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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1956)

'Υπό χ.Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ’Αστόν. Δ/ντοΰ Α' 
(Συνέχεια άπο το προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

—ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ 1Γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-

ΠΕΡΙΛΗΤΕΙΣ
113. Θέσις τοϋ ΙΓ ' Α στυνομικόν Τμήματος ( συνοικιών Νέου 

Κόσμον—Δουργοντίου και Κουκακίον).
114. Πολιορκία τοϋ Τμήματος κα ι παοάδοσις αυτόν.
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113 . Θέσις τοϋ ΙΓ' ’Αστυνομικού Τμήματος.
Το ΙΓ' Αστυνομικό Τμήμα περιλαμβάνει την περιφέρεια των συνοικιών 

Νέου Κόσμου καί Κουκακίου καί τό συνοικισμό τοϋ Δουργουτίου, όπου κατοικούν 
πολλοί ’Αρμένιοι.

Τό οίκημα τοϋ Τμήματος βρίσκεται επί τής όδοϋ Θαρύπου 28, διοικητής 
δέ τοϋ Τμήματος, κατά τό Δεκέμβρη τοϋ 1944, ήταν ό τότε ’Αστυνόμος Α' κ. Πα
ναγιώτης Καρκανίδης.

Κατά την Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου τοϋ 1944, όλη ή δυναμις τοϋ Τμήματος, με 
Ιπί κεφαλής τό διοικητή του, διετέθη γιά την άπαγόρευσι τοϋ παράνομου κομμου
νιστικού συλλαλητηρίου στήν πλατεία Συντάγματος.

"Υστερα άπό τά αιματηρά γεγονότα καί τή διάλυση τοϋ συλλαλητηρίου, η δυνα- 
μις έπέστρεψε κατά τίς απογευματινές ώρες στο Τμήμ.α καί παοέμεινε σέ αυστηρή 
επιφυλακή, σύμφωνα μέ τή διαταγή τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.

Οί κομμουνισταί άκολουθώντας πιστά τό σχέδιό τους, κατά τή νύχτα αυτή, 
■τής 3 προς 4 Δεκεμβρίου 1944,άρχισαν νά περικυκλώνουν τό Τμήμα μέ ένοπλους 
Έλασΐτες καί όργανα τής Ο. Π.Λ.Α., γιά νά τό καταλάβουν.
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114 . Πολιορκία τοϋ Τμήματος καί παράδοσις αύτοΰ.
'Η πολιορκία τοϋ Τμήματος είχε πλήρως συντελεσθή κατά τή νύχτα καί 

Ιτσι τις πρωινές ώρες τής Δευτέρας (4-12-1944) άρχισαν οί ενέργειες γιά τήν κατά- 
ληψί του.

Στις 6 π.μ. μέλη τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. προωθήθησαν στην όδό Φραντζή, ακριβώς, 
άπέναντι άπό το ’Αστυνομικό Τμήμα καί μέ τον περίφημο τηλεβόα τους (τό χωνί) 
έκάλεσαν τούς άστυνομικούς νά παραδώσουν τον οπλισμό τους καί νά προσχω
ρήσουν στη στάσι, έπαναλαμβάνοντες τά έξής : « Ά  δ έ ρ φ ι α  ά σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς  
π ά ρ τ ε  τ ο ν  ο π λ ι σ μ ό  σ α ς  κ α ί  έ λ ά τ ε  μέ  τ ό  λαό"  μ ή ν  ά 
κ ο υ  τ ε τ ο ύ ς  ά ν ω τ έ ρ ο υ ς  σ α ς ,  π α ρ α τ ή σ τ ε  τ ο υ ς  κ α ί  έ λ ά 
τ ε  μ α ζ ί  μα  ς».

'Ο διοικητής τοϋ Τμήματος ’Αστυνόμος κ. Παναγ. Καρκανίδης έλαβε τότε 
αμέσως τά έπιβαλλόμενα μέτρα φρουρήσεως τοϋ οικήματος, τοποθετώντας σέ επί
καιρα σημεία ένοπλους άστυφύλακες.

Παράλληλα άνέφερε τηλεφωνικώς γιά τήν πολιορκία τοϋ Τμήματος στήν 
’Αστυνομική Διεύθυνσι καί στή Στρατιωτική Διοίκηση ’Αθηνών.

Οί κομμουνισταί βλέποντας δτι οί αστυνομικοί δεν άπαντοΰσαν στις προσκλή
σεις τους καί δτι έλάμβαναν μέτρα άμύνης, έκύκλωσαν στενότερα τό Τμήμα μέ 
200 περίπου ένοπλους, οί όποιοι κυκλοφορούσαν έπιδεικτικά κρατώντας οπλοπο
λυβόλα, χειροβομβίδες καί ντουφέκια παντός είδους.

Στις 10 π.μ. ό ταγματάρχης τοϋ Ε.Α.Α.Σ. μέ τό ψευδώνυμο Μουστάκας 
Γεώργιος, έπλησίασε στο ’Αστυνομικό Κατάστημα μέ δύναμι ένοπλων κομμουνιστών 
καί ζήτησε νά δή τό διοικητή τοϋ Τμήματος.

Δυστυχώς τοϋ έπετράπη ή είσοδος, μαζί μέ τούς ένοπλους, στο ’Αστυνο
μικό Κατάστημα. Αυτός τότε σέ ύφος έντονο, άξίωσε τήν άμεσο παράδοσι τοϋ 
οπλισμού τοϋ Τμήματος καί τήν προσχώρησι τών αστυνομικών στον Ε.Λ.Α.Σ.

'Ο διοικητής προσπάθησε νά τον πείση νά μήν έπιμείνη στήν αξίωσή του τήν 
ώρα έκείνη, γιά νά κερδίση έτσι χρόνο καί συνεννοηθή μέ τούς προϊσταμένους του.

'Ο ταγματάρχης τών κομμουνιστών άποχωρώντας τότε άπό τό Τμήμα, άπεί- 
λησε τό Διοικητή λέγοντας του : «σ ά ς ά φ ί ν ω ν ά σ κ ε φ θ ή τ ε κ α ί  θά  
έ ρ θ ω  σ ύ ν τ ο μ α .  ’Ά  ν δ έ ν  δ ώ σ ε τ ε  τ ό τ ε  τ ά  δ π λ α, ο χ ι μ ό ν ο  
θά  σ ά ς  χ τ υ π ή σ ω ,  ά λ λ ά  θά  φ έ ρ ω  κ α ί  τ ό  λ α ό  ν ά  σ ά ς  τ ά  
π ά ρ η».

'Ο διοικητής κ. Καρκανίδης, δταν άπεχώρησαν οί ένοπλοιτοΰ Ε.Λ.Α.Σ., άνέφερε 
άμέσως τήν κατάστασι τηλεφωνικώς στή Στρατιωτική Διοίκησι καί στήν ’Αστυνομική 
Διεύθυνσι ’Αθηνών, άπό τήν όποια μάλιστα ζήτησε τήν άποστολή ένισχύσεως, γιά 
νά μπορέση τό Τμήμα νά άντισταθή άποτελεσματικά. 'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσι 
συνέστησε νά περιμένουν τήν ένίσχυσι, πού θά έφθανε στις 12.15' ώρα. Κατά τό 
διάστημα τοΰτο οί κομμουνισταί έστένευαν τήν πολιορκία καί έκοψαν τά τηλεφω
νικά καλώδια, ώστε ή τηλεφωνική έπικοινωνία μεταξύ τοϋ Τμήματος καί τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως διεκόπη.'Η κατάστασις διεγράφετο γιά τό Τμήμα σοβαρωτάτη. 
Τότε ό διοικητής τοϋ Τμήματος, άπέστειλε στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι τον 'Υγειο
νομικό Άξ/κό κ. Κιούπη καί μερικούς έθνικόφρονες ιδιώτες, πού έμεναν κοντά στο 
Τμήμα καί άνέφεραν τήν τραγική κατάστασι στήν όποια εύρίσκετο τό Τμήμα. 'Η 
Διεύθυνσις ’Αθηνών παρήγγειλε μέ τούς ίδιους, δτι θά άπεστέλλετο σύντομα ένί- 
σχυσις σέ άνδρες. ·"

Δυστυχώς ή ώρα περνούσε καί ή ένίσχυσις δέν ένεφανίζετο. Τότε κα'τώρθωσε 
νά πάη άπό τό Τμήμα στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι όΎπαστυνόμος Β' Στυλιανός 
Μετάλλινος καί άνέφερε δτι άπό στιγμή σέ στιγμή οί κομμουνισταί θά έπετίθεντο
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κατά του Τμήματος. 'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις τον εστειλε πάλι στο Τμήμα, γιά 
νά άνακοινώση δτι έστάλη δύναμις προς ένίσχυσιν, πού σέ λίγο θά έ'φθανε στο 
Τμήμα. Ή  δύναμις όμως αύτή δεν ένεφανίσθη καί τοΰτο έπέδρασε ψυχολογικώς 
στους έθνικόφρονας υπαλλήλους τοϋ ΙΓ' Τμήματος, οί όποιοι σχημάτισαν την έν- 
τύπωσι ότι είχαν έγκαταλειφθή.

Οί κομμουνισταί έν τώ μεταξύ παρεσκευάζοντο γιά έπίθεσι. ’Έτσι, έκτος τής 
πολιορκίας τοϋ Τμήματος, τοποθέτησαν στην ταράτσα τοϋ έργοστασίου «ΦΙΞ» 
πέντε βαρειά πολυβόλα, μέ τις κάννες έστραμμένες προς τό ’Αστυνομικό Κατάστημα.

Κατά τό διάστημα τοΰτο άρκετοί υπάλληλοι του Τμήματος, οί όποιοι προσε- 
κειντο προς τούς κομμουνιστάς, άπεχώρησαν καί άπέμειναν 21 μόνον άστυνομικοί, 
ήτοι οί Φ ) Διοικητής, ’Αστυνόμος Α' Παναγιώτης Καρκανίδης, 2) 'Υποδιοικητής, 
’Αστυνόμος Β' Νικ. Μαρίνος, 3) Ύπαστυν. Α' Π. Χριστοφιλακος, 4) Ύπαστυνό- 
μος Α' Θεοφ. Θεοφιλίδης, 5) 'Υπαστυνόμος Β' Στυλιανός Μετάλλινος, 6) Ύ πα- 
στυνόμος A' Ν. Βογιατζής, 7) 'Υπαστ. Β' Χαρ. Μελετιάδης, 8) 'Υπαστυν. Β' 
Γ. Σκαλτσής, 9) Ύπαστυν. Β' Κ. Βοσκάκης, 10) Ύπαστ. Β. Δημ. Σακελλαοό- 
πουλος, 11) Άνθυπαστυνόμος Νικ. Σπϊγγος, 12) Άρχιφύλαξ ΙΓ. 1 Παν. Σπα- 
θώνης, 13) Άρχιφ. ΙΓ. 4 Γεώργ. Καραντζάς, 14) Άρχιφ. ΙΓ. 5 Παπαϊωάννου Πα- 
ναγ., 15) Άρχιφύλαξ Φάκας Ματθαίος, 16)

ΙΓ. 26 ’Ιωάν. Μπουρδάκος, 17)
103 Χρήστος Βαζέας, 18) άστυφ.
Τσιλιμπάοης, 19) άστυφ. ΙΓ. 48 

Δημ. Γιαννάκος, 20) άστυφ. ΙΓ. 52 Κ. Στα- 
θόπουλος καί 21) άστυφ. ΙΓ. 27 Β. Έφεν- 
τάκης.

Ό διοικητής βλέποντας ότι άρκετοί ύ- 
πάλληλοί του διέρρευσαν προς τούς κομμου- 
νιστάς, ότι ένίσχυσις δεν άπεστέλλετο άπό 
τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι, ότι τό οίκημα 
ήτο άκατάλληλ.ο προς άμυνα καί ότι οί κομ- 
μόυνισταί ήσαν κατά πολύ υπέρτεροι σέ 
άριθμό καί σέ εξοπλισμό, συνεκάλεσε σέ 
σύσκεψι όλους τούς υπαλλήλους, πού είχαν 
άπομείνει στο Τμήμα, γιά νά άποφασίσουν 
τί θά κάνουν.

Κατά τήν ώρα πού συνεσκέπτοντο οί 
αστυνομικοί περί τοϋ πρακτέου, ήτοι στις 
13.50' άκριβώς, μπήκε στο Τμήμα μέ μεγάλη δύναμι ό άνωτέρω ταγματάρχης 
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί άξίωσε τήν άμεσο παράδοσι τοϋ όπλισμοΰ, άπειλώντας ότι θά 
χτυπήση άμέσως. ’Έτσι οί άστυνομικοί, αιχμάλωτοι κατ’ ούσίαν, παρέδωσαν τον 
οπλισμό, οί δέ κομμουνισταί μπήκαν στούς θαλάμους καί προέβησαν σέ λεηλασία 
των δημοσίων καί των ιδιωτικών ειδών τών ύπαλλήλων. ’Επί κεφαλής τών οπλο
φόρων κομμουνιστών, πού έλεηλάτησαν τό Τμήμα, ήταν ό πολιτικός καθοδηγητής 
τους Πάνος Καρανικόλας.

’Ακολούθως οί άστυνομικοί πού είχαν πλέον άφοπλισθή, ώδηγήθησαν στον 
κάτω όροφο, όπου τό γραφείο τοϋ ’Αξιωματικού υπηρεσίας καί παρέμειναν φρου- 
ρούμενοι μέχρι τής 19ης ώρας. Κατόπιν ώδηγήθησαν στήν Άρμενοκαθολική ’Εκκλη
σία, όπου ήτο ό 3ος Λόχος τών ’Αρμενίων. ’Εκεί έκρατήθησαν όλοι μέχρι τής 18ης 
ώρας τής επομένης (5-12-1944).

Έν τώ μεταξύ, στο ’Αστυνομικό Τμήμα ειχεν έγκατασταθή ό άνωτέρω πο
λιτικός καθοδηγητής, μέ δύναμι κομμουνιστών τής Ο.Π.Λ.Α. (πολιτοφυλακής).

άστυφύλαξ 
άστυφ. ΙΓ. 
ΙΓ. 52 Ν.

t  ΝΙΚΟΛ. ΜΑΡΙΝΟΣ
’Αστυνόμος Β'

Έδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών άνάν- 
δρως τήν 5ην Δεκεμβρίου 1944.
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Στις 5-12-1944 καί ώραν δην πρωινήν, ώδηγήθη στο Τμήμα ό Διοικητής, 
στον όποιον ό πολιτικός καθοδηγητής των κομμουνιστών έδήλωσεν, ότι τόσον αυτός 
όσον καί οί λοιποί υπάλληλοι θά άφίνοντο ελεύθεροι, αξίωσε όμως, όπως τήν επο
μένη (6-12-1944) παρουσιασθοϋν στο Τμήμα όλοι για νά άναλάβουν υπηρεσία. Εί- 
δικώς μάλιστα απείλησε ότι, άν ά.πομακρυνθή 6 διοικητής.άπό τό Τμήμα, θά έκτε- 
λέση τήν οικογένεια του καί θά πυρπολήση τό σπίτι του. Μέ τον τρόπο αύτό θέλησαν 
οί κομμουνισταί νά θέσουν ύπό τάς διαταγάς τής πολιτοφυλακής των τούς έθνικό- 
φρονας αστυνομικούς, γιά νά ίσχυρίζωνται ότι όλοι προσεχώρησαν σ’ αυτούς.

’Έτσι στις 18.30' τής 5-12-1944, άφέθησαν ελεύθεροι όλοι 'οί αστυνομικοί, 
πλήν των α) ’Αστυνόμου Β' Μαρίνου Νικολάου, Ύποδιοικητοϋ του Τμήματος, 
β) Ύπαστυνόμου Β' Μελετιάδου Χαρ. καί γ ) Άρχιφύλακος ΙΓ. 1 Σπαθώνη Πανα-

γιώτου, πού οτζως είπαν τούς έκράτησαν γιά ά- 
Ί νάκρισι, έ'δωσαν δέ το λόγο τής τιμής τους στο 

διοικητή ότι δεν θά πάθαιναν τίποτε.
’Έτσι οί υπάλληλοι παρουσιάζοντο στο 

Τμήμα, αλλά σιγά—σιγά άρχισαν νά διαρρέουν 
ένας—ένας πρός τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι, σέ 
κάθε ευκαιρία πού παρουσιάζετο στον καθένα.

Ό  διοικητής Καρκανίδης παρηκολουθεΐτο 
στενά νύχτα—μέρα καί έτσ·, κατούρθωσε μόλις 
στις 25-12-1944 νά διαφύγη καί νά παρουσια- 
σθή στην ’Αστυνομική Διεύθυνσι.

'Ο ’Αστυνόμος Νικόλαος Μαρίνος καί 
ό 'Υπαστυνόμος Χαρ. Μελετιάδης, τήν 20η 
ώρα τής 5-12-1944, έξετελέσθησαν από τούς 
κομμουνιστάς στο Κατσιπόδι, όπου εύρέθησαν 
άργότερα τά πτώματά τους.

'Ο άρχιφύλαξ Σπαθώνης κατώρθωσε νά 
δραπετεύση καί νά παρουσιασθή στην ’Αστυ
νομική Διεύθυνσι.

Πρέπει νά. σημειωθή, ότι ώρισμένοι έθνι- 
f  ΧΑΡ. ΜΕΛΕΤΙΑΔΙΙΣ κόφρονες αστυνομικοί του Τμήματος ■ αύτοΰ,

. Υπαστυνόμος Β βλέποντας ότι ή κατάστασιε διεγράφετο πρός
ϋ.ό0λοφονηϋη υπο κομμουνιστών άνάν- _  'S· ~ τ-, ' ,  λ / ' > , ,

δρως τήν 5ην Δεκεμβρίου 1944. παΡα6οσ'- του Υ μ η ττό ς , διεφυγαν εγκαίρως και
παρουσιάσθησαν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι.

Οι αστυνομικοί αύτοί είναι οί: 1) ’Αστυνόμος Β' Γεώργιος Πολυχρονόπουλος,
ΓίΥΑΤΜΜΛΐιηΓ ' Τ ν .r D1 , /. \ 5 A ..Q..

:· · :· ■■■ r (

: »

ΙΓ 20 Γ. Πρεκος, 9) άστυφύλαξ ΙΓ. 33 K. Σιώρης, 10) άστυφύλαξ ΙΓ 23 Έμμ. Στα- 
νίτσας καί 11) άστυφύλαξ ΙΓ 21 Κ. Μαρκόπουλος.

ληλοι 
πλή 
θυνσι
δεν εόειςε πρωτοβουλία καί γενναιότητα, οπότε ίσως ν’ άπεφεύγετο ή έκτέλεσις 
τού 1 ποδιοικητου, αστυνόμου Νικολ. Μαρίνου καί τοϋ ύπαστυνόμου Χαρ. Μελε- 
τιαδου και να διεσωζετο ο οπλισμός, πού ήταν τόσο αναγκαίος καί απαραίτητος στήν 
Αστυνομία τήν εποχή εκείνη.

(Συνεχίζεται)
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2. Το νεωτερον δημοκρατικόν Κράτος Δ 
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Ζ. 10  νεωτερον οημοκρατικον ι\ρατος εηκαιου. _ ,
3. 'Ο Ο ικονομικός Φιλελευθερισμός τοϋ  νεωτέρου δημοκρατικο ί Κράτους Δίκαιου.—Οι

κονομική κα ί ηθική δ ικαίωσις αντοΰ.
** *

1 . ’Έννοια τοΰ Δικαίου .
Τί είναι Δίκαιον ; «Δίδειν έκάστω ΐό ’ίδιον», ορίζει ο Πλατών, εις των κο

ρυφαίων νομοδιδασκάλων τής ιστορίας- είναι δέ ή δικαιοσύνη η κυριολεκτικούς βα
σική έννοια, έφ’ ής στηρίζεται ή Πολιτεία καί διά τής οποίας προεκυψαν η σοφία, 

άνδρεία καί ή περί Κράτους άντίληψις.

τό «Πολιτικόν ΐλοκιμιον» του ζ,πινοςα, η «ιιοΑίτικη ^
«Πνεύμα των Νόμων» τοΰ Μοντεσκιέ, τό «Κοινωνικόν Σύμφωνον» τοΰ Γ ουσω,
αί «Βάσεις τοΰ Συντάγματος των 'Ηνωμένων Πολιτειών» τοΰ Μαντισον, ο «-_υν- 

. ττ- ~ λ ν ~ nr ι ι\ < \ ! ___ «->■>......---------  —— ·ατεϊαι, άπο-l/.l, ιυυ  ι ια. j .υι, * — ' '
ταγματικός Κώδιξ» τοΰ Μπένθαμ, ώς καί τόσαι άλλαι νεωτεραι πραγματ__.-, 
τελούν προσπάθειαν, όπως έξασφαλ.ισθή ή καθ’ ’Η ράκλειτον «παλ.ιντροποζ αρμονιΐ]» 
μεταξύ πολίτου καί κράτους, ώς καί γενικώτερον ή ειρηνική συμβιωσις των πο-
λιτών. __ , , ,

Τό Κράτος, ώς «υπέρτατη δύναμις», έτυχε προσοχής, κατ’ αρχας, κυρίως 
άπό τής νομικής πλευράς, έν τή εύρυτέρα πολιτική έννοια και εν τή στενωτερα

πάντων, ή όΤ άγωνων επιβολή της Ηπαναστασεως τοιν ηνωμένων η υΛιιε™ν 
’Αμερικής καί τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, διαμορφώνουν τό νεωτερον κράτος.

2. Τό νβώτβρον δημοκρατικόν Κράτος Δικαίου .
Τό νεωτερον Κράτος, έν τή εύρυτέρα πολιτική έννοια, εξησφαλισεν ούτω 

πλεΐστα άγαθά τοΰ κατ’ Ά ριστοτέλην «ευ ζην» : α) συνταγματικήν εξουσίαν- 
β) άνάπτυξιν τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος- γ ) αναγνωρισιν τής ουσιαστι
κής δημοκρατίας ύπό τήν μορφήν τής λαϊκής κυριαρχίας- δ) αναγνωρισιν των λεγο
μένου «συνταγματικών ελευθεριών», ώς βάσεως τοΰ ομαδικοΰ βίου- ε) αναγνωρισιν 
τής αρχής, ότι οί άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι καί ίσοι, ως και οτι πρεπει να τυγ
χάνουν ίσων ευκαιριών διά τήν άνάπτυξιν τής δραστηριοτητος αυτών- στ) πολιτικήν 
έξασφάλισιν τοΰ πολίτου έναντι άδικων πράξεων τοΰ Κράτους- και ζ) διάφορά άλλα 
«δικα ιώ ματα τοϋ άνθρωπον και τοϋ πολίτου».

(1) Ή  παρούσα περισπούδαστος μελέτη αναδημοσιεύεται έκ τοϋ «Αρχείου Φορολογίας», 
άδειοι τοϋ συγγραφέως καί συνεργάτου τοΰ περιοδικού μας καθηγητοΰ κ. Άθαν. Σμπαρουνη. Δια 
λόγους τεχνικούς παραλείπομεν τάς έξαιρετικάς ύποσημειώσεις της μελέτης αύτης, τάς όποιας όμως 
οί ένδιαφερόμενοι δύνανται ν’ άνεύρωσιν εις τά τεύχη 1, 2 καί 3 έτους 1956 τοϋ « ’Αρχείου Φο
ρολογίας» (οδός ΙΙανδρόσου 12^ ’Αθήναι).
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'Η καθαρώς νομική ένατένισις του νεωτέρου Κράτους, ή κατά Πλάτωνα έν
νοια του «λογου», είτε στηριχθεΐσα εις τάς «άτομοκεντρικάς» δοξασίας, αί όποια, 
θεωρούν το Κράτος ως προίον κοινωνικού συμφώνου, ώς «δημιούργημα ατόμων ελεύ
θερων και όργανον αυτών», ε’ιτε υιοθετησασα τάς «όργανικάς» δοξασίας, αΐ οποίαι 
θεωρούν το Κράτος ως οργανισμόν, ώς ίστορικώς προκύψαν σύμπλεγμα δυνάμεων, 
«υπερτατην μορφήν των οικονομικών, κοινωνικών καί άναγκαστικών ομάδων», 
ενα θετει σκοπον: να προαγαγη τον πολιτισμόν κα ί την ευδαιμονίαν, τών οποίων δεν εί
ναι δυνατόν να χαραχθοΰν όρια. Τα προς τούτο μ,έσα ήσαν διάφορα: α) δτι θ’άναγνωρισθή 
εις το Κράτος κυριαρχία δηλ. το «μετά κύρους έπιτάσσειν», άλλά καί θά όρισθή νο
μικός διαχωρισμός τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τών άρχόντων από τών ιδιω
τικών δικαιωμάτων αυτών και υπαγωγή των πρώτων εις την νομικήν προσωπι
κότητα τοώ Κράτους, η οποία θα περιλαμβάνη έν ίσότητι το σύνολον τού εντός τών 
εθνικών ορίων περικλειόμενου λαού- β) δτι, έσωτερικώς, θά ταυτισθή ή έννοια τού 
Κράτους με την έννοιαν τής νομίμου τάξεως, θ’ άναγνωρισθή εις αύτό παντοδυναμία 
δια την πραγματοποιησιν τών κρατικών σκοπών, θά διασφαλισθοΰν εις τον πολίτην 
τα πολίτικα δίκαια αυτου και θα παρασχεθη είς αύτόν έννομος προστασία έναντι 
τών ομοιων του και έναντι αυτού τού Κράτους- γ ) δτι θά γίνη διάκρισις τών τριών 
λειτουργιών, δηλ. νομοθετικής, κυβερνητικής καί δικαστικής- δ) δτι, συμφώνως καί 
προς την Σωκρατειον υποδειξιν όπως το άτομον ύποτάσση, τό έν έαυτώ κατώτερον 
ον εις το επίσης; εν εαυτώ ανωτερον ον, ό πολίτης θά ύποτάσση τον ατομικόν βίον 
αυτού είς τόν νόμον, δστις θά είναι μέν κυρίαρχος αυτού, άλλά θά έκλέγηται καί θά 
ορίζηται^ύπ’ αυτού- ε) τέλος, δτι, έξωτερικώς, Ιν τώ διεθνεϊ δικαίω, τό Κράτος, 
αυτοδικαίως, θα είναι ανεξάρτητον και κυρίαρχον καί είς ούδενός τούε νομικούς κα
νόνας οφείλει υποταγήν πλην τών κανόνων τού άνεγνωρισμένου διεθνούς δικαίου.

*1 πο^ τι,κγ) και V νομική επιστήμη, βαθμιαίως, μέχρι τέλους τού 
19ου αιώνος, με προεξαρχουσαν, ώς προς τήν νομικήν πλευράν, τήν Γερμανικήν, 
ωλοκληρωσαν τό Κράτος Δικαίου ( 2).

t 3 . 0  Οικονομικός Φιλελευθερισμός τοϋ νεωτέρου Κράτους Δί
καιου—Οικονομική καί ηθική δικαίωσις αύτοϋ.
_ Ο Πολίτικος Φιλελευθερισμός όμως, ανασάρκωσις καί εύρυτέρα έκφανσις τής 
Αθηναϊκής. Ελευθερίας, συνεβαδισε μέ τόν βαθμιαίως, τή πρωτοβουλία τής ’Αγ

γλικής κλασσικής οικονομικής σχολής, διαμορφωθέντα Οικονομικόν Φιλελευθερι
σμόν ( ). κατα τον 19ον αιώνα, διεπλασθη εντατικώς φιλελευθέρα οικονομική σκέψις 
και πολίτικη, αί οποΐαι μεγάλως προήγαγον τήν άνθρωπίνην ευδαιμονίαν (4) .

ίρ ) Γχρησιμοποιη Ο η σ α ν διάφοροι όροι : ((κράτος κατά δίκαιον», ((κράτος νόμιμον», ((κρά- 
τος προς σκοπούς δικαίου», συνηθέστερον ((κράτος δικαίου», α κράτος νομικόν» κλπ. Τελικός 
σκοπός θα είναι, όπως, διά τής κρατικής Ισχύος ενός έκάστου κράτους και τής σνμπράξεως 
της κρατικής ισχνός των κρατών τής όλης Οικουμένης, έπφληθή δικαιοσύνη, δηλ. όπως επι
κράτηση το δίκαιον^ έναντι τής βίας, τής αυθαιρεσίας, τής άναρχίας καί τής αυτοδικίας.
, γενικώς δε, ως γνωστόν, διά νά ύφίσταται κράτος, πρέπει νά παρουσιάζωνται τά κάτωθι 
απαραίτητα (sine qua non) .στοιχεία : α) πληθυσμός- β) έδαφος, τό όποιον είναι κατά τό μάλ
λον η ηττον διαρκές- γ) πολίτικη οργάνωσις ή κυβέρνησις- δ) κυριαρχία- καί ε) ένωσις έπαρκης 
ο,.ως σύνδεση ολοκληρον την κοινότατα δΓ ομαδικήν δρασιν. Έκ τούτων, ούσιωδέστατον είναι η ενωσις.

(3) Αί γεωγραφικαί άνακαλύψεις, αί έφευρέσεις καί αί επιστημονικοί πρόοδοι, ή βιο
μηχανική επαναστασις, η αναπτυξις τοϋ εσωτερικού καί τοϋ διεθνούς έμπορίου, ώς καί ή άνά- 
πλασις ι/)ς_ χρηματικής οικονομίας, δημιουργούν νέαν μορφήν οικονομικού βίου, άγνωστων μέχρι 
τότε διαστάσεων. Αλλα καί τά προβλήματα είναι μεγάλα, ένεκα τού όγκου τών οίκονοαικών θε- ματων.
, . Υπολογίζεται, ότι ό όγκος τών κυριωτέρων παγκοσμίων οικονομικών υπηρεσιών καί
α/ιολαυσεων επεντηκονταπλασιασθη έως έκατονταπλασιάσθη. .
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Ό οικονομικός φιλελευθερισμός κηρύσσει την έλευθέραν ευημερίαν, υΐοθετών 
την «έλευθέραν ή ανταγω νιστικήν οικονομίαν», τής οποίας, ώς γνωστόν, θεμε
λιώδεις άρχαί, έν συνάψει, είναι αΐ άκόλουθοι : α) εις τήν βάσιν τής έλευθέρας 
οικονομίας εύρίσκονται ή οικογένεια, ή άτομική ιδιοκτησία καί ό θεσμός τής κλη
ρονομιάς· β) ό χαρακτήρ των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ιδιωτικός· γ ) τό 
άτομον (πολίτης) έχει ελευθερίαν προς έκλογήν τής οικονομικής δραστηριότητος 
αύτοΰ- δ) ό καταναλωτής είναι θεμελιωδώς έλεύθερος να έκλέξη τα άγαθά (δηλ. 
έμπορεύματα καί υπηρεσίας), τά όποια θά καταναλώση ή θά χρησιμοποιήση· ε) ώς 
έκ τούτου, δημιουργοϋνται προτιμήσεις του καταναλωτοϋ καί δικαίωμα έλευθερας 
εκλογής αύτοΰ, ούδεμία 0έ κρατική ή άλλη άρχή δύναται, διά καταναγκασμού, νά 
τροποποιήση τήν ώς προς τήν κατανάλωσιν έκλογήν αύτοΰ'στ) ή ελεύθερα οικονομία 
εύρίσκεται υπό τήν κυριαρχίαν του καταναλοκτοΰ, ό δέ παραγωγός είναι είς διαρκή 
άναζήτησιν των προτιμήσεων του καταναλωτοϋ- ζ) ό παραγωγός έχει θεμελιωδώς 
έλευθέραν έκλογήν έπαγγέλματος αύτοϋ, τής διάρκειας έργασίας αύτοΰ (δηλ. μερι
σμού τοΰ χρόνου τοΰ είς έργασίαν καί σχολήν) καί παραγωγικών μέσων (γής, κε
φαλαίου, πρώτων ύλών, έργατών κλπ .) καί των παραγωγικών μεθόδων η) συναφής 
είναι ή έλευθερία μετακινήσεως τοΰ παραγωγοΰ καί των μέσο_>ν αύτοΰ, άπό ενός 
κλάδου εις έτερον, άναπτύξεως των ταλάντων αύτοΰ, προαγωγής αύτοΰ, ώς και τοΰ 
συνέρχεσθαι είς έπαγγελματικάς ένώσεις (β„ομηχάνων, γεωργών, έργατών, έμπο
ρων, μεταφορέων κλπ.), άποτέλεσμα τών όποιων ύπήρξεν ή διαμόρφωσις τοΰ νεω- 
τέρου συνδικαλισμοΰ" 0) διά τών παραγωγών τούτων, άναπτύσσεται έπίσης η λει
τουργία τής παραγωγής τών άγαθών, ή λειτουργία τής διανομής τών άγαθών, ως 
καί ή έν γένει οικονομική διαδικασία, ποός ίκανοποίησιν τών άναγκών τοΰ ανθρώ
που- ι) έτερον στήριγμα τής έλευθέρας οικονομίας είναι ή άτομική πρωτοβουλία- 
ια) έν τή έλευθέρα οικονομία, ή έλευθέρα έπιχείρησις (καί ούχί ή κρατική ή άλλη 
δημοσία έπιχείρησις) είναι ή προϋπόθεσις διά τήν πραγματοποίησιν τής παραγωγής 
καί τής διανομής τών άγαθών- ιβ) τό όργανον τής ρυθμίσεως τής παραγωγής, κυ
κλοφορίας καί διανομής τών άγαθών είναι ό έλεύθερος μηχανισμός τών τιμών ή 
έλεύθερος μηχανισμός τής άγοράς- ιγ) διά τήν λειτουργίαν τοΰ ελευθέρου μηχανι
σμού τών τιμών, προϋπόθεσις είναι ό έλεύθερος άνταγωνισμός, τόσον ώς ανταγωνι
στική δράσις μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως, δσον καί ώς διαγκωνισμος τών πα
ραγωγών μεταξύ των (προσφοράς), καί τών καταναλωτών μεταξύ των (ζητησεως), 
είς ούδεμίαν δέ κρατικήν ή άλλην άρχήν έπιτρέπεται νά έπέμβη διά τήν ρύθμισιν τών 
τιμών- ιδ) έτέρα μορφή τοΰ έλευθέρου σχηματισμοΰ τιμών είναι καί ο δια τοΰ 
άνταγωνισμοΰ σχηματισμός τών μισθών- ιε) ό έλεύθερος μηχανισμός τοΰ χρήματος 
(νομίσματος, πίστεως καί τραπεζών) είναι έτέρα προϋπόθεσις τοΰ σχηματισμοΰ 
τιμών καί μισθών ιστ) ή άποταμίευσις, ώς μέσον οικονομικής άναπτύξεως, ζευγνυ- 
ται (ώς μελλοντική κατανάλωσις καί πηγή μελλοντικής παραγωγής) διά τήν ελευ- 
θέραν λειτουργίαν τής οικονομικής διαδικασίας- ιζ) αί διεθνείς οίκονομικαί σχεσεις 
πρέπει νά οργανωθούν έπί τή βάσει έλευθέρου προτύπου, δηλ. ώς ελεύθερον έμπόριον, 
ώς έλευθέρα λειτουργία τοΰ χρυσοΰ κανόνος καί ώς έλευθέρα κίνησις προσώπων, 
έμπορευμάτο^ν καί κεφαλαίων- ιη) ή δλη λειτουργία τής έλευθέρας οικονομίας, εσω
τερική καί διεθνής, καταλήγει είς πραγματικήν ισορροπίαν τής έλευθέρας άγοράς· 
ιθ) ή έλευθέρα άγορά πραγματοποιεί καί ορθήν κατανομήν τών πόρων (δηλ. παρα
γωγών καί έργατών, πρώτων ύλών, άποταμιεύσεως, μηχανημάτων καί πάσης φυ- 
σεως κεφαλαίων κλπ.), τον καταμερισμόν τών έργων καί τήν άρτιωτέραν γεωγρα
φικήν κατανομήν τής παραγωγής- κ) ή συγκέντρωσις οικονομικής δυνάμεως καί η 
ορθολογιστική όργάνωσις, έν συνδυασμώ προς τήν άμιλλαν τών παραγωγών, υποβι
βάζουν τό κόστος, αύξάνουν τήν παραγωγήν καί συνεχώς διευρύνουν τον κύκλον τών 
κοινωνικών μαζών, τών οποίων ικανοποιούνται αί άνάγκαι, ένω άντιθέτως, είς τήν
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μη έλευθέραν οικονομίαν, δημιουργοΰνται μονοπωλιακαί δυνάμεις (κράτος ή ΐδιώται), 
αι οποΐαι κατατείνουν πάντοτε εις μείωσιν τής παραγωγής, του εμπορίου καί τοϋ· 
όγκου των ικανοποιούμενων άναγκών κα) τέλος, επειδή ή οικονομική ζωή στηρίζεται, 
εις (ορισμένα κίνητρα οικονομικής δραστηριότητος ή άνταμοιβάς, ή ελεύθερα οικο
νομία πρεσβεύει τήν «κ ο ρ ύ β ω σ ι ν τ ο ϋ  ά τ ο μ ι κ ο ϋ  ε ι σ ό δ η μ α  τ ο  ς»,. 
δηλ. την απεριόριστόν αΰξησιν αύτοΰ, ώς καί τήν διανομήν τοϋ συνολικοϋ εθνικού 
προίοντος μεταξύ των ατόμων τής κοινωνίας, άναλόγοίς των παραγωγικών επιτεύ
ξεων έκάστου ατόμου.

Η «οικονομική δικαίωσις» τής έλευθέρας οικονομίας έγκειται εις τό γεγο
νός, ότι αύτη αναπτύσσει τήν άτομικήν πριυτοβουλάαν καί τήν άμιλλαν των παρα
γωγών, αυξάνει τήν παραγωγήν καί τήν ποσότητα τοϋ έθνικοϋ προϊόντος, ικανοποιεί'
μεγαλυτερον όγκον ανθρωπίνων άναγκών καί εκλαϊκεύει τήν άπόλαυσιν τώ03ν οικο
νομικών αγαθών, συμβάλλει εις τον καταμερισμόν των έ,ργ(υν καί, διά τής είδικεύ— 
σεο̂ ς τών παραγωγών, εις άρτιωτέραν γεωγραφικήν όργάνωσιν τής παραγωγής,
εξασφαλίζει την εϋωνον παραγίογήν καί τά λοιπά πλεονεκτήματα τοϋ άνταγωνισμοΰ,. 
καθιστά ευχερεστεραν την έξυπηρέτησιν τής άπασχολήσεως τοϋ έργατικοΰ δυνα—
Γ Ι . Ι 7 Λ Ι 1  V  Π  ι ·τ υ ι \Ι ΓΤ~λ ν ι  r\ τ  r r T  r? η  ι  ■ \  ι  > .  — .Τ’..» .  Λ  . .   '  _     '    _ .  '  -  ?μικου καί τήν πληρεστεραν εκμετάλλευσιν τών υλικών πόρων τής χώρας καί τής οι
κουμένης, πρεσβεύει την ελευθέραν διεθνή κίνησιν προσώπων, εμπορευμάτων κ,αί.

» % ' ' w i n ' - η  ■ ^ c ·  v c m i v /λ λ  μ Λ  ^  _ Λ . . .  1 0 , ^  r  .  }  ________ I _________ , ?κεφαλαίων, δύναται δέ γενικώς να (,ωογονήση τήν 
κονομίαν.

κήν και την παγκόσμιόν οι-

λειαν. Περαιτέρω, η ελευθέρα οικονομία στηρίζεται εις τούς θεσμούς τή 
σιας και τής κληρονομιάς, εφαρμόζει δέ τήν κατ’ Άοιστοτέλην «διανεμη'
V/.wr.vriM -ι/,νΑ’ ·&μ /ν» 3̂. ,---.. ' ι'___  _____ ' _'__

της ΐδιοκτη- 
ητικήν κοι

νωνικήν δικαιοσύνην», καθ’ ήν αί διδόμεναι εις τό άτομον παροχαί πρέπει να είναι 
αντίστοιχοι προς τας ικανότητας καί τάς επιτεύξεις αύτοΰ. Τέλος, ή διεθνής έλευ- 

5οικονοΡ·'-κή εξυπηρετησις τών λ̂ αών άγει εις τήν καλλιέργειαν τής ειρήνης καί. 
τής αμοιβαίας γνώσεως τών λαών.

Η ελεύθερα οικονομία ίΐ,ροσέφερεν ύψίστας υπηρεσίας, υπήρξε δέ καί τό βά- 
θρον, ,έφ’ ού έστηρίχθη ό «χρυσούς αιών» τής Εύρώπης.

( Συνεχίζεται)·
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ΠΩΣ Θ Α Γ ΙΝ Η Σ  Κ Α Λ Ο Σ  ΠΡΟΪΣΤΑΜ ΕΝΟΣ
'Υπό τοϋ Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

-------------------------------  καί Διδάκτορος τοϋ Δικαίου -----------------------------------
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

(Συνέχεια έκ τον  προηγουμένου τεύχους 76)

III. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ’Ή  ΠΡΟ Ϊ ΣΤΑΜΕΝΟΥ

5. Αυτοκυριαρχία
α) Α υ τ ο έ λ ε γ χ ο ς
'Η γνώσις καί τό αίσθημα τής πραγματικότητος, ώς καί ή άποφασιστικοτης,. 

διά τάς οποίας έγινε λόγος εις τα προηγούμενα φύλλα του περιοδικού τουτου, ανά
γονται κυρίως εις τάς· πνευματικάς ικανότητας του προϊσταμένου. Έν τουτοις δεν 
δύνανται ν’ ασκηθούν εις όλην των την πληρότητα εάν δεν ένισχυωνται και ηθικώς. 
Τοιαύτη δέ ουσιώδης καί αποτελεσματική ένίσχυσις είναι ή αυτοκυριαρχία.

Διά νά γίνη τις άξιος νά διατάσση, οφείλει προηγουμένως να γινη ικανός να 
έπιβάλλεται εις τον εαυτόν του. Χωρίς αύτοκυριαρχίαν κάνεις δεν είναι δυνατόν να 
έπιβληθή εις τα πράγματα καί εις τάς περιστάσεις, πολύ δέ περισσότερόν εις τας 
θελήσεις των άνθρώπων.

Ό άρχηγός οφείλει νά είναι κύριος τής γλώσσης του, τών νεύρων του και 
τής καρδίας του.

Οί πραγματικοί αρχηγοί είναι κατά γενικόν κανόνα σιωπηλοί. Αποφεύγουν 
τά περιττά λόγια. Δεν αποκαλύπτουν στον καθένα τά σχέδια των ή την ψυχικήν των 
κατάστασιν. Γνωρίζουν δτι πρέπει ν’ ακούουν πολύ και να ομιλούν ολίγον, ώστε να 
είναι εις θέσιν νά ένεργοΰν μέ περισσοτέραν άποτελεσματικοτητα.

'Ο άρχηγός οφείλει επίσης νά είναι κύριος των νεύρων του. Δεδομένου δε ότι. 
είναι ο δ η γ ό ς  ά ν θ ρ ώ π ω ν ,  τά βλέμματά των είναι συγκεντρωμένα επάνω του. 
Τό παραμικρόν σημάδι άνησυχίας, άποθαρρύνσεως και φοβου είναι αρκετόν να. 
δημιουργήση ολέθρια άποτελέσματα καί μάλιστα κατα τας κρίσιμους περιστάσεις.

«Ή  ψυχραιμία είναι ή μεγαλυτέρα ψυχική ίδιότης των άνθρωποί, που είναι 
προωρισμένοι νά διατάσσουν», λέγει ό Στρατάρχης τής Γαλλίας Zoffre.

’Αλλά διά νά διατηρήση τις τήν ψυχραιμίαν του, δια να είναι αταραχος, όεν· 
πρέπει νά έπιτρέπη εις τά γεγονότα νά τον προκαταλαμβάνουν.

Προς τούτο είναι άνάγκη νά έχη τήν ικανότητα να εμβαθυνη εις τα πράγ
ματα καί νά προβλέπη τάς συνέπειας των, ώς επίσης και να οργανωνη καλώς τον 
διαθέσιμον προς εργασίαν χρόνον του. Τούτο δέ θα το επιτυχή αν καταστρωνη 
έκ τής προηγουμένης ήμέρας, ή καί άπό τό πρωί τής ίδιας ημέρας, πρόγραμμα 
εργασίας ολοκλήρου τής ήμέρας μέ κάθε δυνατήν λεπτομέρειαν.

'Ομοίως είναι άνάγκη νά προσέχη ιδιαιτέρως τήν υγείαν του. Θαπρεπηδενα 
εύρίσκη τον άπαιτούμενον χρόνον προς άνάπαυσιν, ώστε ν’ αποφευγη την πνευμα
τικήν ύπερκόπωσιν.

β) ' Υ γ ι ε ι ν ή  ε ρ γ α σ ί α ς .
'Η υγεία καί ή δύναμις προς εργασίαν είναι άλληλενδετοι. Δια να γινης οδη

γός άνθρώπων, θά πρέπει νά κατέχης φυσικήν, ψυχικήν και πνευματικήν υγείαν, 
ώς επίσης καί τήν δύναμιν προς έργασίαν.

'Η συνεχής καί εξαντλητική εργασία, καταβάλλει τον άνθρωπον σωματικώς
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και.
είναι

ί πνευματικώς, διότι αί σωματικαί καί αί 7τνευματικαί δυνάμεις του ανθρώπου 
'αι περιωρισμέναι.

Διά τοϋτο επιβάλλεται νά εναλλάσσεται ή έργασία μέ την άνάπαυσιν. Άπο-
ΐ δ ί Ω Τ ί τ ό σ ί Υ ν  - r f r w y l V  V I / v \ J .V 7 7 - i Y l l ,T r r -  ’  w . \  .τ - ν ιν .  Ρτελεί ιδιαιτέραν τέχνην ή άνάπαυσις. ’Εκείνος πού την παραμελεί,' αργα η γρη 

γορα θα χάση τον έλεγχον επί των πράξεων του καί θά μετανοήση πικρώς.
’Οφείλει λοιπόν ν’ άνανεώνη τακτικά τάς σωματικάς, αλλά συνάμα καί τάς 

πνευματικάς του δυνάμεις.
Προς τοϋτο επιβάλλεται νά όργανώνη κατά τοιοΰτον τρόπον την ζωήν του, 

ώστε νά διαθέτη τον άπαιτούμενον χρόνον διά τά έξης τρία πράγματα :
Π ρ ώ τ ο ν ,  νά διαθέτη χρόνον διά κάποιο σπόρ, κατάλληλον προς τόνωσιν 

τοϋ νευρικού του συστήματος, ώς είναι τό κολύμβημα, ή ορειβασία, τότέννιςκλπ.
'Η εκλογή τοϋ σπόρ είναι ζήτημα καθαρώς προσωπικόν. ’Ελλείψει ή έν άδυ- 

ναμια τούτων, άρκεΐ καί ένας καλός περίπατος μιας περίπου ώρας.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  οφείλει νά διαθέτη ώρισμένον χρόνον διά κάποιαν έλευθέραν 

απασχολησιν, π.χ. μελέτας επιστημονικάς, φιλολογικάς, θρησκευτικάς ή φιλοσο- 
σοφικας, καλας τέχνας, κλπ. άναλόγως της προτιμήσεώς του καί των προδιαθέ
σεων του. Αι πνευματικαι απασχολήσεις είναι βεβαίως όλιγώτερον τονωτικαί τοϋ 
νευρικού συστήματος από τά σπόρ, άποτελοΰν όμως θαυμάσιον άντίδοτον είς την 
καθημερινήν ρουτίναν. Έ ξ όλο>ν όμως των πνευματικών απασχολήσεων εκείνη ή 
οποία τονώνει περισσότερόν τό πνεΰμα καί την ψυχήν, είναι κυρίως ή μελέτη της 
Αγιας Γραφής και κατα δεύτερον λόγον των έργων της Χριστιανικής φιλολογίας. 

Λί?· -την τροπον τοΰτον καθώς καί μέ την προσευχήν, θά εύρίσκεται πάντοτε
εις τακτικήν επικοινωνίαν μέ την Πηγήν τής πνευματικής Ζωής καί τής πνευμα
τικής Δυναμεως και θα είναι εις θέσιν ν’ άντιμετωπίζη μ’ εξαιρετικήν ευθυκρισίαν
και αυτοκυριαρχίαν τα διάφορά προβλήματα, τά όποια έκάστοτε θ’ ανακύπτουν.

 ̂ Εκ παραλλήλου όμως ε ί ν α ι  α ν ά γ κ η  ν ά  ε ύ ρ ί σ κ η  κ α ι ρ ό ν  κ α ί  
δ ι ά  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  π ε ρ ι σ υ λ λ ο γ ή ν .

Η πνευματική περισυλλογή, ή μόνωσις, είναι διά τό πνεΰμα δ,τι καί ή δί- 
αιτα δια το σώμα, λεγει ο Vaunenargues. 'Η μόνωσις τροφοδοτεί τήν ψυχικήν 
ειρήνην.

Αι μεγαλαι και δημιουργικαι σκέψεις έρχονται μακράν άπό τούς θορύβους καί 
τας περιττας συζητήσεις. Οταν η ήρεμία τής σιωπής άποκατασταθή εντός μας, 
όταν η̂  ειρηνη και η ταξις κυριαρχήση στάς σκέψεις μας καί στά αίσθήματά μας, 
τότε ειμεθα στην πλέον κατάλληλον ψυχολογικήν κατάστασιν διά νά σκεφθοΰμε, 
να εμβαθυνωμε, να κατανοησωμε, νά έπιλύσωμε προβλήματα καί νά δημιουργή
σουμε...

t Η μόνωσις μάς επιτρεπει να έλθωμεν εις απ’ εύθείας επαφήν μέ τον ίδιον τον 
εαυτόν μας, με το βαθυτερον είναι μας, πού μάς είναι τόσον άπαραίτητον διά νά 
κατορθώσουμε να̂  συγκεντρωθοΰμε καί νά περισυλλεγοΰμε ψυχικώς.

λλλ η μόνωσις είναι περισσότερόν ενεργεια περισυλλογής, παρά άπομό- 
'γ κατα κυριολεξίαν. Είναι ανυψωσις μάλλον προς τά άνω, παρά άπομάκρυν- 
Χ/ιθ τους άλλους. Είναι αποφυγή από τήν οχλαγωγίαν καί τον θόρυβον 'Η σιωπή

νωσις
σις από τούς άλλους. Είναι άποφυγή άπό τήν οχλαγωγίαν καί τον θόρυβον ί ΐ  σιωπή 
ενισχύει το πνεΰμα και την προσωπικότητα. ’Αποτελεί τό λουτρόν τής ψυχής, 

υε λένει νάπηιοε m i l __ Λ _\_υπως Λεγει κάποιος Χριστιανός φιλοσοφος «η μόνωσις είναι ή πατρίδα τών ισχυ
ρών και η σιωπή,^ η προσευχή των». ’Αλλά στο ζήτημα , τοϋτο άς μή λησμονούμε 
και μιαν πρακτικήν συμβουλήν: Φυλάξου άπό τήν υπερβολήν. 'Η μόνωσις είναι 
μια ίΐροσωρινη  ̂ψυχική καταστασις, ή οποία επιτρέπει νά έρχεσαι είς επαφήν ρΓέ τον 
εαυτόν σου και με τον Δημιουργόν σου, ώστε νά είσαι είς θέσιν νά φανής περισσό- 
τερον χρήσιμος προς τούς όμοιους σου.

Τ ρ ί τ ο ν ,  είναι επίσης αναγκη νά εύρίσκη τις διαθέσιμον χρόνον δπως έρ-

■ί
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;χεται εις τακτικήν επαφήν μέ τούς συνεργάτας του καί μέ τούς συναδέλφους του 
■διά τήν άπό κοινού έξέτασιν διαφόρων ζητημάτων. Ή  ανταλλαγή των σκέψεων ύπο- 
βοηθεϊ πολύ τήν καλυτέραν κατανόησιν καί έπίλυσιν των διαφόρων ζητημάτων. 
’ Οφείλει επίσης νά σκέπτεται καί νά σχεδιάζη διαρκώς νέας πρωτοβουλίας, νέα 
■σχέδια, νά βλέπη δέ από καιρού εις καιρόν τάς υποθέσεις του μέ βλέμμα διαφορε
τικόν, ώς τρίτος, ώστε νά μή γίνη αιχμάλωτος της ρουτίνας άπό τήν δύναμιν της 
■συνήθειας.

Ό La Rochefoucault λέγει σχετικώς: «'Η καθεμία άπό τάς υποθέσεις έ'χει 
τήν ΐδικήν της προοπτικήν. ’Άλλην πρέπει νά τήν κυττάζης έκ τού πλησίον, διά νά 
■δυνηθής νά τήν έκτιμήσης καλώς καί άλλην μόνον άν άπομακρυνθής άπό αυτήν θά δυ- 
■νηθής νά τήν κρίνης καλώς».

( Συνεχίζεται)

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ/ΣΙΝ ΤΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
t  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΤ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Έ ν Χίω τη 6η Αύγούστου 1956

’Αγαπητέ μου καί πολύτιμε φίλε 
Κύριε Άρχιμανδρΐτα

Κάθε φορά, πού έ'ρχονται στά χέρια μου τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», 
αισθάνομαι έντελώς ιδιαιτέρας συγκινήσεις άπό τό περιεχόμενόν τους. Ποτέ 
μου δέν είδα τόσον ταιριαστά θέματα προς τον σκοπόν Περιοδικού. Μέ αύτά 
έρευνώνται καί αί λεπτότεραι πτυχαί τής Κοινωνικής ζωής, πού πρέπει νά 
άπασχολοΰν τήν ’Αστυνομίαν.

Μελέται σοφαί, λιπαραί, ίκανοποιοΰσαι όλων τών ειδών τάς τε διανοητικάς 
καί τάς ψυχολογικάς απαιτήσεις τού άναγνώστου. ’Αλλά κυριολεκτικώς είναι 
άφθαστα τά χρονογραφήματά των. Καί συγκινούν καί διδάσκουν καί άπο- 
τελοΰν άφορμάς θαυμασμού, άλλά καί ευγνωμοσύνης προς τήν ’Αστυνομίαν, 
ή οποία κατώρθωσε τό στυγνόν καί άχαρι έργον της νά τό άρωματίση καί νά 
τό ώραΐση μέ τέτοιον τρόπον, ώστε νά φθάνη τά όρια καλλιτεχνίας. Αύτός 
είναι ό κύριος άθλός σας. Τήν συγκίνησίν μου ώλοκλήρωσε ή εύγενής καλω- 
σύνη σας νά έκδηλώσετε μέ τέτοιον τρόπον τάς εύχάς σας έπί τη εορτή μου.

Σάς ευχαριστώ θερμώς καί δι’ 'Υμών ευχαριστώ όλον τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα.

Μέ πατρικήν άγάπην 
καί θερμάς εύχάς 

ή Ό  Χίου Παντελεήμων



ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο.Κ.Φ.Α. ΚΑΙ Ν.Α.Σ.
-  Η ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙ
ΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ- 

Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -
______________________  Τοΰ κ . ΣΠΥΡΟΥ Π Η ΛΟ Υ_______________________

1

„ "Ολοι τό λέμε καί τό παραδεχόμαστε ότι ό κόσμος χάλασε κι’ έγίνηκε κακός....
'Ο άνθρωπος κλείστηκε στον έαυτό του καί κατάντησε έγωϊστής...
Τον προσμένει., βλέπετε, ένα αβέβαιο μέλλον, ζή ένα δύσκολο παρόν, καί 

έχει νωπό στη θύμησή του ένα εφιαλτικό παρελθόν μέ αίματα, μέ κουμπούρια, με. 
πολέμους, μέ πείνες, μέ κατοχές καί κάπου-κάπου μέ κανένα τρομακτικό σεισμό... 
Γι’ αύτό τό αϊστημα της αύτοσυντηρήσεως απλώθηκε στο σκοτεινιασμένο μέλλον-· 
κι’ έκλεισε τα μάτια, κι’ έφραξε τ ’ αύτιά στις άνάγκες του «πλησίον»...

Καί ό φτωχός καί ό δυστυχισμένος βρέθηκε άξαφνα σάν φτερό στο σίφουνα,, 
της Κοινωνίας... Μά τότε, πώς κρατιούνται οΐ πολιτείες στα πόδια τους καί δέν κα
ταρρέουν, μέσα στο βάρος τοΰ ατομισμού ;

."Ας παρατηρήσουμε γύρω μας... όχι μέ ρωμαντικούς οίστρους καί συναισθη
ματικές'αυταπάτες... Μέ μάτι ψύχραιμο άς άντικρύσουμε την κοινωνία, πριν γί
νουμε απαισιόδοξοι καί αρχίσουμε νά μουρμουρίζουμε τό τραγούδι τοΰ Σοπενχά- 
ουερ... 'Υπάρχει κάτι μέσα στην Κοινωνία... κάτι ζεστό καί παντοδύναμο, πού ισορ
ροπεί τις άνομοιότητες καί γεφυρώνει τα χάσματα...

Καί αύτό δέν βλέπω νάναι άλλο άπό τήν πανάγια ιδιωτική πρωτοβουλία, πού 
άποτελεΐ την ωραιότερη έλπίδα μέσα στα. σύγχρονα άστικά καθεστώτα. Γκρέμισεν ό» 
σεισμός ένα χωριό; Μά νά ! άμέσως ξανακτίζεται ένα άλλο ομορφότερο...

Διαλύει ή φτώχεια τά σπίτια; ’Αμέσως τα άνοικοδομεΐ ό πλούτος...
Τότε γιατί λέμε, (μάλλον γιατί συνηθίσαμε νά λέμε) ότι ό κόσμος είναι κακός;:'
Τό λέμε γιατί δέν ξέρουμε τί γίνεται γύρω μας, γιατί δέν έτυχε νά συναν

τήσουμε τά χελιδόνια πού πασχίζουν νά φέρουν τήν άνοιξη στήν Κοινωνία...
Τό περιοδικό αύτό στάθηκε πάντα σύμμαχος καί βοηθός της ιδιωτικής πρωτο

βουλίας, όπου τήν άντάμωσε νά οικοδομή καί ν’ αγαπά...
Καί αύτό γιατί ό Διευθυντής τους είναι κι’ αύτός ένας αισιόδοξος άν

θρωπος, πού διατηρεί στο διάβα τών καιρών τή φρεσκάδα του . . . Καί ξέρει, 
πολλά άπό αγάπη καί δημιουργία, γιατί κι’ Αύτός είναι ένας άσυγκράτητος Δη
μιουργός... "Οπου συναντήση λοιπόν τήν άλληλεγγύη, τήν πρόοδο καί τήν αγάπη 
στέκει παράμερα καί άποκαλύπτεται. Κι’ υστέρα παρέχει ολόκληρη τή βοήθεια του- 
σ’ εκείνους πού άγωνίζονται τον καλό κοινωνικό άγώνα...

Γι’ αύτό γράφονται ετούτες οί γραμμές... γιά νά γνωρίσουμε καί τήν καλω- 
σύνη, τήν ήρωϊκή καλωσύνη τών συνανθρώπων μας, μέσα στά δύσκολα χρόνια πού· 
περνάμε... Τήν κακία τήν βλέπετε καθημερινά... "Ας τραβήξουμε λοιπόν άπόψει 
τήν αύλαία τής ζωής νά δούμε τήν άλλη οψη τοΰ νοιιίσματος...

Σέ τούτο τον κοινωνικό άγώνα γιά τήν άνακούφιση τής λαϊκής δυστυχίας,, 
δίνει πρώτη τό παρόν, ρωμαλέα καί σφριγηλή, ή χιλιοκατηγορημένη γυναίκα το£ 
20ού αιώνα. Καί πόσα δέν τής καταμαρτυρούμε, έμεΐς οί άποτελοϋντες τό «αναμάρ
τητο» ισχυρό φύλο !!!... —

Κι’ όμως αυτή δέν πτοεΐται... Μαχητική καί υπερήφανη, ώρμησε μέσα στήν·· 
κοινωνική παλαίστρα γιά νά μάς δώση ένα δείγμα τής πανέμορφης αξίας της...

Ή  γυναίκα στον πόλεμο ! ! !  Ή  γυναίκα στήν ειρήνη ! ! !  'Η γυναίκα παντού !! £
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"Οταν οί φλόγες του πολέμου ρήμαζαν τις χώρες τής Γης, αύτή, είτε ντυ
μένη τη στολή της νοσοκόμου, είτε σάν μητέρα ή αδελφή, είτε σάν μέλος μιας κοι
νωνικής όργανώσεως, τά έδωσε όλα γιά τή Νίκη...

Κι1 όταν ή Ειρήνη κατακτήθηκε μέ τόσες θυσίες, καί ή δυστυχία άπλωσε τις 
φτεροΰγες της στις μεταπολεμικές γεννηές, νά την αύτή πάλι, ή ήρωΐδα του καθή
κοντος! πρωτοπόρα στη μεγάλη μάχη γιά τή σωτηρία των πασχόντων...

Σέ μερικές λοιπόν κυρίες πού αποτελούν έναν όμιλο στον Πειραιά, άφιερώ- 
νονται έτούτες οί φτωχές και άτεχνες γραμμές, πού γράφτηκαν όμως καθ’ υπαγό
ρευση τής καρδιάς μας, μέ εύγνωμοσύνη καί θαυμασμό...

Θάπρεπε ν’ άρχίσουμε ετούτη την δημοσιογραφική καμπάνια μας άπό τον 
"Ομιλο αύτό των Κυριών, μά προτιμάμε καλύτερα νά σάς περιγράφουμε τήν όμορφη 
αφορμή πού μάς παρεκίνησε σ’ αύτή τή σύντομη έρευνά μας...

Καί αύτή ήταν μιά άπλή γιορτή... Μιά άπλή γιορτή στον Πειραιά.. . .

Πειραιά γεμάτο άσφυχτικά άπόΤό βράδυ εκείνο, τό Δημοτικό Θέατρο 
εκατοντάδες κόσμου. Βράδυ 
τού Δεκαπενταύγουστου!.. ’Α
νήμερα δηλαδή τής Πανα- 
■γιάς... (τί σύμπτο^ση ! ! ! άφοϋ 
ή Μητέρα τού Θεού ήταν ή 
πρώτη γυναίκα, πού έδωσε τή 
ζωή της γιά τήν άγάπη τών 
άλλων !! ! . . .) .  "Εξω άπό τό θέ
ατρο ένα σωρό περίεργοι καί 
■δεκάδες σταματημένα αύτοκί- 
νητα...

"Ας παραμερίσουμε όμως 
τούς περίεργους, ας σπρώξουμε 
καί ας σπρωχθοΰμε, γιά νά 
τρυπώσουμε μέσα στο περή
φανο θέατρο τής γείτονος καί 
νά δούμε «τά συμβαίνοντα»...

Τό Φουαγιέ τού Δημοτι
κού Θεάτρου είναι απόψε δια
κοσμημένο μέ γούστο πολύ, 
καί χάρι, καί λάμπει, καί σου χαμογελά...

Καί στις καρέκλες καί στις πελυθρόνες του κόσμος πολύς, άντρες, γυναίκες

Ή εφορευτική επιτροπή κατά τήν κλήρωσι του λαχείου 
τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. στό Φουαγιέ τοϋ Δημοτ. Θεάτρου Πειραιώς.

καί παιδιά...
Πάνω σέ μιά ξύλινη βάση ή εύγενεστάτη πρόεδρος κ. Άθηνά Δηλαβέρη μέ 

λίγες κυρίες περιβάλλουν τον ’Αρχηγό τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλαό 
Κόκκινο, τον Εισαγγελέα- Πρωτοδικών Πειραιώς κ. Θ. Μπαντούνα και τον Πρόε
δρό τού Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς κ. Κ. Άθανασιάδη...

Διακρίνουμε έπίσης τον Πρόεδρο τού Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου κ. Μα- 
ρούσκα, τήν Κα Μ. Γερανέα, τήν κ. Α. Παπαδοπούλου, κ. Φλέγκα, κ. Δαρδανου, 
κ. Κατσιβαρδάκου, κ'. Παπατέστα, κ. Ίο^άννου καί πολύ άλλο έκλεκτό κοσμο. ’Ε
πίσης διακρίνουμε τον Δ/ντή τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Ίωάννην Μασβουλα.

Θά ήθέλαμε άκόμα νά προσθέσουμε ότι διακρίνουμε τον Διευθυντή μας, τον 
κ. ’Αρχιμανδρίτη, μέ τήν εύγενεστάτη Κυρία του, άλλα δέν τό λέμε γιατί ό κ. ’Αρχι
μανδρίτης έχει κάποια σχέση μ’ αύτή τήν περιγραφή .....................■.............................

Ή  ωρα είναι 9... βράδυ όπως είπαμε καί τά φώτα τής σάλλας ρίχνουν
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ένα γλυκό φως στά χαρούμενα πρόσωπα των συγκεντρωμένων... Μπροστά μας., 
έπάνω στην ξύλινη έξέδρα μια κληρωτίς μέ χιλιάδες μικρά χαρτάκια... Σάς δώ
σαμε όλα τά στοιχεία γιά να καταλάβετε ότι 0ά λάβη χώραν κάποια κλήρωση.....

Τώρα πρέπει νά προσθέσουμε ότι ή Κλήρωσις αύτή είναι του λαχείου τοϋ· 
'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς καί ότι ό πρώτος αριθμός κερδίζει, 
ένα αύτοκίνητο πολυτελείας Fiat 1400 Β, ό δεύτερος μιά κόκκινη μοτοσυκλέττα 
Siata καί ό τρίτος μιά γκρι μοτοσυκλέττα επίσης Siata...

’Επίσης πρέπει ακόμα νά σάς ποϋμε ότι τό προϊόν τοΰ εράνου θά διατεθή? 
γιά την άνέγερση ενός πρεβαντορίου τών παιδιών τών αστυνομικών καί ενός άνα- 
παυτηρίου γιά τούς άστυνομικούς...

Τώρα πού τά ξέρετε όλα ριχτέ μιά ματιά στην κληρωτίδα, γιατί ή κλήρωσις 
άρχίζει...

Ή  ώρα έπλησίασε... καί ό κ. ’Αρχηγός βάζει τό χέρι μέσα στην κληρωτίδα,, 
χαϊδεύει τά χαρτάκια καί τραβά ένα...

Σιωπή καί άγωνία άπό κάτω... ’Έχει γούστο νάμαστε εμείς οί τυχερο ί!!!!...
’Από τό παράθυρο καμα

ρώνουμε τό ολοκαίνουργιο πο
λυτελέστατο κουρσάκι, πού> 
στέκει υπομονητικά, περιμέ- 
νοντας τό καινούργιο άφεν- 
τικό του...

Καί ή Κα Δηλαβέρη εκ
φωνεί έναν άριθμό, ένας κύ
ριος τινάζεται, υψώνει τό χέρι, 
του συγκινη μένος καί πλησι
άζει τις κυρίες...

Είναι ό Διευθυντής τού- 
Ι.Κ.Α. Πειραιώς, ό κ. Κ.. 
Μπουκουβάλας, πού ή συγ
κίνηση τον συγκλονίζει... ’Έ 
χει δίκηο ό άνθρωπος... Σκε- 
φθήτε νάρθε στριμωγμένος 
σαρδεληδόν μέ κανένα λεω
φορείο της συγκοινωνίας, νά. 
σρπώχτηκε καί νά έσπρωξε,, 
νά έχυσε άφθονο ιδρώτα καΐ 

τώρα νά στρογγυλοκαθίση μέσα στο πεντάμορφο κουρσάκι του καί νά... κυττα μέ: 
οίκτο τούς.... φτωχούς πεζούς.

Και ο ευτυχής φίλος μας αρπάζει τό μικρόφωνο καί εύχαριστεϊ καί λέει ότι. 
είναι συγκινημενος κλπ... “Ομως, υποπτευόμαστε ότι δέν βλέπει τήν ώρα νά βρεθή 
μέσα στο κουρσάκι του καί νά όρμήση στούς Πειραϊκούς δρόμους...

Ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας κ. Κόκκινος, αναγιγνώ
σκει τόν έξαχθέντα έκ της κληρωτίδος β' λαχνόν, κατά 

τήν κλήρωσιν τοΰ Λαχείου τοΰ Ο.Κ.Φ.Α.

Τώρα ό κ. Εΐσαγγελεύς, χώνει τά χέρια του στήν κληρωτίδα...
Και πάλι σιωπή... Καί άγωνία... ενώ άπό κάτω ή κόκκινη Siata κοκκινίζει, 

περισσότερό απο την ντροπή της, όταν σκέφτεται ότι κάποιος άγνωστος τυχερός; 
θα ρυθμιζη στο μέλλον την πορεία της ζωής της... Κι’ ό άγνωστος τυχερός είναι ένας 
γνωστός υπάλληλος... ο κ. ’Ιωάννης Μανιάτης, υπάλληλος της 'Ηλεκτρικής"Εται
ρίας Πειραιώς, για τον οποίο μάλιστα διεδόθη ότι μετά τήν κλήρωση καί ενώ τον· 
περιμενανε να τον συγχαρούν, πήρε τήν «εκλεκτή του» καί έξηφανίσθη... μήν τόν 
είδατε ! ! !  (χωρίς δίπλωμα μάλιστα!!) .
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Τρίτο κύμα συγκινήσεως, καθώς ένας κύριος, ό κ. Γ. Βαρδακάρης, χώνει τό· 
τρεμουλιαστό χέρι του, καί βγάζει ένα χαρτάκι...

Γκρι ή μοτοσυκλέττα, θάπρεπε να τύχη σέ κάποιον ηλικιωμένο... Μά δχι!... 
ένας μαθητής είναι αύτή τή φορά ό τυχερός... Ό  κ. Κ. ΓΙατρινός, κάτοικος Πει
ραιώς, ό όποιος μόλις έμαθε τό μεγάλο γεγονός, άκούστηκε νά ψιθυρίζη. «Πάω νά. 
κάψω τά βιβλία μου... τί νά τό κάνω τό Σχολείο άφοϋ υπάρχει ό Ο.Κ.Φ.Α.; σ’’ 
αυτόν θά γραφτώ...»

Μετά την κλήρωση έγιναν τά καθιερωμένα πιά «συμπληρώματα» των γιορτών....
Δηλαδή άναψυκτικά, φωτογραφίες, χειραψίες, εύχαριστίες καί συστάσεις.„ 

Είχαν όμως όλα αύτά κάποια χάρι...
Δεν ήταν σάν τάλλα τά «καθιερωμένα».., Είχαν μιά άγάπη... Ή ταν φιλόξενα 

κι’ ευγενικά... Κι’ επισφράγισε τήν εύτυχία εκείνης της νύχτας, ένας χαρούμενος 
έπίλογος: Ό  σύντομος εύχαριστήριος λόγος του κ. Κόκκινου προς τήν Κα Δηλαβέρη...

’Εδώ λοιπόν θάπρεπε κανονικά νά κλείσουμε τό περιγραφικό μας σημείωμα...
Μά οχι... 'Ύστερα άπό τό κλείσιμο μέσα στο Δημοτικό Θέατρο, θάπρεπε μάλλον 

νά απολαύσουμε λίγη Πειραιώτικη δροσιά... ’Έχει κι’ ό Πειραιάς τις ομορφιές του !! !.
’Έχει τις γραφικές γωνιές του, καί τά ρωμαντικά ακρογιάλια του, όπου ό 

μπάτης μπαίνει βαθειά μέσα στο κορμί σου καί φτερουγά τά πιο άγαπημένα σου 
όνειρα... Κι’ ή πιο όμορφη, κι’ ή πιο γραφική γωνιά του Πειραιά είναι, νομίζουμε,, 
ή Καστέλλα καί τό Τουρκολίμανο... Δέν συμφωνείτε;...

’Εκεί λοιπόν μάς πήγε ή Κα Δηλαβέρη, μετά τήν κλήρωση.... στο Τουρκολί
μανο. Πάντα είναι ωραία έκεΐ...

Μά εκείνο τό βράδυ ήταν ξεχωριστά ένα ονειρεμένο βράδυ... Καί τό περάσαμε 
άνάμεσα σέ εκλεκτούς φίλους καί σ’ ένα γαληνεμένο, άξέχαστο περιβάλλον... Έ κεΐ 
λοιπόν κάτω άπό τήν Καστέλλα, μέσα στή θάλασσα, άντικρυ άπό τό Ναυτικό "Ο
μιλο, υπάρχει ένα Τουριστικό κεντράκι, πού δέν έχει, νομίζουμε, νά ζηλέψη τίποτε 
άπό τά καλύτερα του ’Εξωτερικού.

Είναι ή Λέσχη τού Ναυτικού ’Αθλητικού Συνδέσμου (Ν.Α.Σ.).
Τώρα, τί σχέση έχει ή Κα Δηλαβέρη μ’ αυτή τήν Λέσχη, θά θέλατε ασφα

λώς νά ρωτήσετε...
Έ ! Μέχρι νά τακτοποιηθούν οί επισκέπτες στις κομψές πολυθρόνες της βεράν

τας του, έλάτε νά έπισκεφτοΰμε τον κάθε χώρο του καί νά μάθουμε τήν ιστορία του.
'Ο Ν.Α.Σ. ιδρύθηκε τό 1929, ώς άθλητικός σύνδεσμος Κωπηλασίας, 'Ιστιο

πλοΐας καί Κολυμβήσεως... Καί ήταν τότε μονάχα ένας υπόγειος χώρος οπού έγυ- 
μνάζοντο οί άθλητές καί έφυλάσσοντο οί βάρκες. 13 μέλη άποτελοΰσαν τότε τό 
Συμβούλιό του, μέ πρώτο Πρόεδρο τό κ. Θεόφιλο Φεράλδη, κι’ υστέρα τον κ. 
Φωκίωνα Ποταμιάνο... ’Έτσι είχαν τά πράγματα, όταν τό 1948 άνέλαβε τήν προε
δρία τού Συνδέσμου ό κ. Κριτών Δηλαβέρης, μέ τούς εκλεκτούς καί δραστήριους 
συνεργάτες του κ.κ. Γ. Δράκο καί Γ. Κουβερτάρη (’Αντιπροέδρους), Κ. Κυρήνη 
(Γεν. Γραμματέα), Π. Ζακάκη (Ταμία), Ε. ’Αλεξίου (’Έφορο Υλικού), Α. Αγ- 
γελάκη ("Εφορο Κωπηλασίας), Δ. Θανόπουλο (’Έφορο Ιστιοπλοΐας), Γ. Γεωρ- 
γιάδη (’Έφορο Κολυμβήσεως), καί κ.κ. Α. Πετρόπουλο καί Δ. Κριθαριώτη (Μέλη), 
πού άποτελεσματικά βοήθησαν τόν κ. Δηλαβέρη σέ όλα.

Κι’ άμέσως όλα άλλαξαν πορεία καί κατεύθυνση, κι’ ό Ν.Α.Σ., άφησε τό 
υπόγειο της προϊστορίας του, καί ύψωσε τό κομψό ετούτο οίκημα της σημερινής 
ζωής του. Πώς τά κατάφερεν ό κ. Δηλαβέρης μέ τούς συνεργάτες του;

Μά... άπλούστατα... ’Ανήκει στήν άλλη όψη τού νομίσματος, γιά τήν όποιαν 
σάς μιλήσαμε στήν αρχή...

Πιστεύει... άγαπά... θέλει... καί μπορεί... Μέσα στήν καρδιά του κλείνει μιά 
φλόγα... ένα ήφαίστειο μάλλον... ήφαίστειο δημιουργίας... κι’ ή λάβα πού ξεπετά-
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γεται είναι ικανή νά τά μεταμόρφωση όλα...'Ο κ. Δηλαβέρης τιμά τον τόπο μας!!!
Μά τί του χρειάζονται οί έπαινοι; Μιλάν τά έργα του, μόνα τους... Καί λένε 

ότι αυτός ό άνθρωπος άνήκει στά χελιδόνια που πασχίζουν νά φέρουν την άνοιξη 
στην Κοινωνία...

Μόνος του έσχεδίασε αυτή τή λέσχη...Γιατί, κοντά στά άλλα, είναι καί καλ
λιτέχνης... Καί μάλιστα καλλιτέχνης ποιότητας...

Που τά μάθαμε όλα αύτά; Μά άπλούστατα... έπήραμε μιά μικρούλα συνέντευξη 
άπό τό Διευθυντή μας, ό όποιος θαυμάζει τήν πρόοδο καί λατρεύει τή Δημιουργία...

'Ο κ. ’Αρχιμανδρίτης λοιπόν μάς μίλησε γιά τήν καταπληκτική σταδιοδρομία 
τοΰ ανθρώπου αύτοϋ, ό όποιος έφτειαξε ετούτη τή λέσχη, ποΰναι το καμαρι του

5
ί

Πειραιά...
'Ο κ. Δηλαβέρης! ! ! Κι’ όσο άκούγαμε τον κ. ’Αρχιμανδρίτη νά μάς μιλά, 

γιά τή δράση, τις ικανότητες καί τις αρετές τοΰ κ. Προέδρου του Ν.Α.Σ., τοσο και 
άνασταίνονταν άπ’ τά σημερινά έρείπια της Κοινωνίας μας ή άλλη όψη τοϋ νο
μίσματος· ή ιδιωτική δηλαδή πρωτοβουλία, ή θαυματουργός αύτή δύναμις, πού μά
χεται χρόνια καί χρόνια τώρα, πίσω άπό τά τείχη τής 'Ιεριχοΰς τοΰ άστικοϋ καθε
στώτος, γιά νά τά προστατέψη κι’ αύτή μέ το δικό της τρόπο άπ’ τήν κατάρρευση...

—«Καί ποιος είναι δ σκοπός τοΰ Ν.Α.Σ.;» ρωτοΰμε τον άντιπρόεδρό του, τον 
κ. Γ. Δράκο...

Κι’ εκείνος μέ φλόγα καί πίστη πού μάς παραξενεύει, μάς άπαντά, κυττα- 
ζοντας μιά φωτογραφία τοΰ κ. Δηλαβέρη, πού κρέμονταν άντίκρυ-μας στον τοίχο!

«... Ό  Ν.Α.Σ. θέλει νά προφυλάξη τά παιδιά μας άπ’ τό έ'γκλημα καί τή 
διαφθορά... τά διώχνει άπό τό καφφενεΐο καί τις κακές συνήθειες καί τά μαθαίνει 
νά γυμνάζουν τό σώμα καί νά καλλιεργούν τήν ψυχή, μέ τις άθάνατες άξιες τών Ελλη
νοχριστιανικών ιδανικών. 'Ο Ν.Α.Σ. παραδίδει στήν κοινωνία γεροδεμένα κορμιά 
καί έντιμους πολίτες, πού μισοΰν τήν τεμπελιά καί τήν κακία, καί άγαποΰν την 
πρόοδο καί τή δουλειά».

400 μέλη περίπου άριθμεΐ ό Ν.Α.Σ., δόκιμα, τακτικά καί επίτιμα...
Καί οΐ άθλητές του είναι παιδιά, άντρες καί γυναίκες, άπό 18 χρονών και 

άνω, πού έτίμησαν τό Σύλλογό τους, δχι μονάχα στους έσωτερικούς άγώνας τοϋ 
Ν.Α.Σ., άλλά καί σέ πανελληνίους κα.ί σέ διεθνείς άκόμα.

’Από τό 1931 έως τό 1940, ό Ν.Α.Σ. μετέσχε σ’ όλους άνεξαιρέτως τούς 
άγώνες, καί πήρε κατ’ έπανάληψι πρώτες νίκες καί βαρύτιμα έπαθλα. Μέχρι το 
1955 μάλιστα κρατούσε καί τό Ρεκόρ κολυμβήσεως 4X100.

Δύο άθληταί του συμμετέχουν σήμερα στήν ’Εθνική 'Ομάδα Κωπηλασίας...
Μόνον οί Γερμανοί πήραν φεύγοντας 60 κύπελλα. Είναι δέ τό πρώτο Σω

ματείο πού είσήγαγε τήν κωπηλασία γιά γυναίκές...
Κάθε χρόνο γίνονται δεκτά νέα μέλη καί ή δύναμις τοΰ Ν.Α.Σ. ολοένα με

γαλώνει.
—«'Υπάρχει περίπτωσις νά γραφτή ένας άπορος άθλητής δωρεάν στον Ν.Α.Σ.;» 

ξαναρωτάμε τον κ. Δράκο...
—«Βεβαιότατα» μάς άπαντα... «Είναι ήδη γραμμένοι άρκετοί, δωρεάν...». 
-—«Καί πώς συντηρείται ό Σύνδεσμός σας» κ. Δράκο;-
—«Μέ τον κ. Δηλαβέρη πρώτον, μέ επιχορηγήσεις· τοΰ Κράτους ύστερα, και 

μέ εισφοράς τών μελών του τελευταία...

’Αλλά ας κάνουμε μιά βιαστική επίσκεψη στά διαμερίσματα, μέ τον κ—Δράκο 
γιά...ξεναγό...

Κατεβαίνουμε πρώτα κάτω, στον παληό Ν.Α.Σ., όπου οί αίθουσες άσκήσεως 
άθλητών καί φυλάξεως καί συντηρήσεως τών λέμβων...
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’Εκεί συναντάμε τον ’Έφορο 'Υλικού, τον κ. Έμμ. ’Αλεξίου, μουντζουρωμένο 
νά άσχολήται μέ τήν έπιδιόρθωσι μιας λέμβου, ενώ ολόγυρά του ό στόλος του 
Ν.Α.Σ. έν άναπαύσει μάς κυττα άπορημένος, γιατί στο διαμέρισμα αύτό άπαγο- 
•ρεύεται ή είσοδος σέ ξένους...

Καί τον άποτελοΰν 42 σκάφη κωπηλασίας, 9 κανώ 'Ιστιοπλοΐας καί 2 σκάφη 
Σάρπι καί Κολίμπια... Για νά καταλάβετε όμως καλά τη δυναμικότητά τοϋ 
τεχνικού έξοπλισμοϋ τοϋ Ν.Α.Σ., άναφέρουμε ότι οί τετράκωπες λέμβοι άξίζουν 
25.000 νέες δραχμές κάθε μιά, οί δίκωπες 20 καί τά κανώ 15... πολλαπλασιά.στε 
τώρα καί προσθέστε, γιά νάχετε τήν άξία τοϋ μικρού αύτοΰ στολίσκου που μάς περι
βάλλει... Κοντά στις αίθουσες αυτές είναι τά άποδυτήρια άνδρών καί γυναικών 
καί τά ντούς, μοντέρνα, πεντακάθαρα, μέ όλα τά κομφόρ...

Τώρα άνεβαίνουμε τά κομψά σκαλάκια, καί βρισκόμαστε στον έπάνω όροφο, 
πού κατασκεύασε καί έδώρη- 
σε στον Ν.Α.Σ. ό κ. Δηλαβέ- 
ρης... Καί μένουμε κατάπλη
κτοι μέ όσα βλέπουμε...

Πολυτελέστατα εντευκτή
ρια, μοντέρνα αίθουσα πίγκ— 
πογκ, αίθουσα χοροϋ, μπάρ, 
κουζίνες... όλα αυτά σχεδιά
στηκαν άπό τον κ. Δηλαβέρη, 
ό όποιος καί έπέβλεψε στην 
εκτέλεση...

Πολύχρωμα φωτάκια πά
νω καί κάτω, δεξιά κ ι’ άρι- 
στερά, φτειάχνουν ένα φαντα
σμαγορικό, άληθινά, θέαμα 
πού εύχαριστεΐ καί γαλη
νεύει...

Τραπεζάκια πανάκριβα καί ΣτιγμιότυΊΤ0ν άπό έορτήν το0 Ν.Α.Σ. όργανωθεϊσαντήν 
ιιολυτελεστατες πολυθρόνες, g„v Αύγουστου έ. e. sis τήν Λέσχην αΰτοΰ, παρά τό8ην Αϋγι
μέ τάξν] τοποθετημένα ... Κ αί Τουρκολίμανο. Διακρίνονται ό κ. Άλιμπράντης, ή Κα 
κομψά μπαλκονάκια  π ά νω  άπό Δηλαβέρη, ό κ. Δηλαβέρηζ, ό κ. Νομικός, ή Κα Πα- 

ο /■, ξινοΰ καί ό κ. Κουτσικόττουλοξ, περιβαλλοντεζ τον
'ύ  °,η ασσ ·̂·γ Ναύαρχον κ. Λάππαν.1 οιχοι απο κόκκινους πλίν
θους (τοϋ έργοστασίου τοϋ κ. Δηλαβέρη)... μαρμάρινες κολωνίτσες καί γύψινα στη
θαία... Τί πλούτος ! πόσο γούστο ! πόση ομορφιά !!

Γυάλινες πόρτες καί βεράντες... εικόνες καί γύψινες άναπαραστάσεις άπό τον 
υγρό στίβο... καθώς τό ράδιο παίζει γλυκούς σκοπούς, πού τούς διαλαλοΰν τά μεγά
φωνα της Λέσχης μακριά, στο ήσυχο σκοτεινιασμένο πέλαγος... έκεΐ πού τά καρα- 
βια της Ελλάδος διασχίζουν περήφανα τις υδάτινες λεωφόρους. Είναι ενα άριστο 
σχέδιο... σχέδιο γουστόζικο κι’ επιτυχημένο...

Κι’ ή διακομησή του είναι άμεμπτη καί γαλάζια. Κι’ ολόγυρα φωτογραφίες 
άπό τούς άξέχαστους χορούς καί τις ονειρεμένες δεξιώσεις τοϋ Ν.Α.Σ.

Στύλοι παληοΰ ρυθμού, μέ φώτα άπαλά, σέ προδιαθέτουν εύχάριστα... γεν
νούν μιά ευλαβική κατάνυξη στήν ψυχή σου...

’Αλλά ας καθίσουμε σ’ αύτό έδώ τό τραπεζάκι στην άκρη της βεράντας, πού 
τό γέμισε κι’ όλας ή Κα Δηλαβέρη μέ μπύρες καί μεζέδες... ’Από κάτω ή θάλασσα...

'Ένας μικρός λιμενοβραχίων φτειάχνει ένα γραφικό λιμανάκι, πού μέσα του
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έχουν ̂  ςαπλωσει τεμπέλικα ενα σωρό κάτασπρες βαρκούλες, πού κάπου-κάπου Ivor 
σιγαλό αεράκι τις νανουρίζει...

Ειδυλλιακή, μά τήν άλήθεια, είναι έτούτη ή -Τοποθεσία!! !...
Δεξιά φωτισμένα κεντράκια στήν παραλία... καί έπάνω, αμφιθεατρικά κτι

σμένη η Καστελλα. Γο φεγγάρι, ασημώνει τα ήσυχα νερά... άριστερά τα δυο Φάληρο, 
κι οΐ( Τζιτζιφιες... Δίχτυα απλωμένα κοντά μας... καί ή μυρουδιά, ή αρμυρή μυ
ρουδιά, τής θάλασσας, σέ κάνει νά θέλης νά κλείσης τά- μάτια, γιά νά ταξειδέψης 
στους τόπους των ονείρων σου...

( ··· Ενας πελώριος καθρέφτης ή θάλασσα!!! κι’ ενα πεντάμορφο μαγευτικό· 
πανόραμα όλα γύρω !! ! !... "Οσοι δέν έπισκεφθήκατε τον Ν.Α.Σ., πηγαίνετε νά τον- 
επισκεφθήτε... θά γοητευτήτε καί θά γαληνέψετε...

Και οι γυναίκες jiou λεγαμε στην άρχή; αύτές οί υπέροχες ήρωίδες πού δί
νουν πρώτες τό «παρόν» στήν υπηρεσία των άναγκών των συνανθρώπων τους;

Ω ! αυτό είναι μια, καποια άλλη υπέροχη ιστορία, πού άρχίζει λίγο μετά τήν 
ανελεύθερο}ση, τον Ιούλιο τοϋ 1945. Τότε...τότε πού όλα έγερναν μέ παράπονο 
κάτω απο τη Θεομηνία του πολέμου καί τής προδοτικής ’Ανταρσίας τής Κομ
μούνας...

Εκείν/] λοιπον την εποχή λίγες γυναίκες συγκεντρώθηκαν γιά ν’ άποτελέ- 
σουν μιά καινούργια Φιλική Εταιρεία’ ή κ. Μ. Γερανέα (Γρ,αμματεύς), ή κ.. 
’Αννα Παπαδοπούλου (Έφορος), ή κ. Φλέγκα, ή κ. Δαρδάνου, ή κ. Κατσιβαρ- 
δακου, ή κ. Παπατέστα καί ή κ. ’Ιωάννου (Μέλη)

Και αρχηγός τού μικρού αυτού Ιερού Λόχου ήταν ή εύγενεστάτη κ. Άθηνά. 
Δηλαβερη, αυτός ο Αγγελος τής καλωσύνης, πού ποτέ δέν έπαψε νά βοήθα και
νά άγαπά τον πλησίον του...

Κι αυτές οι θαρραλέες ηρωιδες απετελεσαν τον γνωστό πιά Ο.Κ.Φ.Α. Πει
ραιώς...
, t ^1 ε7τετελεσεν ο Ομιλος αυτός στη μικρή ζωή του, δέν είναι δυνατόν νά. 
αναφέρουμε στο περιωρισμενο ετούτο περιγραφικό μας σημείωμα...

Εργα... έργα... έργα... Αυτή είναι ή περίληψη τών πεπραγμένων του.._
5 Και καλο}σύνη... και κοινωνικοί αγώνες, πολλές φορές σκληροί, γιά τήν- 
ανακούφιση τών δυστυχισμένων.

( Ε ̂  Αστυνομία Πόλεων χρεωστά τόσα πολλά στις καλές κυρίες τού Ο.Κ.Φ. Α. ! ! 
Καί οί οικογένειες τών άστυνομικών θά τις θυμούνται αιώνια ! ! ! !
, ^Έά σύντομη επίσκεψη στο μικρό Βατικανό τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, στα· 

« Αναρρωτήριο Αστυνομικών Πειραιώς Ο.Κ.Φ.Α.». Είναι ένα ώραίο, άνετο καί. 
υγιεινό οίκημα στήν οδό Σκουζέ άριθ. 17.
, , Πεσαμε σέ ώρα Συμβουλίου, καί βρήκαμε τήν Κα Δηλαβέρη περιστοιχισμένη 
“π° ^ ρ!;ες να συ>4τα γιά τά μελλοντικά της σχέδια, ένω δίπλα της τό ’Αρχείο το£ 
Ο.Κ.Φ.Α. περιμενει να φιλοξενηση καινούργιους φακέλλους, πού καθένας άντιπρο- 
σωπευει καί μιά πλούσια κοινωνική δράση...

Μάς δέχτηκε μ’ ενθουσιασμό...
Απλή, καταδεχτική η Πρόεδρός τού Ο.Κ.Φ.Α. δέν έχει τίποτε τό ύπεροπτικό· 

μπροστά της, ούτε έπαρση, ούτε υπερβολική σοβαρότητα.
Βρισκόμαστε^ άπέναντι σε μιά απλή, γλυκειά, χαμογελαστή κυρία, πού, μέ. 

παιδική αφελεια, απαντά στις ερωτήσεις μας...
Βρίσκει το έργο της πολύ μικρό... Θέλει νά κάνη άκόμα πολλά.
Τή ρωτάμε γιά τά μελλοντικά της σχέδια καί μάς άπαντα.
«...Προσπαθώ τώρα νά φτειάξω κάτι πού λείπει άπό τή ν '’Αστυνομία. Ένα: 

«είδος αναρρωτηρίου καί ξενοδοχείου μαζί γιά τούς κουρασμένους άστυνομικούς..
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«Σ’ αύτό 0ά μπορή νά καταφεύγη καί ό έν ένεργεία καί ό συνταξιούχος άστυνομικός. 
«Θά. μένη 1—2 μήνες ν’ άναπαυθή, θάχη δλες τίς άνέσεις του δωρεάν. Καί φαγητό, καί 
«ύπνο, καί βιβλία καί την ψυχαγωγία του, προς τον σκοπό αύτό μου τιαρεχώρησεν ό 
«άντρας μου ενα οικόπεδο 6.000 πήχεων, κ ι’ έχω έτοιμα τά σχέδια, τά όποια έσχε- 
»δίασεν άνιδιοτελώς ό εκλεκτός μηχανικός κ. Κιτσίκης....»

« ’Αναπαυτήριο για τούς κουρασμένους άστυνομικούς» ! ! !... ΙΙώς σάς φαίνεται 
αύτό πάλι;...

Την παρακαλοΰμε υστέρα νά μάς έπιτρέψη νά κάνουμε μιά επίσκεψη στά δια
μερίσματα του ’Αναρρωτηρί
ου. Καί μέ μεγάλη της εύχα- 

εται...
;μα τού ’Αναρρω

τηρίου είναι διόροφο.
Στον πρώτο όροφο στεγά

ζεται ή Σχολή Κοπτικής καί 
Ραπτικής, στην οποία φοιτούν 
δωρεάν παιδιά των άστυνομι- 
κων καί άπορα κορίτσια τού 
Πειραιά.

50 περίπου κορίτσια τό 
χρόνο...

Φτάνει νά αναφέρουμε ότι 
μόνο τό έτος 1955 ό 
λος έδαπάνησε για τη 
Κοπτικής 28,293 νέες 
μες.

Στο δεύτερο όροφο είναι τό ’Αναρρωτήριο, στο όποιο παρέχεται πλήρης 
ιατρική, φαρμακευτική, νοσοκομειακή καί διαιτητική περίθαλψις.

’Επίσης μέ τά έξωτερικά του ιατρεία, τό Άναρρο^τήριο, μέ τίς διαθερμίες καί 
τις'υπεριώδεις αχτίνες του, δέχεται καί εξυπηρετεί ασθενείς αστυνομικούς καί μέλη 
των οικογενειών τους.

Στο ’Αναρρωτήριο αύτό ύπάρχουν τρεις μοντέρνοι, πεντακάθαροι θάλαμοι, 
μέ σύγχρονα λευκά κρεβάτια, κομοδίνα, καλοριφέρ, ράδιο καί αυστηρή καθαριό- 
τητα·"’Εντύπωση προξενούν τά φωτισμένα εικονίσματα στούς τοίχους καί ή από
λυτη τάξη πού επικρατεί... Έδώ, εκτός άπό τούς άρρωστους, παρέχεται περίθαλ
ψη καί σέ όσους άστυνομικούς αισθανθούν κάποια κόπωση καί έτσι προλαμβάνονται 
οί άσθένειες τών άστυνομικών. ’Απέναντι άπ’ τούς θαλάμους είναι τό ’Ιατρείο... 
’Από τήν άνοιχτή πόρτα άντικρύζουμε τον 'Υγειονομικό Δ/ντή κ. Ή λία Μπιζίμη, 
μέ τούς 4 άστυφύλακας νοσοκόμους νά έργάζωνται...

Σύστημα καί έπιστημονική τελειότης διακρίνει τήν υγειονομική αύτή ομάδα, 
στην οποία τόσα χρεωστούν οί νοσηλευόμενοι! ! !

Λίγο πιο ’κεΐ είναι ή αίθουσα τών διαθερμιών καί τών ύπεριωδών ακτινών. 
Μένουμε κατάπληκτοι μπροστά στά τελειότατα αύτά μηχανήματα πού άντικρύζουμε 
καί τά όποια είναι ή τελευταία λέξη τής ιατρικής τεχνικής... Μπράβο Ο.Κ.Φ.Α. !! !

Λίγο πάρα κάτω, άπέναντι, είναι τό Γραφείο τού Συμβουλίου τού Ο.Κ.Φ.Α. 
καί κοντά τό μικρό, μά τόσο κομψό, γραφειάκι τής Κας Δηλαβέρη...

Έπισκεφτόμαστε καί τήν... κουζίνα άκόμα...
’Όχι βέβαια γιά... ψητό, άλλά άπό δημοσιογραφική περιέργεια...
Πάστρα καί τάξις βασιλεύουν...

"Ομι- ,
Σγοάάι Σχεδιον οικοδομής τοϋ ύττό κατασκευήν Άναπαυτηρίου 

J -  ' ‘ τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. έκπονηθέν δωρεάν Οπό τοΰ κ. Κιτσίκη επί 
°ΡαΧ_ οικοπέδου δωρεάς Κρίτωνος Δηλαβέρη.

ρίστηση δεχ 
Τό οΐκν
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Ιο ίδιο στο δωμάτιο της νοσοκόμου... Μά έκεΐ πού κυριολεκτικά τά χάνουμε 
είναι στον λουτροκαμπινέ..:

Μαρμάρινες ■ εγκαταστάσεις, μοντέρνοι θερμοσίφωνες, λουτρά καί διαμέ
ρισμα για το-ξύρισμα μέ όλα τά απαραίτητα. "Υστερα διαβαίνουμε στους στενόμα- 
κρους, γουστόζικα διακοσμημένους διαδρόμους, καμαρώνουμε τά πολύχρωμα έξά- 
γωνα των παραθύρων, τις πολυθρόνες, τά πανάκριβα έπιπλα.

_ 'Η ύγεία έχει ριζώσει μέσα μόνιμα... μαζί μέ τήν καθαριότητα, τό φως, την 
ησυχία...^ Και κάτω άπό τό ’Αναρρωτήριο μιά εύρύχωρη αύλή μέ πανύψηλα δέντρα...

Ούτε ένά σκουπιδάκι στο χώμα... παντού τάξις... τάξις... τάξις...
Φεύγοντας άπό τό φιλόξενο αυτό ’Αναρρωτήριο αίστανόμάστε πώς κάτι έχουμε 

ξεχάσει έκεΐ...
Ίσως την καρδιά μας... ή την εύγνωμοσύνη μαζί. Καί θέλουμε νά γονατί

σουμε, μπροστά σε κάποιο εικόνισμά του καί νά προσευχηθούμε στην καλή Πανα
γία, νά χαριζη στις κυρίες τού Ο.Κ.Φ.Α. ύγεία, χαρά καί όλη την ευλογία της, γιά 
όσα προσφέρουν αθόρυβα στις αστυνομικές οικογένειες...

f Αυτή είναι μια πτυχή της δρασεως τού Ο.Κ.Φ.Α_ 'Υπάρχουν όμως ακόμα
τόσες! ! !...

( ; "Υπάρχει η παιδική κατασκηνωσις Αιγίνης, μέ τά 450 παιδιά άστυνομ,ικών, 
στα οποία ο Ο.Κ.Φ.Α. κατέβαλε μάλιστα καί τά έξοδα μεταφοράς καί ψυχαγωγίας...

Πρέπει νά σημειωθή ότι ή κατασκήνωσις αυτή έγκαταστάθηκε στήν έπαυλη 
τού κ. Δηλαβέρη, στήν Αίγινα...
t ; ···  ̂παΡΧει ° ιματισμός που διανέμει ό Ο.Κ.Φ.Α. σέ παιδιά άστυνομικών, 
ηλικίας 3—17 έτών...

··■ ί παρχουν τα δέματα που διενεμηθησαν στά νοσοκομεία, σέ νοσηλευομέ- 
νους αστυνομικούς...

■·· άπαρχει η πλούσια φαρμακευτική περίθαλψις των φαρμάκων, πού χορη
γούνται με διατακτικές τού Ομίλου σέ ασθενείς αστυνομικούς...

... 1 παρχουν τα διαιτολόγια τροφίμων μέ κρέατα, ζυμαρικά, βούτυρο, γάλα, 
αυγα, τυρί, που χορηγεί ο Ο.Κ.Φ.Α. στά αδενοπαθή παιδιά των άστυνομικών...

... 1 παρχουν οι ζώνες πτωσεως στομάχου, οί κηλεπίδεσμοι καί κάλτσες φλε- 
βιτιδος, που χορηγεί στούς αστυνομικούς...

ι ■·· Υπαρχουν τα γυαλια μυωπίας καί πρεσβυωπίας, πού χορηγεί σέ άστυνο- 
μικούς δωρεάνη.ίυ

··· Υ~αρχει η δωρεάν οδοντοθεραπεία καί οί δωρεάν μικροβιολογικές έξε- 
τάσεις...

... 1 παρχουν τα χρηματικά βοηθήματα, πού χορηγεί σέ αστυνομικούς καί θύ
ματα...

... Υπάρχουν τα σχολικά βιβλία πού χορηγεί σέ μαθητάς, γιούς άστυνομικών... 
, Και πάνω απ όλα υπάρχει ή στοργή, ή άγάπη, ή καλωσύνη, ή ευγένεια, ό 
αλτρουϊσμός καί ή συμπαράστασις τών Κυριών τού Ο.Κ.Φ.Α. στις δύσκολες στιγμές
των αστυνομικών.

... Αφιερώνοντας λοιπόν αύτές τις γραμμές μας στις καλές κυρίες τού Ο.Κ. 
Φ.Αγ τ ιζ ευχαριστούμε με όλη μας τήν καρδιά γιά όλα καί τις διαβεβαιοΰμε ότι ποτέ 
δεν θά τις ξεχάσόϋμε...

Σ. Kr Π.
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Η ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘ ΗΝΩΝ
- Α Ι  ΠΟΛΥΕΙΔΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ, 
ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΑΣ—

Τοϋ Γυμνασιάρχου 
κ . ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗ
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«Τό προσήκον έκάστω άποδιδόναι»
(Πλάτ. Πολιτεία α' 332)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. —Γενικά περί ’Αστυνομίας των αρχαίων ’Αθηνών.
2. —’Αγορανομική κα ί πολεοδομική ' Υπηρεσ ία .

* **
1 . Γενικά περί ’Αστυνομίας τώ ν αρχαίων ’Αθηνών.
’Από τής έποχής τοΰ Σόλωνος καί ιδίως του Περικλέους ώργανώθη έν Άθή- 

ναις δημοσία ’Αρχή ύπό τό όνομα «αστυνομία» (’) καί άλλα σχετικά πρός τα διάφορα 
είδη τών έργων αύτής ονόματα, περιβαλλόμενη μέ σεβασμόν καί έκτίμησιν ύπό τής 
κοινής γνώμης διά τάς πολυτίμους αύτής υπηρεσίας πρός περιφρούρησιν τοΰ κρά
τους από παντός εσωτερικού κινδύνου, πρός τήρησιν τής δημοσίας τάξεως, πρός 
την αρμονίαν τών σχέσεων τών πολιτών πρός άλλήλους καί την έκ· ταύτης γαλήνην 
τής κοινωνίας καί ασφάλειαν τής πολιτείας.

'Ο μέγας τοΰ χρυσοΰ αίώνος δραματικός ποιητής, ό Σοφοκλής, έγραψε την εςής 
σχετικήν κρίσιν : «ου γάρ ποτ’ άν γένοιτ’ άν ασφαλής πόλις, έν ή τα μεν 
δίκαια καί τά  σώφρονα λάγδην π α τε ΐτα ι...»  (Σοφ. fragm. 694 Dindorf)· 
ήτοι : διότι ποτέ δεν θά ήτο δυνατόν νά γίνη ασφαλής ή πόλις, έν τή όποια τα μέν 
δίκαια καί τά σεμνά λάξ (κλωτσηδόν) καταπατοΰνται...

Τοΰτο κατωρθοΰτο καί τότε, ώς καί σήμερον, διά τής ’Αστυνομίας, τή προνο
ητική μερίμνη τής οποίας δεν κατεπατοΰντο τά δίκαια καί σεμνά καί ουτω διεσώ- 
ζετο ή ασφάλεια τής πόλεως.

Κορυφαίοι φιλόσοφοι καί άλλοι διανοούμενοι τής άρχαιότητος, αναπτύσσουν 
λεπτομερώς καί έξαίρουν μετ’ έμφάσεως τάς πολλάς κοινωφελείς τής ’Αστυνο
μίας φροντίδας. Ό  μέγας πολιτειολόγος καί κοινωνιολόγος φιλόσοφος ’Αριστοτέλης 
άναγράφων τάς πολυμερείς καί πολυσχιδείς υπηρεσίας αύτής, προλογίζει ουτω :

«Τών μέν γάρ αναγκαίων αρχών χωρίς αδύνατον είναι τήν πόλιν, 
τών δε πρός ευταξίαν καί κόσμον αδύνατον οίκεΐσθαι κα λώ ς» .  (Άριστ. 
Πολιτ. ΣΤ', ε'. 1321β ) = Διότι άνευ τών άναγκαίων άρχών άδύνατον νά ύπάρχη 
πόλις, καί άνευ τών άρχών, αίτινες μεριμνώσι διά τήν εύταξίαν καί εύκοσμίαν τής 
πολεως, άδύνατον είναι νά κατοικήται καλώς.

2. Άγορανομική καί πολεοδομική ’Αστυνομική ‘Υπηρεσία.
’Εν συνεχεία ό ’Αριστοτέλης άναπτύσσει τά διάφορα είδη τών άστυνομικών 

υπηρεσιών άρχόμενος άπό τής άγοράς εύρισκομένης έν τώ Κεραμεικώ, ένθα ύπήρ- 
χον άριστουργήματα τέχνης άγάλματα θεών, ήρώων κλπ. κλπ.

Γ ράφει λοιπόν τά έξής : « Π ρ ώ τ ο ν  μ έ ν  ο ύ ν  έ π ι μ έ λ ε ι α  τ ώ ν  
ά ν α γ κ α ί ω ν  ή π ε ρ ί  τ ή ν  ά γ ο ρ ά ν ,  έ φ ’ ή δ ε ι  τ ι ν α  ά ρ χ ή ν  
ε ί ν α ι  τ ή ν  ά φ ο ρ ώ σ α ν  π ε ρ ί τ ε  τά σ υ μ β ό λ α ι α  κ α ί  τ ή ν  ε ϋ κ ό 
σ μ ι α  ν  σ χ ε δ ό ν  γ ά ρ  ά ν α γ κ α ΐ ο ν  π ά σ α ι ς  τ α ΐ ς  π ό λ ε σ ι ,  τ ά  
μ έ ν  ώ ν ε ΐ σ θ α ι ,  τ ά δ έ π ω λ ε ΐ ν  π ρ ό ς τ ή ν ά λ λ ή λ ω ν ά ν α γ κ α ί α ν  
χ ρ ε ί α ν . . .  Έ τ έ ρ α  δέ ε π ι μ έ λ ε ι α  τ α ύ τ η ς  έ χ ο μ έ ν η  κ α ί  σ ύ ν ε γ γ υ ς

(1) ’Αντίστοιχος της άστυνομίας τών ’Αθηνών ήτο ή έν Ρώμη εξουσία τοΰ πραίτωρος, 
ώς γράφει ό ιστορικός τοϋ Βου μ. X. αίώνος Δίων ό Κάσσιος, ουτω: «αιρετός ύπό τοΰ Καίσαρος 
εις τήν άστυνομίαν προεκρίθη...» (42, 22 πρβλ. τοΰ αύτοΰ 46, 45).
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έ π ι μ ε λ ε ί α ς  
π λ ε ί σ τ ο ι  τ ή ν  
ά ρ θ μ ό ν...».

ή τ ώ ν̂  π ε ρ ι το  ά σ τ υ  δ η μ ο σ ί ω ν  κ α ί  ι δ ί ω ν ,  ό π ω ς ε ύ κ ο σ μ ί α  
31 > κ α ι  τ ω ν  π ι π τ ο ν τ ω ν  ο ι κ ο δ ο μ η μ ά τ ω ν  κ α ί  ο δ ώ ν  σ ω τ ή 
ρ ι α  κ α ι  δ ι ο ρ θ ω σ ι ς ,  κ α ι  τ  ιο ν ο ρ ί ω ν  τ ω ν  π ρ ο ς  ά λ λ ή λ ο υ ς ,  
ό π ω ς  α ν έ γ κ λ η τ ο ς  έ χ ω σ ι, κ α ί  ό σ α  τ ο ύ τ ο  ι ς ά λ λ α  τ ή ς  

ο μ ο ι ό τ ρ ο π α .  Ι ν α λ ο υ σ ι  δ ’ α σ τ υ ν ο μ ί α ν  οί  
τ ο ι α υ τ η ν  α ρ χ ή ν ,  έ χ ε ι  δέ  μ ό ρ ι α  π λ ε ί ω  τ ό ν  

(Αύτόθι)· δηλαδή κατά πρώτον μέν λοιπόν φροντίς αναγκαία είναι ή 
περί την αγοράν, έν τη οποία πρέπει να ύπάρχη μία άρχή έπιβλέπουσα καί τάς έμπο- 
ρικας συναλλαγας και την ευκοσμιαν αυτής* διότι σχεδόν εις όλας τάς πόλεις είναι 
αναγκαίου αλλα μεν είδη να αγοράζουν, αλλα δε να πωλουν, διά νά εξυπηρετούν τάς 
αναγκας αλληλων... Αλλη δε μέριμνα σχετική προς ταύτην καί παραπλήσια ει· 
ή άφορώσα τάς δημοσίας καί ΐδιωτικάς οικοδομάς τής πόλεως, διά νά 
Ομια εις αύτάς, καί τών έτοιμορρόπο^ν οικοδομημάτων διά 
και τών φθειρομένων δρόρ 
διατηρησις, διά νά είναι
μεριμνης. Καλούσι δε οι πλείστοι τήν τοιαύτην αρχήν άστυνομίαν, έχει δέ αυτή
εμηματα περισσότερα κατά άριθμόν...»

~ ν . UJ ν /ί,ίλί. OLUpVCOf
ομων επισκευή, καί τών γειτονικών προς άλλήλους όρί 
αδιαφιλονίκητα, καί όσα άλλα παρόμοια προς ταύτα τ

ιναι
ϋπαρχη εύρυ- 

ιασωσις καί διόρθωσις 
'ων

παρόμοια πρός ταύτα τής

μ 1 
δέ
ο ί α ι  π ά ν τ ω ν ,  ό π ω ς  κ α θ α ρ ά  κ α ί  ά κ ί β δ η λ α  π ω λ ή σ ε τ α ι.

5 Κ λ η ρ ο υ ν τ α ι  δε  κ α ι  μ ε τ ρ ο ν ό μ ο ι  ι' (=δέκα), π έ ν τ ε  μ έ ν  
ε ι ς  Ι Ι ε ι ρ α ι ε α ,  ε' (=πέντε) δ’ ε ι ς  τ ό άσ τ υ *  κ α ί  ο ύ τ ο ι τ ώ ν  μ έ 
τ ρ ω ν  κ α ι τ ώ ν  σ τ α θ μ ώ ν  έ π ι μ ε λ ο ΰ ν τ α ι, ό π ω ς ο ί π ώ λ ο ΰ ν -  
τ ε ς χρ ή σ ο ν τ α ι δ ί κ α ι ο ι  ς...» (Άθην. Πολιτ. 51, 1-2)* δηλ. εκλέγονται 
δε διά κλήρου καί  ̂άγορανόμοι δέκα, πέντε μέν εις τόν Πειραιά, πέντε δέ εις τήν 
πολιν ^(τών ’Αθηνών). Εις τούτους δέ ύπό τών νόμων έχει άνατεθή νά επιβλέπουν 
όλα τα πωλούμενα έν τή άγορά, ίνα καθαρά καί άνόθευτά πωλώνται.

Επίσης εκλέγονται διά κλήρου καί δέκα μετρονόμοι, πέντε μέν εις τόν Πει
ραιά, πεντε δε εις την πολιν (τών ’Αθηνών)· καί ούτοι έχουν τήν έπίβλεψιν τών μέ
τρων και τών σταθμών, 'ίνα οί πωληταί μεταχειρίζωνται αύτά δικαίως (‘)

εζηταςον άν ή πλάστιγξ ήτο έν τάξει καί αν έλειτούργει κανονικώς, ως καί τό βάρος 
τών σταθμών (==των δραμίο^ν), τά όποια έτίθεντο εις αύτήν, καί τήν ζύγισιν τών 
πωλουμενων διά να̂  μη γινη αυτή λιποβαρώς πρός άδικίαν τού άγοραστοΰ.
< 9. Αριστοτέλης γραφών τας πληροφορίας ταύτας περί τών άστυνομικών
υπηρεσιών και πολλαπλών φροντίδων, είχεν ύπ’ όψει του καί όσας σχετικάς έγραψε 
και εδιδαξεν ό μεγας διδάσκαλος του, ο Πλάτων, ώς θά ίδωμεν έν τοίς έπομένοις. 
_____________ _ (Συνεχίζεται)
τ  ̂■ Γ̂α ,{1εζΡ7;, κ“τα , τγ)ν αρχαιότητα ησαν παρόμοια πρός τά σημερινά, ήτοι άλλα μέν
ησαν όργανα, ̂  δια των οποίων ευρισκοντο αι διαστάσεις τών πωλουμένων πραγμάτων, άλλα δέ 
ήσαν δοχεία ωρ«τμένης χωρητικότητος πρός καθορισμόν της ποσότητος τών έν αύτοΐς έμβαλλο- 
μενών στερεών ή υγρών ειδών πρός ττώλησιν.

Σταθμα έλεγοντο τεμάχια μετάλλου ώρισμένου βάρους, τιθέμενα επί της πλάστιγγος διά 
τον καθορισμόν του βάρους τών ζυγιζομένων προς πώλησιν αντικειμένων.

Ο δραματικός Σοφοκλής γράφει τήν έξης σχετικήν φράσιν : «ecρευρε σταθμών αριθμών 
και μέτρων ευρήματα». (Σοφ. fragm 379).
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«ΜΟΥ ΕΚΑΜΕ ΤΗ Ν  ΚΗΔΕΙΑ
-Ε ΙΜ Α Ι  ΠΕΘΑΜ ΕΝΟΣ»

— ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΝΕΤΡΕΣΕΩΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΟΣ —
'Υπό EDWARD DEBLASIO

_________________  κοιτά μετάφραση έκ τοϋ Αμερικάνικου _________________
ύπό τοϋ κ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, 'Υπαστ. Α'

Ζέρσεϋ Σίτυ—11 Φεβρουάριου 1955.
—Ό  Τζίμμυ Ντάβεϊ πετοΰσε τις λέξεις στη σύζυγό του σάν βέλη, χαμογελών

τας κάθε φορά πού εκείνη υποχωρούσε. "Οταν ή βολή πέτυχε το στόχο, άρπαξε 
το καπέλλο του καί το σακάκι, μουρμούρισε κάτι καί έκλεισε άπότομα την πόρτα 
πίσω του.

—' Η σύζυγός του ήταν άπαρηγόρητη. Είχε προγραμματίσει ένα τόσο ωραίο 
•γεύμα, ένα τόσο εύχάριστο άπόγευμα,—καί νά τώρα, αυτό.

—«Περίμενε», σκέφτονταν έκείνη τή νύχτα της 22 Μαρτίου 1947, «περί- 
μενε καί θά έπιστρέψη». ’Αλλά ό Τζίμμυ Ντάβεϊ ποτέ δέν έπέστρεψε. 'Η σύ
ζυγός του περίμενε όλη την νύχτα καί μιά βδομάδα άκόμη καί τελικά πήγε στην 
’Αστυνομία. «Μ ’ έγκατέλειψε», άνέφερε. «Είχαμε κάποιο καυγαδάκι κάποια βρα- 
■δυά, βγήκε έξω καί μ’ έγκατέλειψε».

—Ό  ’Αξιωματικός υπηρεσίας ζήτησε από τήν κυρία νά τού κάμη μία πλήρη 
περιγραφή τού συζύγου της.

—«Σαράντα δυο ετών, τού είπε έκείνη, καί πέντε πόδια άνάστημα, βάρος 
180 λίτρες. Είχε γαλανά μάτια, γκρίζα μαλλιά, ήταν βραδυκίνητος καί είχε δυο 
■μικρές ούλές—μιά στή μύτη καί μιά πάνω άπ’ τό μάτι. Δυο δόντια τού έλλειπαν».

—«Παιδιά;» ρώτησε κατόπιν ό Άξιο^ματικός.
—Έκείνη συγκατένευσε. «'Ένα αγόρι», είπε.
—Θά προσπαθήσωμε νά βρούμε τό σύζυγό σας κυρία Ντάβεϊ, έδήλωσε 

•δ 'Υπαστυνόμος.
- —Δύο μήνες άργότερα, τό βράδυ τής 21 Μαίου, ή κυρία αυτή ώδηγείτο σέ 

μιά άπό τις πολύ μεγάλες καί ψυχρές αίθουσες τού νεκροτομείου τής πόλεως. 
Είχε πάρει ένα τηλεφώνημα ένωρίτερα άπό ένα ντέτεκτιβ, ό όποιος τής έλεγε ότι 
;ένας άνδρας πού άνταπεκρίνετο στήν περιγραφή τού συζύγου της, είχε άλιευθή 
στον ποταμό Χοΰνδσον, κάτω άπό τήν 11η αποβάθρα, τό προηγούμενο πρωί. «Βέ
βαια», είπε ό ντέτεκτιβ μέ όση μπορούσε κατανόηση, «αύτός είναι μάλλον 60 
καί οχι 42, καί πιθανόν νά μήν είναι ό σύζυγός σας».

—'Η κυρία Ντάβεϊ πλησίασε σέ μιά πλάκα πού εύρίσκετο στο μέσο τής 
αιθούσης. Είδε τό πτώμα καί οπισθοχώρησε. Είχε παραμείνει μέσα στέ νερό με
ρικές μέρες καί είχαν έξαφανισθή τά χαρακτηριστικά τού προσώπου.

—Ό άνθρωπος στον όποιο άνήκε ό νεκρός, ήταν αναστήματος περίπου πεντε 
ποδών καί οκτώ ιντσών, έζύγιζε περίπου 180 λίτρες, καί υπήρχαν τά σημαδια 
μικρών ούλών, πού μόλις διεκρίνοντο πάνω στά φουσκωμένα άπ’ τό νερό χαρα
κτηριστικά τού προσώπου του, δηλ. στή μύτη καί τό μέτωπο.

«—Είναι ό Τζίμμυ σας;», ρώτησε ό ντέτεκτιβ.
—’Εκείνη έστρεψε μακρυά τό πρόσωπό της. «Αύτός είναι», είπε. «Είναι ο 

σύζυγός μου».
—Τό ίδιο βράδυ στο νεκροτομείο, ένας άλλος ντέτεκτιβ συνέτασσε άναφορα για 

τό θάνατο τού Τζέΐμς Φράνσις Ντάβεϊ.
—’Έγραφε σ’ ένα σημείο :
—«’ Ηλικία : 42...
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—«Έθνικότης : ’Ιρλανδία...
—((’Ενδυμασία ήν έφερε δταν εύρέθη : Καφέ σκωτσέζικο κοντό παντελόνι, 

(σπόρ)...
—«Χρήματα εύρεθέντα έπ’ αύτοΰ : Όγδοήκοντα ένα σέντς...
—«Καταστασις όδόντων: καλή' δύο όδόντες χρυσοί εις τήν άνω σιαγώνα»..
—Έδίδετο επί πλέον ή πληροφορία δτι ήταν άδύνατη ή λήψις δακτυλικών 

αποτυπωμάτων, λόγω τής έπιδράσεως του νερού στήν έπιδερμίδα.
—Αύτή τή νύχτα σ’ ενα γραφείο κηδειών, δχι μακρυά άπό τό διαμέρισμά, 

της, ή Γερτρούδη Ντάβεϊ έκαμε όλες τις προετοιμασίες για τήν κηδεία τοΰ συ
ζύγου της.

—Γιά λίγα χρόνια, ή κυρία Ντάβεϊ καί τό παιδί της, ζοϋσαν μέ βοηθήματα. 
απο μικροποσα πού έλάμβανε κάθε μήνα άπό κάποιο "Ιδρυμα κοινωνικής προνοίας,. 
και με τα 1000 δολλάρια πού έλαβε για τό σύζυγό της άπό τήν ’Ασφαλιστική Ε 
ταιρεία.

—’Αλλά τό 1950, τά 1000 δολλάρια έξηνεμίσθησαν καί τά βοηθήματα έπαυ
σαν να έρχωνται καί ή κυρία Ντάβεϊ άπηυθύνθη στο Ι.Κ.Α. του Ζέρσεϋ Σίτυ.

Είναι χήρα, είπε στον υπάλληλο του έκεΐ Υποκαταστήματος, καί ό σύζυγός; 
£ίχε εργασθή καί έκπληρώσει τάς υποχρεώσεις του στις κοινωνικές άσφαλί- 

σεις, καί ήθελε νά πληροφορηθή αν έχη δικαίωμα βοηθήματος. '
** *

—Ό  υπάλληλος τής άπήντησε καταφατικά καί μάλιστα θά άνελάμβανε άμέσως 
νά μελετήση τήν ύπόθεσι.

—Τήν έκάλεσε νά έπανέλθη μετά άπό μιά εβδομάδα.
—Μπόρεσε νά μαντεύση, άπό τον τρόπο πού εκείνος άνεφώνησε-^κρΐμα— 

πως κάτι δυσάρεστο υπήρχε στή μέση.
—«Τί συμβαίνει;», ρώτησε εκείνη. «'Υπάρχει τίποτε τό άνησυχαστικό για. 

τή λήψι τών χρημάτων;»
—«Κυρία Ντάβεϊ» εΐπεν ό ύπάλληλος, «δεν εΐσθε χήρα».
Σιωπή έπεκράτησε στήν άλλη άκρη του τηλεφωνικού σύρματος. 'Η γυναίκα 

ταχασε κυριολεκτικά, καί υστέρα άπό λίγο πού συνήλθε είπε στον υπάλληλο πώς 
το καλύτερο πού είχε νά κάνη ήταν νά δώση μιά κάποια εξήγηση.

—«'Ο σύζυγός σας», είπε ό ύπάλληλος, «είναι, σύμφωνα μέ τις εκθέσεις μας, 
στην Ουασιγκτώνα καί έργάζεται άκόμα. Τις κρατήσεις του γιά τις Κοινωνικές 
’Ασφαλίσεις τις έχει καταβάλει κανονικά μέχρι σήμερα».

— Η κυρία Ντάβεϊ άπάντησε πώς δέν ήταν δυνατό νά συμβαίνη αύτό. Ό  
συζυγος της ήταν πεθαμένος. Έκηδεύθη κανονικά καί σύμφωνα μέ τούς κανόνες 
τής ’Εκκλησίας. Ή ταν άδύνατο έπομένως νά πληρώνη όποιαδήποτε κοινωνική 
άσφάλιση.

—«Ά ν  έργάζεται καί πληρώνη», πρόσθεσε, «πέστε μου που βρίσκεται;».
—'Ο ύπάλληλος τής είπε πώς άποτελεϊ παράβαση του άρθρου 1106 τοΰ Νό

μου περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, άν δώση έξω μιά τέτοια πληροφορία.
—Σ’ αύτή τήν περίπτωση, ή κυρία θά άπηυθύνετο στήν ’Αστυνομίας νά τό 

έξακριβώση
—«Κανείς δέ μπορεί νά δή τάς έκθέσεις μας», τής είπε ό ύπάλληλος. «Ούτε 

καί ή ’Αστυνομία».
—Τό ΐδιο άπόγευμα άπηυθύνθη στή Διεύθυνση τής ’Αστυνομίας δπου τής 

είπαν πως ο υπάλληλος είχε δίκηο, πώς κανένας ούτε άκόμη καί ή ’Αστυνομία 
δεν μπορεί να πιέση τούς ύπαλλήλους τών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων νά δώσουν 
μία διεύθυνση κατοικίας.

—’Εκείνη άμυνομένη έλεγε δτι είχε άνάγκη χρημάτων. Αύτή ή διεκδίκηση
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των συμφερόντων της εξακολούθησε νά βασανίζη τήν Διεύθυνση τοΰ Ζέρσεϋ για 
τριάμισυ χρόνια άκόμη.

—Και τέλος τον ’Ιούλιο του 1954, ό Είσαγγελεύς τής πόλεως έκάλεσε ένα 
άπό τούς σπουδαιοτέρους άνδρας του, πολύ εύθυμο, τον κοκκινομάλλη ντέτεκτιβ· 
Τόμας Ζ. Χέρλιχυ, πρώην προϊστάμενο του Τμήματος Λεσχών τής έκεΐ 'Υποδιευ- 
θύνσεως ’Ασφαλείας, νά έξετάση τήν περίπτωση καί νά άποφανθή ποιος έχει δίκηο. 
Νά έξακριβώση δέ οριστικά αν ό Ντάβεϊ είχε πεθάνει—ή άν ζοϋσε, οπότε νά τον 
άνεύρη.

'Ο Χέρλιχυ, τήν πρώτη μέρα έξήτασε τήν κυρία Ντάβεϊ. «’Έχετε τήν γνώμη 
ότι πέθανε;», τή ρώτησε.

«Μάλιστα», άπάντησε έκείνη. 'Η ίδια προσωπικώς είχε βεβαιωθή ότι ήταν 
νεκρός. Είδε νά γίνεται ή ταφή του καί γιά εφτά χρόνια τώρα δέν ακούσε τίποτε. 
γι’ αυτόν. Επομένως τον θεωρούσε πεθαμένο.

—'Ο Χέρλιχυ τής είπε πώς είχε τις άμφιβολίες του. Διέθεσε ολόκληρο το πρωί,, 
εξετάζοντας όλα τά στοιχεία τής ύποθέσεως. Τον έξέπληξαν τρία σημεία, πού έ
μειναν χωρίς έξήγηση—το γεγονός ότι ό άνθρωπος, πού τό πτώμα του βρέθηκε 
στο ποτάμι, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή ήταν 60 ετών περίπου, ένώ ό Τζίμμυ 
Ντάβεϊ ήταν μόνο 42 τήν έποχή τής έξαφανίσεώς του, τό γεγονός ότι ό νεκρός, 
φορούσε ένα μάλλον άκριβό παντελόνι κοντό—σπόρ, τό γεγονός ότι ή αρχική άνα- 
φορά περί τοΰ θανάτου του μιλούσε γιά δυο χρυσά δόντια, ένώ ή χήρα στήν αρχική 
της άναφορά δέν έμνημόνευε τίποτε άλλο γιά τά δόντια, έκτος ότι τοΰ συζύγου της 
έλλειπαν δύο.

—Γιά τήν ένδυμασία ό Χέρλιχυ είπε. «'Η γενική εμφάνιση ένός άνθρώπου 
δέν επηρεάζεται τόσο, ώστε αύτός νά φαίνεται 20 χρόνια μεγαλύτερος έπειδή έμεινε 
λίγες μέρες μέσα στο νερό, κυρία Ντάβεϊ». Τέλος 6 Χέρλιχυ τής είπε: « ’Εξακολου
θείτε νά σκέπτεσθε τό θάνατο τού συζύγου σας;»

—«Εξακολουθώ», άπάντησε ή Γερτρούδη Ντάβεϊ. «Τού έκαμα τήν κηδεία».
—Ό  Χέρλιχυ σήκωσε μέ άπορία τούς ώμους του. Έγνώριζε πώς οί θεωρίες 

του δέν κλονίζονται εύκολα, άλλα έγνώριζε έπίσης καί τά. άδύνατα σημεία, καθώς 
καί τό ότι ή άνεύρεση τοΰ Τζίμμυ Ντάβεϊ πεθαμένου ή ζωντανού, δέν έπρόκειτο νά 
είναι εύκολη άπ’ έδώ κι’ έμπρός.

—«’Έχετε καμμιά φωτογραφία τοΰ συζύγου σας;» ρώτησε.
—«Ό χι», άπάντησε ή κυρία.
—«Μπορείτε νά μοΰ πήτε τή γνώμη σας, σέ τί είδους έργασία νά άσχολήται 

τώρα;»
—«Τώρα;», είπε μέ έκπληξη.
—«”Αν ζή, έννοώ», πρόσθεσε ό Χέρλιχυ.

** *
—'Η κυρία τοΰ είπε πώς ό σύζυγός της είχε έργασθή ώς μάγειρος, σερβι

τόρος καί τώρα στον πόλεμο εργάτης σέ ναυπηγείο. Τοΰ έδωσε δέ τό όνομα ένός 
ναυπηγείου, πού βρίσκεται όχι μακρυά άπό τό Ζέρσεϋ Σίτυ.

—'Ο Χέρλιχυ, ήλθε σέ έπαφή μέ τον προσωπάρχη τοΰ ναυπηγείου. Ναι, 
είχε άκούσει, κάποιος Τζαίημς Φράνσις Ντάβεϊ είχε έργασθή έκεΐ στο παρελθόν 
κατά τον πόλεμο, άλλά μόνο γιά λίγες μέρες. ’Έδωσε στον Χέρλιχυ τό όνομα ένός 
άλλου ναυπηγείου έκεί κοντά.

—«Άπευθυνθήτε έκεΐ», είπε ό προσωπάρχης. Μερικοί έργάζοντο έκεΐ λίγες 
μέρες καί ευρισκαν καλλίτερα νά έργάζωνται μακρυά άπό δώ καί σέ μερικούς 
άπό τούς έδώ νεοφερμένους άρεσε νά έργάζωνται στο ίδιο «κλειδί».

—'Ο Χέρλιχυ κατέφυγε στο δεύτερο ναυπηγείο. Ό  έκεΐ προσωπάρχης τοΰ
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είπε ότι κάποιος Τζαίημς Φράνσις Ντάβεϊ ειχεν έργασθή εκεί, 
λέμου.

στο τέλος του πο-

—«Μήπως σας άφησε κανένα πιστοποιητικό μέ φωτογραφίες του;», ρώτησε 
ό Χέρλιχυ.

«Σ εμάς όχι», του είπαν. ((’Αλλά ή Κυβέρνηση έζήτησε άπό όλους, πού ερ
γάζονταν σε εργασίες σχετικές μέ πλοία, να έφοδιασθοΰν μέ πιστοποιητικά. 'Η 
’Ακτοφυλακή φρόντισε γ ι’ αύτά. Γιατί δέν άπευθύνεσθε εκεί;»

Ο Χερλιχυ απηυθυνθη στην ’Ακτοφυλακή. Καί μετά άπό τρεις ημέρες 
ελαμβανε την απάντηση του F. Β. I. καί τής ’Ακτοφυλακής άπό κοινού, για τον 
1 ^ιμμυ Νταβει. Στην έκθεση αύτή είχε προσαρτηθή καί τό δελτίο ταύτότητος 
του Νταβει, το οποίο ειχεν εκδοθή μέ πλήρη τά στοιχεία του, δακτυλικό άποτύ- 
πο^μα και φωτογραφία. Στ-}) φωτογραφία του ό Ντάβεϊ έφαίνετο ένας ξανθός άνδρας, 
με ψηλό μέτωπο, υπερβολικά φωτεινά μάτια, καί μέ φουσκωμένη την άριστερή 
παρειά σαν να ύπέφερε άπό σοβαρό πονόδοντο.

Εφωόιασμενος μέ τη φωτογραφία, ό Χέρλιχυ κατηνάλωσε τις επόμενες 
λίγες εβδομάδες στην ανάκριση δωδεκάδων άνδρών καί γυναικών, πού είχαν έργασθή 
στο ναυπηγείο, τότε πού καί ό Ντάβεϊ είργάζετο, ρωτώντας τους αν άνεγνώριζαν 
το όνομα τού καταζητούμενου ή τή φωτογραφία του ή καί τά δυό, αν του είχαν 
μιλήσει ποτέ, αν είχαν τυχόν καμμιά επαφή μαζύ του μετά τήν άναχώρησή του άπό 
τό ναυπηγείο.

Βρήκαν κάποιον πού έλεγε πώς έβλεπε συχνά τον Ντάβεϊ σέ κάτι ταβέρνες 
τής πολεο^ς, καθ’ όλο τό 1946 καί στις άρχές τοϋ 1947.

—«Μίλησες ποτέ μαζί του;» τόν ρώτησε ό Χέρλιχυ.
«Βέβαια», είπε εκείνος. ((Είχα μαζύ του μια πολύωρη συζήτησή, κάποιο 

βράδυ. Καλό κουμάσι. Κατ’ άρχήν ήσυχος, άλλά καλό κουμάσι».
—Μετά άπό επίμονο ερωτηματολόγιο μιας ώρας, ό Χέρλιχυ πέτυχε μιά καλή

βολή.
—«Μάλιστα», τού άπάντησε. Ό  Ντάβεϊ έλεγε κάτι σάν ότι έπιζητοΰσε ερ

γασία εςω άπό τό Ζέρσεϋ. Φαίνεται νά ήταν μάγειρας κάποτε καί άγαποΰσε τό θό
ρυβο. Μοϋ είπε πώς έσκόπευε νά ζητήση έργασία σέ κάποιο Νοσοκομείο τής Ν. 
Τοοκτν-. Μρ-.νάλσ Nnmvnrinn μεγάλη κουζίνα, μοΰ λέει. Πολύ μεγάλος μισθός,'Υόρκης. Μεγάλο Νοσοκομείο, 

επίσης».
—«Θυμάσαι ποιο Νοσοκομείο;» ρώτησε ό Χέρλιχυ.
—« Οχι καλα», είπε άφοΰ σκέφθηκε. « ’Έλεγε νομίζω, ότι βρίσκεται πέρα 

στο Στεϊτεν ’Άϊλαντ. Νά έχετε όμως ύπ’ οψει σας, πώς αύτό δέν είναι βέβαιο. 
Ν ο μ ί ζ ω  πώς είπε Στέϊτεν ’Ά ϊλαντ».

— Ο Χέρλιχυ στάθηκε τυχερός μέ τό πρώτο Νοσοκομείο τοϋ Στέϊτεν Ά ϊ-  
λαντ όπου έσπευσε, ένα φυματιολογικό ίδρυμα μέ τήν έπωνυμία Σή'ιβιου Χόσπιταλ. 
’Εκεί μίλησε στον έφημερεύοντα γιατρό, πού τόν παρουσίασε στήν προϊσταμένη 
διαιτης τών ασθενών τού Νοσοκομείου. Ό  Χέρλιχυ τής έπέδειξε τό δελτίον τής 
Ακτοφυλακής καί τή φωτογραφία τού Ντάβεϊ. «Μήπως εργάστηκε ποτέ σέ σά.ς αύτό

τό πρόσωπο;» Ρώτησε.
— Η γυναίκα συγκατένευσε. ((Ναι » είπε, μέ κάποια έπιφύλαξη. Έκύτταξε 

τό όνομα στήν κάρτα, «Τζαίΐμς Ντάβεϊ» είπε καί άμέσως πρόσθεσε «ναι μοιάζει 
τού Τζίμμυ Ντάβεϊ».

—«Είσθε βεβαία;», ρώτησε ό Χέρλιχυ.
—«Τού μοιάζει», είπε ή προϊσταμένη, καί έξακολούθησε νά λέη ότι ό Ντάβεϊ 

ειχεν εργασθή στήν κουζίνα της άπό τόν ’Απρίλιο τού 1948, μέχρι τόν ’Ιανουάριο, 
1953. Κοιμόταν μέσα στο Νοσοκομείο. 'Υπήρξε ένας καλός, ήσυχος υπάλληλος.
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Έφαίνετο νά χαίρεται τή δουλειά του—οπότε μια μέρα του ’Ιανουάριου ξαφνικά, 
μάζεψε τά πράγματά του κι’ έφυγε.

—«Δεν ακούσατε τίποτε γ ι’ αυτόν άπό τότε;» ρώτησε ό Χέρλιχυ.
—«’Όχι» απάντησε.
—"Οταν ό Χέρλιχυ υπέβαλε τήν ήμερησία άναφορά του στην ’Αστυνομική 

Δ/νση έπι των ένεργειών του, έλαβε τήν μονότονη καί ένοχλητική διαταγή. ((Καλώς 
ήδη. "Ο,τι άπομένει είναι νά τον προσαγάγετε».

—«Θά συμμορφωθώ» είπε. «Θά προσαγάγω, επί τέλους, κάποιον—τον Τζίμμυ 
Ντάβεΐ ή εκείνον πού του μοιάζει καί πού ποζάρει στή φωτογραφία».

—Τήν έπομένη—μέσα Αύγούστου ήδη—ό Χέρλιχυ ήλθε σ’ επαφή μέ τήν 
’Αστυνομία της'Νέας 'Υόρκης καί εΐδικώτερα μέ τό γραφείο έξαφανισθέντων προ
σώπων.

—’Από κεΐ ένας ντέτεκτιβ τοΰ άνέφερεν ότι ειχεν άρχίσει αναζητήσεις γιά τό 
πρόσωπο αύτό, διά μέσου τών Γραφείο»; ιδιωτικών ντέτεκτιβ ολοκλήρου της πό- 
-λεως. 'Υπάρχουν εκατοντάδες άπ’ αυτά στή Νέα 'Υόρκη, εξήγησε ό ντέτεκτιβ.

« ’Έχετε νά τούς πάρετε έναν-ένα χωριστά, νά τούς δείξετε τή φωτογραφία, 
νά περιμένετε τήν καταφατική ή άρνητική κίνησι της κεφαλής. "Ετσι θά άνακα- 
λύψετε αύτόν πού ζητάτε κάποια μέρα—κάποτε».

—«'Ο Χέρλιχυ άπό αύτή τήν ημέρα διέθετε όλες τις ώρες του καί τις έκτος 
υπηρεσίας άκόμη, στο νά μεταβαίνη στή Νέα 'Υόρκη, νά πηγαίνη άπό γραφείο σέ 
γραφείο, νά έπιδεικνύη τή φωτογραφία τοΰ Τζίμμυ Ντάβεΐ καί νά περιμένη έκεΐνον 
ττού θά άναγνώριζε τό καταζητούμενο πρόσωπο.

—Αύτό έκράτησε περισσότερο άπό τις προβλέψεις του. 'Ο Αύγουστος πέρασε 
γρήγορα, καί ό Σεπτέμβριος καί ό ’Οκτώβριος καί ό Νοέμβριος.

—Οί γιορτές τών Χριστουγέννων έμείωσαν σημαντικά τήν πρόοδο τών έργα- 
■σιών καί τό 1955 πού έφθασε, ό Χέρλιχυ συνήθισε πιά στήν άρνητική κίνηση της 
κεφαλής καί στην άπάντηση—ποτέ δέν τον έχω δη.

—"Εκπληξη προκάλεσε, τό Σάββατο 22 ’Ιανουάριου, όταν ένας ιδιωτικός 
άστύνομικός κυττάζοντας τήν ταυτότητα καί τή φωτογραφία, είπε. «Μάλιστα κύ
ριε Χέρλιχυ, γνωρίζω αύτό τό πρόσιυπο. Τοΰ βρήκα έργασία προ διμήνου».

«Θαυμάσια» σκέφτηκε ό Χέρλιχυ. 'Ίσως στο Μπρίσμπειν, στήν Αύστραλία. 
'«Που;», ρώτησε.

—«Πέρα στο ξενοδοχείο Άστορ» είπε ό πράκτωρ. «Στο Τάΐμς Σκουαίαρ. 
Πρόκειται γιά μιά θέση σερβιτόρου μπάρ. Ακόυσα ότι τά πέρασε θαυμάσια».

—«Ξενοδοχείο ΆστΌρ», έψέλλισε ό Χέρλιχυ.
—«Τάΐμς Σκουαίαρ», έπανέλαβε ό πράκτωρ.
—Μετά 15' τής ώρας ό Χέρλιχυ έφθανε στο ξενοδοχείο. "Ολοι οί υπάλληλοι 

τοΰ ξενοδοχείου, ήσαν σοβαρά άπησχολημένοι σέ μιά συνεργασία. 'Όλοι τους έκύτ- 
ταζαν την φωτογραφία καί έλεγαν πώς κατά τή γνώμη τους έπρόκειτο γιά τό ίδιο 
πρόσωπο. «Άσφαλ.ώς», είπε κάποια κυρία, «αύτά τά χαρακτηριστικά μοιάζουν μ 
εκείνα τής φωτογραφίας τοΰ διαβατηρίου. Ποτέ δέν μπορείς μέ πεποίθηση νά πής 
άν αύτή ανήκει σέ κάποιον πού διέκρινες μέσα σέ μιά δωδεκάδα άνθρούπων, τούς 
οποίους είδες σήμερα στο δρόμο».

—Στις άρχές πού ό ντέτεκτιβ Χέρλιχυ άνέλαβε τήν υπόθεση αύτή είχε μερι
κούς ενδοιασμούς, άν τό άναζητούμενο άτομο είναι οριστικά ό σύζυγος τής κυρίας 
Γερτρούδης Ντάβεΐ.’Ίσως νά είναι ένας άλλος, έφοβείτο, κάποιος πού έβούτηξε τό 
πορτοφόλι τοΰ Ντάβεΐ καί τοΰ μοιάζει κάπως καί γιά ένα άγνωστο λόγο θέλει νά οί- 
ικειοποιηθή τήν ταυτότητα τοΰ «πεθαμένου».

—«Είναι τώοα έδώ, στο ξενοδοχείο;» ρώτησε 6 Χέρλιχυ.
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—((Πρέπει, νά βρίσκεται έδώ στις 5.30')), τοϋ είπαν.
—(< Ο Χέρλιχυ κύτταξε τό ρολόι του. ’Ήθελε 45 λεπτά άκόμη. Έμειδίασε καί 

κάθησε- άναψε τσιγάρο καί περίμενε.
—Στις 5.20' ένας άπό τό προσωπικό τοΰ «Άστορ» είπε πώς είχε μια καλή 

ιδέα, ότι δηλ. δεν θα ήταν άσχημο νά περιμένουν στήν είσοδο υπηρεσίας.
Ο ντέτεκτιβ Χέρλιχυ περιγράφει ώς έξης τά μετέπειτα συμβάντα! «Κα- 

τεβηκαμε κάτω νά περιμένουμε. Θά πρέπει νά περιμέναμε πέντε ή έξ λεπτά της ώρας- 
και μια δωδεκάδά, ή περίπου τόσοι άνθρωποι, πέρασαν μέσα στο ξενοδοχείο γιά τίε; 
δουλείες τους. 'Οπότε—είχα συμβουλευθή τό ρολόι μου ένα λεπτό πριν νομίζω καί

.ςσε ναι, αυτός ήταν. Ίου είπα ποιος είμαι. ’Άρχισε νά νευριάζη. Τοϋ είπα πώς: 
θάταν καλύτερα να πάμε κάπου, όπου θά μπορέσουμε νά συζητήσουμε οί δυό μας.. 
Είπε ναί, ήταν μιά καλή σκέψη.

τελειψα;»
« Εχετε ακούσει γιά μιά γυναίκα πού ονομάζεται Γερτρούδη;», ρώτησα^ 

—Εκείνος δέν άπάντησε.
«Μια γυναίκα μέ τό όνομα Γερτρούδη πάνω στο Ζέρσεϋ Σίτυ;» είπα,, 

«τή σύζυγό σας;»
«Δεν είμαι παντρεμμένος», άπάντησε. ’Έπειτα ξερόβηξε καί πρόσθεσε,. 

«ήμουν κάποτε παντρεμμένος, αλλά τώρα είμαι χωρισμένος».
«Ποιά είχες παντρευτή;» τον ρώτησα, «τήν Γερτρούδη, στο Ζέρσεϋ Σίτυ;»·
«Τ ι σημαίνει όλη αύτή ή ιστορία τοϋ Ζέρσεϋ Σίτυ;» μ’ έρώτησε. Άρχισε; 

να αυξανη η νευρικότητά του. «Έζησα εκεί ένα μικρό κομμάτι της ζωής μου, άλλά. 
σείς μοΰ το παρουσιάζετε σάν ένα χρέος μου ανεξόφλητο σ’ αύτή τήν πόλη, ή κάτι 
παρόμοιο».

«Διετηρησα εντατικό τό ερωτηματολόγιο. Στά έπόμενα 15 λεπτά τής ώρας 
εξακολούθησα να προφέρω και νά επαναλαμβάνω τις λέξεις πού έφαίνετο νά τον 
τυραννοΰν πολύ—Γερτρούδη καί Ζέρσεϋ Σίτυ».

Στο τέλος δεν μπόρεσε ν’ άνθέξη περισσότερο. ’Εκείνα τά γαλανά μάτια 
του άνοιξαν διάπλατα, έτριξε μέσα στά δυό του χέρια τά δάκτυλα καί είπε: « ’Α
κ ο ύ σ τ ε . . . δ ε ν  ιιηη cvmic -τ-λνι __I Γ1__ ! ____

μή συνέχιση δρέ
μο του;»

»Τοΰ εξηγησα. ότι ό νόμος δέν επιτρέπει αύτή τήν αλλοίωση των πραγμά
των, ώστε να γινωνται βολικά στον καθένα μας. ’Έπειτα τοΰ έδωσα τον καιρό νά. 
ηρεμηση και τον συνεβούλευσα πώς τό καλύτερο πού μπορούσε νά κάμη ήταν νά 
υπογραψη τα δικαιολογητικά έκδόσεώς του, πού έσκόπευα νά έτοιμάσω καί έπειτα. 
να με ακολουθηση στο Νιου Ζέρσεϋ, γιά νά αντιμετώπιση τήν εις βάρος του κατη
γορία επι εγκαταλειψει τής συζύγου του. « ’Αρκετά πιά ήσουν ένα άλυτο πρόβλημα, 
ως πεθαμένος», τοΰ είπα. «Δέν θ’ άνησυχοΰμε τόσο πολύ καί τώρα πού σέ έπαναφέ- 
ραμε στή ζωή».
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—»Έγέλασε μ’ αύτό. Έγνώριζα ότι τά ύπολοιπόμενα θά ήσαν εύκολα».
—Καί τώρα ό ντέτεκτιβ Χέρλιχυ είχε ένα άλλο καθήκον, νά πληροφόρηση 

■τήν κυρία Ντάβεϊ δτι είχε επαναφέρει στη γή τον «μακαρίτη» σύζυγό της, καί δτι 
■ό Τζίμμυ εύρίσκετο καθ’ οδόν προς τό Ζέρσεϋ Σίτυ, δπου κατέφθανε εκείνη τή στιγμή.

*
* * -—Στην αρχή ή γυναίκα τελείως σαστισμένη είπε, δτι δεν έπίστευε στα νέα, 

■δτι «είναι ενα λάθος... πρέπει νά είναι ενα λάθος... »
—Τήν Τρίτη, 25 ’Ιανουάριου, μίλησε σέ κάποιον ρεπόρτερ «της έφημερίδος 

του Ζέρσεϋ» καί είπε δτι ό ά.νθρωπος πού κρατούσε ή ’Αστυνομία «ΐσως είναι ένας 
■σωσίας, αλλά έγώ δεν πιστεύω πώς είναι 6 Τζίμμυ».

—'Ο ρεπόρτερ έκαμε μια υπόδειξη. Γιατί δεν έγραφε εκείνη μερικές ερω
τήσεις, τις όποιες εκείνος θά κατώρθωνε νά περιέλθουν σ’ αύτό τό πρόσωπο, 
πού αύτοκαλεϊτο Ντάβε.ϊ;, έπειτα θά έπαιρνε ό ρεπόρτερ ένα φύλλο χαρτί, δπου 
θά μπορούσε εκείνη νά γ’ράψη τις απαντήσεις καί χωρίς νά τις κυττάξη θά τις μετέ- 
•φερνε στο γραφείο του, δπου καί θά τις έξασφάλιζε κλειδώνοντας τό χαρτί στο 
συρτάρι του μέχρις δτου έλθη ή κατάλληλη στιγμή;

—'Η κυρία Ντάβεϊ έμεινε σύμφωνη. Σκέφτηκε λίγο. ’Έπειτα άρχισε νά γράφη 
αυτές τις έξη ερωτήσεις:

«1. Ποιο ήταν τό δώρο πού μοΰ έδωσε ό Τζαίΐμς Ντάβεϊ, τή μέρα πού ό
μπέμπης μας βαφτίστηκε; ποιά ή ημερομηνία;

«2. Ποιο τραγούδι τραγουδούσε πάντοτε ό Τζίμ Ντάβεϊ στά τέσσερα χρόνια 
τού έρωτά μας καί μετά τον γάμο μας, τον ’Απρίλιο 1943;

«3. Ποιο χαϊδευτικό όνομα έλεγε τού μπέμπη ό σύζυγός μου, δταν τον πή
γαινε στο κρεββάτι του γιά ύπνο;

«4. 'Ο ύπνος τού μπέμπη διαρκοϋσε κανονικά ένα ώρισμένο άριθμό ωρών κάθε 
νύχτα. Πόσες ήσαν αυτές;

«5. Ποιος έσπρωχνε τό άμαξάκι μέ τον μπέμπη, στούς περιπάτους μας κάθε 
Κυριακή;

«6. Ποιο ήταν τό χαϊδευτικό όνομα τού Τζίμ Ντάβεϊ, γνωστό μόνο σέ μένα 
καί σέ λίγους στενούς φίλους; Ποιο τό δικό μου;»

—’Αφού τελείωσε τό γράψιμο τών ερωτήσεων, ή κυρία Ντάβεϊ, έγραψε τις 
απαντήσεις καί έπειτα έκλεισε τό χαρτί σ’ ένα φάκελλο καί τό έδωσε στο ρεπόρτερ γιά 
■διαφύλαξη.

«Μήπως έχετε νά πήτε τίποτ’ άλλο, κυρία Ντάβεϊ;», ρώτησε 6 ρεπόρτερ κα
θώς ετοιμαζόταν νά φύγη.

'Η κυρία Ντάβεϊ σκέφτηκε γιά μιά στιγμή. «’Άν ό Τζίμ Ντάβεϊ ζή πράγ
ματι», είπε μετά, «ποιος είναι εκείνος πού έκήδευσα; Ό  Θεός ας άναπαύση τήν 
ψυχή του, έκαμα δ,τι μπορούσα γ ι’ αύτόν. Έπλήρωσα γιά τήν ταφή του, μ’ δλο 
πού είχα... αγαπούσα τον Τζίμ Ντάβεϊ. Ποτέ δέν άγάπησα κανένα άλλον... ’Άν αύτός 
είναι ό Τζίμ Ντάβεϊ—ό Τζίμ μου Ντάβεϊ—γιατί νά μή φροντίση νά μάθω δτι ζοΰσε, 
ένω γνώριζε πώς τον θεωρούσα πεθαμένο;»

—'Η συνάντηση τού Τζαίΐμς Ντάβεϊ μέ τή σύζυγό του ειχεν όρισθή γιά τήν 
Πέμπτη, 28 ’Ιανουάριου 1955.

—Πρώτοι άνεμένοντο, αφού βέβαια ή ’Αστυνομία καί οί Δικαστικοί έπήγαν 
στάς θέσεις των, ό Τζίμμυ Ντάβεϊ, ή αδελφή του καί ό δικηγόρος του. Προ τής εισό
δου των στήν αίθουσα, - ένας ρεπόρτερ τούς έπολιόρκησε καί ρώτησε τον Ντάβεϊ 
άν έσκόπευε νά άπαντήση στά έξη έρωτήματα, πού ή σύζυγός του είχε δώσει στήν 
εφημερίδα πριν άπό λίγες μέρες.

—Ό δικηγόρος τού Ντάβεϊ έπεμβαίνων έδήλο^σε άπότομα: «ό πελάτης μου 
δέν έχει τίποτε άπολύτως νά. πή τώρα».
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—Ό  ντέτεκτιβ Χέρλιχυ, πού έτυχε νά παρέυρίσκεται εκεί, πήρε τήν αδελφή, 
του Ντάβεΐ κοντά του καί της αύτοσυστήθηκε. ’Έπειτα τή ρώτησε μήπως είχε 
καμμια πληροφορία, που θα μπορούσε νά προσφέρη κάτι σ’ αύτή την ύπόθεση.

—Ή  γυναίκα αύτή θυμήθηκε πώς ένα βράδυ το Μάϊο 1947 εύρίσκετο στώ 
διαμέρισμα της στη  Ν. ϊ  ορκη, δταν έσήμανε το τηλέφιυνο. ’ Ηταν ή κυρία Ντάβεΐ.
Αναστατωμένη της είπε πως μόλις είχαν βγάλει το πτώμα τού Τζίμμυ άπό το πο

τάμι, και εσκοπευαν να τον κηδευσουν την επομένη. Σκέφθηκε για την αδελφή του,, 
ότι θα ήθελε να έλθη στο νεκροτομείο εκείνο το βράδυ νά τον δή γιά τελευταία φορά.
Η αδελφή, ελεγε ο Χερλιχυ, ένόμισε δτι έπρόκειτο περί φάρσας καί συνεπώς δεν 

είπε ούτε μιά λέξη. Ό  Τζίμ Ντάβεΐ εύρίσκετο μαζί της στή Ν. 'Υόρκη, εκείνη τή 
στιγμή μάλιστα έκάθητο υγιέστατος μέσα στήν κουζίνα της. 'Ο Χέρλιχυ δέ μπό
ρεσε νά συνέχιση τή συζήτηση, έπειδή τή στιγμή εκείνη κατέφθασε ή κυρία Ντάβεΐ, 
η οποία περασε το πλήθος τών περιέργων καί δημοσιογράφων, έτσι ώστε νά μή τούς; 
δοθή η ευκαιρία να τη  γνωρίσουν καί προχώρησε μέσα στήν αίθουσα. "Ενας Ά ξ ιω — 
μ.ατικος έκλεισε τήν πόρτα.

Επειτα απο 20 λεπτά περίπου, άνοιξε ή πόρτα καί ή κυρία Ντάβεΐ έξήλ,θε.. 
χωρίς πάλι νά συνοδεύεται.

—«'Ο Τζίμμυ είναι;» ρώτησε δυνατά ένας ρεπόρτερ.
 ̂ «Είναι ό άντρας σου καλή μου;», είπε μιά ήλικιωμένη κυρία μέ συμπα

θητική καί θλιμμένη φωνή.

δη μ·
εςακολουθησε. ((Ούτε μια λέξη δεν είπε... Προ οκτώ ετών θρηνούσα μέ σπαρα
γμό. Και μού έμελλε νά περάσω όλη τήν ημέρα έτσι, δλ,ες τις μέρες».

—«Θά σμίξετε πάλι;», ρούτησε ή έπίμονη ήλικιωμένη κυιία.

’Όχι πιά».
_ Η συνέντευξη τού Ντάβεΐ μέ τον τύπο καί τή μικρόσωμη ηλικιωμένη κυ

ρία ήταν περισσότερό σύντομη. Άκολουθώντάς τον κατά τήν έξοδό του άπό τήν· 
αιθουσα αναγνωρισεως ό δικηγόρος, τού είπε «όχι σχόλια... οχι ακόμη σχόλια»., 
και αρπάζοντας τον πελάτη του άπο τήν μέση τον άπομάκρυνε.

*
■ Αυτό το απόγευμα ό ντέτεκτιβ Χέρλιχυ πριν ή άναλάβη καμμιά άλλη υπό

θεση, αποφάσισε να δώση ένα τέλος σέ μιά πλευρά της ύποθέσεως Ντάβεΐ, πού 
ακόμα δεν είχε διαλευκανθή: Στήν ταυτότητα .τού προσώπου πού ή Γερτρούδη Ντά- 
βεί είχε πή πριν άπό έφτά χρόνια, πώς ήταν 6 σύζυγός της καί πού είχε ταφή 
ώς Τζίμμυ Ντάβεΐ.

— Ο Χερλιχυ συνέταξε ένα δελτίο πού θά διεβιβάζετο στις ’Αστυνομικές
5 Αρχές ολοκλήρου τής Χώρας. Περιέγραφε τον νεκρό—έφιστώ τήν προσοχή μιά 
φορά ακόμη στα 60 έτη τής ηλικίας καί στο γεγονός δτι είχε δυο χρυσά δόντια - 
και παρακαλοΰσε να ελέγξουν τά αρχεία τού 1947 όλων τών έξαφανισθέντων προσώ
πων, πού θά ήταν δυνατόν νά συμπίπτουν τά χαρακτηριστικά των. —

— Ο Χέρλιχυ, έγνώριζε στήν προκειμένη περίπτωση δτι ή τύχη είχεν έργασθή 
έτσι ώστε να μη είναι δυνατή ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος αύτοΰ τού ηλικιωμένου 
προσώπου.

—’Αλλά αμέσως πάλι, ό τρόπος πού αύτή ή ιδιόρρυθμη υπόθεση είχε έξελι- 
λ'χθή, τον έκαμ,ε νά γελάση μέ ικανοποίηση καί νά δεχθή δτι δέν θά ήταν καί πολύ-
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ΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΝ ΠΝΕΥΜ Α ΤΗ Σ  Α Ν Α ΤΟ Λ Η Σ  
ΚΑΙ ΟΙ Μ ΑΡΞΙΣΤΑΙ

(Έκτου  -εριοδικοϋ «Στρατιωτικά Νέα» της 18-12-1955)

Εν σχεσει με τό πολυθρύλητον ταήίδιον των ερυθρών ηγετών Κροΰστσεφ

Κρεμλίνου, παρεξηγήσαντες καί παρερμηνεύσαντες την γνωστήν προσήλωσιν τών 
ασιατικών λαών εις τό πνεύμα τής φιλοξενίας, προέβησαν εις όλως άτύχους ένερ- 
γείας, μέ άποτέλεσμα νά χάσουν όριστικώς τό παιγνίδι τών ’Ινδιών.—Ή  μελέτη 
τών «Τάϊμς» έχει ώς έξης :

« Ολοι οι άνθρωποι εις αυτόν τον κόσμον είχαν κάποτε φίλους, τούς οποίους 
έθαύμαζαν διά τήν φυσικήν των εύφυΐαν καί ήσαν ίσως καί έτοιμοι νά ύποστοϋν 
την επιρροήν των και να υιοθετήσουν τάς γνώμας των. Κάποτε τά άναμφισβήτητα 
αυτα έξυπνα οντα διεπρατταν το μοιραίον εκείνο λάθος πού τά άπεκάλυπτε εις τά 
ματια μας όπιος ακριβώς ήταν : καυχησιολογώ., καταφερτζήδες, πονηροί, καταχθό
νιοι και αρκετα φτηνοί κατά βάθος. Καί τότε έρχόταν καί τό σωτήριο άνοιγμα τών 
ματιών, που μας επετρεπε νά δούμε καθαρά πλέον τί συνέβαινε γύριο μας καί νά 
απαλλαγούμε άπό τούς επικινδύνους αύτούς καθοδηγητάς τής έλευθέρας βουλήσεως.

Αυτό άκριβώς έπαθαν καί οί ήγέται τού Κρεμλίνου κατά τήν διάρκεια τής 
ατελείωτου περιοδείας των άνά τάς Ινδίας. Τό ότι τό ταξίδι αύτό έβάσταξε τόσο 
πολύ, υπήρξε στοιχείο εύεργετικώτατο καί γιά τούς ’Ινδούς καί για ολόκληρη τήν

1
5 ι

προσέφερε άπό πνεύμα φυσικής αβρότητας 
τού ξένου που παταει τό πόδι του εις τήν πατρίδα του—ώστε άρχισαν νά παραληρούν 
και να λενε φωναχτα καί μέ αφόρητη κομπορρημοσύνη όλα εκείνα, πού ό γνωστικός 
ά.νθρωπος τά σκέπτεται μέν άλλά αποφεύγει έπιμελώς νά τά έξωτερικεύση.

Και ηκουσθησαν μονομιάς νά ομιλούν διά τήν Βόμβα ύδρογόνου τής Δύσεως, 
τής οποίας τήν σημασίαν προσεπάθησαν νά μειώσουν. Σαν νά μήν έφθανεν αύτό, δεν 
ηδυνήθησαν νά άντισταθοΰν εις τον πειρασμό πού τούς έπέβαλλε νά εξομοιώσουν 
την ιδικην των βόμβα ύδρογόνου. 'Η διπλή αύτή γκάφα έπροκάλεσε δυσμενεστάτην 
εντυπωσιν εις τους ’Ινδούς ιθύνοντας. Δεν πρέπει πράγματι νά λησμονούμε πώς 
όταν οι άνθρωποι αύτοί ομιλούν περί παγκοσμίου ειρήνης, περί καταργήσεως τών 
εξοντωτικών όπλων καί περί συναδελφώσεως ολοκλήρου τής άνθρωπότητος, πι
στεύουν ακραδαντα εις τά διδάγματα καί είς τάς άρχάς πού διακηρύττουν, διότι είναι

ενοχλητικό αν κάποιος ήρχετο άπό κάπου εντός τών προσεχών ήμερων καί τού 
ελεγε, πως έλυσε αυτό τό μυστήριο έκείνου τού πρυτάνεο^ς τών μεγαλυτέρων εξα
φανίσεων, τού άειμνήστου δικαστού Κράτερ.

«Άπό αύτό είχα άνάγκη», είπε ό Χέρλιχυ καί διέκοψε τήν εργασία του γιά 
σήμερα.

Ο Νταβεϊ πού έν τώ μεταξύ είχε μυνηθή κατηγορούμενος γιά εγκατάλειψη, 
δεν άπεδέχθη τήν ένοχή του, τήν Παρασκευή, 11 Φεβρουάριου. Παρεπέμφθη λοι
πόν νά δικασθή άπό τό δικαστήριο της πατρίδος του, ή δέ δίκη θά προσδιορισθή τον 
μήνα Μάρτιο. ΤΕΛΟΣ
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άγνοί καί ειλικρινείς λόγω τής βαθυτάτης σοφίας του στοχαστικού πολιτισμού των. 
Τά λόγια λοιπόν αύτά των φιλοξενουμένων των, πού τούς έφεραν κοντά τους μέ τήν 
ελπίδα νά τούς πείσουν, δτι ή άγάπη είναι τό αίσθημα εκείνο πού πρέπει να κυριαρ- 
χήση ανάμεσα είς δλους τούς θνητούς, τούς έσκανδάλισαν καί τούς έλύπησαν.’Έμειναν 
επίσης έμβρόντητοι δταν ήκουσαν τούς δύο ρώσους ήγέτας νά παραβάλλουν τον Γκάντι 
με τό Λένιν, πράγμα πού φυσικά είναι άκρως συζητήσιμο, διότι ό Γκάντι υπήρξε 
η αγιωτερα μορφή του 20οΰ αίώνος. ’Επειδή δμο ς̂ ό Κροϋστσεφ είχε καθώς φαίνεται 
εξαιρετικά κέφια, δέν ήρκέσθη ούτε είς αύτήν τήν τερατολογίαν καί ήκούσθη λέγων 
πο εξής καταπληκτικό: «Οί ’’Αγγλοι, οί Γάλλοι καί οί ’Αμερικανοί είναι εκείνοι πού 
άρχισαν τον δεύτερον παγκόσμιο πόλεμο καί έστειλαν νέα στρατεύματα εναντίον 
πού τόπου μας, τά στρατεύματα τής χιτλερικής Γερμανίας»...Κοντά είς τό ψεύδος, 
το καταφανές καί άηδές, προσετίθετο τοιουτοτρόπως καί ή άχαριστία άπέναντι των 
ανθρωπο^ν των θρυλικών αρκτικών νηοπομπών πού, έσωσαν τήν Ρωσία καί εκείνων 
πού άνοιξαν τό Δεύτερο Μέτωπο.

Με τήν ψυχική κομψότητα πού χαρακτηρίζει τήν κάθε κοινωνική έκδήλωσι
τού πρωθυπουργού τών ’Ινδιών, ό κ. Νεχροΰ άνέλαβε μέ τό γάντι νά βάλη είς τήν 
θέσι τους τούς άποθρασυνθέντας πλέον ξένους του. Τό πράγμα έσυνέβη είς τήν Καλ-
κούτα, δταν ό κ. Νεχροΰ έδήλωσε τά άκόλουθα: « ’Εδώ καί είκοσι αιώνες ό Άσόκα
μ.άς εδιδαξε ότι ενα πρόσωπο πού έίςυμνει τήν πίστι του καί κατηγορεί τήν πίστι 
τών άλλων, δεν καμνει τίποτε άλλο άπό τού νά θίγη βαθύτατα τήν ίδικήν του πίστι. 
Προσπαθούμε να είμεθα φίλοι μέ δλα τά έθνη. Καί άποφεύγουμε νά κατακρίνουμε 
έστω καί δταν δέν συμφωνούμε».

Είς τήν Βιρμανία ή λαϊκή υποδοχή ύπήρξεν τόσο χλιαρά, ώστε ή Κυβέρνησις 
διά νά άποφύγη τήν άφόρητο κατάστασι πού θά προέκυπτε άπό τήν παντελή άδια- 
φορια τών πληθυσμών, ήναγκάσθη νά καταφύγη είς τό τέχνασμα τών «κομπάρσων», 
τής ενορχηστρωμένης δηλαδή υποδοχής μέ τήν συμμετοχή τής κατά τό έθιμον τού 
γαλλικού θέατρου πληρωμένης «κλίκας» (τών θεατών δηλαδή πού χειροκροτούν 
διότι επληρωθησαν δι’ αύτόν τον σκοπόν). ’Έτσι κάθε άνθρωπος, πού θά έκρατοΰσε 
μία σημαιούλα τήν όποια θά έσειε κατά τό πέρασμα τών Μπουλγκάνιν καί Κροΰ- 
■στσεφ, θα ελάμβανε μίαν χρηματικήν άμοιβήν. ’Αλλά καί έτσι άκόμη ή συμμετοχή
■τών κομπάρσων ύπήρξε πενιχροτάτη».
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ΠΕΡΙΛΗΤΕΙΣ
7. Ή  απονομή χάριτος.

'Υπό ANTHONY MARTIENSSEN, κατά μετάφρα- 
σιν τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Ο ΦΟ ΝΟ Σ

** *
7. ‘Η απονομή χάριτος.
Ό  ’Αγγλικός νόμος, ώς μοναδικήν τιμωρίαν τοΰ φονέως, προβλέπει τήν θα

νατικήν ποινήν. 'Υπάρχει όμως τό προνόμιον της Βασιλικής Χάριτος, διά τοΰ ο
ποίου προλαμβάνονται σοβαραί πλάναι. 'Η χάρις άπονέμεται έν όνόματι τοΰ Βασι- 
λέως ύπό τοΰ 'Υπουργοΰ των ’Εσωτερικών, εις περιπτώσεις πού ή ψυχική υγεία 
τοΰ καταδικασθέντος άμφισβητεΐται, πού ή σωματική διάπλασίς του δεν έπιτρέπει 
την έκτέλεσιν τής ποινής έκ λόγων σωματικών δυσμορφιών, ότε αύτή κρίνεται δύ
σκολος ή άπάνθρωπος (unseemly) καί πού ό δράστης έξετέλεσε φόνον, θεωρού- 
μενον ώς δικαιολογημένη άνθρωποκτονία (justifiable homicide) κατά τήν φρασιν 
πού χρησιμοποιείται εις ώρισμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής. Δεν υπάρχει περί- 
πτωσις πού ένας δολοφόνος ν’ άπαλλαγή ή νά έξαγοράση τήν ποινή του καί ή διάρ
κεια αύτής, εϊτε εις τή φυλακήν ε’ίτε εις τό άσυλον, έναπόκειται πλήρως εις τό 'Υ 
πουργεΐον ’Εσωτερικών. Εις τήν πρακτικήν, σήμερον, έγκληματίαι πού κατεδικά- 
σθησαν είναι δυνατόν νά λάβουν αναστολήν, άλλά μετά τήν εκτισιν μεγάλου μέρους 
τής ποινής των, ώς δεκαπέντε ετών φυλακίσεως καί είς ώρισμένας σπανίας περιπτώ
σεις όλιγώτερον, άλλά οΐ άποστελλόμενοι εις τό άσυλον κατά κανόνα παραμένουν 
έκεΐ ίσοβίως. ’Αναστολή μέρους τής ποινής χορηγείται είς εγκληματίας, πού διά τής 
κοσμιωτάτης διαγωγής των, κατά τήν διάρκειαν αύτής, άποδεικνύουν ότι μετεβλη- 
θησαν. Ή  κοινωνική άποκατάστασις αύτών δεν είναι καί τόσο δύσκολος, όσο τό 
πολύ κοινόν νομίζει.

Τό 'Υπουργεΐον Εσωτερικών, διά ν’ άποφασίση τήν ένάσκησιν τοΰ προνο
μίου τής Βασιλικής Χάριτος, άναθεωρεΐ όλα τά στοιχεία τής δικογραφίας καί κάθε 
άλλο γεγονός πού έπηκολούθησε ή ήλθεν είς φώς. ’Εάν παρίσταται άνάγκη διατάσ- 
σεται έρευνα τοΰ παρελθόντος τοΰ καταδίκου, καθώς έπίσης καί τών συνθηκών καί 
τών αίτιων πού τον ώδήγησαν είς τό έγκλημα. Είς τό στάδιον αυτό, τα αίτια απο
τελούν τον σπουδαιότερον παράγοντα καί καταβάλλεται κάθε προσπάθεια δια τον 
καθορισμόν των. ’Εάν ύπάρχη λόγος έξετάσεως τής ψυχικής ισορροπίας τοΰ έγκλη- 
ματίου, καί αύτό είναι τό σύνηθες, τό 'Υπουργεΐον τών ’Εσωτερικών καλεΐ τρεις δια
κεκριμένους ψυχιάτρους, αυθεντίας είς τάς ψυχικάς έγκληματικάς άνωμαλίας, οί 
όποιοι υποβάλλουν έκθεσιν έπί τής καταστάσεως αύτοΰ, μέ βάσιν τον Νόμον τοΰ 
Μακνάτεν. ’Από τήν έκθεσιν αύτήν τής ψυχικής ύγείας του κρίνεται ή άπόφασις 
άπονομής χάριτος. ’Εκτός τών περιπτώσεων ψυχοπάθειας έξετάζονται καί οί φόνοι 
διά λόγους ευθανασίας, πού έκτελοΰνται διά νά δοθή ένα τέλος εις το αβαστακτο 
μαρτύριο ενός πάσχοντος καί οί γνωστοί υπο τον ορον «συμφωνία αυτοκτονίας», 
όταν ό ένας άπό τούς δύο πού συνεφώνησαν νά άλληλοφονευθοΰν τύχη νά έπιζήση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ 
ΑΣΤΤΝΟΜΕΤΣΙΣ TOT ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. 'Η  μεγαλούπολ ις
2. Δ ιάοθρωσις τής Α στυνομ ία ς  τοϋ  Σ ίτν .

*
*  *

1 .  'Η μεγαλούπολις.
Οί δρόμοι του Λονδίνου δεν είναι βεβαίως στρωμένοι μέ χρυσάφι, άλλά ό 

πλούτος, πού υπάρχει είς τά καταστήματα, τάς άποθήκας καί τάς Τραπέζας του, 
είναι ένας άκατανίκητος πειρασμός διά τούς κακοποιούς δλου τοϋ κόσμου. Πε
ρίπου τά 25 ο/ο τοϋ συνόλου των εγκλημάτων πού διαπράττονται εις την ’Αγγλίαν, 
λαμβάνει χώραν εις τό Λονδΐνον. Αί άδιέξοδοι, οί στενοί καί έλισσόμενοι δρόμοι 
των παλαιών συνοικιών, ό ποταμός Τάμεσις, οί άνθρωποι τών έπαγγελμάτων- 
«τοΰ ποδαριού» της μεγαλουπόλεως αύτής, αποτελούν εύνοϊκόν έδαφος διά την άνά- 
πτυςιν κλεπτών. 'Ο υπόκοσμος, δηλαδή οί κλεπταποδόχοι, οί σύνδεσμοι καί οί όρ- 
γανωται τών εγκλημάτων, μπορούν εύκολα καί ταχύτατα νά κινούνται άπό τό ένα 
σημείο της πόλεως είς τό άλλο. 'Ο πληθυσμός συνεχώς μετακινείται, όπως ή άμμος, 
που την πέρνει ό άνεμος είς την έρημον, καί μέσα σ’ αύτήν τήν άνθρωποπαλίρροια. 
είναι εύκολο, δι’ αύτόν πού θέλει, νά χαθή είς τό Λονδΐνον, όπως καί είς την έρημον.

Τό Λονδίνο είναι μιά άπό τάς μεγαλυτέρας πόλεις τοϋ κόσμου, πού συγκεν
τρώνει μεγάλην εμπορική κίνησι καί άποτελεΐ τόπον διεξαγωγής συναλλαγών κάθε, 
είδους. ’Εδώ έπί πλέον είναι ή έδρα όλων τών Κυβερνητικών Κεντρικών 'Υπη
ρεσιών.

Μόνον ή Νέα 'Υόρκη μπορεί νά συγκριθή είς πληθυσμόν, άλλ’ αύτή είναι, 
μονον κέντρον συναλλαγών καί δεν συγκεντρώνει, όπως τό Λονδίνο, καί τά 'Υπουρ
γεία. Εγκληματίαι καί Πολιτικοί είναι κακοί συγκάτοικοι καί, παρ’ ό,τι δέν υπάρχει, 
σχεσις μεταξύ των είς τό Λονδίνο, άποτελοϋν «μπελά.» διά τήν ’Αστυνομίαν, ή 
οποία πρέπει ν’ άντιμετωπίζη καί τά δύο. Είς τό Λονδΐνον ξεσπάζουν αί περισσό- 
τεραι πολιτικαί θύελλαι, πού συχνά προκαλοΰν διαδηλώσεις καί εκδηλώσεις βίας.. 
Αί πολιτικαί συγκεντρώσεις τραβούν μεγάλο πλήθος πού δέν είναι πάντοτε ήσυχο.. 
Συχνά συμβαίνουν συγκρούσεις μεταξύ έξτρεμιστών, πού άπασχολοϋν μεγάλον άρι- 
θμόν άστυνομικών άπό τά κύρια έργα των. Περί τά τέλη τοϋ Μαΐου τοϋ 1949, π.χ.,. 
μια συγκρουσις μεταξύ Κομμουνιστών καί Νεο—Φασιστών άπησχόλησε 400—500- 
αστυνομικούς, άπό τούς οποίους πολλοί έτραυματίσθησαν. Τήν πρωτομαγιά. τοϋ 
ίδιου χρόνου, συγκεντρώσεις άντιθέτων παρατάξεων, πού έλαβαν χώραν είς τήν· 
Πλατεία Τραφάλγκαρ τοϋ Λονδίνου, μετεβλήθησαν είς διαδηλώσεις καί έχρειά- 
σθησαν 200 άστυφύλακες διά ν’ άποκατασταθή ή τάξις. Ό  Τάμεσις καί αί άπο- 
βαθραι, πού έκτείνονται είς πολλά χιλιόμετρα έπί τών άκτών του, δημιουργούν 
δυσκολωτατα άστυνομικά προβλήματα. 'Ο λιμήν τοϋ Λονδίνου χρησιμοποιείται άπό 
μεγαλον άριθμόν πλοίων καί θεωρείται ό πλέον πολυσύχναστος λιμένας τοϋ κόσμου. 
Καθ’ όλον τό εικοσιτετράωρον υπάρχει ένα συνεχές ρεΰμα φορτίων πού φορτώ
νονται και εκφορτώνονται. Αί εύκαιρίαι διά τήν διάπραξιν έγκλημάτων είναι πολλαί. 
Αί συνθήκαι διά τήν πρόκλησιν άτυχημάτων παρουσιάζονται άκρως εύνοϊκαί: 'Η 
ευθύνη δι’ όλα αύτά βαρύνει -την Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν καί τήν ’Αστυνομίαν 
τής Διοικήσεως Λιμένος, αί όποΐαι κυρίαν άποστολήν έχουν νά μειώσουν είς-^ό ελά
χιστο, τόσο τά εγκλήματα όσο καί τ ’ άτυχήματα.

'Η παρουσία τής Βασιλικής Οικογένειας καί τοϋ πλήθους τών «πολύ σπου
δαίων προσώπων» (Σ. Μ. Τ’ αυτοκίνητα τών έπισήμων, όπως θά λέγαμε έδώ, έχουν 
τά στοιχεία V. I. Ρ. (Βί, άϊ, π ί) πού είναι τά άρχικά τοϋ Very Important Person,.
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ήτοι «πολύ σπουδαΐον πρόσωπον»), άπαιτεΐ συνεχή καί έντονον έπαγρύπνησί. Κτί· 
ρια, δπως τό Άνάκτορον του Βούκινχάμ, ή Βουλή των Κοινοτήτων καί τά Κατα
στήματα των 'Υπουργείων εις το Χουάϊ (Whitehall), πρέπει νά φρουροΰνται. Τά 
πλήθη κόσμου πού συγκεντρώνονται εις τά πάμπολλα θεάματα τού Λονδίνου—άπό 
της αλλαγής Φρουράς μέχρι τής πρεμιέρας των διαφόρων κινηματογραφικών ται— 
νιών—πρέπει νά έλέγχωνται καί νά παρακολουθοΰνται.

Η μεγάλη έκτασις τοΰ Λονδίνου μεγενθύνει τά συνήθη αστυνομικά έργα εις 
μεγάλης έκτάσεως επιχειρήσεις (Σ. Μ. : ύπό την στρατιωτικήν έννοιαν τοΰ ορού, 
δηλαδή χρησιμοποίησις μεγάλης δυνάμεως έπί τή βάσει προσυνταχθέντος καί προ- 
μελετηθέντος σχεδίου επιχειρήσεων). "Ενα έμπόδιον τής κυκλοφορίας εις τήν γωνίαν 
τοΰ Χάϋντ Πάρκ μπορεί—καί συχνά γίνεται αιτία—νά προκαλέση εντός δέκα λε
πτών άκινητοποίησιν αυτοκινήτων εις μήκος τριών καί πλέον χιλιομέτρων. Οί κά
τοικοι τοΰ Λονδίνου πραγματοποιούν συνολικώς είκοσι έκατομμύρια διαδρομάς 
κάθε ημέρα, μέ τά λεωφορεία καί τον υπόγειον σιδηρόδρομον. Μιά διακοπή τής λει
τουργίας τοΰ σιδηροδρόμου ή μιά ξαφνική άπεργία τοΰ προσωπικού τών μεταφο
ρικών μέσων μπορεί—άν δεν έχουν προβλεφθή μέτρα άντιμετωπίσεώς των—νά προ-

τητα. Ό  συνήθης 
τών οικιών καί το 

] σχολαστική έκτέ-
λεσις αύτής επιβάλλει εις ολίγα τετράγωνα τοΰ Λονδίνου, θά έχρειάζετο ολόκληρος 
η δύναμις ενός Διαμερίσματος. Τέλος, παρ’ δ,τι ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία υπά
γεται εις τό 'Ίπουργεϊον τών ’Εσωτερικών, πρέπει νά συνεννοήται μέ τάς 140 το- 
πικας Άρχάς πού ύπάρχουν εις τήν περιοχήν αύτοΰ, αί όποΐαι πρέπει νά έρωτώνται 
δια τήν ρύθμισιν διαφόρων θεμάτων. Τό θέμα αυτό παρουσιάζει σοβαράν δυσκολίαν, 
διότι συχνά παρουσιάζονται διαφωνίαι εις τήν λήψιν διαφόρων μέτρων, οπο̂ ς ή πρόλη- 
ψις άτυχημάτων ή ή έξασφάλισις στέγης διά τούς άστυνομικούς.

2. Διάρθρωσις τής ’Αστυνομίας τοΰ Σ ίτυ.
Πώς ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία μπορεί νά έκτελή μία τόσο πολύπλοκη 

αποστολή; Τά 700 τετραγωνικά μίλια τοΰ Λονδίνου καί τών προαστείων, πού υπά
γονται εις αύτήν, διαιρούνται εις τέσσαρα Διαμερίσματα (Districts). Κάθε ένα 
έχει Διοικητήν ένα Διαμερισματάρχη (District Commander), ίσόβαθμον τοΰ ’Α
στυνομικού Δ/ντοΰ Β'. (Assistant Chief Constable). Βοηθεΐται άπό δύο ’Αστυ
νόμους Λ', (ένα Deputy Commander καί ένα District Chief Superintendent 
διά τό C. I. D.), ένα ’Αστυνόμο Β'. (District Superitendent), ένα ’Αξιωματικόν 
Τροχαίας (District Traffic) καί ένα Μεταφορών (Transport), ως καί ένα Ύπα- 
στυνόμο τής ’Εφίππου ’Αστυνομίας. Τό κάθε Διαμέρισμα χωρίζεται άκολούθως εις 
πέντε ή έξι Υποδιευθύνσεις (Divisions). Κάθε μιά έχει ώς Διοικητήν ένα ’Αστυ
νόμον A' (Chief Superintendent) καί Έπιτελεΐον άποτελούμενον άπό ένα διοι
κητικόν υπάλληλον, έξομοιούμενον μέ ’Αστυνόμον Β', ένα ’Αστυνόμον Β' (Super- 
ntendent) τοΰ ’Εγκληματολογικοΰ καί ένα Ύπαστυνόμον A' (Chief Inspector) 
τοΰ C. I. D. 'Υπάρχουν ίσως τρεις 'Υποδιευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης καί 
αυτής τοΰ Ταμέσεως, ή όποια άστυνομεύει εις τον ποταμόν, άπό τό Ντάρτφορντ Κρήκ 
(Dartford Creek) μέχρι τό Τέντινγκτον (Teddington). Αί 'Υποδ/σεις υποδιαι
ρούνται περαιτέρω εις ’Αστυνομικά Τμήματα (Sub—Divisions) τά όποια είναι 
συνολικώς ογδόντα πέντε, καί τό κάθε ένα έχει ένα 'Υπαστυνόμο Α' ώς Διοικητήν. 
Τά ’Αστυνομικά Τμήματα υποδιαιρούνται εις έκατον ογδόντα τρεις ’Αστυνομικούς 
Σταθμούς (Police Station) μέ ένα Άρχιφύλακα Διοικητή τό κάθε ένα.

(Συνεχίζεται)

καλεσουν συγκεντρωσιν χιλιάδων άτόμων μέ άπίστευτον ταχύ 
αστυφύλαξ εις τή σκοπιά του «πνίγεται» άπό τό μεγάλον αριθμόν 
πλήθος τοΰ κόσμου. Διά νά έκτελεσθή κανονική σκοπιά, καί δσα γ
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'Υπό κ. ΑΑΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ, ’Αστυνόμου Β/

’Αλήθεια, καί τί δεν ακούει κανείς μέσα σ’ αύτά τά γραφεία Άξ/κοϋ 'Υπηρε
σίας των ’Αστυνομικών Τμημάτων μιας Μεγαλουπόλεως δπως ή ’Αθήνα.

Άπο κεΐ παρελαύνουν μέρα καί νύχτα, δλον των ειδών αί υποθέσεις, δημόσιες 
καί ιδιωτικές, σοβαρές καί γελοίες, περίεργες καί κουτές πού οί περισσότερες δέν 
βλέπουν τό φώς της δημοσιότητος παρά χάνονται μέσα στις πρόχειρες σημειώσεις 
του Άξ/κοϋ 'Υπηρεσίας, ό όποιος έχει τόσο κουραστή άπ’ αύτές, πού άκόμη κι’ 
οι πλέον πρωτότυπες νά μή τοΰ κάνουν καμμία έντύπωσι.

Καί νά μιά τέτοια πού έτυχε νά παρακολουθήσω την περασμένη Κυριακή τό 
πρωί, στο Γραφείο τοΰ φίλου μου ’Αστυνόμου «X», τον όποιον πήγα νά πάρω νά 
πάμε γιά μπάνιο, δπως είχαμε άποφασίσει.

’Αντί δμως της πρωινής θαλασσίας αύρας, πού έλπίζαμε ν’ άπολαύσωμε, | 
αναπνεύσαμε τον δηλητηριασμένο άπό άεριόφως άέρα ένός παληόσπιτου τής Πλα
τείας Βάθης.

*
*  *

Δεν είχα προφθάσει καλά-καλά νά καθήσω καί μπήκε στο Γραφείο ένας 
καλοθρεμμένος νέος μέ παρδαλό υποκάμισο καί μέ τά μαλλιά άνω-κάτω, παρ’ δλη 
τήν μεγάλη κατανάλωσι «Π ο μ π έ ϊ α ς», ό όποιος κατήγγειλε δτι την περασμένη 
νύχτα είχε λάβει χώραν « ’Απόπειρα ’Ανθρωποκτονίας» εναντίον του.

«Ά ν  τύχαινε καί δέν «ρεμπέλευα» χθές τή νύκτα, κύριε ’Αστυνόμε, καί πήγαινα 
να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου, τώρα θάμουνα... μακαρίτης ; Κείνος ό Ρένος. ’Αλλά 
θά μού τό πληρώση ! »

«ΓΙοιος είναι αυτός ο Ρένος ;» ρώτησε ό φίλος μου. «Καθόμαστε στο ίδιο 
σπίτι" εγω λέγομαι Πέτρος, είμαστε...άστα, καλλιτέχνες. Αύτός θέλει, δπως δή
ποτε νά μέ ξεκάνη καί ξέρετε ποιος είναι ό λόγος ; Μιά φιλενάδα! ».

Πήραμε λοιπόν μαζύ μας καί έναν 'Υπαστυνόμο καί πήγαμε στο δωμάτιο 
του Πέτρου, που βρίσκεται στο 2ο πάτωμα, καί κατ’ εύθείαν μπήκαμε στην κουζίνα.

«Αυτή εδώ αριστερά είναι ή πόρτα τοΰ δωματίου μου καί κείνη δεξιά είναι 
αύτοΰ τοΰ κακούργου. Τώρα κυτάξτε μόνοι σας τά άλλα...» μάς είπε ό Πέτρος.

Ιδού λοιπον τι παρατηρήσαμε : Παραπλεύρως τής πόρτας τοΰ δωματίου τοΰ 
Πέτρου ευρισκετο εγκατεστημένη μιά κουζίνα γκαζιοΰ, στο στόμιον τής οποίας είχε 
τοποθετηθή ένας ελαστικός σωλήνας, ό όποιος διά τοΰ οπισθίου μέρους τής συ
σκευής, κατεληγε στο κατώφλι τής πόρτας τοΰ δωματίου τοΰ Πέτρου δπου υπήρχε 
μεγάλη χαραμάδα. Όμοίωςπαρατηρήσαμε δτι ή κλειδαρότρυπα καί δλες αί χαρα
μάδες τής πόρτας τοΰ Ρένου ήσαν κλεισμένες μέ χαρτί. —

Να τώρα τι μάς ανέφερε ό Πέτρος : Άπό τό δωμάτιο έφυγε κατά τάς 
10.30 το βράδυ τοΰ Σαββάτου. 'Ο Ρένος δέν ήταν στο σπίτι καί ώς έκ τούτου δέν 
έγνώριζε τις προθέσεις τοΰ 
δωμάτιό του. Κατά τάς 7

Πέτρου, άν δηλ. θα ξενυχτοΰσε έξω ή θά κοιμότανε στο 
το πρωί τής Κυριακής πού γύρισε, αίσθάνθηκε άμέσως
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τήν μυρουδιά του γκαζιού, είδε τον σωλήνα, τον ανοικτό διακόπτη, τά χαρτιά στην 
πόρτα καί...κατάλαβε ! 'Ο δράστης δεν ήταν στο δωμάτιό του.

«Δεν άνοιξα την πόρτα τοΰ δοηαατίου μου κύριε ’Αστυνόμε» προσέθεσε ό 
Πέτρος «ήθελα νά τά άφήσω όλα όμως τά βρήκα. Μόνον έκλεισα τό διακόπτη τοΰ 
γκαζιού».

'Ο ’Αστυνόμος άνοιξε άκολούθως τήν πόρτα τοΰ δωματίου τοΰ Πέτρου. 
Μιά βαρειά μυρουδιά φωταερίου βγήκε από μέσα. Ό  φίλος μου έβαλε ένα μαντήλι 
στή μύτη καί μ’ ένα πήδημα βρέθηκε κοντά στο παράθυρο καί άνοιξε τά τζάμια. 
Τά παραθυρόφυλλα ήσαν άνοικτά. 'Ο πρωινός καθαρός αέρας πλημμύρισε τό δωμάτιο.

«Είσαι τυχερός» είπε γυρίζοντας προς τον Πέτρο ό φίλος μου «πού δέν είχες 
και εσύ τήν τύχη...αυτών έδώ» καί τοΰ έδειξε μερικές μΰγες ψόφιες, πού βρισκόταν 
άνάσκελα πάνω στά τελάρα τοΰ παραθύρου.

'Ο Πέτρος κάτι πήγε νά είπή άλλά δέν πρόφθασε γιατί κείνη τί στιγμή άνοιξε 
η πόρτα τής κουζίνας κ ι’ ένας νέος ψηλός, αδύνατος, άψογα ντυμένος, μέ μαύρα 
καλοκτενισμένα μαλλιά, · μπήκε μέσα, στάθηκε καί μάς κύταζε σάν χαζός χωρίς νά 
πή λέξι. Μόλις τον άντελήφθη ό Πέτρος έγινε άγρίμι, χύμηξε πάνω του καί τον άρχι
σε τις γροθιές φωνάζοντας: «Παληάνθρωπε, φονιά !»

Είδαμε καί πάθαμε νά τούς χωρίσωμε. Κατόπιν πήραμε τό Ρένο στή βρύση 
να πλυθή. Άφοΰ σταμάτησε τό αίμα πού έτρεχε άπό τήν μύτη του καί συνήλθε, 
κάθησε σέ μιά καρέκλα καί ιδού τί μάς άνέφερε :

Στό σπίτι είχεν έλθει κατά τη μία τήν νύκτα καί κατά τάς 4 τό πρωί έφυγε 
πάλι. Σάς φαίνεται παράξενο ; δέν είναι καί τόσο. 'Ο άνθρωπος δέν μπορούσε νά κοι- 
μηθή καί τί νά κάνη βγήκε έξω, καί πήγε σ’ ένα κέντρο τής Όμονοίας καί κάθησε. 
Είχε μάρτυρες τά γκαρσόνια καί τούς θαμώνες τοΰ Κέντρου. Γιά τό σωλήνα τοΰ 
φωταερίου δέν είχε ιδέα. Τό μόνο πού παρεδέχθη ήταν δτι δέν εύρίσκετο σέ καλές 
σχέσεις μέ τον Πέτρο έξ αιτίας μ,ιάς «γκόμενας».

«Περίφημα» τον διέκοψε ό φίλος μου «άλλά δέν μοΰ λές σέ παρακαλώ τί έκα
νες στό σπίτι άπό τη 1—4 ;»

«'Απλούστατα ήμουνα ξαπλωμένος στό κρεβάτι καί διάβαζα, κατόπιν βαρέθηκα 
κι’ έφυγα» άπάντησε.

«Αυτό τό τελευταίο του Ρένου» είπα στό φίλο μου «4 ολόκληρες ώρες στό 
δωμάτιο νά διαβάζη, πάρα είναι άρλοΰμπα. Καλά λέει ό 'Υπαστυνόμος ότι αυτός, 
θέλει...ξύλο».

«Γιατί κι’ οί δυό σας εΐσαστε...στραβοί» μου άπήντησε τονίζοντας ιδιαιτέρως 
τήν τελευταία λέξι. « ’Από όσα είδαμε καί ακούσαμε μέχρι στιγμής είμαι βέβαιος 
ότι όλη αυτή ή ...μανούβρα έγινε τώρα τό πρωί».

’Ακολούθως εξετάσαμε τό δελτίο καταναλώσεως Φωταερίου, τό όποιον βρι
σκόταν στό μετρητή καί τό όποιον έφερε τά ονόματα τών δύο νέων καί τήν ένδειξιν : 
167,9 Κυβ. μέ ημερομηνία ελέγχου το Σάββατον. 'Ο μετρητής άνέγραφε 170,7 κυβ. 
’Επίσης εξακριβώθηκε ότι άπό έναν τέτοιας διαμέτρου σωλήνα, όπως ήταν ό χρη
σιμοποιηθείς άπό τό δράστη, διέρχονται 2,4 κυβ. φωταερίου τήν ώραν.

«Είμαι περίεργος νά δώ τί πρόκειται νά 
φίλο μου.

«Νά σοϋ πώ» μοΰ άπάντησε άφοΰ σκέφθηκε λίγο «εάν πραγματικά οί ισχυρι
σμοί τοΰ Ρένου είναι άκριβείς, τότε ό Πέτρος δέν λέει άλήθεια όσον άφορα τήν ώρα 
που πήγε στό σπίτι, γιατί...» άλλά τον διέκοψε ό 'Υπαστυνόμος, ό όποιος άνέφε
ρε ότι, ώς εξακρίβωσε, ό Ρένος πήγε πράγματι στό μπάρ άλλά κατά τις 5 καί οχι 
στις 4 όπως ισχυρίζεται, κι’ έκάθησε μέχρι τήν ώρα πού τον είδαμε στό σπίτι.

«Καί τώρα ;» ρώτησα τό φίλο μου.
«Τώρα ν’ άφήσης τούς άναγνώστες σου νά τά βγάλουν πέρα» μοΰ άπάντησε

βγάλης άπ’ όλα αύτά» ρώτησα το
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Στη σημερινή εποχή, όλα έχουν πάρει μια παράξενη μορφή. ’Εκείνο πού κά- 
ποι,ε εθεωρεΐτο ιερό κ ι’ ανώτερο, σήμερα έχασε την παληά του αίγλη. Οί λέξεις 
έχασαν την πραγματική τους σημασία. 'Ο σύγχρονος άνθρωπος παραδέρνει μέσα 
σ ένα δαιμονισμένο κύκλο άντιθέσεων. Γελάει στο δράμα, κλαίει στην κωμωδία. 
Δεν ξερει^τι τού λείπει και τι ζητάει. ’Ενθουσιάζεται μέ τό ελάχιστο, άγεται καί 
φερ^ιαι σαν ρομποτ, ακολουθώντας τυφλά κάποτε κάποιον λαοπλάνο. Είναι πλούσιος, 
οιψαει πιοτερο για το χρήμα. Είναι φτωχός, ονειρεύεται τα πλούτη. 'Ο μικρός 
και «σημος, ζηλεύει τον μεγάλο καί διακεκριμένο στη κοινωνία. 'Ένα απαίσιο καί 
^αραςενο μίσος φωλιάζει στις άνθρώπινες ψυχές. 'Η αγάπη, ή μεγάλη αύτή αρετή 
■ ύγ Χριστιανικής Διδασκαλίας, τό ούράνιο αύτό δώρο, διεγράφη σχεδόν άπό τό λε
ς ιλογιο. Η συμπάθεια και η καλωνύνη, ή ψυχική άνωτερότης καί οΐ ηθικές αξίες, 
χαρακτηρίζονται απο μερικούς ώς εκδηλώσεις όπισθοδρομικότητος.

σύννεφα μολυβενια σκεπάζουν την ανθρώπινη καρδιά. Ματαιοπονεί ό ταλαί- 
πωρος^νητος^ ζητώντας καθημερινώς-την ευτυχία εκεί πού ποτέ δέν θά. την βρή. 
Αγωνίζεται εντελώς ανερμάτιστος καί χωρίς πυξίδα. Συχνά αναθεματίζει την 
ώρα που γεννήθηκε. Ολα του φταίνε. Θυμώνει μέ τό ελάχιστο. Τί άράγε ζητάει ; 
Ούτε ό ίδιος ξέρει.
, ( Διαπιστώνοντας κάνεις την κατάντια αύτή πολλών άνθρώπων, βλέποντας τήν
ηθικη πορωσι και διαστροφή των, δικαιολογημένα άναρωτιέται, σάν τον Σαίξπηρ: 
«Το be or not to be—νά ζή κανείς ή να μή ζή;».
y/ f Εμείς και ο κοσμος. Τί είναι όμως αύτός ό κόσμος. Είναι τάχα κάτι τό 
άφυχο κι ασήμαντο  ̂ ή μήπως ακόμη μιά άφηρημένή λέξις ; ’Όχι, πρόκειται για 
καα το ζωντανό, το αξιοσημείωτο. ’Εγώ, έσύ κι’ όλοι οΐ άνθρωποι αποτελούμε 
τον κοσμο τών λογικών όντων. Καθένας μας είναι μιά μονάδα στο άπειρο πλήθος 
που αποτελεί τήν άνθρώπινη κοινωνία.
t Στον κοσμο αυτό τών λογικών οντων, στήν άνθρώπινη αύτή κοινωνία, έχομε 
ωρισμενες^ υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άνάλογες μέ τήν κοινωνική καί οικονομική 
καταστασι μας. Υπάρχουν όμως υποχρεώσεις πούναι κοινές γιά όλους καί οί όποιες 
κατα την γνώμη μου διαμορφώνουν τήν άνθρώπινη κοινωνία.

5 Σαν αίτια τής κακοδαιμονίας, ή οποία τυραννεΐ τή σύγχρονη κοινωνία, θειορώ 
Άν αδιαφορία τών ανθρώπων γιά τις ύποχρεώσεις αύτές· τις παραμελούμε συχνά 
γιατί δεν είναι γραμμένες σέ κανένα νόμο καί καμμιά δέν προβλέπεται γ ι’ αύτές 
ποινική κυρωσι. Στηρίζονται στήν ψυχική τού άνθρώπου καλλιέργεια γιατί δέν μπο- I
καί..., ιδού τά ερωτήματα :

1) 11 ήταν εκείνο πού είδε ή άκουσε ό ’Αστυνόμος «X» καί τον έπεισε ότι
το αδίκημα είχε λάβει χώραν τό πρωί τής Κυριακής ; —

2) Είπε πράγματι ό Πέτρος ψέμματα όσον άφορά τήν ώρα πού πήγε σπίτι ;
3) Π ο ι ο ς  ό Δ ρ ά σ τ η ς ;  (?)
1. Η λυσις θά δοθγ) στο έπόμενον. Έν tc~> μεταξύ ήμπορούν οί άναγνώσται μας άστυ- 

νομικοΐ να̂  ατοστείλουν μέχρι της 6 Σεπτεμβρίου έ. ε. τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευθη 
ή ορθή πού θά λύση τό πρόβλημα.
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ροΰν νά κλεισθοΰν στά όρια των νόμων. Πηγάζουν άπό τον άγραφο ηθικό νόμο, 
ή τήρησίς των δεν συμβάλλει στην τελειοποίησι του άνθρώπου.

Τό νά ζής ήθικά ή άνήθικα, είναι ένα ζήτημα καθαρά προσωπικό. Συ μπορείς 
νά βαδίσης τον σωστό ή τον εσφαλμένο της ήθικής δρόμο. Κανένας δεν θά σέ παρα- 
τηρήση γιά την άτακτη κι’ άνήθικη ζωή σου, έκτος αν κάποτε βρεθής, άπό τη δια
γωγή σου αύτή, στά δίχτυα των νόμων οί όποιοι καθορίζουν μιά αξιόποινη πράξι.

Γιά την άντίθετη προς τις ήθικές άρχές έκδήλωσί σου ύπάρχει όμως ενα με
γάλο δικαστήριο πού εδρεύει στον έαυτό σου. Τό δικαστήριο αύτό τό όποιον ελέγ
χει την άνήθικη διαγωγή σου καί γενικά την άντίθετη προς τον ήθικό νόμον συμπε
ριφορά σου, λέγεται συνείδησις. 'Η συνείδησις θά σέ άναγκάση νά νοιώσης τον 
έαυτόν σου ένοχον. "Αν τύχη δμως καί ή συνείδησι σου βρίσκεται σέ λήθαργο ή προ 
πολλοΰ έχει πορωθή, τότε καί πάλιν δλα σου φαίνονται άπλά καί λογικά, γιατί έχει 
έξαφανισθή ή δύναμις του έλέγχου της συνειδήσεως.

Τό νάσαι συνεπής στην έκτέλεσι των καθηκόντων σου έναντι της πολιτείας, 
είναι κάτι πού δύσκολα μπορείς ν’ άποφύγης χωρίς συνέπειες. Τό νά δειχθής δμως 
ευγενικός, καταδεκτικός, πονετικός καί φιλάνθρωπος καί γενικά νά ζήσης ήθικά, 
αύτό κυρίως είναι τό στοιχείο έκεΐνο πού θά σέ έπιβάλη στήν έκτίμησι τών συναν
θρώπων σου. Συγχωρώντας ένα όποιοδήποτε σφάλμα τοϋ άλλου πού έγινε χωρίς 
πρόθεσι, άναδεικνύεσαι άνώτερος άνθρωπος, γιατί άναγνωρίζεις τό γενικό κανόνα 
δτι τά σφάλματα είναι άνθρώπινα, φθάνει μόνον νά τά παραδέχεται αύτός πού τά 
διαπράττει. Συγχρόνως δμως άναγνωρίζεις δτι δλοι μας ύποκείμεθα εις σφάλματα 
καί κανένας δεν είναι τέλειος ή άγιος.

"Οποιος καί νάσαι, όποιοδήποτε κι’ αν έξασκής έπάγγελμα, άπειρες σου 
παρουσιάζονται εύκαιρίες γιά νά φανερώσης τά άληθινά σου ψυχικά χαρίσματα, όπως 
κι’ άντίθετα νά έκδηλώσης τήν άραχνιασμένη ψυχή σου. Δέν πρέπει νά λησμονής 
δτι ό κόσμος, ή κοινωνία μέσα στήν όποια ζοΰμε, είναι τό μεγαλύτερο καί φοβερώ- 
τερο κριτήριο. ’Αρκετές φορές θά σέ κρίνουν άπό μερικές άψυχολόγητες, βιαστικές 
κι’ άσκοπες ένέργειές σου. Στο θέμα τής κριτικής γιά τούς άλλους, δλοι μας είμα
στε άρκετά αύστηροί, καί τούτο γιατί άκόμη δέν έχομε κατανοήσει πλήρως το πε
ριεχόμενο τού (ΐγνώθι σαυτόν». "Ισως νάσαι άληθινά σοφός καί άριστος σ’ δλα, 
δταν δμως δέν έχεις ήθικά χαρίσματα, ήθικό πλούτο κι’ άνωτερότητα σκέψεως καί 
ένεργείας, ποιά άξια μπορεί νάχουν οί πολλές σου γνώσεις καί τά άξιώματα ;

Στήν κοινωνία πού ζής πρέπει πάντοτε νά συμπεριφέρεσαι άνάλογα μέ τις 
περιστάσεις πού κάθε φορά σοΰ παρουσιάζονται. Δέν εννοώ νά κάνης πολιτική καί 
νά συμπεριφέρεσαι διπλωματικά. Πολύ λίγοι είναι έκεΐνοι πού έχουν τό χάρισμα 
αύτό, άλλά καί ελάχιστοι είναι έκεΐνοι, οί όποιοι εκτιμούν τούς χαρακτήρες αυτους. 
Θέλο̂  νά πώ δτι πρέπει νάχης τήν ικανότητα νά διακρίνης λογικά καί άμεροληπτα, 
μέ λεπτότητα κι’ εύγένεια τις στιγμές έκεΐνες κατά τις όποιες πρέπει ν’ άναπτύξης 
δλη σου τήν δραστηριότητα. Νά μπορής νά διακρίνης τό σοβαρό άπό το αστείο, 
νά δικαιώνης καί νά έπαινής τήν άλήθεια, νά καυτηριάζης τό ψέμμα και την απατη. 
Νάχης γενικά τή δυνατότητα νά βλέπης όλους τούς άλλους δπως τούς άξίζει κι’ δπως 
πρέπει. 'Η κοινωνία μας δέν είναι πτωχή άπό πλούτη. Έκεΐνο πού τής λείπει είναι 
ή ήθική διαπαιδαγώγησί. ’Έχει άνάγκη κυρίως άπό σώφρονα καί ήθικά στελέχη, 
άληθινούς ήγέτες, άκεραίους πρωτοπόρους. Ζητεί ήθικούς διαπαιδαγωγούς καί 
υπηρέτες.

Στήν έκδηλη αυτή τής κοινωνίας άπαίτησι καί άνάγκη, σύ, ό νέος άνθρωπος, 
6 νέος στή ψυχή καί στο σώμα, τό σφρίγος καί ή χαρά τής ζωής, μπορείς, αν θέλης, 
νά προσφέρης τις πιο άξιες καί πολύτιμες υπηρεσίες. Άλλά καί σύ, ή νεαρά κοπέλλα 
ή αύριανή μητέρα, μέ τήν ήθική σου ζωή καί τό καλό σου παράδειγμα, μπορείς νά
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άναθρέψης ήθικά παιδιά, χρήσιμα γιά τον έαυτό τους καί για σένα, περισσότε 
δμως γιά τήν κοινωνία.

Σείς, άν τό θελήσετε, μπορεί νά γίνετε οί μεγαλύτεροι κοινωνικοί εύεργέτες, 
ί)χι μέ το χρήμα, άλλα μέ τό ήθος σας, αρκεί νά σταθήτε ήθικά άνώτεροι, πάνω
ΎΤΓΠ TVVV/ Π Γ / Τ γ ' ιΎ γ τ  Γ / )  f I f Λ -Γ-νΛ /- Υ/λ-^^ — \  Ο   απο τήν σαπίλα καί τή βρωμιά τής άνήθικης ζωής, μακρυά άπό τό βούρκο τής χωρίς 
ηθικό νόημα καί περιεχόμενο ζωής.

Σκορπίστε λοιπόν παντού τή χαρά καί τήν ευτυχία. Χαρίστε τό γέλιο στα 
πικραμένα χείλη. Κάνετε τή ζωή σας ενα ευωδιαστό κι’ άμάραντο λουλούδι, μιά 
αιώνια ανοιξι ηθικής τελειοποιησεως. Δώστε τον έαυτό σας σέ κείνο πού υπηρετείτε.
Αγαπήστε το, πλαισιώνοντας αύτό μέ τις αιώνιες ήθικές αξίες. Κρατήστε ψηλά τό 

αναστημα σας, μακρυα από κάθε ιδιοτέλεια ή προκατάληψι. Σεβαστήτε πάντοτε 
τον εαυτό σας και μη ξεχνάτε ότι φθείροντας τό σώμά σας φθείρετε τό σπίτι τού 
Θεού.

Προχωρήτε θαρρετά στον άγώνα τής ζωής. Άγωνισθήτε μέ πείσμα καί 
καρτερικότητα για τη διατηρησι των ηθικών καί φυλετικών σας άξιων. Θυσιάστε 
κι αυτή τη ζωη σας στο βωμό τού καθήκοντος καί τής τιμής, στο βωμό τών ιδανικών 
τής αιώνιας πατρίδος μας. Κτυπάτε άποτελεσματικά τον κάθε βέβηλο εχθρό της.

φορος της πραγματοποιήσεως των ονείρων σας.
Ιδιαίτερα όμως, συ άγνωστη φίλη, κράτησε στά στήθη σου τήν αθάνατη 

Ελληνική φλόγα, την ψυχή τών γυναικών τού Ζαλόγγου, τής Μπουμπουλίνας, τής 
Μαυρογενους και τόσων άλλων ήρωΐδων καί διαπαιδαγώγησε τ ’ αύριανά σου παι- 
οια, λούζοντας τα στα θεία νάματα τής Χριστιανικής Θρησκείας καί Ελληνικής 
Φυλής, στο άρχαΐο Ελληνικό πνεύμα, στήν πιο τρανή κι’ άληθινή ώς τώρα θρη
σκεία, τή θρησκεία τού Ναζωραίου.

Συ δε, φίλε μου, στάσου στο πλευρό τής Έλληνίδος σαν γνήσιος “Ελληνας. 
Βαδίστε μαζύ τό δρόμο τού μαρτυρίου σας. Αύτό ζητεί άπό σάς κι’ άπ’ όλους μας 
η κοινωνία μας, η Ελληνική κοινωνία. 'Ο κόσμος τού πνεύματος καί τής τέχνης, 
τής ήθικής καί τής άληθείας. 'Ο κόσμος τού άληθινοΰ πολιτισμού.

’Εμείς και ό κόσμος. Σείς καί ό κόσμος. 'Η ζωή γιά τή ζωή. Ή 
νειότη γ ιά  τήν ήθική τοΰ ανθρώπου τελειοποίησι.
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Τοϋ δημοσιογράφου 
κ . Μ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ

Οί άστυνομικοί μας είναι οί αφανείς ήρωές πού προστατεύουν τήν ησυχία και 
τήν ασφάλεια τοΰ λαού. Παρ’ δλα τά πενιχρά μέσα πού διαθέτουν — λόγω της οικο
νομικής άδυναμίας τοϋ Κράτους— είναι μεταξύ των καλλιτέρων τοϋ κοσμου. Αυτή
είναι διαπίστωσις τήν όποια δεν τήν κάνουμε μόνο έμεΐς. Τήν άποδεικνύουν καθη
μερινώς τά «λαγωνικά» τής ’Αστυνομίας μέ τάς επιτυχίας των καί την αναγνωρί
ζουν οί ξένοι αστυνομικοί, οσάκις έρχονται 
εις έπαφήν ή συνεργάζονται μέ τήν 'Ελλη
νικήν ’Αστυνομίαν.

’Ανάμεσα στις διάφορες «ειδικότη
τες» τής ’Αστυνομίας, άπό τούς πιο συμ
παθείς είναι οΐ τροχονόμοι. Εύσωμοι, δια
λεγμένοι, στέκουν στις διασταυρώσεις, 
στις πολυσύχναστες οδούς, στις διαβάσεις 
των πεζών καί άκούραστοι ρυθμίζουν τήν 
κυκλοφορία των τροχοφόρων καί τοΰ 
κοινοΰ.

'Η υπηρεσία τοΰ τροχονόμου είναι, 
χωρίς άμφιβολία, ή πιο κουραστική καί 
ή πιο λεπτή. Έ πί τέσσαρεςώρες ο ρυθμι
στής τής κυκλοφορίας είναι ύποχρεωμ.ένος 
όρθιος στο βάθρο, πού εύρίσκεται στο 
σταυροδρόμι, νά έ'χη «τά μάτια του τέσσε
ρα». ’Εκεί, στή μέση τής όδοΰ, είναι εκ
τεθειμένος στο κρύο, τον άέρα ή τή βροχή, 
τό χειμώνα. Κάτω άπό τό φλογερό «λιο
πύρι» τό καλοκαίρι. Μέ όποιαδήποτε και
ρική κατάστασι ό τροχονόμος πρέπει νά 
παραμείνη στο σταυροδρόμι καί νά φρον- 
τίζη ώστε νά κυκλοφορούν τά οχήματα 
ομαλά.

Οί άλλοι τροχονόμοι, πάλι, πού δια
τίθενται εις τάς διαβάσεις των πεζών, ε ί
ναι υποχρεωμένοι νά «σπάνε τό κεφάλι 
τους» γιά νά... γεμίσουν τό κεφάλι τών 
διαβατών, πού δεν ξέρουν ή δεν θέλουν 
νά περπατήσουν σάν... νομοταγείς πολΐται !

Καί μία εύθυμη νότα : Οί τροχονόμοι έχουν 
ειδικά αδιάβροχα διά τόν χειμώνα. "Οταν 
όμω; ή βροχή ξεσπάη ξαφνικά, ευ μέσω 
Μαίω . . . ραχδαιοτάτη, τότε παρουσιά
ζονται καί τροχονόμοι μέ . . .  όμπρέλλα.

'Ο τροχονόμος είναι υποχρεωμένος νά νουθετή τούς βιαστικούς, να κάνη συσ
τάσεις στούς άπροσέκτους, νά κατατοπίζη αυτούς πού γιά πρώτη φορά βρίσκονται, 
στήν πολυκοσμία τής πρωτευούσης. ’Έπειτα εχει νά κάνη καί μέ τούς... θαρραλέους. 
Αύτούς πού δέν υπολογίζουν τόν κίνδυνο, αλλά όρμοΰν νά περάσουν απέναντι, ανα- 
μεσα στις ρόδες τών αυτοκινήτων, άδιαφοροΰντες αν ή ...τόλμη τους μπορεί να ™Ι1Γους;
στοιχίση τήν ζωή. Χιλιάδες κόσμου περνούν καθημερινώς άπό τάς κεντρικάς διαβά- 

Λ -̂nn-vnuAnn/- ό εντεταλμένος μέ τήν διαφύλαξι τής ζωής των, υπομονετικά.σεις και ο τροχονομος,
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Κέρκυρα 
τό μαγευτικό νησί

* Υπδ χ. Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ύτταστ. Α'

Ή  ωραία καί μαγευτική Κέρκυρα πού βρίσκεται στις βόρειό - δυτικές έσχατιές 
του Ελληνικού Κράτους, άπέναντι άπό την Άλβανοκρατουμένη Βόρειο ’Ήπειρο, 
άποτελεΐ με τις απαράμιλλες φυσικές καλονές της, έ'να άπό τά ωραιότερα σμαράγδια

του χρυσαφένιου νησιωτικού 
κολλιέ, πού περιβάλλει τά δαν- 
τελλένια παράλια της Ελλά
δος.

’Ιδιαίτερα για μάς τούς 
αστυνομικούς πού είναι καί 
αφετηρία της αστυνομικής 
μας καριέρας, τό όμορφο νησί 
τής Ναυσικάς μά.ς μένει γιά 
πάντα άλησμόνητο καί νο- 
σταλγικό.

Μπροστά στά έκπληκτα 
μάτια του ταξιδιώτη ή Κέρ
κυρα φαντάζει σάν ένας με
γάλος παραδεισένιος κήπος, ό
μοιος μ’ αύτούς πού βλέπει 

Ή είσοδο; τοΰ Κάστρου κανείς σέ μακρινές έξωτικές
χώρες.

Τα μαγευτικά τοπεΐα της, τά γραφικά μουράγια καί τά στοιχειωμένα Βενετσά- 
νικα καστρα της, που διατηρούνται άκέραια, άφοβα στοΰ χρόνου τό πέρασμα, 
δίνουν μια δυνατή επιβλητικότητα πού σαγηνεύουν την ψυχή κάθε ανθρώπου 
σέ βαθμό ύπέρτατου ψυχικού μεθυσιού.

προσπαθεί νά τούς συγκράτηση γιά νά μή δυσχεραίνεται ή κυκλοφορία καί νά μή δη- 
μιουργοΰνται θύματα.

Ιπαρχουν, έπειτα, τροχονόμοι πού επιτηρούν τήν κυκλοφορία στις μεγάλες 
ευθείες λεωφόρους, γιατί τώρα πού ή ’Αθήνα μας απέκτησε «χαηγουαίη» — όπως 
ονομάζουν στην ’Αμερική τάς έλευθέρας οδούς — οί οδηγοί πατούν γκάζι καί τρέ
χουν ιλιγγιωδώς. Χρειάζεται, λοιπόν, καί εκεί τό άγρυπνο μάτι τής Τροχαίας γιά νά 
περιορίζωνται τά δυστυχήματα.

Πολλές φορές όμως οί Τροχονόμοι εμπλέκονται κι’ αυτοί στούς τροχούς. Πέ
φτουν θύματα τού καθήκοντος. Προ καιρού ό μοτοσυκλεττιστής τροχονόμος, πού προ
ηγείτο τοΰ αύτοκινήτου τοΰ Βασιλέως έτραυματίσθη άπό άλλον άπρόσεκτο οδηγό.
' Ενας άλλος άτυχής τροχονόμος ενώ έξετέλει ύπηρεσίαν ρυθμιστοΰ κυκλοφορίας 
στην διασταύρωσι τών οδών ’Ακαδημίας καί Βουκουρεστίου, παρεσύρθη άπό ένα ι
διωτικό τζιπ, πού ώδηγοΰσε έρασιτέχνης σωφέρ, καί έχασε τά πόδια του.

Χωρίς άμφιβολία, λοιπόν, οί τροχονόμοι είναι ό συμπαθέστερος κλάδος τής 
’Αστυνομίας καί ό κλάδος πού βρίσκεται περισσότερο έκτεθειμένος. 'Η αίγλη τού 
κράνους στοιχίζει πολύ άκριβά, σέ κόπους καί θυσίες. Μ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
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’Ανεβαίνοντας κανείς πάνω στά μεγαλόπρεπα κάστρα της αισθάνεται τον έαυτόν 
του σαν νά σηκώνεται πιο ψηλά άπό τις κοσμικές άντιλήψεις καί νά μιλάη με τούς 
θεούς της ομορφιάς καί της γαλήνης.

Βλέπει ολόγυρά του μια λουλουδένια θάλασσα — μωσαϊκό χρωματικής αρμονί
ας μέσα σέ πράσινο άτλαζένιο πλαίσιο, πού συνεβγαίνει στην ομορφιά μέ τό γαλά
ζιο σάν κάντιο τής θάλασσας χρώμα, ν’ άγκαλιάζη άπαλά - άπαλά τό νησί των 
Φαιακων καί νά του δίνη μιά παραμυθένια ομορφιά σάν έκείνη των τοπείων τής λαγ
γεμένης άνατολής.

Οί μυροβόλοι κήποι στη Γαρίτσα, στο Μόν 
Ρεπό καί στο άπαράμιλλο σέ ομορφιά Κανόνι, 
κατάφορτοι άπό χίλιων λογιών λουλούδια καί 
πρασινάδες, γιορτάζουν άδιάκοπα τή χαρά τής 
άνοιξης, ένώ τό άνθισμένο άγιόκλημα ξαπλω
μένο θριαμβευτικά στούς τοίχους καί τις. αύλές 
των παλιών αρχοντικών, πλημμυρίζει τή πλάση 
μέ μεθυστικές εύωδιές.

Τά κορφιατοχώρια βουτημένα στο βαθύ 
πράσινο χρώμα, ανάμεσα άπό φανταχτερά καί 
γραφικά τοπία, μοιάζουν απαράλλακτα σάν 
λευκά πετράδια πεταμένα κοπαδιαστά σέ πρά
σινο τάπητα.

Παντού χαρά, κ.αλωσύνη καί γοητεία !
Τά μαγικά άκρογιάλια πού χάνονται στά 

βάθη τού ορίζοντα, καθρεφτίζονται μεγαλόπρε
πα στά καταγάλανα νερά τού Ίονίου, ένώ τό 
κύμα ξεσπάει μέ παφλασμό, παίζοντας χαϋδιά- 
ρικα, στο πράσινο βελούδο τής στεριάς.

Κά τω ή πόλις στριμωγμένη άσφυκτικά προς 
τή θάλασσα μέ τά πολυόροφα αρχοντικά της 
σπίτια, τά μεγαλόπρεπα παλάτια καί τούς μα
γικούς κήπους της γλεντά άδιάκοπα μέ τις 
μπάντες, ένώ οί κανταδόροι στις φεγγαρόλου
στες βραδυές τραντάζουν τις γειτονιές καί τά καλντιριμωμένα σοκάκια μέ τις 
πρωτότυπες καί γλυκές κορφιάτικες καντάδες.

"Ολα είναι χαρούμενα καί γελαστά.
Είναι ή Κέρκυρα όπως την περιγράφει ό "Ομηρος. Είναι τό γραφικό νησί τού ρω- 

μαντισμοΰ, τής χαράς, τού γλεντιοΰ.

Τό όμορφο Κανόνι. Στό βάθος 
προβάλλει τό Ποντικονησι
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+ Ν Ι Κ Ο Σ  Κ Ο Υ Τ Ρ Α Σ
...Πριν άκόμα κλείση ό τάφος του αστυφύλακα Γιαννακούρα, καί νά!... ένας 

καινούργιος άνοίχτηκε, μέσα στην ’ματωβαμμένη άστυνομική ιστορία...
...'Ένας άκόμα τάφος: δ τάφος τοΰ συναδέλφου μου Νίκου Κούτρα...
Πένθιμη καί πάλι έτούτη ή στήλη, ας φέρη άργά-άργά τα βήματά της ίσαμε 

τον νεκρό φίλο μου... ’Όχι για νά τον κλάψη... άλλα γιά νά του άποδώση τιμές....
...Μέ δακρυσμένα μάτια, μέ πονεμένη ψυχή, με σφιγμένη καρδιά άπ’ τη συγ

κίνηση, θά τηρήση ένός λεπτού σιγή στη μνήμη Του...
...'Ένα υπέροχο παληκάρι... έ'νας διαλεχτός άστυνομικός υπάλληλος... έ'νας 

καλόκαρδος κι’ ειλικρινής φίλος... ένας καλός "Ελ
ληνας... ένας άδολος χριστιανός... ύπήρξεν...

...Καί είναι, καί θά μείνη πάντα άνάμεσά μας.... 
Γιατί δεν πεθαίνουν ποτέ τέτοιοι χαρακτήρες...

...Ναί!... Δεν πέθανε... Αύτό νά μήν τό πή κα
νένας... Δεν σάς τό έπιτρέπουμε... Ζή... Καί θά ζή·· 
αιώνια...

...Μέσα στή νύχτα θ’ άκούγεται πάντα τό 
ρυθμικό Του περπάτημα στους δρόμους... μέσα στή 
θύμησή μας θά βασιλεύη αιώνια πανέμορφος καί. 
άφθορος. Αύτός... ό πανάγιος ήρωας τοΰ καθήκον
τος...

’Ώ ! Ν ίκο !!!... καλέ μου φίλε... έφυγες τόσα, 
άξαφνα! !! Μιά άστραπή αύλάκωσε τή ζωή σου καί. 
γκρέμισε τά Παλατάκια Σου τ’ άγαπημένα...

Μή ρωτήσης γιατί... Αύτό δεν έξηγιέται..- 
’Έπρεπε...

Τά δακρυσμένα μάτια μας βούρκωσαν... δεν 
βλέπουν τίποτα π ιά . . . .  "Ομως ή πονεμένη καρδιά μας έρχεται σιμά Του... όπου- 
κι’ αν πάη ! !!.. .

Κι’ έκεΐ... άπό τό γραφικό, πανέμορφο χωριουδάκι Του... σωπάστε όλοι.... 
γιά ν’ άκουστοϋν της μαννούλας Του οί θρήνοι... ’Ώ ! μάνα!... καλή μανούλα, μήν 
κλαις...

Ό  Νίκος σου δεν πέθανε, καλή μου... Νά τον!... Δές τον εδώ κοντά σου... 
στήν άκρη τοΰ χωρίου...

...’Έρχεται χαρούμενος γιά νά σου πή γιά δσα είδε στήν ’Αθήνα... Καμά
ρωσε τον μέ τή στολή τοΰ αστυφύλακα...

’Α λήθεια !!!... πόσο καμάρι νοιώθει γ ι’ αυτήν!!!...
...Μά κάποιο οΰρλιασμα σκυλιοΰ, πού σκίζει τήν ψυχή, άκούγεται... Τά που

λιά δέν ψέλνουν πιά τραγούδια... Μοιρολογάνε... Τής φλογέρας τό γλυκό τραγούδι, 
έσβυσε άπότομα... Φοβάται δ άργοπορημένος διαβάτης νά περάση άπό ’κεΐ... ένας 
άγριεμμένος άγέρας σηκώθηκεν άξαφνα...καθώς τό δέντρο τής ’Εκκλησίας σκίστηκε 
στά δυό... —

Ό  Νίκος έφυγε !!!... Ό  Νίκος π ά ε ι!!!. . .
...Μά μέσα στις καλαμιές, θ’ άκούγεται κάθε μεσάνυχτα ένα τραγούδι παθη

τικό, πού μαγεύει τήν ψυχή καί γλυκονανουρίζει τή σκέψη, μέχρι νά γλυκοροδίση 
ή αύγή...

...Κι’ δ Νίκος ταξειδεύει... όλο ταξειδεύει γιά μακρυά...
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Πού πας, αγαπημένε μας, ολομόναχος j... Ρίξε κάτι επάνω Σου νά μην κρυώ- 
σης... Τρέμει ή μανούλα Σου για Σένα... φοβάται μην τής άρρωστήσηε...

...Σταθήτε όλοι προσοχή... κι’ υψώστε τά μάτια Σας ψηλά... εκεί πού ανα
παύεται ό συνάδελφός μου...

... Δήτε Τον νά μάς χαμογελά θλιμμένα... Μάς άγαπά... Μάς στέλνει τά φι
λιά Του...

’Ώ ! πόσο όμορφα θάτανε νά σ’ είχαμε εδώ κοντά μας, άγαπημένε μας... νά 
καθόσουνα δίπλα μας, έστω καί γιά μιά άκόμα μονάχα βραδυά...

’Έ λα! ! ! . . .  Σέ καρτερούν όλοι έδώ ! ! !  Σέ θέλουν ! ! !  Σέ ζητούν ! ! !

Χάνουνται τά λόγια μου μέσα στην ’Άβυσσο τών τάφων... Σιωπή... Θεέ 
μου!!! πόση σ ιω πή !!!...

Νίκο!! ώ ! Ν ίκο !!!... μίλησε... πές μας τί σκέφτεσαι, τί είδες, πού σέ πή
γανε, τί νοιώθεις...

Τό ξέρω... Κουράστηκες... Καί θέλεις νά ήσυχάσης... Κοιμήσου, λοιπόν, πα- 
ληκάρι μου... Κοιμήσου στις άγγαλιές μας... ’Εμείς θά σέ νανουρίζουμε... Κι’ Έσύ 
κοιμήσου... Κανέναν δέν θ’ άφήσουμε νά ταράξη τη γαλήνη Σου... Κανείς δέν θά σ’ 
ένοχλήση πιά...

... Μά τά φτωχά λουλούδια πού θά φυτρώσουν στον τάφο Σου, θά σοΰ θυ
μίζουν, κάθε δειλινό, ετούτο το απαλό νανούρισμα, πού έ'γραψαν μονάχα γιά Σένα οί 
καρδιές μας... Γιατί ποτέ δέν θά Σέ ξεχάσουμε, καλέ μας...

Κοιμήσου τώρα... ’Έλα... 'Ησύχασε...
Θά μείνουμε κοντά σου, ό,τι κι’ άν γίνη στη ζωή...

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις λένε, συνήθως, λόγια έπαινετικά γιά τούς Νεκρούς... 
’Όμως εγώ δέν βρέσκω...

Θυμάμαι μόνο τη μαννούλα μου, πού έ'φυγε κι’ ’Εκείνη την ώρα πού τόσο τη 
χρειαζόμουνα, καί μ’ άφησε μονάχο...

Θυμάμαι την άδελφούλα μου πού, νυφούλα στολισμένη, την έθαψαν στο χώμα... 
Σκύβω ύστερα στή γή γιά νά μαζέψω λίγα άγριολούλουδα... Καί τ ’ άποθέτω 

εύλαβικά στο μνήμα Του...
... Νίκο, καλέ μου φίλε, γονατιστός μπροστά στον φτωχικό τάφο Σου, προσεύ- 

χουμαι στον Θεό μου νά άναπάψη την ψυχούλα Σου...
Σοΰ εΰ/ουμαι νά βρής την εύτυχία, πού δέν πρόφτασες νά γνωοίσης στή

Γ ή -
Αιώνια θά μείνη ή θύμησή Σου...

Σ. Κ. Π.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΕΠΙΤΤΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ
Έ κ των μετασχόντων, εις τάς εΐσαγωγικάς εξετάσεις της Σχολής Ύπαστυ- 

νομων, ε—ετυχον 81, έκ των οποίων οί 40 πρώτοι θέλουσι είσαχθή λίαν προσεχώς 
εις την Σχολήν προς έκπαίδευσιν. Είναι δέ ούτοι κατά σειράν επιτυχίας οί έξης :

1) Ραυτόπουλος Παναγ., 2) Καρβουνάκης Μιχ., 3) Κεχρής Ήλίας, 4) Πά- 
τσιος Χριστόφορος, 5) Στριχάς Χρ., 6) Μάτσικας Ίωάνν., 7) Ρϊζος Δημήτρ., 8) 
Πιερρος Ίωάνν., 9) Μπουκουβάλας Δημ., 10) Σαμπάνης Γεώργ., 11) Άλεξό- 
πουλος Φώτ., 12) Κωστόπουλος Κωνστ., 13) Μαργαρώνης Κωνστ., 14) Θεοδώρου 
Χρ., 15) ΓΙαπαδημητρίου Νικόλ., 16) Μακρυνιώτης Παναγ., 17) Σακκέτος Γεώργ., 
1-8) Κοντογιάννης Κωνστ., 19) Μπακής Παναγ., 20) Χαρλαύτης Θεόδ., 21) Ξε- 
νακης Δημήτρ., 22) Κυριακόπουλος Ίωάνν., 23) Παπακυμπουρόπουλος Γεώργ., 
24) Δαλλιεράκης Γεώργ., 25) Ράγγος ’Αλκιβιάδης., 26) Γεωργίου Ίωάνν., 27) 
Καστανής Νικόλ., 28) Γιαννούλης Ίωάνν., 29) Δερουκάκης ’Αλέξανδρος, 30) 
Μαρνερης Πέτρος, 31) Άνδριώτης Χρ», 32) Ροβίθης Έλευθ., 33) Καφίρης Άπόστ., 
34) Δέρκας Παναγ., 35) Χατζάκος Δημήτρ., 36) ΙΙαπαθεοδώρου Άθαν., 37) Νο- 
τακης Κωνστ., 38) Φρύδας Κων., 39) Φραϊδάκης Νικ. καί 40) Άγγελόπουλος Σωτ»

* *
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΦΤΑΑΚΩΝ

Τήν 29ην Ιουλίου 1956 διεξήχθη διαγωνισμός διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, 
εις την έκθεσιν ιδεών. Μετέσχον 689 υποψήφιοι έκ τών οποίων έπέτυχον 233, οίτινες 
είναι οί έξης :

1) Κυριακουλάκος Ίωάν., 2) Καλαματιανός Νικόλ., 3) Καραγιάννης Χαράλ., 
4) Λυδιώτης Δημήτρ., 5) Κούκης Ή λ., 6) Λάππας Γρηγ., 7) Κοντός Νικόλ.,. 
8) Κουτσοκώστας ’Ανδρ., 9) Καραχάλιος Άθαν., 10) Κατζουράκης Σταύρος, 
11) Λαχανάς Άθαν., 12) Κραβ αρίτης Ίωάν., 13) Κοτρωνιας Ζώης, 14) Τσιτσι- 
μπΐκος Εύάγγ., 15) Κοτταρίδης Ή λ., 16) Λιακόπουλος Ά γγ ., 17) Τζικόπουλος 
Νικολ., 18) Σκάρπας Κυρ., 19) Σακελιός Κωνστ., 20) Ρϊζος Ίωάν., 21) Παπαγ- 
γελοπουλος Κωνστ., 22) Ρουμάνας Ίωάν., 23) Τομαδάκης Έμμ., 24) Κατσαρός 
Έμμ., 25) Κων σταντακόπουλος Γεώργ., 26) Κυριαζής Χρ., 27) Κατσιρέας Νικόλ.,. 
28) Πηγαδιώτης Κωνστ., 29) Ρήγας Νικ., 30) Καραχισαρίδης Εύστ., 31) Σπανο- 
γιαννης Άθαν., 32) Τζώρτζης Δημ., 33) Σιμώνης Γεώργ., 34) Τζήφας Παναγ., 
35) Τσουνονάς Άνδρ., 36) Φελώνης Ματθαίος, 37) Φαραντούρης Δημ., 39) 
Χολέβας Νικ., 39) Τσουραπάς Βλάσ., 40) Χρυσανθόπουλος Χρ. 41) Χοχτούλας Δημ., 
42) Σωτηρόπουλος Δημ., 43) Τσατάλας Κωνστ., 44) Φατσέας Δημήτρ., 45) Σι- 
μάτος Παναγ., 46) Χριστόπουλος Χρ., 47) Σαμπάνης Γεώργ., 48) Σαράντης ΚΔεομ., 
49) Γκέκος Νικόλ., 50) Γεωργαρέας Ήλίας, 51) Γεωργακόπουλος Γεώργ., 52) 
Γραμμένος Γεώργ., 53) Γουρνιάς Νικ., 54) Διαμαντόπουλος Κωνστ., 55) Δελη- 
γιαννης Άναστ., 56) Γαβριήλ Ίωάν., 57) Μαρνέρης Γεώργ., 58) Μπάρος Θεόδ., 
59) Οικονόμου Γεώργ., 60) Μπουχοϋτσος Σπ., 61) Παπαβασιλείου Εύάγγ., 62) 
Μαλλιος Δημ., 63) Μπάμπος Εύθ., 64) Μεσιακάρης Βασ., 65) Παπακωστ07ϊδυλος 
Χρ., 66) Πετρόπουλος Βασ., 67) Παπαχαραλάμπους Ίω ., 68) Μπιλίρης Γεώργ., 
69) Μαστοράκος Άπόστ., 70) Μπουλούμπασης Κωνστ., 71) Μπιτσικόλης Στέφ., 
72) Μάρκου Παναγ., 73) Μαυρογένης Ήρακλ. 74) Ντζαφέρης Γεώργ., 75) Μπουρ- 
δακος Μιχ., 76) Παυλόπουλος Γεώργ., 77) Πίσπας Άλέξ., 78) Μπούρας Ίωάν.,
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, 79) Μεγαλακάκης Κωνστ., 80) Παναγιωτόπουλος Λέων., 81) Μαντζαβάς Θεοχ., 
82) Άλεξόπουλος Γεώργ., 83) Άγγελάκος Θωμάς, 84) Πέτρου Παντ., 85) Κίνας 
Παναγ., 86) Καραχάλιος Μιχ., 87) Καλονόμος Ίωάν., 88) Χαραλάμπους Δημ., 
89) Φράγκος Σπήλ., 90) Σποϋλος Ίωάν., 91) Σαλοϋρος Κωνστ., 92) Παλαδινός 
Ίωάν., 93) Παπαδόπουλος Παύλος, 94) Νεροϋτσος Βασ., 95) Βασιλακόπουλος 
Γεώργ., 96) Άναστασόπουλος Ίω ., 97) Άνδρινόπουλος Διον., 98) ’Αθανασίου 
Άθαν., 99) Άντωνόπουλος Δημ., 100) Άντωνόπουλος Λάμπρος, 101) Βλαχό- 
πουλος Δημ., 102) Χριστέας Σπυρ., 103) Τσιριμώκος ’Ά γγ., 104) Κουρής Σπυρ., 
105) Καραγιαννόπουλος ’Ά γγ., 106) Κατσαμπέης Κ., 107) Ρεπούλιας Νικ., 108) 
Ραφτόπουλος Άπόστ., 109) Κολλατος Ίωάν., 110) Ρεντζης Κωνστ., 111) Λα- 
ζανάς Άνδρ., 112) Λούρης Χαράλ., 113) Κασφίκης Χριστόφ., 114) Γιαννόπουλος 
Νικ., 115) Γεωργιακάκης Μιχ., 116) Γιαννακοϋρος Παν., 117) Γιαννόπουλος Ίω ., 
118) Γλυμίτσας Κωνστ., 119) Δανέλλης Κωνστ., 120) ΙΙετρόπουλος Μιχ., 121) 
Παπουτσόπουλος Χριστόδ.;, 122) Μπότσης Γεώργ., 123) Πέππας Νικ., 124) 
Νικολακόπουλος Δημ., 125) Μπρούλης Ίωάν., 126) Παπαγγελόπουλος Παν., 
127) Μαρκέλλος Άθαν.', 128) - Μποτουλάκης Γεώργ., 129) ’Αντωνίου Άναστ., 
130) Βλαχονικολός Άλέξ., 131) Άναστασόπουλος Χρ. 132) Βέργης Άχιλλ., 
133) Κάκος Χρ., 134) Καρδάτος Παναγ., 135) Καλαφατάκης Μιχ., 136) Κασέλας 
Εύριπ., 137) Ιπποκράτης Μιχ., 138) Δρασενάκης Γεώργ., 139) Ζαπαρτίδης Παν., 
140) Εύθυμιόπουλος Θωμ. Στέλ., 141) Ζαφείρης Γεώργ., 142) Ζουριδάκης Στυλ., 
143) Δόσχορης Γρηγ., 144) Εύαγγελινάκης Έμμ., 145) Διονυσόπουλος Ίω ., 146) 
Εύαγγελίδης Άναστ., 147) Ζώτος Δημ., 148) Χαροδήμος Στυλ., 149) Γιάγκος 
Εύστρ., 150) Καραγιάννης Γεώργ., 151) Δήμος Άντών., 152) Κουρής Μιχ., 
153) Ζορμπας Βασ., 154) Ίωαννίδης Βασ., 155) Δεουτάκος Εύθ., 156) Δερουκάκης 
Άλέξ., 157) Κουκουλομμάτης Άρ., 158) Πανταζής Χρ., 159) Μανανάκης 
Άντ., 160) Πολυχρονόπουλος Πολ., 161) Παπαδάτος Παναγ., 162) Παπαδόπου- 
λος Νικ., 163) Πετρόπουλος Ίωάν., 164) Παππας Χρ., 165) Πανουσάκης Θεόδ., 
166) ΙΙαπανδρέου Νικ., 167) ΓΙαναγιωτόπουλος Κων., 168) Άρφανάκος Μιχ., 
169) Βαρούχας Κωνστ., 170) Βούλγαρης Νικ., 171) Βαρώτσος Ιωάννης, 172) 
Γιαννόπουλος Αόγερ., 173) Άργυρακόπουλος Ήλ. 174) Μουρλάς Άνδρέας, 175) 
Παλαιοδήμος Κωνστ., 176) Ντζούρας Δημ., 177) Ούρανός Μιχ., 178) Μπέλλης 
Γεώργ., 179) Μπακομήτρος Έμμ., 180) Νάνας Κωνστ., 181) Νικολόπουλος 
Παναγ., 182) Μαυρακάκης Άντών., 183) Μπουγας Φώτ., 184) Κούκος Άνδρ., 
185) Μαυρογιάννης Βασ., 186) Κίρκος Άριστ., 187) Κολεύρης Κωνσταντίνος, 
188) Μελισσινός Σοφ., 189) Μπόβης Νικόλαος, 190) Μιχαλέας Γεώργιος, 191) 
Μάκκος Σπυρ.,' 192) Λερούνης Ίο^άνης, 193) Κανακάρης Κωνστ., 194) Καρα- 
μήντζιος Γεώργ., 195) Κοντός Στέφ., 196) Καμαρινός Κωνστ., 197) Καλδής 
Νικ., 198) Πάτσος Γεώργ., 199) Καραμπάτος Ήρακλ., 200) Κότσιρας Ήλίας, 
201) Κουτρουμπέλης Χρ., 202) Καραΐσκος Νικ., 203) Κουτέρης Γεώργ., 204) 
Χατζής Άθαν., 205) Τσαμαντάς Χρ., 206) Ψιμμόπουλος Άλέξ., 207) Σαπουντζής 
Δημ., 208) Τσαγκάνης Νικ., 209) Χρυσανθάκης Βασ., 210) Φανουράκης Γεώργ., 
211) Φιλιόπουλος Φίλιος, 212) Μαγκούτης Θωμ., 213) Χιώτης Στέργ., 
214) Σωνίδης Κωνστ., 215) Σπέντζος Εόστ., 216) Σαλμάς Τηλέμ., 217) Λιόγας 
Βασ., 218) Κούσης Παναγ., 219) Τσιμπούκης Άθαν., 220) Γιωργόπουλος Δημ., 
221) Στεργιόπουλος Νικ., 222) Καλογερόπουλος Χρ., 223) Θεοδωρακόπουλος Χρ., 
224) Ξυδιάς Νικ., 225) Βενάρδος Δημ., 226) Παρασκευόπουλος Κων., 627 ) Σοϋρ- 
λος Άθ., 228) Άδαμόπουλος Παύλος, 229) Νικολέας Παναγ., 230) Βαγγέλης 
Παντ., 231) Παπαδάκης Χρ., 232) Παπαδόπουλος Δημ., καί 233) Σιαπλαούρας 
Άνανίας.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τήν 13ην καί 15-7-56, έν τώ Παναθηναϊκώ Σταδίω, έτελέσθησαν οί Θ' Πα

νελλήνιο'.. άγώνες στίβου Ένοπλων Δυνάμεων ύπότδ φως των προβολέων, ένώπιον 
τοϋ Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, μελών τής Κυβερνήσεως, τής ’Ανώτατης ηγε
σίας του Στρατεύματος, των ’Αρχηγών ’Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού Σώματος, 
Έπιθεωρητοΰ Χωροφυλακής κλπ.

Προ τής ένάρξεως τών άγώνων έλαβε χώραν, προ τών Επίσημων, μεγα
λειώδης παρέλασις 600 στρατιωτών άθλητών, εις ήν άντιπροσωπεύθη καί ή ’Αστυνο
μική Σχολή διά τής συμμετοχής 70 δοκίμων άστυφυλάκων άθλητών, μέ έπί κεφαλής 
τον Διμοιρίτην 'Υπαστ. Β' κ. Βλαχάκην Παναγιώτην.

Τό άρρενωπόν καί εύθυτενές παράστημα τών ώς άνω άνδρών, τό εύσταλες 
βάδισμά των καί ή έν γένει άψογος έμφάνισίς των, προεκάλεσαν τά εύμενή σχόλια 
του παρισταμένου φιλάθλου κοινού καί άπέσπασαν τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα 
τοΰ ένθουσιώντος πλήθους.

Κατά τούς άγώνας τούτους, ή όμάς στίβου ’Αστυνομίας Πόλεων έπέτυ^εν 
έπτά (7) πρώτας νικάς, έπί συνόλου 15 άγωνισμάτο^ν καί συμμετοχής 6 ομάδων. 
’ Επίσης δύο (2) δευτέρας νίκας, δύο (2) τρίτας, μίαν (1) τετάρτην, δύο (2) πέμπτας 
καί μίαν (1) έκτην.

Άναλυτικώς αΐ έπί μέρους έπιτευχθεΐσαι επιδόσεις τών άστυφυλάκων άθλητών 
εις τούς άγώνας τούτους, έχουσιν ώς εξής :

Δρόμος 110 μ.: Πρώτος άστυφ. Κόρμαλης Λ., μέ 11,3, καί 5ος άστυφ. Νικά- 
κος Γ., μέ 11.9.

Δρόμος 440 μ.: Πρώτος άστυφ.' Σίλλης Βασ. μέ 48,8
"Αλμα τριπλοΰν: Πρώτος άστυφ. Ντόντος Κ. μέ 13.69
"Αλμα εις "Υψος: Πρώτος άστυφ. Πολίτης Κ. μέ 1.84
"Αλμα έπί Κοντώ: Πρώτος άστυφ. Ντόκος Γ. μέ 3.60
Σφυροβολία: Πρώτος άστυφ. Τρουλινος Έμμ. μέ 44.91
Δισκοβολία: 2ος άστυφ. Γυφτάκης Δ. μέ 36.62
καί άλμα εις ύψος. 2ος ό ίδιος μέ 1.70
"Αλμα εις μήκος. 3ος άστυφύλαξ Ντόντος Κ. μέ 6.48
Ακοντισμός: 3ος άστυφ. Παπαγεωργίου Άνδρ. μέ 54.95
Δρόμος 110 μ.: μετ’ έμποδίων. 4ος άστυφ. Μαχαίρας Νικ. μέ 17.5
Σφαιροβολία 5ος: άστυφ. Τρουλινος Έμ. μέ 11.98
Δρόμος 5000 μ.: 5ος Μουράς Άποστ. μέ 17,06,0
Σκυταλοδρομία 4X100: Πρώτη ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων (Διαμαν

τής, Νικάκος, Κόρμαλης, Σίλλης).
Δέν έλαβον μέρος οί άστυφ. Παπαβασιλείου καί Λεχουρίτης, λόγω άπροό- 

πτου θλάσειυς μυών.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
** *

Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες 1) Άναστασάκης 
Ν., 2) Χατζηχρήστος Χρ. καί 3) Μεσαρχάκης Δ.

Διαγράφεται τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό άστυφ. 
Ξιαρχόπουλος Δ.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή 
εις τούς :

ί



FI

1)Ά στυν. Δ/ντήν Β'. κ. Γεωργακόπουλον ΓΤ., 2) ’Αστυνόμον Α '.κ . Κωτσιάν 
Ά6., 3) Ύπαστυν. Α'. κ. Κρύον Βασίλειον, 4) Άρχιφύλαχα Μαρκογιαννάκην 
Έμμ., 5) Άρχιφύλακα Άγγελήν Νικ., 6) Ύπαρχ/κα Τριανταφυλλόπουλον Νικ. 
καί αστυφύλακας, 7) Σεργεντάκην ’Ιωσήφ, 8) Μπέλμπαν Κ., 9) Γκίνην Σπυρ., 
10) Φωτόπουλον Γ., 11) Κουτσουλιάκον Π., 12) Κοντέαν Δ. καί 13) Χρονόπουλον 
Κ., διότι ό πρώτος, ώς επόπτης τής ’Αστυνομικής Σκοπευτικής όμάδος, ό δεύτερος 
ώς αρχηγός ταύτης, καί οί λοιποί ώς σκοπευταί τής ιδίας όμαδος, καταβαλοντες αξιέ
παινους προσπάθειας καί έπιδειξάμενοι ζήλον καί εργατικότητα, επετυχον τας 
περισσοτέρας καί σημαντικωτέρας νίκας, συναγωνισθέντες έπιτυχώς τάς σκοπευ- 
τικάς ομάδας των ’Ενόπλων Σωμάτων καί τάς τοιαύτας των κυριωτερων ’Αθλη
τικών Συλλόγων, προκαλέσαντες διατών επιτυχιών των τά ευμενή σχόλια τών παρα- 
κολουθησάντων τούς αγώνας άνωτάτων καί άνωτέρων Άξιωμ,ατικών και την εξυ- 
ψωσιν του γοήτρου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Σ α ρ ά ν τ η ν X α ν δ ρ ή ν. Τό θέμα σας είναι άριστον. Δυστυχώς όμως 
μειονεκτεΐ ή τεχνική του στίχου. Δεν εχετε είσέτι άποκτήσει τήν ευχέρειαν νά περι- 
κλείητε ώλοκληρωμένας εις έκαστον στίχον τάς ιδέας σας, αί όποΐαι, ά.τελώς διατυ- 
πούμεναι, παρουσιάζονται αόριστοι καί ασαφείς. ’Έχετε άναμφισβητητως ταλέντο, 
τό όποιον δύνασθε ν’ άξιοποιήσητε διά συνεχούς μελέτης καί άσκήσεων. Μετ’ ιδιαι
τέρας χαρας θά έπεθυμούσαμεν νά σάς έβλέπομεν μεταξύ τών συνεργατών μας. 
Διά τά καλά σας λόγια θερμώς εύχαριστοΰμεν.

Κον Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ν  Κ ω ν σ  τ.—Περιστέρι : Λυπούμεθα διότι 
έπιστολή σας δένπεριήλθεν είςχεΐράς μας. Έ πί τή ευκαιρία, ύπενθυμίζομεν όπως εχετε 
ύπ’ όψιν σας τήν τασσομένην έκάστοτε προθεσμίαν. Λύσεις περιερχόμεναι εις χεΐρας 
μας μ,ετά τήν έκπνοήν της, δέν λαμβάνονται ύπ’ όψιν, διά καθαρώς τεχνικούς λογους. 
Εύχαρίστησίς μας είναι όλοι οί αστυνομικοί νά μετέχουν τών λύσεων τοΰ αστυνο
μικού προβλήματος καί νά επιτυγχάνουν τάς όρθάς, άφοΰ ένας άπό τούς σοβαρω- 
τέρους σκοπούς μας, είναι ή άνύψωσις τής στάθμης ίκανότητος παντός αστυνομικού, 
χαίρομεν δέ ιδιαιτέρως όταν βλέπωμεν νά καθίσταται τούτο πραγματικότης.



Κάοε 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 θαυ

μασμόν 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.


