δηλαδή στο Loewe ή το Miccio Center. 'Υπάρχουν

’Εκτός των σπόρ, ό A. Α. Σ. ενθαρρύνει καί τά καλλιτεχνικά ταλέντα. ~’Έργα των
διακρίνονται στον τοίχο.

12 σάν αύτά τά κέντρα στήν πόλι, όλα μέ εκπαιδευμένο καί κατάλληλο προσωπικό.
«Αυτά τά κέντρα πήραν ονόματα πού άπενεμήθησαν σ’ αύτά εις μνήμην άστυνομικών φονευθέντεον εις τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος», ειπεν ό Βίν. «Ό Joe Miccio
ήταν ένας ντέτεκτιβ μαζί δέ καί ό όμιλος τής Μπέργκεν Στρήτ».
Πολλά έπίσης προσφέρουν πρόσευπα τά όποια παρέχουν δωρεάν καί έθελοντικώς τίς υπηρεσίες των, ιδιαιτέρους δέ υπηρεσίες προπονήσεων καί διαιτησίας
τού μπέϊζ-μπώλ καί μπάσκετ. ’Ασχολούνται μιά δωδεκάδα άπό αυτούς τούς έθελοντάς, έκ των όποιων μερικοί εργάζονται μόνον τό καλοκαίρι, γιά νά κρατήσουν
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έν λειτουργία τδ πρόγραμμα του Α.Α.Σ. της Μπέργκεν Στρητ. Ολους τους εθελοντάς δέχεται εις άκροάσεις καί εποπτεύει ή Αστυνομική Διεύθυνσις. 'Ένα άπό αυτά
τά έθελοντικά πρόσωπα της Μπέργκεν Στρήτ, ό Φράνκ Λάϊονς, ύπήρξεν ό σημαντικώτερος προπονητής τής Dean Street Dodgers, μιας άπδ τις γνωστότερες ομά
δες μπέϊζ-μπώλ του Τμήματος.
«"Ολοι οί παϊκται της είναι νομοταγείς τώρα», είπε για τούς Dodgers 6 Βίν.
Ή ιστορία τους αρχίζει τδ 1947, στήν δδδ Dean, κοντά στο Κ ατάστημα τού
’Αστυνομικού Σταθμού. Τά φτωχικά στήν έμφάνισι σπίτια της οδού, έστέγαζαν
ένα πλήθος άπδ 400 παιδιά, ήλικίας άπδ 10—18 ετών. Σαράντα άπ’ αυτά είχαν έλθη
εις άντίθεσιν μέ τήν έννομον τάξιν. Οί μεγαλύτεροι τους, άκολουθούσαν τδ δρόμο
πρδς τις σπείρες κακοποιών καί μισούσαν τούς αστυνομικούς.
Τδ Γραφείο Βοήθειας Νεότητος καί ό Α.Α.Σ. άντιμετώπισαν άπδ κοινού τδ
πρόβλημα. Τό γραφεΐον είσεχώρησε μέσα στις οικογένειες καί ό Α.Α.Σ. ώργάνωσε
τά παιδιά σέ ομάδα άθλητική, μέ τήν επωνυμία Dean Street Dodgers. Βαθμηδόν
ή τρομοκρατία έξηφανίσθη. Ό Βίν άντελήφθη δτι είχε κερδηθή ή κατάστασις, δταν
μια ήμέρα τά παιδιά έβάδισαν προς τδ ’Αστυνομικόν Κατάστημα καί παρουσιάσθηκαν στδν κατάπληκτο άπδ τδ γεγονός Άρχιφύλακα, ο οποίος κρατούσε στά χέρια
του ενα πακέττο τσιγάρα. "Ενας άπδ τούς νέους κατετάγη στήν ’Αστυνομία καί πολλοί
πήγαν στδ κολλέγιο.
Μολονότι ό άθλητισμδς καί κάθε άλλη κατάλληλος δραστηριότης μέ έπιδιώξεις ψυχαγωγίας καί άναμορφώσεως τής ψυχής τών παιδιών είναι τά περισσότερον
ένδεδειγμένα έν προκειμένω διά τήν έπιτυχίαν τού σκοπών τού Α.Α.Σ., έν τούτοις
όλα αύτά άπορροφοϋν μόνον τδ εν τέταρτον περίπου έκ τών 50 καί πλέον ωρών έβδομαδιαίο^ς πού διαθέτει ό Βίν. Πολύς χρόνος διατίθεται εις τήν προσπάθειαν προσελκύσεως νέων μελών. Ό Βίν περιέρχεται τδ μεγαλύτερο τμήμα τής περιφερείας τού
Τμήματος, μια φορά τήν έβομάδα τουλάχιστο. Συνομιλεί μέ τούς εμπόρους τής περι
φέρειας καί τούς διευθυντάς τών σχολείων, ’Εκκλησιών καί ιδιωτικών οργανώσεων,
έξετάζων διαρκώς καί έπισταμένως περιπτώσεις νέων, οί όποιοι έχουν ενδεχομένους
άνάγκην τού Α.Α.Σ. Θεωρεί καθήκον του νά γνωρίζη όσον τδ δυνατόν περισσοτέρους
νέους καί πραγματικά γνιορίζει έναν καταπληκτικόν άριθμδν άπδ αυτούς.
Κάποια μέρα είδε δυο οχτάχρονα παιδιά νά κάνουν τόν παλληκαρά σ’ ένα
τρίτο. Τδ ένα κρατούσε άπδ τό χέρι τδ θύμα τους, ένώ τδ άλλο, ένας ξανθομάλλης,
πού μ’ ένα μορφασμό έδειχνε άπειλητικά τά δόντια του, τδ χτυπούσε χωρίς οίκτο
στδ κεφάλι μέ μιά σάκκα σχολείου γεμάτη βιβλία. Ό Βίν τούς πλησίασε καί είπε:
«Σταματήστε». Ό μικρός σταμάτησε, άλλά κύτταξε κατσουφιασμένα τδ λιθόστρωτο.
«Μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε αυτή τή ζωηρότητα στο μπέϊζ-μπώλ, Jeff»,
είπεν ό Βίν.
Τδ παιδί φάνηκε έκπληκτο. «Πώς ξέρετε τδ όνομά μου;». «’Έχεις ένα άδελφό
πού παίζει μπάλλα σέ μάς. Μοϋ μίλησε γιά σένα καί τού μοιάζεις. Δέν θάθελες νά
παίξης σέ καμμιά ομάδα μας;». Χωρίς καμμιά δυσκολία καί τά τρία παιδιά, μέ παι
διάστικη φλυαρία, πήραν τδ δρόμο νά γίνουν παϊκται τής μπάλλας στδν Α.Α.Σ.
Ό άστυφύλαξ τής νεότητος είναι ένας άνεπίσημος πατέρας—έξομολογητής
καί ένα πρόσωπον εις τδ όποιον άπευθύνονται εις περιπτώσεις οίοινδήποτε άταξιών
καί έγκληματοπραξιών. Κατά τήν διάρκεια μιας άπό τις τελευταίες ήμέρες, πού ήταν
σαν όλες τις άλλες, ό Βίν έβοήθησε νά έπιλύση τά προβλήματά του ένα παιδί, πού
ήταν τρομοκρατημένο επειδή έκλήθη νά παρουσιασθή στδ Δικαστήριο, κέρδισε τρεις
«σκληρούς» νέους πού άκολουθούσαν τόν κακό δρόμο κι’ έφρόντισε νά άποκτήσουν
εργασία μέσω τού Γραφείου Τοποθετήσεων τής Διοικήσεως τού Α.Α.Σ. καί συνεζήτησε μέ ένα παιδί τδ πώς θά κατάφερνε νά εργάζεται στη δουλειά, άπδ τήν οποίαν
εΐχεν άνάγκη, χωρίς νά δια κόψη τδ σχολείο.
Είναι δυσχερές νά μετρηθή ή έπίδρασις τήν οποίαν ό Α.Α.Σ. άσκεΐ εις τήν άνα-

ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η «ΣΤΑΧΤΙΑ ΣΚΙΑ» ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΜΑΣ
Πώς ώρισμένα μέντιουμ προβλέπουν τον θάνατόν μας —Α ί ψ υ χ ικ α ί
«Ακτίνες» πού διαπερνούν τήν ύλην — Διόρασις καί Ραβδοσκοπία.
Τοϋ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ
_____________________ Προέδρου της 'Ελληνικής Έ - _______________________
ταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών

Στο προηγούμενο φύλλο μας είδαμε τάς ιδιότητας ώρισμένων μέντιουμ νά
βλέπουν χωρίς τήν βοήθεια τής όράσεως άλλα άπό άλλα μέρη τοϋ σώματός τιυν,
όπως τό μέτωπον, τ’ αυτιά ή τό στομάχι.
’Επί της διορατικής αυτής ίδιότητος ώρισμένων μέντιουμ, βασίζονται καί τα
παρατηρηθέντα φαινόμενα προγνώσεως των θανάτων, τά όποια κακώς άποδίδονται
εις τήν ειμαρμένην. Διότι δπως θά ίδο^μεν άργότερα, ειμαρμένη δεν υπάρχει εις τάς
λεπτομέρειας τής ζωής.
'Υπάρχουν λοιπόν μέντιουμ, τά όποια βλέποντα ώρισμένα άτομα προμαντεύουν
τον προσεχή θάνατόν των.
Ό τρόπος τής άντιλήψεώς των είναι διαφορετικός άναμ,εταξύ των καί κάποτε
εντελώς άκαθόριστος. Τά μέντιουμ ώς επί τό πλείστον άντιλαμβάνονται άσυναισθήτως τον προσεχή θάνατον, χωρίς νά μπορούν νά έκφράσουν τό πώς.
'Υπάρχουν έν τούτοις καί εξαιρέσεις, όπως έξαφνα ή σύζυγος τοϋ Βεράϊντε,
καθηγητοϋ τής Φυσικής εις τό Πανεπιστήμιου τοϋ ’Όσλο (Νορβηγία), ή όποια έπεσκέφθη καί τάς ’Αθήνας κατά τό 3ον διεθνές συνέδριου Ψυχοφυσιολογίας κατά τό
1930.
'Η Βεράϊντε συνήθως βλέπει κοντά εις τό μελλοθάνατον άτομον μιά σ τ α χ < Ί ά σ κ ι ά. Άφοϋ τήν ΐδή, εντός τριών τό πολύ ημερών τό άτομον αύτό θά είναι
πεθαμμένο !
Χαρακτηριστικόν είναι καί τό εξής έπεισόδιον:
Κάποτε εις τό ’Όσλο ή κυρία αύτή συνωμίλει μέ τον διευθυντήν μιας Τραπέζης. Σέ μιά στιγμή μπήκε ένας φίλος του τραπεζιτικός υψηλός, παχύς, ζωηρός, γεσχεσιν τής παιδικής έγκληματικότητος, κυρίως επειδή ό Α.Α.Σ. υπάρχει διότι υπάρ
χει παιδική έγκληματικότης, καθίσταται δέ κατ’ άνάγκην δραστηριώτερος όταν έπιδεινοΰται ή κατάστασις καί περιλαμβάνει εις τούς κόλπους του ένα άριθμό νεαρών
προσώπων, τά όποια είναι μέλη αύτοϋ άπλώς καί μόνον έπειδή εύρεθέντα κάποτε
εις τήν δίνην τής άντινομίας παρεπέμφθησαν στον Α.Α.Σ. υπό τοϋ Γραφείου Βοή
θειας Νεότητος. Ό Βίν είπε : «Οι έκθέσεις τοϋ Γραφείου Βοήθειας Νεότητος δει
κνύουν ότι ή δραστηριωτάτη νεολαία τοϋ Α.Α.Σ. δεν παρουσιάζει καμμιά ταρα
χοποιό δράσι».
Ό ’Αστυνομικός ’Αθλητικός Σύλλογος άποτελεί άπλώς μέσον προσεγγίσεως—
«προσέγγισις διά τοϋ άθλητισμοΰ»—τοϋ προβλήματος τής παιδικής έγκληματικό
τητος. Είναι ένα άπό τά πλέον κοινά πλησιάσματα καί είναι προφανές ότι θά καλύπτη πάντοτε ένα σημαντικό μέρος τής πάλης εναντίον τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων. Ό ρόλος τής ’Εκκλησίας καί τής οικογένειας είναι άναντιρρήτως βασικός.
’Αλλά ό σύλλογος άπό τής σκοπιάς του έχει βοηθήσει πολλούς νέους νά γίνουν κα
λοί καί νομοταγείς έξω άπό κάθε άδηλον καί έκδηλον παιδικήν έγκληματικότητα.
ΤΕΛΟΣ

μάτος ενεργητικότητα καί ορμήν, ό όποιος έμ,εινε και κουβέντιασε μαζί των, επι
ολίγα λεπτά.
"Οταν έφυγε, ό διευθυντής άπευθυνόμενος προς την Βεράϊντε, ήτις είχε κυττάξει τον έλθόντα μέ περιέργειαν, τής είπε :
—Γιατί κυττάξατε έτσι περίεργα τό φίλο μου; "Αν είδατε καί σ’ αυτόν τή σταχτιά σκιά, έγελαστήκατε... Αύτός δεν φαίνεται νά έχη καμμιά ορεξι νά πεθάνη...
—Καί όμως τήν εΐδα... άπήντησε στενοχωρημένη ή Βεράϊντε, ένω ό τραπε
ζίτης έσήκαισε γελώντας τούς όλμους του.
Λοιπόν τό ίδιο βράδυ, ό φίλος του έπαθε άπό όξεΐαν σκωληκοειδίτιδα καί με
ταφερθείς επειγόντως εις νοσοκομεϊον ύπέστη έγχείρησιν και απεθανε. Έν τώ με
ταξύ άπεδείχθη δτι έπρόκειτο περί γαγγραινώσεως τοΰ εντέρου.
'Η έξήγησις τής περιπτώσεως αύτής είναι δτι ή Βεράϊντε άντελήφθη ύποσυνειδήτως τήν γάγγραιναν εις τον οργανισμόν του επισκέπτου και η φαντασία τ/)ς
άναπαρέστησε τήν έντύπωσιν μέ τό σύμβολον πού είχε συνηθίσει: Τη σ τ α χ τ ι α
σκιά.
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : Έ κ τοΰ φαινομένου τούτου συνάγεται δτι αί διάφοροι
ούσίαι εκπέμπουν κάποιο είδος ακτινοβολίας, διότι ήδη κατεσκευασθησαν ειόικα
ευπαθή όργανα σημειώσαντα αύτάς. Αί έλάχισται
δμως ταλαντεύσεις τής μαγνητικής βελόνης των,
ούτε νά σ υ γ κ ρ ι θ ο ϋ ν κ ά ν ή μ π ο ρ ο ϋ ν
μέ τ ά ς ζ ω η ρ ά ς κ ι ν ή σ ε ι ς τ ο ΰ ρ α 
β δ ί ο υ , προ πάντων επί ρεόντων ύδάτων.
Αί άκτινοβολίαι αύταί, έπηρεάζουσαι τό υπο
συνείδητον των μέντιουμ, προξενούν τάς. κινήσεις
τοΰ ραβδίου.
"Οταν δμως ανακαλύπτονται διά τής Ραβ
δοσκοπίας εγκλήματα, χαμένα άτομα ή διαγι
γνώσκονται άσθένειαι, φαίνεται μάλλον δτι πρόκει
ται περί άμέσου καί κατ’ εύθεΐαν δ ι α ι σ θ ή σ ε ω ς τού Υποσυνειδήτου των Ραβδοσκόπων, ό
πως έσυμπέρανε καί ό καθηγητής Β. Μπάρρετ έξετάσας τό φαινόμενον έκ μέρους τής Βρεταννικής
Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών.
Τό σημεΐον αύτό τής Ραβδοσκοπίας μάς ένδιαφέρει ιδιαιτέρως, διότι άποδεικνύει σαφώς δτι ή
άντίληψις αύτή είναι μία άκόμα λανθάνουσα ιδιώ
της τής Ψυχής, εν άκόμη άπό τά θαυμάσια πού
κρύπτομεν μέσα μας, χωρίς νά τό ύποπτευώμεθα.
'Η ίδιότ/;ς δμως αύτή, έχει τήν μεγαλυτέραν
Τό μέντιουμ της «σταχτιας σκιάς»
Βεράϊντε. Δεξιά της ό κ. Σνάϊδερ άπόδειξίν της εις τό πείραμα τό όποιον τήν παραλ
(Βιέννη). ’Αριστερά ό κ. Τανά ληλίζει μέ τάς άκτίνας X ή τάς άκτίνας Ραΐντγκεν.
γρας καί ό κ. Ζμοϋρλος (Πολωνία)
’Ακτίνας Ραΐντγκεν όμως ε ν σ υ ν ε ι δ ή τ ο υ ς ,
διότι ένω αί συνήθεις τοιαΰτα τρυποΰν άπλώς τήν ύλην ά φ ή ν ο υ σ α ι ε ι ς τ ή ν
δ ρ α σ ι ν ν ά ί δ ή τ ά ο π τ ι κ ά α ύ τ ή ς α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α , π.χ. τον σκελετόν μας, αί ψυχικαί άκτΐνες άφ’ ού τρυπήσουν τήν ΰλην καί ίδοΰν τί περιέχει
έ π ι σ τ ρ έ φ ο υ ν εΐ ς τ ή ν π η γ ή ν τ ω ν νά ειδοποιήσουν τον έγκέφαλον περί
τίνος πρόκειται.
Ό καλλίτερος τρόπος προς έκτέλεσιν τών πειραμάτων αύτών είναι ό έξης :
Θέτομεν μέσα εις κουτί αριθμόν όμοιων φακέλλων, έκ τών όποιων ό καθείς
νά περιέχη μέσα εις αδιαφανές χαρτί μίαν λέξιν, ένα γράμμα, ένα άριθμόν κ.τ.λ.

Ή «σταχτιά σκιά» πού συμβολίζει τον θάνατόν μας
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Έ ξ αύτών λαμβάνομεν ένα κατά τύχην ώστε ν’ άποκλείεται ή Τηλεπάθεια καί
τον δίδομεν εις το μέντιουμ. Έάν μάς εύρη το περιεχόμενον πρόκειται περί Δ ι ορ ά σ ε ω ς. "Ομοιον φαινόμενον απέδειξαν εις τήν Εταιρείαν Ψυχικών ερευνών εις
τινα βαθμόν τά μέντιουμ Κασσάνδρα καί Μαγγλίδου.
Ό πολύς Κρούξ μίαν ημέραν πείραματιζόμενος έθεσε κατά τύχην τό δάκτυ
λον εις έφημερίδα εύρισκομένην όπισθεν του καί είπε εις τό μέντιουμ νά του διαβάση
την λεξι πού ήτο από κάτω. Καί τό μέντιουμ επέτυχε εύρόν τήν λέξιν. Εις τό πείραμα
όμως αύτό ενδιαφέρει τό ότι ή έκπεμπομένη άπό τό μέντιουμ δύναμις επιστρέφει,
όπως εΐπομεν, νά τό είδοποιήση περί τίνος πρόκειται.
Έδώ είναι δέ τό κύριον σημεΐον πού πρέπει νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν
μας, διότι μάς δεικνύει ότι 'κάποια άόρατος δύναμις έκπεμπομένη άπό το σώμα τών
μέντιουμ, ε ν ε ρ γ ε ί κ α τ ά τ ρ ό π ο ν ε ν σ υ ν ε ί δ η τ ο ν .
Γα φαινόμενα της Σόφιας Βεράϊντε, ότι δηλαδή βλέπει πλησίον ατόμων μελ
λοθανάτων, έστω καί άν φαινομένικώς χαίρουν άκρας υγείας, είδος σ τ α χ τ ι ά ς
σ κ ι ά ς, άξίζουν νά μάς απασχολήσουν περισσότερον.
Ή σ τ α χ τ ι ά σ κ ι ά , είναι είδος άμαυράς διαγραφής ήν βλέπει έκπεμπομενην εκ τού σώματος πλειότερον ή όλιγώτερον χρόνον προ τοϋ θανάτου. Το σχήμά
της είναι όμοιον προς τό σώμα, ή άπόχρωσις σταχτιά διάχυτος, τόσον όμως θαμπή
ώστε νά μή διακρίνωνται τά χαρακτηριστικά. Παρατηρούνται συχνά εις αύτήν ζωηραί κινήσεις, περίπου όπως της φλόγας κηρίου χωρίς όμους λάμψεις. Ή σκιά αύτή
διακρίνεται μόνον εις ενήλικας καί όχι σε παιδιά, στά όποια φαίνεται μόνον μικρόν
σφαιροειδές λάμπον σχήμα, άκολουθοΰν εις άπόστασιν 1-2 μέτρων τό σώμα μέ τό
όποιον τό μέντιουμ έχει τήν έντύπωσιν ότι συνέχεται.
Κατά τήν στιγμήν τοϋ θανάτου ή σκιά συγχωνεύεται μέ τό σώμα καί τότε
φαίνεται μόνον μία έντονος λάμψις.
Τό μέντιουμ βλέπει τήν σκιάν αυτήν άπό παιδικής του ήλικίας. ’Ενθυμείται
ότι εις ηλικίαν 2 1/3 ετών τήν είδε εις τον πάππον της, τώρα όμως τήν βλέπει άσαφέστερον. Εις τον πάππον της τό όραμα ήτο τόσον ζωηρόν, ώστε όταν καθόταν έπάνω
στά γόνατά του τό έσύγχιζε μέ αυτόν, νομίζουσα δέ τό φαινόμενον έντελώς φυσιο
λογικόν, έξενίζετο όταν τής συνιστοϋσαν νά μή όμιλή γιά παρόμοια πράγματα. "Οταν
τό μελλοθάνατον άτομον πάσχη έξ οξείας νόσου ή άποθνήσκη έκ δυστυχήματος, ή
σκιά φαίνεται όλίγας ήμέρας ή εβδομάδας προ τοϋ θανάτου, ένώ άν πάσχη χρονίως
ή πρόκειται νά μείνη κλινήρης, ή σκιά δύναται νά φαίνεται έπί έτη ολόκληρα.
Στο επόμενον τεύχος θά ίδωμεν μερικά ένδιαφέροντα σχετικά περιστατικά
έμφανίσεως « σ τ α χ τ ι ά ς σ κ ι ά ς».
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ
— ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΟΥ —
. ......

Γραμμένο άπό τον John Lowellon. καί δη.■■■■ μοσιευμένο στό περιοδικό «Post», τ. 3 1 -3 -5 6 .--------------------Κατά αετάφρασιν τοϋ ’Αστυνόμου Α'
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

'Ο καθηγητής FRED INBAW χω ρίς νά
άπειλή ή υά χρησιμοποιή μεθόδους βα σ α νισ μ ο ϋ, άπ οσπ ά όμολογίας άπό δολοφό
νο υς, λ η σ τά ς, στραγγαλιστάς κ .λ .π . έγ κλη μ α τία ς φ ιλ ικ ά , π άνω σ’ ένα έγκάρδιο κο υβ εντο λό γι.

Ενωρίς ένα βράδυ κατά τον περασμένο Μάϊο ό Καθηγητής Fred Inbaw, του
Ποινικού Δικαίου τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Σικάγου των 'Ηνωμένων Πολιτειών,
έκάθητο στο Γραφείο του καί υπέγραφε μερικές επιστολές.
Τά εξωτερικά φώτα, καθώς καί αύτά τών αιθουσών εϊχον σβυσθή. Αύτό είναι
ένα μέσο τοΰ καθηγητοΰ γιά ν’ άποφεύγη τις επισκέψεις, δταν είναι άπησχολημένος.
’Έτσι κανείς έπισκέπτης δεν άνεμένετο αύτή την ώρα. Άπό δ,τι ό Καθηγητής έγνώριζε κανείς δεν βρισκόταν στο κτίριο, έκτος άπό μερικούς σπουδαστάς οί όποιοι με
λετούσαν στη βιβλιοθήκη, πού βρίσκονταν στο βάθος μετά άπό μερικές αίθουσες.
Ξαφνικά ή πόρτα τοϋ Γραφείου άνοιξε καί ένας παράξενος άγνωστος μπήκε
μέσα σιγά-σιγά με τά νώτα. Άφοΰ έκλεισε τήν πόρτα σιγά έγύρισε καί έκπληκτος
πήδηξε, βλέποντας τον Καθηγητή στο Γραφείο του, στο βάθος της αιθούσης κοντά
στο παράθυρο. Προφανώς ό άγνωστος δέν περίμενε νά βρή τον Καθηγητή εκεί.
Ό Καθηγητής θυμήθηκε δτι προ δύο. ήμερών το Μέγαρο είχε λεηλατηθή.
Θά έπρεπε ό καθηγητής νά έπιτεθή ;
Αυτοί οί μικροκλέπτες καμμιά φορά οπλοφορούν.
'Ο άγνωστος προσπαθούσε νά βρή τή χειρολαβή τής πόρτας καί άρχισε νά
ύποχωρή.
«Τι μπορώ νά κάμω γιά σένα, έφώναξε ζωηρά ό Καθηγητής».
((Συγγνώμην, άπήντησε ό άγνωστος, έψαχνα γιά τό εστιατόριο τοϋ οικήματος».
«Τό εστιατόριο είναι δεξιά σας», είπε ό καθηγητής Inbaw προς τον άγνωστο.
((Περάστε άπό εδώ, νά σάς το δείξω».
Βαδίζοντας σιγά ό Καθηγητής γιά νά μή τρομοκρατήση τον άγνωστο, τον
ώδήγησε προς τή βιβλιοθήκη.
Επιμελητής τής βιβλιοθήκης, καθώς ήξερε ό Καθηγητής, ήτο ένας πρώην
ναυτικός.
'Ο άγνωστος μέ μιά ματιά πού έρριξε μέσα στή βιβλιοθήκη κατάλαβε δτι
είχε άπατηθή. Έπεχείρησε νά διαφύγη προς τήν έξοδο, άλλά ό Καθηγητής jo είχε
προβλέψει αυτό καί μέ ένα πήδημα πού θά τή ζήλευε καί ό καλλίτερος άστυνομικός,
τον άρπαξε άπό τό δεξί χέρι καί τοΰ τό έστριψε πίσω.
'Ο έπιμελητής τής βιβλιοθήκης έτρεξε τότε καί κράτησε τον άγνωστο μέ
στριμμένο τό χέρι πίσω, ένώ ό Καθηγητής τηλεφώνησε στήν ’Αστυνομία.
'Ο συλληφθείς άπό τον Καθηγητή άγνωστος διεπιστώθη δτι ήταν πράγματι

'Επιστημονική ανάκρισή
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εγκληματίας, καταζητούμενος για διάφορα εγκλήματα, πού είχε διαπράξει καί γιά
τά όποια είχε καταδικασθή.
Τό βράδυ αύτό ό Καθηγητής παρουσιάστηκε ώς ένας ήρωας γιά τούς 170
πρωτοετείς φοιτητάς. στούς οποίους έδίδασκε έγκληματολογία. Οί πρωτοετείς
φοιτηταί διεπίστο^σαν στι ό Καθηγητής των δέν είχε μονάχα θεωρητικές γνώσεις
εγκληματολογίας, άλλά είχε καί αστυνομικές ικανότητες.
Πραγματικά δέ, είχε τέτοιες ικανότητες.
Τον καιρό πού αύτοί, περίπου, είχον γεννηθή, δ Invaw ήτο στο πρώτο Ε π ι
στημονικό Έγκληματολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου των Βορειοδυτικών
Πολιτειών ώς εκπαιδευτής στήν ’Αστυνομική επιστήμη. "Οταν δέ τό Εργαστήριο
τούτο άνέλαβε ή ’Αστυνομία τού Σικάγου, κατά τό 1938, αύτός έ'γινε ό πρώτος
Διευθυντής του. Ώ ς Διευθυντής τού άνωτέρω Έγκληματολογικοΰ ’Εργαστηρίου
απέκτησε μεγάλη πείρα μέ τούς δολοφόνους, τούς στραγγαλιστάς, τούς ληστάς,
τούς διαρρήκτας κλπ. εγκληματίας.
Οί πρωτοετείς φοιτηταί τής ’Εγκληματολογίας μπορεί νά μή τό γνωρίζουν
άλλά ό Καθηγητής Inbaw είναι πολύ φημισμένος στούς άστυνομικούς κύκλους,
ώς ό άνθρωπος πού κατέχει καλλίτερα άπό κάθε άλλον τήν ’Επιστημονική Άνακριτική τέχνη, πού έκανε τις βασανιστικές μεθόδους νά θεωρούνται οριστικά ένα άπηρχαιωμένο καί άναχρονιστικό μέσο άνακρίσεως.
Σήμερα, θεωρείται ώς ή αυθεντία σ’ ολόκληρη τή Χώρα, στήν ’Επιστημονική
’Αστυνομική Άνάκρισι.
Τό βιβλίον του «ή ’Επιστημονική Άνάκρισις» χρησιμοποιείται σ’ όλες σχε
δόν τις ’Αστυνομικές Σχολές τών Η.Π.Α. καθώς καί σέ πολλές Στρατιωτικές
τοιαύτες.
Ή διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο γίνεται άπό αύτόν σέ τρεις συνεχείς
ημέρες καί έτσι μπορεί νά διαθέτη άρκετό χρόνο γιά νά διδάσκη τούς άστυνομικούς
καί τούς εισαγγελείς τήν τέχνη τής ’Επιστημονικής Άνακρίσεως, πώς δηλ. ν’ άποσποΰν όμ,ολογίες άπό τούς εγκληματίες χωρίς νά χρησιμοποιούν βασανιστικές με
θόδους.
’Επί πλέον είναι Διευθυντής καί τής έφημερίδος υπό τον τίτλο «Τά
Έγκληματολογικά Χρονικά», είναι Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής ’Ακαδημίας τών
Δικανικών ’Επιστημών, Διευθυντής τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών τού Σι
κάγου καί Σύμβουλος τής Ένώσεως τών Δικηγόρων στήν ’Αμερική.
Τελευταίως έκαμε δύο ταξίδια στο εξωτερικό, ώς απεσταλμένος τής Κυβερνήσεως, προς έναρμονισμόν τών έγκληματολογικών Νόμων καί μεθόδων ’Επι
στημονικής Άνακρίσεως στή Δυτική Γερμανία.
Έγεννήθη τό 1910 στή Ν. ’Ορλεάνη καί άπό μικρός πήρε τήν άπόφασι νά
γίνη δικηγόρος. 'Ο πατέρας του ήτον εργάτης ναυπηγείου καί ήγωνίζετο νά συντηρήση τήν οικογένεια, του, πού άπετελεΐτο άπό τή σύζυγο καί 5 παιδιά, συνέστησε
δέ στο νεαρό γιό του νά γίνη δικηγόρος, λέγοντας ότι οί δικηγόροι κερδίζουν αρκετά
χρήματα.
Αφού πήρε τό πτυχίο του στο Πανεπιστήμιο τής Τουλάνης τό 1932, πήγε
στο Πανεπιστήμιο τής Βορειοδυτικών Πολιτειών γιά άνώτερες σπουδές.
Τό Πανεπιστήμιο τούτο είχε τό πρώτο Έγκληματολογικό ’Εργαστήριο καί
τούτο τράβηξε πολύ τό ένδιαφέρον τού νεαρού Inbaw.
Κατά τούς χρόνους αυτούς αί μέθοδοι τού βασανισμού προς άπόσπασιν ομο
λογιών έχρησιμοποιοΰντο ευρύτατα στά εσωτερικά διαμερίσματα τών ’Αστυνο
μικών Τμημάτων.
Στο βιβλίο του ό Ε. Η. Levine μέ τον τίτλο «Βασανισμοί» έγραφε, πώς ένας
νέος στή Νέα 'Υόρκη έβασανίσθη έπί δύο ώρες άπό άστυνομικούς πού ήσαν ώπλι
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σμένοι μέ δερμάτινα καί ελαστικά μαστίγια. Αύτδς καί δυο συνεργοί του κατελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω τή στιγμή πού διέπραξαν ληστείαν διά χρήσεως οπλών. Δυο
αστυνομικοί έφονεύθησαν παρά των κακοποιών, ενώ ο'ι δύο από τούς τρεις ληστάς
διάφυγον τή σύλληψι.
'Η ’Αστυνομία κατέφυγε σέ μεθόδους βασανισμοϋ γιά νά έξαναγκάση τον
συλληφθέντα νά μαρτυοήση τούς συνενόχους του.
Σπανίως βεβαίως έχρησιμοποιοϋντο σκληρά βασανιστήρια, πάντως όμως
σ’ όλες τις Πολιτείες ή χρήσις τοΰ βούρδουλα ήτο κοινό μέσο.
Μιά ’Εθνική ’Επιτροπή έπί τής εφαρμογής τών Νόμων έβεβαίωσε ότι παρό
μοιες μέθοδοι βασανισμοϋ έχρησιμοποιοϋντο σ’ όλη τή Χώρα.
'Ο Fred Inbaw είναι έναντίον τής χρήσεως βίας, ήθικής ή σωματικής. Ούδεμία νομική άξια έχει ή ομολογία άν άποσπασθή διά τής βίας, διά του βασανισμοϋ,
διά τών άπειλών ή άκόμη καί δι’ ύποσχέσεως έπιεικείας.
Μέθοδοι βασανισμοϋ, απειλών κλπ. μπορεί νά συντελέσουν καί σέ ομολογίες
άπό άθώους γιά άδικήματα πού δεν έκαμαν.
Ό Καθηγητής Inbaw δεν πιστεύει σ’ αύτές τις μεθόδους. Πιστεύει στήν ψυ
χολογία, πού μπορεί νά παγιδεύση τόν ένοχο, αλλά όχι τον αθώο. Καί αύτή είναι ή
νόμιμος μέθοδος.
Γιά έξ χρόνια πού ό Καθηγητής Inbaw υπήρξε διευθυντής τοϋ Έγκληματολογικοΰ ’Εργαστηρίου τοΰ Πανεπιστημίου, καί άργότερα Διευθυντής τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών τοΰ Σικάγου, έδοκίμασε έκατοντάδες τεχνασμάτων.
'Όταν άπέσπα μία ομολογία, έπήγαινε άργότερα καί πάλι νά συζητήση μέ τόν
όμολογήσαντα εγκληματία, γιά νά προσπαθήση ν’ άνακαλύψη ποια γραμμή τής Ά νακρίσεως είχε πείσει αυτόν ότι έπρεπε νά όμολογήση.
Π.χ. ύπήρξε ή περίπτωσις τοΰ άπαγωγέως - φονέως Zerry Thompson άπό
τήν Πεορία τοΰ Έλλινόϊς.
Τό έγκλημα τοΰτο έκαμε τέτοια αίσθησι στήν Πολιτεία, πού ό Κυβερνήτης
Horner έζήτησε νά έποπτεύση στήν άνάκρισι ό Καθηγητής Inbaw χρησιμοποιώντας
ένα «Καρδιογράφο)) (μηχάνημα έλέγχου ψεύδους)· ό Inbaw έπείσθη ταχέως ότι,
όλοι οί συλληφθέντες ύποπτοι ήσαν άθώοι, έκτος τοΰ Thompson.
Έν συνεχεία ό Καθηγητής χρησιμοποιών τήν «ψυχοαναλυτικήν άνάκρισιν»
άπέσπασε τήν ομολογίαν τοΰ δράστου. ’Αργότερα έπέστρεψε καί πάλι νά εξακρίβωση,
τί είναι έκεΐνο πού έκανε τόν Thompson νά πεισθή νά όμολογήση, άφοΰ ή ομολογία
έσήμαινε τήν ήλεκτρική καρέκλα.
Έπεσκέφθη τοΰτον στο κελί τών μελλοθανάτων τρεις ήμέρες ένωρίτερα άπό
τήν ήμέρα πού έπρόκειτο νά έκτελεσθή γιά τό φόνο ενός κοριτσιού όνόματι Mil
dred Hallmark.
’Από σένα βρίσκομαι έδώ, είπε ό καταδικασθείς στον Inbaw, σ’ ένα τόνο
εύθυμο. ’Αλλά δέν σοΰ κρατώ κακία. Αύτό ήτο τό καθήκον σου καί τό έξεπλήρωσες
κατά τόν καλλίτερο τρόπο.
Ό Thompson τότε είπε στο καθηγητή ότι, δύο υπήρξαν τά έξυπνα τεχνά
σματα (κόλπα) πού τόν παρέσυραν στήν παγίδα, πού τοΰ έστησε στήν άνάκρισι.
Ό Thompson'ήτο γνωστός ώς σεξουαλικώς άνώμαλος τύπος (σαδιστής).
Ό Καθηγητής έγνούριζε άπό τήν άποκτηθεΐσαν πείραν, ότι μερικοί τύποι σεξουα
λικώς άνώμαλοι τηροΰν ημερολόγια. Ό καταδικασθείς έσκέφθη κατά τήν άνάκρισι,
ότι άν ό Inbaw τόν ρωτοΰσε ποΰ φύλαττε τό ήμερολόγιό του θά ήρνήτ<Γ'ότι έχει
•ημερολόγιο. Πράγματι ό Καθηγητής Inbaw ρώτησε κατά τήν άνάκρισι: «Ποΰ είναι
τό ήμερολόγιό σου;»
Ό Thompson έκείνη τή στιγμή νομίζοντας ότι ό Καθηγητής κάτι γνώριζε
γιά τό ήμερολόγιό του είπε τήν άλήθεια.
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«Είναι στο σπίτι μου κρυμμένο κάτω απ’ το Γραφείο μου».
Τδ ημερολόγιο αύτό έφερε εις φως πολλές άπαγωγές πού είχε διαπράξει ό
Thompson, έκτος αύτής πού είχε καταλήξει σέ φόνο. Πράγματι ο Thompson είχε
άπαγάγει και είχε βιάσει κορίτσια, ποτέ όμως μέ την πρόθεσι νά τά σκοτώση.
'Ο Καθηγητής είπε τότε προς τον άνακρινόμενο για νά τον ένθαρρύνη ότι καί ή τε
λευταία ύπόθεσις δηλ. ή απαγωγή πού κατέληξε σέ φόνο, δέν είναι χειρότερη άπδ
της άλλες.
'Ο Thompson πράγματι δέν είχε πρόθεσι νά σκοτώση το κορίτσι. 'Απλώς τδ
έφίμωσε καί τδ έβίασε, όπως είχε κάμει καί στα άλλα. Πλήν, όταν τδ θύμα του δέν
επανήλθε στις αισθήσεις του γρήγορα, όπως είχε συμβή μέ τά άλλα θύματά του,
τδ έσπρωξε καί έπεσε άπδ τδ αυτοκίνητο πού έτρεχε καί έτσι σκοτώθηκε. ’ Ητο
σχεδόν άνθρωποκτονία έξ άμελείας. Έάν ό Thompson είχε μεγαλύτερη υπομονή
δέν θά συνέβαινε ό φόνος.
'Η περίπτωσις του Thompson, μάς δίνει έπίσης ένα καλό παράδειγμα χρησιμοποιήσεως τού καρδιογράφου.
Στά χέρια ένδς έμπειρου άνακριτοϋ τδ μηχάνημα αύτδ δύναται ν’ άποτελέση
έναν πολύτιμο βοηθό. Μ’ αύτδ μετρά τή πίεσι, τούς σφυγμούς, τήν άναπνοή, τή
μυϊκή άντοχή καί άλλες φυσικές άντιδράσεις, άπ’ οπού θά βγάλη θετικά συμπερά
σματα, κατά πόσον ό άνακρινόμενος ψεύδεται ή οχι.
'Ο Καθηγητής Inbaw, πού είναι Πρόεδρος στήν ’Αμερικανική ’Ακαδημία,
χρησιμοποιεί τόν Καρδιογράφο τακτικά στις περισσότερες περιπτώσεις ως ένα
άρχικδ μέσο τής μοντέρνας Άνακριτικής τέχνης.
Πριν νά όμολογήση τδ έγκλημά του ό Thompson, είχε γίνει ένα σοβαρό λάθος.
'Ο Thompson είχεν έπιτεθή καί εΐχεν άπαγάγει τδ θύμά του σ’ ένα νεκροτα
φείο καί άκολούθως τδ έβαλε σ’ ένα αυτοκίνητο.
"Ενα άλλο κορίτσι είχε άπαχθή καί είχε βιασθή προηγουμένως κατά τδν ’ίδιο
τρόπο καί άπδ τδ ’ίδιο νεκροταφείο. Άπδ τδν τρόπο δράσεως τού δράστου ή ’Αστυ
νομία εύλόγως έσχημάτισε τή γνώμη ότι καί τά δυδ έγκλήματα διεπράχθησαν άπδ
τδν ίδιο έγκληματία.
Τδ κορίτσι όμως πού άπήχθη προηγουμένως κατωνόμαζε μέ βεβαιότητα
ώς δράστη έναν ύποπτον νέο όνόματι Smith, πού είχε καταπληκτική ομοιότητα μέ
τδν Thompson.
Ό Thompson περιέγραφε στδ ημερολόγιό του μέ πολλές λεπτομέρειες, ώς ένα
άπδ τ’ άνδραγαθήματά του τήν άπαγωγή, γιά -την όποιαν τδ κορίτσι κατηγόρησε
τδν Smith.
Μία έξέτασις μέ τδν «Καρδιογράφο» είχε πείσει άπδ τήν άρχή τδν Καθηγητή
γιά τήν άθωότητα τού Smith, καί άργότερα γιά τήν ένοχή τού Thompson.
Τδ άνωτέρω σοβαρό λάθος, γιά τδν Καθηγητή είχε διευκρινισθή βέβαια μέ
τδν «Καρδιογράφο», άλλά έχρειάζετο οπωσδήποτε καί μιά ομολογία έφ’ όσον δέν
ύπήρχον άλλες άποδείξεις γιά νά καταδικασθή ό Thompson.
Τά συμπεράσματα άπδ τήν έξέτασι μέ τδν «Καρδιογράφο» δέν μπορούν νομικώς νά χρησιμεύσουν ώς άποδεικτικά μέσα, οΰτε δέ όπως πιστεύη ό Καθηγητής
θά φτάσουμε σ’ αύτδ τδ σημείο, νά τδν χρησιμοποιούμε ώς άποδεικτικδ μέσον ένώπιον των Δικαστικών ’Αρχών.
Τδ μηχάνημα αύτδ είναι πολύτιμος άνακριτικδς βοηθός, καί τίποτε άλλο.
Δέν υπάρχουν πειστήρια πού νά μπορή ή ’Αστυνομία καί ή Δικαιοσύνη νά προχωρήση στδ έργον της.
Ό καθηγητής Inbaw, έπειτα άπδ θετή άνακριτική έργασία, άποσπώντας
ομολογίες άπδ τούς υπόπτους, ή άποτυγχάνοντας σ’ αύτδ καί συζητώντας άργότερα
μ’ αύτούς, έχει δημιουργήσει άρχείο άπδ χιλιάδες ταξινομημένες κάρτες μ’ όλες τής
λεπτομέρειες των συμπερασμάτων του.
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Δύο κανόνες βγαίνουν από τή μελέτη των συμπερασμάτων του:
1. ’Ά ν το έγκλημα διεπράχθη άπό συναισθηματικά ελατήρια, ό ανακριτής
πρέπει νά δείξη στον ύποπτο συμπάθεια.
Σχεδόν όλοι οι φανείς εξαιρέσει των γκάγκστερς μπορούν νά υπαχθούν σ’
αύτή τήν κατηγορία.
2. ’Άν τό έγκλημα διεπράχθη γιά χρήματα, ό άνακριτής πρέπει νά άναλύση
ρεαλιστικά τήν ύπόθεσι. «Σέ καμμιά περίπτωσι δεν επιτρέπεται κακοποίησις καί
βασανισμός».
’Ιδού πώς, κατά τον πρώτον κανόνα, σέ μία περίπτωσι ενός εγκλήματος μέ
συναισθηματικά ελατήρια, πού διεπράχθη άπό έναν έκ περιστάσεως εγκληματίαν,
ό άνακριτής θά προχωρήση στήν άνάκρισιν, πού άπαιτεΐ συμπάθεια προς τον ύποπτο.
Ή σύζυγος του Guy Talmadge, ενός μεσόκοπου έργολάβου άπό τό ’Όρεγκον
του Έλλινόϊς τών Η. Π., έφονεύθη μέ μια σφαίρα στο κεφάλι.
Ή τραγωδία άνεφέρθη άπό τό σύζυγο, πού είπε ότι ήτο καί αυτός μαζί της
κατά τήν ωρα του φόνου.
"Οπως άνέφερε ό σύζυγος, αύτός καί ή σύζυγός του διέτρεχον έναν άγροτικό
δρόμο μέ τό αυτοκίνητό τους, οπότε ξεπετάχθησαν τρεις συμμορίτες καί άφοϋ τούς
άνάγκασαν νά σταματήσουν, τούς διέταξαν νά βγουν άπό τό αύτοκίνητο μέ σκοπό
νά τούς ληστεύσουν.'Η σύζυγος έβαλε τις φωνές καί ένας άπό τούς συμορρίτας πυ
ροβόλησε, τήν σκότωσε καί της πήρε τό δακτυλίδι της. ’Ακολούθως οί συμμορίτες
έτράπησαν εις φυγήν.
Κανείς άπό τούς αστυνομικούς στο ’Όρεγκον δέν έπίστεψε αύτή τήν ιστορία,
άλλά δέν κατώρθωσαν νά άναγκάσουν τό σύζυγο νά είπή τήν άλήθεια.
Κανένα στοιχείο δέν άνευρέθη εις βάρος τοΰ συζύγου. 'Η σύζυγος ήτο νεκρά,
ούτε άλλος μάρτυς έκτος άπό τό σύζυγο υπήρχε.
Τότε ό Εΐσαγγελεύς τής Ποινικής ’Αγωγής καί ό ’Αστυνόμος ήναγκάσθησαν
νά καλέσουν τον Καθηγητήν Inbaw νά τούς βοηθήση.
Ούτος άφοϋ έπληροφορήθη κατ’ άρχάς, δ,τι μπόρεσε γιά τον έργολάβο, τη
σύζυγό του καί τούς συγγενείς των, καθώς καί γιά τό παρελθόν αύτών, έτοιμάσθη
ν’ άντιμετωπίση τον ύποπτο σύζυγο. Παραδόξως δμως είδε δτι ό Εΐσαγγελεύς, ό
’Αστυνόμος καί οί βοηθοί του ζητούσαν όπως παρίστανται κατά τήν άνάκρισι πού
θά έκανε αύτός.
Τοΰτο όμως ήτο γι’ αύτόν άκατανόητο καί κακός τρόπος άνακρίσεως. Ά ν
προσπαθήσετε π.χ. νά πείσετε ένα φίλο σας νά σάς έμπιστευθή ένα μυστικό του,
τοΰτο δέν μπορεί νά γίνη μπροστά σ’ όλο τον κόσμο.
Ό Καθηγητής εύχαριστήθη γιατί είδε δτι τό Άνακριτικό Γραφείο δέν είχε
σίδηρα στο παράθυρο. Δέν υπάρχει άνάγκη νά ύπενθυμίζετε στον ύποπτο δτι ή ομο
λογία του θά έσήμαινε τήν άποστολήν του στις φυλακές.
Τό Άνακριτικό Γραφείο είχε ένα τραπέζι μέ μιά καρέκλα στη μιά πλευρά γ ι’
αύτόν καί μιά στην άλλη πλευρά γιά τον κρατούμενο.
"Ενα τραπέζι δμως μπορεί ν’ άποτελέση ένα ψυχολογικό τοίχο μεταξύ τοΰ
υποπτου καί τοΰ άνακριτοΰ, πού θά προσπαθή νά έπισύρη τήν εμπιστοσύνην αύτοΰ.
Τέλος τό τραπέζι μετεκινήθη καί τό Άνακριτικό Γραφείο έτακτοποιήθη έτσι πού
νά φωτίζεται έπαρκώς.
"Οταν τά πάντα ήσαν έτοιμα, ό ύποπτος σύζυγος ώδηγήθη συνοδεία αστυνο
μικών στο Γραφείο καί τον άφήκαν μόνον μέ τον άοπλο Καθηγητή.
Ό Inbaw προσκάλεσε τον κ. Talmadge νά καθήση καί έσυρε τήν καρέκλα
του πλησίον, πολύ πλησίον του. Τοΰτο έκανε τον Talmadge νά αισθάνεται δτι, όταν
ατενιζε κατά μέτωπον μέσα στά μάτια τον Καθηγητή, ό τελευταίος έβλεπε κατ’ εύθεΐαν στά βάθη τής ψυχής του, τά μυστικά του.
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'Ο Καθηγητής δέν έχει έμφάνισιν έντυπωσιακοΰ άνθρώπου πού θά έκανε τον
άλλον άτολμον, άλλά δταν κυττάζη έρευνητικά μέσα στά μάτια, γιά νά διαπιστώση
άν λέτε την άλήθεια τότε έχει τελείως διαφορετικήν μορφή.
Ό Inbaw είπε τότε στο ύποπτο σύζυγο έντόνως, άλλά ούχί εις εχθρικόν
ύφος, δτι προσωπικώς αυτός πιστεύει δτι ψεύδεται. Του είπε δτι μερικά άπό δσα
κατέθεσε είναι ασυνάρτητα καί αλλόκοτα.
Οί ληστές έξ άλλου κατά τή ληστεία δέν κάνουν φόνο στά φανερά.
Αυτό θά είχε ώς συνέπεια τήν αΰξησι τής ποινής άν συνελαμβάνοντο, τούτο
δέ τό έχουν πάντα ύπ’ δψι τους οί κακοποιοί.
Γιατί νά πυροβολήση ένας άπό τούς τρεις άφοΰ τό έγκλημα διεπράχθη σέ
άγροτική περιοχή καί κανείς δέν θά άκουγε τά ξεφωνητά τής συζύγου; ’Ά ν αύτη
έπρόβαλε άντίστασι θά μπορούσαν κάλλιστα νά τήν χτυπήσουν στο κεφάλι καί νά τήν
καταστήσουν άκίνδυνη καί δχι νά τή σκοτώσουν. Έσκότωσε τή γυναίκα ό συμμορί
της γιά νά μή τον μαρτυρήση τυχόν άργότερα; Έν τοιαύτη περιπτώσει γιατί δέν
σκότωσε καί τό σύζυγο; «’Όχι, δλα αύτά είναι ψέμματα».
Ό άνακρινόμενος σύζυγος έφθασε σέ κατάστασι νά θέλη ένα τσιγάρο, άλλά
δέν ύπήρχον ούτε σπίρτα, ούτε τεφροδοχείο, πράγμα πού είχε προετοιμάσει ό Καθηγητής.
«Παρατηρώ άπό τήν δψι των χειλιών σου δτι τό στόμα σου έχει ξεραθή κ.
Talmadge», εΐπε ό Καθηγητής. «Θά σου φέρω νερό άν θέλης». Ά λλ’ αύτό βέβαια
σέ τίποτε δέν θά τον ωφελούσε.
Ά ν ένας άνθρωπος έχει κάτι μέσα του, ζητεί νά τό βγάλη. "Οταν δέν λέγη
τήν άλήθεια, οί σιελώδεις άδένες δέν λειτουργούν κανονικά. Μπορεί νά πιή ένα γα
λόνι νερό, άλλά τό στόμα του θά έξακολουθήση νά είναι ξερό.
Ό κ. Talmadge μετά άπό δισταγμούς, είπε δτι δέν θέλει νερό.
«Πρόσεξε» ! είπε ό Καθηγητής. «Ξεύρω τί είχες υποφέρει δλα αύτά τά χρόνια.
Ή γυναίκα σου έγκοίνιαζε πάντα. Έγκρίνιαζε άκόμη καί δταν σύ έκανες τά πάντα
γιά-νά τήν εύχαριστήσης. Ξεύρω δτι οί συγγενείς σου προσεπάθησαν στήν άρχή νά
σ’ έμποδίσουν άπ’ αύτό τό γάμο. Ύπόφερες πολλά, άλλά δέν έκανες δ,τι κάμουν
άλλοι.
«Δέν έφυγες, ή δέν τό έρριξες στο πιοτό. Προσπάθησες νά είσαι εύπρεπής,
προσπάθησες νά είσαι τίμιος καί άξιοπρεπής. Αύτό δμως σου κατέστρεψε τή ζωή
σου γιά χρόνια πολλά».
'Ο Καθηγητής Inbaw διέκοψε γιά μιά στιγμή, γιά νά σκουπίση ένα δάκρυ.
Πέστε, άν θέλετε, δτι ήτο ένα κροκοδείλιο δάκρυ, σάν ένας μεγάλος ήθοποιός ή ένας
μεγάλος έξεταστής.
Ό .Inbaw είχε αΐσθανθή πράγματι τό δάκρυ. ’Έβαλε τον έαυτό του στή θέσι
τού έξεταζομένου.
«Θυμούμαι πολλές φορές πού ήμουν έξωργισμένος στο σπίτι», εξακολούθησε
ό Καθηγητής μέ φαινομενική συμπάθεια.
«'Υπήρξαν περιστάσεις πού μπορούσα νά είχα κάνει καί εγώ τό ίδιο πρά.γμα.
’Εννοώ τί αισθάνεσαι. Ένόμισες δτι ήτο τό καλλίτερο γιά σένα. Αύτή ή σκέψις σέ
^βάραινε γιά πολλά χρόνια. Τέλος πήρες τήν άπόφασι».
Ό Καθηγητής έχτύπησε έλαφρά καί μέ συμπάθεια τον Talmadge στον ώμο.
«Κε Talmadge», ρώτησε μέ συμπάθεια, «πού πέταξες τό δπλο»;
Ό Κος Talmadge ξέσπασε ξαφνικά σέ κλάματα.
«Στον άγρό» είπε κλαίοντας.
« ’Ακριβώς λίγο πιο πέρα άπό τό μέρος πού έστάθμευσε τό αύτοκίνητο».
«Καί τό δακτυλίδι;»
«Είναι κάτω άπό μιά πέτρα, κοντά στο δπλο».

3600

’Από τό περιοδικόν «Post»—Μετάφρ. Δη μ. Μόρου

'Ο Κος Talmadge έφαίνετο εύχαριστη μένος παρ’ δ,τι έκλαιγε λέγοντας τ’
άνωτέρω.
Είχε βγάλει από μέσα του τό βάρος επι τέλους, που τον επιεςε.
'Ο Καθηγητής επέτυχε την ομολογία δείχνοντας συμπάθεια προς τό δράστη
σύζυγο, καί αμέσως έφερε χαρτί καί μελάνι, ό δέ Talmadge έγραψε την ομολογία
του καί υπέγραψε.
'Ένα ορκωτό δικαστήριο άπεφάσισε δτι δεν ήτο άξιος για τήν ηλεκτρική κα
ρέκλα ό Talmadge, άλλ’ δτι θά περνούσε τό υπόλοιπο τής ζωής του μέσα στή φυ
λακή.
’Έτσι καί έγινε, πέθανε στή φυλακή λίγα χρόνια άργότερα.
'Η έξιστόρησις των άνωτέρω συμβάντων προκαλεΐ μερικά ερωτήματα πού
πρέπει νά τύχουν άμέσου άπαντήσεως.
Αισθάνεται ό Καθηγητής Inbaw δτι υπήρξε άδικος καί άσυνείδητος δηλώνοντας
στον ύποπτο δτι ήθελε νά σκοτώση τη γυναίκα του;
«Διόλου» λέγει. «Τήν πανουργία άποδέχονται τά δικαστήρια, καθ’ όσον δεν
υπάρχει πιθανότης μ’ αύτόν νά όμολογήση ένας αθώος».
«'Η προφορική πανουργία ποτέ δεν βλάπτει εναν αθώο».
Τώρα λοιπόν πού ό άναγνώστης γνωρίζει κάτι απο την ανακριτικη μέθοδο
του Inbaw, τη μέθοδο τής συμπάθειας, λέτε δτι μπορεί νά σκοτώση τή γυναίκα του
καί νά ξεφύγη;
« ’Απολύτως δχι», έπιμένει ό Inbaw. Θά όμολογήση πολύ γρηγορότερα άπό
τον Talmadge.
'Η τελευταία άπάντησις πρέπει νά στηρίζεται κάπου καί ό Inbaw έχει τις
άποδείξεις του.
Προ ολίγου ένας άστυφύλαξ στο Σικάγο δταν τελείωσε τήν υπηρεσία του,
πήγε σέ μιά ταβέρνα έν στολή. ’Εκεί μέθυσε καί έκακοποίησε ένα 14ετή νέο. Ό νέος
ένόμισε δτι είχε συγκρατήσει τον άριθμόν του άστυφύλακος καί κατήγγειλε τήν
πραξιν. "Οταν δμως παρουσιάσθη ό άστυφύλαξ μ’ αύτό τον άριθμό, ό νεαρός είπε
δτι έχει γίνει λάθος γιατί δέν ήταν ό άστυφύλαξ πού τον κακοποίησε. Κατόπιν τού
του έγινε άναγνώρισις σέ συγκέντρωσι όλων των άστυφυλάκων καί έξηκριβώθη
δτι έπρόκειτο γιά ένα πολύ καλό άστυφύλακα μέ εξαιρετικό παρελθόν καί δράσι.
Στούς Προϊσταμένους του έφάνη τόσο άπίθανο νά είναι αυτός ό δράστης,
ώστε έζήτησαν άπό τον Inbaw, ώς ένα ειδικό καί άμερόληπτο κριτή νά κατευθύνη
τήν άνάκρισι.
'Ο Inbaw έφαρμόζοντας τήν μέθοδο τής συμπάθειας είπε στον άστυφύλακα.
«Ή δουλειά μας καμμιά φορά μάς άναγκάζει νά πιούμε». «Γίοτέ δέν έχομε
σκοπό νά πιούμε πάρα πολύ. ’Αλλά δταν μεθύσουμε όλοι μας μπορούμε νά κάνουμε
πράξεις πού δέν θά έκάναμε αν εϊμεθα νηφάλιοι». ((’Επί πλέον αύτοί οί νεαροί πολλές
φορές είναι τόσο άπείθαρχοι, προκλητικοί καί εΐρωνες, πού μπορούν νά έκθέσουν έναν
άστυνομικό, πού έτυχε νά πιή λίγο έν στολή».
Τότε ό άστυφύλαξ ώμολόγησε τήν πράξι του. Καί τό περίεργο είναι δτι ούτος
προ ολίγων έβδομάδων υπήρξε σπουδαστής μου σέ μιά ’Αστυνομική Σχολή, λέγει ό
Καθηγητής. Είχα διδάξει σ’ αύτόν πώς θά ενεργή άνάκρισιν καί πώς θά πλησιάζη
τούς υπόπτους, δταν πρόκειται γιά εγκληματίες έκ περιστάσεως καί ούχί έξ επαγ
γέλματος. Τού είχα διδάξει τή «μέθοδο συμπάθειας» καί δταν τήν έφήρμοσα σ’
αύτόν ώμολόγησε.
Ή μέθοδος συμπάθειας τού Inbaw δέν μ.πορεΐ νά έχη άποτελέσματα στούς
έξ έπαγγέλματος έγκληματίας, πού διαπράττουν εγκλήματα γιά νά πάρουν χρή
ματα, όπως διαρρήξεις, ληστείες μετά φόνου κλπ. Γι’ αύτούς ό Καθηγητής συνιστα
«Τήν ρεαλιστικήν άνάλυσι τών γεγονότων», τήν ψυχρά καί λογική παρουσίασι τής
ύποθέσεως.·
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'Ο ανακριτής στις περιπτώσεις αύτές θά προσπαθήση νά πείση τον ύποπτον,
δτι μπορεί νά καταδικασθή καί χωρίς τήν ομολογία. Θά έπιμείνη νά λέγη στον ύποπτον:«Πρίν προχωρήσουμε στήν ύπόθεσι σου συνιστώ γιά τό συμφέρο σου νά εϊπής
τήν αλήθεια. Αύτό θά το ϊδής σέ λίγο. ’Έχω δλες της άποδείξεις εις βάρος σου, σ’
έχω άγκιστρώσει τόσο καλά πού δεν μπορείς νά ξεφύγης».
'Υπάρχουν χιλιάδες τεχνάσματα πού μπορεΐ νά έπινοήση ό ανακριτής. Σέ μιά
ύπόθεσι π.χ. πού ΰπήρχον δύο ύποπτοι, ό Καθηγητής έχρησιμοποίησε ένα τέχνασμα
πού προέρχεται άπό τούς χρόνους τής Βίβλου. Τον πρώτο ύποπτον έξήτασε ιδιαι
τέρως καί ήρνήθη τήν ενοχήν του. Τότε ένας φύλαξ μετέφερε αυτόν σ’ ένα Γραφείο,
στο όποιο μιά Γραμματεύς είργάζετο καί ταυτοχρόνως τού έδόθη ή εύκαιρία νά
ΐδη τό δεύτερο ύποπτο πού ώδηγεΐτο τήν στιγμήν εκείνην στο Γραφείο του άνακριτοϋ. Μετά άπό λίγη ώρα ό Καθηγητής ένεφανίσθη καί είπε στή Γραμματέα με
γαλοφώνως: «Φέρε μου σέ παρακαλώ τό μολύβι καί τό σημειωματάριο». 'Ο Καθη
γητής καί ή Γραμματεύς άπεχώρησαν τού Γραφείου.. Σέ λίγο ξαναήλθε ή Γραμμα
τεύς καί άρχισε νά γράφη στή γραφομηχανή ένα στενογράφημά της. Μετά άπό άρκετά λεπτά ή Γραμματεύς έρωτα τό φρουρό. «Πώς έπρόφερε ό έξεταζόμενος, δηλ.
ό δεύτερος ύποπτος, τονομά του;» 'Ο φρουρός έδωσε τήν άπάντησιν καί ή Γραμματεύς
έξηκολούθησε νά δακτυλογραφή τις σημειώσεις. 'Ο Καθηγητής ένεφανίσθη τότε καί
πάλιν καί έζήτησε νά όδηγηθή καί πάλιν ό πρώτος ύποπτος στο Γραφείο του. 'Ο
δεύτερος ύποπτος έν τώ μεταξύ μετεφέρθη σ’ ένα άλλο δωμάτιο.
'Ο Καθηγητής τότε κάθησε στο Γραφείο του καί στραφείς προς τον πρώτον
ύποπτο, τον έρώτησε.
« Έ ! λοιπόν, τί άπεφάσισες νά πής σύ;»
Ούτος ώμολόγησε τότε τήν πράξιν τους.
’Έτσι ώμολόγησε, γιά νά ξεκαθαρίση τή θέσι του καί νά μήν άναλάβη δλο
τό βάρος.
'Ο δεύτερος ύποπτος όταν βέβαια είδε τήν ομολογίαν του πρώτου ώμολόγησε
καί αύτός.
Ό Καθηγητής άγαπα τό άνακριτικό επάγγελμα καί αισθάνεται ιδιαίτερη εύχαρίστησι νά παγιδεύη τούς έγκληματίας καί νά τούς κάνη νά λέγουν τήν άλήθεια.
’Αλλά, λέγει, ολοι οί ψεύτες δέν είναι φονεΐς καί διαρρήκτες.
'Υπάρχουν πολλές φορές μερικοί στενοί μας φίλοι καί τά παιδιά μας πού λέ
γουν ψέμματα.
«Στή Κοινωνική ζωή», λέγει ό Καθηγητής μέ κάποια στενοχώρια, προσπαθώ
νά μή βγάζω στή φόρα τούς ψευδομένους. Πώς μπορεί κανείς νά ζήση ευγενικά χωρίς
νά λέγη ψέμματα; Πώς μπορεί κανείς νά ζήση ευχάριστα χωρίς νά δέχεται λίγο
τά ψέμματα; ’Ά ν καλέσω κάποιον νά δειπνήσουμε μαζί καί μου άρνηθή μέ τή
δικαιολογία δτι είναι προσκεκλημένος κάπου άλλου, ποτέ δέν θά σκεφθώ δτι λέγει
ώέμματα. Τί θά έκέρδιζα άν άπεκάλυπτα δτι είπε ψέμματα;
Θά ήμουν υποχρεωμένος νά δεχθώι δτι, ό λόγος πού δέν ήλθε νά δειπνήσωμε
ήτο, δτι, δέν έπιθυμουσε νά περάση ένα βράδυ μ’ έναν ενοχλητικό κύριο.
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1. —Ό προανακριτικός άστυνομικός υπάλληλος, το εργον κ α ι τά προσόντα αύτοϋ.
2. —Μ άρτυρες και μ α ρτυρική πλάνη.
3. —Α ίτια μαρτυρικώ ν πλανών.
4 — 0 ψυχικός βίος τω ν άτόμων.
5. —Διαφορά των άτόμω ν προς αλληλα.
6. —Ά νάμ νησις καί μνήμη.

** *
1.
'Ο προανακριτικός άστυνομικός υπάλληλος, τό εργον καί τά προ
σόντα α ύ τ ο ΰ .
Τό επάγγελμα του άστυνομικοΰ είναι ’ίσως τό μόνον, όπερ φέρει τον άσκοΰντα
τοΰτο εις συνεχή έπαφήν μετά τοΰ ανωνύμου κοινού καί των κατ’ ιδίαν άτόμων.
Ό άστυνομικός έπιλαμβανόμενος συγκεκριμένων υποθέσεων, διαφορών, διε
νέξεων κ.λ.π., υπεισέρχεται ένεργώς εις πάσης φύσεως θέματα καί συνεπώς έκ τοΰ
συστάδην σπουδάζει ταΰτα άπό πάσης άπόψεως καί έν συναρτήσει τής συγκλονι
στικής ένίοτε αύτών πολυπλοκότητος. Ούτος ώς έκ τοΰ επαγγέλματος του παρακο
λουθεί καί καθίσταται μάρτυς όλων σχεδόν τών μορφών τής άνθρωπίνης δραστη
ριότατος, γνωρίζει τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, τούς πτωχούς καί τούς πλουσίους,
τούς πτωχούς τώ πνεύματι καί τούς ευφυείς καί τέλος τούς φιλησύχους 'καί τούς
εγκληματίας.
Ό προανακριτικός άστυνομικός υπάλληλος δστις είναι παρά τής Πολιτείας
έπιφορτισμένος μέ την μεγίστην τιμήν του προετοιμάζειν τό έδαφος τής κρίσεως τών
έγκληματησάντων συνανθρώπων του, ίνα έπιτύχη τοΰ σκοποΰ του καί δεξιοτέχνως
καί έπιστημονικώς ενάσκηση τό βαρύτατον καί κοινωφελέστατον έργον δπερ τοΰ
άνετέθη, δέον: α) μεταξύ τών άλλων καλώς νά γνωρίζη τό θέμα τών μαρτυρικών πλα
νών καί την άνθρωπίνην πολυπλοκότητα, β ) νά γνωρίζη δτι ή κοινωνία δεν είναι μό
νον σύνολον υλικών συμφερόντων, αλλά κυρίως μία ήθική πραγματικότης, άποτελουμένη άπό ιδέας, πίστεις, γνώσεις, συναισθήματα καί ψυχικάς καταστάσεις, α'ίτινες
άποτελοΰν τήν ήθικήν άτμόσφαιραν εντός τής οποίας ζή καί άναπτύσσεται τό πνεΰμα
μας καί γ) νά χειρίζεται εύχερώς καί έπιδεξίοις τό άνατομικόν έγχειρίδιον μέ την
βοήθειαν τοΰ οποίου θά άνατάμη καί θά διεισδύση εις τον ψυχικόν κόσμον τοΰ προ
αύτοΰ εύρισκομένου μάρτυρος ή έγκληματίου.
Έ κ τών άνωτέριο σαφώς συνάγεται δτι τό άστυνομικόν επάγγελμα άπαιτεϊ
τάς μάλλον ποικίλας ιδιότητας. Δι’ δ ό προανακριτικός άστυνομικός υπάλληλος δέον
νά έχη εύρειαν μάθησιν καί εύφυίαν ικανήν. 'Η βαθεΐα γνώσις ανθρώπων καί πραγ
μάτων, ή ταχύτης καί ή σύνεσις, τό άδιάφθορον τοΰ ήθους, ή άμερολοψία καί ή άγχίνοια, ή απάθεια καί ή ευσπλαχνία δέον νά διακρίνουν πάντα τοιοΰτον.
Τό έργον τοΰ προανακριτικοΰ υπαλλήλου άποτελεΐ τό βάθρον έφ’ ού θά στηιχθή ή δλη ύπό άνάκρισιν ύπόθεσις καί πιθανώς καί ή ποινική δίκη. 'Η άτέλεκ

χειων τής άθωοτητος τοΰ μή ενόχου, ήρτηνται πολλάκις έκ της μη εύστοχου και
περιεσκεμμένης ενεργείας τοΰ προανακριτικοΰ υπαλλήλου δστις θά έπιληφθή τό πρώ
τον. Δια τόν λόγον άκριβώς τοΰτον ό προανακριτικός υπάλληλος δέον μετά προσοχής
νά διατυπωνη τά δσα ό μάρτυς καί δή ό αγράμματος τοιοΰτος καταθέτει καί νά έπι-
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δεικνύη μέγιστον ένδιαφέρον, ώστε νά παρουσιάζη μίαν δικογραφίαν κατά πάντα
τελείαν καί ά.πό πάσης πλευράς αδιάβλητου καί άνταποκρινομένην πληρέστατα προς
τήν άληθή εικόνα της ύποθέσεως.
Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν εις τήν διαστρέβλωσιν τής πραγματικής αλή
θειας κατά τήν προανάκρισιν, ώς οί ήθελημένως ψευδόμενοι μάρτυρες, ό εμπαθής
μηνυτής μετά τής πέριξ αυτού σπείρας, ή άκουσία καί άσυνείδητος διαστροφή τής
αλήθειας ύπό μάρτυρος τίνος κ.λ.π.
Έ κ των πραραγόντων τούτων ενταύθα θά διαποαγματευθώμεν μόνον τον
τοιοϋτον των μαρτυρικών πλανών. Εις το προς σπουδήν θέμα συμπεριλαμβάνεται
καί τό κεφάλαιον τής πλάνης των ποαγματογνωμόνων, οίτινες είναι μάρτυρες ιδιαι
τέρας θέσεως καί περί των όποιων συντόμους θά έπανέλθωμεν.
Λόγω λοιπόν τής σπουδαιοτάτης σημασίας τής προανακρίσεως, οί ένερ χούντες
ταύτην άνακριτικοί υπάλληλοι δέον: a ) νά έχουν τήν προσήκουσαν επιστημονικήν
μόρφωσιν καί τήν πνευματικήν ικανότητα τού ελέγχου τής μαρτυρικής καταθέσεως
παντός ατόμου, β) νά έπιτελοΰν άθορύβως έν τώ άνακριτικώ των γραφείω τήν θείαν
μυσταγωγίαν τής άποκαλύψεως τής πραγματικής άληθείας, γ) διά τής διαυγούς κρίσεως καί τής θαυμαστής υπομονής των νά διέρχωνται άτρωτοι διά μέσου των σκοπέλων καί των τεχνικών παγίδων, αϊτινες παρουσιάζονται κατά τήν διάρκειαν τής
άνακρίσεως, ήν δέον παρά παν έμπόδιον νά συνεχίζωσι καί έπεξεργάζωνται μέ τήν
σμίλην τής συνέσεως καί τήν σφύραν τής άποφασιστικότητος, δ) νά κρατούν τό άνακριτικόν γραφείου άπροσπέλαστον φρούριον τής ηθικής καί ε) νά απέχουν πάσηςδιωκτικής ύφέσεως, προς ήν λεληθότως φέρονται ώς έκ τού επαγγέλματος τουν καί
άλλων αιτίων.
2 . Μάρτυρες κ α ί μαρτυρική π λ ά ν η .
Εν τώ εύρυτάτω πεδίω των αντικειμενικών αιτίο,ιν, άτινα δημιουργοΰσι τήν
έσφαλμένην κατάρτισιν δικογραφίας τίνος από άπόψεως άνευρέσεως τής .πραγμα
τικής άληθείας, τον σπουδαιότερου λόγον παίζουσιν οί μάρτυρες.
Μ ά ρ τ υ ρ α ς κ α λ ο ύ μ ε ν τ ά π ρ ό σ ω π α - ε κ ε ί ν α ά τ ι ν α π ·αρ ε υ ρ έ θ η σ α ν κ α τ ά τ ή ν δ ι ά. π ρ α ξ ι ν ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς τ ί ν ο ς
π ρ ά ξ ε ω ς ή ή κ ο υ σ α ν π ε ρ ί α ύ τ ή ς, δ ι ’ ό ο δ τ ο ι δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι
ε ι ς α ύ τ ό π τ α ς κ α ί ε ι ς έ ξ ά κ ο ή ς τ ο ι ο ύ τ ο υ ς.
"Οθεν ώς μάρτυρες θεωρούνται φυσικά πρόσωπα, άτινα καλούνται νά κατα
θέσουν έν τή ποινική δίκη καί κατά παν αυτής στάδιον παν ό,τι γνωρίζουν περί τού
άντικειμένου της χάριν άποδεικτικών σκοπών.
'Η μαρτυρία αποτελεί απαραίτητον μέσον άποδείξεως, ή δέ άξια αυτής έπί
μακρόν έθεωρήθη άναμφισβήτητος. Σήμερον όμως, συνεπεία τών προόδου τής ψυ
χολογίας καί μάλιστα τής δικαστικής τοιαύτης, ή μαρτυρία θεωρείται εύθραυστος
καί έπικίνδυνος διότι: α) έκαστος μάρτυς έπιφέρει άναμφισβητήτως άλλοιώσεις εις
τά παρ’ αύτοΰ κατατιθέμενα συμφώνως προς τήν ιδιοσυγκρασίαν, τό φΰλον, τήν
ηλικίαν, τήν κοινωνικήν θέσιν, τό έπάγγελμ.α, τάς πολιτικάς καί θρησκευτικάς πε
ποιθήσεις καί συνελόντι είπεΐν συμφώνως προς τά συστατικά, τής άτομικότητος αύτοΰ
καί β) στηρίζεται έπί διαφιλονικουμένων τεκμηρίων ειλικρίνειας, δι’ ο δέον νά άποβλέπωμεν προς τήν μαρτυρίαν μετ’ άρκετής δυσπιστίας.
Μ α ρ τ υ ρι κή ν π λ ά ν η ν κ α λ ού μ ε ν τ ήν ά κ ου σ ί α ν ύπό
μ. ά ρ τ υ ρ ο ς τ ί ν ο ς δ ι α σ τ ρ έ β λ ω σ ι ν τ ή ς ά λ η θ ε ί α ς .
3 . Αϊτια μαρτυρικών π λ α νώ ν.

Γά τήν μαρτυρικήν πλάνην προκαλοΰντα αίτια διακρίνομεν:
α) Εις π α θ ο λ ο γ ι κ ά π.χ. βαρυκο'ία, μυωπία, άχρωματοψία, χρωματική
τύφλωσις κ.λ.π.
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β) Εις φ υ σ ι κ ά π.χ. διάθλασις, άνάκλασις, όπτικαί άπάται, ή διάφορος
καθ’ ύψος θέσις των διαφόρων μαρτύρων ώς προς τό σημεΐον της διαδραματίσεως
του συμβάντος κ.λ.π. καί
γ ) Εις ψυχολογικά.
Έ ν τη παρούση πραγματεία θά διεξέλθωμεν μόνον τά ψυχολογικά αίτια, λόγω
της πολυπλοκότητος καί σπουδαιότατος αύτών. Προς έναργεστέραν κατανόησιν του
όλου θέματος των ψυχολογικών αιτίων έθεωρήσαμεν σκόπιμον καί άναγκαίον νά
παραθέσωμεν ψυχολογικάς τινάς έννοιας καί ολίγα τινά περί τής υφιστάμενης μεταξύ
των άτόμων ψυχικής διαφοράς.
4 . 'Ο ψ υχ ικ ό ς βίος τώ ν α τό μ ω ν.
'Ο ψυχικός βίος παντός άτόμου συνίσταται άπό τον ένσυνείδητον καί ασυνεί
δητον τοιοϋτον. Ή υπαρξις άσυνειδήτου βίου είναι άναμφισβήτητος, διότι αν παραδεχθώμεν ότι μόνον συνειδητός βίος υπάρχει, τότε ό άτομικός ψυχικός βίος παντός
άτόμου θά ήτο πλήρης χασμάτων, άνευ συνοχής τίνος καί θά προσωμοίαζεν μέ άναλαμπάς μέσα εις σκοτεινήν νύκτα. (Γεν. Ψυχολογία Μωραίτου σελ. 13).
Τό ποσόν τών συνειδητών φάσεων μιά.ς ανθρώπινης ζωής αποτελεί τά
ή τά “/g τής διάρκειας αυτής, ενώ τό υπόλοιπον αποτελεί τήν ασυνείδητον ζωήν.
Ουτω κατά την διάρκειαν τής νυκτός καταλαμβανόμεθα καί κυριολεκτικώς κυριευόμεθα άπό τον ύπνον, ένώ καί κατά τον καιρόν τής ημέρας έλάχιστον χρονικόν διάστίΐνα είμεθα άπολύτως συνειδητοί.
Τό άσυνείδητον άποτελεΐ σταθεράν κατάστασιν διάρκειας. Τοιουτοτρόπως
καί όταν άκόμη ή συνείδησίς μας εΰρίσκεται έν έξάρσει, τό άσυνείδητον επενεργεί
χωρίς καν νά αίσθανώμεθά τι τό σχετικόν, παρά μόνον ενίοτε μικροδιαταραχάς
γλωσσικάς ή καί κατά παραδρομήν πράξεις.
Τά όρια τής συνειδήσεως είναι περιωρισμένα καί στενά, καθ’ όσον αΰτ/j ένα
μόνον μικρόν άριθμόν περιστατικών δύναται νά περιλάβη ταυτοχρόνως. Π.χ. ένώ
γνωρίζομεν άριστα δύο μουσικά τεμάχια, άδυνατοΰμεν νά παίξωμεν ταΰτα ταυτο
χρόνως εις τό κλειδοκύμβαλου κ.λ.π.
Έ κ τών άνωτέρω γενναται τό έρώτημα τί είναι συνείδησίς; Τί είναι άσυνεί
δητον; Καίτοι ή φύσις τής συνειδήσεως καί τοΰ άσυνειδήτου έξέρχεται τών ορίων
τής άνθρωπίνης διανοίας, παρά ταΰτα, παρά διαφόρων έπιστημόνων διάφοροι έ'χουσι
δοθή ορισμοί, ούς παραλείπω έκ προθέσεως ίνα μή τό όλον θέμα καταστή δυσνόητου.
Πάντως σκοπός τής συνειδήσεως είναι ό προσανατολισμός τοΰ άτόμου: α) εις
τον έξιοτερικόν χώρον δηλ. εις τό περιβάλλον καί β ) είς τον έσωτερικόν αύτοΰ κόσμον.
5. Διαφορά τώ ν ατόμω ν πρός ά λλη λα .
Σήμερον, ύπό τό άπλετον φώς τών επιστημών ό άνθρωπος έμφανίζεται ώς
μία υπαρξις απλή καί πολύπλοκος. Ούτος έν σχέσει μέ τάς άπειρους, μυστηριώδεις
καί άνεξιχνιάστους δυνάμεις, αίτινες άποτελοΰν την μεγαλειώδη φύσιν, είναι άσθενέστατον πολλοστημόριου αύτόχρημα μαθηματικόν σημεΐον. Καί όμως! Αύτό τό
άπειροελάχιστον όντάριον, άπεδείχθη,α) μικρομέγα εντός τής φύσεως. Μικρόν μέν
έν συγκρίσει πρός τούς φυσικούς όγκους, μέγα δέ, διότι ήδυνήθη νά έπεκτείνη τάς
σπουδάς του καί πέραν τής γής καί β) ατενώς έξαρτώμενον άπό τό φυσικοχημικό
καί ψυχολογικό περιβάλλον εντός τοΰ οποίου ζή καί άναπτύσσεται. Επειδή όμως
τό φυσικοχημικό καί ψυχολογικό περιβάλλον έντός του οποίου ζή καί άναπτύσσεται
έκαστος άνθρωπος, είναι διάφορον τοΰ τοιούτου παντός ετέρου συνανθρώπου του,
επεται ότι έκαστος άνθρωπος διαφέρει ψυχικώς άπό οΐονδήποτε συνάνθρωπόν του.
Ό C. G. Jung είς τήν άναλυτικήν αύτοΰ ψυχολογίαν (σελ. 69) άναφέρει ότι
ή μέση διαφορά ή ΰφισταμένη μεταξύ δύο άτόμων μή συνδεομένων διά συγγένειας,
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αλλά διαβιούντων εις τό αύτό μέρος καί όμιλούντων την αύτήν γλώσσαν είναι 5,9
διά τους άνδρας καί 6 διά τάς γυναίκας. Ή έν λόγω διαφορά μεταξύ συγγενών άτόμων είναι 4,1 διά τούς άνδρας καί 3,8 διά τάς γυναίκας. "Οθεν συγγενικά ομοιάζουν
περισσότερον άπό ψυχολογικής άπόψεως άπό τά μή συνδεόμενα διά συγγένειας τοιαΰτα.
Αί συγγενείς γυναίκες ομοιάζουν περισσότερον μεταξύ των παρά οί συγγενείς
άνδρες, διότι οί άνδρες απομακρυνόμενοι σχετικώς ένιυρίτερον άπό τό οικογενεια
κόν των περιβάλλον, παρά αί γυναίκες, άποκτοΰν ’ίδιον τύπον, ένώ αί γυναίκες παραμένουσαι περισσότερον εις την πατρικήν έστίαν διαιωνίζουν τον οικογενειακόν των
χαρακτήρα.
Όθεν έκαστος άνθρωπος άποτελεΐ ιδίαν ατομικότητα δυναμένην νά έξακριβωθή διά τής μελέτης των καθ’ έκαστον περιπτώσεων.
Την ψυχολογικήν ταύτην διαφοράν ό Φάουστ έχαρακτήρισεν διά τής φράσεο^ς,
«έκαστος ομοιάζει με τό πνεύμα οπερ ούτος κατανοεί».
'Ο πραγματικός- άνθρωπος διαφέρει βαθύτατα άπό τό άφηρημένον πλάσμα
τών κοινωνικών καί πολιτικών επιστημών, καθ’ όσον ούτος άναπτύσσει πνευματικάς
δραστηριότητας, ας ή Επιστήμη έξετάζει μέσω αύτοϋ τούτου τού άνθρώπου καί εισ
δύει εις τον κόσμον του πνεύματος, ήγουν εις τον κόσμον τον ευρισκόμενον-πέραν
τού χωροχρονικοϋ συνεχούς.
Αί παντός άτόμου ψυχικαί έπιδράσεις, συνδέονται μέ τάς ψυχικάς λειτουρ
γίας αύτοΰ καί άποτελοΰν πεδίον περίπλοκου. "Αν όλοι οί άνθρωποι διέθε
ταν τον αύτόν λειτουργικόν έξοπλισμόν, άν όλοι έζούσαν ταυτοχρόνως εις τό αύτό
πραγματικόν πεδίον, τότε λίαν εύκόλως θά άντελαμβάνοντο έαυτούς καί άλλήλους
καί συνεπώς, αί πάσης φύσεως δυσκολίαι αίτινες παρουσιάζονται εις τάς άμοιβαίας
αύτών σχέσεις δέν θά ύπήρχον. Δυστυχώς όμως τούτο δεν συμβαίνει καί ό καθείς ζή
μέ τον ΐδικόν του τρόπον χάριν τής κυριαρχούσής λειτουργίας του.
6 . Ά ν ά μ ν η σ ις καί μνήμη.
Εις τήν εσωτερικήν μας μάζαν, εις τον εσωτερικόν μας κόσμον, ενυπάρχουν
ή άνάμνησις καί ή μνήμη. Αύται πηγάζουν έκ τών ένδον καί οφείλονται εις έναποθηκευμένας παραστάσεις, αίτινες διέρχονται έκ νέου έκ τού πνεύματος ήμών, μάς
άπασχολοΰν, μάς βασανίζουν ή μάς χαροποιούν.
Μ ν ή μ η ν κ α λ ο ΰ μ ε ν τ ό σ ύ ν ο λ ο ν τ ώ ν ά ν α μν ή σ ε ω ν κ α ί
τήν ικ α ν ό τ η τ α ά ν απ α ρα γ ω γ ή ς τών π ρ ο γ ε ν ε σ τ έ ρ ω ν γ εγ ο
ν ό τ ω ν κ α ί π α ρ α σ τ ά σ ε ω ν . (‘) Έ ν ώ ά ν α μ ν ή σ ε ι ς κ α λ ο ΰ μ ε ν
γ ε γ ο ν ό τ α τού π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ά ν α γ ό μ ε ν α κ υ ρ ί ω ς ε ι ς τον
ά τ ο μ ι κ ό ν μ α ς βί ον.
Τό ’Εγώ, ήτοι τό κέντρον τής συνειδήσεως έκάστου άτόμου συναποκομίζει
μίαν τεραστίαν μάζαν άναμνήσεων, αίτινες έχουν μεγίστην σημασίαν διά τό άτομον
καί τήν κοινωνίαν ολόκληρον. ’Εάν έγερθώμεν πρωίαν τινά άνευ τής παραμικράς
άναμνήσεως, τότε δέν θά γνωρίζωμεν ποιοι είμεθα. 'Όθεν αί άναμνήσεις άποτελοΰν
σπουδαιότατον παράγοντα τής ζωής καί τής δράσεως παντός άτόμου.
Ή ισχύς τής άναμνήσειυς καί τής μνήμης ποικίλλει εις τά διάφορα άτομα.
(Συνεχίζεται)

(*) Οί διάφοροι ψυχολόγοι διΐστανται ώς προς τον ορισμόν της μνήμης.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ό Ιούνιος
'Υπό χ. Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ , Ύπαστυν. Α’

'0 πρώτος μήνας τοϋ καλοκαιριού είχε άφιερωθή άπό τούς αρχαίους Ρωμαί
ους στη θεά "Ηρα, πού λεγόταν στη γλώσσα τους IUNON, γ ι’ αυτό ώνομάσθηκε Ι 
ούνιος. Κατά μίαν άλλην εκδοχή πήρε αύτό τό όνομα προς τιμήν τού Ρωμαίου άρ
χοντα Μάρκου ’Ιουνίου Βρούτου, πού μαζί μέ άλλους Ρωμαίους συνωμότας έφόνευσε τον ’Ιούλιο Καίσαρα. 'Η δευτέρα έκδοχή φαίνεται έπικρατέστερη, καθ’ όσον
καί οί δύο επόμενοι μήνες τοϋ καλοκαιριού έχουν ονόματα Ρωμαίων άρχόντων.
Λέμε πώς είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, χωρίς τοϋτο νά σημαίνη πώς
άπό τον μήνα αύτόν άρχίζει τό καλοκαίρι. 'Η ζέστη άρχίζει νά φουντώνη άπό τις
άρχές τοϋ Μάη πού μάς δίνει τήν έντύπωσι ότι έμ,πήκε τό καλοκαίρι.
'Ο ’Ιούνιος μαζί μέ τον γείτονά του ’Ιούλιον είναι οί πιο θερμοί μήνες τοϋ χρό
νου. 'Η ζέστη σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος είναι τόσο άφόρητος, ιδίως κατά τά με
σημέρια, πού άναγκάζει ολόκληρα χωριά καί πολιτείες άκόμα νά ξεσηκώνονται καί
νά παίρνουν δρόμο προς τά βουνά.
Δεν έχει μόνον ό μοσχοβολημένος Μάης τις επιβλητικές ομορφιές του μέ τά
λουλούδια καί τά καταπράσινα λειβάδια. ’Έχει καί ό ’Ιούνιος τις δικές του ξεχω
ριστές ομορφιές. Το πράσινο χρώμα τοϋ Μάη τό συναγωνίζεται σέ ομορφιά καί επι
βλητικότατα τό χρυσοκίτρινο χρώμα τοϋ ’Ιουνίου. 'Όλη ή πλάση πλημμυρισμένη
άπό χίλιους — δυο καρπούς σκιρτά άπό καλωσύνη. Τά μεστωμένα σιτάρια, πού ξα
πλώνονται σέ μεγάλα κομμάτια γής, λικνίζονται άπαλά - άπαλά στό φύσημα τοϋ άγέρα καί μοιάζουν άπαράλαχτα σά μιά γαλήνια θάλασσα πού τήν χαϊδεύει άνάλαφρα
ό μπάτης.
Ό ώραιολάτρης ποιητής Στέφανος Δάφνης γοητευμένος άπό τή συναρπα
στική αύτή θέα τοϋ Άργίτικου κάμπου, λέγει σ’ ένα του στίχο:
—Τά στάχυ α μεστωμένα. κυματίζουν
—ωκεανός στον κάμπο πέρα ώς πέρα
—θροοΰν, άνασηκώνονται, λυγίζουν
—στό χρυσοφώς, στό χάϊδεμα τοϋ άγέρα.
Ό ’Ιούνιος λέγεται στή γλώσσα τών χωρικών «Θεριστής», γιατί είναι ό μή
νας πού θερίζουνται τά σιτάρια.
'Όλες οί βουνοπλαγιές καί οί κάμποι κατά τά μέσα ’Ιουνίου, πού τά σιτάρια
έχουνε καρπίσει, πλημμυρίζουν άπό τούς χωρικούς πού μέ τό δρεπάνι στό χέρι καί
τό γέλιο στό στόμα, ρίχνονται τραγουδώντας στό θέρισμα τών χωραφιών.
Τί γοητευτικές είναι οί όμορφες θερίστρες. Σάν τις είδε σέ κάποιο χωράφι τής
’Αττικής ό ποιητής τής άνθισμένης άμυγδαλιάς Γ. Δροσίνης τραγούδησε:
—Στις καλαμιές άπόγυρτες άπ’ τά βαρειά τά στάχια,
—νεράιδες άσπρομάντηλες διαβαίνουν οί θερίστρες.
'Όσο προχωρεί ή ημέρα καί ό ήλιος σκαρφαλώνει σιγά - σιγά προς τή κορφή
τοϋ Ούρανοΰ, ή ζέστη φουντώνει. Οί κακόμοιροι θερισταί ψήνονται κυριολεκτικά άπό
τό κάϋμα τοϋ ήλιου, μά ωστόσο δέν τά βάζουν κάτω.
Κατά τό μεσημέρι σάν ό ήλιος στέκει θριαμβευτικά στή μέση τοϋ Ούρανοϋ καί
στέλνει κάτω στή πλάσι κατακόρυφα τις ολόθερμες άκτΐνες τού, εκείνοι τραγουδάνε :
"Ηλιε μου τί μαρμάρωσες
δέν πας νά βασιλέψης.
Σέ καταριώνται οί έργατιές
τοϋ κόσμου οί θεριστάδες.

Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ .
Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

------------ ---------------------------
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Ε ισαγω γή.
’Ιστο ρ ικ ό ν.
Δομή το ν ατόμου.
’Ε φαρμογαι τή ς πυρηνικής ένεργείας.

** *
1 . Ε ισαγω γή.
Τον Αύγουστον του 1955 έγένοντο είς τό μέγαρον Ζαππείου τά εγκαίνια
μιας προτύπου εκθέσεως· μέ τον τίτλον: «Ή ατομική ένέργεια διά τήν Ειρήνην».
Επωφελούμενος των εγκαινίων τούτων, ό ’Αμερικανός Πρόεδρος, στρατηγός
Άϊζενχάουερ, άπηύθυνε το ακόλουθον μήνυμα προς τον Ελληνικόν Λαόν:
«Ε π ’ ευκαιρία των εγκαινίων τής έκθέσεως «Ή ’Ατομική ’Ενέργεια διά
την Ειρήνην», αποστέλλω τούς φιλικούς χαιρετισμούς τοΰ ’Αμερικανικού λαού
προς τον Ελληνικόν λαόν, τον οποίου οί πρόγονοι μας έδωκαν τήν λέξιν «άτομ.ον»,
προ 24 αιώνων.
«Μέ τήν διάσπασιν τοΰ άτόμου, ό σύγχρονος άνθρωπος, άπηλευθέρωσε μίαν
νεαν τεραστίαν δύναμιν καί συγχρόνως άνέλαβε τήν εύθύνην να χρησιμοποιήση τήν
δυναμιν αύτήν δι’ έποικοδομητικούς σκοπούς, διά τήν άνάπτυξιν τής άνθρωπίνης
ευημερίας, καί ούχί διά καταστρεπτικούς σκοπούς».
2. 'Ιστορικόν.
Σχετικώς μέ τό άτομον εΐχον άσχοληθή οί άρχαΐοι "Ελληνες φιλόσοφοι Δημό
κριτος και Λεύκιππος, άπό τοΰ 5ου π. X. αίώνος. 'Ο Δημόκριτος έθεσε τάς πρώτας
βάσεις τής άτομικής θεωρίας, διδάσκων δτι ή υλη ή οποία συνιστα άπαντα τά σώ
ματα, αποτελεΐται άπό άτομα. Τά άτομα αύτά, είναι τά έσχατα καί μή περαιτέρω
διαιρετά τμήματα τής ύλης. Είναι άτμητα. Είναι νοητά καί ούχί αισθητά καί δέν
έχουν διακρίσεις ποιότητος. Μόνον όταν είναι πολλά, μαζί γίνονται αισθητά ώς σώ
ματα.
Η ατομική θεωρία τοΰ Δημοκρίτου, έγκατελείφθη έπί άρκετούς αιώνας,
λόγω των αντιθέτων άπόψεων τοΰ μεγάλου Έλληνος φιλοσόφου Άριστοτέλουε,
διά νά άναγεννηθή κατά τον 16ον αιώνα άπό τούς Γαλιλαίον, Καρτέσιον, Βάκωνα
καί Νεύτωνα.
Μέχρι τέλους τοΰ 18ου αίώνος δέν έγένετο σοβαρά εργασία άφορώσα τήν σύστασιν τοΰ άτόμου.
Τό βράδυ, όμως, σάν ό ήλιος γέρνει προς τή δύση ρίχνονται μέ θάρρος στο θέ
ρισμα καί τραγουδάνε:
Έγυρε ό ήλιος έγυρε
καί πάει νά βασιλέψη,
πάει στήν Άλωνίσταινα
καί στήν άπάνω Χώρα.
Δέν ομορφαίνει τον ’Ιούνιον μόνον ό θερισμός. ’Αλλά καί τά δένδρα πού είναι
κατάφορτα άπό ώριμους καρπούς συναρπάζουν τον άνθρωπο. Τά καταπράσινα περι
βόλια μοιάζουν άπαράλλακτα μέ βιτρίνες ζαχαροπλαστείου, οπού οί βυσσινιές, κο
ρομηλιές, άχλαδιές, κερασιές καί μουσμουλιές, εκθέτουν προκλητικά τούς όλόγλυκους καρπούς των.
ΤΕΛΟΣ
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'Η νεωτέρα άτομική θεωρία, ή οποία άνε7τήδησεν άπό την παλαιάν εκείνην
των- αρχαίων 'Ελλήνων φιλοσόφων, διετυπώθη τό 1810 άπό τον ’Άγγλον χημικόν
Ντάλτον.
Ούτος, έκ τής ποσοτικής έρεύνης των φαινομένων, άπέδειξεν ότι αί σχέσεις
των ατομικών βαρών, είς τάς χημικάς ένώσεις άκολουθοϋν ακεραίους άριθμούς,
επιτυχών ουτω νά δώση εν αίσθημα πραγματικότητος είς την ατομικήν ιδέαν.
"Εως την εποχήν πού άνεκαλύφθη τό ράδιον, οί άνθρωποι ένόμιζον δτι τά
άτομα ή σαν άναλλοίωτα καί άφθαρτα. Διά τής μελέτης τού ραδίου, ήδυνήθησαν
διά πρώτην φοράν νά κατανοήσουν τήν έσωτερικήν δομήν του άτόμου, διά νά
φθάσουν τελικά είς τήν σημερινήν διάσπασίν των
Μέ τά σημερινά μέσα, τό άτομον διασπάται, τά συστατικά του χωρίζονται
τό εν ά.πό τό άλλο.Είς αυτά προστίθενται άλλα συστατικά καί συντίθενται νέα άτομα.
Τό πολύπλοκον έκεΐνο μηχάνημα, διά τοΰ οποίου διασπάται τό άτομον, απε
λευθερώνεται ένέργεια καί παράγονται νέα στοιχεία, λέγεται άντιδραστήρ.
Τον άντιδραστήρα, δυνάμεθα νά παρομοιάσωμεν μέ ένα λέβητα, ό όποιος
παράγει άτομικήν ένέργειαν άπό «άτομικάς ΰλας», χωρίς καΰσιν, ύπό τήν συνηθισμένην έννοιαν τής καύσεως.
3 . Δομή τοΰ άτόμου .
Ή νέα Άτομική Επιστήμη άσχολεΐται μέ τό άτομον καί, είδικώτερον, μέ
τον πυρήνα τού άτόμου. Ό όρος «άτομική ενέργεια», ό όποιος έπεκράτησε νά λέγεται,
είναι άτυχής, κατά τον καθηγητήν κ. Κουγιουμτζέλην. Όρθότερον θά ήτο νά λέγωμεν «Πυρηνική ενέργεια».
Είς τήν έναντι είκόνα παρου
σιάζεται ό πυρήν τοΰ άτόμου, είς
τόν όποιον διακρίνουτοα τά πρ ω 
τόνια καί ουδετερόνια.
Τό έν εΐδει σωλήνος παραπλεύρως τούτου σημεΐον, άναπαριστα
τήν τροχιάν ουδετερονίου τό
όποιον κατευθύνεται είς τόν π υ 
ρήνα ουρανίου 235 ή πλουτονίου. Τό οϋδετερόνιον άπορροφώμενον ΰπό τοΰ πυρήνος θά προκαλέση σχάσιν τούτου καί τήν
έν συνεχεία εκλυσιν μεγάλης ποσότητος πυρηνικής ένεργείας.

Τό εσωτερικόν τοΰ άτόμου, δπως άποκαλύπτεται άπό τάς φυσικάς ακτίνας
τάς οποίας εκπέμπει τό ράδιον καί άπό τάς «κοσμικάς ακτίνας», παρουσιάζει μίαν
φαντασμαγορικήν καί σχεδόν άπίστευτον είκόνα. Τό φαινόμενον αυτό παρατηρεΐται
οχι μόνον διότι τό άτομον είναι τόσον πολυσύνθετον, άλλά καί επειδή τά βασικά
συστατικά του πυρήνος, διεπιστώθη δτι έχουν περίεργον συνάρτησιν, τόσον με την
ύλην οσον καί μέ τήν ενέργειαν, ή οποία δέν συμβιβάζεται μέ τάς καθιερωμένας
αντιλήψεις.
Καθώς συμβαίνει μέ τά άτομα τών διαφόρων χημικών στοιχείων, τά^όποΐα
ώς γνωστόν ενώνονται μέ άλλα άτομα διά νά σχηματίσουν τά μόρια τών χημικών
ένώσεων, ουτω καί διάφορα άκόμη μικρά συστατικά ενώνονται, προκειμένου νά
σχηματίσουν τούς πυρήνας τών διαφόρων άτόμων.
Τά κυριώτερα συστατικά τού άτόμου είναι τρία, ήτοι : τά πρωτόνια, τά ουδε
τερόνια ή νετρόνια καί τά ήλεκτρόνια. Έ κ τών τριών αυτών συστατικών τοΰ άτό-
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μου, ήσαν γνωστά, μέχρι τούρα, μόνον τά ήλεκτρόνια, τά όποια περιβάλλουν τον
πυρήνα, έν είδει φλοιού. Ταΰτα έχοντα άρνητικόν ηλεκτρικόν φορτίον, περιστρέ
φονται πέριξ τοΰ πυρήνος καί εις διαφόρους αποστάσεις απ’ αύτοϋ, ώς οί πλανήται
περιστρέφονται περί τον ήλιον.
Ό πυρήν άποτελεΐται άπό τά πρωτόνια καί ούδετερόνια. Τό βάρος των προ.>τονίιυν είναι δύο χιλιάδας φοράς μεγαλύτερον άπό έκεΐνο των ήλεκτρονίων. Έ φ’
όσον λοιπόν τά ήλεκτρόνια έχουν τόσον μικράν μάζαν, δυνάμεθα να τά θεωρήσωμεν
ώς άϋλα ήλεκτρικά φορτία, ένω τά πρωτόνια είναι όλη, μέ θετικήν ήλεκτρικήν φόρτισιν. Τά ούδετερόνια, στερούμενα ήλεκτρικής φορτίσεως, είναι καί αύτά ύλη.
Παραμένει εΐσέτι άγνωστος ή συνεκτική δύναμις ή οποία συγκρατεΐ τά υλικά
τοϋ πυρήνος. Πάντως, αυτή πρέπει νά έχη σχέσιν μέ τήν ταχύτητα κινήσεοος των
πυρηνικών στοιχείων. Οίαδήποτε, όμως, καί άν είναι ή δύναμις αύτή, δεν έξαρτάται
άπό τήν ήλεκτρικήν φόρτισιν, διότι τά ούδετερόνια άν καί στερούνται τοιαύτης
έν τούτοις έχουν συμπεριφοράν άνάλογον μέ τά πρωτόνια, τά όποια έχουν θετικήν
φόρτισιν.
Είναι καί αύτό ένα μυστήριον, τό όποιον καλύπτει εΐσέτι τόν πυρήνα καί συ
νεπώς τήν ύλην καί τήν ένέργειαν.
'Η λύσις τοϋ προβλήματος τής όλης, τής ένεργείας καί τής σχέσεως ή οποία
υπάρχει μεταξύ των, εύρίσκεται εις τόν πυρήνα.
Εις τόν πυρήνα σημειοΰται ή έκρηξις, ή οποία παρατηρεΐται κατά τήν διάσπασιν του άτόμου. Ό πυρήν είναι έκεΐνος ό όποιος εκπέμπει ραδιενεργούς ακτίνας
καί ενώνεται μέ άλλους πυρήνας διά νά παραγάγη ήλιακήν θερμότητα. Καί ό πυρήν,
πάλιν, είναι έκεΐνος ό όποιος θά άποτελέση μίαν νέαν άστ ιιρευτον πηγήν ενεργειας
εις τόν ’Ατομικόν Αίώνά μας.
4 . Έ φ α ρ μ ο γα ί τή ς πυρηνικής ένεργείας.
'Η ’Επιστήμη διερευνώσα και ύποτάσσουσα έν μέρει τον πυρήνα, κατούρθωσε, κατά τά τελευταία έτη, ν’ άντικαταστήση τό ράδιον, ώς πηγήν ένεργείας, μέ
περισσότερον εύθηνά καί πλέον άποδοτικά υλικά.
Έπέτυχεν, έπίσης, νά πραγματοποιήση τό ονειρον τών άλχημιστών, μεταβάλλουσα ένα χημικόν στοιχειον εις άλλον, ήτοι τόν χρυσόν εις υδράργυρον ή τό άκίνδυνον ούράνιον εις έκρηκτικόν πλουτώνιον.
Τό άτομον, ώς έλέχθη, είναι μικροσκοπικόν, άλλ’ ή ένέργεια τήν οποίαν περι
κλείει είναι τεραστία. Διά γυμνού οφθαλμού δέν δυνάμεθα νά ίδωμεν παρά μόνον
ομάδας πολλών δισεκατομμυρίων άτόμων. Ά λλ’ εν μόνον χιλιόγραμμον «ατο
μικής» καυσίμου ύλης, είναι δυνατόν νά παραγάγη ίσην ένέργειαν μέ έκείνην τήν
όποιαν δύνανται νά παραγάγουν δύο χιλιάδες τόννοι άνθρακος.
'Η κολοσσιαία αύτή δύναμις είναι δυνατόν νά καταστρέψη μίαν πόλιν ή νά
τής δώση φώς, θερμότητα καί ενέργειαν.
Μέ τήν αύτήν εύκολίαν, δύναται νά μεταβάλη μίαν καλλιεργημένην περιοχήν
εις έρημον. Καί άντιστρόφως, μίαν έρημ.ον, εις εύφορους άγρούς καί νά συντελέση
εις τήν παραγωγήν περισσοτέρου καί καλλιτέρων τροφίμων.
Ή πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται ήδη καί θά χρησιμοποιηθή έπίσης,
εις τό μέλλον, εις μεγαλυτέραν έκτασιν, εις τήν ιατρικήν προς καταπολέμησιν τών
διαφόρων άσθενειών, καθώς καί τήν βιομηχανίαν.
Αύτή, έν ολίγοις, είναι ή πυρηνική ένέργεια, ή φοβερή δύναμις τήν οποίαν
περιέχει τό άτομον.
Καί τώρα τίθεται τό σοβαρόν έρούτημα : «Ό . άνθρωπος θά χρησιμοποιήσει
αύτήν τήν δύναμιν διά τό Καλόν ή διά τό Κακόν;». Αύτό θά τό ίδωμεν εις τό μέλλον.
(Εις τό προσεχές τά ραδιενεργά ισότοπα καί έφαρμογαί τούτων)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
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9 . ’ Α πάτη διά κα τά χρ ησιν εμ π ισ το σ ύ νη ς.
Φαίνεται δτι οΐ σκληροτράχηλοι μεγαλοεπιχειρηματίαι είναι οί πλέον εύπαθεΐς εις τάς άπάτας. Καί τοϋτο, άφ’ ενός λόγοι τής εμπιστοσύνης πού έχουν εις την
ικανότητά των νά άντιληφθοΰν κάθε «πονηρόν» πού θά θελήση να τούς έξαπατήση
καί νά τον άντιμετωπίσουν καταλλήλως καί άφ’ έτέρου, λόγοι τής συνεχούς προσπά
θειας νά επεκτείνουν τάς εργασίας των πού τούς φέρνουν εις επαφήν μέ πλήθος άνθρώπων. 'Η αύτοπεποίθησις αύτή μειώνει τάς υποψίας πού πρέπει νά έχουν σέ κάθε
ένα. 'Η φύσις τής εργασίας των τούς κάνει εύπαθεϊς στόχους των α π ατεώ νω ν.'Ίπάρχουν όμως καί εξαιρέσεις. 'Η ακόλουθος ιστορία άπάτης δεικνύει πώς, ένώ άρχισε
καί είχε έπιτυχία στην αρχή, άπέτυχε εις τό τέλος χάρις εις την φρόνησιν τού επιχειρηματίου πού παρ’ ολίγον νά πληρώση ακριβά τήν Ιστορία αύτή.
Ό Τζών Ντώ, ήτο ’Άγγλος υπήκοος έκ πολιτογραφήσεως καί σεσημασμένος
άπατεών, είχε κηρυχθή εις πτώχευσιν κατά τό παρελθόν καί έζοΰσε κάπως άνετα
εις μιά συνοικία τού Λονδίνου. Είχε μια άξιοθαύμαστη κλίσι προς τήν ζωγραφικήν
καί τά σχέδια καί ένα άνήσυχον πνεύμα.
Εις τάς άρχάς τού 1947 πήγε νά συναντήση ένα μεγάλον έπιχειρηματίαν, ει
δικόν εις τήν παραγωγήν μικρό μηχανημάτων. Τού έδειξε μερικά σχέδια ενός τύπου
κλείθρου (λουκέττου) πού είχε κάνει καί τού έπρότεινε νά συμμετάσχη εις την
έταιρία πού έπρόκειτο νά συστήση, μέ μερίδιο 25 %. Τού εΐπε έπί πλέον ότι και
άλλοι ένδιεφέροντο διά τήν ύπόθεσιν αύτήν καί ότι θά μπορούσε νά αρχιση μεκεφαλαιον 26.000 λιρών (2.200.000 ν. δραχμών περίπου). 'Ο επιχειρηματίας δεν άπεφάσισε άμέσως άλλά τον παρεκάλεσε νά τού άφήση τά σχέδια δι’ όλίγας ήμέρας καί νά
περιμένη εΐδοποίησί του. 'Ο Τζών Ντώ συνεφώνησε. Πράγματι έμελέτησε τά σχέδια
προσεκτικά καί τού έκανε έντύπωσι ή εφεύρεσις. Τό κλεΐθρον αύτό είχε μερικά ωφέ
λιμα πλεονεκτήματα απ’ ό,τι τά άλλα καί ή κατασκευή του έφαίνετο ότι θά ήτο ευθυνή. Μετά από τή μελέτη τών σχεδίων ήλθε εις έπαφήν μέ τον Τζών Ντώ καί τού
άνεκοίνοισε ότι δέχεται τήν πρότασιν. ’Έκαναν μιά προκαταρκτική συμφωνία και
ό έπιχειρηματίας κατέβαλλε εις τον «συνέταιρό» του 6.500 λίρες, πού ήτο ή άναλογία του διά τό άπαιτούμενον κεφάλαιον. Έ ζήτησε άπό τον Τζών τήν διεύθυνσιν καί
τό όνομα τού άρμοδίου διά τήν Ασφάλειαν τής ευρεσιτεχνίας. Μετά άπό ένα άρκετον
δισταγμόν 6 Ντώ τού έδειξε μιά επιστολή τού άρμοδίου, πού άνέφερεν ότι ή ύποθεσις τής κατοχυρώσεως τού νέου κλείθρου προχωρούσε ικανοποιητικούς TCtv. τού
έδωσε τήν διεύθυνσιν του.
'Ο επιχειρηματίας ήλθε εις έπαφήν μέ αύτόν καί μετά άπό άνταλλαγή μερικών
έπιστολών έπληροφορήθη, ότι ή κατοχύρωσις τού δικαιώματος ευρεσιτεχνίας τού
κλείθρου ήθελε πολλά άκόμα διά νά τελειώση. "Ενα κλεΐθρον όμοιον μέ τό προτεινόμενον κατά τό μεγαλύτερου μέρος, μέ μικράς μόνον διαφοράς, είχε κάτοχυρωθή μέ
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δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1920, άλλα δι’ ώρισμένους λόγους δέν έβιομηχανοποιήθη.
'Ο επιχειρηματίας ύποψιάστηκε καί ήθελε εξηγήσεις. Του είπε, λοιπόν, ότι ό αρχι
κός εφευρέτης, τον όποιον έγνώριζε καλά, δεν έχει καμμιά άπαίτησι, διότι όπως τό
είχε σχεδιάσει του ήτο άχρηστον καί ότι αί τροποποιήσεις πού είχε επιφέρει τον
έκάλυπταν πληρέστατα άπό τυχόν διεκδικήσεις. Εις την πραγματικότητα όμως αί
βασικαί άρχαί τοϋ κλείθρου δεν μετεβάλλοντο καί. τό μόνον πού μπορούσε ό Τζών
νά διεκδικήση ήσαν αί τροποποιήσεις, αί όποΐαι δεν άξιζαν καί πολλά πράγματα.
'Ο ’Επιχειρηματίας δεν τοϋ είπε τίποτε παρ’ ό,τι άνησυχοϋσε διά τάς 6.500 λίρας
πού είχε καταβάλει. 'Υποψιάστηκε ότι ό Ντώ προσπαθούσε νά τον έξαπατήση καί
έτηλεφώνησε στη Σκώτλαντ-Γυάρδ.
’Εν τώ μεταξύ ό Τζών Ντώ συνήντησε μερικούς άλλους καί μεταξύ αυτών ένα
χονδρέμπορον υψηλής περιωπής, τον όποιον προσπάθησε νά πείση νά άναλάβη την
διάθεσι τού «προϊόντος». -Τού είπε τό όνομα τού έπιχειρηματίου, διά τον όποιον
άνέφερεν έπί πλέον ότι είχε καταβάλει 10.000 λίρας καί τού έδειξε καί μερικάς
Τραπεζιτικάς έπιταγάς, πού όπως τού είπε είχε λάβει διά την εταιρίαν τών κλείθρων.
'Ο χονδρέμπορος έγνώριζε τον έπιχειρηματίαν έκ φήμης καί τοϋ ήρεσε ή σκέψις ότι θά ήτο «συνέταιρος» μέ μια τέτοια προσωπικότητα. "Οπως εις τον επιχει
ρηματίαν έτσι καί εις τον χονδρέμπορον έκανε έντύπωσιν τό νέο κλεΐθρον. Είπε εις
τον Τζών Ντώ, ότι ήθελε ολίγας ήμέρας διά νά μελετήση την ύπόθεσιν καί τον διεβεβαίωσεν ότι ένδιεφέρετο διά την πρότασίν του.
Την έπομένην ημέραν έκάλεσε τον Ντώ καί τοϋ είπε ότι άναλαμβάνει την διάθεσιν τοϋ «πράγματος», άλλά μόνον μέ μισθόν, διότι εις την άρχή δεν θά ήτο εύκολος
ή πώλησίς του. 'Ο Ντώ συνεφώνησε καί τοϋ προσέφερε 15 λίρες την εβδομάδα καί
ένα ποσοστόν έπί τής άξίας τής διατεθειμένης ποσότητος. Είπε έπί πλέον ότι εΐχεν
ήδη άποστείλει δυο παραγγελιοδόχους άνά την Χώραν μέ δείγματα τοϋ κλείθρου καί
πεοίμενε νά τοϋ γράψουν σχετικώς.
'Ο χονδρέμπορος αν καί κάπως καθυστερημένος, άπεφάσισε νά έλέγξη τά χαρ
τιά τοϋ Ντώ. Άπό τον έλεγχον αυτόν άνεκάλυψεν ότι είχε νάκάνη μέ έναν πού είχε
κηρυχθή εις πτώχευσιν, χωρίς νά έχη άποκατασταθή. "Οταν τοϋ άνεκοίνωσε τά άποτελέσματα τής έρεύνης του καί ότι έπρεπε νά άναθεωρήση τάς προτάσεις μετά τάς
διαπιστώσεις του, ό Τζών τοϋ έξήγησε ότι ένας πτωχεύσας επιχειρηματίας δέν άποκλείεται όλοσχερώς τής οικονομικής ζωής καί ότι παρά την πτώχευσιν του κατά τό
παρελθόν ήτο βέβαιος, ότι μέ την ύπόθεσιν τών κλείθρων θά άπεκαθίστατο καί ότι
δέν θά μετανοούσε διά την συνεργασίαν των. Μετά τό τέλος τής συζητήσεώς των αύτής,
ό Ντώ τοϋ προσέφερε τό δικαίωμα νά διευθύνη γενικώς την εταιρίαν καί νά έχη ώς
ποσοστόν μετοχών εις αύτήν τό ήμισυ τοϋ μεριδίου του (τοϋ Τζών)—δηλαδή περί
που τά 37 */„ τοϋ συνόλου αύτών. Έπηκολούθησαν «παζαρεύματα» διά την άξίαν
τοϋ προσφερομένου μεριδίου, κατά την διάρκειαν τών όποιων ό Τζών έδειξε μιάν
επιστολήν τοϋ παραγγελιοδόχου του, όπως είπε, πού έγραφε ότι έξησφάλισε τήν
διάθεσι μεγάλης ποσότητος κλείθρων. Τέλος συνεφώνησαν όπως ό χονδρέμπορος
καταβάλη 2.500 λίρες (20.000 ν. δραχμάς), διά τό 37 % τών μετοχών, έκ τών
όποιων θά τοϋ έδιδε τάς 500 (4.000 νέας δραχμάς) τήν έπομένην. ’Έτσι θά έχη τον
γενικόν έλεγχον τής έταιρίας καί όταν ή εταιρία όρθοποδήση, θά άναλάβη τήν διεύθυνσιν τών πο^λήσεων.
Τότε ό χονδρέμπορος ήλθεν εις επαφήν καί μέ τήν άλλον κυριώτερον «μέτοχον»
τοϋ σχεδίου, τον έπιχειρηματίαν καί τοϋ είπε τά συμβάντα. 'Ο έπιχειρηματίας έμεινεν έμβρόντητος. ΕΙπεν εις τόν χονδρέμπορον ότι τό κεφάλαιον πού κατέθεσεν
ήτο 6.500 καί όχι 10.000, ότι είχε βάσιμους ύπονοίας διά τό δικαίωμα ευρεσιτεχνίας
περί τών κλείθρων καί ότι ή Σκώτλαντ-Γυάρδ έρευνα τήν ύπόθεσιν. Τοϋ συνέστησεν
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επίσης νά άναφέρη εις την «'Ομάδα Διώξεως ’Απατεώνων» τής Σκώτλαντ-Γυάρδ,
τό 8,τι συνέβη. Πράγματι ό χονδρέμπορος τον ήκουσε.
'Η Σκώτλαντ-Γυάρδ όταν έλαβε γνώσιν τής ύποθέσεως, άνέθεσε την έρευνα
αυτής εις ένα ντέτεκτιβ. ’Από πλευράς κατηγορίας έπρεπε ή. ’Αστυνομία νά απόδειξη
οτι δ Τζών Ντώ ήτο έν γνώσει του κατατεθέντος σχεδίου του κλείθρου δι’ ευρεσι
τεχνίαν, ότι εγνώριζε πώς δεν είχε δικαίωμα νά πωλήση ή νά έκμεταλευθή τό σύνολον του σχεδίου καί οτι διέπραξεν άπάτην, προσπαθών νά πείση τον έπιχειρηματιαν να πληρώση διά συμμετοχήν εις έκμετάλλευσιν αύτοΰ. 'Ο άρμόδιος διά τάς εύρεσιτεχνιας καί ό επιχειρηματίας έκλήθησαν καί έδωσαν καταθέσεις, διά των οποίων
ενισχύθη ή κατηγορία. 'Ο χονδρέμπορος άκολούθως έδωσε νέα στοιχεία. ’Αλλά διά
να «δεθή» ή ΰπόθεσις, ό ντέτεκτιβ πού την είχε άναλάβει συνέστησε εις τον χονδρέ
μπορον νά συνέχιση, ώς νά μή έγνώριζε την άνάμιξιν τής ’Αστυνομίας. Του υπέδειξε
νά κάνη έν δέμα πού νά φαίνεται οτι περιέχει τάς 500 λίρες πού είχε ύποσχεθή εις
τον Ντώ καί νά τού τό παραδώση κάπου, πού νά είναι ευκολον εις τούς άστυνομικούς
να παρακολουθήσουν την σκηνήν αύτήν. Ό χονδρέμπορος συνεφώνησε καί συνεννοήθη μέ τον Τζών νά συναντηθούν εις τό σπίτι του, διά νά λάβη τά χρήματα, διότι
εκεί το μέρος ήτο κατάλληλον διά τήν παρακολούθησιν. 'Ο Τζών Ντώ έφθασε εις τήν
ώραν του. Οί ντέτεκτιβ έκρίβησαν σ’ ένα διπλανό δωμάτιον χωριζόμενον άπό μία
πόρτα. 'Ο «έφευρέτης» έφαίνετο ευχαριστημένος. Είπε εις τον χονδρέμπορον, χωρίς
καμμια ερωτησί του, οτι τά χρήματα τά δικά του (τού χονδρεμπόρου) καί τού έπιχειρηματιου αί 10.000 λίρες, ήσαν άρκετά διά τήν άρχικήν κίνησιν τής εταιρίας. ’Επί
πλέον τον διεβεβαίωσε οτι τά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας είχαν νομικώς κατοχυρωθή
και ότι ήτο πιά έξησφαλισμένη ή οικονομική έπιτυχία καί έπειδή είχε ανάγκη με
τρητών, τού έζήτησε τάς 500 λίρας πού τού είχε ύποσχεθή. 'Ο χονδρέμπορος τού
έδωσε τό δέμα καί τήν στιγμήν αύτήν οί άστυνομικοί είσήλθον εις τό δωμάτιον. 'Ο
Τζών Ντώ παρά τάς εντόνους διαμαρτυρίας του συνελήφθη.
Αί έρευναι πού έπηκολούθησαν άπέδειξαν, οτι αί Τραπεζικαί έπιταγαί (τσεκ)
που είχε ό Τζών καί έδείκνυε ήσαν άχρηστοι καί οτι ή έπιστολή, πού είχε παρου
σιάσει ως αποσταλεΐσαν άπό τον παραγγελιοδόχον του, ήτο πλαστή διότι δεν υπήρχε
παραγγελιοδόχος.
’Επίσης άπεκαλύφθη οτι εΐχε κάνει καί μιάν άλλη άπλή άπάτη, εις βάρος μιας
γνωστής του ήλικιωμένης κυρίας. Εις μίαν έπίσκεψιν εις τό σπίτι της, είδε ένα ωραίο
ταπητα καί είπε οτι μπορεί νά τον πωλήση εις καλήν τιμήν. 'Η κυρία πού είχε άνάγκην απο χρήματα, συνεφώνησε καί τού παρέδωσε τον τάπητα. Μετά άπό όλίγας
ημέρας εζήτησε νέα του καί τής είπε οτι δεν εύρέθη άκόμα αγοραστής καί οτι έχει
τον ταπητα έκτεθειμένον προς πώλησιν. Πέρασε καιρός καί εις κάθε ένόχλησιν τής
κυρίας, εύρισκε μιά δικαιολογία. Τέλος ή κυρία έχασε τήν ύπομονή της καί έζήτησε
τον τάπητα, άλλά τήν έπομένην ό Τζών έξηφανίσθη.
Τό τέλος αύτής τής ύποθέσεο^ς ήτο δραματικόν. Ό Τζών Ντώ παρεπέμφθη
εις δίκην. Τήν πρώτην ήμέραν τής δίκης, κατά τήν οποίαν καί παρουσιάσθησαν τά
περισσότερα στοιχεία εις βάρος του ό Τζών έζήτησε καί επέτυχε τήν «έπί έγγυήσει»
απολυσίν του. Τό βράδυ όμως, κατά τήν 8.30' ώραν, ό ντέτεκτιβ πού εΐχε άναλάβει
την υπόθεσιν, έκλήθη μέ έπεΐγον τηλεφώνημα άπό τον διευθυντήν τού ξενοδοχείου,
όπου έμενε ό Ντώ καί μετέβη εκεί. Πλήν όμως ήτο άργά. Ό πολύς Τζών Ντώ μέ
τας φιλοδοξίας του εΐχεν αύτοκτονήσει. ’Άφησε μιά έπιστολή άπευθυνομένη- προς
μια γυναίκα εις τήν Γερμανίαν, μέ τήν οποίαν εΐχε συζήσει, πού έγραφε οτι ήτο
άθώος καί ά.τυχος καί οτι μιά τέτοια ζωή ήταν περιττή.
( Σ υνεχίζεται)
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ΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
'Υπό κ . ΣΤΑΘΗ ΠΟΥΛΟΥ
Δοκίμου 'Τπαστυνόμου

Τήν 21ην καί 2'2αν μηνός ’Απριλίου έ.έ. διεξήχθησαν εις τό δημόσιον σκοπευτήριον Καισαριανής, μετά πάσης έπισημότητος, οί προ πολλοΰ προαναγγελθέντες
σκοπευτικοί αγώνες τω ν· στρατιωτικών σχολών:"Εύελπίδων, Δοκίμων, ’Ανθυπο
μοιράρχων, Ύπαστυνόμων καί τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών ίδρυμάτο^ν Πανε
πιστημίων (’Αθηνών—Θεσσαλονίκης), Πολυτεχνείου, Ά ν. ’Εμπορικής, Ά ν. Γεω
πονικής, Παντείου, Παιδ. ’Ακαδημίας καί ’Αν. Βιομηχανικής.
Έκάστη σχολή μετέσχε τοϋ άγώνος διά πενταμελούς σκοπευτικής όμάδος.
Οΐ σκοπευτικοί αγώνες ήσαν πολεμικού όπλου καί καραμπίνας.
Ή ΐδική μας όμάς—Σ χ ο λ ή ς
δ ο κ ί μ ω ν ' Υ π α σ τ υ ν ό μ ω ν—εις
την σκοποβολήν διά καραμπίνας κατέλαβε τήν Γ' θέσιν. Εις τήν σκοποβολήν όμως
διά πολεμικού όπλου κατήγαγεν αληθή θρίαμβον, εις τρόπον ώστε, νά άνακηρυχή ή
πρώτη πολυνίκης όμάς μεταξύ όλων τών σχολών καί νά λάβη καί τό πρώτον βραβεΐον.
Έ π ’ εύκαιρία τών αγώνων τούτων οΐ όποιοι τόσον έτίμησαν τήν σχολήν μας,
έθεώρησα σκόπιμον νά γράψω μερικάς σκέψεις σχετικώς μέ τήν συμμετοχήν μας
εις αύτούς, τάς προϋποθέσεις συμμετοχής, κρίσεις καί εντυπώσεις τών παρισταμένων
διά τήν σχολήν μας, κρίσεις δι’ ήμ.ας αύτούς καί σχετικά διδάγματα.
’Εάν έζοϋσεν ό Π ί ν δ α ρ ο ς ό Θ η β α ί ο ς , τού όποιου ή λύρα ένα μονα
δικόν σκοπόν είχε, νά ψάλλη έγκούμια διά τούς νικητάς τών πανελληνίων εκείνων
αγώνων: ’Ολύμπια, Πύθια..., άσφαλώς θά έρρύθμιζε σήμερον τάς χορδάς της διά
νά ψάλη τά νικητήρια τής σχολής μας κατά τούς σκοπευτικούς άγώνας τών άνιυτέρω σχολών.
Εις τον έπίνικον ύμνον του θά άνεφέροντο τά ονόματα τών νικητών συναδέλ
φων μας κ.κ. Κουβέλη Κ., Πατριανάκου Ή λ., Μπέλμπα Ν., Ράϊκου I., Άριδά Στ.,
Μουρελάτου Π. καί Βάμβουκα Κ., ώς καί τοϋ άρχηγοΰ των'Υπ/μου Β 'κ. Βλαχάκη
Π. μέ λόγια επαινετικά καί έγκωμιαστικά.
Έάν έζοϋσεν επίσης ό περιώνυμος γλύπτης τής άρχαιότητος Μ ύ ρ ω ν, ό
όποιος έφιλοτέχνησε τό γνωστόν άριστούργημα «Δ ι σ κ ο β ό λ ο ς», οί δόκιμοι
διά συνεισφοράς των θά τοϋ άνέθετον νά φιλοτεχνήση μαρμάρινον άνδριάνδα εις
φυσικόν μέγεθος τοϋ πριυταγωνιστοΰ τής νικήτριας όμάδος μας Κουβέλη Κ., τό
όποιον θά έστήνετο εν πομπή καί παρατάξει εις τό προαύλιον τής σχολής, ώς μνημεΐον τοϋ άγωνιστικοϋ πνεύματος διά τούς μεταγενεστέρους.
Εις τό βάθρον τοϋ άνδριάντος, ώς ήτο συνήθεια κατά τήν άρχαίαν ένδοξον
εποχήν, θ’ άνεγράφετο τιμητικώς καί τό όνομα τοϋ «ά λ ε ί π τ ο υ», δηλαδή τοϋ
προγυμναστοΰ τών άγωνισθέντιυν, τοϋ προαναφερθέντος ενθουσιώδους'Υπ/μου Β'
κ. Βλαχάκη Παν., ό όποιος δικαιούται νά πιστεύη ότι έχει μερίδιον εις τήν νίκην
τής σκοπευτικής όμάδος τής σχολής.
Διά νά κατέλθης εις τον στίβον πρέπει νά είσαι προπαρεσκευασμένος διά τό
νικάν ή τουλάχιστον διά τό καλώς άγωνίζεσθαι.
Δι’ αύτόν άκριβώς τον λόγον πολύ έδίστασαν οΐ άξιωματικοί μας καί ιδίως
ήμεΐς οί δόκιμοι νά μετάσχωμεν τών σκοπευτικών αγώνων, διότι,
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Πρώτον : Έγνωρίζομεν ότι οί αντίπαλοί, μας ήσαν πολυαριθμότεροι καί
σύμφωνα μέ τον νόμον τών πιθανοτήτων θ’ άνευρίσκοντο καί εύκολώτερον οί άριστοι.
Δεύτερον : Έγνωρίζομεν δτι οί άντίπαλοί μας ήσαν έπαρκώς έξησκημένοι
δια τον αγώνα, διότι καί ή έκπαίδευσίς των διαρκεΐ περισσότερα έτη.
Ί ρίτον—καί τό σημαντικώτερον—έγνωρίζομεν δτι διά κάθε άσκησιν βολής
διέθετον άφθονίαν πυρομαχικών.
Περιττόν είναι έξ άλλου ν’ άναφέρωμεν δτι αί σχολαί Εύελπίδων, Δοκίμων
και Ανθυπομοίραρχο;»,* διαθέτουν ΐδικά των σκοπευτήρια, ένθα γίνεται συστηματικωτερα ή έκπαίδευσίς των εις την σκοποβολήν.
’Ενώ ή σχολή ή δική μας;
ΓΙοΐος ες ημών αγνοεί δτι μέ πενιχρότατα μέσα έγένετο ή έκπαίδευσίς μας;
Παρ άλας τας δυσμενείς ταύτας συνθήκας αί όποΐαι έπρεπε νά. μάς άποτρέψουν
νά κατέλθωμεν εις τον άγώνα, έν τούτοις κατήλθομεν. Κατήλθομεν έφοοδιασμένοι
με τήν πεποίθησιν καί την σκέψιν τήν οποίαν ένέπνευσεν εις ήμά.ς 6 διοικητής μας
Αστυνομικός Δ/ντής Α' κ. ’Αρχιμανδρίτης, δτι εις τον άγωνιστικόν στίβον, πρέπει
νά κατέρχεται ό άγωνιστής μέ τήν πρόθεσιν προ παντός νά άγοονισθή καλώς.
Την πιστιν ότι ο αγωνιστής πρέπει νά. ένδιαφέρεται πρωτίστως διά τό άγωνίςεσθαι και δευτερευοντο^ς διά τό νικάν, δπερ είναι καί ό τελικός σκοπός του άγο^νίςεσθαι, την μετεδωσεν εις ημάς ό κ. διοικητής μας, διά του καθηγητοΰ τής όπλοτεχνικής Ίπ/μου Β' κ. Βλαχάκη, μέ τά έξής σοφά καί ωραία λόγια: « Δ ε ν μ ά ς
ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ό ν ι κ ά ν , ά λ λ ά τ ό ά γ ω ν ί ζ ε σ θ α ι».
Και πράγματι είναι πολύ σοφή ή γνώμη αυτή του κ. Διοικητοΰ: Διότι ή ιστο
ρία διδάσκει και η πείρα μαρτυρεί δτι ό άγωνιστής εκείνος ό όποιος κατέρχεται εις
τον στίβον εμφορούμενος από αγνόν άγωνιστικόν πνεύμα άναδεικνύεται νικητής
και αν άκόμη δεν είναι έπαρκώς προπαρεσκευασμένος κατά τάς άπαιτήσεις καί
τούς κανόνας τού άθλητισμοΰ.
Ποιος ήτο ό ένδοξος νικητής τού Μ α ρ α θ ω ν ί ο υ δ ρ ό μ ο υ των πρώτων
Ολυμπιακών αγωνων, οι όποιοι διεξήχθησαν εδώ εις ’Αθήνας προ έξήκοντα έτών,
τό 1896; Ό μαραθωνοδρόμος έκείνος ήτο ένας άσημος χωρικός τού ’Αμαρουσίου,
ο Σ π υ ρ ι δ ω ν Λ ο ύ η ς, ό όποιος καίτοι δέν είχε συστηματικώς προπαιδευθή
όπως ολοι οι αντίπαλοι του, οι αριστείς τών διεθνών στίβων, οί όποιοι είχον άσκηθή
εις παλαιστρας και γυμναστήρια συστηματικώς, έν τούτοις έλαυνόμενος από τήν
αγωνιστικήν του διαθεσιν και πεποίθησιν εις τάς φυσικάς ικανότητας καί μάλιστα
της ωκυποδιας του, κατηλθεν εις τον στίβον καί κατήγαγε τήν περιφανή έκείνην
νίκην, ή οποία έδόξασε καί αύτοϋ τό όνομα καί τής γενετείρας του καί τής Ε λ 
λάδος ολοκλήρου.
Τήν παραμονήν τών άγώνων ό Λούης εις τούς φίλους του οί όποιοι τον άπέτρεπον νά κατέλθη εις τον άνισον αύτόν άγώνα καί ν’ άγωνισθή μέ αντιπάλους δεδοκιμασμένης ίκανότητος, έλεγεν :
«Θά λάβω μέρος καί ή θά νικήσω ή θά σκάσω».
Μέ τοιαύτην πεποίθησιν καί άνάλογον άγωνιστικόν πνεύμα μήπως δέν κατήλθεν εις τον στίβον καί ή δική μας σκοπευτική όμάς; Κατήλθεν μέ πίστιν καί
ένίκησεν όπως καί ό Λούης προ έξήκοντα έτών.
Περιττόν νομίζω είναι ν’ άναφέρωμεν ιστορικά γεγονότα τά όποια πείθουν
περί τής ύπεροχής τών ήθικών δυνάμεων έναντι τών υλικών. Οί Μαραθωνομάχοι
καί Σαλαμινομάχοι τής άρχαιότητος καί οί Πινδομάχοι τού 1940 δέν’ έπολέμησ’αν
ολιγάριθμοι αυτοί οντες έναντι πολυάριθμων με πενιχρά πολεμικά μέσα, έναντι
αντίπαλων οί όποιοι διέθετον άφθονώτατα πολεμικά τοιαΰτα;
Καί όμως ένίκησαν διότι ήσαν φορείς ήθικών δυνάμεων ύπερτέρων.

Οί σκοπευτικοί αγώνες της ’Αστυνομικής Σχολής
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’Εάν άναλογισθώμεν επίσης τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας οί δόκιμοι της σκο
πευτικής μας όμάδος ήσκήθησαν διά την συμμετοχήν των εις τούς άγώνας, θά διαπιστώσωμεν τούτο, ότι καί εις την διάνοιαν καί εις την ψυχήν των αγαπητών μας
τούτων συναδέλφων έπεκράτησεν όχι τό πνεύμα τής άτομικής ιδιοτέλειας, άλλά τό
ομαδικόν πνεύμα, δηλαδή ή υποταγή τού άτόμου, τού εγώ, εις τήν υπηρεσίαν τής
όμάδος.
’Αλλά μήπως ήτο δυνατόν νά συμβή διαφορετικά; Μακρά παράδοσις τού
’Αστυνομικού Σώματος διδάσκει τούτο : Πάντοτε πρυτανεύει τό συμφέρον καί ή
τιμή τού Σώματος, οσάκις συγκρούεται μέ τό άτομικόν, καί πάντοτε έπί θυσία τού
ατομικού συμφέροντος, ήτις θυσία φθάνει μέχρις αύταπαρνήσεως, χαρακτηρίζει
τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
'Οσάκις οί συνάδελφοί μας μετέβαινον εις τό σκοπευτήριον ήμεΐς οί άλλοι εις
τί ήσχολούμεθα; "Εκαστος ήσχολεΐτο μόνον καί μόνον μέ τά μαθήματά του.
'Ο καθείς έσκέπτετο: Παραμοναί έξετάσεων είναι. "Ογκον μαθημάτων έχω.
"Αρα πρέπει νά μελετήσω περισσότερον διά νά καθέξω καλλιτέραν σειράν επιτυ
χίας, ήτις θά βαρύνη πολύ εις τήν μετέπειτα σταδιοδρομίαν μου.
Καί τούτο μόνον τό σημεΐον αν άναλογισθή κανείς, εΐλικρινώς συγχαίρει,
έπαινεΐ καί θαυμάζει τούς σκοπευτάς τής όμάδος, οί όποιοι μέ αύτοθυσίαν έξεπροσώπησαν τόσον τιμητικώς τήν σχολήν μας διά τήν νίκην τήν όποιαν κατήγαγον.
'Η νίκη τής σχολής μας εδωσεν αφορμήν εις έκδηλώσεις λίαν κολακευτικάς
ύπέρ τής ’Αστυνομίας καί ένθαρυντικάς συνάμα διά τό σκληρόν επάγγελμά μας, ή
έξάσκησις τού όποιου πρέπει νά στηρίζεται κυρίως εις τήν αγάπην καί τήν εμπι
στοσύνην τού κοινού, προσέτι δέ έδωσε τήν ευκαιρίαν νά δοκιμάσωμεν αισθήματα
υπερηφάνειας καί νά κάνωμεν σκέψεις αίσιοδόξους διά τό μέλλον τού Σώματος καί
τής Σχολής. Διότι σύμφωνα μέ τό γνωμικόν τού Ξενοφώντος, τό όποιον εϊδομεν
άναγεγραμμένον έπί τής μετώπης τού σκοπευτηρίου: «"Οπου τούς θεούς μέν σέ
βονται, εις τήν πολεμικήν δέ τέχνην ασκούνται, εις τήν πειθαρχίαν δέ συνηθίζουν,
εκεί ,όλα είναι πλήρη ελπίδων».
Σκεφθήτε άγαπητοί συνάδελφοι ποιος έξ ημών δεν ήσθάνθη υπερηφάνειαν
καί αισιοδοξίαν διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα, όταν ύπό τά ένθουσιούδη χειροκροτή
ματα τών παρισταμένων ό 'Υπαστυνόμος κ. Βλαχάκης καί οί νικηταί μας προσήρχοντο ενώπιον τής ελλανοδίκου επιτροπής καί παρελάμβανον τά βραβεία;
"Εκαστος έξ ημών ήσθάνθη υπερηφάνειαν ιδιαιτέραν, ωσάν ό ’ίδιος νά ήτο
νικητής.
Διά τήν συγκίνησιν καί τήν υπερηφάνειαν ταύτην τήν όποιαν ήσθάνθη έκα
στος έπί τή νίκη τής Σχολής μ.ας δεν όφείλομεν έν εύχαριστώ εις τούς συναδέλφους
μας νικητάς, οί όποιοι μάς έδώρησαν αύτήν τήν χαράν, νά μοιρασθώμεν τήν νί
κην των;
Αύτό ακριβώς είναι καί τό βαθύτερον νόημα τού άσπασμοΰ τον όποιον έδώσαμεν εις τούς συναδέλφους μας, άνακηρυχθέντας νικητάς εκεί έπί τού στίβου.
Μέ τήν έλπίδα οτι αί άνωτέρω σκέψεις μου, έπ’ ευκαιρία τών σκοπευτικών
αγώνων, διερμηνεύουν σκέψεις καί αισθήματα όλων τών συναδέλφων καί μέ τήν
πεποίθησιν ότι όλοι ήσθάνθημεν υπερηφάνειαν διά τήν ’Αστυνομίαν καί ιδιαιτέρως
διά τήν Σχολήν, άς εύχηθώμεν ίνα εις πάντα εύγενή αγώνα ή Σχολή μας καί τό
’Αστυνομικόν Σώμα πρωτεύη καί καθίσταται φωτεινόν καί άξιομίμητον παρά
δειγμα διά τούς έπερχομένους.
"Ας έχωμεν δέ πάντοτε ύπ’ οψιν μας τον περιλάλητον στίχον τού 'Ομήρου
«α ΐ έ ν ά ρ ι σ τ ε ύ ε ι ν
κ α ί ύ π ε ί ρ ο χ ο ν έ μ μ ε ν α ι ά λ λ ω ν » , τον
όποιον έπίσης είδομεν άναγεγραμμένον εις τήν μετώπην τού σκοπευτηρίου καί άς
είναι ό στίχος ούτος έμβλημα τής Σχολής μας καί ενός έκάστου ημών.

Ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ
Έκθεσις Αστυνόμου Β κ . I . ΚΟΡΡΕ
(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)
ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1948
Δρόμος

’Α κο ντισμ ός

100 μ. :1 ) Βάπτισμας I. 11" 7,2) Λε
βέντης Ν. 11"9.
200 μ.: Λεβέντης Ν. 25".
400 μ.: Ούδείς.
800 μ.: Ούδείς.
1500 μ.: 1) Κολλατος I. 4'52", 2) Τζίψοις Παν. 5Ό0", 3) Λεβέντης Ν. 5'16".
3000 μ.: Παπαγεωργίου Α. 10Ί0".
5000 μ.: Παπαγεωργίου Α. 17'52".
110 μ. μετ’ έμποδίων.: Λεβέντης Ν.
18"9.
400 μ. μετ’ εμποδίων.: Λεβέντης Ν.
64"4.
3000 μ. μετ’ έμποδίων.: Ούδείς.
4X100 μ. Σκυταλοδρομία.: Όμάς ’Α
στυνομίας Πόλείυν 47"7.
(’Αγώνες άπελευθερώσεως 9 καί 10-1048).
"Αλμα

Εις ύψος: 1) Γυφτάκης I. 1.65 μ., 2)
Λεβέντης Ν. 1.55 μ.
Εις μήκος: Λεβέντης 5.36 μ.
Εις τριπλοϋν: Ζώτο; Δ. 13.05 μ.
’Επί κοντώ: Ούδείς.
Δ ισκοβολία

Έλευθέρα:
2) Βρεττος
22.84 μ.
'Ελληνική:
2) Βρεττος

1) Τρουλινος Ε. 38.33 μ.,
I. 33.06 μ., 3) Λεβέντης Ν.
1) Τρουλινος Ε. 35.35 μ.,
I. 30.15 μ.
Σ φα ιροβο λία

Τρουλινος Ε. 11.70 μ.

Λεβέντης Ν. 38.31 μ.
Ούδείς,

Σ φ α ιρ ο βο λία
Π ένταθλου

Εις Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Πέν
ταθλου έτους 1948 ό άστυφύλαξ Λεβέν
της Ν. κατετάγη 7ος νικητής συγκεντρούσας 1932 βαθμούς (Παλ. Φιλ. Βα
θμολογία.). ’Επιδόσεις: Μήκ ος 5.36 μ.,
Άκόντιον 36.85 μ. 200 μ. 25", Δίσκος
22.84 μ. 1500 μ. 5.16".
Δ εκάθλου

Ούδείς.
Ά σ τ υ ν . Ά θλητ.

Π επραγμένα 1948

Α' Πανελλήνιοι άγώνες στίβου τελεσθέντες έν Άθήναις τον Αύγουστον
του 1948.
Δρόμος 8000 μ. επί αμαξιτής όδοϋ:
Ό άστυφύλαξ Παπαγεωργίου ’Ανδρέας,
έτερμάτισε 10ος μεταξύ των 16 συμμετασχόντων ά.θλητών εις χρόνον 29.05".
’Α γώ νες Ά π ελευ θ ερ ώ σ εω ς

Έτελέσθησαν ένταΰθα (Στάδιον) την
9 καί 10-10-1948. Μετέσχε κατόπιν
προσκλήσεως καί ό ’Αθλητικός "Ομι
λος ’Αστυνομίας Πόλεων διά ΙΟμελοΰς
όμάδος άστυφυλάκων άθλητών.
Ή ’Αστυνομική Όμάς έπέτυχε δευτέραν νίκην, 2 τρίτας, 5 τετάρτας, 1
πέμπτην καί 3 εκτας νίκας.

ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1949
Δρόμος

100
200
400
800
1500

μ.: Λεβέντης Ν. 12"4.
μ.: Λεβέντης Ν. 25"2.
μ.: Λεβέντης Ν. 58"7.
μ.: Ούδείς.
μ.: Λεβέντης Ν. 5'22".

3000 μ.: Παπαγεωργίου Α. 17Ί6"5.
10.000 μ.: Παπαγεωργίου Α. 39'58".
110 μ. μετ’ έμποδίων: Ούδείς.
200 μ. μετ’ έμποδίων: Λεβέντης Ν.
27"5.400 μ. μετ’ έμποδίων: Ούδείς.

Ό κλασσικός αθλητισμός εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων

4X100 μ. σκυταλοδρομία: Ούδείς.
"Αλμα

Εις ύψος : 1) Γυφτάκης Δ. 1.70 μ.,
2) Λεβέντης Ν. 1.60 μ.
Εις μήκος: Λεβέντης Ν. 5.80 μ.
Εις τριπλοϋν : Γυφτάκης Δ. 12.27 μ.
’Επί κοντώ: Ούδείς.
Έ λευθέρα Δ ισκοβολία

'1 ) Βρεττος I. 36 μ., 2) Τρουλινός Ε.
35.39 μ., 3) Λεβέντης Ν. 24.84 μ.
Σ φαιροβολία

Λεβέντης Ν. 8.82 μ.
’ Α κοντισμός

1) Γυφτάκης Δ: 43 μ.) Δ) Λεβέντης Ν.
42.20 μ.
Σ φυροβολία

Ούδείς.
Π ένταθλου

Εις τό

Πανελλήνιον

Πρωτάθλημα
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Πεντάθλου έτους 1949, ό άστυφύλαξ
Λεβέντης Ν. κατετάγη 8ος νικητής συγκεντρώσας 1935 βαθμούς (Παλ. Φιλ.
Βαθμολογία). Επιδόσεις: Μήκος 5.80 μ.,
Άκόντιον 31.89 μ., 200 μ. 25” 2.,
Δίσκος 24.84 μ. 1500 μ. 5'22” .
Δέκαθλον

Εις τό Πανελλήνιον Πρωτάθλημα
Δεκάθλου έτους 1949 μετέσχε 6 άστυ
φύλαξ Λεβέντης Ν. μόνον εις τά άγιυνίσματα της 1ης ημέρας συγκεντρώσας
2.328 βαθμούς. ’Επιδόσεις: 100 μ. Γ2”4,
'Ύψος 1.55, Σφαίρα 8.82 μ. 400 μ.
58"7. Μήκος 5.75.
Ά σ τ υ ν . Ά θ λ η τ . πεπραγμένα 1949

Β' Πανελλήνιοι αγώνες Ενόπλων Δυ
νάμεων τελεσθέντες έν Άθήναις τήν
3-8-1949.
Ό άστυφύλαξ Παπαγεωργίου Ά νδρέας έτερμάτισε δεύτερος (2ος) εις
τον δρόμον 8000 μ. επί άμαξιτής όδοϋ.

ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1950
Δρόμος

100 μ.: 1) Βάπτισμας I. 11"7, 2) Λε
βέντης Ν. 11"8, 3) Παπαδόγιαννης Μιχ.
12" .
200 μ.: 1) Γυφτάκης Δ. 25"5, Δ) Λε
βέντης Ν. 26".
400 μ.: 1) Παπαδόγιαννης Μ. 54"7.
2) Λεβέντης Ν. 58".
800 μ. : Παπαδόγιαννης Μ. 2'12"5.
1500 μ.: 1) Παπαγεωργίου Λ. 4'28"4,
2) Κολλατος I. 4'50"8, 3) Γυφτάκης
Δ. 5'33"5, 4) Λεβέντης Ν. 5'33"4.
3000 μ.: Παπαγεωργίου Λ. 9'45"5.
5000 μ.: Παπαγεωργίου Λ. 16'39"2.
10.000 μ.: Παπαγεωργίου Λ. 36Ί2"8.
10.000 μ. : Πανελληνίου Πρωταθλή
ματος ’Ανωμάλου Δρόμου, τελεσθέντος
έν Άθήναις τήν 26-3-50. (Φιλοθέη).
Ό άστυφύλαξ Παπαγεοφγίου Λ., έτερμάτισεν 12ος εις χρόνον 36', 17", 2.
110 μ. μετ’ εμποδίων : Λεβέντης Ν. 18".
200 μ. μετ’ έμποδίων : 1) Λεβέντης Ν.
28",2, 2) Γυφτάκης Δ. 31", 2.
400 μ. μετ’ έμποδίων : Ούδείς.
3.000 μ. μετ’ έμποδίων : Ούδείς.
Σκυταλοδρομία

4 X 100 μ. : ’Αμιγής όμάς ’Αστυνο
μίας 47" 1.

Γ' Πανελλήνιοι ’Αγώνες ’Ενόπλων
Δυνάμεων 2-8-1950.
"Αλμα

Εις ύψος : Γ) Γυφτάκης Δ. 1.75μ. 2)
Άδαμόπουλος I. 1.70μ., 3) Λεβέντης
Ν. 1.7 Ομ., 4) Ξανθινάκης I. 1.67μ.
Εις μήκος : 1) Παπαβασιλείου Ε. 6.34μ.
2) Άδαμόπουλος I. 6.22 μ., 3) Γυ
φτάκης Δ. 6.05 μ., 4) Ζώτος Δ. 5.92 μ.,
5) Λεβέντης Ν. 5.40 μ.
Εις τριπλοϋν : 1) Άδαμόπουλος I.
13.38 μ.. 2) Παπαβασιλείου Ε. 12.45 μ.,
3) Γυιοτάκης Δ. 12.44 μ., 4) Ζώτος
Δ. 11.96 μ.
’Επί κοντώ : Ούδείς.
Δισκοβολία

Έλευθέρα : 1) Τρουλινός Ε. 37,56,5 μ.,
2) Βρεττος I. 34,20 μ., 3) Ξανθινάκης
1. 33,40 μ., 4) Γυφτάκης Δ. 28,36 μ.,
5) Λεβέντης Ν. 23,12 μ.
Ελληνική : 1) Τρουλλινός Ε. 33,74 μ.,
2) Ξανθινάκης I. 31,87 μ.
Σ φαιροβολία

1) Τρουλινός Ε. 12,35 μ., 2) Βεργανελάκης Δ. 11,27 μ., 3) Ξανθινάκης I.
10,67 μ.
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Ίωάννου Κορρέ
’Α κοντισμός

1) Ξανθινάκης I. 42,50 μ., 2) Λεβέντης
Ν. 36,30 μ., 3) Λαμπαδημητρόπουλος
33,94 μ., 4) Γυφτάκης Δ. 32,36 μ.
Σ φαιροβολία

Τρουλινός Ε. 36,84 μ.
Πένταθλον
Πένταθλου

Εις το Πανελλήνιον Πρωτάθλημα
Πεντάθλου 1950, ό άστυφύλαξ Γυφτά
κης Δ. κατετάγη 5ος νικητής, συγκεντρώσας 2,025 βαθμούς (Παλ. Φ.λ.
Βαθμολ.ογία). Ό δέ άστυφύλαξ Λε
βέντης Ν. κατετάγη 6ος νικητής, συγκεντρώσας 1783 βαθμούς (Παλ. Φιλ.
Βαθμολογία).
(Επιδόσεις : Μήκος 4,25μ.—Άκόντιον
36,30 μ.—200 μ. 26".—Δίσκος 23,12 μ.
1.500,μ. 5'33',4).
Ά σ τ υ ν . ’Α θ λ η τ . πεπραγμένα 1950

Λ) ’Αθλητική Ήμερίς 25-6-1950.
Ζηρήνειον Κ η φ ισ σ ία ς

Νικήτρ ια ’Αστυνομία. Βαθμοί 72.
Β ) ’Αθλητικοί ’Αγώνες Στίβου.
Α'. Ζηρήνεια. Κηφισσία 9-7-1950.
Την γενικήν βαθμολογίαν εις τα άγωνίσματα άνδρών έκέρδισεν ή όμάς της
’Αστυνομίας Πόλεων.
Γ) Γ'. Πανελλήνιοι ’Αγώνες ’Ενόπλων
Δυνάμεων 2-8-1950.
Έ κ των 75 βαθμών Σωμάτων ’Ασφα
λείας : ’Αστυνομία Πόλεο^ν 60.
Πίναξ ’Επιδόσεων έτους 1951
Δρόμος

100 μ. : 1) Σίλλης Β. 11",4, 2) Βάπτισμας I. 11",7, 3) Παπαδόγιαννης Μ.
11",9, 4) ΓΙαπαβασιλείου Ε. 12", 5)
Λεβέντης Ν. 12", 6) Γυφτάκης Δ. 12".
192 μ. : (Ευθεία Παναθ. Σταδίου)
Σίλλης Βασ. 22",1.
200 μ .: 1) Σίλλης Βασ. 22", 4, 2)
Βάπτισμας I. 23",9, 3) Παπαδόγιαν
νης Μ. 24", 4) Γυφτάκης Δ. 24", 4,
5) Παπαβασιλείου Ε. 24", 8.
400 μ .: 1) Σίλλης Βασ. 50", 1, 2)
Παπαδόγιαννης Μ. 53",6, 3) Γυφτά
κης Δ. 57", 5.
800 μ. : 1) Σίλλης Βασ. 2',03", 2)

Παπαδόγιαννης Μ. 2',04", 3) Κολλάτος I. 2',12".
1500 μ .: 1) Κολλάτος I. 4',29", 2)
Γυφτάκης Δ. 5', 24", 7.
5000 μ. : 1) Μουρας Άπόστ. 17',34",
2) Παπαγεωργίου Α. 17',46".
110 μ. μετ’ έμποδίων : 1) Λεβέντης
Ν. 18",8, 2) Γυφτάκης Δ. 20",1.
200 μ. μετ’ έμποδίων : Λεβέντης Ν
28".
Σκυταλοδρομία

4 X 100 μ. Όμάς ’Αστυνομίας 46",2,
’Αγώνες Ίωαννίνων τά «Δωδώνια»
21-7-51.
4 X 400 μ. Όμάς
’Αστυνομίας 3',
47",2, ’Αγώνες Ίωαννίνων τά «Δωδώ
νια» 22-7-51.
Σουηδική Σκυταλοδρομία (400, 300
200 , 100 ) .
Όμάς ’Αστυνομίας 2/12" ,7.
"Αλμα

Εις ύψος: 1) Ξανθινάκης 1,85 μ., 2)
Γυφτάκης Δ. 1.85 μ., 3) Λεβέντης Ν.
1.60 μ.
Εις μήκος: 1) Παπαβασιλείου Εύστ.
6.46 μ., 2) Γυφτάκης Δ. 6.28 μ., 3)
Άδαμόπουλος I. 6 μ., 4) Λεβέντης Ν
5.43 μ.
Εις Γριπλοϋν : 1) Άδαμόπουλος I.
13.48 μ., 2) Παπαβασιλείου Ε. 12.32 μ.
’Επί κοντώ : Γυφτάκης Δ. 3 μ.
Δ ισκοβολία

Έλευθέρα : 1) Βρεττος I. 35.31 μ.,
2) Τρουλινός Ε. 34.89 μ., 3) Γυφτάκης
Δ. 30.43 μ.
Ε λληνική: 1) Τρουλινός Ε. 34.20 μ.,
2) Ξανθινάκης I. 31.82 μ., 3) Βοεττός
I. 31.28 μ.
Σ φαιροβολία

1) Τρουλινός Ε. 12.28 μ., 2) Γυφτά
κης Δ. 9.49 μ.
’Α κοντισμός

1) Παπαγεωργίου Α. 40.32 μ*·, 2)
Ξανθινάκης I. 38 μ., 3) Λεβέντης Ν.
34.91 μ., 4) Γυφτάκης Δ. 34.32 μ.
Σ φυροβολία

Τρουλινός Ε. 37.93 μ.

Ό κλασσικός αθλητισμός εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων
Π ένταθλου

Γυφτάκης Δ.—Βαθμοί
1874—Ν. Φ.
Βαθμολογία. Κατετάγη 5ος εις Πα
νελλήνιον Πρωτάθλημα
Πεντάθλου
1951. Έπιτευχθεΐσαι έπιδόσεις : Μήκοε
6,24. Άκόντιον 34,32 μ. 200 μ. 24” .4.'
Δίσκος 30,43 μ .-1 5 0 0 μ. 5',31” .
Δ έκαθλον

Γυφτάκης Δ.—Βαθμοί 3.563. Κατετάγη 2ος εις Πανελλήνιον Πρωτάθλημα
Δεκάθλου έτους 1951.
Έπιτευχθεΐσαι έπιδόσεις : Α'. 'Ημέρα :
100 μ. 12” ,4. Μήκος 5.73 μ.—Σφαίρα
9,49 μ. "Υψος 1.75 μ.—400 μ. 57” ,5.
Β'. 'Η μέρα: 110 μ. Έμ. 20”,1. Δί
σκος 29,88 μ.—Έ πί κοντώ 2.90 μ.
Άκόντιον 32.88. 1500 μ.' 5',24” ,7.
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Ά σ τ υ ν . Ά θ λ η τ . πεπραγμένα 1951

Α) ’Αθλητικοί αγώνες στίβου, τελεσθέντες έν Ίωαννίνοις τήν 21- καί
22-7-51 (Τά Β' Δωδώνια).
Εις τήν γενικήν βαθμολογίαν έπρώτευσεν ή ’Αστυνομική Όμάς, έπιτυχοΰσα πολλάς Α' καί Β' νίκας, μέ άρίστας
επιδόσεις των νέων άθλητών της.
Β) Πανελλήνιοι άγώνες ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, τήν 12-8-1951. ’Επί 81 βα
θμών των Σωμάτων ’Ασφαλείας, ή
Όμάς τής ’Αστυνομίας συνεκέντρωσε
62 βαθμούς.
Γ) Α' Μεσογειακοί άγώνες—’Αλεξάν
δρειά—Αίγυπτου τήν
1—20/10/51.
Μετέσχεν ως μέλος τής ’Εθνικής Ε λ 
ληνικής όμάδος καί ό Άστυφύλαξ Σίλ
λης Β.

ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1952
Δρόμος

'Ά λμα

100 μ.: 1) Σίλλης Β. 11” 5, 2) Παπαβασιλείου Α. 11”8, 3) Παπαδογιάννης Μ.
11”9, 4) Γυφτάκης Δ. 12”2, 5) Πανίτσας Κ. 12” 2, 6) Μαχαίρας Ν. 12"6.
200 μ.: 1) Σίλλης Β. 22”6, 2) Παπαδογιάννης Μ. 28”8, 3) Γυφτάκης Δ. 25”3.
400 μ. : 1) Σίλλης Β. 48” 7 (Ελληνικόν
ρεκόρ), 2) Παπαδογιάννης Μ. 53”8,
3) Γυφτάκης Δ. 57”2, 4) Πανίτσας Κ.
59” 2.
800 μ.: Παπαδογιάννης Μ. 2Ό3” 4.
1.500 μ.: 1) Πανίτσας Κ. 5Ό8” 1, 2)
Γυφτάκης Δ. 5'22”4.
5.000 μ.: 1) Μουράς Α. 16'36” 2, 2)
Σύριος I. 17Ό2".
10.000 μ.: Ούδείς.
400 μ. 'Οπλίτου: Άναστασόπουλος Α.
68" .
110 μ. μετ’ έμ ποδίω ν:!) Πανίτσας Κ.
17” ,2) Μαχαίρας Ν.17” , 3) Άδαμόπουλος I. 17”8, 4) Γυφτάκης Δ. 20”5.
200 μ. μετ’ εμποδίων: Λεβέντης Ν. 28”9
400 μ. μετ’ έμποδίων: Ούδείς.
3.000 μ. μετ’ έμποδίων : Ούδείς.

Εις ύψος: 1) Γυφτάκης Δ. 1.75 μ.,
2) Πανίτσας Κ. 1,65 μ., 3) Άδαμόπουλος I. 1.65 μ., 4) Λεβέντης Ν. 1.60 μ.,
5) Μαχαίρας Ν. 1.60 μ..
Εις μήκος : 1) Γυφτάκης Δ. 6.31 μ.,
2) Πανίτσας Κ. 6.04 μ., 3) Παπαβασιλείου Ε. 5.27 μ.
Εις τριπλοϋν : 1) Άδαμόπουλος I. 13.09
2) Πανίτσας Κ. 12.40 μ., 3) Γυφτάκης
Δ. 11.44 μ.
Έ πί κοντώ : 1) Ντόκος Γ. 3.30 μ.,
2) Πανίτσας Κ. 3.20 μ., 3) Γυφ τάκηςΔ.
2.90 μ.,

Σκυταλοδρομία

4X100 μ.: Όμάς Αστυνομίας 46”4.
Ε' Πανελλήνιοι ’Αγώνες Ενόπλων Δυ
νάμεων 23-7-52.

Δ ισκοβολία

Έλευθέρα.: 1) Τρουλλινός Ε. 37.52 μ.,
2) Βρεττός I. 35.33 μ., 3) Γυφ τάκης Δ.
32.79 μ. 4) Πανίτσας Κ. 29.26 μ.
Ελληνική: Τρουλλινός Ε. 33. 8 μ.
Σ φαιροβολία

1) Τρουλλινός Ε. 12.52 μ., 2) Γυφτάκης
Δ. 10.20 μ., 3) Πανίτσας Κ. 9.70.
’Α κοντισμός

1) Παπαγεωργίου Α. 46 μ., 2) Λεβέντης
Ν. 39 46 μ., 3) Πανίτσας Κ. 39.44 μ.,
4) Γυφτάκης Δ. 38.85 μ. 5) Ντόκος Γ.
29.09 μ.
Σ φυροβολία

Τρουλλινός Ε. 41.98 μ.
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Ίωάννου Κορρέ—'Ο κλασσικός άθλητισμός εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων
Π ένταθλου

Εις το Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Πεν
τάθλου έτους 1952, ό άστυφύλαξ Γυφτάκης Δ. κατετάγη 3ος νικητής, συγκεντρώσας 1813 βαθμούς (Νέα Φιλ. βαθμο
λογία). (’Επιδόσεις : Μήκος 5.80 μ.,
Άκόντιον 38.54 μ. μ. 200 μ. 25”3.
Δίσκος 31.92 μ. 1.500 μ. 5'22"4).
Δέκαθλον

Εις τό Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Δε
κάθλου έτους 1952 μετέσχεν ό άστυφύ
λαξ Πανίτσας Κ., όστις κατετάγη 5ος
νικητής, συγκεντρώσας 3956 βαθμούς.
Επιδόσεις: 1ης ήμέρας 110 μ. μετ’
έμποδίων 17"6. Δίσκος 29.26 μ. ’Επί
κοντώ 3.10 μ. Άκόντιον 39.44 μ. 1.500
μ. 5'08"1.
2αε ήμέοας 100 μ. 12”2. Μήκος 6.04 μ.
Σφαίρα 9.70μ."Υψος 1.55. 400 μ. 59"2.
'Ομοίως ό άστυφύλαξ Γυφτάκης Δ.
κατετάγη 6ος νικητής, συγκεντρώσας
3693 βαθμούς.

’Επιδόσεις 1ης ήμέρας: 110 μετ’ εμπο
δίου 20"5. Δίσκος 32.79 μ. ’Επί κοντω
2.90 μ. Άκόντιον 38.85 μ.
2ας ήμέρας 100 (1. 12” 2. Μήκος 5,93.
Σφαίρα 10.20 μ. 'Ύψοε 1.70 μ. 400 μ.
57"2.
Ά σ τ υ ν . Ά θ λ η τ . πεπραγμένα 1952

Α' Διεθνείς άθλητικαί συναντήσεις εις
Γερμανίαν κατά μήνα ’Ιούλιον 1952 καί
’Ολυμπιακοί Α γώ νες ’Ελσίνκι—Φινλαν
δίας, κατά μήνα Αύγουστον 1952. Συμπεριελήφθη καί ό άστυφύλαξ Σίλλης Β.
Β' Πανελλήνιοι Α γώ νες ’Ενόπλων Δυ
νάμεων τής 23-7-1952.
Ή ’Αστυνομική Όμάς έλλιπής συνεκέντρωσε 40 1 /2 βαθμούς.
Γ' Διεθνείς Στρατιωτικοί ’Αγώνες Στί
βου (C.I.S.M.), τελεσθέντες εις Κοπενγάγην Δόινίας, τήν 13 καί 19-9-1952.
Ό άστυφύλαξ Σίλλης Β. έτερμάτισε 2ος
εις τον δρόμον τών 400 μ., επιτυχών νέαν
Ελληνικήν έπίδοσιν, μέ τον άριστον
-χρόνον 48” 7.

ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1953
Δρόμος

100 μ.: 1) Κόρμαλης Λ. 11"5, 2) Σίλ
λης Β. 11” 5, 3) Πανίτσας Κ. 11"6,
4) Παπακωνσταντίνου Π. 11"7, 5)
Άναστασόπουλος Α. 11”9, 6) Γυφτάκης
Δ. 12"3.
200 μ. : μ.: 1) Σίλλης Β. 22”3, 2) Κόρ
μαλης Α. 23” , 3) Γυφτάκης Δ .25”9,
4) Παπαγεωργίου 2. 26”8.
300 μ. : 1) Σίλλης Β. 35”3 (Ελληνικόν
ρεκόρ), 2) Κόρμαλης Λ. 36”3, 3) Παπαδογιάννης Μ. 37” 5.
400 μ. : 1) Σίλλης Β. 48"2 (Ελληνικόν
ρεκόρ), 2) Κόρμαλης Λ. 50”9, 3) Παπαδογιάννης Μ. 52"2, 4) Άναστασόπου
λος Α. 54” 2, 5) Πολυτσέρης Ζ. 55”5,
6) Κοτσαύτης Δ. 55”9, 7) Γυφτάκης Δ.
56"6, 8) Πανίτσας Κ. 57” 3. 9) Παπα
γεωργίου Α. 58” 5.
800 μ. : 1) Σίλλης Β. 1'53"6, 2) ΓΙαπαδογιάννης Μ. 2Ό2”7, 3) Πολυτσέρης Ζ.
2Ό3” , 4) Κοτσαύτης Δ. 2'5", 5) Κόρ

μαλης Λ. 2Ό9” 3.
1.500 μ.: 1) Πολυτσέρης Ζ. 4'26” ,
2) Κόρμαλης Λ. 4'42” , 3) Πανίτσας Κ.
5Ό1"4, 4) Παπαγεωργίου Δ. 5 Ί 5 ” 1,
5) Γυφτάκης Δ. 5 Ί 9 ” .
3.00 μ. 1) Σύριος I. 9'20” , 2) Μουράς Α.
9'33” 1.
5.000 μ.: 1) Σύριος I. 16Ί8"8, 2)
Μουράς Α. 16'30” 5.
10.000 μ. : Σύριος I. 34'34”9.
400 μ. οπλίτου: 1) Παπαδογιάννης Μ.
63” 5, 2) Άναστασόπουλος Α. 66"5.
110 μ. μετ’ έμποδίων: 1) Πανίτσας Κ.
16"6, 2) Μαχαίρας Ν. 16” 9, 3) Πολί
της Κ. 18". 4) Γυφτάκης Δ. 20"6.
200 α. μετ’ έμποδίων: Κόρμαλης Λ.
28” 5.
3.000 μ. μετ’ έμποδίων: ΣύριοςΜ. 10"
01"3.
Σκυταλοδρομία

4X100 μ.: Όμάς ’Αστυνομίας 44”9.
(Συνεχίζεται)

Μή φδονπτε τούς πρωτεύοντας,
άλλ’ άμιλλάσδε αύτοίς.
'Υπό

Sox.

Ύπαστυνόμου

χ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι· ΚΟΥ

Εις πάσαν της ζωής έκδήλωσιν ανευρίσκει τις τούς άρίστους, τούς πρωτεύ
οντας και πρωτοπόρους, ως και τους άκολουθοΰντας κατά διάφορον έκάστοτε βα
θμίδα. Ί παρχουν οι πρώτοι αλλα και οί τελευταίοι, οί άριστεΐς καί οί καθυστερη
μένοι, οι μαραθωνοδρόμοι νικηταί άλλα καί οί φιλότιμους άγωνιζόμενοι ούραγοί.
Ελάχιστοι προηγούνται, οί πλείονες ακολουθούν τούς προπορευομένους. Ό ύπο
πάντων δικαίους θαυμαζόμενος πολιτισμός της σήμερον, ή μακραίων καί πολύτιμος
ιστορία τής ανθρουπότητος, τά θείας πνοής καί τελειότητος έργα τέχνης, άτιν.α κο
σμούν την κοινωνίαν ημών άπό των άρχαιοτάτων χρόνουν, πάντα ταύτα είναι δημιουρ
γήματα τών πνευματικών ηγετών, τών ανθρώπων τής προόδου καί τής άνελίξεως.
Είναι απορροια θυσιουν αμέτρητων, ποταμών αίμάτουν, ύπερόχων ανθρωπίνων έκδηλωσεουν. Είναι επιτεύγματα ανθροόπων οίτινες πάντοτε διεκρίθησαν έν μέσου τής
πνευματικής άχλύος, ήτις κατά καιρούς καλύπτει τον παγκόσμιον ορίζοντα. ’Αεί
ποτε τό ανθρώπινον γένος ύφίσταται διαφόρους διακυμάνσεις έν τώ επιπέδου τού
πολιτισμού, άλλοτε μέν άνερχόμενον εις τό ύψηλότερον τούτου σημεϊον, άλλοτε δέ,
αιτία ποικίλων λόγων, κατερχόμενον ταχέως προς τό σημεϊον τής αφετηρίας του.
Έκάστη εποχή καί γενεά, ιδιαιτέραν έχει νά επίδειξη πνευματικήν άνάπτυξιν.
'Η τοιαύτη διάφορος άνάπτυξις οφείλεται εις την έν αύταΐς διαβίωσιν τών έκάστοτε
έξεχουσών προσωπικοτήτων τού πνεύματος καί τής τέχνης. ’Οφείλεται εις τά φουτεινά μετέωρα τής άνθρουπίνης διανοήσεως, άτινα εις διαφόρους έποχάς έφώτισαν
τά έρέβη τής παραπαιούσης κοινωνίας. Τί ήσαν όμους τά υπέρλαμπρα καί έξόχως
σπουδαία εκείνα φαινόμενα; ή τί είναι καί έν ταϊς ήμέραις ημών τά τοιαΰτα παρό
μοια; Είναι οι πρωτεύοντες εν του αγώνι τής ζουής, οί άριστοι τών τεχνών καί
γραμμάτων, οί πνευματικοί οδηγοί, οί φωτοδόται ήλιοι, οίτινες έλάμπρυνον τό τής
Οικουμένης πνευματικόν στερέωμα.
’Άνευ άμφιβολίας τίνος, διαβιώσιν έν μέσου ημών άνθρωποι άριστοι, άτομα,
άτινα, διά τών έν γένει έργων των, όρθώς κατέχουν την πρώτην θέσιν έν του κοινω
νικού συνόλου. Το τοιοΰτον φαινόμενου είναι συνυφασμένον μέ αυτήν ταύτην τήν φύσιν
τού ανθρώπου καί τήν άποστολήν τούτου. Τό αυτό παρατηρεΐται καί έν τή άλογου
καί άψύχου φύσει. 'Υψώσατε νύκτα τινά τούς οφθαλμούς προς τον ουράνιον θόλον.
’Αφήσατε έπ’ ολίγον τήν φαντασίαν καί τάς σκέψεις διά παν τό γήϊνον καί ϊδετε τό
φαντασμαγορικόν θέαμα. ’Αστέρες πολύφωτοι κοσμούν τον ουρανόν. Έν μέσω
τούτων ή βασίλισσα τής νυκτός, ή Σελήνη, προχωρεί ύπερηφάνως. Θέαμα μεγαλό
πρεπου και θειον. Οι αστερες ούτοι, μικροί τε και μεγάλοι, αποτελούν έν σύνολον
άντιθέσεων, δπερ δμως δίδει εικόνα πλήρους αρμονίας. ’Έκπληκτος ό άνθρωπος
προ τού μεγαλείου τούτου άναφωνεΐ ώς ό ψαλμωδός : «Οί ουρανοί διηγούνται δόξαν
Θεού, τό στερέουμα δέ Αυτού αναγγέλλει ποίησιν».
’Ιδού διατί δεν είναι τυχαΐον τό φαινόμενον τούτο. ΙΙρός έπίρρωσίν του άρχει
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έν έρευνητικόν βλέμμα εις πάσαν τήν περιβάλλόυσαν ημάς άψυχον καί έμψυχον φύσιν. Τά πάντα ούτως έδημιουργήθησαν, ίνα διά της τοιαύτης των άντιθέσεως έπιβάλλοjσ', τήν αρμονίαν.
Έπάναγκες καί προσήκον τυγχάνει, δπως καί έν τή των άνθρώπων κοινωνία
ύπάρχωσιν οί πρωτεύοντες, οί άριστεΐς. Ουτοι θά άναδείχθώσιν εις φάρους—οδη
γούς, θά είναι οί άστέρες οί πάμφωτοι, οίτινες δέον νά όδηγήσωσι τούς ύστερον
αύτών ερχομένους εν τή ορθή τής ζωής όδώ. Τί θά. ήτο ή κοινωνία ημών άν στιγμήν
τινα έξέλιπον οί πρωτεύοντες; Ποιοι θά ώδήγουν τήν άνθρο^πότητα προς τον πολι
τισμόν καί τήν πνευματικήν άνάτασιν; Ή έν κοινωνίαις ΰπαρξις των πρωτευόντων
άποδεικνύει τήν ζωήν των κοινωνιών αύτών, καθορίζουσα συγχρόνως το διάφορον
έκάστης πνευματικόν έπίπεδον.
Έ φ ’ δσον ή ζωή ημών δεν είναι έπίγειος παράδεισος, άπέραντος κοιλάς εύτυχίας καί χαράς, άλλά είς διαρκής καί αδιάλειπτος άγων έπιβιώσεως, έσαεί, αί άνθρώ_πιναι κοινωνίαι θά καθοδηγώνται προ; τήν νίκην ύπό τών ηγητόρων αύτών, τών
άριστων καί διακεκριμένων αύτών τέκνων. Ταύτα θά είναι, διά τήν διαμόρφωσιν
τής προσωπικότητος τών άτόμο^ν, ή κυρία πηγή έμπνεύσεως, έφ’ δσον βεβαίως
ίστανται έν τή προσηκούση αύτοΐς θέσει.
’Ίδωμεν όμως τίνι τρόπω οί πρωτεύσαντες εύρέθησαν έν τή έξεχούση θέσει
αύτών. Πώς προήχθησαν καί διεκρίθησαν; Ούδείς έχεφρονών άνθρωπος δύναται νά
ΐσχυρισθή δτι ούτοι άνεδείχθησαν έλέω τύχης ή ιδιαιτέρων συνθηκών. Όμολογουμένως άνευρίσκομεν καί έξαιρέσεις τινάς έν ταΐς όποίαις ένιοι κατέλαβαν κοινω
νικήν τινα θέσιν ούχί διά πολλών κόπων καί μόχθων, άλλ’ ένεκεν έξαιρετικών συν
θηκών καί ιδιαιτέρων κοινοτικών καταστάσεων. Τό γεγονός τούτο άποτελεΐ άσήμαντον μειοψηφίαν, ήτις ούδεμίαν δύναται νά έχη έπίδρασιν έπί τού γενικού κανόνος. ’Αληθώς οί πλεΐστοι ήγωνίσθησαν, έμόχθησαν, παντός είδους ύπέφερον στε
ρήσεις. Έμελέτησαν, είργάσθησαν νυχθημερόν, ήνάλωσαν τάς καλλιτέρας τής ζωής
των στιγμάς, ούχί σπανίως συνήντησαν έμπόδια, ήσθάνθησαν ίσως στιγμήν τινα
άπογοήτευσιν, ουδέποτε δμιος έκάμφθησαν ή έλιποψύχησαν. "Ηγειραν τον σταυρόν
τού μαρτυρίου το:>ν, άνήλθον τον ανηφορικόν τού Γολγοθά δρόμον, βέβαιοι οντες δτι
οΰτω μόνον θά νικήσωσι, θά έπιβληθώσι.
Διά ποιον λόγον λοιπόν νά φθονώμεν τούς ύπό τοιαύτας συνθήκας άναδειχθέντας; Διατί νά τούς μισώμεν καί νά διακείμεθα έχθρικώς προς αύτούς; Δεν είναι
καλλίτερον νά έχωμεν αύτούς ώς παράδειγμα προς μίμ,ησιν; Έ φ ’ δσον ή έν τή κοι
νωνία ύπαρξίς των σπουδαίαν ένέχει άποστολήν καί διά μόχθων άνήλθον, διά τίνα
λόγον ημείς νά έπιβουλευώμεθα τούτους, ενώ θά έδει νά παρακολουθώμεν πάσαν
αύτών έκδήλωσιν, μιμούμενοι τά καλά των έργα καί άμιλλώμενοι αύτοΐς; ’Ιδού
διατί δεν προσήκει είς συνετούς καί λογικούς ανθρώπους, νά φθονώσι τούς πρωτεύ
οντας. Ώ ς έκεΐνοι διά τής έργασίας των καί τής διαγωγής των κατέλαβον τήν οίανδήποτε άνωτέραν ημών έπίζηλον θέσιν, οΰτω καί ήμεΐς ώς ειλικρινείς άγωνισταί
δυνάμεθα νά καταστώμεν ισάξιοι, ένίοτε δέ καί άνώτεροί των, αρκεί προς τούτο
νά φανώμεν πρόθυμοι διά πάσαν θυσίαν, παραδειγματιζόμενοι άπό τήν ζωήν έκείνων.
"Ας άμιλλώμεθα τούτοις μέ ίσχυράν καί έπίμονον θέλησιν διά τό έπιδιωκόμενον, άς
προχωρήσωμεν συναγωνιζόμενοι τιμίως προς αύτούς.
Ούδέν δύναται τις νά έπιτύχη φθονίϋν τούς καλλιτέρους του, διότι διά τών μο
χθηρών καί φθονερών του σκέψεων άδυνατεΐ νά άξιοποιήση πάσαν τής ζωής του
πτυχήν. Τούτου ένεκεν αιωνίως θά είναι ό ούραγός, ό ύστατος έν πάση κοινωνική
έκδηλώσει. Οί πρωτεύοντες θά είναι άείποτε οί ήλιοι, οίτινες θά θερμαίνωσι τάς
καρδίας τών άνθρώπων, κατευθύνοντες αύτάς είς άνώτερα πνευματικά ιδεώδη. Θά
όδηγώσιν αισίως τά πλοία τής ζωής είς ύπήνεμον λιμένα. Οί φθονοΰντες δμως τούς
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πρωτεύοντας θα είναι οί ματαίως άγο^νιζόμενοι, οί άνθρωποι οί έστερημένοι άνωτέρων ιδανικών.
Παντες δυνάμεθα νά γίνωμεν πρώτοι. Έάν διά της εύγενοΰς καί τιμίας άΙ^λλης ^Ρ°λωρωμεν, άκολουθοϋντες κατά πόδας τούς πρωτεύοντας, άναμφιβόλως
και αν εισετι δεν δυνηθωμεν νά ύπερνικήσωμεν τούτους, θά καταστώμεν ικανοί διά
καλλιτεραν θεσιν, δι’ εύτυχεστέραν αΰριον. Άγωνιζόμενοι τιμίως καί έπιδιώκοντες
με αυτοπεποιθησιν καί θάρρος την επιτυχίαν του έργου ημών, θά συγκαταλεχθώ μεν
και ημείς εις την χορείαν τών αρίστων. Διά του φθόνου τό άτομον νεκροΰται. 'Ημέρα
τη ήμερα βαίνει προς τό βάραθρον τής άποτυχίας. Τούτο έχων ύπ’ οψει ό Θεμι
στοκλής έλεγε το γνωστόν: «ουκ έα μέ καθεύδειν τό τού Μιλτιάδου τρόπαιον». 'Αμιλλομενος εις έργα υπέροχα καί θυσίας ΐσαξίας προς τάς τού Μιλτιάδου, κατέκτησε
τας καρδιας τών Ελλήνων, τό όνομά του δέ άνεγράφη άνεξιτήλοις γράμμασιν εις
τάς δέλτους τής Ελληνικής 'Ιστορίας.
Ιδού ανωτεροτης εύγενοΰς αμίλλης. Φανώμεν καί ημείς γνήσιοι εκείνου από
γονοι, ούδέποτε φθονοΰντες τούς πρωτεύοντας, άλλ’ άμιλλόμενοι τούτοις. Ουτοο
πραττοντες θα γίνωμεν καί ήμεΐς πρώτοι, άριστοι.

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Υ

Π ΡΟ ΒΛΗ Μ ΑΤΟ Σ

Η λυσις τού αστυνομικού προβλήματος τού 73ου τεύχους, ύπό τον
τίτλον «'Η πλαστή ιστορία», είναι ή έξης:
Καθ’ ήν ώραν ό συνταξιούχος άφηγεΐτο την 'Ιστορία τής κλοπής, ό
Συνεργάτης μας ΑΣΤ4 ΝΟΜΟΣ «X» φυλλομετρούσε όπως θά προσέξατε τό
ημερολόγιο τού γραφείου του, τό όποιον την Κυριακήν τής Σταυροπροσκυνήσεωί 8/4/56 εγραφε : «Σελήνη 27 ημερών». Κατά συνέπειαν την ώρα πού
αναφέρει ο συνταξιούχος ότι: «'Ο χρυσοχόος έξήτασε τά σκουλαρίκια στο φώς
τού φεγγαριού κλπ.» δ ε ν υ π ή ρ χ ε φ ε γ γ ά ρ ι .
Εκ τών αναγνωστών μας, οίτινες άπέστειλαν λύσεις τού προβλή
ματος, την ορθήν λυσιν έδωσαν οί: 1) Γεώργιος Άλκιβ. Μιχαλόπουλος (υιός
Ανθυπαστυνομου), μαθητής Γυμνασίου, τον όποιον συγχαίρομεν διά τήν οξύ
νοιαν, 2) 4 παστυνομος Α κ. Λυγνός ’Αλέξανδρος, 2) Δόκιμος 'Υπαστυνόμος
κ. Σα.μφων Αλεκος, 4) Άνθυπαστυνόμος κ. Παπαλεξόπουλος Α., οί Άρχιφυλακες : 1) Σακκετος Γεώργιος, 2) Άγγελόπουλος Σωτήριος, 3) Μπεάκος
Γεώργιος, οι αστυφύλακες : 1) Μΐχος Νικόλαος, 2) Κατσαρέας Ν., 3) Κωνσταντοπουλος Γεώργιος, 4) Νικολακόπουλος Δημήτριος ώς καί ή Δίς ’Ασπα
σία Παπανικολάου (Ζωγράφου).
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ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΩΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
Τά ξημερώματα τής Κυριακής <3/6/
56, ενώ κτυποϋσαν χαρμ.όσυνα τα σή
μαντρα των ναών—έφυγε για το ουρά
νιο ταξίδι του ένας καλός χριστιανός,
ένας εκλεκτός άνθρωπος, ένας διακε
κριμένος επιστήμων, ένας έντιμος πο
λιτικός, ό τέως 'Υπουργός ’Εσωτερικών
’ Ιω άννης Τ ρ ια ν τα φ υ λ λ ή ς.
Εύθύς, άκέραιος, έξαιρέτου ήθους
καί χαρακτήρος ό μεταστάς, είχε κερ
δίσει ολόκληρη τήν αγάπη του Ε λ 
ληνικού λαού πού άπό τά πρώτα πο
λιτικά του βήματα τον είχε περιβάλ
λει μέ τήν έμπιστοσύνη του.
Ό ’Ι ω ά ν ν η ς Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λλ η ς διακρίθηκε σαν δικηγόρος και
άργότερα έτίμησε τό Ελληνικό κοινο
βούλιο, καταστάς πολύτιμον κεφάλαιον
εις τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας μας.
'Ο πρόωρος θάνατός του άφησε ένα
δυσαναπλήρωτο κενό στήν Έλληνικη
Βουλή καί έβύθισε σέ απέραντη θλίψη
έκείνους πού τόν γνώρισαν, άλλα και
ολόκληρο τόν Ελληνικό λαό πού στο
πρόσωπό του είχε βρή τόν δραστήριο
υπηρέτη των αιτημάτων του.
Ή ’Αστυν. Πόλεων, διά. τήν οποίαν
άμέριστον ένδιαφέρον καί άγάπην έπεδειξεν ό έκλιπών, κλίνουσα γόνυ ευλαβώς προ τής σορου Του άποτίει φορον
τιμής εις τήν μνήμην του, άπευθύνει εις
τούς οικείους του ολόψυχα συλλυπητήρια
καί εύχεται τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
Αιώνια θά είναι ή μνήμη Του...

ΜΙΚΑ ΣΚΟΥΖΕ
Μια όλοφώτεινη ανοιξιάτικη μέ
ρα, ενώ ξεψυχούσε ό Μάης, άφησε τόν
ύεύτικο αυτό κόσμο καί μετοίκησε
στον Ουρανό, ή Μίκα Σ κο ύζε, ή γυναίκα-άγγελος πού .είχε τάξει σαν
μοναδικό σκοπό στή ζωή της ν’ αγαπά
καί νά βοηθή τούς συνανθρώπους της.
Γόνος παληάς αρχοντικής οικογέ
νειας τών ’Αθηνών, άπό νεαρωτάτης
ήλικιας ανέπτυξε μια πλούσια κοινωνική
δράση, πού τήν άνέδειξε σαν τήν πιο
εκλεκτή βοηθό τών δυστυχισμένων.
Γλυκέιά, ά.πλή, καταδεχτική ήξερε
τό μυστικό νά γοητεύη καί νά έμπνέη
τούς συνεργάτες της σέ έργα άγάπης
καί καλωσύνης, χωρίς νά. λογαριάζη
κόπους καί δυσκολίες όταν έπρόκειτο
νά. βοηθήση τούς άτυχους συνανθρώ
πους της.
Είναι ζήτημα άν άλλη γυναίκα άγαπήθηκεν δσον αύτή.
Εις τήν . Μ ί κ α Σ κ ο ύ ζ ε τό
’Αστυνομικόν Σώμα οφείλει πολλά. Συ
νέδεσε τό ονομά της μέ τις πιο διαλε
χτές αναμνήσεις καί ό "Ομιλος τών
Φίλων τής ’Αστυνομίας, γιά τόν όποιον
προσέφερε τή ζωή της, θά διηγήται
πάντα τά έργα της...
Μέ δάκρυα στα μάτια καί μέ βαθεια
συγκίνηση ό άστυνομικός κόσμος συνώδεψε τήν άγια αύτή γυναίκα στην
τελευταία της κατοικία.
Ποτέ δεν πρόκειται νά τήν ξεχάσουμε στο διάβα τοίν καιρών.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητηθησαν του Αστυν. Σώματος, οι Άνθ/μοι κ. Κούσουλας Εύστάθιος
καί^ αστυφύλακες Γρηγοράκης Έμμ., Μπερτσιάς Ίωάν., Χιονίδης Λάζ., Ελευθερίου
Γεωργ., Καλλιανιωτης Ρεωργ., Γσολακης Φωτ., Βασιλείου Βασίλ., Παναγιώτου
Παν. καί Κοσμόπουλος Νικόλ.
—Έπαναδιωρίσθη ό άστυφ. Παπαϊωάννου ’Αλέξανδρος.
Διεγραφησαν του Αστυν. Σώματος, λόγω ορίου ηλικίας, ό άστυφ. Χαϊδεμένος
Λουκάς, λογω θανατου 6ε ο αστυφ. Γιαννακούρης Κωνσταντίνος.
** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Αττο παντού φτάνουν κάθε μέρα στη Σχολή συγχαρητήρια γράμματα άκροατών τού Ραδιοφωνικού Στάθμου Ενοπλων Δυνάμεων, οί όποιοι μέ τά πιο κολακευτικα σχολεία εκδηλώνουν τον ενθουσιασμό τους για τα ραδιοφωνικά προγράμματα τής
’Αστυνομίας.
Ανδρες και γυναίκες, κάθε τάξεως καί κάθε ηλικίας, προστίθενται κάθε βδο
μάδά κατα δεκάδες στους φίλους τής άστυνομικής εκπομπής καί δημιουργούν ένα
τεράστιο ρεύμα συμπάθειας για ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώμα.
_ Παραθέτουμε ενα ακόμα γραμμα ακροατριας, από την Κυψέλη, ή οποία γράφει
τά έξής :
ι
· · ■· Αγαπημένοι μας φίλοι και προστάτες τής πόλεώς μας. Κάθε Τετάρτη
καθουμε με την μητέρα μου κοντά στο ραδιόφωνό γιά ν’ ακούσω την όμορφη εκπο
μπή σας, που έχει τόσο συγκινητικά λόγια, ευχάριστη μουσική καί καλούς καλ
λιτέχνες.
;
εΖουί^·ε Χασε- καμμια εκπομπή σας, κι’ όπου κι’ άν είμαστε αφήνουμε
κάθε άλλη δουλειά καί τρέχουμε σπίτι νά σάς ακούσουμε.
Να ξερατε πόσο πολύ μάς άρέσει κάθε πρόγραμμα δικό σας ! Καί τό λέμε όπου
σταθούμε και οπού βρεθούμε, οτι εισαστε οι πιο καλοί άνθρωποι τού κόσμου καί μέ
προθυμία και με κίνδυνο τής ζωής σας στέκεστε στο πλευρό μας γιά νά μάς προστα
τέψετε.
Σάς φανταζόμουνα κάποτε σκληρούς και κακούς ανθρώπους, πού δεν μπορού
σαν να νοιωσουν τον πόνο τού κοσμάκη, αλλά ή έκπομπή σας μ’ έμαθε νά σάς σέβουμαι, να σάς αγαπώ και μ,αλιστα να σάς καμαρώνι». Κοντά σας νοιώθω ασφάλεια
και καλωσυνη. Ακουγοντας προχτές για τό καλό παλληκάρι τού ημερολογίου τής
Αστυνομίας, που εκανε μια τόσο καλή πράξη γιατί πίστευε στον καλό Χριστό,
κλαψαμε με την μητέρα μ.ου και προσευχόμαστε στον θεό νά σας δίνη όλη του τήν
εύλογία.
Σάς ευχαριστούμε μέ όλη μ.ας τήν καρδιά γιά όλα.
'Η μητέρα μου σάς στέλνει τήν εύχή της».
Σάς χαιρετώ
Καίτη Κεραμίδα
★

Αριστο απο κάθε πλευρά, πλούσιο και ευχάριστο τό ραδιοφωνικό πρό
γραμμα τής 16/5/56, ενθουσίασε ξεχωριστά, χάρις στήν καλή του ποιότητα καί τήν
λογοτεχνική του έιχφάνιση.
Με δίσκους εκλεχτους, με πρόζα σπάνιας ομορφιάς, μέ παληά καί μοντέρνα
τραγούδια καί μέ δημοτικούς σκοπούς, άνήκει στά πιο επιτυχημένα ραδιοφωνικά
προγράμματα τής ’Αστυνομίας.
t Στο πρόγραμμα αυτό μεταδόθηκε και επίκαιρο απόσπασμα από τό ημερολόγιο
τής^ Αστυνομίας, μέ τίτλο «Συγκρούσεις» γραμμένο άπό τον δόκιμο Άρχ/κα
Σπύρο Πηλό, μέ άφηγητή τον ίδιο.
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Ειδήσεις καί. Πληροφορίαν

—'Απαλό, ρω μ α ν τ ι κ ό καί σφιχτοδεμένο τό πρόγραμμα τής 23/5/56 άφησε
διαλεχτές α ν α μ ν ή σ ε ι ς , χάρις κυρίως σ τ ο εθνικό του περιεχόμενό, αφιερωμένο
σ τ ή ν Κύπρο μας, καί στην άριστουργηματική μουσική του υπόκρουση άπό διεθνείς
κινηματογραφικές έ π ι τ υ χ ΐ 3 ς .
Σ’ αύτό μεταδόθηκε καί ένα εξαιρετικό άπόσπασμα άπό τό ημερολόγιο τής
Αστυνομίας, μέ τίτλο «'Έλληνες φοιτηταί, άκοΰστε τή φωνή μας», γραμμένο άπό
τον δόκιμο Άρχ/κα Χαράλαμπο Σταμάτη.
—(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική έπίβλεψη : Τμήμητος Πνευ
ματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής—Τεχνική έπεξεργασία Γιάννη Πορετσάνου,
εύγενέστατα προσφερομένου. Συμμετέχει πάντα ο Γιώργος Ντουμας. Τα προγράμ
ματα παρουσιάζουν ό Μίμης Φραγκιουδάκης και ο δόκιμός Αρχιφυλαξ Πηλός).
^* *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Τήν 19ην Μαΐου έ.έ. έν τω Έθνικώ Σκοπευτηρίω Καισαριανής, έτελέσθησαν
οί έτήσιοι σκοπευτικοί άγώνες των Άνωτάτων Στρατιωτικών Σχολών εις ους συμμετέσχον: 1) ή Στρατιωτική Σχολή Ευελπιδων, 2) η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,
3) Ή Σχολή 'Υπαστυνόμων καί 4) ή Σχολή Άξ/κών Χωρ/κης.
Εις τούτους, έγένοντο τα κάτωθι αγωνίσματα . (ατομικα ομαδικα):
Α'. Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ 0,38, ε ξ α π ο σ τ α σ ε ω ς
25 μ έ τ ρ ω ν κ α τ ’ ά ν δ ρ ε ι κ έ λ ω ν. Εις τό άγώνισμα τούτο ή Σχολή 'Υ πα
στυνόμων ένίκησε νίκην πρώτην ομαδικήν, λαβούσα το υπο τής Στρατιωτικής Σχο
λής Εύελπίδων άθλοθετηθέν κύπελλον ώς καί χρυσοΰν μετάλλιον καί δίπλωμα. Τήν
δευτέραν θέσιν κατέλαβε ή Σχολή Εύελπίδων. 'Η Σχολή Χωρ/κής δέν μετείχε.
Έ ξ άλλου διά τού δοκίμου 'Υπαστυνόμου Κουβέλη Κ.,όστις έλαβε άργυροΰν μετάλλιον καί δίπλωμα, ένίκησε νίκην δευτέραν ατομικήν. Την πρωτην ατομικήν κατέ
λαβε ή Σχολή Εύελπίδων καί τήν τρίτην ή Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εις την Γε
νικήν βαθμολογίαν τού περιστρόφου έπρώτευσε ή Σχολή 'Υπαστυνόμων, την^ δευτέραν
θέσιν κατέλαβεν ή Σχολή Ναυτικών Δοκίμων καί τήν τρίτην ή Σχολή Εύελπίδων.
Β'. Τ υ φ ε κ ί ο υ ά κ ρ ι β ε ί α ς τ ώ ν 22, έ ξ ά π ο σ τ ά σ ε ω ς 5 0
μ έ τ ρ ω ν . Εις τό άγώνισμα τούτο ή Σχολή Υπαστυνόμων ένίκησε νίκην δευτεραν ομαδικήν, λαβούσα άργυροΰν μετάλλιον καί δίπλωμα.
Γ ' . Τ υ φ ε κ ί ο υ π ο λ ε μ ι κ ο ύ 0,300, έ ξ ά π ο σ τ ά σ ε ^ ω ς 300 μ έτ ρ ω ν (βολή ά κ ρ ι β ε ί α ς ) . Εις τό άγώνισμα τούτο ή Σχολή Υπαστυνόμων
ένίκησε νίκην πρώτην ατομικήν διά του δοκίμου Υπαστυνομου Κουβελη Κων/νου,
όστις έλαβε χρυσοΰν μετάλλιον καί δίπλωμα, δευτεραν δε ομαδικήν, δι ην η Σχολ^
έλαβε άργυροΰν μετάλλιον καί δίπλωμα.
Δ'. Τ υ φ ε κ ί ο υ π ο λ ε μ ι κ ο ύ 0,300, έ ξ ά π ο σ τ ά σ ε ω ς 300 μ έτ ρ ω ν ( β ο λ ή τ α χ ε ί α ) . Είς τούτο ή Σχολή ένίκησε νίκην δευτέραν λαβούσα
άργυροΰν μετάλλιον καί δίπλωμα.
Εις τά άγωνίσματα Β' Γ' καί Δ' ώς καί εις την Γενικήν Βαθμολογίαν, μεταςυ
τών Σχολών, ή σειρά έχει ώς εξής: 1) Σχολή Ευελπιδων,2) Σχολή Λ παστυμονων,
3) Σχολή Ναυτ. Δοκίμων καί 4) Σχολή Άξ/κών Χωρ/κής.

ε π ίσ η ς

ΠΕΝΘΗ
Τήν 11ην ώραν τής 8-6-1956 έκηδεύθη έκ τοϋ Ίεροϋ Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου εις
’Αμαρούσιου ό τέως ’Αστυν. Δ/ντής Μαραγκάκης Δημήτριος. Τήν κηδείαν παρηκολούθησε
πλήθος συγγενών καί φίλων τοϋ μεταστάντος, καί πολλοί αστυνομικοί.
^
(
_
Ό άποβιώσας ύπήρξεν υπόδειγμα καλοΰ οικογενειάρχου, τιμίου ανθρώπου καήκαλοϋ Χρι
στιανού. Κατά τήν άστυνομικήν σταδιοδρομίαν του διεκρίθη δια τό ήθος, την ακεραιότη .α
τοϋ χαρακτήρος καί τό εύδόκιμον τής ύπηρεσιακής του άποδόσεως.
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Κάθε Τετάρτη καί ώραν 7,30 —
8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός
Σταθμός των ΈνοπλωνΔυνάμεων
μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγητικήν και μουσικήν εκπομπήν τής
’Αστυνομίας Πόλεων:

λέων άπέσπασε τον γενικόν θαυ
μασμόν και έπεβλήθη χάρις εις τό
πλούσιον λογοτεχνικόν^ μουσικόν
και μορφωτικόν περιέχόμενόν της.
Πρέπει νά-τήν παρακολουθήτε
*

t

όλοι και θά πεισθή^β^ςερί τής αξίας
καί ωφελιμότητας αύτήςΤΧ

