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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1956)
Ύ πό χ. Ν. ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά στυν. Δ/ντοΰ Α'
(Σ υνέχεια άπ ό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V . Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
—ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ Θ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ—
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΟΙ π ροεπ αναστατικές συνθήκες στην περιφ έρεια τον Θ'
Α στυνομ ικ ο ύ Τ μήματος (Θ η σ είου).
Κ α τά σ τα σ ις στην π εριοχή Θ ησείου, κ α τά τή περίοδο άπό
τής άποχω ρήσεω ς τώ ν Γ ερμανώ ν μέχρι τον Δ εκεμβριανού
κινήματος.
Ή Δ εκεμβριανή έπ α νά στα σ ις στην π εριοχή το ν Θ ησείου
(Θ ' Ά στυν. Τ μ ή μ α τος). Μ άχες έλα σιτώ ν κ α ί χιτώ ν.
'Ε γκατάλειψ ις τον Θ' Α στυνομ ικ ο ύ Τ μήματος.
Κ α τά λ η ψ ις τού Α στυ νο μ ικ ο ύ Σ ταθμ ού Γ καζοχω ρίου.
Τύχη αστυνομ ικ ή ς φρουράς τή ς Ν αυτικής Σ χολής Π ολέμου.
Λ εηλασίαι και σφ α γαί υπό τώ ν έλασιτώ ν στη ν π εριοχή
τον Θ' Τ μήματος, μ ετά την αποχώ ρηση τής Α σ τ υ ν ο μ ι
κής Δννάμεως.
Δράοις τού Θ' Τ μήματος σ τ ο Δ' Ά στυν. Τ μήμα και
σέ άλλους τομείς.
Ε πάνοδος στο Θ' Τμήμα.
103 Οι νεκροί α σ τυ ν ο μ ικ ο ί' τον Θ' Τ μήματος κ α ί οι έπ ιδείξαντες η ρω ισμόν κ α ί α υτοθ υσία ν.
.

** *
94. Οί προεπαναστατικές συνθήκες στήν περιφέρεια τοϋ Θ' ’Α 
στυνομικού Τμήματος (Θ ησείου).
"Οπως είναι γνωστόν ή περιοχή του Θ' Ά στυν. Τμήματος, στήν οποία τήν
εποχή εκείνη ύπήγετο καί ή περιοχή του Ά στυν. Στάθμου Γκαζοχωρίου, περιελαμβανε τό τμήμα τής πόλεως άπό πλατείας Μοναστηρακίου μέχρι τών Τριών
Ιεραρχών, τής όδοΰ Θεσσαλονίκης, τό ήμισυ τής συνοικίας τών κάτω Πετραλώνων
και ολόκληρη τήν περιοχή Γκαζονωρίου καί Ρούφ, μέχρι τοϋ Ασυρμάτου Βοτα
νικού (Δ .Ρ .Τ .Ν .).
Κατα τήν προεπαναστατική λοιπόν περίοδο, ή περιοχή αύτή έ'γινε έπανειίλημμενως πεδίον αίματηροτάτων συμπλοκών, μεταξύ τών οπαδών τής εθνικι
στικής οργανωσεως X, πού άπετελεΐτο άπό άκρως έθνικόφρονας αξιωματικούς
-τοϋ Στρατεύματος, οί όποιοι έστρέφοντο κατά τών Γερμανών, αλλά καί κατά τών
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έγκληματούντων κομμουνιστών καί των οπαδών των κομμουνιστικών οργανώσεων
Ε.Α.Μ.—Ε.Λ.Α.Σ—Ε. Π.Ο.Ν—Ο.Π.Λ.Α—ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ, οί όποιοι ήσαν εγκα
τεστημένοι στους συνοικισμούς ’Ασυρμάτου, Γκαζοχωριου, Βοτανικού και Πετραλώνών καί οί όποιοι όντες, κατά τό πλείστον γνωστοί'έγκληματίαι και κακοποιού
καί περιφερόμενοι ένοπλοι, είχαν επιβάλει τον τρόμο μέ δολοφονίες και σκληρά εγ
κλήματα εις βάρος έθνικοφρόνων πολιτών, πού τούς κατηγορούσαν ως εχθρούς δή
θεν τού λαού. Οί ένοπλες αυτές συγκρούσεις μεταξύ των οργανώσεων X και Ε.Λ.Α.Σ.
ήσαν πολλές φορές σοβαρώτατες καί σκληρότατες. Πρέπει δε ν’ αναγνωρισθή ότε
τά μέλη τής όργανώσεως X υπήρξαν την έποχή εκείνη το αντίπαλο δέος τών εγκλη
ματικών διαθέσεων τών κομμουνιστών, οί όποιοι διέπρατταν μεν εγκλήματα αλλα:
κατά αόπλων συνήθως έθνικοφρόνων πολιτών, τούς όποιους απηγαγον και απεμονωναν εις άκραΐα σημεία τής πόλεως καί έκεΐ έξεδήλωναν ενάντιον των τα σαδιστικώ των ένστικτα, βασανίζοντας καί κατασφάζοντας αύτούς.
Οί άστυνομικοί τού Θ' Τμήματος, ως ήτο επόμενον, έκ καθήκοντος ένηργουν σε:
κάθε περίπτωση εγκλήματος τών κομμουνιστών, έρευνας γιά την αποκάλυψη και σύλ
ληψη τών δραστών. Έάν μάλιστα κατηγγέλλετο ότι οί κομμουνισταί άπηγαγον·
έθνικόφρονας, τότε έσπευδαν προς απελευθέρωσή των καί έν άνάγκη συνήπταν και.
μάχας γιά τή διάσωση τών πολιτών, πού ώδηγοϋντοσέ έξόντωση. Ή δράσις αύτή τού Θ' Τμήματος α
ποτελούσε σοβαρό έμπόδιο στην έξάπλωση τής τρο
μοκρατίας τών κομμουνιστών, οί όποιοι άρχισαν νά.
υβρίζουν τούς αστυνομικούς καί νά τούς ταυτίζουν με
τά μέλη τής όργανώσεως X. ’Έ τσι, μέ συνθήματα πού
έγραφαν στούς τοίχους, μέ προκηρύξεις καί -με έν
τονη ποοπαγάνδα, άποκαλοΰσαν τούς αστυνομικούς:
«ΧΙΤΑΣ», «ΠΡΟΔΟΤΑΣ» κλπ. Ό «Ριζοσπά
στης» μάλιστα τής έποχής έκείνης, πού κυκλοφο
ρούσε λαθραίως, κατηγορούσε τό Διοικητή τού Τμή~
ματος αείμνηστο ’Αστυνόμο Γεώργιο Κωστοπουλο,
ότι παρείχε δήθεν άσυλο στούς Χίτας και ότι εφυλασσε στο Αστυνομικό Κατάστημα τον οπλισμό -τών·
t ΓΕΩ ΡΓ. ΚΩΣΊΌΠΟΥΛΟΣ
μελών τής όργανώσεως αυτής.
Παρόμοιες ψευδολογίες μετεδίδοντο μέ διάφορα έντυπα και με την προφο
ρική προπαγάνδα, σέ βάρος διαφόρων έθνικοφρόνων κατοίκων τού Θησείου αλλα
καί αστυνομικών καί έτσι έδημιουργήθη ό θρύλος καί η εντυποκσις μεταςυ τώ ν
κομμουνιστών, ότι τό Θησεΐον ήτο τό κέντρον τών «Μοναρχοφασιστών» και ότι οι.
αστυνομικοί μετείχαν ένεργώς όλων τών εκδηλώσεων ,ής οργανωσ; :ως X.
Λ/ΓΔ
L
____ — λ .
/
/Λ /- Λ αυτό1 ένεσταλάχθη
τό μίσος στούς
οπαδούς τού Ε.Λ.Α.Σ.
Μέ τ_ ' 7ν τοόπο
Χίτι
μικούς
τού
Θ'
Τμήματος,
οί
όποιοι
έταυτίζοντο
πλέον μέ
τους αστυνομι
μ

τ λ

γγ

95. Κ ατάοτασις στήν περιοχή Θ ησείου, κατα την περίοδον τής απο—
χωρήσεως τώ ν Γερμανών μέχρι τοΰ Δεκεμβριανού κινήματος.
Κατά τις ημέρες πού έπρόκειτο ν’ αποχωρήσουν οί Γερμανοί, οί κομμουνισταί τής περιοχής Θησείου, θέλοντας νά έξοντώσουν τούς οπαδούς τής όργανώσεως·
X, έπεδίωξαν νά καταλάβουν επίκαιρα σημεία. Πράγματι, μόλις οί Γερμανοι__εξεκένωσαν τά οικήματα τής Ναυτικής Σχολής Πολέμου, που ευρισκοντο στο λοφο
’Ασυρμάτου, οί κομμουνισταί έσπευσαν νά τά καταλάβουν, πριν ακόμη φθαση στα.
οίκήματα φρουρά τής Χωροφυλακής. Τότε οί Γερμανοί, προ τής άναχωρησεως των,
έπετέθησαν μέ τάνκς κατά τών κομμουνιστών, πού είχαν εγκατασταθή στη Σχολή.
Πολέμου καί έβομβάρδισαν μέ τό πυροβολικό τους άπό τό Ρούφ τα οικήματα, στα
όποια προεκλήθησαν σοβαρώτατες ζημίες. ’Έ τσι, άφού έλεηλατήθησαν τελείως, εξε-
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κενώθησαν τά οικήματα αύτά καί άπό τούς κομμουνιστάς. Μετά τήν άποχώοηση
των I ερμανών στα οικήματα αύτά έγκατεστάθη άγγλική μονάδα, μέ φρουοά'άπό
αστυνομικους^του Θ\ Τμήματος ύπό άρχιφύλακα καί πέντε αστυφύλακας.
, ,
,αν υ σ τ ε Ρ «
λίγες ημέρες έφθασε στάς ’Αθήνας ή Εθνική Κυβέρνησις,
εφανη προς στιγμήν δτι ή όξύτης των πνευμάτων των κομμουνιστών "έχαλαοώθη!
Jo ^Αστυνομικό Τμήμα έκαμε^περιπόλους ένοπλους, για .τήν τήρηση της τάξεως καί
οι ανόρες των περιπόλων αύτών έγένοντο αντικείμενα ένθουσιασμού από τούς έθνικοφρονας πολίτας, οί όποιοι τούς κατεχειροκρότουν καί τούς προσέφεοαν άνθη.
. ι κομμουνισται όμως έτήρουν σιωπήν καί ποικιλοτρόπως έξεδήλωναν τήν περι
φρόνησή τους για τις εκδηλώσεις αύτές. "Οταν όμως έπέρασαν οί ποώτες εντυπώσεις
οι κομμουνισται, παίρνοντας θάρρος καί άπό τό γεγονός οτι στην Εθνική Κυβέρνηση
μετείχαν και κομμουνισται 'Υπουργοί, άρχισαν νά έργάζωνται έντονα καί να ποοπαρασκευαζωνται εςεγείροντας τό λαό καί (αναπτύσσοντας τό μίσος κατά των οπαδών
της οργανωσεως Χ,^τούς^ οποίους ήθελαν νά εξοντώσουν μέ κάθε τρόπο. Τό μίσος
ύε κατα των οπαδών της X τό έπεξέτειναν καί κατά τών αστυνομικών του
μηματος, διαδιδοντες σκόπιμα ότι οί αστυνομικοί συνεργάζονταν στενά μέ τούς χίτας.
^Ετσι οί κομμουνισται ένεφανίζοντο παντού προκλητικώτατοι καί έδημιούογουν διαρκώς επεισόδια, τά όποί'α ή ’Αστυνομία ήναγκάζετο ν’ άνέχεται καί νά ύπόχωρη μάλιστα καμμιά φορά στις παράλογες απαιτήσεις των, χάριν τού γενικού συμ
φέροντος, και σύμφωνα μέ τις διαταγές πού είχαν δοθή άπό τήν Άστυν. Διεύθυνση.
,
Παρα ταύτα οι ελασιτες εφανέρωσαν μέ τή συμπεριφορά τους ότι ήθελαν νά
υ,ιοκαταστησουν τήν ’Αστυνομία μέ τήν περίφημη εγκληματική τους οργάνωση
υ.ΙΙ.Λ.Α., που είχαν μετονομάσει σέ πολιτοφυλακή.
n
διενεξεις και το μίσος τών χιτών καί τών κομμουνιστών τής περιφερείας
θησείου ήταν την εποχή εκείνη τόσο έντονη, ώστε αναγκάσθηκε ό Πρωθυπουργός
κ. Παπανδρεου νά έπισκεφθή προσωπικώς τό Θησεΐον. Προς άμβλυνση τής όξύ^η.ος διεταξε την αφαίρεση διαφόρων εθνικών έμβλημάτων, τήν καταστροφή τών
πυροβολείων, πους είχαν στήσει οί Γερμανοί καί τή διάλυση τής όργανώσεως X.
συνεστησε δε στούς οπαδούς τού Ε.Α.Μ. ν’ αποφεύγουν τις προκλήσεις άλλα ν’ άποτεινωνταί. στην ’Αστυνομία.
Παρα ταυτα οί κομμουνισται έσυνέχισαν τό πρόγραμμά τους, τής έντονης
/φο^αγανόας με συνθήματα κατά τών χιτών, πού έγραφαν στούς τοίχους τών δοόμων του Θησείου καί ιδιαίτερα στούς τοίχους τών σπιτιών τών χιτών, ‘τούς οποίους
'/•νωρίζαν. Οι χιτες, συμμορφούμενοι προς τις διαταγές τής Κυβερνήσεως καί ποός τις
■ συστάσεις τής ’Αστυνομίας, δέν έκαμαν τίποτε, άλλά παρεπονοΰντο καί διεμαρτύροντο στην Αστυνομία γιά τις προκλητικές αύτές ενέργειες τών κομμουνιστών. Φυ
σικόν ήτο οι αστυνομικοί w. επεμβαίνουν κάμοντες συστάσεις προς αποφυγήν συγ
κρούσεων. Η^επέμβασις όμως αύτή τών άστυνομικών έδινε στούς έλασΐτες αφορμή
να συκοφαντούν τούς άστυνομικούς καί νά διαμαρτύρονται στή Στρατιωτική Διοί
κηση, οτι δήθεν οί αστυνομικοί μεροληπτούν καί οτι μεταχειρίζονται κατ’ αύτών
ένοπλον βοαν (πράγμα ψευδέστατον).
_,
^ τσή σιγα-σιγά οί κομμουνισται ήσκουν πλέον ώργανωμένη αντίδραση κατά
/(ασης νομίμου ενεργείας τών άστυνομικών, οί όποιοι εύρίσκοντο σέ δυσχερή θέση
και δεν μπορούσαν νά^έξασκήσουν τά καθήκοντά των, χωρίς νά προσκρούσουν στις
..αρανομες αςιωσεις τών ελασιτών. Πολλές δέ φορές έριψοκινδύνευαν γιά νά φέρουν
σε κεράς μια υπόθεση πού έπεβάλλετο άπό άνώτερη κοινωνική άνάγκη, καθόσον
ολοι οι κομμουνισται άδιακρίτως ηλικίας καί φύλου είχαν έκτραχυνθή καί ώπλοφορουσαν. δεν ανεγνώριζον δέ τήν ’Αστυνομία άλλά τήν Πολιτοφυλακή τους.
, , Παρ’ όλη όμως τήν ώργανωμένη αύτή άντίδραση κατά τών άστυνομικών ή
ο^οια είχε /ιλεον ^εκδηλωθή απ’ άκρου σέ άκρον στην περιοχή τού Τμήματος οί
αςίωματικοι και οί άνδρες τού Θ' Τμήματος συνεσπειροΰντο μέ τήν άπόφαση ν’ άντ.ι-
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μετωπίσουν όμαδικώς ένδεχόμενη έπίθεση των κομμουνιστών κατά του ’Αστυνο
μικού Καταστήματος, τό όποιο θεωρούσαν σοβαρό εμπόδιο στους σκοπούς των,
για τήν επικράτηση στη δεσπόζουσα αυτή περιοχή τής Πρωτευούσης.
Οί σκοποί δέ αυτοί των κομμουνιστών ήσαν πλέον καταφανείς, γιατί μιλού
σαν για τήν προσεχή σφαγή των έθνικοφρόνων (δηλαδή των χιτών) καί των αστυ
νομικών, δεν παρέλειπαν όμο^ς νά εκδηλώνουν τή συμπάθεια, τους προς τούς λίγους
έκείνους αστυνομικούς, πού είχαν ταχθή μέ τό μέρος τους καί πού έχρησιμοποιοΰντο ώς κατάσκοποι καί πληροφοριοδόται μέσα στο ’Αστυνομικό Οίκημα.
Αύτή ήτο ή κατάστασις στο Θ' Τμήμα τής περιοχής τού Θησείου, λίγες μέρες
προτού έκραγή ή Δεκεμβριανή στάσις.
96.
'Η Δεκεμβριανή έπανάστασις στην περιοχή τοϋ Θησείου (Θ' Τμή
ματος) . Μάχες έλασιτώ ν καί χ ιτ ώ ν .
Κατά τήν Κυριακή, 3η Δεκεμβρίου 1944, οπότε έγινε τό παράνομο κομμου
νιστικό συλλαλητήριο στήν πλατεία τού Συντάγματος, τό Θ' ’Αστυνομικό Τμήμα
παρέμεινε στήν περιφέρεια, του, γιατί εκεί ή κατάστασις ήτο εξαιρετικά ανήσυχη.
Οί κομμουνισταί φοβούμενοι ότι ήτο ενδεχόμενον οί έθνικόφρονες τού Θησείου τής
όργανώσεως X νά άντιδράσουν στά σχέδιά τους, ώργάνο^σαν άποκλεισμό τής περι
φέρειας τού Θησείου καί ταυτόχρονο έπίθεση κατά τών χιτών γιά νά τούς έξοντώσουν.
Πράγματι, τήν 11 π.μ., ώρα τής Κυριακής (3η Δεκεμβρίου), άκούσθησαν
άθρόοι πυροβολισμοί οπλο^ν καί αύτομάτων (οπλοπολυβόλων), πού προήρχοντο
άπό τάς παρόδους τής πλατείας 'Αγίου Φιλίππου καί τής πλατείας 'Αγίων ’Ασυρ
μάτων, μέ στόχο τήν πλατεία Θησείου. Οί οπαδοί τής όργανώσεως X, πού έμεναν
στήν περιοχή τού Θησείου, έτέθησαν σέ συναγερμό καί άφού κατέλαβαν άμεσως
κατάλληλες θέσεις αντιμετώπιζαν τήν αιφνιδιαστική έπίθεση τών κομμουνιστών.
’Έτσι άρχισε ή μάχη μεταξύ τών χιτών καί τών κομμουνιστών. Οί κομμουνισταί
υστέρα άπό λίγο έπετέθησαν μέ σοβαρές δυνάμεις άπό τήν οδό Τριών 'Ιεραρχών,
άπό τήν πλατεία Πουλοπούλου καί άπό ολας τάς παρόδους, σέ τρόπον ώστε η συ
νοικία τού Θησείου εύρέθη τελείως κυκλωμένη άπό τούς κομμουνιστάς. 'Η μάχη
αύτή μεταξύ τών χιτών καί τών κομμουνιστών ήτο σκληρή. 'Η κάθε παράταξις
έπεδίωκε νά καταλάβη δεσπόζοντα σημεία, ώστε νά έπιβληθή. Οί έλασΐτες κατέ
λαβαν τό κτίριο, πού έδέσποζε τού ήλεκτρικοΰ σταθμού Θησείου καί έτσι έμπόδιζαν σοβαρώς τις κινήσεις τών χιτών κατά μήκος τής οδού Ά κταίου—Θεσσαλο
νίκης—Έπταχάλκου—πλατείας Θησείου καί λόφου Άρείου Πάγου. Έ ν συνεχεία
οί έλασίτες κατώρθωσαν νά καταλάβουν δι’ άναρριχήσεως άπό τήν πίσο^ πλευρά την
ταράτσα τής οικίας τού κ. Στεργιάτου, επί τής οδού Τριών 'Ιεραρχών 10 καί
έτσι άπεμόνωσαν έπικίνδυνα τούς δύο άστυφύλακας, τούς οποίους είχε διαθέσει
εκεί ό Διοικητής τού Τμήματος προς φρούρηση τών νώτων τού Αστυνομικού Κα
ταστήματος. "Ετσι κατώρθσ>σαν οί έλασΐτες νά καταλάβουν όλα τά επίκαιρα σημεία
καί νά προκαλέσουν σοβαρές ζημίες στούς χίτας, οί οποίοι κατά τό πλεΐστον ήσαν
έκτεθειμένοι στά πυρά τους καί σχεδόν έμεναν άκάλυπτοι, άναγκαζόμενοι νά όδομαχούν καί ν’ άποκρούουν μέ γενναιότητα τούς έλασΐτες, πού έπετίθεντο κατα μετωπον πλέον καί μέ πρωτοφανή μανία.
'Η μάχη αύτή έσυνεχίσθη όλη τήν ημέρα καί εξακολούθησε καί όλη την νύκτα
τής 3 προς 4-12-1944. Τά έξημερώματα τής Δευτέρας 4-12-44, ή μάχη έπανελήφθη μέ άγριότητα πρωτοφανή. Οί έλασΐτες έπετίθεντο μέ λύσσα κατά τών θέ
σεων τών χιτών, μέ δύναμη ή όποια ύπελογίζετο σέ 2.500—3.000 άνδρες, που κατεφθασαν κατά τή νύκτα άπό τό Περιστέρι καί άπό άλλους συνοικισμούς. Οι χΐτες,
οί όποιοι ήσαν περίπου 36, άπέκρουαν μέ σθένος τήν έπίθεση τών κομμουνιστών.
Τις μεσημβρινές ώρες κατεφάνη ότι οί χΐτες δέν μπορούσαν πλέον να κρα
τήσουν τις θέσεις των καί άρχισαν νά κάμπτωνται, άμυνόμενοι δέ ύπεχώρουν, κρα-
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τοΰντες σε απόσταση τούς επιτιθεμένους έλασΐτες. ’Έ τσι περιωρίσθησαν στο Κέντρο
καί άπό τάς οδούς Πηλέως—'Ηρακλειδών καί Άκταίου σταμάτησαν την κάθοδο
των έλασιτών άρκετή ώρα. "Οταν όμως οί τελευταίοι άπομείναντες χΐτες είδαν ότι
ήτο αδύνατον νά κρατήσουν περισσότερο, ύπεχώρησαν καί έζήτησαν άσυλον στο
’Αστυνομικό Κατάστημα του Θ' Τμήματος.
97. Έ γ κ α τά λειψ ις τοΰ Θ' ’Αστυνομικού Τμήματος.
Κατά τον χρόνον πού έγίνετο ή μάχη μεταξύ των χιτών καί των έλασιτών, ό
Διοικητής τοΰ Τμήματος αείμνηστος ’Αστυνόμος Γεώργιος Κωστόπουλος, προβλέποντας ότι ή περιοχή τοΰ Θησείου θά έπεφτε γρήγορα στά χέρια των έλασιτών,
γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθή πολύ μεγάλες δυνάμεις των μέ βαρύ οπλισμό, καί ότι
οί κομμουνισταί κατόπιν θά έπετίθεντο κατά τοΰ ’Αστυνομικού Οικήματος, έζήτησεν
έγκαίρως άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση την αποστολή επαρκούς ένισχύσεως
άνδρών καί πυρομαχικών, για νά άντιτάξη αποτελεσματική άμυνα καί νά κρατήση το Οίκημα τοΰ Τμήματος. Δυστυχώς ή Διεύθυνσις δεν έδωσε απάντηση. Παρά
ταΰτα, καί ένώ ή μάχη μεταξύ τών χιτών καί έλασιτών έσυνεχίζετο, ή δύναμις τοΰ
Τμήματος έλαβε θέσεις άμύνης. 'Ένα πολυβόλο «Μπρέντα» καί δύο αυτόματα μέ
γενναίους αστυνομικούς χειριστάς, είχαν τοποθετηθή σέ κατάλληλες ταράτσες σπιτιών. πλησίον τοΰ Τμήματος. Ή υπόλοιπος δύναμις είχε καταλάβει κατάλληλες
θέσεις στά παράθυρα καί σέ πολεμίστρες, πού είχαν άνοιχθή στούς τοίχους γιά τήν
απόκρουση των στασιαστών. Τό ηθικό τών άνδρών ήτο ακμαιότατο καί καμμιά συζήτηση περί παραδόσεως δεν ήτο άνεκτή, καίτοι γνώριζαν ότι ή άντίστασίς των δέν
μπορούσε νά κρατήση πολύ, λόγω έλλείψεως έπαρκοΰς ποσότητος πυρομαχικών, άλλά
καί λόγω τής μειονεκτικής τοποθεσίας τοΰ Οικήματος.
"Οταν λοιπόν οί χΐτες ύποχωροΰντες κατέφυγαν στό Τμήμα, οί άστυνομικοί
προβλέποντες άμεση επίθεση έκλεισαν τήν πόρτα καί περίμεναν όλοι στις θέσεις των.
Οί στιγμές ήσαν κρισιμώτατες, ή θυσία όμως ήτο άνεκτή άπό όλους. Καμμιά μεμψιμοιρία δέν ήκούσθη καί καμμιά άποθάρρυνσις δέν έσημειώθη. "Ολοι άνέμεναν μέ
αγωνία. Στις 2.45' μ.μ. οί έλασΐτες είχαν κυκλώσει τό Τμήμα. 'Ο. ένοπλος αύτός
όχλος ζητούσε μέ τά χωνιά τήν παράδοση τών χιτών. «Προδότες, Χ ΐτες»—έφώναζαν—«θά σάς σφάξουμε!!».
Μεταξύ τών έλασιτών ήτο ό Λοχαγός Δεκούλακος, ό Ταγματάρχης Προβελέγγιος καί οί σεσημασμένοι διαρρήκτες καί γνωστοί κακοποιοί Μαλεβίτης Κωνστ.
καί Παραβάντης.
Οί κομμουνισταί ώχυρώθηκαν στις γωνιές τών παρακειμένων κτιρίων καί μέσα
στον κήπο τοΰ Θησείου, άπέναντι άκριβώς τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος.
Στό διάστημα αύτό ό ένοπλος όχλος έκτελοΰσε καννιβαλικά έγκλήματα. Ό
χιτης Βασσάλος, πού συνελήφθη τραυματισμένος, σύρθηκε στήν πλατεία καί εκεί
σφάγηκε ύπό τούς καγχασμούς τών κομμουνιστών. Κατά τον ϊδιο τρόπο σφάγηκε
καί ό χίτης Παραράς. Συγχρόνως άλλα στίφη λεηλατούσαν τά σπίτια τών γνωστών
χιτών καί κατά πρώτον τοΰ Συνταγματάρχου Γρίβα, πού ήτο άρχηγός τής X καί
έν συνεχεία άλλων έθνικοφρόνων πολιτών. Ό ’ίδιος όχλος άπό γυναικόπεδα, πού
Οί άνδρες όμως τοΰ Τμήματος δέν άπαντοΰσαν, γιατί είχε δοθή διαταγή άπό
τό Διοικητή νά μή πυροβόληση κανείς πριν δοθή τό παράγγελμα άπό τον ’ίδιο καί νά
παραμείνη ό καθένας στή θέση του παρακολουθώντας τις κινήσεις τών στασιαστών.
’Έτσι έπεβραδύνθη ή έναρξις τής μάχης μεταξύ τών κομμουνιστών καί τών άστυνομικών καί αύτό βγήκε σέ καλό, γιατί στις 3 μ.μ. (15η ώρα) έφθασε στό Τμήμα
διά τής όδοΰ ’Αποστόλου Παύλου ένα άγγλικό τάνκ καί υστέρα άπό λίγο δύο
ακόμη. Μέ τήν εμφάνιση τοΰ τάνκ οί κομμουνισταί κατεπτοήθησαν καί έσταμάτησαν τις άπειλές, δέν έτόλμησαν δέ νά επιτεθούν κατά τών άγγλων.
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’Αφού συνεννοήθη ό Διοικητής του Τμήματος μέ τον έπί κεφαλής άγγλο α
ξιωματικό, τό πρώτο τάνκ έκανε περιπολία στην όδό ’Αποστόλου Παύλου καί γύρω
άπό την πλατεία Θησείου καί διετάχθησαν οί κομμουνισται νά σταματήσουν κάθε
πυροβολισμό καί νά άπομακρυνθοϋν άπό την περιοχή του Τμήματος.
Έ ν τώ μεταξύ, έλήφθη απόφαση άπό την ’Αστυνομική Διεύθυνση καί διετάχθη νά έγκαταλειφθή τό Τμήμα καί νά μεταφερθοϋν οί χΐτες πού κατέφυγαν σ’
αύτό καί οί αστυνομικοί στην Άστυν. Διεύθυνση. ’Έτσι, στις 7 μ.μ. (19η ώρα),
έπραγματοποιήθη ή μεταφορά μέ αγγλικό αυτοκίνητο. Τό Τμήμα έγκατελείφθη
άπό τούς άστυνομικούς καί παρελήφθησαν τά όπλα καί τά ελάχιστα πυρομαχικά,
καθώς καί 6,τι ό κάθε υπάλληλος ήμποροΰσε ν’ άποκομίση άπό τά ιδιωτικά του
είδη. Στο Τμήμα έγκατεστάθη άγγλική φρουρά, ή όποια κατέφθασε τήν έυρα έκείνη
καί έπροστάτευσε τήν άποχώρηση των άστυνομικών.
Οί υπάλληλοι του Τμήματος έγατεστάθησαν στά Παλαιά ’Ανάκτορα καί
ώργανώθησαν εις άξιόμαχον ομάδα, ή όποια έδρασεν ήρωϊκώτατα μέ τό Διοικητή
της, όπως άναφέραμε κατά τήν περιγραφή των μαχών τού Δ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος.
98. Κ ατάληψις τοΰ ’Αστυνομικού Στάθμου Γκαζοχωρίου.
'Ο ’Αστυνομικός Σταθμός Γκαζοχωρίου, πού τώρα είναι τό ΚΕ' ’Αστυνομικό
Τμήμα, κατά τήν έποχή τού Δεκεμβριανού Κινήματος ύπήγετο στο Θ' ’Αστυνομικό
Τμήμα. ’Επειδή δέ, όπως άναφέραμε, τό Θ' Τμήμα άμέσως στις 3-12-944 καί στις
4-12-944, ήτοι τήν Κυριακή καί τήν Δευτέρα, εΐχεν
άποκλεισθή άπό όλες τις πλευρές, δεν μπορούσε νά
έπικοινωνήση μέ τό Σταθμό Γκαζοχωρίου, είχε δέ
διακοπή έπί πλέον καί ή τηλεφωνική επικοινωνία.
Στις 9 π.μ. τής 4-12-944, δύναμις 30 έλασιτών έκύκλωσε τό Σταθμό Γκαζοχωρίου καί έτοποθέτησε σέ άπόσταση 10 μέτρων άπό τό οίκημα 4 οπλο
πολυβόλα, στούς δρόμους Σπύρου Πάτση—Νευροκοπίου—-Πρέσπας καί Αιγάλεω.
Τά πολυβόλα αύτά είχαν κατεύθυνση προς τό
Θησείο, όπου έγένετο μάχη μεταξύ τοίν χιτών καί
τών έλασιτών.
Στις 9.30' οί ένοπλοι έλασΐτες μπήκαν στο Στα
θμό καί ζήτησαν άπό τό Διοικητή τούτου τον ’Αστυνόμο
f Δ. Ε Τ Α Π Έ Λ 0 1 Ι0 Υ Λ 0 Σ
Β' άείμνηστο Εύαγγελόπουλο Δημήτριο νά παραδώση
τά όπλα. "Οταν τούς έδηλώθη ότι δέν υπήρχαν όπλα, είπαν ότι θ’ άναφέρουν σχετικώς- στο Τάγμ.α τους. "Υστερα άπό λίγη ώρα έπέστρεψαν καί άλλοι έλασΐτες
ώπλισμένοι μέ όπλα καί χειροβομβίδες, μέ έπί κεφαλής άξιωματικό καί ήξίωσαν
τήν παράδοση των περιστρόφων τοΰ Τμήματος. ’Έτσι άφωπλίσθησαν οί ολίγοι
αστυνομικοί τού Σταθμού Γκαζοχωρίου καί στο Οίκημα αυτού έγατεστάθησαν οί
έλασΐτες. ’Εκεί έτέθησαν ύπό περιορισμόν καί φρούρηση οί : ’Αστυνόμος Β' Δημ.
Εύαγγελόπουλος, Ύπαστυνόμος Τρύφων Χατζόπουλος, Άνθυπαστυνόμος ’Από
στολος Γιούλης καί ό Άρχιφύλαξ Θ. Γαλάνης ’Αθανάσιος. Εις τούς λοιπούς άστυνομικούς έπετράπη νά πάνε γιά φαγητό, οπότε έπωφελήθη τής εύκαιρίας oJApχιφύλαξ. Άναστασόπουλος ’Αλέξανδρος καί μετέβη στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση,
όπου άνέφερε τά διατρέξαντα καί κατόπιν ένετάχθη εις τήν συγκροτούμενη δύναμη
τοΰ Θ' Τμήματος.
Έ κ τής δυνάμεως τού Σταθμού Γκαζοχωρίου οί : ’Αστυνόμος Β' Εύαγγελό
πουλος Δημήτριος,. Ύπαστυνόμος Χατζόπουλος, Άρχιφύλαξ Θ. Γαλάνης ’Αθανά
σιος καί Άστυφύλαξ Θ. Τσιτσώνης Βάϊος, άφοΰ άρχικώς ένεκλείσθησαν στο κοα-
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πητήριο τοΰ Στάθμου, την 8-12-1944 παρελήφθησαν δι αύτοκινήτου και άπήχθησαν
<σε όμηρίαν.
99. Τύχη αστυνομικής φρουράς τής Ν αυτικής Σχολής Πολέμου.
'Όταν στά οικήματα της Ναυτικής Σχολής Πολέμου έγκάτεστάθη αγγλική
^-φρουρά, διετάχθη το Θ' Τμήμα καί διέθεσε 5 αστυνομικούς, ί'να συνεργάζωνται μετά
των άγγλων για τή φρούρηση των οικημάτων.
Μετά την άποχώρηση τής δυνάμεως του Θ' Τμήματος καί τού Σταθμού Γκα
ζοχωρίου, οί άστυνομικοί αυτοί τής φρουράς Ναυτικής Σχολής Πολέμου, παρέμειναν
■στη θέση των, συνεργαζόμενοι μετά των άγγλων. Ούσιαστικώς είχαν άποκλεισθή καί όταν ή αγγλική φρουρά έγατέλειψε τά οικήματα, έκ των αστυνομικών έπέβαιναν των άγγλικών αυτοκινήτων μόνον οί άστυφύλακες Θ.4'1 Γκούτης Δημήτριος
καί Θ.77 Γεωργόπουλος Διονύσιος, οί όποιοι παρουσιάσθησαν στο Διοικητή τους
καί μετέσχον των μαχών τού'Τμήματός των σέ διαφόρους τομείς.
100. Λ εηλασίαι καί σ φ α γ α ί υπό τω ν ελασιτώ ν στήν περιοχή Θ'
‘Τμήματος, μετά τήν άποχώρηση τής αστυνομικής δυνάμεως.
Μετά, τήν άποχώρηση τής αστυνομικής δυνάμεοιις, όπως άνεφέρθη, έγκατε-στάθη στο Τμήμα άγγλική φρουρά. Οί άγγλοι όμο^ς δεν είχαν εντολήν έπεμβάσεως,
πλήν μόνον τής φρουρήσεως τού ’Αστυνομικού Καταστήμ,ατος. Μετά τριήμερον μά
λιστα άπεχώρησαν καί αυτοί, έγκαταλείψαντες αφρούρητο τό ’Αστυνομικό Κατά
ντημα.
’Έτσι οί έλασΐτες έγιναν ούσιαστικά κύριοι τής περιοχής τού Θησείου, Πετραλώνων καί Γκαζοχωρίου και άνενόχλητοι πλέον προέβησαν σέ έγκληματικάς
πράξεις καί ιδιαίτερα σέ συλλήψεις έθνικοφρόνων καί αθώων πολιτών πάσης ηλικίας
καί φύλου, καθώς επίσης καί οικογενειών άστυνομικών καί στρατιωτικών, άπό τούς
•οποίους άλλους έσκότωσαν καί άλλους άπήγαγον σέ όμηρίαν, μακριά άπό τάς Ά ■Όήνας. ’Επίσης προέβησαν σέ λεηλασίες οικιών, καταστημάτων καί έργοστασίων καί
για νά συγκαλύψουν τά εγκλήματα ταύτα προεκάλεσαν εμπρησμούς.
Ουτω τά έργοστάσια Γίουλοπούλου καί Θεοδωρακοπούλου κατεστράφησαν,
πλείστα δέ άλλα καταστήματα καί αποθήκες έλεηλατήθησαν. Μερικές γέφυρες τού
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου καί ή επί τής οδού Τριών 'Ιεραρχών οικία τού ιατρού
ν.. Στεργιάτου άνετινάχθησαν, τά δέ συντρίμματα αυτών τοποθετήθησαν κατά πλά
τος τής οδού, ώς οδόφραγμα. "Αλλα σπίτια έπυρπολήθησαν.
Έκτος άπό αυτά, προβλέποντας ότι θά ύφίσταντο επίθεση εθνικών δυνάμεων,
.ώχύρωσαν έπικαίρους θέσεις καί κατέστρεψαν γέφυρες, ώστε νά παρεμποδίσουν τήν
■προώθηση προς τά εκεί τού Στρατού.
Παράλληλα ίδρυσαν Τμήμα Πολιτοφυλακής εις τήν οδόν Φυλασίων, όπου
άνετάχθησαν καί όσοι άστυνομικοί παρέβησαν τον όρκον το^ν προς τήν πατρίδα καί
προσεχώρησαν σ’ αυτούς.
'Η είσοδος τών ελασιτών στο ’Αστυνομικό Κατάστημα έπραγματοποιήθη τήν
‘9ην ώραν τής 6-12-1944, επικεφαλής δέ τούτου ήταν ό κομμουνιστής Κωνστ. Μαλεβίτης, γνωστός διαρρήκτης" μαζί μέ αυτούς μπήκε καί όχλος, γιά λεηλασίαν τών
■δημοσίων καί ιδιωτικών ειδών τών άστυνομικών.
10 1. Δράσις τοΰ Θ' Τμήματος στο Δ' Τμήμα καί σε άλλους τομείς.
"Οταν ή δύναμις τοΰ Θ' Τμήματος άνασυγκροτήθηκε, διετάχθη καί άντικατέστησε τή δύναμη τού Δ' Τμήματος, όπου ανέπτυξε σθεναρή αντίσταση στις επιθέ
σεις τών κομμουνιστών, όπως άναφέραμε λεπτομερώς κατά τήν περιγραφή τών
-μαχών τοΰ Δ' Τμήματος.
Μετά τήν εγκατάλειψη τού Δ' Τμήματος, ή δύναμις τού Θ' Τμήματος, μέ επί
κεφαλής πάντοτε τον Διοικητή του άείμνηστο Γεώργιο Κωστόπουλο, εγκατετττάθη στο επί τής όδοΰ Σίνα 18 Οίκημα καί άπετέλεσε τον Ιο Λόχο τοΰ III Ί άγ-
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'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

ματος της ’Αστυνομίας, ό όποιος έλαβε μέρος σέ μάχες πού έγιναν σέ πλείστα:.
σημεία των ’Αθηνών. Οί άστυνομικοί πού άπετέλεσαν τό Λόχο αύτό είναι οί:
'Υπαστυνόμοι Βλογιαννίτης Παναγ., Σούτης Κωνστ., Φωτεινός Ά ντ., οί: Άρχιφύλακες Θ.1 Τσικόγιαννης Φώτ., Θ.4 Κανελλόπουλος Κωνστ., Θ.6 Τσιτσώνης Χρυσό
στομος, Θ.12 Κλάδης Ά ναστ., Θ.15 Λυμπεράτος Σπυρ., Θ.16 Παπαφιλιππόπουλος.
Δημήτριος, Θ.17 Άναστασόπουλος ’Αλέξανδρος, ό 'ΐπαρχιφύλαξ Θ.21 Κατσαρός:
Ά λέξ., οί: ’Αστυφύλακες Θ.29 Μόρμορης Σπυρ., Θ.34 Παπαθανασόπουλος Άθαν.,.
Θ.35 Κολλιόπουλος Στυλ., Θ.39 Ζαχαριάδης Παντελής, Θ.42 Μπαλάσκας Παναγ..
Θ.43 Άσημακόπουλος Έλευθ., Θ.46 Νικολόπουλος 'Ηρακλής, Θ.50 Θαλάσσης
Γεώργ., Θ.51 Κουγιεντακος Άνδρ., Θ.53 Γιαννακόπουλος Παναγ., Θ.55 Καραμπάρμπας Θεμιστ., Θ.56 Γαλάνης Νικόλ., Θ,59 Ζαχαρόπουλος Κωνστ., Θ.61 Γουδέλης
Δημήτρ., Θ.62 Μανιώτης Σπυρ., Θ.64 Μπέτσιος Φώτιος, Θ.65 Καλφάκης Χρηστός,
Θ.66 Πολυχρονόπουλος Δημήτριος, Θ.67 Φιυτόπουλος ’Ιωάννης, Θ.68 Γκιώνης:
Χο., Θ.75 Σαλαντής Νικόλ., Θ.76 Π αναγόπουλος Χρ., Θ.85 Χριστάκος Πολυζώης,,
Θ.27 Καλλιπέτσης Παναγ., Θ.77 Γεωργόπουλος Διονύσ. καί Θ .4ΐ Γκούτης Δημήτρ..
10 2 . ’Επάνοδος στο Τμήμα.
Στις 29 Δεκεμβρίου καί ώραν 13, ή δύναμις τού Θ' Τμήματος καί του Θ'
Παραρτήματος ’Ασφαλείας επανήλθε κατόπιν διαταγής τής Ά στυν. Δ/νσεωςστό
Γμήμα της, γιατί το μεγαλύτερο μέρος τής περιοχής εΐχεν άπελευθερωθή άπω
τις ορδές των κομμουνιστών. Τό ’Αστυνομικό Κατάστημα έ'δινε σαφή την εικόνα,,
ότι από έκεί πέρασαν βάνδαλοι.
Ό Διοικητής ’Αστυνόμος Γεώργιος Κωστόπουλος μέ τούς άξιωματικούς καί.
τους αστυφύλακας, έπεδόθησαν αμέσως στην άνασυγκρότηση καί στην εκτέλεση
των καθηκόντων των, τά όποια ήσα πολλαπλά., διότι έπρεπε να συλληφθοΰν εκείνοι..
οί όποιοι, λησμόνήσαντες ότι είναι "Ελληνες έπεδόθησαν στο πρωτοφανές εγκλη
ματικό όργιο.
103. Οί νεκροί αστυνομικοί τοΰ Θ' Τμήματος κ α ί οί επιδείξαντες;
ηρωισμόν καί αυτο θυσίαν.
Κατά τις μάχες πού έ'δωσε τό Θ' ’Αστυνομικό Τμήμα, έπεσαν μαχόμενοι ήρωϊκώς οί αστυφύλακες Θ.86 Μαρτίνος Δημήτριος καί Θ.25 Άλεξανδράτος:
Ευάγγελος.
Ε πίσης έπέδειξαν ηρωισμόν καί αυτοθυσίαν, ώς άναφέρει ό άε ίμνηστος Γεώργιος Κωστόπουλος στην έκθεσή του, οί εξής : Άρχιφύλαξ Θ.2 ΛαμπρόπουλοςΠαντελής, όστις μέ κίνδυνον τής ζωής του έξουδετέρωσεν Ιπικίνδυ ινγ) εστία πυρόςτων ελασιτών, πού εύρίσκετο στην άπέναντι του Τμήματος οικία καί έξησφαλίσθη
έτσι η αναίμακτος άποχώρησις τής δυνάμεως άργότερα.
Ο Άρχιφύλαξ Θ.16 Χρηστακάκος Μηνάς όστις, μέ γενναιότητα πολέμων τούς
στασιαστάς από τον έξώστη τοΰ Δ' Τμήματος, έτραυματίσθη μάλλον σοβαρως
στο γλουτό καί τον οφθαλμό.
Ο άστυφύλαξ Θ32 Μαρίνος Παναγιώτης, τοΰ οποίου ή ευψυχία καί ή άσυνηθης πρωτοβουλία, συνετέλεσεν στην συγκράτηση τοΰ ήθικοΰ τής έν τώ β'
οροφω τοΰ Δ' Τμήματος όμάδος άντιστάσεως καί όστις έτραυματίσθη κάτωθεν·
τοΰ δεξιοΰ όφθαλμοΰ. Ό άστυφύλαξ Θ.49 Λιβάς ’Αλέξανδρος όστις, μαχόμενος καί.
ούτος μετά γενναιοτήτος έκ τοΰ εξώστου τοΰ Β' ορόφου τοΰ Δ' Τμήματος, έτραυ—
ματισθη μάλλον σοβαρως στο δεξιό οφθαλμό.
(Στο επόμενό ή δράσις ετέρων 'Υπηρεσιών τής Ά στυν. Δ/νσεως ’Αθηνών) _
( Σ.Σ. Στο προηγούμενο τεύχος έκ παραδρομής άνεγράφη: ((αειμνήστου Γόνα
τά» αντί «κ. Γονατά»).
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ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ο
'Τπό του καθηγητοϋ της ’Ε γ κ λ η μ α το λ ο γ ία ς____________
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
«Ε ίς τή ν Ιεράν σ κ ιά ν το ύ α δ ε λ φ ο ύ τού
π ά π π ου μ ο υ , ίερέω ς έν Κ ουμουθρέκα
’Η λ εία ς, Ν ικολάου Ζ. Π α π α ζα χ α ρ ίο υ» .
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

I.
II.
III.
IV.

Π ρολεγόμενα.
Β ιολογική κ α ι κοινωνική ερευνά τω ν νομικώ ν εννοιών καί θεσμών.
Β ιοκοινω νική ερευνά τοϋ φαινομένου τής εγκλημ ατικότητας.
Δ ιενρυνσις τής ποινικής επ ιστή μ η ς προς κ αταπ ολέμησιν καί τώις άλλω>< βιοκοινω νι- ■
κών νόσων.
V. Είδη βιοκοινω νικώ ν δυστυχιώ ν, πληττουσώ ν τον π ολιτισμ όν.

*
* *

I. Προλεγόμενα.
Έ ν —ρώτοις έπιθυμοϋμεν νά εύχαριστήσωμεν τήν άρμοδίαν έπιτροπήν τοϋ
'Υπουργείου έπί των Θρησκευμάτων καί τής Εθνικής Παιδείας, διότι εντός τοϋ.
κύκλου των ύπό τής Ούνέσκο όργανωθεισών κοινωνιολογικών ομιλιών, έπί σκοπώ
προωθήσεως καί παρ’ ήμΐν τής καλλιέργειας τών περί την κοινωνίαν και περί τα
κοινωνικά φαινόμενα έπιστημών, ένεπιστεύθη καί είς ημάς ένα νεον, ανεξερεύνητου είσέτι τομέα κοινωνιολογικής έρεύνης, ήτοι τον τής ένδεχομένης διαμορφωσεως
ενός άγνωστου μέχρι τής σήμερον επιστημονικού κοινωνιολογικού κλάδου, τοϋ τής
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Π α θ ο λ ο γ ί α ς.
νους
λογίας, ήδη
ρίδι τής Ελληνικής καί ’Αλλοδαπής Νομολογίας, έν έτει 1945, «περί τής επιστημο
νικής έρεύνης τών νομικών εννοιών άπό άπόψεως βιολογικού καί κοινωνικού ενδια
φέροντος»

Χωροϋντες είς τά έπί μέρους, έπιθυμοϋμεν νά προτάξωμεν ώρισμένας ημετερας προεισαγωγικάς σκέψεις.
II.
Βιολογική καί Κ οινωνική ερευνά τώ ν νομικών εννοιών καί
θεσμ ώ ν.
Θά έπιχειρήσωμεν νά διερευνήσωμεν τό σχετικόν θέμα εν οψει τής ευρυτερας
σκοπιάς τοϋ καθ’ όλου δικαίου, έν ώ άνήκει και η επιστήμη τής Εγκληματολογίας.
1. 'Ομιλία έν τώ Π ανεπιστημίω ’Αθηνών κατά τήν Παρασκευήν, 13 ’Απριλίου 1956.
Αυτή έπανελήφθη καί έν Ρόδω, ώ ς διάλεξις οργανωθεΐσα υπο τού Βασιλικού Εθνικού Ιδρύ
ματος, συνεργασθέντος έν προκειμένω μετά τού Δήμαρχου Ροδου, κ. ΓΙετριδου, κατα το,
Σάββατον, 12 Μαίου 1956.
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Ίωάννου Παπαζαχαρίου

I.
Είναι βεβαίως γνωστόν δτι τό δίκαιον είναι τεταγμένον, όπως διά κανό
νων ρυθμίζη τον βίον της ανθρώπινης κοινωνίας. ’Άρα υπό τήν έννοιαν ταύτην προς
τό έν γένει δίκαιον αντιστοιχεί ή ύπ’ αύτοϋ ρυθμιζομένη έν γένει άνθρωπίνη κοινω
νική ζωή.
Ά λλα τούτων ούτως έχόντων θά ήδυνάμεθα άφόβως πλέον νά καταλήξωμεν
εις την σκέψιν δτι παν πρόβλημα του δικαίου, πας θεσμός, πάσα έννοια αυτού θά
ήδύναντο νά έξετασθώσιν ούχί μόνον υπό δογματικόν νομικόν πρίσμα, αλλά καί υπό
βιοκοινωνιολογικόν, ήτοι ύπό την βάσιν τής ανθρώπινης κοινωνικής πραγματικό•τητος.
Καί έν συνεχεία εις την σκέψιν δτι καί ή επιστήμη τού Δικαίου θά ήδύνατο
νά διακριθή εις δύο μεγάλους κλάδους, ήτοι άφ’ ενός εις την Ν ο μ ι κ ή ν ’Επιστή
μην τού Δικαίου καί άφ’ έτέρου εις τήν Β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν ’Επιστήμην τού Δ ι
καίου. Καί ύπό τήν άφετηρίαν ταύτην ό μέν πρώτος κλάδος θά ήρεύνα τάς διαφό
ρους έννοιας καί τούς διαφόρους θεσμούς τού δικαίου, ύπό έννοιολογικόν πρίσμα, άπό
δογματικής πλευράς, ήτοι άπό άπόψεως νομικού ένδιαφέροντος. 'Ο δέ δεύτεοος κλά
δος θά διερεύνα τάς αύτάς έννοιας καί τούς αύτούς θεσμούς, ύπό τό πρίσμα τής αν
θρώπινης κοινωνιολογικής πραγματικότητας, άλλαις λέξεσι «σαν ένα κομμάτι τής
ζωής των ανθρώπων μέσα εις τήν κοινωνίαν». ’Ανθρώπων, οί όποιοι αποτελούνται
άπό σάρκας καί οστά., συγκλονίζονται ύπό παθών καί όρμων, παρωθούνται ύπό
πόθων καί έπιθυμιών,άγονται άπό ποικίλης άποχρώσεως κοσμοθεωριών, έπιλέγουσι ταύτην ή εκείνην τήν οδόν τής ζωής «τον δρόμον τής συμπόνιας, τής καλωσύνης, καί τής άρετής ή τον δρόμον τού μίσους, τής κακίας καί τής άνηθικότητος».
’Ανθρώπων οί όποιοι παρουσιάζουσι διαφόρους πνευματικάς ή ψυχικάς άποκλίσεις,
εχουσι διαπλασσει εγωιστικόν ή κοινωνικόν χαρακτήρα, τηρούσι βιολογικήν ή άντιβιολογικήν στάσιν έν τή ζωή αύτών.
II.
1. Ούτω πως όμως νοουμένη, κατά τάς ήμετέρα.ς προσωπικάς αντιλήψεις,
μια « Βιοκοινωνιολογικη Έπιστημη τού Δικαίου», έμφανίζεται πλέον ώς νέα 'Ιεραρ
χία 1 ωσεως, εχουσα αυτοτελή έπιστημονικήν άξίαν καί ώς άπαραίτητον συμπλή
ρωμα τής «Νομικής ’Επιστήμης τού Δικαίου». 'Ιεραρχία βοηθούσα τήν τελευταίαν
ταύτην, τόσον προς μείζονα έμβάθυνσιν εις τάς νομικάς της διατάξεις, όσον προς
έλεγχον τού τεθειμένου δικαίου, άναφορικώς προς τήν ευστοχίαν τών νομικών λύ
σεων απέναντι τής πραγματικοτητος τής ζωής, δσον τέλος καί προς διαχάραξιν
γραμμών εύστοχωτέρου δικαίου χάριν έξυπηρετήσεως τών ύψηλών εκείνων σκοπίίν, τους οποίους οφείλει να επιδιωκη ή κοινωνία τού άγωνιζομένου έπί τής γής
ταύτης γένους τών άνθρώπων.
2. Αφορμωμενοι απο τοιουτων αντιλήψεων, ύποστηρίζομεν δτι ό νομικός
είτε ως νομοδιδάσκαλος ή ως νομοθέτης, είτε ώς δικαστής ή ώς είσαγγελεύς ή ώς
ανακριτής, είτε τέλος ως δικηγόρος ή ως διοικητικός ύπάλληλος, οφείλει νά μή ή στενώς νομικος και δογματικός, αγόμενος από τής ξηράς νομικής αφετηρίας, άλλ’ έχει
καθήκον να έχη επι πλέον βαθειας ψυχολογικής καί κοινο)νιολογικάς γνώσεις, ιναδύναιαι να εςυπηρετή ουχι την τυπικήν, αλλα τήν ίσχυρώς άνθρωπίνην ούσιαστικήν δικαιο
σύνην. Διότιπόσους δεν βλέπομεν πέριξ ήμών νομικούς, τεταγμένους έν ταύτη ή εκείνη
τή αποστολή, οι οποίοι μη αντιμετωπιζοντες τήν ζωήν άπό προοπτικής, προσκολλώνται ως αρτηριοσκληρο^τικοί εις τό νομικόν γράμμα καί εις τον νομικόν τύπον
και εμφανιζουσι ψυχήν, εις την οποίαν δεν δύναται νά όμιλήση τό άληθές δίκαιον
καΛ η ανώτερα ^ιδεα τής αληθούς δικαιοσύνης; Ή όποια άληθής. δικαιοσύνη έξυπηρε'τειται διά τής διακονίας «ού γράμματος, άλλά πνεύματος· τό γάρ γράμμα άποκτεί■νει, τό^δέ πνεύμα ζωοποιεί» (Β' προς Κορινθίους έπιτολή, III 6 )."
3. Π ιστεύομεν δέ δτι άπό τής τοιαύτης σκοπιάς εύρύτατον έμφανίζεται πεδίον
ιής πρωτοπόρου εν τώ κοσμώ επιστημονικής έργασίας ένώπιον τών νέων Ελλήνων έπι-

Διεύρυνσις τής ’Εγκληματολογίας, εις επιστήμην τής Κ οινωνικής Π αθολογίας
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■στημόνων. Τη άληθεία, ούτοι θά ήδύναντο, έκαστος δ’ άναλόγως προς τήν ειδικότητά
του, νά στραφώσι προς τήν συστηματικήν βιοκοινωνικήν ερευνάν των ποικίλων θε
σμών έκάστου κλάδου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Ταϋτα δέ πάντα χάριν προα
γωγής ϊσχυρά.ς τής ημεδαπής, άλλα βεβαίως καί τής διεθνούς έπιστήμης τοϋ δικαίου,
πάντοτε δ’ έν οψει του άγαθοΰ τής τε Ελληνικής καί τής παγκοσμίου άνθρωπίνης
κοινωνίας.
4.
Καί βεβαίως άχρι τοϋ νυν δεν έδημιουργήθη εΐσέτι κίνησις προς βελτίωσιν τοιούτων αντιστοίχων κοινωνιολογικών κλάδων του δικαίου. Μόνον δέ κυρίως
είπεϊν σπέρματα τοιούτων ερευνών διαβλέπομεν, ιδίως δ’ ένθεν μέν έν τώ κύκλω
τών Οικονομικών ’Επιστημών, ένθα κυρίως ή Σοσιαλιστική Σχολή ήρξατο διερευνώσα διαφόρους θεσμούς τοϋ δικαίου ύπό οικονομικόν πρίσμα, ένθεν δ’ έν τώ κύκλω
τής Ποινικής Έπιστήμης, ή οποία ήρχισε ήδη άπό αρκετών δεκαετηρίδων νά έπιζητή νά γνωρίση καί -την βιοκοινωνικήν πλευράν τής έγκληματικότητος.
Θά έπρεπε ΐσώς όμως εις ταϋτα νά προσ&έσωμεν καί μίαν τελευταίαν πλη
ροφορίαν, ήν ήκούσαμεν μετ’ εύχαριστήσεως,. καθ’ ήν ό έν τώ Πανεπιστήμιο» ’Αθη
νών έγκριτος καθηγητής κ. ’Αλέξανδρος Λιτζερόπουλος, συμφωνών προφανώς κατά
ταϋτα προς τούς διαχαραχθέντας νέους ορίζοντας, ένεκαινίασε τελευταίως τήν διδα
σκαλίαν μιας διαμορφουμένης ύπ’ αύτοΰ Κοινωνιολογίας τοϋ Ά στικοΰ Δικαίου.
III. Βιοκοινωνική ερευνά τοϋ φαινομένου τής έγκληματικότητος.
I. 1. Προχωροΰντες περαιτέρω ρίπτομεν είδικώτερον βλέμμα έρεύνης εις
το περί ου έγένετο λόγος κοινωνικόν φαινόμενον τής αντικοινωνικής άνθρωπίνης δρά-ττεως, υπό τήν μορφήν τής έγκληματικότητος. 'Η οποία αποτελεί εν φαινόμενον, τό
■όποιον έσυντρόφευσε τό γένος τών ανθρώπων άπό τής πρώτης έμφανίσεώς του έπί
τής γής ταύτης. Μέ τήν αμαρτίαν τών πρωτοπλάστων, ή οποία έγέννησε έντός τής
ψυχής των τήν έντροπήν, ώς καί τό συναίσθημα τής ηθικής καί ψυχικής γυμνότητός
των, έν συνεχεία δέ ένεφάνισεν εις τον κόσμον τό ψυχικόν φαινόμενον «τής πρώτης
τύψεωςτής συνειδήσεως- μιας άνθρωπίνης ψυχής». "Η μ.έ τήν άδελφοκτονίαν τοΰ’Άβελ
έκ μέρους τοϋ άδελφοϋ του Κάϊν, εις τήν οποίαν ή σύγχρονος Σχολή τής ’Ατομικής
Ψυχολογίας τοϋ Alfred Adler διαβλέπει μίαν συμβολικήν παράδοσιν ώρισμένης
ψυχολογικής πραγματικότητος. «Πού είναι κάτι τό οποίον συμβαίνει συχνά μεταξύ
τών αδελφών καί άπό τά όποια έπεισόδια τής άδελφικής πάλης είναι γεμάτη ή πολι
τική καί θρησκευτική ιστορία τής άνθρωπότητος». (Περιοδ. Ατομική Ψυχολογία,
Τόμος Β’ 1933 σ. 81 άρθρον περί πάλης μεταξύ τών άδελφών, ύπό Δημ. Γ. Μωρα‘ ίτου).
Καί ή τοιαύτη έγκληματικότης άποτελεί τήν κεντρικήν έννοιαν καί τό κεντρι
κόν πρόβλημα τής έπιστημονικής ιεραρχίας τοϋ Δικαίου τής Ποινικής ’Επιστήμης.
2.
Πρωτοπόρος δ’ έν τώ όλω Δικαίω ή Ποινική ’Επιστήμη, ίσως δέ καί διότι
έπιέσθη ύπό τής συνεχώς αύξανομένης κατά τήν διαδρομήν τοϋ παρελθόντος αίώνος
. έγκληματικότητος, ήρξατο έρευνώσα τό τοιοΰτο φαινόμενον τής έγκληματικότητος,
ούχί πλέον μόνον ύπό τό στενόν έννοιολογικόν δογματικόν νομικόν πρίσμα, άλλά έκ
παραλλήλου καί «σάν κάτι ζωντανόν, κάτι τό πολύ άνθρώπινον, κάτι τό πολύ κοινω
νικόν». ήτοι ύπό τήν σκοπιάν τής άνθρωπίνης κοινωνικής ζα>ής. Καί τοιουτοτρόπως
κατά τήν καμπήν τοϋ παρελθόντος προς τον τρέχοντα αιώνα έξεπήδησεν ή έπιστημονική ιεραρχία τής ’Εγκληματολογίας, τής τόσον Άνθρωπίνης καί τόσον Κοινω■νικής αύτής έπιστήμης.
Διότι, καθ’ ημάς κριτάς, έρευνώντας τό θέμα άπό προοπτικής καί άπό άπόψεως
■ούσιαστικής, ή έπιστήμη, εις τήν οποίαν διακονοΰμεν, ή ’Εγκληματολογία, δέν είναι
κατ’ ουσίαν ούδέν άλλο, ή ή άντίστοιχος προς τον κλάδον τής Νομικής Ποινικής Έ τπιστήμης «Βιοκοινωνιολογική Ποινική ’Επιστήμη». 'Η οποία έρευνα όσα καί τό
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ουσιαστικόν Ποινικόν Δίκαιον, όσα καί ή τυπική Ποινική Δικονομία, όσα καί τό Σω
φρονιστικόν Δίκαιον, αλλά ούχί ώς νομικά φαινόμενα καί ούχί ώς νομικά γεγονότα,
αλλ’ ως ανθρώπινα κοινωνικά «κομμάτια άπό τήν ζωήν μας».
απο
χολογ
της·
Άπό
"ό τον όποιον άγώνα έξεπήδησεν άφ’ ενός ή «Άντιεγκληματική 'Υγιεινή τής:
ΐα ε » . λ ό πο ια έπι'/ίΓΓ.Ωρλ νά ρί-ηυδϊτ'τρι-ιώιτνι
j/
yulo. tTULL,/] ιει ενα ουράνιον προορισμόν, ήτοι να όιασωστ) τον εγκληματήσαντα συνανθρωπον απο τοϋ ήθικοϋ θανάτου καί νά προσφέρη εις αυτόν τήν ηθικήν υγείαν, ή οποία,
είναι και η πολυτιμωτερα. Η οποία Σωφρονιστική διανοίγει καί ενώπιον του έγκληματιου την θύραν τοϋ παραδείσου, διότι τήν λύπην τής φυλακής διαδέχεται ή χαρά τής

προωρισται.
κόν παθολογικόν φαινομενον (έργον γνωστικόν), καί άφ’ έτέρου νά συστηματοποιήσΤ1 την πάλην της κοινωνίας εναντίον τούτου (έργον τεχνικόν).
ΙΥ. Δ ιεύρυνσις τής Ποινικής ’Επιστήμης πρός καταπολέμησιν καί
τω ν ά λλω ν βιοκοινω νικώ ν νόσω ν.
t Τα^παντα όμως χωροΰσι πρόσω, ούδέν δέ παραμένει άείποτε τό αύτό. Νυν δέ καί.
ςμείς ως επιστήμονες επι τή ελπίδι του βελτίονος, προσεπαθήσαμεν νά εΐσχωρήσωμ^ν ^.ις^το βάθος τής σημασίας, ήν ενεχει ή τοιαύτη έγκληματ.ικότης καί ό εναντίον·
τςς άγων τής κοινωνίας των ανθρώπων, έφιλοσοφήσαμεν επί του τοιούτου κοινω
νικού παθολογικού φαινομένου, έπεχειρήσαμεν νά άντικρύσωμεν τό ήθικόν τούτοκοινωνικόν ανθρώπινον πρόβλημα άπό προοπτικής καί τοιουτοτρόπως, κατόπιν δι
σταγμών και ταλαντεύσεων, πλήν όμως μετά προσεκτικήν άντιμετώπισιν των ποι
κίλων απόψεων τοϋ ερευνωμένου θέματος, έτολμήσαμεν νά καταλήξωμεν εις τό άκόλουθον νεον επιστημονικόν συμπέρασμα. Τό όποιον διανοίγει νέους ορίζοντας εις τήν
Νομικήν^ καί τήν Κοινωνικήν Ποινικήν Επιστήμην, (ήτοι εις τό Ποινικόν Δίκαιον
και εις Γην Εγκληματολογίαν). Τό συμπέρασμα ότι, έφ’ όσον δυστυχώς τό γένος των
ανθρώπων πλήττεται και ύπό άλλων κοινωνικών δυστυχιών, πλήν της έγκληματικότητος, θά έπρεπε ίσως τό μέν νομικόν ποινικόν δίκαιον, εϊσερχόμενον πλέον εις μίαν
νεαν ? “σιν τής ανελιξεώς του, νά παύση νά ή άποκλειστικώς «Δίκαιον καταπολεμή- ~W ’ ,ε^κ^Τ/ΙI1ατ '-κ ° τη το ς » καί νά έξελιχθή διευρυνόμενον, εις «Δίκαιον πάλης κατό
των διάφορων κοινωνικών παθολογικών φαινομένων», ή δέ Εγκληματολογία νά παύ
ση να είναι η Βιοκοινωνιολογία μόνης της έγκληματικότητος, άλλ’άντιθέτως, διευρυ-
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"νομένη να εξελιχθή εις Βιοκοινωνιολογίαν των διαφόρων Κοινωνικών δυστυχιών,
-δηλονότι εις «Κοινωνικήν Παθολογίαν».
Απο τοιαυτας σκέψεις εξεκινήσαμεν καί εις τά άνω νέα επιστημονικά συμπερά
σματα κατεληξαμεν,εμφορούμενοι βασίμως υπό τής έλπίδος ότι ΐσως τοιουτοτρόπως
μελλει να εξυπηοετηθή πλέον συστηματικώς καί πλέον ένσυνειδήτως ή κοινωνι
κή υγεία τού ανθρωπίνου πολιτισμού. Είναι ενδεχομένους καί αυτός εις τρόπος, μία
υγιής προετοιμασία, μία ασφαλής έγγύησις, ϊνα εξελιχθή ή επιστήμη τού Δικαίου
εις Συντελεστήν τής δημιουργίας επί τής γής ημών «τού Πολιτισμού τής Χριστιανι
κής ’Αγάπης». Ή οποία έρχεται πλησίον εις τά.ς διαφόρους δυστυχίας τών άνθρώπων, δια να τας επουλώση, καί διά. να τάς έξαφανίση. Διότι ύπό μίαν τοιαύτην έν
νοιαν φανταζόμεθα τον ανθρώπινον αυτόν πολιτισμόν επί τής γής ημών. "Ενα πολι
τισμόν, ό όποιος θά φέρη τήν Βασιλείαν τής χριστιανικής άγάπης, θά άξιολογήση
και την παρούσαν γηίνην ζωήν ημών «σαν ένα κομμάτι τού αιωνίου, σαν ένα κομ
μάτι τού ουρανού». Καί ό όποιος Πολιτισμός θά ένταχθή εις τήν Γενικήν 'Αρμονίαν
τής Αιωνιότητος καί θά προσέγγιση τον άνθρωπον προς τήν υπερβατικήν ’Αξίαν τού
’Επέκεινα.
Υ . Εϊδη βιοκοινω νικώ ν δ υ σ τυ χ ιώ ν , π λη ττουσώ ν τον π ολιτισμόν.
Πολλας, πάρα πολλάς αξίας περικλείει ό τοιοΰτος δημιουργούμενος πολιτισμός
υπο τής αγωνιζομένης επί τής γής έν τή ζωή άνθρωπότητος. ’Αξίας τού ωφελίμου,
τού οσίου καί άγιου, τής ήθικής, τής ελευθερίας, τού ώραίου, τής γνώ σεω ς καί τής
αλήθειας, τής δυνάμεοος, τής δικαιοσύνης, τής φιλαλληλίας κ.ο.κ.
Αλλα δυστυχώς ό τοιοΰτος πολιτισμός πλήττεται, ώς ήδη έλέχθη, καιρίως ύπό
διάφορων βιοκοινωνικών δυστυχιών έν άπάσαις αυτού ταΐς άξιολογικαϊς περιοχαΐς,
πάντως δέ καί άπό άπόψεο^ς μή ορθής 'Ιεραρχίας τής Άξιολογήσεως. Σταχυολογού. μεν εκ τών σπουδαιοτέρων κοινωνικών πληγών καί νόσων, τάς έπομένας :
(Συνεχίζεται)

ΛΥΣΙΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ
'Η λύσις τού αστυνομικού προβλήματος τού 75ου τεύχους, ύπό τον
τίτλον «Τό αποτύπωμα», είναι ή εξής:
'Ο Συνεργάτης μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ό δράστης είχε κάποιο
ιδιαίτερο λόγο ν’ άφήση τό άποτύπωμα τού ποδιού του στον τόπο τής κλοπής
καί αύτός ήτο ή... Δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί α !
Πολλοί κακοποιοί πιστεύουν ότι «δέν» θά άποκαλυφθοΰν άν άφήσουν κάτι
προσωπικό στον τόπο τού άδικήματος ώς π.χ. περιττώματα, άποτυπώματα
χειρός καί ποδός καί άλλα παρόμοια.
Το πέταλο καρφωμένο πάνω στήν πόρτα μέ τό" άνοιγμα προς τά άνιο, ό
ονειροκρίτης καί τό λαγοπόδαρο, τά όποια........έπροστάτευαν ! έναν δεισιδαίμονα
κακοποιόν, ομιλούν περί τούτου.
Έ κ τών άναγνωστών μας, οίτινες άπέστειλαν λύσεις τού προβλήματος,
τήν ορθήν λύσιν έδωσαν οί : 1) Άρχιφύλαξ Γ2 Σακκέτος Γεώργιος, 2) Ά στυφύλαίς Τ 147 Χρυσάκης Γεώργιος, 3) δόκιμος άστυφ. Πανόπουλος Δημήτριος
καί 4) δ/νίς ’Ασπασία Παπανικολάου (Ζωγράφου).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ
Ή
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
'Υπό τοϋ Συμβούλου τοϋ ’Ε λεγκτικού Συνεδρίου
-------------------------------------καί Διδάκτοροε τοϋ Δικαίου
-------------------------------------κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγονμένον)'
III. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΓΟΤ ’Ή

ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΥ

2. Βαθεϊα γνώ σις τω ν ζητημάτω ν τής άρμοδιότητός του.
Εκείνος ό οποίος θέλει νά γίνη καλός προϊστάμενος, οφείλει προ παντός ά λ λ ο
νά κατέχη τάς αναγκαίας γνώσεις των διαφόρων κλάδων της άρμοδιότητός του,
ώστε νά έχη την ικανότητα, άφ’ ένος μέν νά όργανώση την- εργασίαν, ή οποία τοϋ-·
είναι έμπεπιστευμένη, άφ’ ετέρου δέ νά δύναται νά άσχοληθή μέ τά σοβαρά προβλή
ματα, τά όποια έκάστοτε άνακύπτουν καί αναμένουν την λύσιν των.
Έάν άποδειχθή άνεπαρκής, έάν δεν έχη τήν ικανότητα ν’ άνταποκριθή εις:,
τά ηγετικά του καθήκοντα, θά χάση τήν έκτίμησιν των' υφισταμένων του, θά παύση,
νά έχη τό κύρος καί τήν ήθικήν επιβολήν τήν οποίαν ασκεί ή άκτινοβολία τοϋ πραγ
ματικού άρχηγοΰ, διότι ό ούσιαστικός ρόλος του είναι νά όδηγη καί νά κατευθύνη.
'Η έπαγγελματική επάρκεια, δεν αποτελεί μόνον άναγκαίαν προϋπόθεσιν
κύρους καί γοήτρου, άλλ’ είναι καί ζήτημα ήθικής ύποστάσεως. « Ή μεγαλυτέρα
άνηθικότης», έγραφεν ό Ναπολέων προς τον άδελφόν του ’Ιωσήφ, «είναι νά κάμη
τις επάγγελμα τό όποιον δεν γνωρίζει».
Εκείνος ό όποιος κατέχει κατά βάθος τό επάγγελμά του, είναι βέβαιος ότι.
έκεΐνο πού λέγει ή κάμνει, σχετικώς μέ αύτό, είναι καλόν, ορθόν, καί αληθινόν. 'Ως.
έκ τούτου ή έπαγγελματική έπάρκεια άποτελεΐ τήν βάσιν τής έπαγγελματικής αύτοπεποιθήσεως.
’Αλλά πρέπει νά κάμωμεν μίαν παρατήοησιν. Δεν είναι δυνατόν νά ζητήσωμενάπό τον αρχηγόν νά κατέχη καί δλας τάς λεπτομέρειας. Είναι αρκετόν νά κατέχη,
καλώς τάς γενικάς ιδέας. Έάν βεβαίως έχη καί κάποιο ειδικόν τάλαντον, τόσον τόκαλλίτερον. Είναι όμως τοϋτο ολίγον επικίνδυνον, διότι είναι δυνατόν νά καταλήξη
νά γίνη μιά είδικότης, ενώ ό άρχηγός έχει ώς κυρίαν άποστολήν νά προβλέπη, νά
όργανώνη, νά έλέγχη, νά συντονίζη, νά διατάσση. Είναι ταυτοχρόνως έκεΐνος ποΔ
αποφασίζει, διατάσσει, εμψυχώνει καί εκπαιδεύει καί δχι μία περιορισμένη «ειδικότης». Ό άρχηγός δεν είναι δυνατόν, ούτε καί πρέπει νά κάμη μόνος του τά πάντα.
’Εντούτοις είναι υπεύθυνος διά κάθε τί πού κάμνουν οί υφιστάμενοί του. Πώς λοιπόνθ’ αντιμετώπιση το δίλημμα τοϋτο; Περί τούτου όμως θά γίνη λόγος εις άλλο κεφάλαιον.
Εκείνο το όποιον έπιθυμοΰμ,εν ιδιαιτέρως νά τονίσωμεν ένταϋθα είναι, ότι.
πρέπει νά καταβάλλεται ιδιαιτέρα φροντίς όπως τά στελέχη έκπαιδεύωνται καταλ
λήλως, ώστε ν’ άποκτοΰν δλην τήν άπαιτουμένην επαγγελματικήν μόρφωσιν, ώστε νά„
γίνουν ικανά ν’ άναδεχθοΰν έν καιρώ τάς εύθύνας της διοικήσεως τοϋ κλάδου των.
Ή μόρφωσις δέν συνίσταται εις τό νά μάθη τις τά πάντα, ή νά γνωρίζη -ολί
γον άπ’ δλα, άλλά νά μάθη ν’ άντιμετωπίζη τά πράγματα άπό εύρυτέρας καί άνωτέρας άπόψεως. Δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζη τις τά πάντα άλλά οφείλει νά έχη τήνάπαιτουμένην καί άδιαφιλονείκητον ικανότητα καί έπαγγελματικήν έπάρκειαν, ώστε:
νά κρίνη, νά έκτιμα καί νά άποφασίζη έπί ενός ζητήματος τής άρμοδιότητός του μέ;
φωτεινήν κρίσιν.
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Ό αρχηγός, όποιις έλεγεν ό L yautey, οφείλει νά έ'χη τούς οφθαλμούς του ανοι
κτούς εις κάθε τί πού αποτελεί τήν τιμήν τής άνθρωπότητος.
Το τελικόν συμπέρασμα είναι ότι ή καθεαυτό άρμοδιότης του προϊσταμένου
ή «ρχηγοϋ συνίσταται εις τό νά έχη τήν ικανότητά καί τήν τέχνην νά δημιουργή τήν
ενότητα, και νά γνωρίζη πώς νά διατάσση και νά συντονίζη τάς προσπάθειας ενός;
έκάστου, έν οψει τού κοινού σκοπού.
3. Σ υναίσθησις τής πραγματικότητος.
Δεν άρκεΐ ό προϊστάμενος νά γνωρίζη τό επάγγελμά του, νά έ'χη ωραία ιδα
νικά, μεγαλας ιδέας, άλλα οφείλει νά είναι καί προσγειωμένος εις τήν πραγματικό
τητα. Τό ιδεώδες πρέπει νά ένσαρκοϋται εις τήν πραγματικότητα. Διά τούτο ό προϊ
στάμενος ή αρχηγός προς αποφυγήν λοξοδρομήσεως από τον ορθόν δρόμον, προς
αποφυγήν κάθε σ.υγκρρύσεως μεταξύ τού λογικού καί τής ζωής, πρέπει ν’ άναπτύσση
εις τον εσωτερικόν του κόσμον τό αίσθημα τής πραγματικότητος. ·
Εις τί ωφελεί μία ωραία καί εντυπωσιακή θεωρία, άν δεν είναι δυνατόν νά
έφαρμοσθή αυτή εις τήν πράξιν;
Πολύ συχνά, είτε από πνευματικήν οκνηρίαν, είτε καί άπό φόβον συγκρούσεως μέ τήν σκληράν πραγματικότητα, πολλοί άφήνουν τον έαυτόν τους νά παρασύρεται άπό μιά γοητευτική καί εντυπωσιακή ιδέα, άλλά σταματούν έως έκεΐ.
Είναι άνάγκη δμως νά ύπάρχη ό απαραίτητος συνδυασμός τής ιδέας καί τής
ποάξεως, τής ταπεινής μέν άλλά τόσον άπαραιτήτου καθημερινής πραγματικότητος,
χωρίς τήν όποιαν καί ή πλέον μεγαλοφυής ιδέα παραμένει ένα δνειρον, μία χίμαιρα.
Αύτό συμβαίνει μέ τήν έκπαίδευσιν, μέ τήν μόρφωσιν. "Εχουν δηλαδή άξίαν,
δχι τό μάθημα, ή αί πολλαί γνώσεις, άλλά ή άφομοίωσις τού μαθήματος καί των γνώ
σεων.
Τό επάγγελμα λοιπόν τού προϊσταμένου ή τού άρχηγού άντεδείκνυται εις τούς
όνειροπόλους, εις έκείνους δηλαδή πού περιορίζονται νά ζούν στήν ονειροπόλησιν
καί τήν αυταπάτην.
Ε πίσης άντενδείκνυται στούς έξ ιδιοσυγκρασίας άπαισιοδόξους, οί όποιοι.,
εννοούν νά βλέπουν πάντοτε τήν κακήν οψιν των πραγμάτων καί δχι τάς λανθανούσας δυνατότητας πού προσφέρονται εις αυτούς.
Επίσης άντενδείκνυται σ’ εκείνους πού κατέχονται άπό μοιρολατρικήν αΐσιοδοξίαν, οί όποιοι δεν θέλουν νά υπολογίζουν τάς άντιξοότητας καί γίνονται θύματα
τής μοιρολατρίας των. ’Επίσης άντενδείκνυται στούς φλυάρους, στούς «πολυλο
γάδες», οί όποιοι τρέφονται μέ λόγια καί αυταπάτες.
Ά λλά τί έννοοΰμεν όταν λέγωμεν δτι πρέπει νά ύπάρχη τό αίσθημα τής πραγ
ματικότητος; Έννοοΰμεν δτι πρέπει νά γνωρίζωμεν έν πρώτοις τον έαυτόν μας πολύ
καλά, δηλαδή νά έχωμεν «τό γνώθι σαυτόν», νά γνωρίζωμεν τάς δυνατότητας πού
έχομεν καί τά άνώτατα όρια των ικανοτήτων μας. Επίσης νά γνωρίζωμεν τον σκο
πόν εις τον όποιον θέλομεν νά φθάσωμεν, τά μέσα τά όποια διαθέτομεν προς τούτο,
τούς ανθρώπους μέ τούς οποίους θά συνεργασθώμεν καί θά δράσωμεν, τάς άντιθέσεις καί τάς άντιξοότητας πού θά συναντήσωμεν, τούς σκοπέλους πού πρέπει ν’ άποφύγωμεν, τάς δυσκολίας πού θά υπερνικήσω μεν, τάς ελλείψεις πού θά πρέπει νά συμπληρώσωμεν.
Έννοοΰμεν δτι θά πρέπει νά έχωμεν τήν ικανότητα ή οποία θά μάς έπιτρέπη
νά βλέπωμεν μέ καθαρόν βλέμμα δλας τάς δυνατότητας, ολας τάς νέας καταστάσεις
όπως εμφανίζονται ενώπιον μας εις τήν διαρκή έναλλαγήν τής ζωής διά νά έπωφελούμεθα έξ αύτών καί νά τάς χ.ρησιμοποιοΰμεν νά λαμβάνοηαεν δέ έν άνάγκη νέας
αποφάσεις αί όποΐαι νά προσαρμόζονται προς τάς νέας περιστάσεις. Τό άγρυπνον-
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λετδίτε καλά την ύπόθεσίν σας». Καί ό ’ίδιος έμελετοΰσε κι εποοσεχε τα παντα και
κατά βάθος. 'Όταν έζητουσε νά του δώσουν πληροφορίας, έλεγε: ((Δεν θελο.) να μου
είπήτε τι σκέπτεσθε, άλλα θέλω άκρίβειαν, θέλω την πραγματικότητα».
Καί όταν ακόμη έρωτοΰσε κάποιον νά τοϋ είπή άν κάμνη έξω ψϋχος, δεν ήρράν άπάντησιν ότι ό καιρός είναι ψυχρός, αλλα ποσους βαθμούς έχει
κεΐτο μέ την ξηραν
Λ ί ------------------v r/!
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Οχι λοιπόν λόγια καί φράσε
γεγονότα. Μόνον μέ αύτά είναι δυνατόν νά οίκοδομήσης. ’ Αλλως, το αποτέλεσμα θα
■είναι αποτυχία καί διάψευσις.
((Δεν υπάρχει τίποτε τό χειρότερον άπό τοϋ να θελη τις να διοίκηση επι τη
βάσει αξιωμάτων τά όποια έχει αντλήσει άπό τά βιβλία», ελεγεν ο Richelieu.
«Τίποτε το άπόλυτον δεν υπάρχει στον πόλεμον», έλεγεν ο Ναπολεο^ν.
Δι’ αυτό δεν πρέπει νά παραδέχεσαι ποτέ ένα αίμωμα ως αποτέλεσμα πείρας.

λογικόν.
Ή δογματική deep’ ένός πίστις εις κανόνας γενικούς και απολύτους, και η άγ
νοια άφ’ ετέρου των θεμελιωδών νόμων, οι όποιοι καθορίζουν τα όρια της εφαρμο
γής των ή άδυναμία προς καθορισμόν των, άποτελοΰν βασικόν σφάλμα δι’ έκεΐνον
πού διοικεί. ’Αλλά μεγαλύτερον ατύχημα είναι όταν ό προϊστάμενος ή αρχηγός συμβή
νά έχη περιωρισμένον πνεύμα, στενήν άντίληψιν, οπότε γίνεται πεισμων και ενοει
νά προσκολλάται εις τάς έπί των προτέρων σχηματισμένας άντιληψεις του ή εις ανεδαφικάς θεωρίας, αί όποΐαι δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ την πραγματικότητα.
Προ πάντων δέ όταν λόγω τής στενότητος τής άντιλήψεως του δεν είναι δυ
νατόν νά συλλάβη την έννοιαν καί τό βάθος μιας ιδέας, μιας θεωρίας, μιας αποψεως,
την όποιαν όμως συνείθισε νά παραδέχηται καί νά έφαρμόζη. 1 οτε με ακόμη μεγα
λύτερον πείσμα καί φανατισμόν προσκολλάται εις αυτήν, ώς σανίδα σωτήριας. Πολύ
χαρακτηριστικώς λέγει διά τούς ανθρώπους τής νοοτροπίας αύτής ό Wasserman
εις τό βιβλίον 7ον «Der Fall Maurizius»: «'Όταν κάποιος έχει μία θεωρία (καί την
πιστεύει ώς εϊδωλον), τότε δέκα άλογα δέν άρκοΰν γιά νά τον άποσπασουν απο αυτήν».
Άντιθέτως, ή περιφρόνησις των πολύ άκάμπτων καί απολύτων αρχών, απο
τελεί την άναμφισβήτητον δύναμιν τοίν νέων, ιδία δέ εις άνωμάλους συνθηκας και
ενώπιον απροβλέπτων περιστάσεων. Συμβαίνει όμως πολλάκις να είναι ασύνετοι
καί νά έπιδεικνύουν άδιαφορίαν στην πείραν τών πρεσβυτέρων των, γεγονος που είναι
δυνατόν νά φέρη ολέθρια άποτελέσματα.
Πρέπει όμως νά γίνεται άπαραίτητος διάκρισις μεταξύ τών κανόνων εφαρ
μογής, οί όποιοι είναι δυνατόν νά τροποποιηθούν καί τών θεμελιωδών αληθειών, αι
όποΐαι δέν είναι δυνατόν νά παραβιασθοϋν χωρίς συνέπειας.
Σχετικώς μέ τό ούσιώιδες τοϋτο ζήτημα, ό Στρατάρχης Foch γράφει τά εξής
εις τό σύγγραμμά του «Άρχαί τοϋ Πολέμου»:
—
«Αί θεμελιώδεις άλήθειαι, αί όποΐαι διέπουν την τέχνην ταύτην είναι αμετά
βλητοι, όπως καί αί άρχαί τής μηχανικής, αί όποΐαι διέπουν πάντοτε την αρχιτεκτο
νικήν, εΐτε πρόκειται περί κατασκευών έκ ξύλου, λίθων, σιδήρου ή σκυροκονιάματος,
ακριβώς όπως αί άρχαί τής αρμονίας διέπουν την μουσικήν,άδιαφόρως τοϋ είδους
αυτής...».
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'Η παραβίασές λοιπόν των παμπαλαίων κανόνων εφαρμογής είναι δυνατόν νά
,καταλήξη εις επιτυχίαν καί αυτός είναι ό ρόλος των νεωτεριστών. Ή παραβίασις
•όμως των θεμελιωδών άρχών, των βασικών αληθειών, καταλήγει εις την καταστρο
φήν. «Αί μορφαί εξελίσσονται, άλλ’ αί κατευθυντήριοι άρχαί ύφίστανται καί παρα
μένουν».
Τό συμπέρασμά μας είναι δτι ό προϊστάμενος έκεΐνος ό όποιος θέλει καί πρέ
πει νά έχη τό αίσθημα της πραγματικότητος, οφείλει ν’ άποκτήση την συνήθειαν
Λ/ά ψηλαφή, νά οσφραίνεται, νά ζυγίζη , νά μετοα την υλικήν πραγματιότητα, κατό
πιν δέ νά προσανατολίζη τό πνεύμα του κατά τρόπον τοιοΰτον ώστε νά κάμνη μίαν
άναπαράστασιν τών πραγμάτων, κατά τρόπον συγκεκριμένον, άκριβή καί όσον τό
δυνατόν πλήρη, διά νά δυνηθή νά συλλάβη τό σύνολον καί τά καθ’ έκαστον εις τάς
-πραγματικάς των αναλογίας καί σχέσεις.
4. Ά π ο φ α σ ισ τικ ό τη ς κλπ .
Είναι δυνατόν έν πρόσωπον νά είναι προικισμένο» μέ θαυμάσιες ιδιότητες,
άλλά παρά ταϋτα νά μην είναι τό κατάλληλον διά νά γίνη άρχηγός, άν δεν τον δια
κρίνουν τά κύρια γνωρίσματα πού πρέπει νά τον χαρακτηρίζουν, δηλαδή άν δεν έχη
πριοτοβουλίαν καί προ παντός τό θάρρος τής άναλήψεως ευθυνών.
'Υπάρχουν άνθρωποι πού τούς βλέπετε διαρκώς νά φοβούνται ν’ άναλάβουν
εύθύνας καί εύρίσκονται διαρκώς εις μίαν κατάστασιν αναβλητικότατος καί διστακτικότητος, πού δεν λαμβάνουν καμμίαν άπόφασιν. Είναι φανερόν ότι τά άτομα
.αυτά θά παραμείνουν διαρκώς εις την κατάστασιν τού υφισταμένου καί δεν πρό,κειται ποτέ νά γίνουν προϊστάμενοι.
’Εκείνος πού φοβείται τάς εύθύνας καί περιορίζει τάς φιλοδοξίας του εις εύ
κολα καί συνειθισμένα πράγματα, δεν δύναται νά έχη την πνοήν τού αρχηγού, ώστε
•νά μετάδοση εις τούς άλλους τον ενθουσιασμόν του καί τούς προσελκύση μέ το μέ
ρος του. Τί έννοοΰμεν όταν λέγωμεν ότι πρέπει ν’ άναλαμβάνη εύθύνας;
Έννοοΰμεν ότι άφού έζύγισε μέ ψυχραιμίαν τά υπέρ καί τά κατά μιας υπο'θέσειος, άφού έξήτασε προσεκτικά ό,τι έχει σχέσιν μέ αυτά, άφού είδε τούς κινδύ
νους καί όλα τά ενδεχόμενα δυσάρεστα, έκρινεν ότι τό αποτέλεσμα αξίζει τον κό
πον διά νά δράση καί τέλος τό άπεφάσισεν.
Ή άποφασιστικότης αποτελεί τήν πλέον χαρακτηριστικήν ιδιότητα εκείνου
ό όποιος διοικεί.’Εάν στερήται αυτής, τότε ή διοίκησις παραλύει, έάν δέ άντί τού άρχηγού τήν έξασκοΰν άλλοι, οί συνεργάται του κλπ., τότε υπάρχει άναρχία.
"Οσον άφορα., εΐδικώτερον, τήν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν , παρατηρούμεν ότι αΰτη
ικαίτοι είναι άπαραίτητος διά τον άρχηγόν, έν τούτοις όμως δέν δύναται νά θεωρηθή
ώς τό κύριον χαρακτηριστικόν αυτού, διότι είναι έξ ίσου χρήσιμος καί απαραίτητος
δι’ ένα οίονδήποτε υφιστάμενον.
Ό ένδοξος Στρατάρχης τής Γαλλίας, Foch, λέγει διά τον ioffre: «Τό κύριον
χαρακτηριστικόν του είναι η εξαιρετική κρισις του. Δέν κα,μνει τίποτε μονος του,
πρέπει νά τού προτείνουν κάτι, νά τού ετοιμάσουν κάποιο σχέδιον, γνωρίζει όμως
πώς νά έργασθή. Γ ν ω ρ ί ζ ε ι ν ά ζ υ γ ί ζ η κ α ί ν ά. ά π ο φ α σ ί ζ η». ' Η
άποφασιστική ίκανότης τού αρχηγού δυνατόν νά είναι θ ε τ ι κ ή, α ρ ν η τ ι κ ή
ή καί μ η δ α μ ι ν ή .
Εις τον πραγματικόν άρχηγόν είναι πάντοτε θετική. Ούτος είναι ό έμψυχωτής τών συνεργατών του. Τούς παρακινεί εις πρωτοβουλίας. Προσανατολίζει τά
■σχέδια κατά τάς απόψεις του. Είναι όμως ταυτοχρόνως καί ρεαλιστής. Θέτει διαρκώς
εις έμπρακτον έφαρμογήν τάς άποφάσεις του. Δίδει συγκεκριμένας καί σαφείς όδη-γίας. Μελετά, έγκρίνει ή απορρίπτει τάς εισηγήσεις, τάς όποιας τού κάμνουν.’Έχει
ττήν ικανότητα νά έλέγχη, νά. παρακολουθή, νά κατευθύνη τήν πραγματοποίησιν τών
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αποφάσεων του, αναλαμβάνει τας ευθυνας ιώ ν πράξεων του. Εις μερικά ατομα, q
αποφασιστική ίκανότης είναι καθεαυτό αρνητική. Είναι προσκεκολλημενοι εις την·
«ρουτίναν». Φοβούνται κάθε νεωτερισμόν. ’Αποδοκιμάζουν κάθε νεωτεριστικήν
πρωτοβουλίαν. Δεν είναι βέβαια, άναποφάσιστοι, άλλα μέ τό είδος των αποφάσεων·
των καλλιεργούν την άπογοήτευσιν, την άποθαρρυνσιν και προκαλούν την απονεκρωσιν κάθε δημιουργικής έφέσεως.
Ά λ λ’ υπάρχει καί κάτι, ακόμη χειρότερον τής ρουτίνας. Συμβαίνει δε τούτο,
όταν ό υπεύθυνος ν’ άποφασίση δεν είναι εις θέσιν να το καμη, όταν η θελησις τουκυμαίνεται διαρκώς, όπως καί τό έκκρεμές του οορολογιου. Τα ατομα πού πάσχουν
από την
~Γ1Ί νασθένειαν αύτών τής βουλήσεως δεν έχουν την δυναμιν να λαβουν μιαν απο
φασιν, είτε θετικήν, εΐτε άρνητικήν.
: μιαν
χαώδη κατάστασιν.
'Η άναποφασιστικότης είναι τό χειρότερον ελάττωμα δια τον διοικοϋντα, ιόια_
μάλιστα εις τας κρίσιμους περιστάσεις. Μία άπόφασις που λαμβανεται επικαιρως,

εύρεθή ποτέ, ή νά έκτελεσθή πολύ άργά καί νά είναι άχρηστη.
'Ο καλός προϊστάμενος ή άρχηγός πρέπει νά είναι πάντοτε έτοιμος να δράση,,
αφου έννοεΐται σκεφθή καλώς καί ζυγίση καλώς καί μέ ψυχραιμίαν όλα τα ενδεχομένα

την μελέτην τών σοβαρών άποφάσεων, όταν σημάνη ή κρίσιμος στιγμή.
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γεγονότα, η να έπιβληθή εις αύτά μόλις εκδηλωθούν
λώς, διατρέχει τον κύνδυνον αύτά νά τού επιβληθούν καί νά τον έξουσιάσουν.
Ό άρχηγός λοιπόν διακρίνεται άπό τό πνεύμα τής άποφασιστικοτητος. Είναι
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καί νά τον σεβασθούν οί άλλοι, άσφαλώς δεν δύναται νά είναι αρχηγός.
Πώς είναι δυνατόν νά γίνη σεβαστός εκείνος ό όποιος άλλάζει διαρκώς γνω—

ή άποφασιστικότης, ή ορθή κρίσις καί αί ήθικαί άρχαί;

(Συνεχίζεται).

( Σ ;νέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
ΚΗΦΑΛΑΙΟΝ
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3. Π ερίπτωσις Β'.
Ή προηγουμένη υπόθεσές περιεγράφη λεπτομερώς, διά νά καταδειχθή ή εξαι
ρετική προσοχή μέ τήν όποιαν ένας δολοφόνος άνακρίνεται. Κάθε δήλωσίς του εξε
τάζεται, διαπιστοΰται καί διασταυροΰται. Κάθε ’ίχνος άναλύεται καί μελετάται,
ώστε ο έρευνών τήν ύπόθεσιν άστυνομικός νά είναι βέβαιος ότι, όταν θά καταθέτη
εις το Δικαστήριον, νά δύναται ν’ απόδειξη, καί ν’ άποδείξη πλήρως, κάθε στοιχείου
που καταθέτει. Εις το έγκλημα πού περιεγράφη προηγουμένως ΰπήρχεν ένα κενόν
εις την δικογραφίαν. Τό μαχαίρι πού ό Χίλλ έχρησιμοποίησεν ιός φονικόν όπλον δεν
άνευρέθη. Έάν ή υπόλοιπος δικογραφία δεν ήτο έ'τσι καλά «δεμένη», ή έλλειψις
αυτή θά μπορούσε ν’ άποτελέση τήν βάσιν τής ύπερασπίσεως, άπό τήν οποίαν ν’
αποκλεισθή ή καταδίκη καί νά έπιτευχθή ή άθώωσις. ’Αλλά έτσι όπως ήτο «φτιαγέμνη», όπως είχαν ταξινομηθή τά γεγονότα καί αί καταθέσεις, ή έλλειψις τού
όπλου ήτο άσήμαντος. Τά στοιχεία τής δικογραφίας άπεδείκνυον πλήρως ότι ό Χίλλ
κατεϊχεν ένα μαχαίρι όλίγας ήμέρας πριν άπό φόνο καί ότι αί διαστάσεις τοΰ
τραύματος εις τον λαιμόν των παιδιών άνταπεκρίνετο ακριβώς μέ τό πλάτος ενός
συνήθους στρατιωτικού «σουγιά».
Μία άπό τάς κυριωτέρας διαφοράς μεταξύ τού πραγματικού εγκλήματος καί
τού εγκλήματος τών μυθιστορημάτων είναι ότι ό καθορισμός τοΰ δράστου συνήθως
είναι εύκολος. Ή τάξις κατά τήν οποίαν ό άστυνομικός ταξινομεί τάς ερωτήσεις
προς τον εαυτόν του περί τού εγκλήματος είναι «πού», «πότε», καί «πώ ς» διεπράχθη τούτο. Μετά τήν άπάντησιν τών ερωτημάτων αυτών θά προχωρήση εις τό
«υπό ποιου» καί «διά ποιον σκοπόν)). Έάν τά πρώτα ερωτήματα παρουσιάζουν
δυσκολίαν εις τήν διατύπωσιν ικανοποιητικών άπαντήσεων αύτών, ό συγγραφεύς τοΰ
εγκλήματος άπομακρύνετάι τεχνηέντως. ’Αλλά διά νά διαπραχθή ένας φόνος, είναι
αυταπόδεικτον ότι ό δολοφόνος πρέπει νά κάνη κάτι άσύνηθες, εντελώς διάφορον
από τή συνηθισμένη ρουτίνα. Πρέπει κατά κάποιον τρόπον νά παραβιάση τον εαυτόν
του, νά κάνη κάτι τό άσυνήθιστον πού θά τού προκαλέση συναισθήματα πιο έντονα
απ’ 6,τι ή καθημερινή του ζωή. Συνεπώς, ό ντέτεκτιβ όταν έρευνα μίαν ύπόθεσιν
φονου, πρέπει πάντοτε νά άναζητα τήν άναταραχή τής ζωής αύτών πού οπωσδήποτε
έχουν σχεσιν μέ τό έγκλημα. Μία τέτοια άναταραχή, πού τό ένδιαφέρον άτομον δεν
μπορεί να τήν δικαιολογήση κατά τρόπον ικανοποιητικόν, προκαλεΐ τήν γέννησιν
υποψιών κατά τό μάλλον δικαιολογημένων. Εις τήν έπομένην περίπτωσιν άκριβώς
μια τέτοια άδικαιολόγητος αλλαγή εις τήν συνήθη ζωήν άπεκάλυψε τήν ταυτότητα
τοΰ δολοφόνου.
Ή ταν χειμώνας τοΰ 1944. "Ενα Σάββατο βράδυ οί περισσότεροι άνδρες καί
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γυναίκες (σμηνίτες καί σμηνίτισσες) του Στρατοπέδου της ΡΑΦ (Βασιλικής ’Αε
ροπορίας) τοϋ Νόρφολκ (Μεγ. Βρεττανίας), πού δεν είχαν υπηρεσίαν, έπήγαν εις
την γειτονικήν πάλιν, σ’ ένα χορό πού γινόταν έκεΐ. ' Η πόλις απείχε περίπου δέκα
μίλια (Σ. Μ. 16 χιλ.) καί είχαν διατεθή άπό την ειδικήν Μονάδα Μεταφορών τοΰ
Στρατοπέδου φορτηγά αυτοκίνητα διά τήν μεταφοράν των. Μερικοί 6μο)ς πού δεν
«πρόλαβαν τά αυτοκίνητα μετέβησαν έκεΐ μέ ποδήλατα.
'Ο χορός, πού άποτελοΰσε τήν μοναδικήν έβδομαδιαΐαν διασκέδασιν της πόλεως, έτελείωσε τήν 11ην μ.μ. καί τά αύτοκίνητα της ΡΑΦ έπέστρεψαν εις τό
στρατόπεδον περίπου τήν 11.30 μ.μ. Μία άπό τάς γυναίκας (σμηνίτισσα), πού είχε
πάει εις τον χορόν, είχεν υπηρεσίαν εις τό Γραφεΐον Σημάτων τά μεσάνυκτα.Δι’ αύτό,
αμέσως όταν έπέστρεψαν εις τον θάλαμον, άλλαξε καί φόρεσε βιαστικά ένα μακρύ
παντελόνι καί μία μπλούζα, όπως έκαναν όλες σχεδόν αί γυναίκες τού στρατοπέδου
όταν είχαν νυκτερινήν υπηρεσίαν, καί έρριξε ένα μανδύα απάνω της, επειδή τό κρύο
ήτανε διαπεραστικό. Μία φίλη της, δεκανεύς τοΰ Γυναικείου ’Αεροπορικού Σώ
ματος, τήν είδε νά φεύγη άπό τό θάλαμό της λίγα λεπτά πριν άπό τά μεσάνυκτα.
Τό Γραφεΐον Σημάτων απείχε περίπου ένάμισυ χιλιόμετρο άπό τό θάλαμο των γυ
ναικών. Σύμφώνα μέ τούς υπολογισμούς, άφοΰ είχε διανύσει διακόσια περίπου
μέτρα, συναντήθη. μ’ ένα σμηνίτη πού «τά είχε κοπανίσει» ελαφρώς. 'Ο σμηνίτης
έπέμενε νά τήν σΟνοδεύση καί στα μισά τού δρόμου άρχισε διάφορες άπρεπεΐς χει
ρονομίες επάνω της. 'Η σμηνίτισσα τον άπέκρουσε. 'Ο σμηνίτης τήν έρριξε μέσα στο
χανδάκι, πού ήτο στήν άκρη τού δρόμου, καί τήν έστραγγάλισε.
Τό πτώμα της.εύρέθη τήν Κυριακή τό πρωί άπό 2 έργάτας, οί όποιοι άμέσως
ειδοποίησαν ’ τήν ’Αστυνομίαν τής περιοχής. Δεν υπήρχαν προφανείς ενδείξεις διά
τήν άνακάλυψιν τού δολοφόνου καί άπεφασίσθη ή πρόσκλησις τής Σκώντλαντ Γυάρδ.
Σκέπασαν τό πτώμα μέ μια κουβέρτα καί έλαβαν τά άπαραίτητα μέτρα διά τήν προ
στασίαν τού τόπου τού εγκλήματος. Τήν νύκτα εκείνη έχιόνιζε πολύ καί, όταν ό ’Αστυ
νόμος τής Σκώντλαντ Γυάρδ έφθασε ένωρίς τό έπόμενο πρωί, τό χανδάκι, πού ήτο ένα
γόνατο βαθύ, είχε "σκεπασθή άπό χιόνι καί τά κυριώτερα ίχνη είχαν καταστραφή.
Τό χιόνι καθαρίστηκε, μέ προσοχή, καί ό ’Αστυνόμος έξήτασε τό χώμα. Διεπίστωσεν
ότι είχε χρήσίμοποιηθη βία. Τά ενδύματα είχαν ξεσχισθή καί κάτω άπό τό πτώμα
είχε σχηματισθή μιά μεγάλη λίμνη αίματος. 'Ο ’Αστυνόμος παρετήρησε επίσης μερικάς τρίχας άπό γούνα (κουνέλι), ένα μικρό κουμπί άπ’ αύτά πού συγκρατοΰν τό
γιακά μιας χλαίνης καί ότι τό έδαφος σ’ αύτό τό τμήμα τοΰ χανδακιοϋ είχε ένα παρά
ξενο μίγμα κίτρινης καί κόκκινης σκόνης άπό τούβλα. ’Αργότερα έπληροφορήθη ότι
πριν άπό όλίγας ημέρας είχαν ξεφορτώσει ένα αύτοκίνητο τούβλα έκεΐ. Τό πτώμα
μετεφέρθη στο Νεκροφυλάκειον διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος καί διά μεταθανάτιον έξέτασιν.
'Η ταυτότης. του ευκόλως καθωρίσθη καί ή προσοχή τού ’Αστυνόμου έστράφη
προς τό Στρατόπεδον τής ΡΑΦ, όπου τό θύμα υπηρετούσε. 'Η δύναμις τού Στρατο
πέδου ήτο 700-άνδρες καί 100 γυναίκες. Οί θάλαμοι τοΰ συγκροτήματος τών άνδρών
εχωρίζοντο άπό τούς-θαλάμους τών γυναικών άπό ένα δρόμο πού έχώριζε τό Στρα
τόπεδον εις τό μέσον—τό χανδάκι εις τό όποιον εύρέθη τό πτώμα ήτο εις τό άκρον
τού δρόμου αύτοΰ - τά δέ οικήματα τής διοικήσεως ήσαν εις σχετικήν άπόστασιν
άπ’ αύτόν. 'Ο Αστυνόμος ήρχισε τάς έρεύνας του άπό τάς γυναίκας πού έμειναν εις
τον ιδιον.θάλαμόν μέ τό θύμα. ’Από αύτάς έμαθε ότι τό θύμα ήτο ένα ήσυχο καί "ολι
γόλογο κορίτσι, καλής οικογένειας. Δέν είχε μαθευτή ποτέ νά έχη φιλία μέ άνδρα,
αλλά τής άρεσε νά- διασκεδάζη εις τον εβδομαδιαίου χορό. Γενικώς, ή γνώμη όλων
ήτο, ότι τό θύμα δέν είχε ποτέ βγή ραντεβού μέ άνδρα, όπως οί άλλες γυναίκες έκα
ναν και μερικές μάλιστα είπαν ότι δέν είχε μείνη ποτέ μόνη μέ άνδρα, όσον καιρό
ήτο εις τό Στρατόπεδο. Τό θύμα ήτο περίπου 21 έτών. Ή δεκανεύς τού Γυναικείου
Αεροπορικού Σώματος, ή οποία ήτο καί θαλαμάρχης καί στενή φίλη τού θύματος,
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ήτο ή τελευταία πού εΐ8ε το θύμα έν τη ζωή, έκτος βεβαίως του δολοφόνου. Αυτή
έπληροφόρησε τον ’Αστυνόμο ότι ή φίλη της, όταν γύρισε άπό τό χορό, είπε ότι ήτο
βιαστική, διότι είχε υπηρεσίαν καί δι’ αύτό έπρεπε νά άλλάξη καί νά φύγη γρήγοραγρήγορα, δπως καί έκανε. Ή δεκανεύς της έ'δουσε ενα φανάρι, διότι τό σκοτάδι ήτο
πυκνό εκείνη την νύκτα, πλήν όμως τό θύμα άπό βιασύνη της έφυγε χωρίς νά τό πάρη
μαζυ της. Εις τό Γραφεΐον Σημάτων ό ’Αστυνόμος είδε την' σμηνίτισσα πού ήτο
υπηρεσία προ τής 12ης, την οποία έπρεπε τό θύμα νά άντικ’α.ταστήση καί ή οποία
παρεμεινε εις την θέσιν της μέχρι τή 1 πρωινή. Είπε δτι ένόμισεν δτι ή άντικαταστάτριά της θά είχε ξεχάσει δτι είχε υπηρεσία καί δτι τότε έλαβε άδεια άπό τον αξιω
ματικόν τής υπηρεσίας νά άποσυρθή, χωρίς άντικατάστασιν, μιά καί κείνο τό βράδυ
τό Γραφείο δεν είχε πολύ κίνησι. Δεν είδε όμως τίποτε τό ασυνήθιστο, ούτε καί συ-

μικρη λεπτομέρεια άπ 6,τι συνέβη τήν νύκτα εκείνη. 'Ένα καινούργιο γεγονός έβγήκε στή μέση. ’Αμέσως μετά τήν άναχώρησιν τού θύματος άπό τό θάλαμο, ή δε
κανεύς καθώς έκανε τήν νυκτερινήν έπιθεώρησιν σ’ όλους τούς χώρους γύρω άπό τό
θάλαμο, πλυντήριο, αποχωρητήριο, κλπ., συνήντησε ένα σμηνίτη, ελαφρώς μεθυσμένον. Τού έβαλε «τις φωνές» καί τον ρώτησε τί ήθελε εκεί. Ό σμηνίτης άπήντησε
δτι είχε χάσει τό δρόμο καί δτι ζητούσε τον ύπ’ άριθμόν ένα θάλαμο. Ή δεκανεύς
τον όιεταξε εις αύστηοόν τόνον νά φύγη άμέσως άπό τό γυναικείο τμήμα, πράγμα
που έγινε, καί τον παρακολούθησε μέχρις δτου έξηφανίσθη στο σκοτάδι προς τον
κεντρικόν δρόμον. Τό συμβάν αύτό έλαβε χώραν δχι πιο πριν άπό ένα ή δύο λεπτά
μετά τήν άναχώρησιν τού θύματος. 'Η δεκανεύς δεν ήξερε ποιος ήταν ό σμηνίτης,
αλλα ήτο βεβαία δτι θά μπορούσε νά τον άναγνουρίση άν τον έβλεπε. .Μετά άπ’ αύτό
δλοι οί άνδρες τού ύπ’ άριθμόν ένα θαλάμου «παρήλασαν» άπό μπροστά της, άλλ’ ή
δεκανεύς δεν ήδύνατο νά προσδιορίση τον καταζητούμενο, ήτο δμως βεβαία δτι δεν
ήτο μεταξύ αύτών. 'Ο ’Αστυνόμος τότε συνεννοήθη μέ τον Διοικητήν τού στρατοπέ
δου καί άπεφάσισε μία άναγνωριστική παρέλασι όλων των άνδρών τού Στρατοπέ
δου, και επειδή δεν ήθελε νά ειδοποίηση τον ύποπτον πριν νά έχη στοιχεία πού νά
δικαιολογούν τή σύλληψί του, άπέτρεψε τήν κανονικήν παρέλασιν. ’ Αν.τ’ αύτής έπρότεινε δπως ή δεκανεύς καθίση δίπλα εις τον Ταμία τού Στρατοπέδου' όταν θά έκανε
πληρωμή τήν προσεχή Παρασκευή, ώστε νά μπορέση νά δή όλους τούς άνδρες τού
Στρατοπέδου προσεκτικά καί γιά άρκετή ώρα, χο^ρίς αύτοί νά άντιληφθούν τίποτε
το σχετικόν.
Έ ν τω μεταξύ ό ’Αστυνόμος ήσχολήθη νά συλλέξη περισσοτέρας πληροφοριας για τό χορό. Έξήτασε μεγάλο άριθμόν άνδρών καί γυναικών πού είχαν πάει
εκεί, άλλά δεν κατέληξε σέ κανένα χρήσιμο συμπέρασμα. Τό θύμα είχε χορέψει πολύ,
αλλά χωρίς καμμιά προτίμησι καί μέ πολλούς άνδρας. "Οταν δέ χόρευε έκάθητο μέ
κάτι φίλες της. Δέν ελαβε μέρος σέ καμμιά συντροφιά άπό τάς δύο ή τρεις πού σχηματίσθηκαν. Ί ίποτε τό δυσάρεστο δέν συνέβη έκεΐ καί κανείς άπό τούς χορευτάς δέν
«προχώρησε» μ’ αύτή. Εις τ ’ αυτοκίνητα κατά τήν επιστροφή ή άτμόσφαιρα ήτο
άρκετά εύθυμη καί μερικώς «ελεύθερη», άλλά τό θύμα δέν έλαβε μέρος στά συμβαίνοντα στο σκοτάδι.
Γό άποτέλεσμα τών ερευνών τήν πρώτων ήμερών ήτο κατά τό πλεΐστον άρνητικον. Ο σμηνίτης πού ή δεκανεύς είχε δή έξοο άπό τό θάλαμο τών γυναικών ήτο
ένας ύποπτος, άλλά αύτός ήτο άγνωστος άκόμα καί τό δτι υπήρχε ή υποψία ήτο μα
κράν απο τού ν’ άποτελή μιά συγκεκριμένη καί άποδεδειγμένη κατηγορία ενοχής.
Ο Αστυνόμος άρχισε, άκολούθως, έρευνα, μέ άντικειμενικόν σκοπόν νά διαπιστώση
ποιος ή ποιοι εύρίσκοντο εις τήν περιοχήν τού έγκλήματος καί άπό τάς δύο πλευράς
τού δρόμου εις τον ύπολογιζόμενον χρόνον τού έγκλήματος. (Τούτο ήτο εΰκολον, λόγω
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των περιορισμών πού έπεβάλλοντο κατά τήν πολεμικήν περίοδον καί πού δεν ισχύουν
κατά τήν ειρηνικήν). Τότε τά κυκλοφοροΰντα οχήματα εις τον δρόμον αυτόν ήσαν
στρατιωτικά, ή κίνησις (άναχώρησις καί έπιστροφή) των όποιων κατεγράφετο μέ
σχολαστικότατα. Κατά τό επόμενον τριήμερον αί ερευναι συνεχίσθησαν χωρίς καμμιά θετική πρόοδο. Οί γονείς τού θύματος έπεβεβαίωσαν τήν γνώμην των γυναικών
τού Στρατοπέδου. Εις τάς έπιστολάς της δέν έ'κανε λόγον διά κανένα ασυνήθιστο
στή ζωή της. Ή μεταθανάτιος έξέτασις δέν απέδωσε τίποτε.
Εις τήν παρέλασιν όμως τής πληρωμής ή δεκανεύς υπέδειξε ένα σμηνίτη, τον
’Αρθούρο Χέϋς, καί έπέμεινε ότι αυτός ήτο εκείνος πού είχε δή. "Οταν ό Χέϋς έξετάσθη ήρνήθη ότι είχε πάει εις τό πλυντήριον ή άλλου πουθενά κοντά εις τον θάλαμον
των γυναικών. Έπέμεινε ότι ή δεκανεύς έκανε λάθος. Είπε ότι είχε πάει στο χορό,
αλλά δέν είχε συναντηθή μέ τό θύμα, τό όποιον, όπως είπε, δέν έγνώριζε ούτε καί
ένεθυμεΐτο νά τό είχε δή ποτέ. 'Ο ’Αστυνόμος όμως δέν έμεινε ικανοποιημένος μέ
τάς απαντήσεις τού Χέϋς. 'Η δεκανεύς δέν ήτο γυναίκα πού θά μπορούσε άπό κακεντρέχεια νά «σκαρώση» μιά τέτοια κατηγορία, μιά καί έπέμενε μέ τόση βεβαιότητα
ότι ό Χέϋς ήτο ό σμηνίτης πού συνήντησε τήν νύκτα τού φόνου. 'Ο ’Αστυνόμος μετά
άπ αύτό έξήτασε τούς σμηνίτας πού έστρατωνίζοντο εις τον ίδιον θάλαμον μέ τό
Χέϋς, κανείς όμως δέν μπορούσε νά θυμηθή τήν ώρα πού γύρισε, ίσως νά έκοιμώντο
όλοι τους τότε. 'Ο Χέϋς ήτο ομιλητικός κάπου—κάπου, αλλά κανείς δέν είχε νά πή
τίποτα εναντίον του.
’Αργότερα, τήν ίδια μέρα, δύο σμηνϊται στρατωνιζόμενοι εις τον ίδιον θά
λαμον μέ τον Χέϋς, παρουσιάσθησαν εις τον ’Αστυνόμον καί τού είπαν ότι θυμήθηκαν
κάτι πού δέν τό έθεώρησαν σοβαρόν όταν τούς έξήτασε τήν πρώτη φορά καί, πού,
όπως εσκέφθησαν αργότερα, μπορεί νά βοηθήση κάπως τήν ύπόθεσιν. Τό πρωΐ τής
Κυριακής μετά τό έγκλημα είχαν δή τον Χέϋς νά είναι εις τό πίσω μέρος τού θαλά
μου, αντί νά πάη γιά πρόγευμα. "Οταν οί σμηνϊται έπέστρεψαν εις τον θάλαμον,
μετά απο τό πρόγευμα, εύρήκαν τον Χέϋς νά έχη τελειώση τό πλύσιμο τής στολής
του. I ό γεγονός ότι ένας σμηνίτης προτίμησε νά χάση τό πρόγευμα διά νά πλύνη
τήν στολήν του καί ότι τό πλύσιμον τής στολής έγινε τό πρωΐ άντί νά γίνη τό άπόγευμα, οπούς συνήθως, «έκτύπησε» άσχημα εις τούς δύο σμηνίτας καί τούς «έμπασε
ψύλλους στ’ αύτιά», όταν αργότερα τό εσκέφθησαν.
Αύτό ήτο κάτι τό άσυνήθιστο στήν καθημερινή ζωή τού Στρατοπέδου, καθώς
και διά τον Χέϋς, πού ποτέ δέν έδειξε νά έχη τέτοιες ιδιοτροπίες πρίν. Άστειεύθηκαν πάνω σ αύτό μέ τον Χέϋς αλλά αύτός δέν δέχθηκε τον αστεϊσμόν, όπως συνή
θους. II αποκλισις από τήν καθημερινή ρουτίνα ήτο αύτό πού ό ’Αστυνόμος άνεζήτει.
^Αύτη επεβεβαίουσε τάς υποψίας πού είχε σχηματίσει άπό τήν πρώτην στιγμή
πουυ εξητασε τον Χέϋς, άλλά ήτο πολύ μακριά άκόμα άπό τή στερά βάσι πού τού
έεχρειαζετο διά νά ένεργήση. Ή ταν επίσης άναγκαΐο νά διερευνήση καί κάθε άλλο
δυνατόν ύποπτον σημείον. Έξησφάλισε παρηκολούθησιν τού Χέϋς, διά τήν περίπτωσιν κατα τήν οποίαν θά επιχειρούσε νά δραπετεύση άπό τό Στρατόπεδο καί έν
τώ μεταξύ εξητασε τον ρουχισμόν καί των 700 άνδρών τού Στρατοπέδου. ’Επί τής
στολής τού Χέϋς, καί μόνον σ' αυτήν, άνευρε ίχνη κηλίδων αίματος άλλά ήσαν τόσο
αμυδραι, όυστε ήτο δυσκολον νά προδιορισθή άν προήρχοντο άπ’ άνθρωπον ή ζωον.
Οι βοηθοί τού ’Αστυνόμου έπίσης άνεΰρον μία άνθρωπίνην τρίχαν τού ίδιου χρώματος
πάχους και υφής μέ αύτές πού είχαν άνευρεθή στον τόπον τού εγκλήματος καί ίχνη
γούνας επι τής στολής του. ’Επίσης εις τά άρβυλά του άνευρέθησαν κόκκοι κίτρινης
και κόκκινης κονεως, ομοίας μ’ αυτήν πού υπήρχε εις τό μέρος πού εύρέθη τό πτώμα.
Επι πλέον το μικρό κουμπί τού γιακά τής χλαίνης τού Χέϋς έλλειπε.
Μετά απ’ αυτό ό Χέϋς έξητάσθη έκ νέου καί έλήφθη κατάθεσις·των όσων είπε.
Οσον δια τας κηλιδας αίματος είπε ότι προήρχοντο άπό αίμα κουνελιού πού είχε
σκοτώσει όταν πριν ένα μήνα άπό τήν τοποθέτησίν του εις τό Στρατόπεδον είχε
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πάει κυνήγι και έτσι είχε λερώσει την στολή του. Οσον για το κουμπί του γιακα
της χλαίνης του δεν ήξερε που τό είχε χάσει και οτι του ελλειπε απο ολιγας εβδομά
δάς. Είχε πάει εις τδ χορό τοϋ Σαββάτου μέ ποδήλατο τό όποιον είχε δανεισθή. "Οταν
τελείιυσε ό χορός καί βγήκε έξω νά πάρη τό ποδήλατο είδε ότι ελλειπε. Έρώτησε
rov αστυφύλακα της
τής υπηρεσίας δι’ αύτό καί πήγε μαζύ του εις τό ’Αστυνομικόν Τμήτόν
μα διά νά άναφέρη τήν έξαφάνισιν, ή όποια τον εστενοχωρουσε διότι το ποδήλατο δεν
ώοισε πάλι είε
-ήτο δικό του. "Οταν γύρισε
εις τό σημεΐον έκκινήσεως των αυτοκινήτων
αυτοκινήτ ^ πού
μετέφερε τούς άλλους εις τό Στρατόπεδον, αύτά είχαν φύγει. Θά έπρεπε νά ήταν
τότε ή ώρα 11,15' μ.μ. Κατόπιν ξεκίνησε διά τό Στρατόπεδο με τα ποδιά, όπου έφθασε την 1 ,3 0 'πρωινήν. Στο δρόμο δεν συνηντησε κανένα και όταν μπήκε εις το 0α7,αμο όλοι οι συνάδελφοί του εκοιμωντο. Πάλι ηρνηθη οτι επηγε εις το πλυντηρίου
των γυναικών καί ότι συνήντησε τό θύμα. Δεν ήξερε πώς ή κόκκινη καί κίτρινη
σκόνη κόλλησε εις τ ’ άρβυλά του, άλλ’ ύπέθεσεν ότι θα την πήρε κατα την επιστροφή
του από τό χορό. Μίτο σκοτάδι πυκνό καί δέν μπορούσε νά διακρίνη την επιφάνεια
τού μονοπατιού εις τό άκρον της οδού οπού εβαδιζε. Η τρίχα, είπεν, ίσως να ή
τής συζύγου του.
5
, χ \ ~
Ό ’Αστυνόμος' ήλεγξε τήν κατάθεσίν του. Εύρέθη ό άστυφύλαξ εις τον οποίον

τουύ ότι όλοι έφεραν στολήν ’Αεροπορίας. 3 πήρχον πολλοί που δεν ήξεραν
το δίπλα των κατά τήν διαδρομήν. Ό ’Αστυνόμος μετά άπ’ αύτά έβάδι
Οητο
ττόλ'
■αύ
αν;
λήσει εις τά άρβυλά του.
’Εν τώ μεταΐύ άρχισαν νά καταφθάνουν άναφοραί άπό τάς Μονάδας Στρατ
χ αΐτ όποΐαι
ΐ r... ήρωτώντο διά σημάτων,
.,« λ./λμ άν λ*./νιιιπ'τ-η
yTw pTvnv
ΡΑΦ,
οχήματα aiW
αυτών
ειχον διέλθει
διελϋει ιιετα
μεταςυ
1 30' μ.
μ.μ.—
•μ. τής
της νυκτός τού φόνου άπό τήν οδόν αυτήν. Ή κυκλοφοτής 11,30'
μ.· 1.30' π.μ.
ρίά ήτο μεγάλη καί ό ενδιάμεσος χρόνος άπό τής διελεύσεως τών οχημάτων δέν ήτο
-πιο πολύ άπό πέντε λεπτά. Ουδεις ανεφερεν οτι είδε κανένα διαβατή μ ε.αξυ^ ιού
Στρατοπέδου καί τής πόλεως, διότι οπωσδήποτε θά_τόν έπερναν μαζί τους, αφού
θά έφερε στολήν σμηνίτου—καί τά μονά σημεία ζωής ήσαν σ αυτό τούτο το Στρατο
πέδου ολίγον μετά τά μεσάνυχτα, μετά δέ τήν ώραν εκείνην ό οδος ήτο κυριολεκτι
κά) ς έρημωμένη.
, , ,
,
, , „
Αΐ άναφοραί αύταί κατέρριψαν τό άλλοθι τού Χέϋς καί ό ’Αστυνόμος επεισθη
οτι έπα.τοΰσε επί στερεωτέρου εδάφους. Ή ύπόθεσις τού Χέϋς δέν ήτο καί πολύ
εύκολος, άλλά μετά άπ’ αύτά ύπήρχον αρκετά στοιχεία διά νά στηριχθή κατηγορία
:έπί φόνω εναντίον του.
,
Μέ βάσιν αύτά, ό Χέϋς σ.υνελήφθη καί έτέθη εϊς τήν διάθεσιν τής ’Αστυνομίας
-διά τάς περαιτέρω έρεύνας, αφού έξησφαλίσθη ή προφυλάκισίς του εις τάς φυλακάς
τού Νοργουίκ.
,
(
,
,.
Ό ’Αστυνόμος συνέχισε τάς έρεύνας του καί ή έξέλιξις των τον κατεπληξε
πραγματικά. Τόν έκάλεσε ξαφνικά ό Διοικητής τού Στρατοπέδου και τού έδειξε μιαν
ώ εΐγε λάβει. Ό έπιστολογράφος έλεγε οτι αύτός—ό έπιστο-
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ό δολοφόνος μπορούσε νά γνωρίζη. '0 επιστολογράφος έλεγε εις την επιστολήν του·
ότι, δταν έξεδιώχθη ύπδ τής δεκανέως άπό τδ πλυντήριον των γυναικών, έβγήκε;
έξω εις τον δρόμον, είδε τό θύμα εις σχετικήν άπόστασιν καί μέ γρήγορα βήματατό έφθασε. Δεν είχε σκοπό νά παραδοθή εις την ’Αστυνομίαν, άλλα παρακαλοΰσε ν’
άφήσουν τον Χέϋς.
Ά πό την σφραγίδα διεπιστώθη δτι ή επιστολή είχε ταχυδρομηθή εις τό Νόργουΐκ. 'Ο .Διοικητής ήτο πολύ θυμωμένος καί ήξίωσε άπό τον ’Αστυνόμον νά έλευθερώση τον Χέϋς αμέσως. 'Υπεστήριξεν δτι έπρόκειτο περί δικαστικής πλάνης καί
δτι ό Χέϋς ύπέφερε πάρα πολλά, ώστε.έπεβάλλετο νά σβύση ό λεκές. πού τοϋ κόλ
λησε, τό συντομώτερον δυνατόν. 'Ο ’Αστυνόμος έξ άλλου ήτο ευχαριστημένος. Είχε
τώρα τό κλειδί πού ζητούσε διά νά στερεώση ολοκληρωτικούς τήν δικογραφίαν..
ΤΗτο απολύτως βέβαιος δτι ό ίδιος ό Χέϋς είχε γράψει τήν επιστολήν καί μέ μιά πρό
χειρον σύγκρισιν αυτής καί ενός σημειώματος πού είχε λάβει άπ’ αύτον όλίγας ημέρας;
προ τής συλλήψεώς του, ένίσχυσε τήν γνώμην του. Έρευναι εις τάς φυλακάς όπου
έκρατεΐτο άπέδειξαν δτι κατά καιρούς διέφευγον τής λογοκρισίας έπιστολαί, διότι,
παρεδίδοντο ύπό των φυλακισμένων εις τούς οδηγούς των οχημάτων πού μετέφερον·
εκεί τρόφιμα καί άλλα είδη καί δτι άνευρε κάποιον πού παρεδέχθη δτι τήν ημέραν·
τής ταχυδρομήσεως τής άνωνύμου επιστολής παρέλαβε καί έταχυδρόμησε μερικάς;
χωρίς λογοκρισίαν. Δεν μπορούσε όμως νά πή άν ή άνωτέρω έπιστολή ήτο μεταξύ
αύτών ή οχι, διότι δεν έδωσε προσοχή εις αύτάς. 'Η έξέτασις τοϋ χάρτου τής επι
στολής κατέδειξε δτι έμοιαζε μ’ αυτόν πού ή διεύθυνσις τής φυλακής έδιδε εις τούς;
φυλακισμένους, πού δεν είχαν διά τήν άλληλογραφίαν των. ’Ακολούθως εκλήθη
ειδικός γραφολόγος, ό όποιος διεβεβαίωσεν δτι δεν ύπήρχεν ή παραμικρά αμφιβολία
δτι ή άνώνυμος έπιστολή καί τά έπισήμως θεωρημένα χειρόγραφα τού Χέϋς ήσαν>
γραμμένα άπό τον ίδιον.
Εις τό πόρισμά του προς τον Εισαγγελέα, ό Αστυνόμοςσυνώψισεν τά βασικά;
στοιχεία τής δικογραφίας εναντίον τού Χέϋς εις τά εξής σημεία :
1)
'Η άναγνώρισίς του ύπό τής δεκανέως τού ’Αεροπορικού.· Σώματος, δτι;
αυτός ήτο ό σμηνίτης τού πλυντηρίου καί ή κατάθεσίς της περί τής άναχωρήσεως αυτού
ένα ή δύο λεπτά μετά τήν άναχώρησιν τού θύματος, 2) ή προσπάθεια, του νά άνεύρη,
ευκαιρία νά καθαρίση τήν στολήν του άθέατος τό επόμενον πρωί, 3); ή τρίχα επί τής
στολής του, ή όποια ήτο ή ιδία μέ τάς τρίχας τής κεφαλής τού θύματος, 4) αί τρίχες
άπό γούνα (δέρμα κουνελιού) πού εύρέθησαν εις τον τόπον τού ένδύματος, ήσαν άπό·
τό γούνινο ήμίπαλτο αύτοϋ, 5) ή κιτρινοκόκκινη σκόνη πού εύρέθη έπί των άρβυλώντου ήτο ή ιδία μ’ αυτήν πού υπήρχε εις τον τόπον τού εγκλήματος,. 6) τό κουμπί τής.
χλαίνης πού άνευρέθη ήτο τού ίδιου τύπου μ’ αύτό πού έλειπε άπό τή χλαίνη του,.
7) ή έλλειψις άλλοθι διά τον χρόνον τού έγκλήματος, 8) αί κηλΐδες αίματος, καί 9 )■
τό γεγονός δτι όπως διεπιστώθη αυτός ήτο ό επιστολογράφος τής άνωνύμου επι
στολής μέ τάς άκριβείς λεπτομέρειας, πού μόνον ό δράστης ήδύνατο νά γνωρίζη.
Κατά τήν δίκην ένα μόνον άπ’ αύτά τά στοιχεία άπεδείχθη μή χρησιμοποιήσιμον, δτι δηλαδή ή τρίχα πού άνευρέθη επί τής στολής τού Χέϋς έμοιαζε πράγματι
μέ τήν τρίχα τής κεφαλής τής συζύγου του καί τοϋ θύματος καί ήτο άδύνατον νά
άποδειχθή εις ποιαν έκ των δύο άνήκεν. Έ ξ αύτών εξεδόθη παραπεμπτικόν Βούλευμα,
τό όποιον ήκολούθησε καταδίκην καί έκτέλεσιν τοϋ Χέϋς διΤάπαγχονισμοϋ. Ό λίγας
ήμέρας προ τής έκτελέσεώς του ό Χέϋς έγραψε εις τον ’Αστυνόμον μίαν επιστολήν,,
κατηγορώντας αύτόν δτι παρεποίησε τά εναντίον του στοιχεία. ' ίI κατηγορία,-βε
βαίως, ήτο άνόητος, άλλ’ ό ’Αστυνόμος διεπίστωσε καί άλλην μίαν φοράν τήν άπόλυτον ομοιότητα τού γραφικού χαρακτήρος τής επιστολής αυτής τού Χέϋς καί τής
άνο^νύμου, γεγονός πού άπετέλεσε ένα άκόμη στοιχεΐον άποδεικνϋον τήν άναμφισβήτητον ενοχήν του.
(Συνεχίζεται)

Γιά τ ο ύ ς ν έ ο υ ς
'Υπό κ. I . ΡΑ· Ι· Κ Ο Υ ,Ύ π α σ τυνόμου Β"

Ή ζωή μας στο πλανήτη τής γης δεν είναι αιώνια. Είμαστε δλοι επισκέπτες.
Μοιάζουμε μέ τά διαβατάρικα πουλιά. Α ργά ή γρήγορα θάρθη ή στιγμή πού θά
έγκαταλείψουμε τό γήινο κόσμο. Τά χρόνια κυλάνε γρήγορα. Τό χθες έγινε σήμερα
καί τό σήμερα θά γίνη αύριο. Αυτή είναι ή ζωή μας. Μια στιγμή στήν αιωνιότητα.
’Αλλά αφού ή ζωή μας είναι τόσο λίγη και μέ τόσο πλούσιο καί άξιο κάθε προ
σοχής περιεχόμενο, δεν νομίζεις φίλε μου δτι άξίζει νά δείξη κανείς γ ι’ αύτήν κά
ποιο ξεχωριστό ενδιαφέρον;
Περισσότερο όμως σύ φύλε μου, πού διέρχεσαι τή νειότη τής ζωής σου, πρέ
πει νά φροντίσης νά δώσης στο γλυκοχάραμα αύτό τής όντότητός σου ένα ξεχωρι
στά διαλεγμένο περιεχόμενο. Πρέπει νά στολίσης τά νεανικά σου χρόνια μέ τά όμορφα,
κι’ άφθαρτα στολίδια τής άληθινής ζωής, τά όποια θά δώσουν σέ σένα τήν αιώνια
ψυχική ομορφιά, τήν μεγαλειώδη πνευματική άγαλλίασι. Σύ θα πρέπει να προχωρήσης στο δρόμο τής ζωής σου μέ όσα μπορείς περισσότερα εφόδια, γιατί έτσι μόνο,
θά μπορέσης νά κερδίσης την τρανή καί κοπιώδη τής ζωής μάχη. Δεν άρκει νά λες
«έκανα ο,τι μπορούσα, ή τύχη μέ κυνήγησε», δικαιολογώντας έτσι την όποιαδήποτε αποτυχία σου ή τη τεμπελιά σου. Θά πρέπει νά αγωνίζεσαι πάντοτε ήρωϊκά,.
τίμια καί ευσυνείδητα, μέ ορεξι καί ψυχική διάθεσι, γιατί άλλιώς ποτέ δεν θα επιτύχης. Θάσαι ό αιώνιος «άτυχος», έστω κι’ άν κάποτε συμπτωματικα τύχη και σου.
χαμογελάση γιά λίγο ή ζωή.
Δέ μπορείς νά κάθεσαι μέ σταυρωμένα χέρια καί νά περιμένης την ευνοϊκή
περίστασι. Πρέπει νά έργασθής εντατικά, νά θυσιάσης πολλές άπ’ τις ανεσεις σου και
τις διασκεδάσεις, νά κυνηγήσης τή ζωή, όπως λέμε, γιατί έτσι μόνο θά έπιτύχης.
Πρέπει νά ριφθής στο καμίνι τής ζωής, νά άτσαλώσης τά νεύρα σου, να πύρωσης
τις σωματικές σου δυνάμεις, νά παλαίψης σκληρά σ’ όλες τις κακοτυχίες, ποτέ να
μή όπισθοχωρήσης φοβισμένος,· άλλά νά νοιώσης τούς καϋμούς καί τούς πόνους τής
ζωής άπόλυτα, γιατί μόνο έτσι άργότερα θά μπορέσης νά ζήσης μιά πιο εύτυχισμένη ζωή. 'Η δουλειά ποτέ νά μή σέ φοβίζη. Φρόντιζε πάντοτε νά πλουτίζης τις
γνώσεις του καί όσα άν έχης μάθει ποτέ μή φαντασθής ότι τάμαθες όλα. Σ’ δ,τι λες.
καί κάνεις νάσαι πάντοτε ειλικρινής.
σου.
καί ευγενικοί στην ψυχή άνθρο
πτεται καί νά διατυπώνης τά γεγονότα πού ύπέπεσαν στήν αντίληψη σου ακριβώς
όπως έγιναν. Στις σκέψεις σου νάσαι πάντοτε προσεκτικός.
Μή βιάζεσαι στις άποφάσεις σου, δσο κι’ άν φαίνωνται απλές κι’ εύκολες.
"Οσο σκέπτεσαι κάτι, τόσο περισσότερο τό άντιλαμβάνεσαι. Πρόσεχε λοιπον στις
εκδηλώσεις σου. Νά άγαπας την άλήθεια, νά μισης τό ψεύδος. Τό ψεύδος, μονο την·
καταφρόνησι τών συνανθρώπων προκαλεΐ. Είναι δείγμα ψυχής διεφθαρμένης.
Εκείνο πού πρέπει νά σέ χαρακτηρίζη, σαν άνθρωπο ανώτερο, στην οποια
δήποτε έργασία σου ή υπηρεσία σου, είναι ή δικαιοσύνη καί ή καλωσυνη προς όλους.
'Η δικαιοσύνη είναι άρετή, δταν άπονέμεται άπό πλήρη συναίσθησι τού δίκαιου κι’
όχι άπό άπλή συμμόρφωσι προς τούς νόμους.
'Η αισιοδοξία ποτέ νά μή σού λείπη. Είναι ή ψυχική κατάστασις τού ανθροίπου έκείνου ό όποιος πιστεύει πάντοτε σέ ευνοϊκή έκβασι τών πραγμάτων και γε--
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νικώς εκείνου ό όποιος προσδοκά μια καλλιτέραν αΰριον. 'Η αισιοδοξία προφυλασσει
τον άνθρωπο άπό κακές σκέψεις καί στοχασμούς, του ενισχύει και εξυψώνει το ηθικό.
Είναι ένας άπαραίτητος γιά την ευτυχία παράγων, γιατί θέτει σέ κίνησι όλη την
-ενεργητικότητα τοϋ ατόμου. Την αισιοδοξία σου όμως άς συντροφευη πάντοτε η
άγνότης των πράξεών σου.
Ό άγνός άνθρωπος είναι άμέτοχος κάθε κακίας καί μοχθηριας. Συχαινεται
κάθε κακή επιθυμία καί υστερόβουλο σκέψι. Κανένα ίχνος δόλου καί πονηρών δια
λογισμών δεν είναι δυνατόν να βρή καταφύγιον στις σκέψεις τοϋ αγνού ανθρώπου.
Βάσις τών ενεργειών του είναι μόνο τό ορθόν, τό λογικόν, τό δίκαιον και το πρεπον.
"Οταν άφήσης τον πειρασμό να κυριεύη την ψυχή σου, έχασες πλέον τον σεβασμό τοϋ εαυτοΰ σου. Νά μή αισθάνεσαι ποτέ ντροπή γιά ό,τι κάνεις. Αύτό θά τό έπιτύχης μονον
άν πριν άπό κάθε σου ενέργεια πρυτανεύη ή λογική καί ή σύνεσις. Ό άνθρωπος που
αισθάνεται ντροπή γ ι’ αύτά πού κάνει δέν είναι λογικός άνθρωπος, άλλά ένα κτήνος.
Μή προσπαθείς νά έλαττώσης τό θυμό σου, βλαστημώντας τά θεία καί τά αν
θρώπινα. "Ενας άνθρωπος πού βλαστημά καί εξοργίζεται συχνά, δείχνει οτι δέν
μπορεί νά συγκρατήση τον έαυτό του. Τό νάσαι απότομος καί ασυγκράτητος στις
εκφράσεις σου είναι μιά άδυναμία πού καταντά σέ φοβερό ελάττωμα. "Αν τύχη και
ή άδυναμία αύτή κυριεύση τό είναι σου, ποτέ μή νομίσης οτι είναι δυνατόν νά γινης
οδηγός άνθρωπίνων υπάρξεων.
Πιθανόν κάποτε νά σου προσφέρουν φιλοδωρήματα γιά κάποια καλή σου ενέρ
γεια ή πρά,ξι. Νάσαι πολύ προσεκτικός καί όσο μπορείς νά τά άποφεύγης μέ τρόπο
εύγενικό. "Οποιος δέχεται φιλοδωρήμ.ατα γιά υπηρεσίες τις όποιες είναι εκ καθή
κοντος υποχρεωμένος νά παράσχη, ταπεινώνει τον έαυτό του καί τον θέτει στο επί
πεδο τοΰ ζητιάνου πού δέχεται ελεημοσύνη.
Κάνε τό- καθήκον σου μόνο καί μόνο γιατί πρέπει νά τό κάνης, ϋέρεις τι είναι
καθήκον; Καθήκον είναι ή συναίσθησιξ εκείνου τό όποιον είναι υποχρεωμένος κάνεις
νά κάμη, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις μιας ήθικής έπιταγής ή όποια προέρχεται
άπό τήν άνθρωπίνη φύσι, τή λογική καί τάς σχέσεις τοϋ άτόμου προς το συνολον.
Είναι ό άπαραίτητος οδηγός τοΰ άνθρωπίνου βίου καί μιά άπό τις βασικές αρετες
τοΰ άνθρώπου, ό όποιος διακρίνεται διά τήν διαμόρφωσι τοϋ χαρακτήρος του. 'Q
άνθρωπος πού κάνει τό καθήκον του, περιβάλλεται άπό μιά ήρωϊκή αίγλη, επαινεί
ται ύπό τών άλλων, προκαλεί τον θαυμασμό τών συνανθρώπων του.
Ούδέποτε λοιπόν νά δεχθής συμβιβασμούς καί υποχωρήσεις μέ τήν συνείδησί
σου, σ’ ό,τι άφορα τό καθήκον σου. Τό καθήκον δέν έξαγοράζεται μέ τά φιλοδωρή
ματα. Σοΰ άρκεΐ ή ψυχική γαλήνη τήν όποιαν θά αισθάνεσαι πάντοτε. Τήν καλή σου
πράξι υπάρχουν άλλοι οί όποιοι θά τήν έπαινέσουν καί θά τήν εκτιμήσουν. Οί έπαινοι
τοϋ κράτους καί τής κοινωνίας καί τών προϊσταμένων σου, είναι ικανοί νά σέ ανακου
φίσουν, νά σοΰ δώσουν τήν ποθητή χαρά. "Αν ποτέ βρεθής σέ ψηλά σκαλοπάτια, μή
διστάσης νά έπαινέσης δημοσία έναν υφιστάμενό σου γιά κάτι πού έκανε και με το
όποιο έτίμησε καί τον έαυτό του άλλά καί σένα καί τήν ομάδα πού άνήκετε. Μονο
μέ τον τρόπο αύτό καλλιεργείς τήν εύγενή άμιλλα καί ενθουσιάζεις τούς καλούς. Πάν
τοτε νά άγαπας τον καλόν, άλλά καί τον δύστροπον νά διαπαιδαγωγής καταλλήλως.
"Εχομεν άνάγκην ήθικής κοινωνίας καί σαν τέτοια θεωρείται εκείνη τής οποίας
τά μέλη δέν άποβλέπουν εις τό άτομικό κυρίως συμφέρον, άλλά προσφέρουν ό,τι μπο
ρούν γιά τήν ευτυχία καί τήν πρόοδο τοΰ συνόλου. Στήν ύποχρέωσι αύτη τών πολι
τών, ή κοινωνία τής αύριον, άπό σένα, νέε μου, άναμένει πολλά. Θά πρέπει να φανής
άξιος τής τιμητικής σου άποστολής καί ούδέποτε νά διστάσης νά προσφέρης κατ' τή
ζωή σου άκόμη, «φθάνει μιά ιδέα νά στο πή, μιά ιδέα νά τό προστάξη» όπως σ ένα
του ποίημα γράφει ό μεγάλος μας ποιητής Κ. Παλαμάς. Αύτή ή ιδέα πού πρεπει να
ύπηρετήσης, είναι ή Ελλάδα. Ή Ελλάδα τής χθές, τής σήμερον, ή Ελλάδα τών
αιώνων. Τό νά έργασθής διά τήν εύτυχίαν καί τό μεγαλεΐον τής πατρίδος σου είναι
■γιά σένα τό μοναδικόν μέσον νά έξυπηρετήσης ολόκληρη τήν άνθρωποτητα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ
Έ κ θ εσ ις ’Αστυνόμου Β' κ . I . ΚΟΡΡΕ
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλο ς)
ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1955
Δρόμος

100 μ.: 1) Κόρμαλης Λ. 11"2, 2) Παπατκωνσταντινου ΓΤρ. Ι ί" 3 , 3) Διαμαντής
Ά θ . 11" 5, 4) Σίλλης Β. 11"7, 5) Νικα\κρς Γ. 1Γ'8, 6) Πολίτης Κ. 12” .
'200μ. : 1) Σίλλης Β. 22” 4, 2) Κόρμαίλης Λ. 22” 6, 3) Διαμαντής Α. 23” 7,
4) Παπακωνσταντίνου Πρ. 23” 8, 5)
Νικακος Γ. 24”2, 6) Μαχαίρας Ν. 24” 8,
’7 ) Παπαγεωργίου Α. 27''3.
■300μ. : Κόρμαλης Λ. 35” 5.
400 μ. : 1) Σίλλης Β. 49” , 2) Κόρμαίλης Λ. 49"8, 3) Άνδρουτσόπουλος Ν.
55"5.
■800 μ.: Σίλλης Β. 1'54"6.
1500 μ.: 1) ΓΙολυτσέρης Ζ. 4'27” 4.
.2) Κόρμαλης Λ. 4'39"2, 3) Μεταξας
Α. 4'53", 4) Άνδρουτσόπουλος Ν.
4'57", 5) Παπαγεωργίου Α. 5Ό7".
15000 μ .: 1) Σύριος I. 15'42"7, 2) Μετα■ξας Α. 17'58” 8, 3) Δημητρακος Γ. 18'
18” , 4) Άνδρουτσόπουλος Ν. 20'30” .
ΙΟ.ΟΟΟμ.: Σύριος I. 33” 07” 6.
110 μ. μετ’ εμποδίων: 1) Μαχαίρας Ν.
16"7, 2) Πανίτσας Κ. 17"5.
“200 μ. μετ’ εμποδίων: 1) Πολίτης Κ.
:28"3. 2) Κόρμαλης Λ. 28” 5.
400 μ. μετ’ εμποδίων: Ούδείς.
4Χ100μ.—4Χ400μ.: Ούδείς.
"Αλμα

Εις ύψος: 1) Πολίτης Κ. 1.§6μ., 2)
Γυφτάκης Δ. 1.80μ., 3) Κορμουνδοϋ•ρος Δ. 1.65μ..
Εις μήκος: 1) Κούκης Η. 6.67μ., 2)
Ντόντος Κ. 6.46 μ., 3) Κόρμαλης Λ.
5.92μ., 4) Κουμουνδοϋρος Δ. 5.90μ.,
Εις τριπλοϋν: 1) Ντόντος Κ. 14.30μ.,
2) Κουμουνδοϋρος Δ. 13.02μ..
’ Επί Κοντω: 1) Ντόκος Γ. 3.70 μ.,
2) Πανίτσας Κ. 3μ.
Δ ισ κ ο β ο λ ία

Έλευθέρα: 1) Γυφτάκης 34.81 μ., 2)
Τρουλινός Ε. 34.65μ., 3) Βρεττός 32.57

μ., 4) Παπαγεωργίου Α. 26.53μ., 5)
Κόρμαλης Λ. 25.94 μ.
Σ φ υρ ο β ο λ ία

Ούδείς.
’Α κ ο ντισ μ ό ς

1)
Παπαγεωργίου Α.
Κόρμαλης Α. 25.68μ.

58.65μ., 2)

Σ φ υ ρ ο β ο λ ία

Τρουλλινός Ε. 45.58μ.
Π ένταθλον

Παπαγεωργίου Άνδρ. Βαθμοί 1600.
Κατετάγη 5ος εις Πανελλήνιον Πρωτά
θλημα Πεντάθλου 1955. ’Επιδόσεις :
Μήκος 4.97μ. Άκόντιον 48.90μ. 200μ.
27"3. Δίσκος 25.53. 1500 μ. 5Ό7"00.
Δ έκαθλον

Κόρμαλης Λ. Βαθμοί 3458. Κατετάγη
6ος εις Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Δεκά
θλου 1955. ’Επιδόσεις: Α' 'Ημέρας:
ΙΟΟμ. 11" 5. Μήκος 5.92μ. Σφαίρα
9.04 ύψος 1.35μ. 400μ. 52” 2.
’Επιδόσεις: Β' ημέρας 110μ. ’Εμπόδια
0. Δίσκος 25.94μ. ’Επί κοντω 0. Άκόντιον 25.68. 1500μ. 4'39” 2. '
Σ η μ α ν τικ ώ τε ρ α ’ Α σ τυ νο μ ικ ά ’Α θ λ η τικ ά
Π επραγμένα έ το υς 1955

Α) Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Ανωμάλου
Δρόμου.- Άμαρούσιον ’Αττικής 6-3-55.
Άπόστασις 10.000 μ. Ό άστυφύλαξ
Σύριος I. κατέλαβε την 2αν θέσιν εις
χρόνον 32” 15".
Β) Διεθνές Στρατιωτικόν Πρωτάθλημα
Ανωμάλου Δρόμου (C .I.S.M .).
Έ σ —Λουξεμβοΰργον 27-3-55. Μετέσχε καί ό άστυφύλαξ—αθλητής Σύριος.
Γ) Α γώ νες Στίβου ’Εθνικών ομάδων
Ελλάδος—Αίγύπτου. Κάΐρον 30-4-55,
καί 1-5-55. Μέλη τής Ελληνικής όμάδος ήσαν καί οί 4 άστυφύλακες άθληταί:
Σίλλης, Κόρμαλης, Πολίτης, Σύριος.
Δ ) Μεσογειακοί ’Αγώνες. Βαρκελώνη
'Ισπανίας 21 καί 22-7-55.
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Ίωάννου Κορρέ

Της Ελληνικής άντιπροσωπευτικής
όμάδος Στίβου μετέσχον καί οί αστυ
φύλακες Σίλλης καί Κόρμαλης.
Ε) Διεθνές Στρατιωτικόν Πρωτάθλημα
Στίβου (C .I.S.M .) Άθήναι—Στάδιον
31-7 καί 2, 3 καί 4-8-55. 'Ως μέλη τής
Ελληνικής Εθνικής Στρατιωτικής όμά
δος συμπεριελήφθησαν καί 12 άστυφύλακες άθληταί στίβου, οιτινες έπέτυχον
πολλάς νικάς, μεταξύ των εξ πρώτιον
βαθμολογουμένων θέσεων, μέ αξιόλο
γους επιδόσεις.
ΣΤ) Βαλκανικοί ’Αγώνες Στίβου Κων/
πόλις 13 καί 14-8-55. Οί άστυφύλακες—

Ά θληταί Σίλλης, Πολίτης, Κόρμαλης
καί Σύριος ήσαν μέλη τής 'Ελληνικής
’Εθνικής όμάδος.
Ζ) Α' Βαλκανικοί Στρατιωτικοί ’Αγώ
νες Στίβου, Σκόπια—Γιουγκοσλαβίας 3
καί 4-9-55. Μετέσχον καί 9 άστυφύ
λακες Άθληταί. Διά πρώτην φοράν
μεταπολεμικώς Ελληνική ’Εθνική όμάς
κατέλαβε τήν Α' θέσιν εις τήν Γενικήν
Βαθμολογίαν εις διεθνείς αγώνας τοιαύτης σημασίας, συγκεντρώσασα 174
βαθμούς, έναντι 150 τής Γιουγκοσλα
βίας καί 114 τής Τουρκίας. Βαθμοί
Αστυνομίας: 45 ‘ /2.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
’ Ε πιδόσεων τ ω ν 10 κ α λ λ ίτε ρ ω ν ’ Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν ’Α θ λ η τώ ν ε ις έκ ασ το ν ’ Α γ ώ νισ μ α
Σ τ ίβ ο υ , έ π ιτε υ χ θ έ ν τ ω ν εις έπ ισ ή μ ο υ ς ’ Α γ ώ ν α ς , έντα ΰθ α ή ε ίς τό έξω τε ρ ικ ό ν , από
τή ς σ υσ τά σ εω ς τή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π όλεω ν, μ έχρι Δ εκ εμ βρ ίο υ 19 5 5 .
Δρόμοι ά π λο ι
53"6/1954, 7) Πολυτσέρης Ζ. 55"5/

100 μ.: 1) Κόρμαλης Λ. 11"2/1954,
2) Παπακωνσταντίνου ΓΙ. 11"3/1955,
3) Σίλλης Β. 11"4/1951, 4) Βάπτισμας I. 1Π'5/1946, 5) Διαμαντής Α.
11"5/1955, 6) Πανίτσας Κ. 11"6/1953,
7) Λεβέντης Ν. ΓΓ'8/1950, 8) Παπαβασιείου Ε. ΓΓ'8/1952, 9) Νικάκος Γ.
11"8/1955, 10) Παπαδόγιαννης Μ.
11"9/1951, 11) Άναστασόπουλος Α.
11"9/1953.
193μ. (Εύθεΐα Παν. Σταδίου): Σίλλης
Β. 22"1/1951200 μ.: 1) Σίλλης Β. 22"2/1954, 2)
Κόρμαλης Α. 22"6/1955, 3) Κορρές
I. 23"6/1936, 4) Διαμαντής Α. 23"7/
1955, 5) Παπαδόγιαννης Μ. 23"8/1952,
6) Παπακωνσταντίνου Π. 23"8/1955,
7) Βάπτισμας I. 23"9/1946, 8) Νικά
κος Γ. 24"2/1955, 9) Γυφτάκης Δ.
24"4/1951, 10) Λεβέντης Ν. 24"7 /
1947.
300 μ. : 1) Σίλλης Β. 35"3/1953 (Έλλ.
Ρεκόρ), 2) Κόρμαλης Λ. 35" 5/1955,
3) Παπαδόγιαννης Μ. 37"5/1953, 4)
Κορρές I. 37"9/1935, 5) Κωτσαύτης
Δ. 38"5/1954, 6) Άναστασόπουλος
A. 38 "7/1954.
400 μ.: 1) Σίλλης Β. 48"2/1953 (Έλλ.
Ρεκόρ), 2) Κόρμαλης Λ. 49"8/1955,
3) Κορρές I. 52"1/1936, 4) Παπαδό
γιαννης Μ. 52"2/1953, 5) Κωτσαύτης
Δ. 53"/1954 6) Άναστασόπουλος Α.

1953, 8) Άνδρουτσόπουλος Ν. 55"5/
1955, 9) Γυφτάκης Δ. 56"6/1953, 10)
Πανίτσας Κ. 57"3/1953.
500 μ.: Σίλλης Β. Γ07"/1954 (Έλλ.
Ρεκόρ).
800 μ-: 1) Σίλλης Β. 1'53"6/1953, 2)
Παπαδόγιαννης Μ. 2Ό2"7/'1953, 3)
Κορρές I. 2Ό3"/1936, 4) Πολυτσέρης
Ζ. 2Ό3"1953, 5) Κωτσαύτης Δ. 2Ό3"/
1954, 6) Κόρμαλης Λ. 2Ό6"1954.
7) Κολλάτος I. 2Ί2"/1951.
1000 μ.: 1) Κορρές I. 2'40"8/1935,
2) Κωτσαύτης Δ. 2"44"4/1954, 3>
Σύριος I. 2'47"4/1954, 4) Πολυτσέ
ρης Ζ. 2'51"6/1954.
1500 μ.: 1) Κορρές I. 4'18" 8/1934,
2) Πολυτσέρης Ζ. 4'22"2/1954, 3)
Παπαγεωργίου Α. 4'28"4/1950, 4) Κολλά.τος I. 4'29"/1951, 5) Μουρας Α.
4'35"/1954, 6) Κόρμαλης Λ. 4'39"2/
1955, 7) Μεταξάς Α. 4'53"/1955, 8)
Άνδρουτσόπουλος Ν. 4'57"/1955, 9)
Τζίφας Π. 5"00"/1948, 10) Λεβέντης;
Ν. 5ΌΓ4/1946, 11) Πανίτσας Κ. 5V
01"4/1953.
3000 μ.: 1) Σύριος I. 9Ί2"4/1954..
2) Μουρας Α. 9'33"1/1953, 3) ΠοΣυτσέρης Ζ. 9'33"2/1954, 4) Παπαγεο^ργίου Α. 9'45"5/1950.
5000 μ. : 1) Σύριος I. 15'42"7/1955,.
2) Μουρας Α. 16'30"6/1953, 3) Π απαγεωργίου Α. 16'39"2/1950, 4) Μετά—

'Ο κλασσικός άθλητισμός εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων

■ξάς Α. 17'58"8/1955, δ) Δημητράκος
Γ. 18' 18" /1955, 6) Άνδρουτσόπουλος
20'30"/1955.
10.000 μ. : 1) Σύριος I. 22Ό7"6/1955,
2) Παπαγεωργίου Α. 36Ί2"8/'1950.
400 μ. 'Οπλίτου: 1) Παπαδόγιαννης Μ.
■63"5/1953, 2) Άναστασόπουλος Α.
66"5/1953
Σκυταλοδρομία 4X100 μ.: 44"9/1953.
(’Αστυφύλακες Γυφτάκης, Παπακωνστατίνου, Κόρμαλης, Σίλλης).
110 μ. Εμπόδια : 1) Πολίτης Κ. 16"2/
1954, 2) Πανίτσας Κ. 16"6/1953, 3)
Μαχαίρας Ν. 16"7/1955, 4) Άδαμόπουλος I. 17''8/1952, 5) Λεβέντης Ν.
18"/1950. 6) Ζαφείρης Γ. 18"2/1954,
7) Γυφτάκης Δ. 20'' 1/1951.
200 μ. Εμπόδια : 1) Λεβέντης Ν. 27''5 /
1949, 2) Πολίτης Κ. 2 8 "/1954, 3)
Κόρμαλης Λ. 28"5/1953, 4) Γυφτάκης
Δ. 31"2/1950.
400 μ.Εμπόδια : 1) Κορρές Ι.59''2/1935
2) Λεβέντης Ν. 6Γ'4/1946, 3) Ά ναστασόπουλος Α. 62"2/'1954.
1500 μ. Φυσικά Εμπόδια : Σύριος I.
4'46"/1954 (Έλλ. Ρεκόρ).
•3000 μ. Φυσικά ’Εμπόδια: Σύριος I.
9'43"2/1955.
' "Αλμα εις ύψος: 1) Πολίτης Κ. 1.86/
1955, 2) Ξανθινάκης I. 1.85/1951, 3)
Γυφτάκης Δ. 1.8571951, 4) Άδαμόπουλος I. 1.70/1950, 5) Λεβέντης I.
1.70/1950, 6) Κουμουνδοϋρος Δ. 1.70/
1953, 7) Πανίτσας Κ. 1.70/1953, 8)
Μαχαίρας Ν. 1.65/1953, 9) Ζαοείρης
Γ. 1.60/1953.
'Άλμα εις μήκος: 1) Κούκης Η. 6.67/
1955, 2) Ντόντος Κ. 6.50/1954, 3)
Παπαβασιλείου Ε. 6.46/1951, 4) Κόρ
μαλης Λ. 6.33/1953, 5) Γυφτάκης Δ.
6.31/1952, 6) Άδαμόπουλος I. 6.22/
1950, 7) Πανίτσας Κ. 6.21/1953, 8)
Μαχαίρας Ν. 6.21/1954, 9) Κουμουνδοΰρος Δ. 6.09/1953, 10) Λεβέντης Ν.
-5.96/1946, 11) Ζώτος Δ. 5.92/1950.
'Άλμα τριπλοϋν: 1) Ντόντος 14.30/
1955, 2) Κουμουνδοϋρος Δ. 13.99/1954,
•3) Άδαμόπουλος I. 13.48/1951, 4)
Κούκης Η. 13.47/1954, 5) Παπαγεωρ-γίου Δ. 13.06/1954, 6) Ζώτος Δ. 13.05/
1948, 7) Ζαφείρης Γ. 12.92/1953,
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8) Σιάγκρης Π. 12.66/1953, 9) Παπαβασιλείου Ε. 12.45/1950, 10) Γυφτά
κης Δ. 12.44/1950.
'Άλμα έπί κοντώ : 1) Ντόκος Γ. 3.70/
1955, 2) Πανίτσας Κ. 3.20/1952, 3)
Γυφτάκης Δ. 3/1951.
Έλευθέρα Δισκοβολία: 1)Τρουλλινός Ε.
43.54/1946, 2) Βρεττός I. 36/1949,
3) Γυφτάκης Δ. 35.04/1953, 4) Άδαμόπουλος X. 34.29/1936, 5) Ξανθινάκης I. 22.40/1950, 6) Παπαγεωργίου Δ.
31.79/1953, 7) Ζώτος Δ. 31.20/1946,
8) Κοντός Δ.30.40/1953, 9) Σταμούλης Α. 29.29/1937, 10) Πανίτσας Κ.
29.26/1952.
Ελληνική Δισκοβολία: 1) Τρουλλινος
Ε. 36.98/1949, 2) Ξανθινάκης I. 31.87/
1950, 3) Βρεττός I. 31.28/1951, 4)
Σταμούλης Α. 26.90/1938.
Σφαιροβολία: 1) Τρουλλινος Ε. 12.96/
1953, 2) Σταμούλης Α. 11.59/1936,
3) Παπαγεο^ργίου Δ. 11.35/1954, 4)
Βεργανελάκης Δ. 11.27/1950, 5) Σταυρόπουλος Σ. 10.80/1954, 6) Κοντός
Δ. 10.70/1953, 7) Ξανθινάκης I. 10.67/
1950, 8) Γυφτάκης Δ. 10.30/1953,
9) Πανίτσας Κ. 9.70/1952, 10) Κόρ
μαλης Λ. 9.04/1955.
’Ακοντισμός: 1) Παπαγεο^ργίου Δ. 61.
29/1954, 2) Παπαγεωργίου Α. 58.65/
1955, 3) Σταμούλης Α. 53.73/1937,
4) Άδαμόπουλος X. 49/1936, 5) Ζα
φείρης Γ. 48.31/1953, 6) Κορρές I.
46.63/1937, 7) Γυφτάκης Δ. 43/1949,
8) Ξανθινάκης I. 42.50/1950, 9) Λε
βέντης Ν. 42.20/1949, 10) Πανίτσας
Κ. 40/52/1953.
Σφυροβολία: Τρουλλινος Ε. 46.08/1953.
Πένταθλον: 1) Κόρμαλης Λ. Βαθμ. 2141
1953 (Παλ. Βαθμολ.) Δ) 2) Κορρές I.
Βαθμ. 2145/1937, 3) Μαπαγεωογίου Δ.
Βαθμ. 2043/1953,4) Γυφτάκης Δ. Βαθμ.
1874/1951 (Παλ. Βαθμολ. 2025/1950),
5) Λεβέντης Ν. Βαθμ. 1805/1946 (Παλ.
Βαθμ. 2177), 6 ) Παπαγεωργίου Α. Βαθ.
1600/1955, 7) Βρεττός I. Βαθμ. 1519/
1947 (Παλ. Βαθμολ.).
Δέκαθλον: 1) Πανίτσας Κ. Βαθμ. 3978
1953, 2) Γυφτάκης Δ. Βαθμ. 3867/1953
3) Κόρμαλης Α. Βαθμ. 3458/1955.
ΤΕΛΟΣ

Ό Γκάρυ Κ ο ΰ π ε ρ
— Ραδιοφωνική συνέντευξίς του
στην έκπομπή της ’Αστυνομίας —
Τό γραφεΐον ραδιοφωνικών εκπομπών τής ’Αστυνομικής Σχολής, στο βραχύ»
χρόνο τής ζωής του, έχει νά παρουσιάση μιά πλούσια, καλλιτεχνική δράση στο ραδιοφωνικό κύκλο τής άρμοδιότητός του.
’Έ τσι, έκτος άπό αμέτρητα ραδιοφωνικά προγράμματα πού προκάλεσαν τά
πιο ενθουσιώδη σχόλια του κοινού, κατάφερε νά φέρη σέ στενή έπαφή τούς καλλιτέ
χνες τής πρωτευούσης μέ τήν ’Αστυνομία. Καί όχι μονάχα αύτό αλλά καί νά τούς
δώση μιά ευκαιρία νά γνωρίσουν καί ν’ αγαπήσουν θερμά τό ’Αστυνομικό Σώμα, μέ
χρι νά γίνουν οΐ πιο ένθουσιώδεις διαφημιστές του.
Ποιά σημασία έχει έτούτο τό γεγονός, μπορεί νά τό καταλάβη κανένας αν συλ—
λογιστή πόσα κοινωνικά στρώματα έπηρεάζουν οί άνθρωποι τού κινηματογράφου,
τού θεάτρου καί τής μουσικής, καί /πόσες χιλιάδες φανατισμένους θαυμαστές έχουν.
’Αλλά δέν πρόκειται στο σύντομο αύτό σημείωμα ν’ ασχοληθούμε μέ οσα έπετέλεσε καί έπιτελεΐ, ύπό τήν άθόρυβο άλλά κοπιαστική διεύθυνση τού Διοικητοΰ τής:
Σχολής κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, ή υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών τής ’Α
στυνομίας. Αύτό θ’ άποτελέση θέμα μιας εύρύτερης προσεχούς μας έρευνας ειδικά.
γιά τήν έκπομπή τής ’Αστυνομικής Σχολής καί τό περιοδικό της.
’Απόψε μας ένδιαφέρει ειδικά ένας άλλος καλλιτεχνικός τομέας δραστηριότα
τος τής νεοσύστατης αύτής υπηρεσίας, πού ίδρυσε ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, καί ή οποία,
προσθέτει κάθε μέρα ολοένα καί περισσότερους φίλους τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Πρόκειται γιά τούς ξένους καλλιτέχνες πού κατά καιρούς έπισκέπτονται τή
χώρα μας. ’Εδώ ή υπηρεσία τών ραδιοφωνικών έκπομπών τής ’Αστυνομικής Σχο
λής έπετυχε θαύματα (παρ’ ολον ότι υπήρξε άρχικώς άνοργάνωτη καί τήν υπηρε
τούσαν υπάλληλοι πού είχαν άλλα καθήκοντα, έλάχιστο χρόνο καί κανένα μέσο στή
διάθεσή τους)
Θυμηθήτε τήν ραδιοφωνική συνέντευξη μέ τον διάσημο Τραγουδιστή Ζώρζ
Γκεταρύ, τήν συμμετοχή σ’ ένα πρόγραμμα του Ντίνου Έ γκολφοπούλου ή
τής Κυρίας Έ λενας Νικολοίίδου, πού μέ τήν συμμετοχή τους αύτή έδωσαν μιά ξε
χωριστή άξια ποιότητας στή άστυνομικές έκπομπές.
"Τστερα λοιπόν άπ’ αύτές τις έπιτυχίες προστέθηκε μιά άκόμα πιο σημαντική,
καί σπουδαία : 'Ο Γκάρυ Κοΰπερ. . . .
** *
'Ο Γκάρυ ·Κούπερ. . . ό πανύψηλος ’Αμερικανός καλλιτέχνης, πού τριάντα.,
ολόκληρα χρόνια, άγέραστος κι’ άσυναγώνιστος, μεσουρανεί στο κινηματογραφικόΣτερέωμα, σάν ό πιο γοητευτικός ήθοποιός τού εποχής μας ! ! ! 'Ο Γκάρυ ! ! ! . ό λατρευτός εκατομμυρίων άνθρώπο^ν σ’ ολόκληρη τή γή, έπισκέφτηκε τό πρώτο.·
δεκαήμερο του ’Ιουνίου τή χώρα μας, εύλαβικός προσκυνητής τού μεγαλείου της . . .
'Ο Γκάρυ Κούπερ πέρασε άπό τήν Ελλάδα σάν τουρίστας καί δέν θέλησε νά.
κάνη δημόσιες έμφανίσεις, έκτος άπό δυό - τρεις πού δέν μπορούσε ν’ άποφύγη.
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Στο ραδιόφωνο ομιυς ( καί μάλιστα σ’ επαγγελματική εκπομπή ) άρνήθηκε.
κατηγορηματικά νά έμφανισθή.
’Έ τσι είχαν τά πράγματα όταν το μεσημέρι τής Τετάρτης, 6 ’Ιουνίου, ένας
υπάλληλος της υπηρεσίας των ραδιοφωνικών εκπομπών τής Σχολής, έχοντας μαζί
του ως διερμηνέα τον Καθηγητή ’Αγγλικής γλώσσης τής Σχολής, κ. Γεώργιο Κερπίνη, τον αναζήτησε καί τον άνευρε στήν ’Ακρόπολη . . . .
ΤΗταν μια ηλιόλουστη μέρα, όλοφώτεινη καί πρόσχαρη...........
Πάνω άπ’ τον 'Ιερό βράχο ή ’Αθήνα έμοιαζε μέ ζωγραφιά άπό κάρτ - ποστάλ..
δίνοντας μια άσύλληπτη γοητεία σ’ όλα γύρω . . . .
Βρήκαμε τον Γκάρυ Κοΰπερ σκαρφαλωμένο πάνω σέ μιά γκρεμισμένη άρχαια
κολώνα, ενώ ολόγυρά του φωτορέπορτερς τραβούσαν άδιάκοπα φωτογραφίες του σε
χίλιες στάσεις.
Τον πλησιάσαμε άθόρυβα :
— Είστε ό κ .' Κοΰπερ ;
Γύρισε κατά τό μέρος μας παραξενεμένος . . . Τά όμορφα μάτια του είχαν μιά
ακατανίκητη γαλήνη . . . Τό γεροδεμένο κορμί του φάνταζε ανάμεσα στις πεσμένες
κολώνες σάν κάποιου άρχαίου θεού . . . "Ήταν τόσο γαληνεμένος, τόσο πειστικός,
τόσο άπλός στις κινήσεις του, ώστε γιά μιά στιγμή σταθήκαμε νά τον περιεργαστού
με καί νά καμαρώσουμε τον διάσημο κάοϋ - μπόϋ, πού αμέτρητες φορές είχαμε χει
ροκροτήσει στήν οθόνη. . . .
— Θέλετε αύτόγραφο ;
—’Ώ ! οχι σέρ. Κάτι πάρα πάνω. Συνέντευξη.
Χαμογέλασε.
— Πόσο λυπάμαι . . . μά δεσμεύουμαι δυστυχώς. Δεν θά πάω σέ ραδιοφωνική
εκπομπή.
— Σεβόμαστε τήν άπόφασή σας αυτή, μά ίσως τά πράγματα άλλάξουν κάπως,,
αν σά.ς δηλώσουμε ότι δέν έρχόμαστε σάν θαυμασταί σας μά σάν συνάδελφοι . . .
— Συνάδελφοι είπατε ; Καλλιτέχνες λοιπόν ;
—’Ώ ! όχι σέρ. ’Αστυνομικοί.
Γέλασε, γέλασε μέ τήν καρδιά του . . . . αύτό τό πλατύ, πεντακάθαρο γέλιο
του ήτανε γεμάτο κατανόηση.
— Καταλαβαίνω. ’Εννοείτε τούς άγώνες μου εναντίον των κακοποιών στις,
ταινίες μου . . . .
—’Ακριβώς. Έ ν όνόματι λοιπόν αύτών τών . . . άστυνομικών έπιτυχιών σας,
σάς καλούμε γιά μιά ακόμα φορά νά μάς βοηθήσετε, όχι σάν κάοϋ - μπόϋ βέβαια,
μά σάν φίλος. Πότε λοιπόν θά θέλατε νά δώσετε μιά μικρή συνεντευξούλα γιά τήν
εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων ; άν βέβαια σάς έχη άφήσει καλές έντυπώσεις
εννοείται . . .
Ά γγάλιασε τήν κολώνα ό Γκάρυ Κοΰπερ καί έρριξε όνειροπόλο τό βλέμμα του
μακριά, στο άντικρυνό βουνό, πού καίγονταν ολόκληρο άπό τις άχτΐδες τού ήλιου . . .
— Καλές εντυπώσεις ; ’Όχι καλές . ’Άριστες. Μέ συλλάβατε. Δέν έχω τό δικαί
ωμα πιά ν’ άρνηθώ. Αύριο λοιπόν, αύριο στις έντεκα τό πρω'ί, στο ξενοδοχείο μου....
*
* *
,
Ή ώρα είναι έντεκα. Στήν κομψή σάλλα τού ξενοδοχείου τής Μεγάλης Βρεττανίας, προς τήν οδόν Βασιλέο^ς Γεωργίου, ένα σωρό κόσμος έχει συγκεντρωθή . . .
Είναι δημοσιογράφοι, πού άντιπροσωπεύουν όλες τις Ελληνικές εφημερίδες . . . .
Στήν άκρη ένα τραπέζι φορτο^μένο μέ λογηών - λογηών λιχουδιές καί ποτά...
Καί 'στη μέση . . . . έμείς.
Τό μαγνητόφωνο τής Σχολής, τοποθετημένο μπροστά σέ δυο πολυθρόνες. Καί.
άπέναντι όρθιος, μέ τό μικρόφωνο στο χέρι, ό κ. Κερπίνης.

3706

Ε πιτυχία'. Ε κπο μ πή ς ’Αστυνομίας

Ό Γιάννης, ό καλός μας φίλος ό κ. ΓΙορετσάνος, σκυμμένος στο μαγνητόφω
νο τακτοποιεί τις τελευταίες λεπτομερειες.
^ ^
Σέ λίγο οι ζωηρές συζητήσεις των δημοσιογράφων σταματούν αποτομα, και
την ήσυχη προσμονή ταράζουν στήν συνέχεια πυκνά και παρατεταμενα χειροκρο
τήματα.
__
;
Στήν πόρτα όρθιος, ό θρυλικός καοϋ - μποϋ, χαμογέλα συνεσταλμένα, χαιρέ
τα μέ μιά χαριτωμένη κίνηση τοϋ κεφαλιού, κι’ έρχεται σε μας.
— Δεν πιστεύω νάχετε παράπονο ; Μονάχα για σάς έκανα αυτήν την άβαρία.
Οί άλλοι θά μοΰ πάρουν συνέντευξη για τις εφημερίδες τους. Εσείς, μοναχα εσ=.ΐς,
'θά μέ παρουσιάσετε στο ραδιόφωνο, κύριοι . . . συνάδελφοι. . . .
Γελα καί πάλι καί κάθεται.
Καί στη συνέχεια ό λακωνικός καλλιτέχνης γίνεται ένθερμος συζητητης και
άπαντα πρόθυμα στις ερωτήσεις μας :
(
y'
— Έ κ μέρους τής Ελληνικής ’Αστυνομίας, Σάς εύχόμεθα το «καλώς ήλθατε»
εις την χώραν μας. Είμεθα έπίσης εύτυχεις έκφράζοντες τον βαθυτατον θαυμασμόν
ολοκλήρου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος προς τον εΕ,αιρετόν άνθρωπον, ο οποίος
κατά τά τελευταία τριάντα έτη — έπανειλημμενως μάς προσεφερε τοσον συγκινητικάς στιγμάς εις τά έργα του., εν συναρτήσει προς το επάγγελμά μας.
Καλώς ήλθατε στήν Ελλάδα.
— Ευχαριστώ πάρα πολύ.
— Ποιοι είναι οί λόγοι της έπισκεψεως σας εις την Ελλαδα, κύριε Κοϋπερ ,
—Ή λθα απλώς ώς τουρίστας. Τό 1932 ξαναήλθα στήν Ελλάδα γιά μια ώρα
'καί από τό αεροπλάνο είδα την πόλη. Ίποσχεθηκα τότε στον εαυτό μου καποια
μέρα νά δώ τήν ’Αθήνα. ’ Ηθελα πολύ να την δώ απο μικρό παιδί, όταν μαθαιναμ=.
στο σχολείο γιά τήν ’Αθήνα καί τούς άρχαίουςΈλληνες και γενικά για τη χωρά αύτη,
πού γιά όλο τον κόσμο είναι τόσο σπουδαία.
(
^
’Ιδιαιτέρως εμείς οί ’Αμερικανοί αίστανόμεθα την υποχρέωση καποια μέρα να έρ
θουμε γιά νά τήν δούμε.
,
, ,
—Εύχαριστώ πολύ. Έσταματήσατε, κ. Κοϋπερ, σέ καμμιά άλλη χωρά ερχό
μενός στήν Ελλάδα ;
(
, ,
—Μάλιστα. Σταματήσαμε στο Λονδίνο, στο Παρίσι καί στή Ρώμη. Απο την
’ Αθήνα θά πάμε στήν Κωνσταντινούπολι και μετά στην Τεχεράνη.
— Σέ ποιο φιλμ πρωταγωνιστείτε τώρα ;
— Μόλις τώρα τελείωσα τό γύρισμα μιας ταινίας, πού έχει^ τον τίτλο «Φιλι
κός Σ υμβιβασμός ». Είναι μιά ταινία για τους Κουακερς, με θρησκευτικό πε
ριεχόμενο, γιά τήν ’Αμερική τού 1860. Είναι διαφορετικό φιλμ απο εκείνα εις .α
όποια μέ γνωρίζατε ώς τά τώρα. ’Ελπίζω όμως οτι θ’ άρέση στούς φίλους τού κινη
ματογράφου. Είναι ένα κράμα κωμωδίας και δράματος.
— Ευχαριστώ, Κύριε Κοϋπερ. Έ π ί τριάντα χρόνια ή επιτυχία σας ήταν κα
ταπληκτική. Θά θέλατε νά μάς πήτε το μυστικό τής επιτυχίας σας^,
(
— Δέν είναι, νομίζω, καθαρώς επιτυχία. Νομίζω μάλλον οτι^ ήμουνα τυχερός,
επειδή είμαι στο Σινεμά πάρα πολύ καιρό. ’ Ισως περισσότερό απο πολλούς άλλους.
Τό άποδίδω λοιπόν κυρίως στήν καλή μου τύχη και γιατί αγαπώ την εργασία μου
στο Σινεμά καί όλους τούς συνεργάτες μους Είναι θαυμάσιο να αιστανεται κάνεις ό α
είναι γνωστός, οπού κι’ άν πάη. ’Έτσι άκριβώς νοιώθω τώρα που^ειμαι στήν Αθήνα
καί διαπιστώνω τά φιλικά αισθήματα τών ’Αθηναίων. Νομίζω ότι είναι φίλοι ^μου
από χρόνια, σάν νά τούς γνωρίζω σ’ όλη μου τη ζωη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικα
νοποίησις γιά κάθε κινηματογραφικό άστέρα.
— Εύχαριστώ.
__
, , , ,
Τί έντυπώσεις σχηματίσατε άπό τήν Ελλάδα γενικώς και απο την Ελλη-
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νική Αστυνομία Πόλεων ιδιαιτέρως, λαμβανομένου βέβαια ΰπ’ όψει του βραχυτάτου χρόνου της ένταΰθα παραμονής σας;
—Στο βραχύ αυτό διάστημα είδα μόνον την ’Αστυνομία έν τή έκτελέσει του
καθήκοντος της, την Τροχαία καί τούς άστυνομικούς Τάξεως. Μου φαίνονται ικα
νότατοι, θαυμάσιοι άνδ'ρες, καλώς εκπαιδευμένοι, εύγενέστατοι προθυμότατοι καί
έκτελοΰν την υπηρεσία τους κατά τρόπο υποδειγματικό. Φεύγοντας παίρνω μαζί
μου τις καλλίτερες έντυπώσεις απ’ αυτούς. ’Επίσης βρήκα όλους τούς ’Αθηναίους
μέ φιλικά αισθήματα, πράγμα πού είναι ύπέροχο.
—Θά θέλατε νά μάς πήτε κάτι γιά τούς άκροατάς μας καί τούς θαυμαστάς
σας;
—Πάρα πολλά θάθελα νά πώ, περισσότερα άπό ό,τι μπορώ. Θάθελα νά σάς
μιλήσω γιά την ’Αθήνα, πού ή ομορφιά της ξεπερνά την περιγραφή πού μαθαίνουμε
στήν ιστορία καί στά ζουρνάλ... γιά τον Παρθενώνα πού όταν τον έπισκέφτεται κα
νείς αισθάνεται την ιστορία τής Ελλάδος στά υπέροχα κτίριά του... Την ομορφιά
αύτών πού είδα δεν μπορώ νά την περιγράφω πιστά, γιατί ή ’Αγγλική γλώσσα δέν
έ'χει τις κατάλληλες λέξεις...
Μά, καθώς είπα καί πριν, δέν θά ξεχάσω ποτέ τον λαό τών ’Αθηνών...
•—Κύριε Κοΰπερ, σάς εύχαριστοϋμε πάρα πολύ καί γιά μιά άκόμα φορά σάς
εύχόμεθα το «Καλώς ήλθατε» στήν ωραία μας Χώρα.
—Εύχαριστώ πάρα πολύ.
Τήν ώρα τής συνεντεύξεως προς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, ειδικό κινηματο
γραφικό συνεργείο έπαιρνε ταινία γιά τή διεθνή εταιρεία ’Επικαίρων Σίνε—Νιούς
καί γιά τά Ελληνικά έπίκαιρα.
*

* *
’Έ τσι ή 'Τπηρεσία ραδιοφωνικών έκπομπών της ’Αστυνομικής Σχολής έπετυχε μιά άκόμα υπέροχη έκπληξη. ’Εξασφάλισε δηλαδή μιά μακρά κι’ ενδιαφέρουσα
συνέντευξη, πού μεταδόθηκε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα τής 13 ’Ιουνίου, άπό τήν
εκπομπή τής ’Αστυνομίας.
Κι’ ήταν διπλή αύτή ή επιτυχία, γιατί (σημειώστε το αυτό) ήταν ή Μονα
δική ραδιοφω νική σ υνέντευξη πού έδωσεν ό διάσημος ηθοποιός ειδικά καί
αποκλειστικά γ ιά τή ν έκπομπή τής ’Αστυνομίας.
‘ Η έπιτυχία αύτή, πού άνέβασε σέ ΰψη καλλιτεχνικής αξίας τήν άστυνομική
έκπομπή, πιστοποίησε επίσης τό γεγονός ότι ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων
είναι ή έκπομπή τών μεγάλων καλλιτεχνικών έπιτυχιών καί έκπλήξεων καί δίκαια
θεωρείται ως ή καλλίτερη έκπομπή τής Πρωτευούσης.
’Από τά βάθη τής καρδιάς μας στέλνουμε στον καλό μας φίλο, τον άγέραστο
βασιληά τής οθόνης, τόν Γκάρυ Κοΰπερ, τις πιο καλές μας ευχές γιά κάθε έπιτυχία
καί ευτυχία στή ζωή.
Σ.Κ.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΟΚ .ΑΡΧΙΦ ΥΛΑΚΟΣ

Τελετή ορκωμοσίας
νέων Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων
« . . . .Έ τ σ ι βα δ ίζο υμ ε έ μ ε ΐς , 35 τώ ρ α χ ρ ό νια ,
τόν ά νώ μ α λο δρόμο τή ς ’ Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π όλεων
κ ι’ ί τ σ ι πρέπ ει ν α τόν β α δ ίσ ε τε κ ι’ έσ ε ΐς, όέν
θέλετε νά νο ιώ σ ετε ά γ α λ λ ία σ ι, δταν θά έχετε
δ ια νύ σ ει τή λεω φ ό ρ ο τή ς ’ Α σ τυνο μ ία ς Π όλεων
κ α ί θά βρίσκ εσθε στό τέρ μ α α υ τ ή ς , όπου ύ ψ ο ϋ τ α ι ένα ς ύπέροχος β ω μ ό ς , το ϋ Κ αθήκοντος κ α ί
τή ς ’ Α γ ά π η ς .. . . »
( ’Από τήν ομιλία τοϋ Δ/ντοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου)

9 ’Ιουλίου 1956
Δειλινό...
Οί ύστερες άχτΐδες του ήλιου φωτίζουν τό φτωχό μου κήπο... καί, καθώς πέ
φτουν στις βιολέττες και τ ’ άλλα λουλούδια, κάνουν κάποιες στάλλες νερού, πουχουν
πέσει πάνω στα φύλλα τους, νά λαμπυρίζουν σαν χιλιάδες πολύτιμα πετράδια...
Μιά γαλήνη, μιά συγκλονιστική γαλήνη, έ'ρχεται άπό μακριά... ’ίσως άπό τις
πελώριες κορφές του βουνού, πού υψώνει περήφανο τ ’ άνάστημά του εκεί άπέναντι,
καί καίγεται άπό τή φωτιά τοϋ δειλινού, ένω πελώριες σκιές, σάν μυθικοί γίγαντες,
περνάνε δλο μεγαλοπρέπεια καί χάνουνται μαζί μέ τον ήλιο, πέρα μακριά... στο
’Άγνωστο Σταυροδρόμι τής χρονικής ετούτης μεταλλαγής...
Ά πό τό χαμηλό μαντρότοιχο τού κήπου μου, κάτω άπό τις πυκνές φυλλωσιές
των δέντρων του, τό θέαμα πού άντικρύζω είναι έξαιρετικά μαγευτικό... ένω άντικρύ μου μιά πέτρινη ολόλευκη έκκλησούλα, μέ τό μισογκρεμισμένο της σήμαντρο
καί τό χαμηλό πεζούλι, μοιάζει μέ εικόνα άπό παληό βιβλίο περασμένων χρόνων...
"Υστερα τό ταπεινό ’κκλησάκι χάνεται σιγά-σιγά, μέσα στά ξεθωριασμένα
μώβ σκοτάδια τής πρώτης νύχτας, γιά ν’άπομείνη μονάχα 6 άκαθόριστος δγκος
του στήν ’ίδια θέση... καθώς οί μορφές των άγιων παίρνουν μιά άλλοιώτκη, άπόκοσμη έκφραση, κι’ ένας πιστός πιο κεΐ, γονατισμένος ευλαβικά κοντά στό Ψαλτήρι
σιγοκουβεντιάζει μέ τήν ψυχή του κατανυκτικά :
Φως ιλαρόν, άγιας Δόξης...
...Καί τό δειλινό δλο καί χάνεται, κυνηγημένο άπό τούς μαύρους νυχτερινούς
πολεμιστές...
Στέκω μονάχος στον κήπο μου καπνίζοντας, ένω στά μανίκια μου τά τρία
γαλλονάκια λάμπουν σάν φώτα, θαρρώ άπό πολύ μακριά...
Κι’ άναπολώντας τή σημερινή μου μέρα, νοιώθω τήν έπιθυμία νά γονατίσω
κι’ εγώ, σάν τόν άγνωστο πιστό, μπροστά στό Ψαλτήρι, καί νά συνεχίσω στον ίδιο
τόνο τήν προσευχή του :
Ίδόντες φώς εσπερινόν
ύμνοΰμεν Πατέρα, Υιόν καί Ά γιον Πνεύμα, Θεόν...

F
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Ξαναφέρνω στή μνήμη μου, σχεδόν για εκατοστή φορά, όσα είδα κ ι’ όσα ακόυσα
σήμερα, καί μέ κυριεύει ένας άκατανίκητος πόθος νά ξαναζήσω μιά-μιά την κάθε
στιγμή της σημερινής μέρας...
Είμαι ευτυχισμένος, απέραντα ευτυχισμένος...Είμαι δακρυσμένος άπό συγκί
νηση...
Καί ξαναθυμάμαι πάλι αύτό τό πρωϊνό........................................................................

Ό Ύ φ υ-rroupyos τ ω ν ’ Εσωτερικών κ. Άθοίνασίου, ό Βουλευτής κ. Γλύκας, ό Α ρ χ η γό ς

κ. Κόκκινος, ό Διοικητής τ ω ν Σ χολών κ. ’Αρχιμανδρίτης καί οί κ. κ. Δ ιοικηταί Σχο
λ ώ ν Ε ύελπίδων, Ικ ά ρ ω ν καί Τ εθωρακισμένων κατά τή ν επαρσιν τή ς Σημαίας.

... όταν, κατά τις 8 ή ώρα, βρεθήκαμε συναγμένοι, μέ τούς συναδέλφους μου,
στο προαύλιο της Σχολής, φορώντας τις καινούργιες στολές μας...
Τα λεπτά τής ώρας κύλησαν γρήγορα καί δεν τά προσέξαμε μέ τήν κουβέντα,
ώσπου κάποτε άνοιξε διάπλατα ή Κεντρική πύλη καί μπήκαν οι πρώτοι επισκέπτες...
ύστερα άλλοι... κι’ άλλοι... μέχρι πού γέμισε ασφυκτικά ολόκληρος ό χώρος του
γηπέδου...
Μά όσοι έρχονταν δέν ξεχύνονταν στο προαύλιο άτακτα εδώ κι’ έκεΐ, μά στέ
κονταν καθένας στή θέση του, λές καί κάποιος άόρατος γυμναστής τούς χώρισε σέ
μικρές-μικρές, εύθύγραμμες φάλαγγες, παράλληλες καί ομοιόμορφες...
Καί έπί κεφαλής τής κάθε παρατάξεως μικρές καθοδηγητικές πινακίδες, γραμ
μένες πάνω σέ μπλέ, κομψά, ξύλινα υπόβαθρα, άνέφεραν πάντα όταν τις κύτταζες
ποιοι είναι αύτοί πού έχουν καταλάβει τόν κάθε χώρο...
Διαβαίνοντας αΐστάνθηκα σάν χαμένος άνάμεσα σέ τόσο κόσμο... Δεξιά στην
πόρτα ένοπλο τιμητικό άπόσπασμα άπό 20 άστυφύλακες άποδίδει τιμές στους προσερχομένους... πιο κεΐ δυο διμοιρίες δοκίμων άστυφυλάκων, μέ τις καινούργιες πεντα
κάθαρες στολές τους, πλαισιώνουν τήν Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας, πού, ύπό τήν
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διεύθυνση του μαέστρου και φίλου κ. Μπουκουβάλα, έδωσε το γιορταστικό νόημα
της τελετής...
’Αντίκρυ εμείς... οί νέοι 'Υπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες, άμίλητοι, μ’ ένα
ζεστό καρδιοχτύπι νά μας συγκλονίζη ..
Τ’ άσπρα γάντια μας μοιάζουν σαν 100 ζευγάρια περιστέρια, πού όταν υψω
θούν στον άγέρα, την όδρα τής ορκωμοσίας, θά πάνε νά φέρουν την ’Άνοιξη στην ’Α
στυνομία Πόλεων πού, αγέραστη κι’ άλύγιστη στο διάβα των καιρών, συνεχίζει τό
δύσκολο έργο της, γιά την διαφύλαξη των πιο πολύτιμων ιδανικών καί τών κοινωνι
κών άγαθών.
...Πιο κεΐ δεκάδες αστυνομικών... "Ολοι οί βαθμοί άντιπροσωπεύονται, καθώς
τά χιονισμένα μαλλιά τών Διευθυντών μας δημιουργούν τό εθνικό Σύμβολο τών πα
ραδόσεων τού ’Αστυνομικού Σώματος... Δίπλα τους οί αντιπροσωπείες τών δια
φόρων στρατιωτικών Σωμάτων καί 'Όπλων, συνάδελφοι καλοί κι’ : άγαπημένοί καί
συναγωνιστές στον ’ίδιο ιερό άγώνα, γιά τό μεγαλείο τού ’Έθνους μας...
Καί στην άκρη, άριστερά οί οίκογένειές μας, οί φίλοι μας, οί γνωστοί μας,
τά παιδιά μας, οί γυναίκες μας, περιμένουν νά μάς χειροκροτήσουν συγκινημένοι
καί νά μάς πουν, ίσως μέ ένα ζεστό δάκρυ, πόσο πολύ περήφανοι είναι γιά μάς...
Θεέ μου πόσος κόσμ ος!!!...
Θυμάμαι ύστερα γιά μιά άκόμα φορά τή Σχολή... Μια μοντέρνα 6ψη είχε
πάρει, καί μάς χαμογελούσε ένθαρρυντικά καί μάς ύπενθύοιιζε ότι άπό δώ μέσα ξε-

Ό Σεβασμιώτατος

Μ ητροπολίτης Εύρίπου κ. ’Αλέξιος μετά τ ώ ν Ιερέων
Ιεροτελεστίαν τή ς ορκωμοσίας.

κατά "την

κίνησαν οί στρατιές εκείνων πού έφτειαξαν την ιστορία τής ’Αστυνομίας, μέ ιδρώτα
καί μέ αίμα...
'Η Σχολή είχε σήμερα τό πρωί, ένα πανηγυρικό χρώμα πού δέν λέγεται, ούτε
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γράφεται... Μονάχα όσοι την είδαν μπόρεσαν νά καταλάβουν τούς παλμούς της...
Πνιγμένη στά λουλούδια καί στις Σημαίες, παρουσίαζε ένα θέαμα τόσο γου
στόζικο, τόσο επιτυχημένο καί απλό μαζί, ώστε έκανε τούς πιο πολλούς έπισκέπτας
μας νά παραξενευτούν καί νά θαυμάσουν...
Καλοβαλμένες διακοσμήσεις... καλαίσθητα μικρούτσικα μπιμπελώ... στολί
δια ξεχωριστά όμορφα καί χαρούμενα, φτειάχνουν ένα όμορφο καλλιτεχνικό σύνο-

Οί νέοι .'Υ παστυνόμοι δίδο ντε; τόν νενομησμένον δρκον.

λον, πού μεταβάλλει καί πάλι τή Σχολή σ’ ένα κομψό κεντράκι πολυτελείας...
’Άνεση, πολλή άνεση καί ευγενικό γούστο, κυριαρχούν παντού... Μια ψυχική
ζεστασιά καί μιά άπλή μαγεία απλώνονται' ολόγυρα...
’Από πολλές μέρες τώρα 6 Διευθυντής μας, ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, έμόχθησε
γιά νά φτιάξη τή Σχολή έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα...
’Από τά χαράματα, ίσαμε αργά τό άπόγευμα, τόν βλέπαμε νά δουλεύη, αδιά
κοπα νά δουλεύη, δίνοντας παντού τό μέτρο τής πανέμορφης άξίας του.
Μέ τόν προοδευτικό ρωμαντισμό του καί τήν εύγενική ρεαλιστική του απλό
τητα ώνειρεύτηκε καί έπραγματοποίησε γιά μιά ακόμα φορά ένα θαύμα... ένα τεχνικό
θαύμα... ένα θαύμα καλλιτεχνικής σκηνοθεσίας άσύγκριτης... Τά.θαυματουργά χέ
ρια το.υ πού τά κινούσε ή ζεστή ψυχή του μετέβαλαν καί τό τελευταίο ακόμα λιθα
ράκι τού προαυλίου σέ στολίδι πανάκριβο.
'Η φετεινή διακόσμηση τού Τουριστικού Περιπτέρου τής Σχολής ξεπέρασε
κάθε προσδοκία...
ΓΙοΰ τά βρήκε τόσα λουλούδια; Ποιά αρχή άκολούθησε τοποθετώντας τις ση
μαίες, τούς θυρεούς καί τ ’ άλλα διακοσμητικά αντικείμενα;
Κανείς δεν μπόρεσε νά καταλάβη...
Λουλούδια φυτεμένα μέσα σέ τετράγωνα κομμάτια χώμα περιφραγμένα
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καλαίσθητα, ή σέ γλάστρες πού τις έφερε κι’ αυτές ό Διευθυντής έφέτος στη
Σχολή, δεν ξέρω άπό ποϋ...Τά παράθυρα, οί πόρτες, οί φεγγίτες, οί κολώνες, τα ύποστηρίγματα όλα στολισμένα μέ τέτοιο τρόπο ώστε να εύχαριστοΰν το μάτι καί νά
γαληνεύουν την καρδιά...
Καί στο κέντρο του προαυλίου ένα δεύτερο μικρό ΰποστεγάκι (φτειαγμένο
άπό τον ίδιο την περασμένη βδομάδα) μέ πράσινη τέντα άπό πάνω... ’Εκεί θά στα
θούν οί επίσημοι...
’Αριστερά ή ξύλινη έξέδρα γιά τούς ιερείς... καί δίπλα τό μικρόφωνο, ό ενι
σχυτής, τό μαγνητόφωνο, μέ όλες τις τεχνικές εγκαταστάσεις τής Σχολής, πού είναι
οί τελειότερες τού τόπου μας...
...Οί μικρές Σημαιοΰλες άνεμίζουν περήφανες, πάνω άπό τούς θυρεούς μέ τό
αστυνομικό εβλημα, καθώς ένα απαλό άεράκι τις χαϊδεύει προστατευτικά... Καί
μπροστά στούς επισήμους, ένας ύπερύψηλος ιστός, μέ φόντο τον καταγάλανο ούρανό,
περιμένει νά φιλοξενήση τή μεγάλη Σημαία τής Σχολής...
...Θυμάμαι υστέρα τήν άφιξη των έπισήμοίν...
Θάταν 9 καί μισή σχεδόν ή ώρα όταν άπό τήν Κεντρική πύλη έμφανίστηκε ό
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εύρίπου άγιος ’Αλέξιος καί, ύπό τούς ήχους τού
εμβατηρίου, ήλθε καί κατέλαβε τή θέση του στήν ξύλινη έξέδρα...
Πρόκειται γιά ένα εκλεκτό Άξιωματοΰχο τής ’Εκκλησίας, πού κατάκτησε τήν
αγάπη μας καί τίμησε τήν τελετή μας.
...Λίγο ύστερα, θερμά καί παρατεταμένα χειρογροτήματα άπό όλες τις πλευρές
τού γηπέδου, αναγγέλλουν τήν άφιξη τού ’Αρχηγού μας, τού κ. Νικολάου Κόκκινου.
'Ο εύγενικός καί δραστήριος ’Αρχηγός μας, άντιπροσωπεύει τήν πιο θετική
μας έλπίδα καί τήν ωραιότερη εγγύηση ότι όλα θά πάνε καλά.
Δίκαια ό ’Αρχηγός μας μάς έχει κάνει νά τον αγαπήσουμε, γιατί ξέρουμε όλοι
πόσο πολύ πονάει τήν ’Αστυνομία καί πόσα πολλά τής έχει προσφέρει στήν πλούσια
αθόρυβη σταδιοδρομία του.
Στήν Κεντρική είσοδο ό Διευθυντής μας άναφέρει στον κ. ’Αρχηγό... ΤΗταν
μιά σκηνή πού σέ πλημμύριζε μεγαλόπρεπα ρ ίγ η !!!...
Καί στήν συνέχεια ό κ. ’Αρχηγός έπιθεωρεΐ τά παρατεταγμένα τμήματα καί
προχωρεί στο κέντρο τού γηπέδου, πλάι στούς Βουλιευτάς, τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς καί τούς ’Αρχηγούς των Στρατιωτικών κλάδων...
...Λίγο πριν άπό τις 10 προσήλθεν ό Έξοχώτατος 'Υφυπουργός των ’Εσωτε
ρικών κ. ’Αθανασίου.
'Ο κ. 'Υφυπουργός ε7πθεωρεΐ τό τιμητικό άπόσπασμα καί παίρνει θέση άνάμεσα στούς έπισήμους.
..."Υστερα, ώ, υστέρα, δέν θυμάμαι τίποτα... "Ολα μπερδεύτηκαν στη θύ
μησή μου κι’ έφτιαξαν μιά συγκλονιστική στιγμή άτέλειωτη, πού δέν νομίζω ότι
μπορεί ποτέ νά σβήση άπ’ τή μνήμη μου...
...Θυμάμαι τή Σημαία πού υψώθηκε περήφανη, πάνω στον ολοκαίνουργιο
ιστό της... τήν επιθεώρηση τού κ.'Υφυπουργού... τήν πομπή τού'Ιερού Ευαγγελίου,
πού πλαισιώνονταν άπό τό τιμητικό άπόσπασμα τών άστυφυλάκων μέ τέτοιο ρυθ
μικό τρόπο καί επιβλητική ομορφιά ώστε μοΰ γεννήθηκεν ή επιθυμία νά χειροκρο
τήσω...
...Τήν Θεία Λειτουργία, πού, σάν δυνατό ψυχικό κρασί, μέ ζάλισε καί μί έκανε
νά πέσω σέ μιά γαλήνια έκσταση, καθώς άντάμωσα ανοιχτό τον Ούρανό καί κάποιους
άγγέλους νά κατεβαίνουν ψέλνοντας, μέ ολόλευκα στεφάνια στις φτερούγες τους...
Κι’ υστέρα κάποια λόγια πού μάς τάλεγεν ό Δεσπότης καί τά ξαναλέγαμε έμεΐς,
μέ σηκοψένο τό δεξί χέρι στον άγέρα... ~Ηταν ένας όρκος!!!
"Ενας δυνατός σεισμός συντάραξε τούς ψυχικούς μου κόσμους”καί ένα δυνατό
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αστροπελέκι άναψε μια θεόρατη φωτιά μέσα τους... καθώς μια άστραπή φώτισε
τούς τάφους των πατέρων μου καί ξέθαψε άπ’ τά χαλάσματα την 'Ιστορία τής Ε λ 
λάδος...
Πολλές φορές ρωτήθηκα τι άρά γε νά αΐστάνεται αύτός πού, νόμιμα καί επί
σημα, ορκίζεται σαν δημόσιος υπηρέτης... Καί είχα την έντύπωση δτι σήμερα θά-

Ό Υ φ υ π ο υ ρ γ ό ; ’Εσωτερικών κ. ’Α θανασίου παραδίδει τ ά δ ιπ λ ώ μ α τα εις τους νέους
Ύ πα στυνό μ ο υς.

παιρνα μιά, κάποια άπάντηση στην άπορία μου... "Ομως καί πάλι σήμερα δέν πήρα...
Γιατί, δ,τι ένοιωσα έκείνη τη στιγμή δέν μπορώ νά τό ξανανοιώσω ποτές άλλοτε...
Ούτε στήν πιο συγκλονιστική χαρά, ούτε στήν πιο μαύρη, λύπη... Ή ταν κάτι κι’
άπ’ τά δυό... ’ Ηταν κάτι άπ’ τό άσύλληπτο μεγαλείο τής Ζωής... καθώς ό Θεοφι
λέστατος άγιος ’Αλέξιος άπήγγελλε άργά-άργά τον ιερό δρκο, καί μέ σταθερή φωνή
τον έπαναλαμβάναμε εμείς...
«'Ορκίζομαι, νά φυλάττω Πίστιν εις τήν Πατρίδα καί τον Συνταγματικόν
Βασιλέα των Ε λλήνων........... »
...Κι’ εκεί, προς τό τέλος τοϋ δρκου, τό χέρι δέν ήταν πιά άκίνητο ψηλά... Σιγότρεμε.... Γιατί μέσα ή καρδιά φτερούγιζε άσυγκράτητη στους τόπους τούς δι
κούς της...
«...Καί νά διαχειρίζωμαι τιμίως καί εύσυνειδήτως τήν άνατεθεΐσαν μοι άποστολήν............»
...'Ύστερα έγινε σιωπή... κι’ άπό τά σπλάχνα της ξεχύθηκε μιά άγγελική μου
σική... Ή τα ν τόσο απλή, τόσο γλυκειά, τόσο βελούδινη, ώστε δύσκολα κρατιώσουνα
όρθιος στήν προσοχή... Κάτι είχε ξεκινήσει άπ’ τήν καρδιά καί έσφιγγε τό λαιμό,

3714

Σημειώσι

:νός δοκίμου ’ Αρχιφύλακος

σαν θηλειά... Τί ήταν αύτό, ποτέ δέν 0ά μπορέσου νά το εξηγήσω... Μετά τον ’Εθνικό
"Υμνο, μας έδωσαν τό παράγγελμα τής άναπαύσεως...
...Καί, μέσα στη σιωπή πού άκολούθησε, άκούστηκε ή ’ίδια, ή γνώριμη κι’ αγα
πημένη μου φωνή... αύτή ή επιβλητική ,καί γαλήνια μαζί φωνή, πού τόσες φορές
μέ κατηύθυνε στη ζωή μου...
'Ο Διευθυντής μας, ό κ. Άρχψ,ανδρίτης, μπροστά στο μικρόφωνο...
...'Ο άνθρωπος πού ξεσήκωσε επανάσταση πίστεως καί ένθουσιασμοΰ στούς
υφισταμένους του, καί πού ξεσήκωνε ακόμα κύματα αγάπης, άνάμεσα στο κοινό γιά
την Αστυνομία, άπλός, δίχως επάρσεις καί έξαλλους ρητορισμούς, φωτισμένος άπό
τό "Αγιο Φως τής Πανανθρώπινης Α γάπης του Χριστού, ήρθε σάν φίλος—όπως
τόνισε—νά μάς ζητήση ν’ άγαπήσουμε... νά νοιώσουμε τήν Μεγάλη έτούτη έντολή
καί νά τήν κάνουμε δική μας...
...Ή τα ν καταφανώς συγκινημένος ό Διευθυντής μας... κ ι’ όταν μάς κύτταγε,
μιά παντοδύναμη ικανοποίηση πλανιώταν στο βλέμμα του...
Κι’ εμείς, όλο εύγνωμοσύνη, τού αφιερώσαμε τον κάθε κτύπο τής καρδιάς μας...
Αύτός, καί οί σεβαστοί μας Καθηγηταί, πού άκούραστοι μάς κατήχησαν στά
μυστικά τού βαθμού μας, θά μείνουν γιά πάντα στή θύμησή μας σάν τά πιο ιερά μας
πρόσωπα...
Κι’ ό Διευθυντής μας, παίρνοντας τό λόγο, ειπε τά εξής :
«Νέοι 'Υπαστυνόμοι καί Νέοι Άρχιφύλακες,
« Μέ τήν ευλογία τής ’Εκκλησίας καί μέ τον όρκο πίστεως προς τήν Πατρίδα,
» προς τον Βασιλέα καί προς τό Λαό, τον όποιον έδώσατε ενώπιον τού Θεού, άνα» λαμβάνετε άπό σήμερα τά καθήκοντά σας, ως βαθμοφόροι τής ’Αστυνομίας Πό» λέων.
« Ή Ά στυν. Σχολή μέ τούς εξαίρετους επιστήμονας Καθηγητάς της καί μέ
» κάθε μέσο, σάς κατήρτισε έπιστημονικώς, καί σάς έδωσε όλα εκείνα τά εφόδια,
» μέ τά όποια θά μπορέσετε ν’ άναδειχθήτε, καί νά φανήτε άξιοι τής εμπιστοσύνης τής
» Πολιτείας καί των προσδοκιών τής ’Αστυνομίας.
«’Έχετε έργασθή όλοι προηγουμένως ώς αστυφύλακες καί γνωρίζετε άσφα» λώς ότι αυτοί, κατά πρώτο λόγο, αποτελούν τή βάση γιά τήν εσωτερική άσφά» λεία τού Κράτους, γιά τήν προάσπισι τών ελευθεριών τών πολιτών καί γιά τήν
» περιφρούρησι τής ζωής τής τιμής καί τής περιουσίας αύτών.
« Οί αστυφύλακες λοιπόν είναι τό βασικό καί απαραίτητο στοιχείο, είναι
)) αύτό τούτο τό αιμα τού Ά στυν. Σώματος. ’Αλλά στήν καρδιά τής ’Αστυνομίας
» είσθε τοποθετημένοι σείς, οί βαθμοφόροι. Οί παλμοί τής δικής σας καρδιάς είναι
» εκείνοι πού κινούν ρυθμικά τον ’Αστυνομικό ’Οργανισμό.
« Οί παλμοί τής καρδιάς τών ’Αξιωματικών, οδηγούν τούς αστυφύλακες σέ
)) πραςεις ανωτερότητος κατά τήν έκτέλεσι τών καθηκόντων αύτών.
« Οι παλμοί τής δικής σας καρδιάς, θά μεταδίδουν στούς υφισταμένους σας
» τά υψηλά αισθήματα τής πίστειος προς τό Θεό, τής αύτοθυσίας, τής φιλαλληλίας,
» τού Δικαίου καί τής αγάπης προς τον Ελληνικό Λαό.
« Δέν πρόκειται σήμερα νά σάς ύπομνήσω τά ειδικά καθήκοντα καί τις ύπο» χρεώσεις σας ώς άστυνομικών, καί μάλιστα ώς βαθμοφόρων τού Σώματος.
« Αύτά τά έδιδάχθηκε καί είμαι βέβαιος, ότι όχι μόνον τά γνωρίζετε καλώς,
» αλλά καί ότι πιστεύετε απολύτως στήν αξία τους.
-« Μά, γιά τήν ’Αγάπη, γιά τό υπέροχο αύτό Χριστιανικό έμβλημα δέν ήμπορώ
» παρά νά έπανέλθοκ
« Πρέπει νά γνωρίζετε, νέοι 'Υπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες, ότι, πάνω στο
» αίσθημα αύτό τής αγάπης προς τον πολίτη, έστηρίχθη καί στηρίζεται ακόμη όλό» κλήρο τό οικοδόμημα πού λέγεται Αστυνομία Πόλεων.

Τελετή ορκωμοσίας νέων 'Υπαστυνόμων καί Ά ρ χιφυλάκω ν

3715

« Καί σήμερα, ύστερα άπό 35 ολόκληρα χρόνια, στην κορυφή τού οΐκοδομή» ματος αυτού, της ’Αστυνομίας Πόλεων, κυματίζει, ώς έμβλημά της, τό λάβαρο
» τής ’Αγάπης.
«'Όλοι αύτοί οί ανώτεροι σας πού παρίστανται σήμερα στην επίσημη αυτή

Οΐ νέοι βαθμοφόροι παρελαύνοΐ’τ ε; eis τό προαύλιον τήζ Σχολή;, κα τά τή ν τελετή ν
τής ορκωμοσία; τ ω ν .

» τελετή τής ορκωμοσίας καί σάς καμαρούνουν, αισθάνονται μεγάλη ίκανοποίησι,
» γιατί βλέπουν ότι τό οικοδόμημα, τό όποιο αυτοί έθεμελίωσαν, τό έστήριξαν πάνω
» στο υψηλότερο άνθρώπινο αίσθημα, στο αίσθημα τής άγάπης προς τό Λαό.
« Καί έκράτησαν όλα αύτά τά χρόνια άσβεστη τή φλόγα τής άγάπης των προς
» όλους- καί με τή φλόγα αυτή έφώτισαν καί φωτίζουν τό δρόμο τους προς τό καθή» κον, άλλα καί τό δρόμο εκείνων πού βρίσκονται μέσα στά σκοτάδια τού εγκλήματος
» καί τής παρανομίας. Μάλιστα φίλοι μου, (έπιτρέψατέ μου νά σάς άποκαλέσω σή» μέρα φίλους, γιατί δέν ύπήρξατε μόνον μαθηταί μου, αλλά καί πραγματικοί φίλοι
)) μου), όλοι εμείς οί άνώτεροί σας, πού μέ ασπρισμένα τά μαλλιά ήρθαμε εδώ σήμερα
» καί όλοι έκεΐνοι πού δέν ύπάρχουν καί πού είμαι βέβαιος ότι ή ψυχή τους περίΐ» πταται στο χώρο αύτό τούτη τή στιγμή, αγαπήσαμε τον πολίτη, άδιακρίτως φυ» λής ή θρησκεύματος, άδιακρίτο>ς φρονημάτων ή μορφώσεως, άδιακρίτο^ς κοινωνικής
» τάξεως, άδιακρίτως τέλος ηλικίας ή φύλου. Τον αγαπήσαμε μέ τά προτερήματά
» του άλλα καί μέ τά έλαττώματά του.
« Καί έκάναμε τό παν γιά νά τον προστατεύσουμε καί δεχθήκαμε πολλές φο» ρές, άντί δροσερού ολίγου ύδατος, όξος καί χολήν, χωρίς όμως νά μειώσουμε τό
«βαθμό τής άγάπης μας. Τό άντίνομο χέρι τό άφωπλίσαμε. άλλα δέν \ ο κόψαμε.
» Στον υβριστή μας έμειδιάσαμε, καί τότε έκεΐνος μέ καλωσύνη ήρθε νά μά.ς ζητήση
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συγγνώμη καί νά γίνη φίλος μας. Τον υπερόπτη πλούσιο τον αναγκάσαμε νά άγκαλιάση τον αστυφύλακα καί νά τον φιλήση στο μέτωπο, γιατί στάθηκε κάποτε δάσκαλός του στο ύπέροχο μάθημα της άγάπης του πλησίον. Τον μικρό τον πήραμε
άπό τό χέρι καί μαζί του μιλήσαμε σαν παιδικοί φίλοι, καί μας ακούσε. Καί στό
δολοφόνο άκόμη, άφοΰ τον κρατήσαμε σταθερά μέ τα στιβαρά χέρια του νόμου,
μπορέσαμε, νά μεταγγίσουμε, στή σκοτινιασμένη άπό τό έγκλημα ψυχή του, μερικές
σταγόνες άνθρώπινης άγάπης.
« ’Έ τσι βαδίζουμε έμείς, 35 τώρα χρόνια, τον άνώμαλο δρόμο τής ’Αστυνομίας
» Πόλεων καί έτσι πρέπει νάτόν βαδίσετε καί σεις, αν θέλετε νά νοιώσετε άγαλλίασι,
» όταν θά έχετε διανύσει τη λεωφόρο της ’Αστυνομίας Πόλεων καί θά βρίσκεσθε
» στό τέρμα αυτής, όπου ύψοΰται ένας υπέροχος βωμός, ό βωμός τοϋ Καθήκοντος
» καί τής Ά γ ά π η ς, μέ χαραγμένα τά ονόματα όλων των γνωστών καί άγνώστων
)) άστυνομικών πού άνάλωσαν τή ζωή τους ή έπεσαν μαχόμενοι πιστοί στην Ελλάδα,
» πιστοί στό καθήκον, πιστοί στήν άγάπη τους προς τό Λαό, πιστοί τέλος στά ίδα» νικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
« ’Εκεί, θ’ άποθέσετε τότε ένα κλαδί δάφνης,καί μέ ήρεμη τή συνείδησι,μέ άφατο
» ψυχική ίκανοποίησι καί μέ ένα δάκρυ ίσως, θ’ άποσυρθήτε γιά νά δώσετε τή θέσι
» σας στους νέους άστυνομικούς, όπως κάνουμε καί μεΐς σήμερα γιά σάς.
« Σέ λίγο θά σάς καμαρώσουμε παρελαύνωντας καί θά σάς εύχηθοΰμε μέ δλη
» μας τήν καρδιά νά σταθήτε άξιοι τής έμπιστοσύνης του Λαοϋ καί νά μή ύποστεί» λητε ποτέ τή Σημαία τής άγάπης σας προς αύτόν, δ,τι δήποτε κι’ αν συμβή, γιατί
» ό Λαός μας είναι πονεμένος, άλλά στέκει πάντα υπερήφανος σ’ δλα τά σταυροδρό» μια τής 'Ιστορίας, γιά νά προασπίζη τά πανανθρώπινα ιδανικά τής κοινωνικής
» καί τής πολιτικής έλευθερίας.
«"Ας άναφωνήσουμε λοιπόν τώρα μαζί:
« Ζήτω ή άθάνατη Ε λληνική Πατρίδα!
« Ζήτω ό Βασιλεύς!
« Ζήτω ή ’Αστυνομία Π όλεων!»
*
* *
’Ακολούθησε ή άπονομή διπλωμάτων προς τούς νέους 'Υπαστυνόμους.
... Κι’ υστέρα παρελάσαμε...
Προσπαθήσαμε νάχουμε δσο πιο περήφανο παράστημα καί σταθερό βήμα μπο
ρούσαμε, καθώς άκούγαμε τον κόσμο γύρω νά μάς χειροκροτά καί νά μάς εύχεται,
καί τόνε βλέπαμε νά δακρύζη καί νά μάς χαιρετά...
Κοντά μας οί γυναίκες μας καί τά παιδιά μας, οί μανάδες μας καί οί άδελφές
μας, έκαναν τον σταυρό τους, καί έκλαιγαν, καί μάς έλεγαν κάθε τόσο καί λιγάκι
πώς σήμερα είναι γ ι’ αυτούς μιά ευτυχισμένη άξέχαστη μέρα...
"Υστερα θυμάμαι τήν Μεγάλη Αίθουσα τής Σχολής... Κι’ έδώ ή ίδια σκηνο
θεσία, τό ίδιο άπλό γούστο, ή ίδια διακόσμηση... έργο κι’ αύτό τού Διευθυντού μας...
Καί μιά θαυμάσια άστυνομική ορχήστρα στό βάθος, σκόρπισε τό κέφι καί
ένωσε σέ άμέτρητα χορευτικά ζευγάρια τούς προσκεκλημένους έως άργά τό άπόγευμα...
Πλούσιοι, ορεκτικοί μεζέδες... μπύρες... γλυκίσματα κ ι’ άναψυκτικά προσφέρονταν γιά ώρες πολλές, άπό εύσταλεΐς κ ι’ εύγενικούς σερβιτόρους, ένώ τό-κέφι
πού επικρατούσε ήταν κάτι τό πρωτοφανές.
Κι’ ακόυσα, ακόυσα χίλιους έπαίνους γιά τήν Σχολή, άπό ξένους... καί ένοιωσα
περηφάνεια γιατί υπηρετώ έδώ... καί δλοι συμφωνούσαν δτι καμμιά άλλη τελετή
ορκωμοσίας δέν είχε τέτοια πανηγυρική έπιτυχία καί τόσο άνεξάντλητο κέφι...
Κι’ δταν τό κέφι είχε φτάσει στό ζενίθ του άνταμώσαμε τον Διευθυντή μας
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νά σέρνη το χορό μ’ εύλυγισία μικρού παιδιού... Καί καταχειροκροτήσαμε τον άν
θρωπο αύτό πού ακούραστα πρωτοστάτησε σε κάθε λεπτομέρεια αυτής τής αξέχα
στης γιορτής...
Καί καταχειροκροτήσαμε καί τούς καλούς Καθηγητάς μας, τούς Ά ξιω μ ατι-

Οί νέοι 'Υ πασπυνόμ οι φω τογραφούμ ενοι μετά το υ Σ εβασμιωτάτου Μ ητροπολίτου Εύρίπου κ. ’Α λεξίου, το ϋ Ά ρ χ η χ ο ϋ κ. Κόκκινου, το ϋ Δ ιευθυντοΰ κ. Ρ ακιντζή, τοϋ
ΔιοικητοΟ τή ς Σχολής κ. ’Αρχιμανδρίτου, το ΰ Δ ιευθυντοΰ ’Α ρχηγείου κ. Τζηρίτη
καί ’Α ξιω ματικώ ν τή ς Σχολής, μετά τό πέρας τή ς ορκωμοσίας.

κούς μας, καί τον εύγενικό καί άξιο 'Υποδιοικητή μας, τον ’Αστυνόμο κ. Λυκούση,
πού στάθηκε άξιος συνεργάτης τοΰ Διευθυντοΰ...
*
* *
Στις 6 τό άπόγευμα συντεταγμένοι καταθέσαμεν στέφανο στο Μνημείο τοΰ
’Αγνώστου Στρατιώτου.
Τώρα τό δειλινό ξεψύχησε...
Κι’ ή Νύχτα βασιλεύει στον κήπο τοΰ σπιτιοΰ μου, όπου τ ’ άρωμα των λουλουδιών μοιάζει νά έρχεται άπό πολύ μακριά...
Τότε κάθισα νά συλλογιστώ καί νά φιλοσοφήσω...
Πριν 7 μήνες ήμουνα ένας αστυφύλακας... Καί μέχρι χτες τό βράδυ ένας δό
κιμος Άρχιφύλακας... Μά, άπό σήμερα τό πρωί, έγινα ένας Άρχιφύλακας, μέ τρία
ολόχρυσα γαλονάκια στή στολή καί μέ δικαιώματα άνακριτικοΰ ύπαλλήλου...
Τρεις σταθμοί δηλαδή... Ό πρώτος όταν βγήκα απ’ τή Σχολή ’Αστυφυλά
κων, καί είδα καί γνώρισα τήν ’Αστυνομία, πριν καλά-καλά γνωρίσω τή ζουή...
'Ο δεύτερος όταν πέτυχα στή Σχολή Άρχιφυλάκων κ ι’ έγίνηκα μαθητής της...
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Κι’ ό τρίτος σήμερα τό πρωί... δταν σήκωσα τδ δεξί χέρι ψηλά καί έδωσα τον
δρκο του βαθμοφόρου...
’Ανάμεσα στους τρεις αύτούς σταθμούς έκύλησε ή ζοοή μου... Καί άπό σήμερα
έπήρε μιαν ανηφορική κατεύθυνση... Πριν έρθω στήν ’Αστυνομία ήμουνα ακόμα
παιδί... Δεν είχα πάει ούτε στρατιώτης... Φοιτητής ακόμα, έζοΰσα ξένοιαστα κοντά
στούς δικούς μου...
Μά σήμερα... σήμερα τό πρωί... ένοιωσα πώς άξαφνα γέρασα καί κύρτω
σαν οί ώμοι μου κάτω άπό ένα πελώριο βάρος... Κάνοντας έναν απολογισμό στή ζωή
μου άνακαλύπτω δτι άργησα πολύ νά φτάσω κάπου... Αύτό είναι στο παθητικό μου...
"Ομως άνακαλύπτω συγχρόνως δτι έγινα ένας ώριμος άντρας καί άπόχτησα
τήν πείρα πού χρειαζόμουνα... Κι’ αύτό άνήκει στο ενεργητικό μου... '
Καί τά πεπραγμένα μου σταματάν έδώ μέσα απόψε... μέσα στο φτωχικό,
κήπο μου, δπου απαλλαγμένος άπό κάθε γήινο βάρος ένατενίζω μέ καθαρή καρδιά
τον Χριστό μου, για νά Τον εύχαριστήσω καινά Του ξαναθυμίσω δτι ή ζωή μου-Τού
άνήκει... καί δτι τις.... ξεθωριασμένες ιδέες των πατεράδων μου ποτέ δεν πρόκειται
νά τις προδώσω...
Πολλοί άπό σάς, καλοί μου φίλοι, έχετε μεγάλη γνώμη για μένα... Καί κάπου κάπου μου τό λέτε ή μου τό γράφετε. Δέν σάς τό λέω αύτό για νά όπερηφανευτώ,
άλλά γιατί θέλω νά έξομολογηθώ καί σέ σάς έκεΐνο πού είπα στον γέρο παπά τοϋ
μοναστηριού...
"Ο,τι έχω λοιπόν σήμερα, δλα, μά ΟΛΑ, τά χρωστάω σ’ έναν άνθρωπο. Στον
Διοικητή μου.
’Ό χι πώς μου χαρίστηκε καί με ξεχώρισε άπό τούς άλλους. ’Ίσα-ίσα πού στή
Σχολή Άρχιφυλάκων οκτώ φορές μέ τιμώρησε καί τρεις φορές μου στέρησε' τήν
έλευθέρα έξοδο. Δέν μου χαρίστηκε, άλλά μέ δίδαξε. Έ φτειαξε τό χαρακτήρα μου,
μουμαθε νά ζώ...
Τό τί χρωστάω σ’ Λύτόν, τον Μεγάλο Δάσκαλό μου, δέν μπορώ νά τό άναφέρω
στο σύντομο αύτό σημείωμά μου.
"Ομως πρέπει όλοι νά ξέρετε δτι ποτέ δέν θά είχατε αύτήν τήν καλή γνώμη
γιά μένα, εάν δέν μέ κατηχούσε στά μυστικά της δικής του δυνάμεως...
Σιγά-σιγά, μά σταθερά, έβγα?ιε άπ’ τήν ψυχή μου τά ζιζάνια, κ ι’ έσπειρε τον
σπόρο τής άληθείας.
Φυγάδεψε τήν άνεύθυνη έπιπαλαιότητά μου καί έγκατέστησε τήν υπεύθυνη
σοβαρότητα, έδιωξε τήν άδιαφορία καί ρίζωσε τό πιο φλογερόν ένδιαφέρον... Μά τό
κυριώτερο, μ’ άναψε πυρκαγιά μέσα μου....
Θεέ μου, πόσο πολύ πιστεύω στήν άποστολή μου καί πόσο πολύ μ’ έκανε ν’
άγαπήσω τήν ’Αστυνομία, μονάχα εσύ ξέρεις ! ! ! Τούτη τή στιγμή, υστέρα άπ’ αύτήν
τήν μεγάλη μεταβολή πού συντελέστηκε στή ζωή μου, δέν έχω τή δύναμη νά πώ ένα
ψέμμα...
Τ’ όρκίζουμαι λοιπόν, στήν ψυχή τής μαννούλας μου τ ’ όρκίζουμαι, δτι σ’ Αύτόν
χρωστάω τό Παν.
Δέν λέω πώς σήμερα είμαι τέλειος. Κάθε άλλο... έχω άκόμα τις άδυναμίες
μου... μά τις έχω άπόλυτα πειθαρχήσει μέσα στά πλαίσια τής ’Αγάπης μου γιά τήν
’Αστυνομία. Καί γιά χάρη της κάτι ΐσως νά θυσίασα κι’ έγώ ! ! !...
"Ω ! έτσι δακρυσμένος δπο^ς είμαι τώρα, θάθελα νά τό φωνάξω: Δημιουργή
στε ένθουσιασμό γύρω σας, όσοι διοικείτε... πλημμυρίστε πίστη τις καρδιές των
κατωτέρων σας... καί θά δήτε δτι ή ’Αστυνομία θά φτάση στό ζενίθ τής δυνάμεώς
της... Γιατί ή πίστις μπορεί νά μετακινήση καί βουνά...
Νοιώθω έτούτη τή στιγμή τόση δύναμη ώστε είμαι βέβαιος δτι όποια υπη
ρεσία καί αν μου άναθέση ό Διευθυντής μου—έστω καί τήν πιο δύσκολη—δέν θά τον
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άπογοητεύψω... Θά πετύχω σ’ όποιοδήποτε τομέα... Ό χ ι γιατί είμαι ικανός. ’Αλλά
γιατί ΠΙΣΤΕΥΩ, ΠΙΣΤΕΥΩ, πιστεύω μ.’ όλο μου τό είναι...
...Μά δεν του χρεωστώ μονάχα τήν πίστη μου καίχεόν χαρακτήρα μου... τού
χρεωστώ καί τδ γράψιμό μου, αύτό πού σέ μερικούς φίλους αναγνώστες μου άρέσει
λίγο...
Μ’ έμαθε νά γράφω άπλά, μέ δίδαξε νάμαι ζωντανός, νάχω παλμούς καί νά καίω

Οί νέοι Ά ρχιφύλακες φωτογραφούμενοι μετά το ϋ ΔιοικητοΟ τ ω ν κ. ’Α ρχιμανδρίτου
καί ’Α ξιω μ α τικώ ν τής Σχολής, μετά τό πέρας τή ς ορκωμοσίας τ ω ν .

τις καρδιές πού θά σκύψουν νά διαβάσουν τά κείμενά μου...
’Έδιωξε άπό τό γράψιμό μου τό περιττό, τή φτηνή φιλοσοφία, τό υπέρτερο
άπό τις δυνάμεις μου, καί μοΰδωσε νά καταλάβοί δτι μπορώ μέ τό τίποτε νά φτειάγνω πολλά...
Δέν είναι απλή έκδήλωση ευγνωμοσύνης προς Αύτόν, ετούτες οί βιαστικές
γραμμές μου... Είναι κάτι πολύ-πολύ περισσότερο... Είναι ή μοναδική μου πίστη,
πού θά τήν διακηρύττω παντού καί πάντα, μέχρι τά βαθειά γηρατειά μου, καί θά τήν
διδάξω καί στά παιδιά καί στά έγγόνια μου...
Χαίρουμαι πολύ-πολύ χαίρουμαι πού είμαι μαθητής Του... Καί δοξολογώ τον
Καλό Θεό γ ι’ αύτό...
Γιατί άντιπροσωπεύει γιά μένα τή Δημιουργία, τή Μόρφωση καί τήν 'Ικανό
τητα στήν τελειότερή της μορφή...
Καί τό άπέδειξε αύτό γιά μιά άκόμα φορά μέ τή σημερινή τελετή τής ορκω
μοσίας μας, πού ξεπέρασε κάθε άλλη προηγούμενη καί έξέπληξε τούς πάντας...
*
Καί οί αποψινές σημειώσεις μου, οί τελευταίες πού γράφω σάν δόκιμος Άρχιφύλακας, λουλουδιασμένες καί χαρούμενες, κλείνουν τον κύκλο τής σχολικής μου
ζωής...
Η'

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ & Π Λ Η Ρ ΟΦΟΡ Ι Α Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Έτέθη εις έξάμηνον διαθεσιμότητα, τη αιτήσει του, ό 'Τγ/κός Άξ/κός
Ά στυν. Α' κ. Κατσούρης Γεώργιος.
—Διεγράφη έκ του ’Αστυν. Σώματος, λόγω θανάτου, ό Ύπαστυνόμος Β'
Πάζιος Βασίλειος.
—Παρητήθησαν του Ά στυν. Σώματος, οί Ά στυφ. Τριτάκης Σπ., Τάτος
Μαγδ., Στάϊκος Ίωάν., Παξινός Γεώργ., Μπελλάς Εύαγγ. καί Κοσκινάς Νικόλαος,
—Άπελύθησαν του Ά στυν. Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οΐ άστυφ :
Καραντωνάκης Δημ., Παπαγεωργίου Σωτ., Παπαδόπουλος Εύαγγ., Ξιφαράς Άθαν.
καί Γκύζης Μιχ.
—'Ομοίως, διά λόγους υγείας, οί άστυφ. Κατσούλης Ίωάν. καί Πολύχρονος Χρ.
—Έμονιμοποιήθη ό, άχρι τοϋδε μαθητευόμενος, άστυφ. Μανώλης Άνδρέας.
*
* *
ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
Την 9-7-1956 έξήλθον τής Αστυνομικής Σχολής κατόπιν έτησίας εύδοκίμου
φοιτήσεως, 41 νέοι 'Τπαστυνόμοι τής ΙΑ' έκπαιδευτικής περιόδου, καί, κατόπιν ε
ξαμήνου φοιτήσεως, 51 νέοι Άρχιφύλακες τής ΙΒ' εκπαιδευτικής περιόδου.
Ή τελετή τής ορκωμοσίας των (τής οποίας περιγραφή δημοσιεύεται εις άλλην
στήλην τοϋ περιοδικού) έσημείωσε εφέτος εξαιρετικήν έπιτυχίαν.
Οί έξελθόντες είναι οί κάτωθι, κατ’ άλφαβητικήν σειράν:
'Υ π α σ τυ νό μ ο ι:
Αβραάμ Στυλιανός, Άλεξόπουλος Αλέξανδρος, Αρίδας Στυλιανός, Βάμβουκας Κων/νος, Βασιλάκης Σπυρίδων, Βολιώτης Νικόλαος, Γάλλος Βασίλειος, Γεωργαντάς Θεόδωρος, Γκίκας Δημήτριος, Κοντογιάννης Κων/νος, Κολώνιας Χρήστος,
Κουβέλης Κων/νος, Κουρής Αντώνιος, Λακαφώσης Δημήτριος, Λαός Μιχαήλ,
Μουρελάτος Παναγιώτης, Μουτζουρίδης Παναγιώτης, Μπέλμπας Νικόλαος, Μπέ
σας Γεώργιος, Μπούσιος Βασίλειος, Νιάσκος Κων/νος, Όρφανάκης Ιωάννης, Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος, Παπασωτηρίου Κων/νος, Παπατριανταφύλλου Χρή
στος, Πατριανάκος Ή λίας, Πέππας Βασίλειος, Πεππές Γεώργιος, Ποΰλος Εύστά'Η θητεία τής στήλης μου τέλειωσε...
'Όμως, ή Αστυνομική Ιστορία, θά συνεχίζεται πάντοτε, όσο υπάρχουν άν
θρωποι ...
Κάθε χρόνο, άπό τήν Αστυνομική Σχολή, θά ξεκινάν, πανέτοιμοι γιά τον Με
γάλο Ειρηνικό Α γώ να, οί νέοι συνεχιστές των άστυνομικών παραδόσεων, άνανεώνοντας τούς άκατάλυτους δεσμούς πού ένούνουν τήν Αστυνομίαν Πόλεων μέ τον
Ελληνικό Λαό...
—
Καλοί μου άναγνώστες, ό δόκιμος Άρχιφύλακας πού τώρα πιά έγινε βαθμο
φόρος, σάς παρακαλεΐ νά μήν ξεχνάτε ποτέ ότι οί άνδρες τής Αστυνομίας Πόλεων
θά συνεχίσουν πάντοτε τό έργο τους, γιά τήν διαφύλαξη των ιδανικών τής φυλής μας
καί τών άγαθών τού Λαού, θυσιάζοντας τά πάντα γιά τήν εύτυχία του.
Σ.Κ.Π.
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θιος, Ράϊκος ’Ιωάννης, Ραυτογιάννης Βασίλειος, Ρερές Περικλής, Σάμψων ’Αλέ
ξανδρος, Σταθαράς ’Ιωάννης, Συλλιγάρδος Γεώργιος, Σχοινάς Σάββας, Τακάκης
Φανούριος, Τζίνης Δημήτριος, Τοτώνης Γεώργιος, Φωτάκης Γεώργιος καί Ψυχο
γιός Ή λίας.
Ά ρ χ ιφ ύ λ α κ ε ς :
Άλεξόπουλος Σωκράτης, Άνδριτσόπουλος Άνδρέας, Άντωνιάδης Μιλτιάδης,
Άντωνόπουλος Κων/νος, Άντωνόπουλος Χρηστός, Άποστολόπουλος Λεωνίδας,
Άποστολόπουλος Νικόλαος, Βούζας Σπυρίδων, Γαλλίκας Γεώργιος, Γάλλος Πανα
γιώτης, Γιαννούτσος Θεόδωρος, Δημόπουλος Γεώργιος, Ζαφειρόπουλος Νικόλαος,
Ζαφειρόπουλος Συμεών, Καλογερόπουλος ’Ελευθέριος, Κόγιας Κων/νος, Κόλιας
Παναγιώτης, Κουνέλης Χρηστός, Κουρελής Γεώργιος, Κουρέτας Διονύσιος, Κούρτης Θεοφύλακτος, Λαγουβάρδος Γεώργιος, Λάππας Γεώργιος, Μακρής Δημήτριος,
Μάλλιος Εύάγγελος, Μανώλης Κων/νος, Ματσούκης Λεωνίδας, Μπερτσιάς Θεμι
στοκλής, Μπούρας Γεώργιος, Μπουρδάκος Νικόλαος, Παγκαλάκης ’Ιωάννης, Παγκράτης Κων/νος, Πάζας ’Ιωάννης, Παντελώς Κων/νος, Περδίου ’Αριστείδης,
Πετράκης Περικλής, Πηλός Σπυρίδων, Πυροβολάκης Κων/νος, Σαλτερής Δημήτριος, Σαντας Στυλιανός, Σηφάκης ’Εμμανουήλ, Σοΰλτος Νικόλαος, Σταμάτης
Χαράλαμπος, Σταυρακάκης ’Εμμανουήλ, Σύρος Κων/νος, Τζαβάρας Δωρόθεος,
Τσάκαλος ’Ιωάννης, Φερέτος Ευστάθιος, Χατζημιχαήλ Παναγιώτης, Χόνδρος Μι
χαήλ καί Κοκορόγιαννης Γεώργιος.
** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Στο πρόγραμμα τής 13-6-56, ή 'Υπηρεσία Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής
’Αστυνομικής Σχολής, έπέτυχε μια θαυμαστή έκπληξη. Έξησφάλισε δηλαδή μιά
μακρά καί ενδιαφέρουσα συνέντευξη μέ τον διάσημο ’Αμερικανό ήθοποιό Γκάρυ
Κοΰπερ, ειδικά καί αποκλειστικά γιά την έκπομπή τής ’Αστυνομίας, ή οποία δημο
σιεύεται σ’ άλλη στήλη του περιοδικού. 'Η συνέντευξη αύτή υπογραμμίστηκε μου
σικά μέ τήν υπέροχη μελλωδία τού Χάϊ—Νούν, μέ τό γνωστό τραγουδάκι « ’Άλλο
Γκάρυ» καί μέ μουσική καί τραγούδια άπό τό γνωστό κινηματογραφικό φιλμ «Τό
τραίνο θά σφυρίξη τρεις φορές», όπου πρωταγωνιστεί ό Γκάρυ Κοΰπερ.
*
—Τό πρόγραμμα τής 20-6-56, ήταν άφιερωμένο στά νησιά μας, μέ γαλάζιο
τουριστικό χρώμα, νησιώτικα τραγούδια καί μουσική.
Μικρές, σύντομες μουσικές περιγραφές άπό τήν Κέρκυρα, τή Ρόδο, τις Κυκλά
δες, τή Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη, τή Λήμνο, τή Κρήτη καί τήν Κύπρο μας, μέ τοπικά
τραγούδια καί λογοτεχνικά σκιτσάκια, έφτειαξαν ένα ωραιότατο, αρμονικό σύνολον,
πού ενθουσίασε.
Στο πρόγραμμα αύτό μεταδόθηκε καί, σάν άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιο
τής ’Αστυνομίας, μιά νησιώτικη ραδιοφωνική σκηνή, γραμμένη άπό τον άρχιφύλακα
Σπΰρο Πηλό, μέ εκλεκτή μουσική ραδιοφοονική υπόκρουση.
*
—Στό πρόγραμμα τής 27-6-56, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ κινηματογραφικές
έπιτυχίες καί λογοτεχνικά σκιτσάκια άπ’ τή ζωή καί τή φύση, τραγούδησαν ή έκλεκτή φίλη τών έκπομπών τής ’Αστυνομίας καί θαυμάσια καλλιτέχνις δίς Λέλα Κατσαροΰ, ό Άνδρέας Άπέργης, ή Μπελίντα, τό ντουέττο Ίάσω ν—Νικηφόρος, τό Τρίο
Μπριλάντε καί ό άστυφύλαξ τής Σχολής Ματθαίος Φελώνης. Μεταδόθηκαν επίσης
καθοδηγητικές υποδείξεις πρός τό κοινό πάνω σέ κοινωνικά καί αστυνομικά ζη
τήματα.
(Κείμενα, έπιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική έπίβλεψις: 'Υπηρεσίας Ράδιο-
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φωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. 1 εχνική επεξεργασία Γιάννη Πορετσάνου. Συμμετέχει ό Γιώργος Ντούμας. Τά προγράμματα παρουσιάζουν ο Μιμης
Φραγκιουδάκης καί 6 άρχιφύλαξ Σπΰρος ΙΙηλός).
*
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
’Από 14 ’Ιουνίου έως 1 ’Ιουλίου έ.έ., έν τώ Έθνικώ Σκοπευτήρια) 'Υμηττού,
έτελέσθησαν οί έτήσιοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί Αγώνες, εις οΰς συμμετεσχον:
1) Ή 'Ομάς Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων, 2) η Ομας Στρατού, 3) η Ομας
Ναυτικοΰ, 4) ή Όμ,άς Λ.Ο.Κ.
5) ή 'Ομας Παναθηναϊκού ’Α
θλητικού Συλλόγου, 6) ή'Ομάς
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλ
λόγου, 7) ή 'Ομάς Πανελλη
νίου Σκοπευτικής Εταιρείας
8) ή 'Ομάς ’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 9) ή Ό μάς ’Α 
στυνομίας Πόλεων, 10) ή'Ομάς
Βασ. Χωροφυλακής καί 11) ή
'Ομάς ’Αεροπορίας.
Κατά τούτους, ή ’Αστυνο
μική 'Ομάς άνεδείχθη πολυνίκης τών Πανελληνίων Σκοπευ
τικών ’Αγώνων 1956, κατακτήσασα τό άθλοθετηθέν κύπελλον.
Έγένοντο τά άκόλουθα άγωΌ Υφυπουργός Ε σ ω τερ ικ ώ ν παραδίδε! τά κ ύπελλα
νί
α (άτομικά-όμαδικά), εις
εις τή ν π ρ ω τεύσ α σ α ν 'Ο μάδατής Α στυνομ ίας Πόλεων
τ ά όπο~α ή Αστυνομική Ό μάς
έπέτυχεν τάς κά.τωθι νικάς :
Α ' . Ό μαδικαί νίκ α ι διά πολεμικού τυ φ εκ ίο υ από 300 μ.
1) Πρώτην ομαδικήν νίκην εις τήν στάσιν του όρθίως βάλλοντος. 2) Πρώτην
ομαδικήν νίκην εις τήν στάσιν του πρηνηδόν βάλλοντος. 4) Πρώτην ομαδικήν νίκην
εις τάς τρεις στάσεις όρθίως, γονυπετώς καί πρηνηδόν βάλλοντος. 5) Πρώτην
ομαδικήν νίκην εις τήν ταχεΐαν βολήν από τής θέσεως τού πρηνούς βάλλοντος.
Β' Ό μαδικαί ν ίκ α ι διά τυ φ ε κ ίο υ No 22.
1) Πρώτην ομαδικήν νίκην εις τήν στάσιν τοϋ γονυπετώς βάλλοντος. 2) Δευ
τέραν ομαδικήν νίκην εις τήν στάσιν τοΰ όρθίως βάλλοντος. 3) Τρίτην ομαδικήν νί
κην εις τήν στάσιν του πρηνούς βάλλοντος. 4) Πρώτην ομαδικήν νίκην εις τάς τρεις
στάσεις, όρθίως, γονυπετώς καί πρηνηδόν.
Γ' Ά το μ ικ α ί νίκ α ι διά π ιστο λιού ταχεία βολή.
1) Πρώτην ατομικήν νίκην έπέτυχεν ό άστυφύλαξ Γκίνης Σπυρίδων. 2) Δευ
τέραν ατομικήν νίκην έπέτυχεν 6 'Υπαστυν. Α' κ. Κρύος Βασίλειος, βραβευθέντες
άμφότεροι διά κυπέλλων, διπλωμάτων καί μεταλλίων.
Δ' Ά τ ο μ ικ α ί ν ίκ α ι διά περιστρόφου ακρίβειας.
1) Τρίτην άτομικήν νίκην έπέτυχεν ό άστυφ. Γκίνης Σπυρ. 2) Πέμπτην άτομικήν νίκην έπέτυχεν ό άστυφ. Σεργεντάνης ’Ιωσήφ. Εις τό άγώνισμα τούτο ή ’Αστυ
νομική Σκοπευτική Ό μάς, άποτελουμένη έκ πέντε σκοπευτών, έσημείωσεν έπίδοσιν ύπερτέραν τών άλλων ομάδων κατά 80 βαθμούς.
Ε' Ά τ ο μ ικ α ί ν ίκ α ι διά τυ φ ε κ ίο υ No 22.
1) Τρίτην άτομικήν νίκην έπέτυχεν ό άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γ., άπό τής
στάσεως τοΰ γονυπετώς βάλλοντος.
iji

ΣΤ' ’Α τομ ικά! νίκ α ι διά πολεμικού τυ φ ε κ ίο υ πρηνούς.
1) Πρώτην άτομικήν νίκην επέτυχεν ό άστυφ. Σεργεντάνης ’Ιωσήφ. 2) Τρί
την ατομικήν νίκην επέτυχεν ό Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαός.
Ζ' ’ Α τομικά! ν ίκ α ι διά πολεμικού τ υ φ ε κ ίο υ γο νυπ ετώ ς.
1) Πρώτην άτομκήν νίκην ό άστυφ. Κουτέας Δημοσθένης μέ έπιδοσιν 2/157,
ήτις αποτελεί νέον Πανελλήνιον ρεκόρ. 2) Δευτέραν άτομικήν νίκην ο αστυφ. Σεργεντάνης ’Ιωσήφ. 3) Τετάρτην άτομικήν νίκην ό άστυφ. Φωτόπουλος Γεώργιος.
Η' ’Α τομικά! ν ίκ α ι διά πολεμικού τυ φ ε κ ίο υ όρθίω ς.
1) Πρώτην άτομικήν νίκην 6 άστυφύλαξ Κουτέας Δημοσθένης. 2) Δευτέραν
άτομικήν νίκην ό άστυφύλαξ Μπέλμπας Κων /νος. 3) Ί ρίτην άτομικήν νίκην ο αστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος.
Εις τούς άγώνας τούτους ή ’Αστυνομική Σκοπευτική Ομας, συναγο^νισθεΐσα
έπιτυχώς τάς άναφερθείσας'Ο
μάδας, έπέτυχε τάς περισσοτέρας και σημαντικωτέρας νίκας
εις τ ’ άγωνίσματα εις ά έλαβε
μέρος, προεκάλεσε δέ τον θαυ
μασμόν καί τά ευμενή σχόλια
των παρακολουθησάντων τούς
άγώνας άνωτάτων καί άνωτέρων άξιωματικοίν, άμα δέ καί
πολλών ιδιωτών, κατεχόντων
σημαντικήν θέσιν έν τή κοι
νωνία.
'Η έπιτυχοΰσα τ ’ άνωτέρω άποτελέσματα ’Αστυνομική
Σκοπευτική Ό μάς συνεκροτήθη
1δ ημέρας προ των άγώνων
καί άπετέλεσαν αυτήν οί κά
Ή Σκοπευτική Ό μ ά; τή ς ’Α στυνομία; Πόλεων
τωθι :
1) Ά στυν. Δ/ντής Β' κ. Γεωργακόπουλος Παντελής, ως επόπτης όμάδος.2)
’Αστυνόμος Α' κ. Κωτσιάς Ά θαν., ώς άρχηγός όμάδος. 3) Τπαστυν. Α' κ. Κρύος
Βασίλειος, ώς σκοπευτής καί προπονητής όμάδος. 4) ’Αρχιφύλακες Μαρκογιαννακης
Έμμ. καί Ά γγελής Νικόλαος, ώς σκοπευταί. 5) Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικ., ώς σκοπευτής, καί 6) ’Αστυφύλακες Σεργεντάνης Ίωσηφ, Μπέλμπας Κων.,
Γκίνης Σπυρ., Φωτόπουλος Γεώργιος, Κουτσολιάκος Παναγ., Κουτέας Δημοσθ.,
καί Χρονόπουλος Κων., ώς σκοπευταί.
Εις τούς άνωτέρω, έπιτυχόντας, διά τών άξιεπαίνων επιδόσεων των, την εςυψωσιν τοϋ γοήτρου του Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλειον, και επιδειξαντας προς
τούτο ζήλον εργατικότητα καί προσήλωσιν εις τό καθήκον το)ν, ύποβληθεντας δ άμα
εις μόχθους καί δαπάνας, έπροτάθη ή άπονομή ηθικής και υλικής αμοιβής.
** *
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Εις την αίθουσαν «Παρνασσού)) έλαβε χώραν συγκέντρωσις τών κ.κ.Δηιιάρχων, γενικών διευθυντών, δημοτικών συμβούλων κλπ., περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, προς τούς οποίους έγένετο ομιλία μέ θέμα γενικόν ^πολι
τικής άμύνης. 'Ομιληταί ήσαν ό ’Αστυνόμος Α' κ. Ά ρ. Μαυρωτάς τού Επιτε
λείου Γενικής Διευθύνσεως Πολιτικής ’Αμύνης τής χωράς και ο κ. Ν. Οικονό
μου, τμηματάρχης τού Δήμου ’Αθηναίων.

Κάδε Τετάρτη και ώραν 7,30 —
8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός
Σταδμός των Ενόπλων Δυνάμεων
μεταδίδει την ήμίωρον καδοδηγη
τικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό
λεων άπέσπασε τον γενικόν δαυμασμόν καί έπεβλήδη χάρις εις τό
πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν
καί μορφωτικόν περιεχόμενόν της.
Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε
όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας
καί ώφελιμότητος αύτής.

