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115. Θέσις κα ι περ ιοχή τον  ΙΔ' Α στυνομ ικού  Τ μήματος ( ’Αμ
πελοκήπω ν).

116. Διάθεσις τής δυνάμεως τον ΙΔ Τ μήματος κατά  το α ιμ α 
τηρό κομμουν ιστικό  συλλαλητήρ ιο  τής 3ης Δεκεμβρίου 
1944, στην περιοχή τής πλατε ίας Συντάγματος.

117. Ε ίσοδος τω ν κομμουνιστώ ν στο ’Α στυνομικό Κ ατάστημα  
τοϋ ΙΔ' Τ μήματος κα ι άφα ίρεσ ις μέρους του όπλ ισμον.

118. Ά ποχώ ρησ ις τής αστυνομ ικής δυνάμεως άπό τό  ΙΔ' 'Α
στυνομ ικό Τμήμα, κατόπ ιν  δ ια τα γής τής ’Α στυνομ ικής 
Διευθύνσεως.

119. Δρασις τώ ν υπαλλήλων τον  ΙΔ' Τ μήματος στην Α στυ
νομ ική  Διεύθυνση κα ί ά νασυγκρότησ ις τοϋ Τ μήματος.

** *
115 . Θέσις και περιοχή τοϋ ΙΔ' Ά σ τυ ν . Τμήματος (’Αμπελοκήπων) .
Εις τό ΙΔ' ’Αστυνομικό Τμήμα, υπάγεται ή περιοχή των ’Αμπελοκήπων, 

άπό τοϋ Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μέχρι τών φυλακών Αβερωφ και μέχρι τής 
συνοικίας «Γουδί», όπου μάλιστα υπήρχε τότε και ομο^νυμος Σταθμός προαχθεις 
αργότερα σέ Τμήμα.  ̂ ;

Τό ’Αστυνομικό Κατάστημα εύρίσκετο τότε στην οδο Πανορμου 8 (πάροδος 
τοϋ τέρματος τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας, πλησίον στοΰ Θων).

Ή  περιοχή αύτή είχε μεγάλη σημασία άπό άπόψεως άσφαλείας των εθνικών 
δυνάμεων πού έγκατεστάθησαν στούς στρατώνες Γουδί, ύστερα απο τ̂ην αποχωρτ)σ/] 
τών Γερμανών. Γι’ αύτό ακριβώς, οί κομμουνισται επεδιωςαν να κυριαρχήσουν 
στην περιοχή αύτή καταλαμβάνοντας τό ΙΔ ’Αστυνομικό Τμήμα και εξουδετε
ρώνοντας έτσι μια έστία άντιστάσεως, πού θα μπορούσε να τηρηση ελεύθερη την 
κυκλοφορία στη λεωφόρο Β. Σοφίας και Κηφισσιας.

116. Διάθεσις τής δυνάμεως τοϋ ΙΔ' Τμήματος κατά τό αίματηρό συλ
λαλητήριο τής 3ης Δ/βρίου 1944, στήν περιοχή τής πλατείας Συντάγματος.

Την Κυριακή 3 Δεκεβρίου 1944, 8λη σχεδόν η δυναμις. τοϋ ΙΔ Αστυνο-
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μικοΰ Τμήματος, πλήν των άπαραιτήτων άστυνομικών για τή φρούρηση του οικήμα
τος, κατόπιν διαταγής τής Άστυν. Δ/νσεως, έπήγαν στήν Τ' ’Αστυνομική 'Υποδιεύ
θυνση (Κολωνακίου), γιά νά διατεθούν σέ επίκαιρα σημεία προς παρεμπόδισιν κα
θόδου κομμουνιστο^ν διαδηλωτών στήν πλατεία Συντάγματος.

Ετσι άπό τής 6.30' π.μ. ώρας, τής 3-12-1944, εύρίσκετο στήν Γ' 'Υποδιεύ
θυνση μία δύναμις τού ΙΔ' ’Αστυνομικού Τμήματος, ύπό τον ’Αστυνόμο Β' κ. Έπαμ. 
Παπακωνσταντίνου καί τούς Ύπαστυν. Α' κ. Εύάγγ. Διαβάτην, Άνθυπαστυνόμον κ. 
Γεώργιον Κοντογιάννην, άρχιφύλακας ΙΔ. 16 Καλτσάν Παν., ΙΔ. 15 Άθανασόπου- 
λον ’Αθανάσιον καί αστυφύλακας ΙΔ. 45 Γιαννόπουλον Ά ντ., ΙΔ. 43 Λαϊνάν ’Αλέξ. 
ΙΔ. 36 Παπαδόπουλον Νικόλ., ΙΔ. 73 Νιφόρον Θεόδ., ΙΔ. 35 ’Αλεξανδρήν Άνδο., 
ΙΔ. 52 Μακ ρήν Χαρ., ΙΔ. 30 ’Αναγνώστου Παύλον, ΙΔ. 72 Άποστολόπουλον Σωτ. 
ΙΔ. 68 Βαρεστέαν Γεώργ., ΙΔ. 50 Σοφόν Σωτήρ., ΙΔ. 25 Σταθόπουλον Δημ., ΙΔ. 51 
Χατζημαθιόν Σταμ., ΙΔ. 66 Στραβόλαιμον Παναγ. καί ΙΔ. 62 Παπαγιάννην Άναστ.

Ή  δύναμις αυτή διετέθη άρχικώς στήν ανατολική πλευρά των Βασιλικών 
’Ανακτόρων καί άκολούθως, περί τήν 11ην ώραν, στήν κατοικία τού τότε Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπανδρέου, παρά τήν πλατεία Ρηγίλλης.

Ή  δύναμις αυτή (αντιμετώπισε, στή γωνία τής Λεωφόρου Β. Σοφίας καί Ή - 
ρώδου ’Αττικού, δύο μεγάλες διαδηλώσεις κομμουνιστών, πού ή μία κατέβαινε άπό 
την πλατεία Κολωνακίου καί ή άλλη ανέβαινε τήν Ήρώδου ’Αττικού, άπό τήν 
πλατεία Σταδίου. Οί κομμουνισταί αυτοί, πού προήρχοντο άπό τις συνοικίες ’Αμ
πελοκήπων, Ζωγράφου, Καισαριανής καί Παγκρατίου, ήσαν άπειλητικοί καί ενώ 
αντεληφθησαν τήν άστυνομική ζώνη προχωρούσαν γιά νά. τή διασπάσουν.

"Οταν έμποδίσθησαν άπό τούς άστυνομικούς, έρρίφθησαν πυροβολισμοί άπό 
τους διαδηλωτάς. Τότε καί οί άστυνομικοί έπυροβόλησαν προς εκφοβισμόν στον 
αέρα, οπότε οί διαδηλωταί διεσπάσθησαν καί έφυγαν προς τήν όδό Μουρούζη καί 
την οδο Κουμπάρη. Οί άστυνομικοί τότε ά.ρχισαν ύποχωροΰντες, γιατί ό όγκος 
τών διαδηλωτών ήταν τεράστιος.

' Οταν οί άστυνομικοί αύτοί εύρίσκοντο στο ΰψος τής οδού Κουμπάρη, είχε 
αρχίσει ή σύρραξις στήν περιοχή τής πλατείας Συντάγματος καί άκούγονταν πυκνοί 
πυροβολισμοί από τήν πλατεία τών Παλαιών ’Ανακτόρων, άπό τό Σύνταγμα καί 
από τό κτίριο τής Στρατιωτικής Διοικήσεως.

Οί διαδηλωταί αύτοί προωθούμενοι άνάγκασαν την άστυνομική δύναμη νά 
οχυρωθή στον περίβολο τής Στρατιωτικής Διοικήσεως. Τότε άλλοι μέν διαδηλωταί 
πήγαν προς τήν πλατεία τού Συντάγματος καί άλλοι έφυγαν προς τήν όδό Σέκερη. 
Η αστυνομική δύναμις άνασυνετάχθη άμέσως καί μέ επί κεφαλής τό διοικητή τού 

Γ Τμήματος ’Αστυνόμον Α' κ. Μιχαήλ Γλύκαν, έσπευσε καί έλαβε θέσιν έξω άπό 
το σπίτι τού τότε Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου, προς πρόληψιν έπιθέσεως.

Στις 13.30' μιά όγκωδεστάτη διαδήλωσις κομμουνιστών άνέβαινε τήν Λεω
φόρο Β. Σοφίας καί πέρασε μπροστά άπό τήν 
’Εκεί οί διαδηλωταί άρχισαν νά άπειλοΰν καί νά 1 
οποίους θεωρούσαν ύπαιτίους τής συμπλοκής, άλλά 
θοΰσαν τή διαδήλωση, τούς άνάγκασαν νά διαλυθούν.

Στις 15.30' ή δύναμις ύπό τον ’Αστυνόμον κ. Έπαμ. Παπακωνσταντίνου 
ανεκλήθη στήν Γ' 'Υποδιεύθυνση καί διετάχθη νά παραμείνη έκεΐ. 'Η υπόλοιπος 
δύναμις έπέστρεψε στο ΙΔ' Τμήμα, όπου έτέθη ύπό τις διαταγές τού διοικητού της 
Αστυνόμου Α' Βασιλείου Λαγού.

117 . Είσοδος τώ ν κομμουνιστών στο ’Αστυνομικό Κατάστημα τοϋ 
ΙΔ' Τμήματος και άφαίρεσις μέρους τοΰ όπλισμοΰ.

"Οταν γύρισαν οί άστυνομικοί τού ΙΔ' Τμήματος στούς ’Αμπελοκήπους, διε- 
δοθη σκόπιμα άπό τήν Ο.Π.Λ.Α. τής περιφερείας, ότι πολλοί άπό τούς άστυνο- 
μικους αυτούς πυροβόλησαν κατά τού «Λαού» πού συγκεντρώθηκε στην πλατεία

κατοικία τοΰ κ. Πρωθυπουργού, 
υβρίζουν τούς άστυνομικούς, τούς 
: τάνκς άγγλικά τά όποια άκολου-
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τοΰ Συντάγματος. Συγκεκριμένως οί διαδόσεις έστρέφοντο κατά του 'Υπαστυν. Α' 
κ. Εύαγγέλου Διαβάτη, κατά τοΰ Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. Κοντογιάννη, κατά τοΰ άρ- 
χιφύλακος ΙΔ. 15 Άθαν. Άθανασοπούλου και κατά τοΰ άστυφύλακος ΙΔ. 25 Δημ. 
Σταθοπούλου, οί όποιοι μέ επί κεφαλής τον ’Αστυνόμον Β' κ. Έπαμ. Παπακων
σταντίνου καί μέ πολλούς άλλους υπαλλήλους τοΰ Τμήματος είχαν διατεθή γιά τήν 
άπαγόρευση τοΰ συλλαλητηρίου.

Διεδόθη έπίσης ότι οί δυνάμεις τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. τής περιφέρειας ’Αμπελοκή
πων, είχαν πρόθεση νά συλλάβουν τους παραπάνω άστυνομικούς, όταν θά έπέστρεφαν 
στο Τμήμα. Τις διαδόσεις αύτές άνέφερε τηλεφωνικώς στην ’Αστυνομική Διεύ
θυνση ό τότε διοικητής τοΰ Τμήματος ’Αστυνόμος Α' Βασίλ. Λαγός καί γ ι’ αύτό 
ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις διέταξε όπως οί υπάλληλοι αύτοί ύπό τον ’Αστυνόμον 
Β' κ. Έπαμ. Παπακωνσταντίνου, παραμείνουν στήν Γ' 'Υποδιεύθυνση (Γ' Άστυ.ν. 
Τμήμα). Τήν έπομένη ήμέρα, ήτοι τή Δευτέρα (4-12-1944) τά πνεύματα τιον κα
τοίκων τής περιοχής ήσαν πολύ έξημμένα.’Από τό πρωί παρετηρήθησαν ασυνήθεις 
κινήσεις ένοπλων όμ,άδων τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. στή Λεωφόρο ’Αλεξάνδρας καί γύρω άπό 
τό ’Αστυνομικό Κατάστημα. ’Επίσης πολλοί ένοπλοι, μέ στρατιωτικές στολές, 
περιπολοΰσαν στή Λεωφόρο ’Αλεξάνδρας, μακρυά άπό τούς καταυλισμούς των, παρά 
τή σχετική διαταγή τοΰ ’Άγγλου Στρατηγοΰ Σκόμπυ. ’Επίσης ύποπτοι κινήσεις 
ένοπλων ομάδων παρετηρήθησαν καί στο Νοσοκομείο κρυοπαγημάτων, πού εύρί- 
σκετο πλησίον τοΰ Άστυνομικοΰ Καταστήματος. Μ’ ένα λόγο ήταν ολοφάνερο πώς 
οί κομμουνισταί έπιτηροΰσαν τις κινήσεις τοΰ Τμήματος, άπό όλες τις πλευρές.

Άπό τή 14 ώρα τής 4-12-1944, ό Ε.Λ.Α.Σ. τής συνοικίας αύτής, έκτος 
άπό τις φρουρές του πού είχε: α) στήν όδό Έσλιν 12, όπου είχε στρατωνισθή δύ
ναμη λόχου στο έκεΐ Σχολείο, β) στήν όδό Αναστασίου Τσόχα, όπου ήτο ή έδρα 
τοΰ Τάγματός του καί γ) στή Λεωφόρο Κηφισσίας, κατεσκεύασε πρόχειρα πολυ
βολεία σ’ όλες τις παρόδους, πού περιλαμβάνονται μεταξύ τοΰ τέρματος «Θών» 
καί τής διασταυρώσεως Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας καί Πανόρμου. ’Έτσι πρόχειρα 
πολυβολεία έστήθησαν στήν όδό Πουλίου παρά τό εργοστάσιο Πίτσιου, άπέναντι 
άκριβώς άπό τό ’Αστυνομικό Κατάστημα, άλλο στον κινηματογράφο «Νιρβάνα» 
καί άλλο στήν όδό ’Έσλιν, έξω άπό τό Σχολείο. Επίσης ένοπλοι έγκατεστάθησαν 
στις ταράτσες των πολυκατοικιών, γύρω άπό τό ’Αστυνομικό Κατάστημα, προ
σπαθώντας όσο τό δυνατό νά μή φαίνονται άπό τή Λεωφόρο ’Αλεξάνδρας. ’Έτσι 
ούσιαστικά τό Τμήμα είχε τελείως περικυκλωθή.

Οί κομμουνισταί έπηρεασμένοι άπό τά γεγονότα τής Κυριακής (ήτοι τοΰ συλ
λαλητηρίου) καί άπό ένα έπεισόδιο πού έδημιουργήθη τις άπογευματινές ώρες με
ταξύ τοΰ 'Υπαστυν. Β' κ. ’Αντωνίου Πλεύρη καί όμάδος έλασιτών, έξ άφορμής 
μιας τοιχοκολληθείσης διαταγής τοΰ Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ ’Αττικής, περί πε
ριορισμού τής κυκλοφορίας τοΰ κοινοΰ, ήσαν διαρκώς προκλητικοί καί προσπαθού
σαν νά δημιουργήσουν ζητήματα έκ τοΰ μηδενός.

Στις 15.30' τής ίδιας ήμέρας (4-12-1944), ένας λοχαγός τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. τοΰ 
Β' Τάγματος πήγε στο Τμήμα καί μπήκε στο γραφείο τοΰ διοικητοΰ Αστυνόμου 
Α' Βασιλείου Λαγού, όπου παρέμεινε 20' τής ώρας περίπου. Μόλις έφυγε ό έλασίτης 
λοχαγός, ό τότε διοικητής τοΰ Τμήματος διέταξε, στις 16 ή ώρα, έκτακτο γενική 
συγκέντρωση τών βαθμοφόρων τοΰ Τμήματος καί τοΰ ΙΔ' Παραρτήματος ’Ασφα
λείας. Ή  συγκέντρωσις έγινε άμέσως, παρέστησαν δέ σ’ αύτή οί κάτοοθι Άξιωμα- 
ματικοί: ό 'Υποδιοικητής Άστυν. Β' κ. Στέφ. Παπαδάκης, ό προϊστάμενος τοΰ ΙΔ' 
Παραρτήματος Άστυν. Β' κ. Θεοφ. Κάουλας, οί Ύπαστυνόμοι κ.κ. Β. Σακελλαρίου, 
Παν. Πολίτης, Κων /νος Παπαϊωάννου, Άντ. Πλεύρης, Σπυρ. Κατσίμπας, Γ. 
Σέττας, ό Άνθυπαστυνόμος Ν. Καλογερόπουλος καί άλλοι βαθμοφόροι.

Κατά τή συγκέντρωση, ό διοικητής τοΰ Τμήματος Αστυνόμος Α' Βασίλειος 
Λαγός μέ μεγάλη ταραχή καί συγκεκινημένος πολύ, είπε τά έξής: «προ ολίγου ήλθε
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» εδώ ένας λοχαγός του Ε.Λ.Α.Σ. καί είπε ότι τό Τμήμα πρέπει μέ τον οπλισμό του 
» νά πάρη μέρος στην επανάσταση μέ αύτούς και μέ τό Λαό, ή άν δέν μπορή για 
» όποιοδήποτε λόγο, πρέπει οί άστυνομικοί νά παραδώσουν τον οπλισμό τους. Σέ 
» μισή ώρα θά περάση γιά νά τοϋ δώσω άπά.ντηση—Σεις τί γνώμη έχετε;». Καί γιά 
μέν τήν προσχώρηση των αστυνομικών στους κομμουνιστάς οΰτε καν διεξήχθη συ- 
ζήτησις, γιατί απ’ αρχής ή πρότασις έθεο^ρήθη άπορριφθεΐσα. 'Ως προς τήν παρά
δοση όμως τοϋ οπλισμού, μεταξύ των άλλων, έλέχθησαν τά έξής: «'Ό τι τό ζήτημα 
» τής παραδόσεως ή μή τοϋ οπλισμού δέν είναι ζήτημα ούτε διοικητοΰ, οΰτε τοϋ 
» Τμήματος στο σύνολό του. "Οτι πρέπει έπομένως νά ζητηθούν οδηγίες άπό μέρους 
» των προϊσταμένων ’Αρχών, δηλ. τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί τής Γ' Ύ - 
)) ποδιευθύνσεως καί δ,τι διαταχθή έκεΐνο καί θά έκτελεσθή». Ό  διοικητής τότε 
ήρώτησε «καί, στήν περίπτωσι κατά τήν οποίαν δοθή διαταγή νά αμυνθούμε, μπο- 
» ροΰμε νά άντιμετο^πίσουμε τούς έλασΐτες;». Ή  άπάντησις δλων ήτο δτι πρέπει 
νά άμυνθοΰν καί νά ζητήσουν συγχρόνως ενίσχυση, μέ ταυτόχρονο ά.μεσο περιορισμό 
τών υπαλλήλων τοϋ Τμήματος, πού ήσαν έκδηλωμένοι ή αμφιβόλων φρονημάτων 
ύπέρ τών κομμουνιστών. Κατά τό χρόνο αύτό πού έγίνετο ή συγκέντρωσις τών βα
θμοφόρων, μεγάλη δύναμις έλασιτών περικύκλωσε τό Τμήμα. Τότε αρκετοί βαθμο
φόροι τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., μέ προτεταμένα τά δπλα, μπήκαν στο Τμήμα καί άξιώσανε 
από τό Διοικητή τήν άμεσο παράδοση τοϋ οπλισμού. Ό διοικητής τότε γιά νά κερ
δίση χρόνο παρέδωσε λίγα δπλα, λέγοντας δτι αύτός ήτο ό οπλισμός τοϋ Τμήματος. 
Πράγματι δμοκ στήν άποθήκη υπήρχαν αρκετά δπλα, φυσίγγια καί χειροβομβίδες. 
’Επίσης τέσσαρα δπλα κατώρθωσε νά τά κρύψη ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Γ. Τσιοΰγκος 
στο πίσω μέρος έπίπλου, πού εύρίσκετό στο γραφείο τοϋ ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας. 
Άφοΰ πήραν τά δπλα οί έλασΐτες άπεχώρησαν, χουρίς νά προβοϋν σέ συλλήψεις υπαλ
λήλων. Ό  διοικητής, δταν έφυγαν οί έλασΐτες, πήγε κατά τις βραδυνές ώρες μαζί μέ 
τόν υποδιοικητή του καί τον διαχειριστή τοϋ Τμήματος καί παρουσιάσθη σέ μιά 
"Αγγλική 'Υπηρεσία, πού είχε έγκατασταθή παραπλεύρους στο Τμήμα καί παρε- 
κάλεσε νά τοϋ διαθέσουν μεταφορικό μέσο γιά τή μεταφορά τοϋ υπολοίπου οπλισμού 
στήν Άστυν. Διεύθυνση ή τουλάχιστον νά παραδώση τά δπλα αύτά στήν ’Αγγλική 
'Υπηρεσία. 'Η 'Υπηρεσία δμως αύτή δέν έδέχθη, γιατί δέν είχε σχετική έντολή.

Κατά τή νύχτα τής 4 προς 5-12-1944 καί περί ώραν 23.45' περίπου, έστά- 
θμευσεν απότομα μπροστά στήν είσοδο τοϋ. Άστυν. Καταστήματος αύτοκίνητο 5 
θέσ εων, μέ τά σήματα τού ’Ερυθρού Σταυροΰ (κούρσα). ’Αμέσως κατέβηκαν άπό 
αύτό 7 ένοπλοι κομμουνισταί, μέ τό γνωστό λοχαγό έπί κεφαλής. Οί έλασΐτες πήραν 
θέση μάχης προ τής εισόδου, ό δέ λοχαγός πήγε στο γραφείο τού ’Αξιωματικού 
'Υπηρεσίας καί ζήτησε νά ΐδή αμέσως τό διοικητή τού Τμήματος. 'Ο διοικητής άπε- 
σύρθη τότε μαζί του στο γραφείο, δπου πήγε καί ό ύποδιοικητής Άστυν. Β' Στέφ. 
ΓΙαπαδάκης καί ό άρχιφ. ΙΔ. 5 Εύάγγ. Λαγουδάκης, διαχειριστής τού ύλικοϋ τοϋ 
Τμήματος. Ό λοχαγός, πού ασφαλώς έπληροφορήθη άπό άστυνομικούς προσκει
μένους πρός τούς κομμουνιστάς δτι στο Τμήμα υπήρχε κι’ άλλος οπλισμός, ήξίωσε 
άπό τό διοικητή νά παραδοθή καί αύτός. Πράγματι ό διοικητής ήναγκάσθη νά πα
ραδώση καί τά άλλα δπλα πού υπήρχαν στήν άποθήκη. ’Εδώ πρέπει νά παρατηρή
σουμε, δτι τόσο ό διοικητής τοϋ Τμήματος δσο καί ό υποδιοικητής, έχασαν τήν ψυ
χραιμία τους, γιατί μπορούσαν νά λάβουν εγκαίρως μέτρα άμύνης τοϋ Τμήματος, 
οποτε οί κομμουνισταί έκ τού άσφαλοΰς θά έδίσταζαν νά επιτεθούν κατά τού Τμή
ματος, γιατί άφ’*ένός μέν παραπλεύρως εύρίσκετό ’Αγγλική μονάς, άφ’ έτέρου. δέ, ή 
Λεο^φόρος Κηφισσίας ήτο δρόμος πού έπρεπε νά κρατηθή έλεύθερος, γιά λόγους 
στρατιωτικούς, δπως καί έγινε.

118 . Άποχώρησις τής αστυνομικής δυνάμεως άπό τό ΙΔ' Α σ τ υ 
νομικό Τμήμα, κατόπιν διαταγής τής Α στυνομ ικής Δ ιευθύνσεως.

Στις 9 π.μ. τής 5-12-44 ό διοικητής τοϋ Τμήματος Άστυν. Α' Λαγός Βασί-
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λείος καί ό υποδιοικητής Άστυν. Β' Στέφ. Παπαδάκης, χωρίς νά ειδοποιήσουν κα
νένα, πήγαν στην Άστυν. Διεύθυνση, άνέφεραν τα διατρέξαντα καί έζήτησαν οδη
γίες. Ή  Διεύθυνσις έ'δωσε διαταγή νά άποσυρθοΰν βαθμιαίους δλοι οί υπάλληλοι καί 
νά παρουσιασθοΰν στή Διεύθυνση.

’Έτσι στις 10.30' τής ίδιας ημέρας, έστάλη σημείωμα στον Ύπαστυνόμο Β' 
κ. Πλεύρη ’Αντώνιο καί στον 'Υπαστυν. Α' κ. Σέττα Γεώργιο, νά παρουσιασθοΰν 
στήν Άστυν. Διεύθυνση. Οί υπάλληλοι δμως πού έπληροφορήθησαν ότι ό διοικητής 
των καί ό υποδιοικητής είχαν φύγει, ανησύχησαν καί προεκλήθη σύγχυσις μεταξύ των.

Τότε οί Ύπαστυνόμοι κ.κ. Γ. Τσιοΰγκος, Γ. Σέττας καί Άντών. Πλεύρης, 
έστειλαν στις 11.30' τον 'Υπαστυν. Β' κ. Σπυρίδωνα ΓΤαπασπύρου στήν Άστυν. 
Διεύθυνση, νά ζητήση συμπληρωματικές πληροφορίες, τί θά γίνουν οί κατώτεροι 
υπάλληλοι. Ό  κ. ΓΤαπασπύρου έπέστρεψε στις 14.30' μέ σημείωμα υπογεγραμμένο 
άπό τον ίδιο τον Άστυν. Διευθυντή, διά τοΰ οποίου διετάσσοντο ολοι οί αστυνομικοί 
υπάλληλοι νά μεταβοϋν σποραδικός καί μέχρι τής εσπέρας τής ιδίας ημέρας στήν 
Άστυν. Διεύθυνση. Ή  διαταγή αυτή άνεκοινώθη στους κατωτέρους.

’Έτσι έγκατελείφθη τό Τμήμα άπό τούς Αξιωματικούς καί τούς αστυφύλακας, 
έκτος εκείνων, οί όποιοι προσέκειντο προς τούς κομμουνιστάς καί οί όποιοι άρνή- 
θηκαν νά συμμορφωθούν πρός τή διαταγή τής Διευθύνσεως. Παράλληλα προς τούς 
ύπαλλήλους τοΰ ΙΔ' Τμήματος άπεχώοησαν καί οί έθνικόφρονες υπάλληλοι τοΰ 
Αστυνομικού Σταθμού Γουδίου, παρουσιασθέντες στήν Άστυν. Διεύθυνση, ήτοι οί: 
Αστυνόμος Β' κ. Άναστ. Βάρδιας, άρχιφύλακες ΙΔ. 8 Μ. Τουρκάκης, ΙΔ. 18 
Ν. Προβατας, 'Υπαρχιφύλαξ ΙΔ.23 Ά ντ. Δημόπουλος και οί αστυφύλακες ΙΔ.41 
Κωστόπουλος ΓΙερ., ΙΔ. 37 Μυριλόγλου Νικ. καί ΙΔ.80 Βαγγελάτος Σπυρ.

119 . Δρασις τώ ν αστυνομικών τοΰ ΙΔ' Τμήματος στήν ’Αστυνομι
κή Διεύθυνση και άνασυγκρότησις τοΰ Τμήματος.

Άπό τής 6 Δεκεμβρίου 1944 άρχισε ή έπίθεσις κατά τών κομμουνιστών στήν 
περιοχή Αμπελοκήπων, άπό τήν ’Ορεινή Ταξιαρχία (Ρίμινι), γιατί όπως τονίσαμε 
ή Λεωφόρος Κηφισσίας έ'πρεπε νά μείνη ελεύθερη, ώστε νά ύπάρχη επικοινωνία μέ 
τούς στρατώνες Γουδί. ’Έτσι άπό τά πρώτα οικήματα κατελήφθη καί τό οίκημα τοΰ 
ΙΔ' Τμήματος, στο όποιο δεν είχαν έγκατασταθή οί κομμουνισταί, καί περιέργως 
δεν είχε λεηλατηθή. Τά άρχεΐα λοιπόν, τό δημόσιο υλικό καί τά ιδιωτικά είδη τών 
υπαλλήλων διεσώθησαν. Έν τώ μεταξύ, στις 9-12-1944, έφονεύθη άπό τούς κομ- 
μουνιστάς ό άστυφύλαξ ΙΔ.48 Σιμιτζής Απόστολος, ό όποιος εΐχε παραμείνει στό 
Τμήμα γιά τή φρούρηση τοΰ ΰλικοΰ κατόπιν διαταγής τής Διευθύνσεως.

Οί έθνικισται άστυνομικοί τοΰ Τμήματος, πού συγκεντρώθηκαν στήν Α στυ
νομική Διεύθυνση, άρχικώς διετέθησαν στή Γ' 'Υποδιεύθυνση. "Οταν άνασυνεστήθη 
τό ΚΔ' Άστυν. Τμήμα ένισχύθη μέ 2 άρχιφύλακες, 1 ύπαρχιφύλακα καί 10 άστυ- 
φύλακες τοΰ ΙΔ' Τμήματος. Κατόπιν, λόγω όργανώσεως σέ Τάγματα τών δοκίμων 
ύπαστυνόμων καί άρχιφυλάκων, άπεσπάσθησαν σ’ αύτά ό Αστυνόμος κ. Έπ. Πα
πακωνσταντίνου καί ό Ύπαστυνόμος κ. Γ. Τσιοΰγκος, καί έλαβον μέρος σέ σοβα
ρότατες επιχειρήσεις στό Κέντρο τών Αθηνών.

Στήν 1 ’Ιανουάριου 1945, όπόταν έγιναν νέες επιθετικές έπιχειρήσεις άπό τήν 
’Εθνοφυλακή καί τούς Άγγλους στήν περιοχή ’Αμπελοκήπων, δύναμις 10 άστυ- 
φυλάκων ύπό τον Άνθυπαστυνόμον κ. Γ. Κοντογιάννην, έτέθη ύπό τάς διαταγάς 
των καί συνειργάσθη στήν εκκαθάριση τής περιοχής άπό τούς κομμουνιστάς.

Στις 6 Ίανουαρίου 1945 άνασυνεστήθη τό Τμήμα καί έπέστρεψαν όλοι οί υπάλ
ληλοι. Διοικητής τοΰ Τμήματος έτοποθετήθη ό Αστυνόμος Β' κ. Έπαμ. Παπακων
σταντίνου. "Ολοι οί υπάλληλοι είργάσθησαν μέ ζήλο γιά τή σύλληψη τών πρωταγω
νιστών εγκληματιών κομμουνιστών, τήν άνεύρεση λεηλατηθέντων πραγμάτο^ν καί 
τήν παγίωση τοΰ αισθήματος τής άσφαλείας.

(Στό επόμενο ή δρασις έτέρο ν̂ 'Υπηρεσιών Άστυν. Δ)νσεως Αθηνών).
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ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
'Υπό τοϋ Κάθηγητοϋ της ’Ανώτατης Σχολής Οι
κονομικών καί Εμπορικών ’Επιστημών καί πριόην

------------------  'Υπηρεσιακού 'Υφυπουργού έπί τών Οικονομικών
ΑΘ. I. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

έχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

4. Ή  κομμουν ισ τ ική  (Μ αρξ ισ τ ικ ή ) ο ικ ο ν ο μ ία —Ο ικονομική κ α ι ηθ ική  ό ικα ίω σ ις αυτής.
5. Δ υσχέρειαι εν τή  εφαρμογή τών δύο ώς άνω θεωρητικώ ν συ στημάτω ν οικονομ ικής  

όργανώσεως (τή ς  φ ιλελευθέρας και τής  κομμουν ισ τ ικής ο ικονομ ίας).
6. Σ υμπέρασμα .—Π ροσπάθεια διαμορφώσεως Κράτους Δ ικαίου κα ί Ευημερίας.

** *
4. ‘Η κομμουνιστική (Μαρξιστική) Ο ικονομ ίαΟ ικονομ ική  καί 

ηθική δικαίωσις αυτής.
Ά λλ’ όπως ή ’Αθηναϊκή ’Ελευθερία περιέκλειεν έν έαυτή το σπέρμα τής δια- 

λύσεως, δηλ. τάς δημοκρατικάς ύπερβολάς, οΰτω καί ό κ α θ α ρ ό ς  Ο ι κ ο ν ο 
μ ι κ ό ς  Φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς  περιέκλειεν έν έαυτώ το σπέρμα τής διαλύ- 
σεως, δηλ. ή γ α γ ε ν ε ι ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  ύ π ε ρ β ο λ ά ς ,  αί όποΐαι κα- 
τέληγον εις δύο ακρότητας : συγκέντρωσή ύπερόγκου πλούτου εις ολίγα άτομα
καί, άντιθέτως, παράπλευρον δημιουργίαν άφορήτου πενίας εις εύρείας λαΐκάς μάζας.

Τών μειονεκτημάτων τούτων έπωφελήθη ό σοσιαλισμός ύπό τάς διαφόρους 
αύτοϋ μορφάς, διά νά ζητήση νέον καθεστώς: ούτως, ή πλέον αδιάλλακτος μορφή 
αύτοϋ, ό κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς  κ η ρ ύ σ σ ε ι  τ ή ν δ ι ε υ θ υ ν ο μ έ ν η ν  ε ύ- 
η μ ε ρ ί α ν.

Ή  νέα αΰτη πολιτική έθεμελιώθη κυρίως ύπό τών διδασκαλιών τοΰ Μάρξ. 
'Η Μαρξιστική ιδεολογία, ώς γνωστόν, έστηρίχθη εις τρεις βασικάς θεωρίας: πρώ
τον, τήν διαλεκτικήν φιλοσοφίαν τοΰ Χέγκελ μετέτρεψεν εις διαλεκτικόν ύλισμόν, 
είδικώτερον τμήμα τοϋ όποιου είναι ό ιστορικός ύλισμός· δεύτερον εΐσήγαγε τήν 
θεωρίαν τοϋ προλεταριακοΰ κράτους, οργανισμού δικτατορικοϋ, ώς καί τής παγκο
σμίου έπαναστάσεως μέχρις έγκαταστάσεως ένιαίας παγκοσμίου κοινωνίας άνευ 
τάξεων καί τρίτον, έπεξειργάσθη σύστημα κομμουνιστικής πολιτικής οικονομίαν

Τής κομμουνιστικής οικονομίας, ούς γνωστόν, κύριον γνώρισμα είναι ή αύ- 
στηρώς, αμέσως καί άκάμπτως « π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν η  ή δ ι ε υ θ υ ν ο -  
μ ε ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α » ,  ή οποία εχει τάς άκολούθους θεμελιώδεις άρχάς: α) ή 
Μαρξιστική θεωρία τής αξίας πρεσβεύει, οτι μόνον ή εργασία δύναται νά δημιουρ- 
γήση αξίαν β) τό κομμουνιστικόν καθεστώς θά δώση ολόκληρον τό προϊόν τής 
παραγωγής εις τήν εργασίαν, διότι άνήκει εις αυτήν, γ ) εις τήν βάσιν τής κομ
μουνιστικής οικονομίας εύρίσκεται ή κρατική ή κοινωνική ιδιοκτησία, ή όποια 
θ αντικαταστηση την ατομικήν- δ) άμεσα μέτρα προς τοΰτο ήσαν ή έθνικοποίη- 
σις τοΰ έδάφους καί τοΰ ύπεδάφους, τών εργοστασίων, τών σιδηροδρόμων καί 
λοιπών μέσων συγκοινωνίας, τών τραπεζών, τοΰ εξωτερικού εμπορίου κλπ., ώς 
και η οργανωσις συλλογικής (κολλεκτιβιστικής) παραγωγής, άσημάντου μόνον 
μέρους τής παραγωγής αφιεμενου εις τήν μικράν οικονομίαν ε) έν τή παραγωγή 
και τή όλη οικονομική διαδικασία, ή έλευθερία καί ή πρωτοβουλία ανήκουν οιόνον 
εις το Κράτος, το δε άτομον είναι πειθήνιον οργανον τούτου' στ) ό κατανα
λωτής απωλεσε την παλαιαν θεσιν του ώς « κ υ ρ ι ά ρ χ ο υ  τ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α  ς», 
καταναλισκει δε μονον ό,τι παρεχει εις αυτόν ή « έ π ι τ ά σ σ ο υ σ α  α ρ χ ή »  
(κράτος κλπ.), διότι ή Πολιτε ια «διευθύνει» τάς προτιμήσεις του καταναλωτού* 
ζ) ο παραγωγός απωλεσεν «ακόμη μεγαλύτερου μέρος τής ελευθερίας του, διότι ή
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Πολιτεία «διευθύνει» την παραγωγικήν δραστηριότητα του παραγωγού καί τάς προ- 
τιμήσε.ς αύτοΰ' η) συνεπώς, ή εκλογή επαγγέλματος καί ή εργασία, θεωρούνται μέν 
τύποις έ>εύθεραι, έν τή ούσία όμως ύπόκεινται εις δεσμευτικούς περιορισμούς, ή δέ 
καταναγκαστική εργασία είναι, ενίοτε, οχι μόνον ποινή καταδίκων, άλλα καί άνε- 
γνωρισμένος θεσμός' θ) ή μεγάλη έπιχείρησις (ή καλλιέργεια μ,εγάλων άγροκτη- 
μάτων, ή έκμετάλλευσις του υπογείου πλούτου, ή βιομηχανία, ή ναυτιλία, οί σιδη
ρόδρομοι, αί μεταφοραί, ή συγκοινωνία έν γένει, αί τράπεζαι, τό εξωτερικόν έμπό- 
ριον, τό μέγιστον μέρος του έσωτερικοΰ εμπορίου, κλπ .) είναι κρατική έπιχείρησις, 
ή δέ μικρά έπιχείρησις τείνει εις άφανισμόν ι) ό γεωργός είναι, είτε άνεξάρτητος 
μικροϊδιοκτήτης, εΐτε μέλος συνεταιρισμού, είτε έργάτης κρατικού άγροκτήματος' 
ία) έν τή βιομηχανία, ό έργάτης έχει προνομιοΰχον θέσιν, άφ7 ένός μέν διότι, εις τήν 
διά τού προγραμματισμού έπιδιωκομένην έκβιομηχάνησιν τής χώρας (Ρωσίας κλπ.), 
ή συμβολή τού βιομηχανικού έργάτου είναι ή σπουδαιοτάτη πασών, άφ’ ετέρου δέ 
διότι αί έργατικαί μάζαι τής βιομηχανίας καί τών έν ταΐς πόλεσιν έπιχειρήσεων είναι, 
διά τήν διατήρησιν σταθερού καθεστώτος, τό κύριον προπύργιον ιβ ) άντί τών πα
λαιών γαιοκτημόνων καί έπιχειρηματιών, ιθύνουσα τάξις έν τή οικονομία είναι σή
μερον μία τάξις «άνωτέρας γραφειοκρατίας τής οικονομίας», διοριζομένη ύπό τού 
κράτους καί βοηθουμένη εις τό έργον της άπό «μέσην γραφειοκρατίαν», ή οποία 
είναι έπίσης, άμεσον ή έμμεσον, έξάρτημα τού κράτους' ιγ) «υποκείμενον τής οικο
νομίας» (δηλ. έπιχειρηματίας κλπ.) είναι τό Κράτος ή αί ύπ’ αυτού ίδρυόμεναι ορ
γανώσεις (δημόσιαι έπιχειρήσεις κλπ.), διότι ό κομμουνισμός δέν δέχεται τήν άτο- 
μικήν πρωτοβουλίαν ώς ρυθμιστήν τού οικονομικού βίου' ιδ ) πλήν τής παραγωγής, 
ή «διανομή» ώσαύτως (δηλ. έμπόριον κλπ.) θά διενεργώνται ύπό τού κράτους· 
ιε) ό ((ελεύθερος μηχανισμός τών τιμών» (καί τών μισθών) είναι άσυυ,βίβαστος προς 
τήν κομμουνιστικήν οικονομίαν,τό δέ κράτος καθορίζει τάς τιμάς τών έμπορευμάτων 
καί τών υπηρεσιών ιστ) ό «έλεύθερος μηχανισμός τής άγοράς», επομένως, είναι 
ανύπαρκτος έν τή κομμουνιστική οικονομία' ιζ) 6 ((μηχανισμός τού χρήματος» (νο
μίσματος, πίστεως καί τραπεζών) περιορίζεται εις δευτερευούσας λειτουργίας- 
ιη ) ή «κατανομή τών πόρων», φυσικών τε καί ανθρωπίνων, γίνεται ύπό τού κράτους, 
διότι τούτο έξασφαλίζει φειδώ, ένώ άντιθέτιος, ή έν τή έλευθέρα οικονομία κατανομή 
τών έθνικών καί διεθνών πόρων ά.γει, κατά τήν κομμουνιστικήν θεωρίαν, εις σπα
τάλην ιθ ) ή ((πλήρης άπασχόλησις» έπιτυγχάνεται καλύτερον έν τή κομμουνιστική 
οικονομία μέ τήν υποχρεωτικήν έργασίαν της, ένώ ή ελευθερία έργασίας έν τή έλευ
θέρα οικονομία απαιτεί πολύπλοκους συνδυασμούς, διά ν’ άγάγη εις τήν πλήρη άπα- 
σχόλησιν κ) ό κομμουνισμός ισχυρίζεται, ότι έν αύτω τά κίνητρα τής οικονομικής 
δραστηριότητος είναι ήθικά, διότι ό κομμουνιστής εργάζεται, κινούμενος άπό τήν 
άντίληψιν τού καθήκοντος προς τήν κοινωνίαν, καί διά τό γόητρον τού έργάτου, ούχί 
δέ, ώς έν τή έλευθέρα οικονομία, άπό τήν έπιθυμίαν τής έπιτεύξεως τού μεγίστου 
εισοδήματος' κα) έν τιΤ} κομμουνισμοί, ή κατανομή τού έθνικοΰ εισοδήματος μεταξύ 
τών μελών τής κοινωνίας γίνεται, ούχί «άναΛόγοις τών άτομικών ικανοτήτων καί 
έπιτεύξεων» (ώς έν τή έλευθέρα οικονομία), άλλ7 «άναλόγως τών άναγκών» τού 
ατόμου, κατά πρόσφατον δέ διακήρυξιν, «άναλόγως τής έργασίας» έκάστου άτόμου' 
καί κβ) τό οικονομικόν μέσον έφαρμογής τών άρχών τούτων τού κομμουνισμού 
είναι ό «προγραμματισμός», πλαισιωθείς κυρίως εις διάφορα «πενταετή σχέδια».

Ή  « ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  δ ι κ  α ί ω σ ι ς  » τ ή ς  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ς  
ο ι κ ο ν ο μ ί α ς  έγκειται, κατά τήν κομμουνιστικήν θεωρίαν, εις τό γεγονός, ότι 
αυτή έξασφαλίζει « ( α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ,  τ η  τ α  τ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς »  μέ 
ύψηλήν παραγωγήν καί άπρόσκοπτον κυκλοφορίαν τών άγαθών, μέ φειδώ περί τήν 
διαχείρισιν, μέ άποφυγήν τής σπατάλης τών πόρων καί καλυτέραν κατανομήν αυτών, 
ώς καί όμαλωτέραν, άνευ προσκομμάτων έκ τού άνταγωνισμοΰ, λειτουργίαν τής
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οικονομικής διαδικασίας. Κατά τον κομμουνισμόν, ή έλευθέρα οικονομία είναι 
άπρογραμμάτιστος, άναρχική, χαώδης καί άνευ κεντρικής σκέψεως- άντιθέτως, ή 
κομμουνιστική οικονομία, μέ τό δργανον αυτής τον προγραμματισμόν, καθιδρύει τον 
κεντρικόν νουν του κράτους ώς « δ ι ε υ θ υ ν τ ή ν »  όλων των οικονομικών δρα
στηριοτήτων.

'Η « ή θ ι κ ή δ ι κ α ί ω σ ι ς » τ ή ς  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι  κ ή ς ο ΐ κ ο
ν ο μ ί α ς  έγκειται, κατά τον κομμουνισμόν, εις τό γεγονός, δτι ή άγάπη προς 
τήν εργασίαν, ή επιθυμία προς οίκοδόμησιν του σοσιαλισμού, ή φιλοτίμησις, ή 
εύγενής καί άφιλοκερδής άμιλλα, ή άλληλεγγύη καί ή ΐσότης άπολαύσεων μεταξύ 
των ατόμων, ώς καί ή πλήρης έξαφάνισις τής « έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς  ά ν- 
θ ρ ώ π ο υ  π α ρ ’ ά ν θ ρ ώ π ο υ » ,  έμπνέουν καί κινούν τον κομμουνιστήν ή έλευ
θέρα οικονομία είναι, λέγει, άπαύγασμα υλιστικών θεωριών, χρησιμοποιεί δέ καί 
υλιστικά κριτήρια, δηλ. τήν «διανεμητικήν μέθοδον», διά τήν έν τή κοινωνία κατα
νομήν των άπολαύσεων έκ τοϋ ομαδικού μόχθου- άντιθέτως, ό κομμουνισμός, υίοθε- 
τών καί έφαρμόζων τήν «έξισωτικήν μέθοδον κατανομής τοϋ έθνικοΰ εισοδήματος» 
καί τήν κατάργησιν τής άτομικής ιδιοκτησίας καθιερώνει τήν άρχήν, δτι τά μέσα 
παραγωγής (κεφάλαιον) είναι κτήμα τής κοινωνικής όλότητος καί ό ανθρώπινος 
παράγων (εργασία) πρέπει νά υπηρέτη μόνον τήν ολότητα.

5. Δυσχέρειαι έν τη έφαρμογή των δύο ώς δίνω θεωρητικών συ
στημάτων οικονομικής όργανώσεως (τής Φιλελευθέρας καί τής κομμου
νιστικής Οικονομίας).

Τά δύο ώς άνω θεωρητικά, συστήματα οικονομικής όργανώσεως συνήντησαν, 
έν τή έιραρμογή, άνυπερβλήτους δυσχερείας.

'Η δημοκρατία έδάμασε τήν πολιτικήν δύναμιν, οχι δμιυς καί τήν οικονομικήν 
δύναμιν: ή πολιτική έπειθαρχήθη, όπως εξασφάλιση εις τον λαόν τά ηθικά αγαθά τής 
δημοκρατίας, ή έλευθέρα όμως διαχείρισις τής οικονομίας ώδήγει τάς κοινωνικάς 
τάξεις εις πόλωσιν περί τον πλούτον καί τήν πενίαν. 'Ο κομμουνισμός έπεδίωξε νά 
δαμάση τήν οικονομικήν δύναμιν, άδιαφορήσας διά τήν πνευματικήν τύχην καί τάς 
δημοκρατικάς έλευθερίας τού λαού: ουτω, συνεκέντρωσε τήν πολιτικήν καί οικονο
μικήν δύναμιν εις χεΐρας τυραννικής ολιγαρχίας.

Τό πείραμα τής Ρωσίας, εις τήν οποίαν τήν Τσαρικήν Βίαν διεδέχθη ή Κομμου
νιστική Βία διά βιαίων μέσων, ούδένα έ'πεισεν δτι ή κομμουνιστική οικονομία είναι 
άποτελεσματικωτέρα καί δικαιοτέρα άπό τήν φιλελευθέραν οικονομίαν. Άντιθέτως, 
αί κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα αντίστοιχοι πρόοδοι έν τω Δυτικο-Εύρωπαΐκώ 
καί Άμερικανικω Πολιτισμω υπήρξαν άσυγκρίτως άνούτερα..

Τά προκύψαντα, έν τή εφαρμογή των δύο άντιμετώπων συστημάτων, μέ
γιστα προβλήματα, ήνάγκασαν τά κράτη νά προβοΰν εις διαφόρους συγκαταβά
σεις. Τοιουτοτρόπως, σημειοΰται βαθμιαία προσέγγισις των δύο συστημάτων. 
Ή  Ρωσία ήρξατο έγκαταλείπουσα πολλά άπό τά άκαμπτα κομμουνιστικά οικο
νομικά δόγματα, προσεγγίζουσα δέ προς τά φιλελεύθερα. Άντιθέτως, ό Δυτικό- 
Ευρωπαϊκός καί Αμερικανικός Πολιτισμός δέχεται σήμερον, δτι πρέπει, νά επι
κράτηση «συμβιβαστική ή μικτή οικονομία», τήν οποίαν καί εθεσεν εις έφαρ- 
μογήν, χρησιμοποιήσας κυρίως «εύκαμπτον προγραμματισμόν» καί «συνδυασμόν 
έλευθέρας οικονομίας καί προγραμματισμού». Τυπικώτερον παράδειγμα τούτου 
είναι τό πείραμα τής Μεγάλης Βρετανίας- άλλά καί τά πλεΐστα των Κρατών τοϋ 
’Οργανισμού Εύρ(οπαΐκής Οικονομικής .Συνεργασίας ήκολούθησαν συστήματα συμ
βιβαστικής οικονομίας- άκόμη δέ καί 5t€ Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής Αμερικής, ή 
περισσότερον πιστή εις τήν φιλελευθέραν οικονομίαν χούρα, κατατείνει προς συμβι
βαστικήν οικονομίαν. Ό  Δυτικο-Εύρωπαΐκός καί Αμερικανικός Πολιτισμός, διά 
τής τοιαύτης πολιτικής αύτοϋ, προσπαθεί νά δημιουργήση τό «Νεώτερον Κράτος
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Εύημερίας». Διά των άνωτέρω συγκαταβάσεων τήςέλευθέρας οικονομίας καί τής κομ
μουνιστικής οικονομίας, σημειοϋται βαθμιαία προσέγγισις των δύο συστημάτων. 
Καίτοι υπάρχουν οί προβλέποντες, δτι, εις κάποιο άπώτερον μέλλον, θά πραγμα
τοποιηθούν ώρισμέναι—μεγαλύτερα', ή μικρότερα'.—εσωτερικά', οικονομικά-, εξισορ
ροπήσεις μεταξύ των δύο συστημάτων, έν τούτοις ή πανταχοϋ διαφαινομένη έμμονή 
των δύο όμάδοιν εις άδιάλλακτα πολιτικά συστήματα θά παρεμποδίση την συγχώ- 
νευσιν των δύο οικονομικών συστημάτων εις έν ενδιάμεσον, κοινόν δι’ άμφοτέρας 
τάς ομάδας.

Εΐδικώτερον, οί άκολουθοϋντες την συμβιβαστικήν οικονομίαν λαοί τού Δυ
τικό—Ευρωπαϊκού καί ’Αμερικανικού Πολιτισμού, θεωρούν ως βάσιν τού βίου των 
τήν πολιτικήν έλευθερίαν καί την οικονομικήν έλευθερίαν. Θεωρούν δμως καί τό 
Κράτος των ώς τον φυσικόν προστάτην των άπό των οικονομικών ανωμαλιών: 
δηλ. άπό τής έκμ.εταλλεύσεως ύπο τών μονοπωλιακών δυνάμεων, άπό τής ανερ
γίας καί τής υποαπασχολήσεων, άπό τών λιμών, άπό των περιοδικών κρίσεων 
κλπ. "Ενεκα τούτου, ούτοι προθύμως δέχονται τήν έπέμβασιν τού Κράτους, οσάκις 
έπιβάλλη ταύτην τό κοινωνικόν συμφέρον.

6. Συμπέρασμα.—Προσπάθεια διαμορφώσεως Κράτους Δικαίου καί 
Εύημερίας.

Ώς Συμπέρασμα τών άνωτέρω δύνανται νά λεχθούν τ ’ ακόλουθα:
Ή  κυρία προσπάθεια τής έπιστήμης τού 19ου αΐώνος υπήρξε, νά διαμορφώση 

τό Κράτος Δ ικαίου, μέ πρωτοπόρους τήν Νομικήν ’Επιστήμην καί τήν Πολιτικήν 
’Επιστήμην.

Ή  επιστήμη τού 20οΰ αΐώνος, μέ πρωτοπόρους τήν Κοινωνικήν Οικονομικήν 
καί τήν Δημοσίαν Οικονομικήν, προσπαθεί νά διαμορφώση τό Κράτος Εύημε
ρίας, άνταποκρινόμενον εις Νέο-Φιλελευθερισμόν.

Ευθύς έξ αρχής, πρέπει νά λεχθή, δτι αί δύο φιλοσοφία', είναι άλληλένδετοι 
καί άμοιβαίως συμπληρούμεναι. Το Κράτος Δικαίου, μάλλον νομική έννοια, είναι 
ανεπαρκές νά λύση τά πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα τής σήμερον, τά όποια 
έπιδεινώνει ή μεγάλη οικονομική άναταραχή καί ή όλονέν ώριμάζουσα συνείδησις 
τών λαϊκών τάξεων περί δικαιωμάτων αυτών έπί άνωτέρου βιωτικοΰ επιπέδου.Τό 
Κράτος Εύημερίας άναζητεΐ τά μέσα ίκανοποιήσεως τού δευτέρου τούτου αιτήματος, 
περικλείει δμως, πάλιν, ώς βασικήν έννοιαν, τό Κράτος Δικαίου, άνευ τού οποίου 
τό Κράτος Εύημερίας είναι άκατανόητον.

"Ας έπιτραπή δμως, νά σημειώσωμην ώρισμένας οΐκονομικάς κατευθύνσεις 
τού. Κράτους Δικαίου καί Εύημερίας. Άναφέρομεν :

1 ον. Δ ι η ν ε κ ή  α υ ξ η σ ι ν τ ο ύ  ε θ ν ι κ ο ύ  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς :  ή αύ-
ξησις αύτη πρέπει νά είναι ταχυτέρα άπό τήν αΰξησιν τού πληθυσμού, ούτως ώστε 
έκάστη νέα γενεά, έχουσα διαρκώς αυξοντα οικονομικά μέσα, νά δύναται νά προ- 
άγη τόν πολιτισμόν καί τήν κατ’ άτομον εύδαιμονίαν.

2 ον. Δ ι α τ ή ρ η σ ι ν  τ ώ ν  π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν  τ ή ς  έ λ ε υ θ έ- 
ρ α ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ,  εΐδικώτερον δέ: α) έλευθερίαν τού καταναλωτοΰ- β) έλευ
θερίαν τού παραγωγού’ γ) έλευθέραν έπιχείρησιν δ) ελεύθερον ανταγωνισμόν’ ε) 
έλεύθερον μηχανισμόν τής αύτονόμου άγορά.ς· στ) ελεύθερον μηχανισμόν τού χρή
ματος καί τής άποταμιεύσεως· ζ) έλεύθερον μηχανισμόν τών τιμών η) έλευθέ
ραν έργασίαν καί έλεύθερον συνδικαλισμόν θ) έλευθέραν μετακίνησιν τών συντε
λεστών τής παραγωγής (κεφαλαίου καί έργασίας)’ ι) έλεύθερα κίνητρα οικονομι
κής δραστηριότητος- καί ια) διανομήν τού έθνικοΰ προϊόντος άντίστοιχον προς 
τάς ικανότητας καί τάς έπιτεύξεις τού ατόμου.

3ο ν. Ι Ι ρ ό ς  έ π α ν ό ρ θ ω σ ι ν  τ ώ ν  μ ε ι ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν  τ ή ς  
έ λ ε υ θ έ ρ α ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ,  καθιέρωσιν κρατικής πολιτικής, άποσκοπούσης 
ε ις : α) δημιουργίαν «εθνικής» οικονομίας καί προστασίαν τής έθνικής παραγωγής·
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β) δικαιοτέραν κατανομήν των καταναλωτικών αγαθών μεταξύ των ατόμων, ιδία 
των ειδών πρώτης ανάγκης καί τής στεγάσεως- γ ) τόνωσιν τής ζητήσεως, διά 
μεταφοράς αγοραστικής δυνάμεως άπό τών πλουσιωτέρων τάξεων προς τάς πενε- 
στέρας καί μέ την τήρησιν κανόνος, ότι δι’ έκάστην δραχμήν προσφοράς πρέπει νά 
ύπάρχη αντίστοιχος δραχμή ζητήσεως- δ) βαθμιαίαν έξύψωσιν τής γεωργικής τά
ξεως καί προαγωγήν τής γεωργικής οικονομίας, καθό πρώτου στοιχείου τής όλης 
κοινωνικής ευδαιμονίας- ε) βαθμιαίαν έξύψωσιν τής εργατικής τάξεως- στ) τόνωσιν 
τής προσφοράς, ώστε νά δύναται αυτή ν’ άναμένη άνευ πιέσεων, τήν έξισορρόπησιν 
αυτής προς τήν κατέναντι ίσταμένην ζήτησιν, όμως δ’ ιδιαιτέρως ύποστήριξιν τών 
τιμών τών γεωργικών προϊόντων καί ζ) εύκαμπτον έμμεσον προγραμματισμόν, 
γενικώτερον, προς συμπλήρωσιν τών κενών τής κατά βάσιν διατηρούμενης έλευ- 
θέρας οικονομίας.

4ον. Δ ι α τ ή ρ η σ ι ν  τ ή ς  α τ ο μ ι κ ή ς  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ,  άλλ’ ούχί 
μέ τάς αντιλήψεις του παλαιού Δικαίου, περί «δικαιώματος του χράσθαι καί κα- 
ταχράσθαι (jus utendi et abutendi)» καί περί «έκάστω.τό ’ίδιον (suum cuique)», 
αλλά μέ τήν αρχήν του νεωτέοου Δικαίου, ότι «ή άτομική ιδιοκτησία είναι, τόσον 
δικαίωμα, όσον καί κοινωνικόν λειτούργημα, όπερ, ώς έκ τούτου, δημιουργεί δι’ 
αυτήν υποχρεώσεις» : εΐδικώτερον, μέ τήν αρχήν, δ’ ότι «ό παραγωγός είναι κοι
νωνική μονάς, όλαι δ’ αΐ υπέρ αύτοϋ προστασίαι καί αί έναντίον τών άλλων απα
γορεύσεις τίθενται χάριν τοϋ κοινωνικού συμφέροντος».

δον. ’Ε π ι β ο λ ή ν  φ ο ρ ο λ ο γ ί α ς ,  τής οποίας κατευθυντήριος γραμμή 
Οά είναι ή ύπό τών πολιτών εισφορά επί τή βάσει τής αρχής τής φοροδοτικής 
ικανότητος έκάστου, άνώτατον όριον δέ τό σημεΐον, εις ο κάμπτεται ή εθνική παρα
γωγή καί καταπνίγονται τά κίνητρα τής ατομικής οικονομικής δραστηριότητος: 
φυσικά τό Κράτος ουδέποτε πρέπει νά φθάνη, πολλώ μάλλον νά ΰπερβάλλη, το 
όριον τούτο.

6ον. “Α σ μ ε ν ο ν  π λ η ρ ω μ ή ν  τ ο ύ  φ ό ρ ο υ  ύ π ό  τ ο ύ  π ο λ ί 
τ ου ,  όχι μόνον διότι τούτο είναι πολιτικόν καθήκον προς τό Κράτος, άλλά καί 
διότι ο φόρος είναι μέσον επανορθωτικόν τών άδικιών τής έν τή ελεύθερα οικονο
μία συντελουμένης διανομής τού πλούτου, μέσον άμβλύνσεως κοινωνικών άντιθέ- 
σεων, προκαλουμένων άπό (ορισμένα έγωΐστικά άποτελέσματα καί ύπερβολάς 
αυτής, ετι δέ μέσον εξαγνιστικόν τών μειονεκτημάτων τού φιλελευθερισμού.

7ον. Β α θ μ ι α ί α ν έ π ε κ τ α σ ι ν  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  ά σ φ α λ ί- 
σ ε ω ς, μέ τάσιν ΐκανοποιήσεως συνεχώς διευρυνομένων λαϊκών τάξεων, ίδια δέ 
τής πάντοτε άνεπαρκώς έξυπηρετουμένης γεωργικής τάξεως: ή λαϊκή υγεία, ή λαϊκή 
στέγη, ή δημοκρατική παιδεία, ή προστασία τού ασθενούς, ή άσφάλισις κατά τών 
ατυχημάτων, η άσφάλισις κατά τής ανεργίας, ή προστασία τής μητρότητος καί τού 
παιδιού, ή άσφάλισις καί ή προστασία τού γήρατος, γενικώτερον δέ ή ένίσχυσις τού 
αναιτιως πασχοντος πολίτου, θά παρασχεθούν ύπό τού νέου Κράτους- είτε γίνουν δέ 
δεκται αι γνώμαι τής «σχολής τής έπεκτεινομένης κοινωνικής άσφαλίσεως», είτε 
υιοθετηθούν αί τής «σχολής τής συμψηφιστικής δημοσίας οικονομίας», ό μηχανι
σμός κοινωνικής άσφαλίσεως θά κατέχη ουσιώδη θέσιν έν τή κρατική οικονομία.

8ον. Έ ξ α σ φ ά .  λ ι σ ι ν  τ ή ς  π λ ή ρ ο υ ς  ά π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς : διά
να επιτευχθή ή αυξησις τής παραγο^γής, τούτο είναι άπαραίτητος προϋπόθεσς- 
περαν τουτου, η έργασία είναι ιερόν δικαίωμα τού άτόμου- ή έπιτυχία__ ταύτης 
μειώνει τας απαιτήσεις τού προηγουμένου 7ου έδαφίου- -έπιμεμελημένη εργατική 
νομοθεσία καθιστά τον εργάτην ευτυχές μέλος τής κοινωνίας καί αποδοτικόν συντε
λεστήν τής εθνικής παραγωγής.

9ον. Γ ε λ ο ς ,  π α ρ ά λ λ η λ ο ν  έ ξ α σ φ ά  λ ι σ ι ν  σ υ ν τ α γ μ α τ ι -  | 
κ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν  ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν  κ α ί ά ν ω τ έ ρ ο υ β ι ω τ ι κ ο ΰ ε π ι 
π έ δ ο υ  τ^οϋ λα? . ϋ .  Α. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
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ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ 
Ή

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
'Υπό τοϋ Συμβούλου τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

■— --------------------------------  καί Διδάκτορος τοϋ Δικαίου --------------------------------------
κ. ΛΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

(Σ υνέχε ια  έκ τοϋ  π ροηγουμένου )

III. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΓΟΤ ’Ή ΠΡΟΤ ΕΤΑΜΕΝΟΥ
5. Αυτοκυριαρχία.

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  τ ι ν έ ς ε π ί  τ ή ς  υ γ ι ε ι ν ή ς  τής -  ε ρ γ α σ ί α ς .
Έσκιαγραφήσαμεν ανωτέρω μερικούς ορούς τής φυσικής καί ψυχικής υγιει

νής τής έργασίας καί έτ'ονίσαμεν ιδιαιτέρως την ανάγκην τής μονώσεως καί τής άνα- 
παύσεως, πού αποτελούν παράγοντας τής σωματικής καί ψυχικής υγείας, ή οποία 
είναι στενώς συνδεδεμένη μέ τήν αύτοκυριαρχίαν. Σχετικώς έπιθυμοΰμεν νά κά- 
μωμεν μερικάς ακόμη παρατηρήσεις, ώς προς το ζήτημα τής υγιεινής τής έργα
σίας.

Μέσα εις τον κυκεώνα των ύποθέσεων είναι σύν 
δυνατότης άναψυχής καί μονώσεως, ώς έκ τούτου είναι άπαραίτητον νά δίδεται 
διά το ζήτημα τούτο έκ των προτέρων μία συγκεκριμένη καί σαφώς καθωρισμένη 
θέσις εις το πρόγραμμα τής καθημερινής έργασίας.

Θά διευκολυνθή δέ κατά πολύ ή έξεύρεσις τοΰ διαθεσίμου αυτού χρόνου, 
πού όπως εΐπομεν είναι άπαραίτητος διά τήν υγιεινήν τής έργασίας, αν συνει- 
θίσης νά έργάζεσαι γρήγορα. "Οπως λέγει κάποιος ειδικός, ή έπιστήμη τής έργα
σίας συνίσταται εις τό νά έλαττώσωμε τον νεκρόν χρόνον, πού σπαταλάται άσκόπως. 
Κάθε στιγμή τού χρόνου έχει τήν άξίαν της, λέγει ό Panivaf.

Καί έπειδή συνήθως δεν θά έ'χης πολύν χρόνον νά κάμης όλα όσα θέλεις, θά 
πρέπει νά μήν έξετάζης τί έχεις άκόμη νά κάμης, άλλά πόσον διαθέσιμον χρόνον 
έχεις νά τά πραγματοποιήσης.

Είναι λοιπόν άπαραίτητον νά μή χάνης άσκόπως τον καιρόν σου εις άργο- 
σχολίας καί λεπτομέρειας, άλλά ν’ άρχίζης πάντοτε άπό τά κυριώτερα καί τά σοβα- 
ρώτερα, δηλαδή άπό έκείνα πού είναι άνεπίδεκτα άναβολής. Χρησιμοποίησε μάλιστα 
τας πρώτας ώρας τής ήμέρας διά τάς σοβαρωτέρας άσχολίας σου, πού άπαιτοΰν τήν 
προσωπικήν σου έπέμβασιν.

γ) Α ί σ θ η μ α  τ ή ς  ι ε ρ α ρ χ ί α ς  τ ώ ν  ά ξ ι ώ ν .
Ό  καλός προϊστάμενος, όπως καί ό κάθε έργαζόμενος, οφείλει νά έχη τ ό 

α ί σ θ η μ α  τ ή ς  ι ε ρ α ρ χ ί α ς  τ ώ ν  ά ξ ι ώ ν .  Πρέπει δηλαδή νά γνωρίζη 
ποιον είναι τό περισσότερον έπεΐγον, τό σοβαρώτερον, τό μή έπιδεχόμενον άνα- 
βολήν καί νά διαθέτη δι’ αύτό άνάλογον άπό τον διαθέσιμον χρόνον του.

’Εκείνο πού κουράζει συνήθως καί έκνευρίζει, δεν είναι τόσον έκεΐνο πού 
κάμνεις, όσον έ.κεΐνο πού δεν κατώρθωσες νά κάμης. Αυτός λοιπόν είναι ένας βα- 

, σικός λόγος πού πρέπει ό προϊστάμενος νά όργανώση καλά τήν έργασίαν του καί τήν 
! ζωήν του.

! δ) Τ έ χ ν η  τ ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς .
Οί περισσότεροι άπό τούς άνθρώπους άγνοοΰν τήν τέχνην τής έργασίας. 

Δεν. γνωρίζουν ότι ό χρόνος είναι πολύτιμος. Άπορροφώνται άπό τάς λεπτομέρειας 
τής καθημερινής ζωής καί παραλείπουν τά ουσιώδη.

ηθες νά έξαφανίζεται κάθε
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'Η ήρεμος στάσις, ή οποία έχει την πηγήν της δχι εις τήν φλεγματικήν 
Ιδιοσυγκρασίαν, άλλά εις τήν αυτοπειθαρχίαν καί τήν αυτοκυριαρχίαν, έξασκεΐ με- 
γάλην έπιρροήν εις τούς νευρικούς ανθρώπους.

"Οταν χάση κανείς τήν αύτοκυριαρχίαν του καί τον αύτοέλεγχόν του, θά χάση 
εύκολώτατα καί τήν επιβολήν του εις τούς άλλους.

Ό  προϊστάμενος πού έξάπτεται καί εξοργίζεται, παύει να έκπληροί τήν κυ- 
ριο^τέρα αποστολή του, πού συνίσταται στήν ένσάρκωσιν της εξουσίας καί τής τά- 
ξεως, επειδή γίνεται ερμαιος των παθών του καί αδυνατεί νά άσκήση έλεγχον έπί 
του εαυτού του.

Έσημειώσαμεν εις τήν αρχήν τού παρόντος, ότι ό προϊστάμενος οφείλει νά 
είναι κύριος δχι μόνον των νεύρων του καί τής γλώσσης του, άλλά καί τής καρδίας 
του, των αισθημάτων του.

Άναμφιβόλως οφείλει να είναι καλός, προσηνής, επιεικής, καί νά έχη κατα- 
νόησιν προς πάντας, άλλά πρέπει νά μή παρασύρεται ποτέ άπο συμπάθειας καί άντι- 
παθείας.

’Οφείλει νά μήν έπιτρέπη είς τον έαυτόν του, ώστε νά όμιλή ή καρδία του 
πριν όμιλήση το λογικόν του. ’Αλλέως θά εύρίσκεται εις τήν διάκρισιν κάθε αυτο
ματισμού, κάθε ιδιοτροπίας καί άδυναμίας. Πρέπει δέ νά σημειωθή οτι άπο τού 
σημέίου αύτοΰ μέχρι τού νά γίνη ό περίγελως των υφισταμένων του, δέν υπάρχει 
καί πολύ μεγάλη άπόστασις. Είναι άνάγκη νά κατανοηθή δτι ό άσφαλέστερος 
τρόπος, διά νά χάση ό προϊστάμενος το κύρος του, είναι νά έχη χάσει τον έλεγχον 
έπί τού έαυτοΰ του, δηλαδή τήν αύτοκυριαρχίαν του.

6. Πειθαρχία.
'Ο προϊστάμενος οφείλει νά δίδη είς τούς ύφισταμένους του το παράδειγμα 

τής ύπακοής είς τήν προϊσταμένην του ’Αρχήν. "Οσον περισσότερον άνέρχεταί 
τις είς τήν ιεραρχίαν, τόσον καί μεγαλύτερος γίνεται ό πειρασμός τής άνεξαρτησίας 
καί τής αύτοτελείας. Άλλά, μέ ποιον δικαίωμα θά διατάσση τις τούς άλλους, 
εάν ό ίδιος δέν είναι ικανός νά ύπακούη ;

'Ο άληθινος προϊστάμενος προσπαθεί νά κατανοή τήν σκέψιν των άνωτέρων 
του καί νά σέβεται τάς παρεχομένας είς αύτον οδηγίας καί κατευθύνσεις.

’Ανταλλαγή άπόψεων μέ τούς προϊσταμένους του, ή οποία γίνεται μέ όλον 
τον σεβασμόν είναι θεμιτή καί νόμιμος. Κάθε όμως συζήτησις πού τείνει είς τήν 
μείωσιν τού κύρους τής προϊσταμένης ’Αρχής, έξασθενίζει καί τό ίδικόν του κύρος.

Κάθε έξουσία πηγάζει έκ τού Θεού, μάς λέγει το Εύαγγέλιον. Δεδομένου 
δμως οτι ό άρχηγος είναι άνθρωπος, θά έχη τάς άτελείας του. Βεβαίως οφείλει νά 
προσπαθή δπως εύρίσκεται πάντοτε είς το ύψος τής άποστολής του, έν τούτοις 
δμως είναι ένδεχόμενον καί νά σφάλλη. Οί ύφιστάμενοί του καί ιδία οί συνεργάται 
του, οί όποιοι τον συναναστρέφονται έκ τού πλησίον, είναι δυνατόν εύκόλως νά 
διακρίνουν τ ’ άσθενή του σημεία. ’Οφείλουν δμως νά είναι προσεκτικοί, διότι εάν 
επιχειρήσουν νά καταρρίψουν το κύρος καί το γόητρον τού άρχηγοΰ των, θά είναι 
εκείνοι οί πρώτοι οί οποίοι θά γίνουν τά θύματα τής στάσεως των αύτής.

Πρέπει νά πιστεύης είς τον άρχηγόν σου, διά νά είσαι έτοιμος νά τον άκο- 
λουθήσης μέχρι τέλους. Ά φ ’ έτέρου δμως καί ό άρχηγος είναι άνάγκη νά αισθά
νεται δτι οί συνεργάται του πιστεύουν είς αύτόν, ώστε νά εχη το θάρρος νά τούς 
ζητήση θυσίας, όταν παραστή ή άνάγκη, προκειμένου νά πραγματοποιήση τήν άπο- 
στολήν του.

'Ο άληθινος άρχηγος άμβλύνει τά σφάλματα τών προϊσταμένων του καί 
είναι ευτυχής έάν κατορθώση νά δείξη είς τούς υφισταμένους του, δτι ή επιτυχία ο
φείλεται είς τον ύπεύθυνον άρχηγόν.

Ή  πειθαρχία δμως τότε είναι γόνιμος, όταν είναι ένεργητική καί γίνεται



Πώς νά διοικης ή πώς νά γίνης καλός προϊστάμενος 3S88

μέ χαρούμενη διάθεσιν. 'Ένας άπλούς τοπικισμός, μία πειθαρχία πού γίνεται κατά 
τρόπον παθητικόν, προς αποφυγήν κυρώσεων, στερείται πραγματικής άξίας.

Τό κίνητρον τής πειθαρχίας πρέπει νά είναι ήθικής φύσεως, δηλαδή ή συναί- 
σθησις του κοινού καί γενικωτέρου συμφέροντος, ή συναίσθησις τής τιμής, ώς 
επίσης καί τής άξίας καί χρησιμότητος τού άναληφθέντος κοινού έργου. Εις τήν 
περίπτωσιν δέ ταύτην, όταν τούτέστι γίνεται μέ τοιούτον πνεύμα καί τοιαΰτα ήθικά 
ελατήρια, ή πειθαρχία δεν διακινδυνεύει νά μειώση τήν άτομικήν πρωτοβουλίαν καί 
τήν προσωπικότητα.

Έξ άλλου, πειθαρχία δεν σημαίνει σιωπήν έκ μέρους εκείνου πού πειθαρχεί, 
ούτε καί άποχήν άπό τού νά πράξη εκείνο πού θά ώφειλε νά κάμη, άπλώς καί μό
νον διά ν’ άποφύγη εύθύνας ή κυρώσεις, άλλά έ'χει τήν έννοιαν τής δράσεως, έντος 
τού πνεύματος των χορηγηθεισών διαταγών. Διά τούτο άνάγκη είναι νά επιδιώκε
ται οχι ή ξηρά καί τυπική συμμόρφωσις προς τήν διαταγήν, άλλά ή κατανόησις τού 
πνεύματος αύτής διά τήν καλυτέραν έκτέλεσίν της.

'Η πειθαρχία δεν πρέπει νά έπιδιώκη τήν έκμηδένισιν τής προσωπικότητος, 
άλλά τον διακανονισμόν-καί συντονισμόν των κοινών προσπαθειών, δι’ ένα άνώτερον 
σκοπόν.

'Η καλώς έννοουμένη πειθαρχία άποτελεΐ μίαν άπό τάς βασικάς δυνάμεις 
ενός ’Έθνους, τό όποιον θέλει νά ζήση καί νά μεγαλουργήση. Διά νά έπιτευχθή άνόρ- 
θωσις καί ευημερία εις κάθε τομέα τής Κοινωνικής, Κρατικής καί Εθνικής μας ύπο- 
στάσεως, άπαιτεΐται νά ΰπάρχη πειθαρχία προς τάς ήγετικάς δυνάμεις, έφαρμογή τών 
κείμενων νόμων, πνεύμα συνεργασίας καί αύτοθυσίας.

(Συνεχίζεται)

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
'Η λύσις τού αστυνομικού προβλήματος τού 79ου τεύχους, ύπό τον 

τίτλον «άπόπειρα άνθρωποκτονίας», είναι ή έξης :
1) Οί μύγες οί όποιες βρέθηκαν ψόφιες πάνω στο τελάρο του παρα

θύρου, γιά νά συγκεντρωθούν εκεί σημαίνει ότι τό παράθυρο είχε φώς τήν 
ώρα πού το φωταέριο άρχισε νά διοχετεύεται μέσα στο δωμάτιο καί κατά 
συνέπειαν ήτο μέρα.

2) 'Ο Πέτρος δεν είπε τήν αλήθεια. Τούτο συνάγεται έκ τού γεγονότος 
ότι ειχον καταναλωθή 2,8 κυβ. φωταερίου έν συνόλω- (170,7—167,9=2,8 )· 
ήτοι διάρκεια μιας ώρας.

’Άρα ό Πέτρος πήγε στο σπίτι στις 6 τό πρωί περίπου, έτοποθέτησε 
τό σωλήνα καί άνοιξε τό διακόπτη, τον όποιον έκλεισε μετά πάροδον μιας 
ώρας, δηλ. στις 7.

’Εάν τό άδίκημα διεπράττετο ύπό τού Ρένου, ό όποιος ώς έξακριβώθη 
στις 5 τό πρωί εύρίσκετο στο Μπάρ, τότε θά είχαμε κατανάλωσιν φωταερίου 
περίου 2, 1 /2 ωρών, δηλ. 6 κυβ.

3) Κατόπιν τών άνωτέρω άποδεικνύεται ότι δράστης είναι ό Πέτρος, 
ό όποιος έσκηνοθέτησε τήν απόπειρα, μέ τον σκοπόν νά κατηγορήση τον 
αντίζηλό του, γιά νά τον βγάλη άπό τή μέση χάριν τής... φιλενάδας.

Έκ τών άναγνωστών μας, άπέστειλαν ορθήν λύσιν οί : 1) Άρχιφύλαξ 
Κυρανάκος Νικόλαος καί οΐ άστυφύλακες: 1) Μπουρίκας Παναγιώτης, 2) 
Γαλυφιανάκης Εμμανουήλ καί 3) Παναγιωτόπουλος Κων/νος.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
- Α Ι  ΠΟΛΥΕΙΔΕΙΣ ΑΤΤΗΣ ΤΠΗΡΕΣΙΑΙ, 
ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΑΣ—

Τοϋ Γυμνασιάρχου 
κ . ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
3. —Εύφημος μνεία  Τον Π λάτωνος περ ί τή ς  Α στυνομ ία ς .
4. —Κ αθήκοντα ’Α στυνόμων.
5. —’Α γροτικοί ’Α στυνόμοι κα ί συνεργασία  αυτών μ ετά  τών 'Α στυνόμων πόλεως 'Αθηνών.
6. —’Α στυνομική ’ Υ π ηρεσ ία  'Ηθών (γ ννα ικ ο νόμ ο ι) .
7. —’Α στυνομ ική  ' Υ πηρεσ ία  έπ ιτηρήσεω ς κ α ί επ ισκευής όδών (ο δ οπ ο ιο ί)  κα ί ' Υπηρεσ ία

νδάτων ( επ ισ τά τα ι νδά τω ν).
8. —’Α στυνομικόν άρχείον (ά σ τ ν ν ό μ ιο ν ) .
9 Ανακρι τ ι κά καθήκοντα κα ί τ ο ια ΰ τα  Δ ημοσ ίου Κ ατηγόρου τώ ν ’Α στυνόμων κα ί Ά - 

γορανόμω ν.
ΙΟ.—Σ νγκο ισ ις  τής ’Α στυνομ ίας τώ ν ’Α ρχαίων 'Αθηνών προς την  σημερινήν ’Α στυνομ ίαν.

** *
3. Εύφημος μνεία του Πλάτωνος περί της ’Αστυνομίας.
'Ο ύπατος τών φιλοσόφων πάσης έποχής, ό Πλάτων, εξαίρων τάς άστυνο- 

μικάς υπηρεσίας παραβάλλει τούς έν τη πόλει άστυνόμους προς τούς έν τοϊς ναοΐς 
ιερείς καί έπιτρόπους, οίτινες συντελούν εις την έν αύτοΐς εύπρέπειαν καί εύκο- 
σμίαν : «Λ έ γ ω μ ε ν  δ ή τ ο ΐ  -ς μ έ ν  ί ε ρ ο ϊ ς  ν ε ω κ ό ρ ο υ ς  τ ε  κ α ί
ι ε ρ έ α ς  δ ε ί ν γ ί γ ν ε σ θ α ι - ό δ ώ ν  δ έ κ α ί  ο ΐ κ ο δ ο μ ι ώ ν  κ α ι  κ ό 
σ μ ο υ  τ ο ύ  π ε ρ ί  τ ά  τ ο ι α ΰ τ α  ά ν θ ρ ώ π ω ν  τε ,  ί ν α  μή ά - δ ι κ ώσ ι ,  
καί . . .  ό π ω ς  αν  τ ά  π ρ ο σ ή κ ο ν τ α  π ό λ ε σ ι  γ ί γ ν η τ α ι ,  έ λ έ σ θ α ι  
δ ε ι  τ ρ ί α  μ έ ν  ά ρ χ ό ν τ ω ν  ε ί δ η ,  π ε ρ ί  μ έ ν  τ ό  ν ΰ ν  δ ή λ ε χ θ έ ν  
ά σ τ υ ν ό μ ο υ ς  έ π ω ν ο μ ά ζ ο ν τ α ,  τ ό  δέ  π ε ρ ί  ά γ ο ρ ά ς  κ ο σ μ ο ν  
ά γ ο ρ α ν ό μ ο υ ς ,  ι ε ρ ώ ν  δέ  ι ε ρ έ α  ς». (Πλ. Νόμ. 6, 759. Πρβλ. Δημοσθέν. 
κατά Τιμοκράτ. 24, 735). Δηλαδή : "Ας είπωμεν λοιπόν ότι διά μέν τούς ναούς 
πρέπει νά διορίζωνται νεωκόροι (=έπίτροποι) καί ιερείς- διά δέ τάς οδούς καί τας 
οικοδομάς καί τήν περί τά τοιαΰτα εόρυθμίαν καί εύκοσμίαν καί περί τών άνθρώ
πων, ίνα μή άδικώσι καί... ίνα γίνωνται τά άρμόζοντα εις τάς πόλεις, πρεπει να 
έκλέξωσι τρία μέν είδη άρχόντων, καί τούς μέν κατά τό λεχθέν τώρα νά ονομάζουν 
άστυνόμους, τούς δέ μεριμνώντας διά τήν εύκοσμίαν της άγοράς νά τούς ονομάζουν 
άγορανόμους, τούς δέ διά τήν εύπρέπειαν τών ναών ιερείς.

Ό  Πλάτων έν συνεχεία παρατάσσει τούς άστυνόμους μέ τούς στρατηγούς καί... 
πρυτάνεις καί τονίζει τάς υπηρεσίας αύτών οΰτω :

«Ά φ  ρ ο ύ ρ η τ ο ν  δέ  δ ή μ η δ έ ν  ε ι ς  δ ύ ν α μ ι ν  έ σ τ ω ,  π ό λ ε ω ς  
μ έ ν  ο ύ ν  α ί  φ ρ ο υ ρ ά  ί π ε ρ ί  τ α ύ τ η  γ ι γ ν έ σ θ ω σ α ν ,  σ τ ρ α τ η 
γ ώ ν  έ π ι μ ε λ ο υ μ έ ν ω ν  κ α ί  τ α ξ ι α ρ χ ώ ν  κ α ί  ι π π ά ρ χ ω ν  κ α ί  φυ 
λ ά ρ χ ω ν  κ α ί  π ρ υ τ ά ν ε ω ν  καί δη καί αστυνόμων καί άγορανόμων...»  
(αύτόθι 6,760). Δηλ. Άφρούρητον δέ λοιπόν νά μή είναι ούδέν κατά τό δυνατόν.

Τής μέν λοιπόν πόλεως αί φρουραί κατ’ αύτόν τον τρόπον ας γίνωνται υπο την 
επιμέλειαν τών στρατηγών καί τών ταξιαρχών καί τών ιππάρχων καί τών φυλάρχων 
καί τών πρυτάνεων καί μάλιστα καί τών άστυνόμων καί τών άγορανόμων. 'Ο,Πλατων 
έν τώ αύτω συγγράμματι επαναλαμβάνει τήν άναγκαιότητα τών άγορανόμων γραφών.- 
«τοΰς δέ άγορανόμους τον πεοί τήν αγοράν κόσμον διαταχθέντα ΰπό νό
μων φ υ λ ά ττε ιν .. .όπως μηδέν άδική μηδείς, τόν άδικοΰντα δέ κολάζειν...»  
(Αύτόθι 6,764β). Δηλαδή- οί δέ άγορανόμοι πρέπει νά διαφυλάττουν τήν περί τήν
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άγοράν ευταξίαν τήν διαταχθεΐσαν ύπό των νόμων... ίνα μή άδικη ούδείς κατ’ ούδέν, 
τον δέ άδικοΰντα νά τιμωρούν...

Ο Πλάτων έν άλλη συγγραφή αυτού έξαίρει τήν τιμωρίαν των άδικούντων 
ως συντελεστικήν εις τήν γαλήνην των πόλεων:' « . . .  αί πόλεις εύ οίκοΰνται όταν 
οί άδικοϋντες δίκην δ ιδώ σι». (Πλάτ. Έρ. 138β).

Ο δέ πρώτος δραματικός ποιητής του χρυσοΰ αίώνος, ό Αισχύλος, δίδει τό 
όνομα «αστυνόμος» εις θεούς γράφων:

«Πάντων δέ θεών τω ν αστυνόμων» =όλων δέ των θεών τών πολιούχων 
καί προστατών τοϋ άστεως... (Ίδέ Αΐσχύλ. Άγαμ. 88—91).

4. Καθήκοντα ’Α στυνόμω ν.
Ό ’Αριστοτέλης περί τής εκλογής τών άστυνόμων έν Άθήναις καί έν Πει- 

ραιεϊ γράφει : «Κληροΰνται δέ . . .  καί αστυνόμοι δέκα* τούτων ε' (= πέντε) 
μέν άρχουσιν έν Πειραιεϊ, πέντε δέ έν άστει» (Άρ. Άθην. Πολιτ. 50,2).

Έν συνεχεία δέ άναπτύσσει τάς υπηρεσίας αυτών πληροφορών ότι οί άστυ- 
νομοι επιβλέπουν ϊνα τηρήται ή διατίμησις τής άμοιβής τών γυναικών, α'ίτινες παί
ζουν αυλόν καί λύραν καί κιθάραν καί μή πληρωθώσι περισσότερον τών δύο δραχ
μών έκάστη... ’Επίσης οί άστυνόμοι έπιβλέπουν καί φροντίζουν νά μή ρίπτουν 
οι όδοκαθαρισταί τα συλλεγόμενα άπορρίμματα εις μικροτέραν τών δέκα σταδίων 
απόστασιν από τον περίβολον τών πόλεως, (=τό τείχος τής πόλεως)· καί έμπο- 
δίζουν τούς κατοίκους τής πόλεως νά άποκλείουν τάς οδούς μέ οικοδομάς έκτος σχε
δίου καί νά υψώνουν ύπεράνω τών οδών έξώστας ξυλίνους, καί δέν έπιτρέπουν νά 
τοποθετούν υδροφόρους σωλήνας άνω τών οικοδομών έκρέοντας υδο̂ ρ εις τον δρόμον: 
«κ α ι  τ α ς  ο δ ο ύ ς  κ ω λ ύ ο υ σ ι  κ α τ ο ι κ ο δ ο μ ε ΐ ν  κ α ί  δ ρ υ φ ά κ τ ο υ ς  
υ π έ ρ  τ ώ ν  ο δ ώ ν  ύ π ε ρ τ ε ί ν ε ι ν  κ α ί  ο χ ε τ ο ύ ς  μ ε τ ε ώ ρ ο υ ς  ε ι ς  
τ ή ν  ο δ ό ν  Ι κ ρ ο υ ν  έ χ ο ν τ α ς  π ο ι ε ί ν . . .  έ χ ο ν τ ε ς  δ η μ ο σ ί ο υ ς  
ύ π η ρ έ τ α ς». (Αύτόθι).

Κατά τήν πληροφορίαν ταύτην οί άστυνόμοι ειχον βοηθητικόν προσιοπι- 
είς τήν έκτέλεσιν τών φροντίδων αύτών.κον

5. ’Αγροτικοί ’Αστυνόμοι καί συνεργασία αύτώ ν μετά τώ ν ’Α στυ
νόμων πόλεως ’Αθηνών.

; Προς τούτοις ό ’Αριστοτέλης γράφει ότι άλλη απαραίτητος έπιμέλεια παρα
πλήσια προς τήν έν τη πόλει άστυνομικήν υπηρεσίαν είναι ή εις τήν ύπαιθρον καί 
εις τα περίχωρα τής πόλεως μέριμνα: «"Α λ λ η δ’ ά ν α γ κ α ί α τ ε κ α ί  π α ρ α 
π λ ή σ ι α  τ α ύ τ η - π ε ρ ί  τ ώ ν  α ύ τ ώ ν  μ έ ν  γ ά ρ ,  ά λ λ ά  π ε ρ ί  τ ή ν  
χ ώ ρ α ν  έ σ τ ί  κ α ί  τ  ά π ε ρ ί  τ ά  ε ξ ω  τ ο ΰ  « σ τ ε ω ς 1 κ α λ ο ϋ σ ι  
δέ  τ ο ύ ς  ά ρ χ ο ν τ α ς  τ ο ύ τ ο υ ς  ο ι μ έ ν ά γ ρ ο ν ό μ ο υ ς ,  ο ί δ έ  ύ- 
λ ω ρ ο ύ ς» (Άριστ. πολιτ. 1321).

Ό Πλάτο^ν συνδυάζων τάς υπηρεσίας τών άστυνόμοι έν τή πόλει καί τάς 
τών έξω αύτής άγρονόμων γράφει ότι θά ήτο εύχής έργον νά άκολουθούν τούς 
εξήκοντα άγρονόμους άστυνόμοι τρεις φροντίζοντες καί διά τάς οδούς τής πόλεως 
καί διά τάς λεωφόρους, αί όποΐαι προχωρούν άπό τά περίχωρα εις τήν πόλιν καί 
διά τάς οικοδομάς, διά νά κατασκευάζονται όλαι σύμφωνα προς τούς νόμους... : 
(<γ· έ π ο ι ν τ ο  δ’ αν  ά γ ρ ο ν ό μ ο ι ς  ά σ τ υ ν ό μ ο ι  τ ρ ε ι ς  ε ξ ή κ ο ν τ α  
ο ύ σ ι... τ ώ ν  τ ε ό δ ώ ν έ π ι μ ε λ ο ύ μ ε ν ο ι τ ώ ν  κ α τ ά  τ'ό ά σ τ υ  κ α ί  
τ ώ ν  έ κ  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  λ ε ω φ ό ρ ω ν  ε ι ς  τ ή ν  π ό λ ι  ν... κ α ί  τ ώ ν  ο ί κ ο
δ ο μ ι  ώ ν ϊ ν α  κ α τ ά  ν ό μ ο υ ς  γ ί γ ν ω ν τ α  ι...» (Πλατ. Νόμ. 6,763 ε).

6. ’Αστυνομική 'Υπηρεσία ’Ηθών (γυναικονόμοι).
’Αξία μνείας άστυνομική υπηρεσία είναι καί ή ύπό τού Σόλωνος, τοΰ σοφού 

νομοθέτου, όργανωθεΐσα προς έπίβλεψιν τής ήθικής τάξεως έν τή κοινωνία, τιμώ-
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ροΰσα πάσανάπρέπειαν καί άσεμνον έμφάνισιν ανδρών και γυναικών εν τη πολει. 
Οΐ προϊστάμενοι τής αστυνομικής ταύτης άρχής έλέγοντο «γυναικονόμοι»’ ουτοι 
συνεργαζόμενοι μέ τούς έπίτούτω ώρισμενους Αρεοπαγιτας επωπτευον την ^ταξιν 
καί κατά τάς οΐκογενειακάς συγκεντρώσεις εις τας τελετας τών  ̂γαμων και των άλλων 
θρησκευτικών έορτών, ώς πληροφορεί ό Γραμματικός επί Μάρκου Αυρηλιου, κατα 
το τέλος του Βου μ. X. αίώνος, ’Αθηναίος γράφων : «Οί γυναικονόμοι μετά  ̂τών 
’Αρεοπαγιτών έσκόπουν τάς έν ταίς οικιαις συνοδούς έν τε τοΐς γαμοις 
καί ταΐς άλλαις θυσίαις». (Άθήν. ΣΤ' 245ε. Πρβλ. Αριαν. Επικ. 3).

Ό  δέ ιστορικός Πλούταρχος κατά τον Αον μ. X. αιώνα γράφει δτι ό Σόλων: 
«Έ  π έ σ τ η σ ε  δέ  κ α ί τ α ΐ ς έ ξ ό δ ο ι ς  τ ω ν  γ υ ν α ι κ ώ ν . . ,  ν ό μ ο ν  
ά π ε ί ρ γ ο ν τ α  τ ό  ά τ α κ τ ό ν  κ α ι  α κ ό λ α σ τ ό ν . . .  μηδε ν υ κ τ ω ρ 
π ο ρ ε ύ ε σ θ α  ι». (Πλουτ. β. Σόλ. 21).

7 . ’Αστυνομική ‘Υπηρεσία έπιτηρήσεως και έπισκευής οδών (όδο- 
ποιοι) καί ‘Υπηρεσία ύδάτων (έπιστάται ύδάτω ν).

’Άλλη αστυνομική αρχή ήτο ή τών οδοποιών, οιτινες επετηρουν την επισκευήν 
τών οδών έχοντες προς τούτο δημοσίους εργατας, ως γράφει ο Αριστοτέλης . κΚλ/)- 
ροΰσι δέ καί τάσδε τάς άρχάς· οδοποιούς πέντε, οίς προστέτακται δημοσίους έργάτας 
έχουσι τάς οδούς έπισκευάζειν», (Άριστ. Αθην. Πολ. 54,1). „ ,

Καί άλλας άστυνομικάς άρχάς άναγράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς· η σπου- 
δαιοτέρα δέ όλων έν Άθήναις έθεωρεϊτο ή περί τών ύδάτων μέριμνα λόγφ τής_ λει
ψυδρίας· διά μέν τάς άλλας άστυνομικάς άρχάς οί ιθύνοντες έξελέγοντο διά κλήρου, 
ένώ ό ήγήτωρ τής έπιβλέψεως τών ύδάτων, δστις εκαλείτο «επιστάτης ύδάτων», 
ήτο αιρετός δηλ. έξελέγετο κατά προτίμησιν διά χειροτονίας· δθεν έθεωρεϊτο τιμη
τικόν τό άξίωμα τούτο' καί ό μέγας Θεμιστοκλής εύχαρίστως έδέχθη τήν έκλογην 
του εις αύτό ώς γράφει ό Πλούταρχος : «... αυτός δτε τών Άθήνησιν ύδάτων 
έπιστάτης ήν...» (Πλουτ. Θεμ. ΛΑ'. Πρβλ. τού αυτού περί Σόλωνος Κ Γ').  ̂ ^

Ό  έπιμελητής τών ύδάτων είχε καί τήν φροντίδα ^τής κατασκευής ή επι
σκευής κρηνών καί τής φοράς τών ύδάτων εις την πολιν δια τών καταλλήλων αγωγών 
τήν άστυνομικήν ταύτην ύπηρεσίαν εξαιρεί και ο Πλατών γραφών . «κ α ι δ η 
κ α ί  τ ώ ν  ύ δ ά τ ω ν... ό π ω ς  ε ι ς  τ ά ς  κ ρ ή ν  α ς ι κ α ν ά  κ α ί  κ α θ α ρ α 
π ο ρ ε υ ό μ ε ν α  κ ο σ μ ή  ά μ α  κ α ί  ω φ ε λ ή  τ η ν π ο λ ι  ν».

 ̂ ^ (Πλάτ. Νόμ. 6, 763c).
8. ’Αστυνομικόν άρχεϊον (άστυνόμιον).
Εις τά άρχαϊα συγγράμματα άναγράφονται και άλλοι όροι̂  αστυνομικοί, ως 

καί «τό άστυνόμιον»· τούτο ήτο άστυνομικόν άρχεϊον ή̂ ο τόπος, όπου συνεδριαζον 
οί άστυνόμοι. Ό  Πλάτων γράφει τό έξής σχετικόν: «τ ά δ έ π ε ρ ί  τ ώ ν α σ τ υ- 
ν ό μ ω ν  έ ν τ ο ΐ ς  έ μ π ρ ο σ θ ε ν  ΐ κ α ν ώ ς  ε ι ρ η τ α  ι· ά ν δ ε τ  ι π ρ ο σ- 
δ ε ΐ  ν δ ο κ ή... γ ρ ά ψ α ν τ ε ς  τ ό  δ ο κ ο ΰ ν  έ κ λ ι π ε ΐ ν ε ί ς  ά σ τ υ ν ο -  
μ ι ο ν θ έ ν τ ω ν  έ ν  σ τ ή λ η  ..» (Νόμ. 11, 918α)· δηλ. όσα αφορούν τούς αστυ
νόμους εις τά προηγούμενα έπαρκώς έχουν λεχθή- εαν δε φανή αναγκαΐον προσθε.ο./ 
τι... άφοΰ γράφουν δ τι νομίζουν, ας τοποθετήσουν αύτό έπί στήλης έντός τού αστυ- 
νομίου. Έ ν ‘Άθήναις τό άστυνόμιον ήτο έν τη άγορα, ένθα έφυλάσσοντο τά αρχεία 
τών άστυνόμων.

9. ’ Ανακριτικά καθήκοντα καί τοιαϋτα Δημοσίου Κατηγόρου, τών
’Αστυνόμων καί ’Αγορανόμων. „

ΓΙάντες οί προϊστάμενοι τών εΐρημένων άστυνομικών άρχών ειχον καί την 
ηγεσίαν τών δικαστηρίων, τά όποια έδίκαζον τάς παραβάσεις τών σχετικών διατά
ξεων. Ό  Πλάτων γράφει: « ό δ έ  κ α τ ι δ ώ ν  π ρ ώ τ ο ς  ά γ γ ε λ λ ε τ ω ,
έ ά ν μ έ ν  έ ν  ά σ τ ε ι  γ ί γ ν η τ α ι  τ ό  τ ο ι ο ΰ τ ο ν ,  τ ο ΐ ς  α σ τ υ ν ο -
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μ ο t ς, ε ά ν  δ έ τ ή ς  ά λ λ η ς  χ ώ ρ α ς ,  ά γ ρ ο ν ό μ ο ι ς τ ε  κ α ί  τ ο ΐ  ς 
τ ο ύ τ ω ν  ά ρ χ ο υ σ ι  δ η λ ω σ ά τ  ω». (Πλ. Νόμ. ια' 913—914)· δηλ. όστις 
δέ ϊδη πρώτος (τον δράστην του κακού), έάν μέν το τοιοΰτον γίνεται έντός του κέν
τρου τής πόλεως, ας το καταγγέλλη εις τούς άστυνόμους, έάν δέ κάπου έν τή άγορα 
τής πόλεως, εις τούς άγορανόμους, έάν δέ εις τά περίχωρα τής πόλεως, εις τούς 
αγρονόμους καί εις τούς άρχοντας αύτών ας τό δηλώση. Το αστυνομικόν δικα- 
στήριον έτιμώρει τούς ένοχους. Παρομοίαν πληροφορίαν γράφει καί ό εϊρημένος 
ιστορικός Δίων ό Κάσσιος ούτω : «...κ α ί  τ ά  δ ι κ α σ τ ή ρ ι α  τ ά  τ ή  ά γ ο 
ρα ν ο μ ί α π ρ ο σ ή κ ο ν τ α . . .  τ ά  μ έ ν  μ ε ί ζ ω  τ ώ ά σ τ υ ν ό μ ω . . . »  
(Δίων Κάσσ. 53,2)

10 . Σύγκρισις τής Α στυνομίας των ’Αρχαίων ’Αθηνών πρός τήν 
σημερινήν ’Αστυνομίαν.

Αί άπ’ αρχής τής παρούσης περιγραφής άναφερόμεναι κοινωφελείς έπιμέλειαι 
τής ’Αστυνομίας των άρχαίων ’Αθηνών, ώς καί άλλαι ποικίλαι κατά τάς ειδικό
τητας τών κλάδων αυτής μέριμναι, έξαίρονται εύφήμως ύπό άρχαίων συγγραφέων 
ώς πολύτιμοι ύπηρεσίαΐ πρός τήν κοινωνίαν καί τήν πολιτείαν. ’Αλλά έν συγκρίσει 
πρός αύτάς πολύ σπουδαιότεραι καί πολυτιμότεραι είναι αί ύπηρεσίαι, τάς οποίας 
προσφέρει σήμερον ή αύτή δημοσία ’Αρχή ύπό τον αύτόν τίτλον «άστυνομία».

'Η έντεχνος δραστηριότης τής σημερινής ’Αστυνομίας άνακαλύπτει, ώς 
γνωστόν, τούς άφανεΐς δράστας σατανικών έγκλημάτων, συλλαμβάνει αυτούς καί 
τούς παραδίδει εις τήν δικαιοσύνην. Αί πολυμερείς καί πολυειδεΐς προνοητικαί αύτής 
ένέργειαι διατηρούν τήν εύταξίαν καί εύκοσμίαν έν τή κοινωνία καί συντελούν εις 
τάς αρμόνικάς άμοιβαίας σχέσεις τών πολιτών καί εις τήν έν ειρήνη καί ευημερία 
συμβίωσιν αύτών. Καί άλλας πολλάς πολυτίμους υπηρεσίας προσφέρει εις τήν 
κοινωνίαν ή ’Αστυνομία τών Πόλεων. ’Αλλά ή κυριωτέρα πασών καί πασίγνωστος 
είναι ή μετά όλοψύχου ζήλου άγρυπνος περιφρούρησις τής άσφαλείας τής πατρίδος 
καί τού κράτους- άνακαλύπτει έγκαίρως πάσαν κατ’ αύτών συνωμοσίαν προλαμβά- 
νουσα ή ματαιοΰσα τήν άπειλήν κινδύνου έξ έπαναστάσεως τού έσωτερικοΰ έχθροΰ, 
ώς -κατεδείχθη άναμφισβητήτως εις τά Δεκεμβριανά γεγονότα. Τάς λεπτομέρειας 
τών συγκλονιστικών τούτων γεγονότων έξιστορεΐ μετά πάσης άκριβείας καί άλη- 
θείας έν τώ περισπουδάστω περιοδικώ « ’Αστυνομικά Χρονικά», ό έλλογιμώτατος 
Διευθυντής συντάξεως ύπό τον τίτλον «Ό  κόκκινος Δεκέμβρης». Η αξιέπαινος 
αΰτη έξιστόρησις παρουσιάζει έμφαντικώς καί έξαίρει έπαξίως τήν αύταπάρνησιν 
καί αυτοθυσίαν τών άνδρών τής ’Αστυνομίας, οίτινες άγωνιζόμενοι μέ ένθερμον πα
τριωτισμόν εις τάς έπάλξεις τής πατρίδος καί τού Κράτους διά τήν διάσωσιν αύτών 
έπεσον ήρωϊκώς καί ένδόξως τηροΰντες τήν παραίνεσιν τού άρχαίου ποιητοΰ Τυρ
ταίου: «... περί πατρίδι μαρνάμενοι». (Πρβλ. Τυρτ. 'Υποθ. Bergk στίχ. 397).

Ό άξιότιμος Διευθυντής έξιστορών τά γεγονότα είχε τήν έπιτυχή έμπνευσιν 
να παραθέτη παραπλεύρως τών ίστορουμένων καί τάς σεπτάς εικόνας τών πε- 
σόντων ηρώων ούτω δέ προστίθεται εις τήν ένδοξον Ελληνικήν ιστορίαν πολύτιμον 
ιστορικόν υπόμνημα διά τούς μέλλοντας χρόνους πρός μίμησιν καί παραδειγματι
σμόν. Εις τήν πανσεβάσμιον μνήμην τ<»ν άστυνομικών τούτων ηρώων δίκαια και 
προσήκουσα είναι ή εύλάβεια καί ή έθνική ευγνωμοσύνη· εις δέ τάς άξιυμνήτους 
αύτών ψυχάς εύαρμοστεΐ έπαξίως ό άρχαΐος Ελληνικός χαρακτηρισμός, ότι άποτε- 
λοΰν αύται στέφανον τής πατρίδος.

Αίωνία αύτών ή μνήμη 
I. Φραγκιδάκης



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

'Υπό τ. ’Αστυνομικού Δ)ντοΰ Β' 
χ . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ

’Από τον Μάρτιο του 1921 έφοιτούσαμε στην ’Αστυνομική Σχολή Κερκύρας. 
"Ολοι προερχόμεθα άπό τό στράτευμα, δεδομένου ότι ήτο εμπόλεμος ή κατάστασις 
και δλη ή προσοχή τοΰ ’Έθνους ήτο έστραμμένη στή Μ. ’Ασία.

Ύπήρχον τρεις τάξεις έκπαιδευομένων, των Υπαστυνόμοι, των Άρχιφυ- 
λάκων καί των ’Αστυφυλάκων. Έν συνόλω ήταν 200 περίπου, ήτοι: 20 δόκιμοι 
'Υπαστυνόμοι, 60 δόκιμοι Άρχιφύλακες καί οί ύπόλοιποι μαθηταί αστυφύλακες. 
Έ κ των 'Υπαστυνόμων θά έξήρχοντο οί μέν πτυχιοΰχοι καί έ'χοντες άδειαν του δι- 
κηγορεΐν, ώς 'Υπαστυνόμοι Α' τάξεως, οί δέ εχοντες συμπεπληρωμένην 4ετή φοί- 
τησιν εις τήν Νομικήν καί εχοντες ύποστή επιτυχείς εξετάσεις εις τό τρίτον έτος, ώς 
'Υπαστυνόμοι Β' τάξεο^ς. Ώ ς Άρχιφύλακες έξεπαιδεύοντο 60, ένώ διά τήν ’Αστυ
νομικήν Δ/νσιν Κερκύρας, εις τήν οποίαν κατά πρώτον θά έφηρμόζετο τό σύστημα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων προεβλέποντο 20 θέσεις. ’Έπρεπε λοιπόν νά όνομασθοΰν 
οί πρώτοι 20, οί όποιοι κατά τό Β' τρίμηνον τής έκπαιδεύσεως ώφειλον νά τύχουν 
ιδιαιτέρας εκπαιδεύσεις, άναλόγως τών καθηκόντων τοΰ βαθμού των. Προς τοϋτο 
στο τέλος έκάστου μηνός έγίνοντο διαγωνίσματα, ώστε κατά τον τρίτον μήνα άθροι- 
ζομένων τών άποτελεσμάτων τών τριών μηνών νά καθορισθή ή σειρά έκάστου, ώστε 
οί 20 πρώτοι νά θεωρούνται δτι προορίζονται διά τον βαθμόν τοΰ Άρχιφύλακος, εύθύς 
μετά τήν έξοδον των έκ τής Σχολής. Οί υπόλοιποι ώνομάσθησαν 'Υπαρχιφύλακες.

Τά διακριτικά τών μέν Άρχιφυλάκων ήσαν δύο σειρήτια ερυθρά, τών δέ Ύ - 
παρχιφυλάκων ένα εις γωνίαν, δπως καί τά ήδη διακριτικά, άλλά έστρεμμένα προς 
τά κάτω. Τήν τροποποίησιν τών διακριτικών δπως είναι σήμερον, έφήρμοσεν ό Άρ- 
χιφύλαζ Μπάουερ, ώς μέλος τής οργανωτικής αποστολής, δστις προσετέθη άργό- 
τερον εις τον Μπούμπιερ καί Ρίντ. Τά κακά στόματα έλεγον, δτι ό Μπάουερ προη
γουμένως ώς άστυφύλαξ ήτο ιπποκόμος τοΰ Σέρ Χαλιντέϋ καί δταν προήχθη εις 
Άρχιφύλακα έστάλη έδώ ώς οργανωτής. '

Οί 'Υπαστυνόμοι Α' καί Β' τάξεως δεν είχον κανέν διακριτικόν μεταξύ των. 
Διά τοΰτο παρεπονέθησαν οί 'Υπαστυνόμοι Α' κ.κ. Άγγελίδης καί Ματσούκης καί 
εζήτησαν δπως διακρίνωνται άπό τούς 'Υπαστυνόμους Β'. Τότε ένεκρίθη δπως εις 
το περιβραχιόνιον, δπου τά διακριτικά τοΰ Ύπαστυνόμου, προστεθή ενα λευκό σει- 
ρήτι διά τούς 'Υπαστυνόμους Α' τάξεως.

Οί ’Αστυνόμοι έξεπαιδεύθησαν κατά τό Β' έξάμηνον τής Σχολής καί προήρ- 
χοντο έκ “τής Χωρ/κής. Καί οί μέν Άνθ/ρχοι καί 'Υπομοίραρχοι ώνομάσθησαν 
’Αστυνόμοι Β' τάξεως, οί δέ Μοίραρχοι ώνομάσθησαν ’Αστυνόμοι Α' τάξεως. Δια
κριτικά ώρίσθησαν δύο μέν λευκά σειρήτια εις τό περιβραχιόνιου, ώς τοΰ Ύπαστυ
νόμου, διά τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' καί τρία διά τούς ’Αστυνόμους Α'.

** *
Κατά τό πρώτον, έξάμηνον έλειτούργησεν ή ’Αστυνομική Δ/νσις Κερκύρας 

μέ Δ/ντήν τόν τότε Μοίραρχον κ. Ί . Καλυβίτην, Υποδιευθυντήν τον Μοίραρχον 
κ. Καρατζάν καί Γραμματέα τόν Άνθ/ρχον κ. Ίωάνν. Παπαδημητρίου. Άπαντες 
εφερον στολήν ’Αξιωματικού τής Χωρ /κής καί τήν άπαραίτητον καί υποχρεωτικήν 
τότε σπάθην.

Τά μαθήματα τής Σχολής παρηκολούθουν τόσον ό ’Αρχηγός Σέρ Φρειδερίκος 
Χαλιντέϋ, δστις καί μάς προσεφώνησε κατά τήν έ'ναρξιν τών μαθημάτων διά τοΰ 
Ίπασπιστοΰ του, τότε Άνθ/ρχου κ. Κορέση, δσον καί οί πρώτοι όργανωταί Κουκάν
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καί Χίλ. Έκ τούτων 6 μέν Κουκάν, ’Αστυνόμος Α', ήτο διά τά ζητήματα τάξεως 
καί Κανονισμών, ό δέ Χίλ ’Αστυνόμος Β' διά τά τής άσφαλείας. Ουτοι είχον προ- 
σκληθή διά την όργάνωσιν ’Αστυνομίας Πόλεων έξ άνδρών τής Χωρ/κής, άπό τοΰ 
έτους 1918, άλλ’ άπέτυχον κατόπιν άντιδράσεων των ’Αξιωματικών τής Χωρ/κής, 
οπότε άπεφασίσθη έκ μέρους τής Κυβερνήσεως ή όργάνωσις ιδιαιτέρου Σώματος 
διά τάς πόλεις Κέρκυραν, Πάτρας, Πειραιά, ’Αθήνας καί Θεσσαλονίκην, μέ προο
πτικήν έπεκτάσεως εις τόν Βόλον καί άλλας μεγάλας πόλεις. Ό Κουκάν ύπηρέτησεν 
εις τήν ’Αστυνομίαν τοΰ Αονδίνου, ώς άστυφύλαξ, επί 4 έτη, ούς μάς είπε, καίτοι είχε 
δίπλωμα Νομικής, Si’ έλλειψιν οργανικής θέσεο ς̂ 'Τπαστυνόμου, οτε δέ έξεκε- 
νώθη θέσις ώνομάσθη 'Τπαστυνόμος Α', εις Τμήμα τάξεως.

"Ολα τά μέλη τής άποστολής είχον στερράν τήν άπόφασιν νά δημιουργήσουν 
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων έκ τής Σχολής, καθ’ όσον τό φυτώριον πού θά 
έξήρχετο άπό τήν Σχολήν είχεν αρκετά πρόσωπα, άτινα θά ήδύναντο τό Β' έξάμηνον 
νά όνομασθοΰν ’Αστυνόμοι καί ν’ άναλάβουν τήν διοίκησιν τών 'Υπηρεσιών τών ’Α
στυνομικών Διευθύνσεων, διότι μεταξύ τών φοιτώτων ύπήρχον Είρηνοδΐκαι καί Δι
κηγόροι έξασκήσαντες τό έπάγγελμά των, ώς οί Κίννας, Ματσούκης, Άγγελίδης, 
Τσαρουχάς, Κιόλας, Σάρρος κλπ.

Διά τήν λειτουργίαν τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως Κερκύρας κατά τό Α' έξά
μηνον, προέτεινεν εις τόν τότε 'Υπουργόν τών ’Εσωτερικών κ. Στράτον, όπως 
ένεργήση διά τήν άπόσπασιν ένός Εΐσαγγελέως, ίνα χρησιμοποιηθή ώς Δ/ντής καί 
ένός Άντεισαγγελέως, ϊνα χρησιμοποιηθή ώς 'Υποδ/ντής. Ούτος μετά προθυμίας 
ήτήσατο τήν διάθεσιν τούτων ύπό τοΰ συναδέλφου του τής Δικαιοσύνης, πλήν δι’ 
έλλειψιν πλεοναζόντων τοιούτο^ν, έματαιώθη ή άπόσπασις αυτή.

Τότε έληγε καί ή σύμβασις μέ τούς άποτελοΰντας μέλη τής άποστολής καί 
έζητήθη όπως παραμείνουν έπί μίαν εΐσέτι τριετίαν, πλήν ούτοι ήρνήθησαν, έπειδή 
έπρεπε νά υπηρετήσουν εις τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν τοΰ Λονδίνου έπί ώρι- 
σμένον χρονικόν διάστημα, διά νά έχουν δικαίωμα προαγωγής καί έτσι έχάσαμε τά 
καλλίτερα μέλη τής Βρεττανικής άποστολής, τά όποια διεδέχθησαν οί: 1) Μπούμιερ, 
Ύπάστυνόμος, διά τά ζητήματα τάξεως καί 2) Ρίντ, Άρχιφύλαξ, διά τά ζητήματα 
άσφαλείας. Κατόπιν τής άρνήσεως τοΰ 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης, όπως άποσπάση 
δικαστικούς διά τό πρώτον έξάμηνον τής λειτουργίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων έν 
Κερκύρα, προσεκλήθησαν όπως πλαισιώσουν, ώς ’Αστυνόμοι, τό νέον Σώμα ’Αξιω
ματικοί τής Χωρ/κής, άφοΰ πρώτον έκπαιδευθοΰν εις τήν Σχολήν Κερκύρας.

Κατά τήν εις τήν Σχολήν έκπαίδευσίν μας, δέν υπήρχε Κανονισμός, άλλα δοκί- 
μιον μόνον τούτου, ' καί όλα τά μαθήματα πού έδιδάχθημεν τά έγράφαμεν. Ό 
δέ Κανονισμός τροποποιημένος ύπεγράφη άργότερον παρά τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου, εις Κορδελιό Μ. ’Ασίας καί έφερε άριθμόν 2461.

** *
Κατά τήν έκπαίδευσίν μας εις τήν Σχολήν, έφέραμε τόν ιματισμόν πού εϊχο- 

μεν έκ τοΰ στρατεύματος καί μόνον κατά τάς δύο έξόδους τής έβδομάδος έφέραμε 
τήν στολήν τοΰ άστυνομικοΰ, ήτοι χιτώνιον κλειστόν, περισκελίδα βραχεΐαν μέ δερ- 
ματίνας περικνημίδας καί πηλίκιον, ώς τά σημερινά. Αί περισκελίδες είχον δύο 
θυλάκια καί κατά τούς περιπάτους έτοποθετοΰσαν εις αύτάς άλλοι μέν τήν μία χεΐρα, 
άλλοι δέ καί τάς δύο. Ό  ’Αρχηγός Χαλιντέυ, έλαβε τήν φο^τογραφίαν ένός δοκίμου 
μέ άμφοτέρας τάς χεΐρας εις τά θυλάκιά του. Κατά τήν έμφάνισιν όμως τόν άποκε- 
φάλισε καί εις συγκέντρωσιν μάς ύπέδειξε πόσον άηδές ήτο τό θέαμα.

’Επειδή όμως παρά, τάς συστάσεις του τό κακόν έσυνεχίζετο, διέταξε καί 
έρραψαν καί τά δύο θυλάκια τής περισκελίδος.

Ό ’Αρχηγός δι’ έξόδων του έπρομηθεύθη έκ τών φυλακών Κερκύρας μπαστου-
νάκια 0.50 τοΰ μέτρου καί έδώρησεν εις έκαστον τών δοκίμιων ανα εν, οπερ καθείς



3890 Εμμανουήλ Βαρουχάκη

εφερε μεθ’ έαυτοΰ κατά τήν εξοδον προς περίπατον έκ της Σχολής καί διά νά μή κάμη 
χρήσιν της άλυσσίδος, περιστρέφουν αυτήν είς τά δάκτυλά του.

*
Κατά τήν εορτήν του πολιούχου τής πόλεως, 'Αγίου Σπυρίδωνος, έλαβε μέρος 

είς τήν περιφοράν καί ή ’Αστυνομική Σχολή. 'Ο τελετάρχης δμως έτοποθέτησε ταύ- 
την είς τήν ούράν τής πομπής καί όπισθεν των σχολείων. Μετά λοιπόν τήν έκκίνήσιν 
τής περιφοράς του λειψάνου τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος καί δταν είσήλθομεν είς τήν 
οδόν Νικ. Θεοτόκη, ό επικεφαλής δόκιμος 'Τπαστυνόμος Τσαρουχάς, διέταξε μετα
βολήν καί έγκαταλείψαντες τήν περιφοράν έπεστρέψαμεν κανονικώς συντεταγμένοι 
είς τήν Σχολήν. Τήν έπομένην προσήλθεν είς τον Διοικητήν τής Σχολής κ. Σλόμαν 
άντιπρόσωπος τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ 'Αγίου σκηνώματος τοΰ 'Αγίου Σπυρίδο^νος καί 
έζήτησε συγγνώμην διά τήν παρεξήγησιν καί τό έπεισόδιον έθεωρήθη λήξαν.

'Όταν τό πρώτον άνελάβομεν τήν ’Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν τής πόλεως- Κερ- 
κύρας, τό έτος 1921, ή πόλις είχε ώς δημοτικόν φωτισμόν δύο λαμπτήρας μέ βεν
ζίνην, τον ένα επι τής κεντρικής όδοΰ Νικ. Θεοτόκη καί τον άλλο είς τήν Σπιανάδα 
(τήν πλατεία δηλαδή).

Μέ αύτό λοιπόν τον φωτισμό έπρεπε κατά τάς νυκτερινάς ώρας νά έπαγρυ- 
πνοΰμε διά τήν προστασίαν τής ζωής, τιμής καί περιουσίας των κατοίκων. Διά έφο- 
διασμον μέ άτομικούς ήλεκτρικούς φανούς κάθε αστυνομικού κατά τήν νυκτερινήν 
υπηρεσίαν ούτε λόγος νά γίνεται, δι’ έλλειψιν χρημάτων, άπαντες γάρ προηρχόμεθα 
εκ τοΰ στρατιωτικού μετώπου. Μερικοί πού ήμπόρεσαν νά προμηθευθοΰν ήλεκτρι- 
κούς φανούς ήσαν δακτυλοδεικτούμενοι. ·

Το γεγονός αύτό ένέβαλεν είς σκέψιν τήν οργανωτικήν Βρεττανικήν άποστολήν 
καί ό Σερ Χαλιντέϋ άνέθεσε είς τόν Χατζή Μπούμπιερ (ήτο Χατζής γιατί πήγε είς 
Ιερουσαλήμ καί έβαπτίσθη είς τόν Ίορδάνην, ώς μοϋ ειπεν ό ίδιος καί μάλιστα έχαιρε 

να τον αποκαλώ Χατζή, άφοΰ δέν είχε τόν τίτλο τοΰ σερ) νά μελετήση τό ζήτημα 
και να εύρη λύσιν τήν οποίαν νά τοΰ είσηγηθή.

Ξενυχτοΰσε λοιπόν στό γραφείο ό Μπούμπιερ καί κατέληξε είς τήν άκόλουθον 
σοφήν απόφασίν του, τήν οποίαν ένέκρινε καί ό Χαλιντέϋ. 'Η άπόφασις αύτη ήτο 
ή ακόλουθος :

Κατεσκεύασε άπό λαμαρίνα ένα φανάρι τετράγωνον, πού μόνον είς τό έμπρο
σθεν μέρος είχε γυαλί, τό όποιον έκλειε μέ ένα λευκοσιδηροΰν τεμάχιον, ώστε ό φέρων 
τοΰτο νά βλέπη δταν θέλη άνασηκώνοντας τό έλασμα αύτό. Είς τό άνω μέρος ήτο 
μια οπή διά τόν άερισμόν καί είς τό οπίσθιον μέρος ήτο μία πόρπη, για νά στηρί
ζεται δλη αύτή ή συσκευή προ τοΰ στήθους τοΰ άστυφύλακος καί επί τής δερμα- 
τινης ζώνης καί γιά νά μή λαδώνεται ή στολή, έβαλαν είς τό μεταξύ τοΰ τετρά
γωνου φανού καί τής ζώνης ένα τεμάχιον δέρματος. Διά τήν τοποθέτησιν τής φωτι
στικής ύλης έχρησιμοποιήθη ένα μικρό δοχείο, πάλιν λευκοσιδηροΰν, μέ φυτίλι. Καί 
την πρώτην μέν ήμέραν μετεχειρίσθη έλαιον, άλλ’ έπειδή δέν έξέπεμπε άρκετόν φώς, 
την έπομένην έβαλε πετρέλαιον, πού άπέδιδε μέν δυνατώτερον φώς άλλά καί περισ
σότερον καπνόν.

Οΰ τω δ περιπολών σκοπός μέ τό φανάρι αύτό έφαίνετο σάν νά είχε πάρει φω
τιά στήν κοιλιά του καί ό καπνός τοΰ ανθρωπίνου αύτοΰ πυροτεχνήματος έβγαινε 
άπό τό στήθος.

Κατά τήν παράδοσι, μετά τήν λήξιν τής τετραώρου υπηρεσίας, τά πρόσωπα τών 
αστυφυλάκων ήσαν μαυρισμένα άπό τούς καπνούς τών φανών τούτων, τά δέ "κεφά
λια όσων ειχον τόν ήρωϊσμόν νά κρατήσουν άναμμένο τό φανάρι τους-καθ’ δλο τό 
τετράωρον έγίνοντο κυριολεκτικώς καζάνι.

Μετά τή άποτυχίαν τής έφευρέσεως ταύτης τοΰ Χατζή Μπούμιερ κατηργήθη 
μετά τετραήμερον άπό τής έφαρμογής της καί τά φανάρια μπήκαν στήν αποθήκη.
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To Πάσχα του 1921 είμεθα εις την ’Αστυνομικήν Σχολήν καί συντεταγμένοι 
μετέβημεν εις τό παλαιόν φρούριον Κερκύρας, όπου θά έγίνετο ή Άνάστασις του Κυ
ρίου, διά νά άκούσωμεν καί ημείς τό Χριστός Άνέστη.

"Αρχισε ή θεία λειτουργία καί έβασίλευε παντού ησυχία. "Οταν όμως ό ’Επί
σκοπος, ευρισκόμενος εις τήν εξέδραν, ήρχισε νά'ψάλλη τό Χριστός Άνέστη, έχά- 
λασεν 6 κόσμος άπό τούς πυροβολισμούς καί τά βαρελότα. Ένομίζαμεν ότι ' εύρι- 
σκόμεθα άκόμη εις τό μέτωπον καί ότι άρχιζε μάχη. Περιμέναμε τήν έπέμβασιν 
τής Χωρ /κής, άλλά ούδεμία τοιαύτη κίνησις έξεδηλώθη.

Τό επόμενον έτος, τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είχεν άναλάβει αστυ
νομικά καθήκοντα εις τήν πόλιν τής Κερκύρας, καί είχε τήν μέριμνα τής τάξεως, 
καθαριότητος καί ασφαλείας.

Δεν θά λησμονήσω τούς κόπους μας, μέχρις ότου συνηθίσωμεν τούς κατοί
κους νά τραβούν τά δοχεία μέ τά σκουπίδια καί τά απορρίμματα των κατοικιών 
εντός τής οικίας των μέχρι διελεύσεως τών οδοκαθαριστών καί νά μή τά ρίπτουν εις 
τας οδούς, όπου σωροί καθ’ έκάστην έσχηματίζοντο, όπου οί σκύλοι καί οί γάτες 
προέβαινον εις τό ανακάτεμά των καί τά όποια άνέδιδον δυσοσμίαν αφόρηταν καί 
παντοειδείς αναθυμιάσεις. Τήν πρώτην δέ θέσιν εις τήν άπελπιστικήν αύτήν κατά- 
στασιν ειχεν ή έβραϊκή συνοικία καί ή συνοικία τού Καμπιέλο.

Κατά τό Μ. Σάββατον, σύμφωνα, μέ παλαιό έθιμο, κάθε κάτοικος τής πόλεως 
έπρεπε νά σφάξη τό αρνί του πρό τής θύρας του καί μέ τό αίμα νά κάμη ένα σταυρό 
στήν πόρτα. Φαντάζεσθε τώρα τί έγένετο στούς δρόμους. Τό αίμα έγέμιζε τό κατά
στρωμα τών δρόμων, ή δέ κατάστασις παρουσιάζετο άπελπιστική. Άρχισε τότε 
έντατικός αγών, προς έξάλειψιν τού εθίμου καί τής ρυπαρότητος ταύτης, ούδείς δέ 
τών αστυνομικών έθεώρει εαυτόν έκτος υπηρεσίας,άλλά πάντες έτέθημεν έθελοντικώς 
εις ύπηρεσίαν καί αυθημερόν τότε έπετεύχθη νά καθαρισθή άπό τά αίματα ή πόλις.

Τήν έσπέραν τού Μ. Σαββάτου, ό Ύπαστυνόμος τότε αείμνηστος Β. Αύδής μέ 
τήν δύναμιν τής άσφαλείας ένήργει έ'ρευναν εις πάντα εϊσερχόμενον διά τής γεφύρας 
εις τό παλαιόν φρούριον, προς άνακάλυψιν κροτίδων ή όπλων. Κατεσχέθησαν πολλά 
βαρελότα καί οί κάτοχοι έκρατήθησαν διά τά περαιτέρω. "Ετσι κανείς δέν ήμπόρεσε 
νά είσέλθη μέ βαρελότα ή άλλα όπλα. Κατά τήν ώραν λοιπόν τής Άναστάσεως καί 
όταν ό ίερεύς έλεγε τό Χριστός Ά νέσ τη , έπεκράτησε διά πρώτην φοράν νεκρική 
σιγή. Ό Πρίγκηψ Άνδρέας ό όποιος μετά τής Πριγκηπίσσης εύρίσκετο εις τήν εξέ
δραν, άνησύχησε τότε, μή δυνάμενος νά έξηγήση τήν περίεργον άπόλυτον σιγήν πού 
έπεκράτησε διά πρώτην φοράν κατά τήν ώραν τής Άναστάσεως. Φυσικά έντός τού 
πλήθους εΐχον διασπαρή πολλοί άστυνομικοί έν πολιτική περιβολή, ίνα συλλάβουν 
αμέσους πάντα όστις θά έκανε χρήσιν κροτίδων. Έ στι έγινε γιά πρώτη φορά ή Άνά- 
στασις εις Κέρκυραν, χουρίς ν’ άκουσθή οΰτε εις πυροβολισμός ή κροτίς.

** *
Πρώτος διοικητής τού Τμήματος άσφαλείας Κερκύρας ήτο ό Άνθ/ρχος τότε 

I. Πολυχρονόπουλος. Εις τήν πόλιν τής Κερκύρας ύπήρχον 2—3 χοροδιδασκαλεία, 
εις τά όποια προσήρχοντο διάφορα θήλεα παρδαλής διαγωγής μέ τούς άγαπητικούς 
των άπό τό Μαντοΰκι, οί όποιοι διεκρίνοντο άπό τά μαλλιά των, πού ήσαν μακρυά καί 
ανεστραμμένα προς τά άνω (άλαμπαμπΐνες) έκ τών πλαγίων καί όπισθεν.

Ό Πολυχρονόπουλος γιά νά τούς έξευτελίση εις τά όμματα τώ>ν έρωμένων 
των γυναικών, διέταξε καί προσήχθησαν εις τό Τμήμα Άσφαλείας, όπου ό κουρέας 
μέ τήν ψιλήν μηχανήν τούς έκαμε έν χρώ κεκαρμένους.

’Έτσι μ’ αύτό τό κεφάλι δέν ξαναπαρουσιάσθησαν εις τά χοροδιδασκαλεία.



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΕ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
ο .—Το Έ πιτελεϊον τής Σ κώ τλαντ—Γυάρδ.
4. —Τ ά αστυνομ ικά  σχέδ ια  επ ιχειρήσεων.
5. —Οί κ ακοπ ο ιο ί τή ς  πόλεως.

** *
3. Τό έπιτελεϊον τής Σκώτλαντ—Γυάρδ .
Ή  Σκώτλαντ—Γυάρδ έχει οκτώ κυρίους Κλάδους, (Department), άπό τούς 

όποιους οί τέσσαρες είναι Κλάδοι ’Επιχειρήσεων ή Κυρίως ’Αστυνομικοί (Opera
tional), τρεις Διοικητικοί καί ό τελευταίος είναι ή Διαχείρισις. Κάθε ’Αστυνομικός 
Κλάδος διοικεΐται ύπό ένός Βοηθού ’Αρχηγού ή ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ A'. (Assi
stant Commissioner) ίσοβάθμου τοϋ -Διοικητοΰ (Chief constable) των επαρ
χιακών ’Αστυνομικών Σωμάτων. Ό Γραμματεύς της Σκώτλαντ—Γυάρδ έξομοι- 
οϋται προς ’Αστυνομικόν Δ/ντήν Α'. ή Βοηθόν ’Αρχηγού (Assistant Commis
sioner) άλλά δεν είναι άξιωματικός της ’Αστυνομίας.

’Επί κεφαλής της δλης 'Υπηρεσίας αύτής είναι ό ’Αρχηγός (Commissioner) 
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, ό όποιος είναι ό αρχαιότερος όλων τών ’Αστυ
νομικών ’Αξιωματικών εις την Βρεττανίαν.

'Ο πρώτος ’Αστυνομικός Κλάδος είναι γνωστός ώς «Κλάδος Α '.» ή «Διοι
κητικόν» (Administrative) όπως ονομάζεται συνήθως. Εις τον κλάδον αύτόν υπά
γεται ή «έν στολή» άστυνομική δύναμις, τό Γυναικειον ’Αστυνομικόν Σώμα καί ή 
’Έφιππος ’Αστυνομία. Είναι υπεύθυνον διά πολυάριθμα αστυνομικά καθήκοντα, 
όπως έλεγχος δημοσίων συγκεντρώσεων, έποπτεία εκλογών, άντιμετώπισις διαδη
λώσεων, άπεργιών καί άλλων δημοσίων συναθροίσεων, καθώς επίσης καί διά την 
παροχήν καί παρακολούθησιν τών άδειών διά τάς περιπτώσεις πού οί Νόμοι προ
βλέπουν. ’Επίσης άσχολεΐται μέ ώρισμένας κατηγορίας έγκλημάτων μικροτέρας 
σοβαρότητος, δπως πορνείας, στοιχημάτων καί απάτης (προφητείας τύχης κλπ.).

Έ πί πλέον άσχολεΐται μέ διοικητικά θέματα, δπως πειθαρχίας, προαγωγών 
καί κατανομής τής αστυνομικής δυνάμεως, άναλόγως τών παρουσιαζομένων άνα- 
γκών, εις τά διάφορα σημεία τοϋ Λονδίνου.

Ό  «Κλάδος Β '.» εϊναι υπεύθυνος διά την κυκλοφορίαν καί τάς μεταφοράς. 
Άσχολεΐται μέ τά γενικώτερα προβλήματα άσφαλείας οδών, μέ την προανάκρισιν 
εις τάς σοβαράς περιπτώσεις δυστυχημάτων, μέ τον έλεγχον τής Τροχαίας Κινή- 
σεως, μέ τάς μεταφοράς, τον φωτισμόν τών οδών καί τό υπαίθριον έμπόριον (Σ.Μ. 
διά νά μη άποβαίνη έμπόδιον εις την κυκλοφορίαν). Μεριμνά διά τήν Σχολήν άστυ- 
νομικών οδηγών τοϋ Χέντον (Hendon) καί ελέγχει δλα τ ’ αστυνομικά αυτοκίνητα 
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. Τό κύριον αυτής έργον είναι ό έλεγχος τής κυ
κλοφορίας τοϋ Λονδίνου.

’Επιμελείται διά τήν διαβίβασιν τών δικογραφιών είς τό δικαστήριον, δταν 
πρόκειται διά σοβαράς παραβάσεις νόμων καί κανονισμών τροχαίας κινήσεως. Τέλος
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είσηγεΐται καί συμβουλεύει το 'Υπουργεΐον Μεταφορών διά κάθε θέμα σχετιζόμενον 
μέ τή νομοθεσία «περί τροχαίας κινήσεως».

'Ο «Κλάδος Γ '» άσχολεΐται άποκλειστικώς μέ την άντιμετώπισιν του εγκλή
ματος. Ή  όργάνωσίς του άνεπτύχθη λεπτομερώς εις τδ ΤΡΙΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. 
Έπί πλέον πρέπει εδώ νά τονισθή ή σπουδαιότης τοΰ Κλάδου αύτοΰ τής Σκούτλαντ—· 
Γυάρδ, ή οποία έγκειται εις τδ δτι περιλαμβάνει τήν ειδικήν Όμάδα ή Κλάδον (Spe
cial Branch), τήν μοναδικήν 'Υπηρεσίαν εις τήν Βρεττανίαν πού μοιάζει μέ πολι
τικήν ’Αστυνομίαν. Ή  ειδική Όμάς έχει δύο κυρίας άποστολάς: Νά έπισημαίνη 
καί προλαμβάνη, δπου είναι δυνατόν, έγκλήματα στρεφόμενα έναντίον τής άσφα- 
λείας τοΰ Κράτους καί νά προστατεύη τά Μέλη τής Βασιλικής Οικογένειας, τοΰ 
'Υπουργικοΰ Συμβουλίου ώς καί άλλα σημαίνοντα πρόσωπα. ’Όργανα τής Όμά- 
δος αύτής παρίστανται εις κάθε πολιτικήν συγκέντρωσιν ή οποία μπορεί νά μετα- 
βληθή εις διαδήλωσιν καί έπιβλέπει τούς λιμένας καί αεροδρόμια διά τήν ανακά
λυψη/ άνεπιθυμήτων επισκεπτών τής Βρεττανίας. Διεξάγουν εΐδικάς αναζητήσεις 
δι’ ώρισμένας υποθέσεις, όπως τών διαβατηρίων, πολιτογραφήσεως ώς καί κατοχής 
όπλων καί εκρηκτικών ύλών. Ή  δύναμις τής Όμάδος αύτής άνέρχεται εις όλίγας 
εκατοντάδας άνδρών, οί όποιοι έχουν δικαίωμα συλλήψεως, έρεύνης καί έξετά- 
σεως καί υπάγονται εις τούς ίδιους περιορισμούς, όπως οί υπόλοιποι αστυνομικοί 
καί χωρίς όμως νά μοιάζουν καθ’ οίονδήποτε τρόπον μέ τήν Γκεστάπο.

Ό τελευταίος ’Αστυνομικός (Operational) Κλάδος, ό «Κλάδος Δ '», εύθυ- 
νόμενος κυρίως διά τάς διαβιβάσεις ( Σ. Μ. Στρατιωτικός όρος διά τάς Τηλεπικοι- 
νιυνίας ή συνεννοήσιν γενικώς), διά τήν έκπαίδευσιν καί κατάταξιν νέων υπαλλή
λων. "Οπως καί εις τόν «Κλάδον Α '», εις τον «Κλάδον Δ '» άνατίθενται ώρισμένα 
καθήκοντα διοικητικής μορφής, όπως ή έξασφάλισις τής ιατρικής περιθάλψεως τής· 
δυνάμεως, τοΰ αναγκαίου ιματισμού καί ή συντήρησις τών ’Αστυνομικών Καταστη
μάτων καί άλλων υπηρεσιακών κτιρίων. Εις τόν τίτλον «Διαβιβάσεις» έμπίπτει ό 
ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Information Room) εις τόν όποιον λαμβά- 
νονται όλα τά τηλεφωνήματα τοΰ κοινοΰ, πού ζητοΰν τήν βοήθειαν τής ’Αστυνομίας, 
διά 'τών οποίων κατευθύνονται τά αστυνομικά αύτοκίνητα εις τόν τόπον τοΰ εγκλή
ματος ή τοΰ δυστυχήματος ή άλλων συμβάντιυν άστυνομικοΰ ενδιαφέροντος.

To Information Room επίσης τηρεί επαφή διά τοΰ άσυρμάτου μέ τά περι- 
πολοΰντα άστυνομικά πλοιάρια εις τόν Τάμεσιν. "Ενα τμήμα τοΰ Κλάδου αύτοΰ άσχο- 
λεϊται μέ τάς νέας έξελίξεις εις τά μέσα διαβιβάσεων καί εύρίσκεται εις συνεχή συ
νεργασίαν μέ τήν Τηλεγραφικήν—Τηλεφωνικήν 'Υπηρεσίαν, μέ σκοπό τή βελτίο^σι 
τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων καί μέσων.

Ό  πρώτος άπό τούς τρεις διοικητικούς Κλάδους είναι ή Γραμματεία. Αύτή, 
έκτος τής παρακολουθήσεως τοΰ διοικητικού προσωπικού τής Σκώτλαντ—Γυάρδ, 
είναι άρμοδία διά τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας, μέ τή συνεργασία τής ’Αστυνομικής Συνομοσπονδίας (Police Federation), 
διά τήν σύνταξιν απαντήσεων εις έπερωτήσεις πού κατατίθενται εις τήν Βουλήν, διά 
τάς σχέσεις ’Αστυνομίας μετά τοΰ τύπου καί τοΰ κοινοΰ, διά τήν καταγραφήν τών 
αλλοδαπών καί διά τήν σύνταξιν τών στατιστικών πινάκων. Διαθέτει περίπου πεν- 
τακοσίους πολιτικούς (Σ. Μ. διοικητικούς, όχι άστυνομικούς) υπαλλήλους, οί όποιοι 
είναι διεσπαρμένοι καί εις τούς άλλους Κλάδους. Αί άρμοδιότητες τής Γραμματείας 
καί ή ένάσκησις αύτών άποτελοΰν τό «λάδι» τών τροχών τής Μητροπολιτικής ’Α
στυνομικής Μηχανής.

Ό δεύτερος διοικητικός Κλάδος είναι ό Νομικός, τοΰ όποιου ή άποστολή είναι 
αύτονόητος. Εις τόν Κλάδον αύτόν ύπηρετοΰν περίπου 15 δικηγόροι, οί όποιοι κα
τευθύνουν όλας τάς άστυνομικάς υποθέσεις πού άπαιτοΰν νομικήν βοήθειαν. 'Ο Κλά
δος αύτός δεν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν Κατηγοροΰσαν (ή Είσαγγελικήν) ’Αρχήν,



3894 Anthony M artienssen—Μετάφρ. X. Πατσούρη

ή οποία δέν υπάγεται εις τήν ’Αστυνομίαν. 'Η Κατηγορούσα ’Αρχή, της όποιας 
προΐσταται ό Γενικός Είσαγγελεύς, έχει άποστολήν τήν κίνησιν της ποινικής άγωγής 
διά τάς υποθέσεις πού επισύρουν ποινήν θανάτου, αί όποίαι γνωστοποιούνται εις 
αυτήν ύπό των Κυβερνητικών 'Υπηρεσιών, εάν καί έ<ρ’ όσον κρίνη αυτό έπιβεβλη- 
μένον, καί τήν αύτεπάγγελτον παρέμβασιν εις σοβαράς υποθέσεις, όπου είναι ανα
γκαία. "Ολα τά ’Αστυνομικά Σώματα είναι υποχρεωμένα ν’ άναφέρουν εις αυτήν 
ώρισμένας σοβαράς παραβάσεις καί όλας τάς υποθέσεις, διά τάς οποίας δέν ήσκήθη 
ποινική άγωγή δι’ οίονδήποτε λόγον. Δύναται νά ζητήση άναφοράν δι’ οίανδήποτε 
ύπόθεσιν, διά τήν όποιαν ένδιαφέρεται καί ή ’Αστυνομία νά καταφύγη εις αυτήν διά 
συμβουλήν έπί πολύπλοκων περιπτώσεων ή έπί θεμάτων έρμηνείας τού νόμου. Εις 
τήν πράξιν, ή άπόφασις της κινήσεως ή όχι τής ποινικής άγωγής διά τά σοβαρώτερα 
έγκλήματα, άνήκει εις τήν Κατηγορούσαν ’Αρχήν.

Τέλος υπάρχει ή Διαχείρισις, ή όποια είναι μιά ανεξάρτητος 'Υπηρεσία, πού 
υπάγεται άπ’ εύθείας εις τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών καί οχι εις τον ’Αρχηγόν τής 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. 'Η θέσις του είναι ή ίδια καί εις τάς Τοπικάς καί εις 
τάς Κεντρικάς Άρχάς. Διαχειρίζεται τά οικονομικά τής Μητροπολιτικής ’Αστυνο
μίας καί έξασφαλίζει τάς άπαραιτήτους δαπάνας διά τήν κανονικήν καί άπρόσκο- 
πτον διεξαγωγήν τού ’Αστυνομικού έργου, περιλαμβανομένων τών μισθών τών 
αστυνομικών υπαλλήλων καί τών χορηγιών πρός όλας τάς Άρχάς. 'Ολόκληρος ή 
περιουσία τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας έχει καταχωρηθή «επ’ όνόματι» τής 
'Υπηρεσίας ταύτης. "Εχει δικαίωμα ν’ άγοράζη καί νά πωλή τμήματα (Σ. Μ. οικό
πεδα ή εκτάσεις). ’Ενάγει καί ενάγεται εις τό δικαστήριον δι’ οίκονομικάς διαφο
ράς. "Ολοι οί Διαχειρισταί τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας μέχρι σήμερα, κατά 
παράδοσιν, είναι σκληρό—τράχηλοι (Hard headed), αύταρχικοί καί άνεξάρτητοι, 
πού ποτέ δέν ένέδωσαν σέ κανένα, όσο κι’ άν ώργισμένα τούς μίλησε. Θεωρούνται 
άπό τούς περισσοτέρους άστυνομικούς—χωρίς χαιρεκακία βεβαίως—ως «στριμ
μένοι», πού ποτέ δέν τούς εγκρίνουν τήν άγοράν έστω κι’ ένός έπί πλέον άστυνο- 
μικοΰ αυτοκινήτου ή υλικού πού αύτοί έχουν άνάγκην.

'Ο Διαχειριστής είναι ό ’Επιχειρηματίας τής ’Αστυνομίας. Αί Τοπικαί Άρχαί 
τού Λονδίνου ύποχρεοΰνται νά καταβάλλουν τό μισό τής δαπάνης διά τήν Μητρο- 
πολιτικήν ’Αστυνομίαν—τό Κράτος τό υπόλοιπο—χωρίς νά τούς «πέφτη λόγος» 
ή νά έχουν δικαίωμα έλέγχου τών άστυνομικών δαπανών. Κατά συνέπειαν ό διαχει
ριστής περιφρουρεϊ τά συμφέροντα τών Τοπικών ’Αρχών Αύτοδιοικήσεως. Δέν 
είναι, βέβαια, υπεύθυνος έναντι αυτών, άλλά παρακολουθεί τήν καλήν χρησιμοποί
ησή τών χρημάτων πού αί Άρχαί ύποχρεοΰνται νά δίδουν. Θεωρείται σύμβουλος 
καί τού Αρχηγού καί τού 'Υπουργού τών Εσωτερικών, όσον αφόρα τάς άστυνο- 
μικάς δαπάνας τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί θεωρείται υπεύθυνος διά τήν 
διατήρησιν εις καλήν κατάστασιν τής άστυνομικής περιουσίας καί τού υλικού.

'Ο Βοηθός ’Αρχηγού ('Υπαρχηγός) τής Σκώτλαντ—Γυάρδ, αναλαμβάνει τήν 
διοίκησιν μόνον εις περίπτωσιν σοβαρών συμβάντων, όπως γενικών απεργιών ή σο
βαρών εγκλημάτων. Γενικώς κάθε θέμα έπαφίεται εις τό όργανο τής σκοπιάς .Μιά 
κυκλοφοριακή άνωμαλία εις τήν πλατεία τού Πικαντίλλυ, άντιμετωπίζεται άπό τον 
άστυφύλακα, πού έκτελεΐ υπηρεσίαν εκεί. Ά ν , όμως, ή άνωμαλία πάρη μεγαλυτέραν 
έκτασι καί ύπερβή τή δυνατότητα τού άστυφύλακος, τότε παρεμβαίνει ό 'Υπαστυ- 
νόμος τής υπηρεσίας ρυθμίσως Τροχαίας, τής 'Υποδιευθύνσεως (Division) αύτής. 
Μιά μεγάλη συμπλοκή εις τήν άγορά τού Κόβεντ—Γκάρντεντ ή μιά έπιδρδμή εις 
ένα οίκημα τής περιοχής τού Χάμμερσμίθ, διά τήν σύλληψιν χαρτοπαικτών, άντι- 
μετωπίζονται άπό τό άρμόδιον Αστυνομικόν Τμήμα (Sub—Division), τού όποιου 
ό ’Αξιωματικός υπηρεσίας άναφέρει μόνον τό συμβάν καί τά μέτρα πού έλήφθησαν 
εις τούς προϊσταμένους του. 'Η μοναδική καθημερινή παρέμβασις τής Σκώτλαντ—
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Γυάρδ είναι ό έ'λεγχος του Θαλάμου Πληροφοριών (Information Room). Γενικώς 
oi άνώτεροι ’Αξιωματικοί τής Σκώτλαντ—Γυάρδ εποπτεύουν μάλλον, παρά διοι
κούν τούς άνδρας πού υπάγονται εις αύτούς. 'Η ευθύνη των συνίσταται εις το νά πα
ρακολουθούν την ομαλή καί άποδοτική λειτουργία της μηχανής, παρά εις το νά οδη
γούν αυτοπροσώπως αύτήν.

4. Τά αστυνομικά σχέδια επιχειρήσεων.
Ό Βοηθός ’Αρχηγού συντάσσει τ ’ άναγκαιοΰντα άστυνομικά σχέδια (Σ. Μ. 

Προμελέτη ώρισμένης καταστάσεως καί διαταγαί επιχειρήσεων ή ένεργειών), δσο 
μπορούν πιο πριν άπό τήν έφαρμογή των. 'Η ήμερομηνία καί ή ώρα τών σπουδαιο- 
τέρων συμβάντων αστυνομικού ζωτικού ενδιαφέροντος—ποδοσφαιρικαί συναντή
σεις, ίπποδρομίαι, εναρκτήριοι τής Βουλής—είναι γνωσταί συνήθως άρκετάς ημέρας 
ή εβδομάδας πρίν.

'Ο Κλάδος Α '., πού είναι υπεύθυνος διά τήν διάθεσιν (Σ. Μ. διάρθρωσι— 
Organization) τής αστυνομικής δυνάμεως εις περιπτώσεις δπως αύταί, συντάσσει 
ενα γενικό «πλάνο» δλων τών ένεργειών καί μέτρων, πού θεωρεί άναγκαϊα (Σ. Μ. 
έδώ κρίνεται σκόπιμο ν’ άναφερθή ή τεραστία σημασία τού ’Αρχείου, οΐ Φάκελλοι 
τού όποιου άποτελοΰν τήν απρόσωπο πείρα πού συμπληρώνεται διά τών σημειώ
σεων καί σχεδίων—πρωτοτύπων τών αρμοδίων Άξιωματικώιν, πού εκπονούν τα 
σχετικά σχέδια επιχειρήσεων). ’Ακολούθως γίνονται συσκέψεις τών άρμοδίων, πού 
καθορίζουν τήν άπαιτουμένην δύναμιν καί τό ποσοστό πού κάθε 'Τποδιεύθυνσις με 
μικροτέρα ζημία εις τήν έκτέλεσιν τής κανονικής υπηρεσίας, θά διαθέση τάς θέσεις 
εις τάς οποίας ή δύναμις θά τοποθετηθή, τον χρόνον προσελεύσεως καί τοποθετή- 
σεως αύτής καί άλλα θέματα. 'Ο Κλάδος Β'. μελετά τά προβλήματα Τροχαίας Κι- 
νήσεως καί τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοΰν διά τήν άντιμετώπισίν των. Μελετώνται 
αί άλλαγαί εις τήν κυκλοφορίαν καί υπολογίζεται ή άναγκαιούσα δύναμις πού πρέ
πει νά ζητηθή. Ό  Κλάδος Γ'. μελετά τά προβλήματα τής άρμοδιότητός του, κανο
νίζει τον αριθμόν τών άπαιτουμένων ντέτεκτιβ, πού θά διατεθή εις υπηρεσίαν ασφα
λείας, καί εκδίδει τάς άπαραιτήτους διαταγάς διά τήν έπισήμανσιν καί παρακο- 
λούθήσιν τών άτόμων πού μπορούν νά προκαλέσουν ζητήματα άστυνομικοΰ ενδια
φέροντος. Καί τούτο διότι, αντίθετα άπό ο,τι συμβαίνει εις τήν ’Αμερικήν καί εις 
τήν ’Ηπειρωτικήν Εύρώπην, ή προστασία τού κοινού άπό διαφόρους κινδύνους έξασφα- 
λίζεται κατά τρόπον ά.φανή, άπό όργανα πού άποτελοΰν μέλη του (τού κοινού), 
παρά άπό «ένοπλους φρουρούς» εξσ> άπ’ αύτό. ’Εάν εις τήν δημοσίαν συγκέντρωσιν 
πρόκειται νά συμμετάσχουν καί τμήματα Στρατού, δίδονται κατάλληλαι όδηγίαι 
νά προσέχουν δσο είναι δυνατόν τάς άνωμαλίας πού μπορεί νά προληφθοΰν. "Οσον 
άφορα τό έ'ργο τής προσωπικής άσφαλείας τού επισήμου, τούτο συνίσταται εις τήν 
κάλυψιν τής πομπής ή τού αύτοκινήτου τού έπισήμου έκ τών όπισθεν, διότι είναι 
εύκολώτερον νά ξεχυθούν προς τά μπρος παρά νά στρέψουν προς τά πίσω διά νά άπο- 
κρούσουν τον έπιτιθέμενο, (καί δλοι γενικώς παραδέχονται ότι ή έπιτυχία τού δολο
φόνου τού Βασιλέως ’Αλεξάνδρου τής Γιουγκοσλαυΐας εις τήν Μασσαλίαν, οφεί
λεται εις τό δτι ή προσωπική του άσφάλεια εύρίσκετο εμπρός, άντί νά είναι πίσω 
άπό τό Βασιλικό όχημα). Ό  Κλάδος Δ', μελετά τά προβλήματα διαβιβάσεων (επι
κοινωνιών) καί καθορίζει τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοΰν. Τέλος, ό Κλάδος Α'. 
συντονίζει όλα τά μερικώτερα σχέδια πού καταρτίζονται, ρυθμίζει τάς άναγκαίας 
συσκέψεις τών άρμοδίων καί τήν συνεργασίαν των με τούς όργανωτάς πού έχουν 
τό γενικό πρόσταγμα, καθώς έπίσης καί μέ τάς Στρατιωτικάς Άρχάς, εις περίπτωσιν
πού συμμετέχουν Στρατιωτικά τμήματα. Μόνον, άφοΰ γίνουν δλαι αύταί αί συνεν
νοήσεις, έκδίδονται γραπταί όδηγίαι διά κάθε Υπηρεσία πού θά λάβη μ.έρος εις την 
τήρησιν τής τάξεως, κατά τήν διάρκεια τής δημοσίας συγκεντρώσεως. ΕΐδικαΙ δδη- 
γίαι δίδονται προς τήν ’Έφιππον ’Αστυνομίαν καί τούς ΑΜοτοσυκλετιστάς.
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Την ήμερα της συγκεντρώσε<»ς, ανώτεροι αξιωματικοί εύρίσκονται επί τόπου 
καί άναλαμβάνουν την διοίκησιν. Τά μέτρα πού έλήφθησαν ελέγχονται καί έπιθεω- 
ροϋνται. Κάθε άναγκαία αλλαγή της τελευταίας στιγμής'διά τήν προσαρμογήν των, 
εις περίπτωσιν έμφανίσεως νέου παράγοντος, πού παρέλειψε ή δεν ήδύνατο να προ- 
βλέψη το σχέδιο, γίνεται μέ προσοχή. ’Εάν παρουσιασθή καμμιά άνωμαλία, ή Σκώ- 
τλαντ—Γυάρδ είναι έτοιμη νά τήν άντιμετωπίση, διά της χρησιμοποιήσεως προ
σθέτου Αστυνομικής Δυνάμεως (Τάξεο^ς), άπό τά άστυνομικά περιπολικά αυτοκί
νητα καί, εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, διά τής προσκλήσεως του Στρατού.

Το μεγαλύτερο γεγονός «τή ς χρονιάς» πού απασχολεί τήν Μητροπολιτική 
’Αστυνομία, είναι ή 'Ιπποδρομία τοΰ Έπσον Ντάουνς (Epson Downs). ’Εκεί μα
ζεύονται πάνω άπό 500.000 άτομα. Μεταξύ των περιλαμβάνονται μέλη τής Βασι
λικής Οικογένειας και άλλοι επίσημοι τής Χώρας αύτής. Σμήνος απατεώνων, κλε
πτών καί πορτοφολάδων πλημμυρίζουν τό Ντάουνς καί τό μεγαλύτερο μέρος τής 
δυνάμεως τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας (ντέτεκτιβ) άσχολοΰνται μέ την παρακολούθη
σή των. 'Η αύξανομένη τότε κυκλοφορία δημιουργεί πολύπλοκα προβλήματα, πού 
διά τήν άντιμετώπισιν αύτών έδοκιμάσθησαν έπί πολλά χρόνια διάφοροι μέθοδοι, 
(τελευταίως εχρησιμοποιήθησαν καί ελικόπτερα μέ ικανοποιητικά άποτελέσματα. 
Ενας ανώτερος ’Αξιωματικός τής '1 πηρεσίας I ροχαίας πού παρακολουθεί τήν 

κυκλοφορίαν, απευθύνει οδηγίας προς τ ’ άστυνομικά όργανα πού ελέγχουν τάς κυ- 
κλοφοριακάς άρτηρίας. ’Έτσι καθορίζεται ή κατεύθυνσι του κυρίου όγκου των οχη
μάτων καί τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοΰν διά νά προληφθή ή συγκέντρωσις αύτών 
καί ή άνωμαλία πού μπορεί νά προκληθή άπ’ αύτή). Πρέπει ν’ άναφερθή έδώ, προς 
τιμήν τής ’Αστυνομίας, ότι ποτέ δέν συνέβη, σοβαρά άνωμαλία κατά τήν ιπποδρομία
αυτή .

5. ΟΙ κακοποιοί της πόλεως.
Οι κλεπται τοΰ Λονδίνου είναι τής ιδίας περίπου ποιότητος μέ τούς κλέπτας 

τής ύπολοίπου ’Αγγλίας, μέ τή διαφορά ότι είναι περισσότεροι καί, όπως κάθε άλλο 
αστυνομικό πρόβλημα, ή παρακολούθησις καί σύλληψις αύτών συναντά πολλαπλάς 
καί ιδιορρύθμους δυσχερείας. Οί ντέτεκτιβ καί κάθε Διεύθυνσις (Division) ή Ά - 
στυνομ. Τμήμα (Subdivision) γνωρίζουν, μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, όσο μποροΰν 
πιο καλύτερα τούς εγκληματίας τής περιοχής των καί ή γνώσις αύτή τούς βοηθά 
νά έχουν καταπληκτικάς έπιτυχίας. ’Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο εις τούς κλέπτας 
νά μετακινήσουν τήν «έδρα» των άπό τό ένα τμήμα τής πόλεως εις τό άλλο. "Οταν 
δηλαδή άντιληφθοΰν ότι οί ντέτεκτιβ τής Τσέλσεα (Chelsea. Σ. Μ. : συνοικισμός τοΰ 
Λονδίνου) τούς «έχουν πέσει άπό κοντά» άλλάζουν «πεδίον επιχειρήσεων» καί πάνε 
εις άλλην συνοικίαν. Εις τήν περίπτωσιν αύτήν, άν οί ντέτεκτιβ τής Τσέλσεα πληρο- 
φορηθοΰν τή Συνοικία εις τήν οποίαν μετέφεραν τήν έδρα τους, τότε είδοποιοΰν τήν 
'Υπηρεσίαν ’Ασφαλείας αύτής. Αύτό όμως είναι σπάνιο, διότι οί άστυνομικοί τό μόνο 
πού θέλουν είναι νά μή δροΰν κακοποιοί εις τήν περιοχή των καί δέν ένδιαφέρονται 
καί πολύ άν φύγη καί πάη άλλοΰ. Εις τήν πολυάσχολη ’Αστυν. Διεύθυνσι πού καλύ-

ερευνας εςω της περιοχής
(Συνεχίζεται)
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Λένε, πώς οί βοσκοί βλέπουν τις νύχτες, στην άγρια Μανιάτικη παραλία, 
ενα χορό... έναν άπόκοσμο, έναν ηρωικό χορό, άπό λικνιστικά όλόασπρα λυγερά γυ
ναικεία κορμιά, πού κάνουν μέ τις στροφές τους την ψ υ χ ή  νά άνασταίνεται,... νά 
μεγαλώνη σαν πύργος...

Οΐ ψαράδες πού οργώνουν τις νύχτες τή Θάλασσα τούτης τής παραλίας, λενε 
πώς βλέπουν τά κύματα, έξω στή στεργιά, άγρια, άδυσούπητα, ορμητικά, νά κυλούν 
προς την παραλία απειλητικά, άφροστεφανωμένα, κατεβαίνοντας άπό τά γύρω βουνά...

’Άλλοτε πάλι τούς φαίνονται σάν ένας συρφετός άπό χιονάτες άέρινες γυναίκιες
μορφές-

—«Επάνω τους, Κόφτε τους τό λαρύγγι. Πετάχτε τους στην Θάλασσα. Μάς 
«σκλάβωσαν- δεν βλέπετε; Χτυπάτε. Κάλλιο ν’ άποθάνουμε λεύτερες ..... »

Ή  κρυστάλλινη ετούτη φωνή, σάν στενόμακρη, άστραφτερή λεπίδα, μαχαί
ρωσε τή μεσημεριάτικη ησυχία, έκαμε τά τζιτζίκια νά σταματήσουν καί τον τσου
χτερό ήλιο τού ’Ιουνίου νά σκοτεινιάση —

Μιά γυναίκα, ώς έκεΐ πάνω, όρθια σ’ ένα βράχο, μέ έξαλλο ύφος, μ.έ χέρια 
τεντωμένα πάνω, άπό τήν άπελπισία καί τήν απόγνωση, μέ μάτια ορθάνοιχτα άπό 
τή φρίκη καί τήν άγωνία—σάν καταγάλανη φουρτουνιασμένη θάλασσα—μέ στραπα- 
τσαρισμένο τό όλοκέντητο μαντήλι της καί άναμαλλιασμένο τό υπέροχο κεφάλι, έμοιαζε 
σάν μιά ολόλευκη τρομερή θεά... σ ά ν  μ ιά  δ ό ξ α ,  όπως θά τήν φανταζόταν ένας 
σπάνιος ζωγράφος, έτσι μέ τό άγριο μεγαλείο της.

** *
Τό στόμα της έδινε συνέχεια τό σήμα τού συναγερμού, ένω τά μάτια τάχε 

καρφωμένα, σάν γιαταγάνια πάνω στούς έχθρούς...
...Άπό τά γύρω χωράφια οί έργατιές, άφησαν νά τούς ξεφύγουν τά χρυσά 

στάχυα άπό τά χέρια, τίναξαν οί γυναίκες τούτες ψηλά τό κεφάλι καί τά μαλλιά
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τους άνεμίσανε σάν χιονόλευκες χαίτες άλογων καί τά μπράτσα υψώθηκαν απει
λητικά.

Χωρίς νά διστάσουν ούτε στιγμή, σάν χείμαρρος κατηφόρισαν, όλες· άλλες γυ
ναίκες ώριμες, άλλες γριές μέ άσπρα μαλλιά, άλλες άγουρα κορίτσια ακόμη καί 
άλλες μέ παιδί στα σπλάχνα τους. Ενώθηκαν όλες μαζί καί μέ φωνή, πού 
αντηχεί άπό αιώνες τώρα στα Ελληνικά βουνά καί τις θάλασσες, όμοια άπαράλλαχτη 
σάν νά βγαίνη άπό τό ίδιο πάντα στόμα: «λευτερ ιά  ή θάνατος» ώρμησαν πρόςτήν 
παραλία, άκάθεκτες, άσυγκράτητες μέ υψωμένα τά μπρούτζινα μπράτσα, ώπλισμένα 
μέ τά δρεπάνια τους, σάν τυφώνας, σάν άφρισμένα νερά καταρράχτη, όλες μαζί, 
κατάλευκες σάν την Νίκη, μέ καταπόρφυρα, σάν πυριομένο άτσάλι πρόσωπα καί 
κέρινα άπ’ την άγωνία χείλη.

*
, ~ *  *
’Ιούνιος του 1825. Ό  Ίμβραήμ, ό θετός γιος τοΰ Μωχαμέτ Άλή, του Αιγυ

πτίου μονάρχη, μέ τό άετίσιο βλέμμα, καί τήν αιμοχαρή ψυχή, ό πολιορκητής τοΰ 
Μεσολογγίου, ό φόβος καί ό τρόμος τής Μεσογείου, εκείνος πάνω στον όποιον ό 
Σουλτάνος στήριξε όλες του τις ελπίδες για τήν καταστολή τής Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως, πάνω στο στρατηγικώτατο νοϋ του τοΰ οποίου καί στήν άτσάλινη θέλη
σή του ειχέ πολλά έλπίσει ό Σουλτάνος, ό άνθρωπος μέ τον καλλίτερα ώργανωμένο 
στρατό, μέ όπλα τέλεια, στά όποια προσαρμόζετο καί ξιφολόγχη κατά τό γαλλικό 
σύστημα, μέ πειθαρχία, θαυμαστή γιά τήν εποχή έκείνη, διοικούμενο μέ άξιωματι- 
κούς εκπαιδευμένους άπό Γάλλους έξωμότες, έκεΐνος πού διεσκόρπισε τούς "Ελληνες 
οπλαρχηγούς, καί κατερήμωσε τήν Πελοπόννησο, ξεριζώνοντας καί αύτά τά δένδρα 
άκόμη, δέν μπορούσε νά βλέπη τήν Ελληνική λευτεριά, νά χτυπά μέ τήν πύρινη ρομ
φαία της άπό τά ψηλά, άπό τά άπόκρημνα Μανιάτικα βουνά, δέν μπορούσε.νά δεχθή 
ό εγωισμός του τήν ύπαρξη τούτης τής πραγματικότητας καί τής ιδέας.

Πίστεψε πώς θά κατορθώση νά τήν ξεριζώση, νά τήν άποσπάση άπό τήν ψυ/ή 
των άνθρώπων αύτών πού ξέρουν νά ζούν καί νά πεθαίνουν γιά τήν ιδέα τής Ελευ
θερίας, νά τήν ξεριζώση άπό τήν ψυχή των άγράμματων χωρικών, πού ξέρουν όμως 
καλά πως τό νά ζή κανείς, χωρίς ’Ιδέα, είναι ό ασφαλέστερος θάνατος, όπως καί τό 
νά πεθαίνη γιά μιά ’Ιδέα είναι ή άσφαλέστερη ζωή...

Σκέφτηκε νά χτυπήση ύπουλα σάν δολοφόνος, σάν δειλός, άνανδρα, αιφνιδια
στικά τά παιδιά στών όποιων τις φλέβες κάλπαζε τό αιμα τοΰ Λεωνίδα καί πού ήταν 
έτοιμα νάρπάξουν καί νά πνίξουν κάθε έπιβουλευόμενο τήν Πίστη καί τήν Ελευ
θερία τους.

*' * *
Ο μεσημεριάτικος ήλιος στήν Τσέροβα, μαστιγώνει άλύπητα, σάν τυρανικός 

καβαλάρης τό άτι του, τά κορμιά τών γυναικών πού γρήγορα καί χωρίς τραγούδι, 
με άπληστα μάτια καί μέ τήν άγωνία ζωγραφισμένη στά υπερήφανα πρόσουπά τους, 
θερίζουν γρήγορα, λες καί βρίσκονται σέ ξένο χωράφι καί κλέβουν. Μά πώς νά μήν 
φοβούνται; Πώς νά μήν φρίττουν στή σκέψη πώς άπό στιγμή, σέ στιγμή, θέ νά δουν 
να σαρώνουν, νά άφανίζουν τό χρυσάφι χρώμα τών χωραφιών τουε τεράστιες πύ
ρινες γλώσσες, βαλμένες άπό εχθρικό χέρι, ρουφώντας έτσι τον ιδρώτα τόσων κόπων 
και μόχθων καί άπλώνοντας ένα πένθιμο, ένα μουτζουρωμένο, ένα μαύρο πέπλο, τό 
ζοφερό σύμβολο τής καταστροφής, τό σύμβολο τής δουλείας;

*
'Ο Ίμβραήμ επιχειρώντας νά μπή στή Μάνη άπό τό μέρος τών Καλαμών, 

χτυπήθηκε άλύπητα στο Στενό τής Βέργας, άπό πέντε χιλιάδες Μανιάτες.
Ντροπιασμένος ό Ίμβραήμ έφυγε, μά δέν τό χωρούσε ό νοΰς του. "Εσφιξε τήν 

μουντζουρωμένη γροθιά του, δάγκασε τά μελανά χείλη του καί ή προσταγή κατέβηκε 
τσεκουράτη: «Νά χτυπηθούν άπό τή θάλασσα».
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Τά κατακκόκινα καλπάκια των άπιστων έβαψαν την παραλία της Τσέροβας, 
καί τά αστραφτερά χαντζάρια λαμποκόπησαν άπειλητικά κάτω άπ’ τον τσουχτερό 
ήλιο... ’Αλλοίμονο!!!... 'Η σκλαβιά ήρθε μέσα στά σπίτια καί οί ά.νδρες περίμεναν 
τον εχθρό στή Βέργα ! ’Αλλοίμονο ! ! !

~Αρά γε θά βρεθή κανείς νά σηκώση στο αριστερό χέρι τό Μπαϊράκι καί στο 
δεξί, τό γιαταγάνι;

Θά βρεθή άρά γε κανείς νά ξαναπή τό : «Μόλων Λαβέ;»
Ποιος θά τολμήση , μπροστά σέ δλον έτοΰτο τον όγκο; Οί ά.νδρες λείπουν... 

Τά βήματα βαρεία, γρήγορα, ανεβαίνουν, ένω τό Μανιάτικο άέρα, τον υπέροχο αύτόν 
πομπό πού ά,ρπαξε καί διάδωσε σ’ δλον τον κόσμο καί σ’ δλες τις γλώσσες τόσα 
«Μόλων Λαβέ», μολύνουν οί βρωμεροί, οί άπαίσιοι, οί τρομακτικοί άλλαλαγμοί των 
μαύρων του Ίμβραήμ...

Καί εκεί πού ή ιστορία κάθεται μέ κομμένη ανάσα, μέ τό φτερό στο ένα χέρι 
καί τό καλαμάρι στο άλλο, έτοιμη νά τό χύση καί νά μουντζουρώση όλους τούς πα
πύρους της, καί νά σβύση δλο τό παρελθόν—άφοΰ σκλαβώνεται ή 'Ελλάδα ή μάννα 
πού τή γέννησε! — νά μια θάλασσα άπό κάτασπρες γυναίκες! Κατηφορίζει, σάν 
άφρισμένο νερό του καταρράχτη ασυγκράτητο- πρόσωπα φλογισμένα, χωρίς ανάσα... 
χέρια πού κρατούν τά δρεπάνια . . . μάτια άστραποβόλα . . .  Οί γυναίκες αύτές άλλό- 
φρονες, έξαλλες, σάν άφρισμένο κύμα, έρχονται νά σαρώσουν τούς απίστους. 
Σάν αμαζόνες συγκρούονται. Οί εχθροί τά χάνουν, ένω κεφάλια κυλούν κάτω. 
Σάν άτσαλένιες λεπίδες διασταυρώνονται οί αστραφτερές ματιές τους, ματιές 
πού ξεσχίζουν, πού κόβουν λαρύγγια. Χτυπούν τά αιματοβαμμένα δρεπάνια. Μπα- 
ταριές, βογγητά, κατάρες, βλαστήμιες... Σώματα γυναικών λυγίζουν κατατσακι- 
σμένα, χωρίς φωνή, χωρίς παράπονο... ξεκοιλιασμένα. Κεφάλια σαρικοφόρα γέρνουν 
παράλυτα, κάτω άπ’ τά τρομερά δρεπάνια, υποκύπτουν στην άπέλπιδα, στή φρενήρη 
ορμή των γυναικών. "Ενας σάλος, ένα πρωτότυπο καί τρομερά μεγαλειώδες θέαμα ! ! ! 
’Εκείνοι χτυπούν οπισθοχωρώντας προς τή θάλασσα, νικημένοι, τσακισμένοι... εκεί
νες δλο καί λιγοστεύουν προσφέροντας τή ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό τής ΓΙα-
τρίδοξ, μά δείχνοντας έτσι πώς αύτές πού γεννούν ήρωες, ξέρουν νά είναι άντάξιές τους !

**  jjc
Μά άπ’ τό βουνό, ξεσχίζουν τώρα τό τρομερό πανδαιμόνιο, ιαχές καί ομο

βροντίες. ’Αστράφτουν τά ξακουσμένα γιαταγάνια τών Μανιατών. Οί κάτασπρες 
φουσκώνουν στήν κατηφόρα άκάθετες, σάν τυφώνας, σάν χείμαρρος. ’Έρχονται οί 
φουστανέλλες άνδρες... ή Ελλάς σ ώ ζετα ι!!!

*Ή ❖
Ναι! σώθηκε ή Ελλάδα. Σώθηκε χάρις στήν άδάμαστη ψυχή τών παιδιών της. 

Χάρις σέ μιά τιτανομαχία σέ έναν ακόμα ηρωικό άγώνα, στον όποιον ή ’Ιδέα τής 
πίστεως στήν έλευθερία, νίκησε τήν άπιστία, τήν "Υλη καί τήν ώμή βία...

Τούτη ή θανάσιμη πάλη δέν διαφέρει σέ ήρωϊσμό καί αυτοθυσία άπ’ δλες τις 
άλλες, τις προηγούμενες μάχες γιά τήν πατρίδα. Είναι καί τούτη ένα άστραφτερό πε
τράδι σάν τό Ζάλογγο, σάν τό Μεσολόγγι, σάν τήν ’ Αλαμάνα, άπ’ τό μωσαϊκό τών 
ύπέρ Πατρίδας άγούνων....

Σώθηκε ή 'Ελλάδα. Σώθηκε γιά νά συνέχιση τον άγώνα της γιά τά πεπρωμένα 
της, πού είναι καί πεπρωμένα δλου τού κόσμου. Σάν κυματοθραύστης κατά τής βαρ
βαρότητας, κατά τής ωμής βίας εκείνων, πού ή άπληστία εχει μεταβάλει σέ δημίους, 
τσακίζοντας μέ τά σιδερένια χέρια τών παιδιών της κάθε μορφή βίας.

Καί θά προχωρή τό δρόμο της. Τό δρόμο τής άθανασίας. ©ά προχωρή πάντα, 
διδάσκοντας τούς λαούς πως πολεμούν, πώς πρέπει νά πολεμούν γιά νά μείνουν 
ελεύθεροι!

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Άστυφύλαξ
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'Υπό κ. ΙΩΑΝΝΟΥ PA' Ι ΚΟ Υ, Ύπαστυνόμου Β'

Νέε. "Οποιος καί νάσαι, δσο κι αν ξέρης γράμματα, οποία κι άν κατέχης 
θέσι, μή ξεχνάς ποτέ σου δτι είσαι άνθρωπος. Μή λησμονής δτι στον κόσμον αύτό 
είσαι ένας διαβάτης, ένας οδοιπόρος πού κάποια μέρα άποκαμωμένος άπ’ της ζωής 
τήν πάλη, θά λυγίσης, θά πέσης σέ κάποιο σταυροδρόμι. Θά γυρίσης ξανά έκεϊ άπ’ 
δπου δημιουργήθηκες, θά έπιστρέψης στην αιώνια κατοικ-ία σου. Κάποτε ή κρϋα 
του τάφου πλάκα, θά κλείση για πάντα τήν ζωή σου αυτή, θά κρύψη τήν το^ρινή σου 
νεανική σφριγηλότητα, τις δόξες καί τις τιμές σου...

"Οσο κι’ άν θέλησης ν’ άποφύγης αύτή τή μοίρα, ποτέ δέ θά τό κατορθώσης. 
Μπορεί τώρα νάσαι ισχυρός, βράχος, δλο ζωντάνια κι όνειρα. Μπορεί νάσαι τό 
ξέγνοιαστο πουλί που πετάει εδώ κι εκεί άμέριμνα. Μή ξεχνάς δμως πώς τά χρόνια 
περνούν πολύ γρήγορα. Κυλούν καί φεύγουν σαν τά νερά του ρυακιού. Κάποια μέρα 
τά μαλλιά σου θ’ άσπρίσουν, τά γόνατά σου θ’ αρχίσουν νά λυγίζουν, τά κάλλη κι ή 
ζωντάνια σου θά σ’ έγκαταλείψουν. Τότε θά δής στον κόσμο αύτό άποτραβηγμένος 
σέ μιαν ερημική κι ήσυχη γωνιά, άναπολώντας τά περασμένα μεγαλεία σου. Πόσο 
εύτυχισμένο θά θεωρής τον εαυτό σου τήν εποχή εκείνη, άν τύχη νά θυμάσαι άξέχα- 
στες μέρες χαράς κι ευτυχίας ! ! ’Εκείνη ή άναπόλησι των περασμένων θά σέ κάνη νά 
χαμογελάς, άλλά καί κάποτε νά κλαΐς, δταν θά βλέπης τή ματαιότητα τοϋ κόσμου 
αύτοΰ. Θά ζητάς λίγη δύναμι κι δμως θάσαι άνίκανος γιά δλα. Θά νοσταλγής παλιές 
σου δόξες κι έπιτυχίες κι δμως δλα γιά σένα θάχουν σβύσει. Γέρος, μέ κυρτή ίσως 
τήν ράχη, θά περιμένης ώρα τήν ώρα τό θάνατο, σαν άπολύτρωσι...

Κι δμως φίλε μου, δσο νά φθάσης στά χρόνια εκείνα, μέχρι νά γίνης γέρος, 
έχεις πολύ καιρό μπροστά σου. Χρόνια πολλά, μήνες άρκετούς, μέρες αμέτρητες. 
’Από σένα έξαρτάται δλον αύτό τον καιρό, νά βρής τήν άληθινή ευτυχία, αυτήν πού 
δέν χάνεται ποτέ. Σύ μπορείς νά φτιάξης τήν ζωή σου άλλά καί σύ μπορείς νά τήν 
καταστρέψης.

Τί ζητάμε δλοι σ’ αυτόν τον κόσμο; Γιατί μέρα-νύχτα, μέ κρύο, μέ ζέστη, αγω
νιζόμαστε ; Γιατί σπαταλάμε τά καλλίτερα νεανικά σας χρόνια μέσα στή δίνη τής ζωής; 
Γιατί; Ξέρομε τάχα τί ζητάμε; Μήπως χάνομε τον καιρό μας άδικα; Μήπως κυνη
γάμε μιά χίμαιρα;

Ρώτησε, φίλε μου, δποιονδήποτε άνθρο^πο. Είτε χωριάτης είναι, είτε άστός, 
άγράμματος ή γραμματισμένος, πλούσιος ή φτωχός. "Ολοι θά σου πουν δτι ζητούν 
τήν ευτυχία. Κι είναι αλήθεια αύτό. "Ολοι μας κάνομε τό ίδιο. Κυνηγάμε τήν εύτυχία...

Ποιά είναι δμο̂ ς αύτή ή τόσο ξελογιάστρα θεά; Σκέφθηκες ποτέ σου νά φιλο- 
σοφήσης λίγο πάνω στήν τόσο άπ’ δλους έπιθυμητή εύτυχία; ’Έλα μαζί μου γιά 
λίγο σέ μιά γρήγορη έξέτασί της. "Ας μή μπλεχθοΰμε στά βαθειά μυστήριά της. 
"Ας σταθούμε κάπου πιο κοντά στήν πραγματικότητα. Τί είναι λοιπόν ή„εύτυχία; 
Είναι μιά σκιά πού τρέχει μπροστά μας καί ή οποία άπομακρύνεται δσο τήν πλη
σιάζουμε. Είναι μιά οπτασία, ένα φευγαλέο όνειρο. Είναι ένας φάρος μέ τρεμουλιαστό 
φως σ’ έναν άπέραντο ώκεανό. "Ενας φάρος πού κάποτε σβύνει έγκαταλείποντας στα 
μανιασμένα κύματα τά ποντοπόρα σκάφη. Κι δταν ακόμη φωτίζη, δταν φαντάζη στο 
άπειρο σαν σπίθα, προσπαθούν τά καράβια νά προ σανατολισθοΰν, νά βρούν τή σωστή 
πορεία μέσα στο πυκνό σκοτάδι τής χειμωνιάτικης νύκτας, υστέρα άπ’ τήν κατα-
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στροφή τής πυξίδας, μή τυχόν καί πέσουν πάνω σέ κανένα ξερονήσι. 'Ο καπετάνιος 
άγωνίζεται πάνω στο καράβι. Οί ναύτες άνεβοκατεβαίνουν στά ξάρτια καί επιδιορ
θώνουν τά σχισμένα άπ’ τον άέρα πανιά. Στο τιμόνι παραστέκει θαλασσόλυκος. 
Στις ψυχές όλων χαράζει μια κρυφή έλπίδα. Πιστεύουν πώς άντικρύζοντας στο αχα
νές τή σπίθα του φάρου καί τραβώντας για. κεΐ, θά βρουν τήν σωτηρία...

’Αλλά τί τραγική ειρωνεία... 'Όσο πλησιάζουν προς τό φάρο, τόσο ή φλόγα 
αδυνατίζει, λές καί ξεμακραίνει αυτή τώρα. Κι όμως τό πλήρωμα δέν απογοητεύεται. 
Κυνηγάει κι αύτό μιά μακρυνή άχτΐδα φωτός, κυνηγάει μιά χίμαιρα, γιατί σαν 
φθάση, κάποτε θάχη σβύση ή κι άν τήν προφθάση καί τον φωτίση για λίγο, πάλι θά 
σβυστή γιατί τελείωσαν οί δυνάμεις της.

Αυτή είναι ή εύτυχία, φίλε μου. "Ενα πουλί πού πετάει ψηλά, πάνω άπ’ τά κε
φάλια μας. Ζητάμε νά τό πιάσουμε. Τό πλησιάζουμε, μάς φεύγει. Τό πιάνουμε, κά
θεται λίγο κοντά μας καί πάλι χάνεται στά ύψη.

Κι όμως, νέε, σύ πού διαβάζεις αυτές τις γραμμές, υποφέρουμε καί θυσιαζό
μαστε καί ματαιοπονούμε άδικα τις πιο πολλές φορές, γιατί ζητάμε τήν εύτυχία 
μακριά. Τή ζητάμε στά αιθέρια, στο άπειρο, κι όμως αύτή βρίσκεται πολύ κοντά μας. 
Τήν ζητάμε στις χίμαιρες, στις προσωρινές απολαύσεις κι όμως αύτή βρίσκεται 
στο πραγματικό νόημα τής ζωής.

Πετάμε σαν -τήν πεταλούδα γύρω άπ’ τις φωτιές καί χωρίς νά τό καταλά
βουμε, καίμε τά φτερά μας. Κι όλα αύτά γιατί; Γιατί ή εύτυχία δέν βρίσκεται στά 
ύψη, αλλά μέσα σ’ αύτό τό είναι μας. Είναι κάτι πού ενώ μπορούμε τόσο εύκολα νά 
τό αποκτήσουμε, τό ζητάμε πέρα άπό μάς, μέσα στις πρόσκαιρες άπολαύσεις. Κυνη
γάμε τήν εύτυχία ζητώντας κάθε μέρα τό χρήμα, τήν ήδονή, τήν ίκανοποίσι των άκο- 
λάστων παθών μας.

Φίλε μου. Θέλεις νά γίνης εύτυχισμένος; Θέλεις νά πιάσης τό χρυσό πουλί 
καί νά τό κράτησης γιά πάντα κοντά σου; Φρόντισε πάνιυ άπ’ όλα νά είσαι άνθρωπος 
λογικός, τίμιος, ήθικός. Κάνε τή ζωή σου ένα διαρκές θέλω, ένα διαρκή άγώνα κατά 
τού σκότους τής άνηθικότητος. Γίνε άνώτερος πνευματικά άνθρωπος. "Οταν τό πε- 
τύχης αύτό, νάσαι βάβαιος πώς νίκησες. Θά μπορέσης τότε σαν τον Θείο Παύλο νά 
πής: «Τον δρόμον τετέλευκα, τήν πίστιν τετήρηκα. Νΰν άπόκειταί μοι ό τής δικαιο- 
» σύνης στέφανος».

Σού τό εύχομαι μ’ όλη μου τήν καρδιά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ Ν. ΚΟΥΤΡΑ

Ό κ. Δημήτριος Ε. Σταθόπουλος, κτηματίας, κάτοικος ’Αθηνών, επί 
τής οδού Καλαμίδα 11, δι’ επιστολής του έγνώρισεν εις τον κ. ’Αρχηγόν τού 
Σώματος οτι εις μνήμην τού έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος πεσόντος άστυ- 
φύλακοςΝ. ΚΟΥΤΡΑ, προσέφερεν τήν 23ην Αύγούστου 1956, εις Τπποκρά- 
τειον Νοσοκομεΐον ’Αθηνών 400 κ. έκ. αίματος-, υπέρ των άπορων άσθενών τού 
ιδρύματος τούτου.

Ό κ. ’Αρχηγός δι’ εγγράφου του ηύχαρίστησεν τούτον, διά τήν τοιαύτην 
έκδήλωσιν συμπάθειας προς τούς άστυνομικούς φρουρούς τής ζωής καί τής 
άσφαλείας των πολιτών.
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Ένα βήμα...

Μιά ζωή...
"Ενα ιδανικό...

Δειλινό στη Σχολή...
Ό  ήλιος γέρνει στή δύση του, στέλνοντας τις τελευταίες του ακτίνες στο ψηλό 

καμπαναριό μιας εκκλησίας, καί ρίχνοντας μερικές ροδόχρυσες πινελιές στά άπέναντι 
βουνά, τούς δίνει μιά μουντή άπόχρωση, κάνοντες έτσι τό στήθος σου νά φούσκοιση 
άπό εύχαρίστηση, γεμίζοντας το καί μέ τό μεθυστικό άρωμα των δένδρων τής Σχολής.

Είναι άλήθεια, άνυπέρβλητη ή μαγεία του ’Αττικού δειλινού αυτές τις ώρες. 
Χαρά στούς θνητούς πού ό Θεός τούς έδωσε προνόμιο, νά' ζοΰν μέσ’ στή μαγεμένη 
αύτή πολιτεία.

'Υπάρχουν στιγμές στον άνθρωπο πού αισθάνεται μιά στεναχώρια νά τού 
πλακώνη ασφυκτικά τό στήθος, χωρίς ΐσως λόγο, χωρίς αιτία, καί άλλοτε νά αισθά
νεται μιά τέτοια χαρά, πού θέλει κάτι νά κάνη, κάτι νά πή, κάτι πού νά όλοκληρώνη 
αυτές τις εύχάριστες στιγμές πού πέρνα, καί ίσως, ακόμα στις στιγμές αύτές νά 
άφιερώση δυο λόγια, δυο γραμμές.

’Ίσως αύτό νά λέγεται ευαισθησία, ίσως, άν θέλετε πέστε το ρομαντισμό, 
πάντως είναι κάτι πού δύσκολα ό άνθρωπος μπορεί νά προσδιορίση άπό πού προέρ
χεται.

Μέσα σ’ αύτή, λοιπόν, την ψυχική εύχαρίστηση, θέλησα καί εγώ κάτι νά πώ, 
κάτι νά γράψω, κάτι νά άφιερώσω σ’ αύτή τη στιγμή, καί κυρίως γιά νά μπορέσω 
να κάνω έναν απολογισμό μέ τον έαυτό μου, γιά τή ζωή πού πέρασε καί έφυγε άνεκ- 
μεταλλευτη, χωρίς κανένα σκοπό καί άποτέλεσμα, μέ τήν ζωή πού άρχισε νά πέρνη 
σαρκα και οστά, τή ζωή πού τώρα έχει ένα σκοπό, καί πού άρχισε κάποιο όμορφο 
πρωινό τού Μαΐου.

Θυμάμαι! ! ! . . .
Πάνε τρεις μήνες τώρα, πού ένα ανοιξιάτικο πρωινό ξεκινήσαμε όλοι, όσοι 

βρισκόμαστε τώρα μέσα σ’ αύτό τό χώρο, άπό τό. χωριό μας, μέ τήν εύχή καί τά 
δάκρυα των δικών μας, τών γνωστών καί φίλων.

Καί έγώ, όπως καί σύ φίλε μου, ξεκινήσαμε μέ τή μεγάλη έ?στίδα, γιά τό δύ
σκολο δρόμο τής ζοκής, γιά νά πιστοποιήσουμε αύτά πού έμεΐς καί οί δικοί μας 
λαχταρούσαμε, ξεφεύγοντας άπό τή άφάνεια τής επαρχίας, άπό τό λήθαργο πού μάς 
ρίχνει, γιά νά μπορέσουμε τώρα πλέον νά φτιάξουμε κάτι δικό μας.

Καί αύτό έγινε εκείνο τό πρωϊνό τού Μαΐου.
Θά πλησίαζε μεσημέρι περίπου, όταν μέ τά απαραίτητα άνά χεΐρας βρεθήκαμε 

έξω άπό τή μεγάλη πόρτα τής Σχολής. ’'Αλλοι έτρεχαν άτακτα εδώ καί έκεϊ μέ βια
σύνη καί περιέργεια, νά κατατάξουν σέ κάποια κατηγορία τό νέο μας σπιτικό, πού 
μάς έδέχετο στήν άνοιχτή καί στοργική του άγκαλιά γιά . έξη μήνες.

Έγώ, κάθησα λίγο έξω άπό τή μεγάλη πόρτα πριν άκόμα κάνω τό τελευταίο 
μου βήμα στήν είσοδο αύτή τής Σχολής, τό βήμα πού ένωνε δυο διαφορετικούς κό
σμους.

Ρίχνω μερικές γρήγορες καί εξεταστικές ματιές γύρω μου, ή καρδιά μου χτυπά 
άτακτα- γιά πρώτη φορά βρέθηκα τόσο κοντά στή ζωή.
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Είναι αλήθεια, πώς ίσως ύπάρχουν πολλοί σαν και εμένα πού φτάσαμε κάπου, 
κάπως καθυστερημένα, καί αύτό είναι στο παθητικό μας, μά τί σημασία έ'χει τώρα 
πλέον άφοΰ άπό εμάς έξαρτάται νά τρέξουμε γιά νά προφτάσουμε αύτά πού τόσα 
χρόνια αφήσαμε νά μάς ξεφύγουν μέσα άπό τα χέρια μας ;

Φέρνω γιά λίγο τούς δικούς μου στο νοΰ μου, πέρνω μιά βαθειά άναπνοή, 
καί κάνω τό μεγάλο βήμα.

ΤΩ ! ! ! !  αύτό τό βήμα δεν πρόκειται νά τό ξεχάσω ποτέ, όσα χρόνια καί άν 
περάσουν, γιατί ύπάρχουν γεγονότα στη ζωή τού ανθρώπου, πού ό φθοροποιός χρόνος 
δεν μπορεί νά σβύση.

Μετά θυμάμαι λίγα πράγματα, δλα άρχισαν χωρίς κόπο, μόνο μέ λίγη καλή 
θέληση, λες καί άόρατα χέρια μάς κινούσαν σάν πιόνια εδώ καί κεΐ, άφοΰ μάς τοπο
θετούσαν πάντα έκεί πού έπρεπε σάν παΐκται άριστοι στό είδος τους, οί βαθμοφόροι 
μας. Οί άνθρωποι πού είχαν καί έχουν σκοπό τής ζωής τους, χωρίς άμοιβή, νά βοη
θήσουν τό « ’Έθνος μας νά τραβήξη μπροστά, ρίχνοντας εμάς — τά έργα τους — νά 
πλαισιώσουμε τις τάξεις του».

Μήν νομίσετε, δτι ή ζωή μας στή συνέχειά της ήταν εύκολη. ’Ήθελε κόπους, 
μόχθους, υπομονή καί επιμονή, καί άρκετή θέληση.

’Ίσως νά βρεθήκαμε μπροστά σέ πράγματα, μέσα στή Σχολή, πού μάς έκαναν 
στήν αρχή νά αγανακτήσουμε, νά επαναστατήσουμε, γιατί μάς έκαναν νά δώσουμε 
κίνηση στήν ώρα, στό δευτερόλεπτο, πού περνούσε, νά γεμίσουμε τή συνέχεια μέ ενερ
γητικότητα, καί οχι νά μάς βρή τό βράδυ καμπουριασμένους πάνω άπό τό τάβλι κά
ποιου καφενείου ή μέσα σέ καμμιά ταβέρνα τού χωριού. ’Αλήθεια τί άντίθεση.

Καί τό άποτέλεσμα δέν άργησε νά έρθη. Σιγά, σιγά ή άγανάκτησή μας μετε- 
τράπη σέ εύχαρίστηση, σέ όρεξη, άρχισε νά μάς τραβά ή κάθε, έστω καί άσήμαντη 
λεπτομέρεια, καί δσο ό καιρός περνά τόσο βιαζόμαστε νά μάθουμε πιο πολλά.

Καί σύ φίλε μου, πού ίσως στάθηκες δειλά στό σκαλοπάτι τής Σχολής έκεΐνο 
τό πρωινό, ίσως καί σύ νά έδωσες μιά ξέχωρη σημασία σέ εκείνο τό πρώτο βήμα, 
ίσως καί σύ νά γέμισες στήν αρχή ερωτηματικά καί άπορίες, αλλά νομίζω πώς τώρα 
πλέον πλησιάζεις στό τέλος αύτών, καί άσφαλώς καί σύ, δπως καί εγώ, θά βιάζεσαι 
νάρθη ή τελευταία μέρα, πού μέ τήν κατακαίνουργη καί καθαρή στολή σου θά άνα- 
λάβης τό μεγάλο καθήκον «νά διαφυλάξης τήν ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία τών 
πολιτών», καί άσφαλώς πρέπει νά τό πετύχης απόλυτα, γιά νά φανής αντάξιος αύτών 
οί όποιοι ξεκίνησαν άπό τό μηδέν, καί δημιούργησαν ένα Σώμα μέ υψηλά ιδανικά, 
άφήνοντας εύχή στούς νεωτέρους νά συνεχίσουν αυτοί τή γεμάτη  ηρωισμό καί κατορ
θώματα Ιστορία τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Δείξε προσήλωση σ’ αύτά πού τώρα άκοΰς άπό αύτά τά θρανία, άπό άνθρώπους 
πού κουράστηκαν νά σου τά μεταδώσουν, άξιοποίησέ τα μέ τρόπο ώφέλιμο, δώσε 
στον πολίτη νά καταλάβη τί άξίζεις έσύ, καί τό Σώ>μα τού όποιου τά υψηλά ιδανικά 
υπηρετείς, μάθε του ποιος είναι ό σκοπός σου, τώρα πού σέ λίγο θά βρεθής κοντά 
του, βοήθησε τόν φτωχό καί τον άδύνατο, υποστήριξε τό βιοπαλαιστή, πιάσε στιβαρά 
τό άνομο χέρι πού άπειλητικό σηκώνεται καθημερινώς, πάνω άπό τά κεφάλια τών 
συνανθρώπων σου, καί νά είσαι βέβαιος δτι κέρδισες τό πιο δύσκολο μέρος.

Καί δταν ό φθοροποιός χρόνος, φέρει τόν χειμώινα στά μαλλιά σου—τότε πού 
θά διαβαίνης τις τελευταίες καμπές τού δρόμου τής ζωής σου, ρίξε μιά ματιά πίσω 
σου, άτένισε ύπερήφανα τή δύση σου, καί τότε θά δής τόν καθένα μικρό καί μεγάλο 
νά σοΰ χαμογελά.

'Ο νοικοκύρης θά σέ εύχαριστή, γιατί μέρα καί νύχτα άκουγε τό σταθερό καί 
σίγουρο βήμα σου έξω άπό τό σπιτικό του, ό νέος πού κάποτε έσωσες κάτω άπό τις 
ρόδες ενός αύτοκινήτου θά σέ μακαρίζει, τό βρέφος πού μάζεψες άπό κάποιο σκαλο
πάτι ένα βροχερό βράδυ, έφηβος τότε, θά κλαίη γιά τό χωρισμό σου, καί ό κάποτε



ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ό  καλλιτεχνικός κόσμος όμιλεΤ για τα 
’Αστυνομικά προγράμματα

—Το βράδυ του Σαββάτου, 1-9-1956, στο γνωστό κέντρο ((ΑΛΣΟΣ» του 
Παγκρατίου, όπου παρουσιάζει τό πρόγραμμα ό δημοφιλής κομφερασιέ καί έκλεκτός 
καλλιτέχνης του τραγουδιού Γ ι ώ ρ γ ο ς  Π ά ρ η ς ,  συνέβη τό έξης χαρακτηρι
στικό, κατά τή διάρκεια τής νυκτερινής παραστάσεως, στην οποίαν συμμετείχαν 
ή Γεωργία Βασιλειάδου, ή Μαριάννα Χατζοπούλου, ό Μίμης Κόκκινης, ό Κώστας 
Κοφινιώτης, τό Τρίο Άμΐκο, ό Σπαρίδης καί πολλοί άλλοι θαυμάσιοι καλλιτέχνες.

Ένω ό Γιώργος Πάρης παρουσιάζε τό πρόγραμμα, άπ’ τό μικρόφωνο, άντε- 
λήφθη υπάλληλο τής 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών τής Σχολής, μέ πολιτική 
περιβολή, μεταξύ τών θαμώνων του κέντρου, οπότε διέκοψε τήν κομφεράνς, καί, 
άπευθυνθείς προς τό κοινό, είπε :

«...Είμαι πολύ χαρούμενος καί συγκινημένος γιατί απόψε τιμά τό Κέντρον 
μας καί ένας ύπάλληλος τής ’Αστυνομικής Εκπομπής, τον όποιον θερμά ευχαριστώ. 
Φίλοι μου, άκοΰτε τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας ; Αλήθεια δεν σάς ρώτησα : τήν 
άκοΰτε ; "Αν όχι, χάνετε. Είναι ψυχικό λουτρό αύτή ή έκπομπή. Είναι απαλή καί 
όμορφη. Είναι ή καλλίτερη Ελληνική έκπομπή. ’Ακουστέ την μια φορά μονάχα, 
καί θά δήτε ότι δεν θά θελήσετε ποτέ νά χάσετε κανένα πρόγραμμα της. ’Εγώ τις 
παρακολουθώ όλες. Καί τις θαυμάζω. Καί διδάσκουμαι πολλά άπ’ αυτές. Λοιπόν, 
άκοΰτε ολοι την εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κάθε τετάρτη στις έφτάμιση ή 
ώρα. "Ολοι, μά όλοι οί φίλοι μου. Θά παρακαλοΰσα τον εκλεκτό αυτό συνάδελφό μου 
καί καλό φίλο τής ’Αστυνομίας, πού μάς τιμά άπόψε νά έοθη στο μικρόφωνο, νά
μάς πή δυο λόγια, άλλά ξέρω ότι δέν επιτρέπεται" πάντως τον ευχαριστώ πολύ...»

** *
—Ό ’ίδιος φίλος καλλιτέχνης, πριν από 8 μέρες, άρχισε στο «ΑΛΣΟΣ» τό 

πρόγραμμά του μέ τά έξής λόγια :
«...Φίλοι μου...φίλοι μου καλοί, ευγενικοί κι’ άγαπημένοι καλή ’σ π έ ρ α

σας.
’Αρχίζω τό πρόγραμμά μου μ’ αυτήν τήν τόσο θερμή καί επιτυχημένη φράση, 

που τή δανείστηκα άπό μιά έκπομπή πού'άκουσα προ ολίγου...μιά έκπομπή πού δέν 
υπάρχει, νομίζω, καλλίτερη άπ’ αυτήν καί μέ συγκινεΐ, καί μέ κάνει άλλο άνθρωπο...

εγκληματίας θά σ’ έχη παράδειγμα προς μίμιση, γιατί έφερες σ’ αυτόν τήν ’Ανάσταση 
στήν πεθαμένη του καρδιά, τον έσωσες άπό τον όλεθρο.

Συνέχισε τό δρόμο σου, γιά ν’ άποθέσης καί σύ μέ τή σειρά σου φόρο τιμής στο 
βωμό τοΰ καθήκοντος, κοντά στούς πολλούς, τούς άξιους, πού σέ λίγο θά κάνης 
παρέα, αφήνοντας πίσω σου καί σύ τό μεγάλο παράδειγμα σ’ αύτούς πού σέ ακολου
θούν προς μίμησι.

Καί όταν φτάσης στήν τελευταία στροφή, ρίξε καί τήν τελευταία σου ματιά, 
ατενισε τό θεόρατο οικοδόμημα, πού οί τελευταίες ακτίνες τοΰ ήλιου χρυσώνουν τήν 
Σημαία του, σκύψε εύλαβικά τό κεφάλι σου, καί στείλε τό στερνό σου χαιρετισμό, 
φέρνοντας στο νοΰ σου κάποιο βήμα, τό βήμα πού σοΰ άνοιξε διάπλατα "τήν πόρτα 
τής δημιουργίας καί σέ έκανε έπειτα νά όδηγήσης σταθερά τά ύπόλοιπα βήματά σου 
με σιγουριά στο πλακόστρωτο τοΰ δρόμου τής υπόλοιπης ζωής σου, τό βήμα που είναι 
άμεσα συνυφασμένο μέ τό ’Αστυνομικό Σόίμα, γιατί ξεκίνησε άπό τά κατάλευκα 
σκαλοπάτια τής Σχολής του, κάποιο άνοιξιάτικο πρωινό, έδώ καί τρεις μήνες.

Λάγιος Στυλιανός 
Δόκ. Άστυφύλαξ
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είναι ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού μεταδίδεται κάθε τετάρτη απόγευμα 
άπό τό Σταθμό ’Ενόπλων Δυνάμεων...».

*
*  *

—Επίσης ή γνωστή, κι’ άγαπημένη του κοινού τραγουδίστρια, δίς Λέλα 
Κατσαροΰ, έλεγε σέ συγκεντρωμένους καλλιτέχνες, τό βράδυ τής Πέμπτης, 23-8-56, 
μέσα στο Σταθμό των ’Ενόπλων Δυνάμεων, δπου υπηρετεί καί ώς υπάλληλος :

«...'Η  έκπομπή τής ’Αστυνομίας είναι καταπληκτική. Πολλές φορές έ'κλαψα 
άκούγοντας τά όμορφα κείμενά της. Δέν έχω άκούσει μέχρι σήμερα ωραιότερη έκ
πομπή. 'Όποιος δέν την άκούει, χάνει...».

** *
—Ό έξαιρετικός καλλιτέχνης κ. Π ι έ ρ ο Λ ο β ά τ η, πού γνωρίζει μεγάλη 

έπιτυχία κάθε βράδυ στο «Chez—Lapin» τοϋ Πειραιώς, τό άπόγευμα τής Δευτέρας, 
3-9-56, έπεκοινώνησε τηλεφωνικώς μέ την 'Υπηρεσία Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών 
τής ’Αστυνομικής Σχολής καί παρεκάλεσε νά υποβληθούν στο Διευθυντή της κ. 
Νικόλαο ’Αρχιμανδρίτη, τά συγχαρητήριά του γιά την «μοναδική έπιτυχία τών έκ- 
πομπών τής ’Αστυνομίας, γιά τις όποιες μιλάει όλη ή ’Αθήνα».

** *
—Ό υπέροχος καλλιτέχνης κύριος Γ ι ώ ρ γ ο ς  Κ α ρ α ν ι κ ό λ α ς, μόλις 

έπέστρεψε άπό καλλιτεχνική τουρνέ, τήν περασμένη ’βδομάδα, συνήντησε είδικώς 
υπάλληλον τών ’Αστυνομικών ’Εκπομπών, καί τοϋ έτόνισε ότι «όπου πήγε βρήκε 
θαυμαστάς τής ’Αστυνομικής ’Εκπομπής, τήν όποιαν παρακολουθεί ό ίδιος άνελλιπώς 
μέ τήν οΐκογένειάν του, προσφερθείς μάλιστα νά συμμετάσχη τακτικά στά άστυνομικά 
προγράμματα...

** *
Τέλος ύπογραμμίζομεν ιδιαιτέρως τις ένθουσιοόδεις κρίσεις καί τά κολακευτικά 

σχόλια, γιά τήν έκπομπή τής ’Αστυνομίας, τού δημοφιλούς πρωταγωνιστοΰ τού 
μουσικού μας Θεάτρου Κ ώ σ τ α  Χ α τ ζ ή  χ ρ ή σ τ ο υ ,  ό όποιος συνιστώ στους 
φίλους του νά παρακολουθούν τήν έκπομπή τής ’Αστυνομίας, ή όποια «έχει σημειώ
σει άλματώδη άνοδο μέσα στό ραδιόφωνο»—όπως χαρακτηριστικά τονίζει—καί ή 
όποια «πρέπει ν’ άκούγεται άπό κάθε Ελληνική οικογένεια...»

Εύχαριστοΰμε θερμά τούς καλούς—καλούς κ ι’ άγαπημένους μας φίλους, οί 
όποιοι, μέ τον τρόπο αύτό, προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στις καλλιτεχνικές προσ
πάθειες τού Διευθυντοΰ μας, καί τούς διαβεβαιοϋμεν ότι μέσα στήν καρδιά μας κα
τέχουν μία ζηλευτή θέση...

Σ. Πηλός



ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο. Φ. Α.
- Η  ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΡΑΣ1Σ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ -  
-ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥ

ΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ... -
_________________ Ύ π6 Άρχιφύλακος κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ ___________________

—Μας είχε δοθή, νομίζουμε, καί άλλοτε ή ευκαιρία νά σας μιλήσουμε για τον 
Ο.Φ.Α., τον λαμπρό δηλαδή "Ομιλο των Φίλων Αστυνομίας ’Αθηνών.

Καί οί αναγνώστες του περιοδικού αύτοΰ ξέρουν άρκετά άπό τήν δράση, την 
πλούσια καί κοινωνική δράση τών ευγενικών κυριών πού τον άποτελοΰν.

Σήμερα λοιπόν επιθυμούμε νά ολοκληρώσουμε τήν έ'ρευνά μας γύρω άπό τούς 
καλούς αύτούς φίλους μας, μέ τήν βεβαιότητα ότι εξυπηρετούμε τήν ’Αστυνομία, 
γιά χάρη τής οποίας δέκα ολόκληρα χρόνια ό Ο.Φ.Α. αγωνίζεται τον καλόν άγώ- 
να...

"Ενας σοφός τού περασμένου αιώνα έγραψε κάποτε : «...τό νά άδιαφορής 
γιά τήν καλωσύνη είναι τό ’ίδιο εγκληματικό όσο καί τό νά έπαινής τήν κακία...)). 
Αυτό είναι τό έμβλημα τού περιοδικού τούτου, πού, σάν μοναδικό του σκοπό, έχει 
τάξει νά ένισχύη τις μεγάλες προοδευτικές προσπάθειες όλων εκείνων, πού αθόρυβα 
καί άποτελεσματικά, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στήν Κοινωνία, καί πού παντού 
καί πάντα υπηρέτησε τήν αλήθεια, γυμνή τήν αλήθεια. Καί μονάχα αυτήν.

Γιατί τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», δεν είναι μονάχα ή θεωρητική άποψις τής 
’Αστυνομίας, μέ τις επιστημονικές καί επαγγελματικές μελέτες πού προετοιμάζουν 
τό έδαφος γιά μιά συνεχή άνοδο τού ’Αστυνομικού Σώματος. Είναι πρωτίστως καί 
προ παντός μιά μαχητική μονάδα, ένας στρατιώτης τής ’Αστυνομικής ιδέας, πού, 
στή μέση τής ζωής, μέ τό όπλο στο χέρι, δίνει τή σκληρή μάχη γιά χάρη τής ’Αστυ
νομικής Ιστορίας καί τού μεγαλείου της.

Δέν πιστεύω νά μήν συμφωνήτε όλοι σ’ αυτό ! ! ! . . .
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» δέν είναι ένα γραφείο, λίγοι υπάλληλοι καί μερικά 

ά,ρθρα...Είναι ένας νευρώδης πολεμιστής πού τόν συναντάμε νά κινήται άπό τόπο 
σε τόπο, πότε στή Θεσσαλονίκη, πότε στή Ρόδο, πότε στήν Πελοπόννησο, πότε στον 
Πειραιά, κ ι’ ίσως καί κάποτε στο εξωτερικό νά στρατολογή φίλους τής ’Αστυνομίας 
καί νά ξεριζώνη πάθη καί προκαταλήψεις....

’Ακούραστος καί τολμηρός, σεμνός καί μαχητικός ό Δ/ντής τους ό κ. Ν. ’Αρ
χιμανδρίτης, έδωσε τό παρόν παντού, όπου ένόμισε ότι μπορεί νά έξυπηρετήση τό 
’Αστυνομικό Σώμα—πολύ έλάχιστες «ελεύθερες» ώρες έχει...Γιατί τις πιο πολλές 
θά τόν συναντήσετε ν’ άγωνίζεται...

Τρέχει εδώ κι’ έκεΐ, δίχως νά σταματά ποτέ. Καί προσθέτει φίλους τής ’Αστυ
νομίας, φλογερούς καί ενθουσιώδεις, πού στέκουν ύπέρμαχοι καί βοηθοί της όταν 
ή άνάγκη τό άπαιτήση...

Καί τις πιο «άκατάλληλες» ώρες θά συναντήσετε στο σπίτι του συντάκτες τού 
περιοδικού ή υπαλλήλους τής άστυνομικής εκπομπής, νά τούς κατευθύνη, νά τούς 
δίνη οδηγίες, νά διορθώνη τά κείμενά τους, νά τούς διδάσκη καί νά τούς μΐταδίδη 
πίστη καί φλόγα άγωνιστική...

—Πιστεύει λοιπόν ό κ. ’Αρχιμανδρίτης ότι ή ’Αστυνομία δέν μπορεί νά άντα- 
ποκριθή στις άνάγκες τού δύσκολου έργου της, χωρίς τήν άγάπη καί τήν βοήθεια τών 
πολιτών...Καί προς αύτήν τήν κατεύνθυνση τά έδωσε όλα...
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···—Πάνω σ’ αύτή την θεμελιώδη πίστη του στηρίχτηκαν καί οί επόμενες γραμμές, 
αυτής της σύντομης έ'ρευνας, γύρω από την δράση καί τά έ'ργα τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών.

** *
’Αλλά άς εξετάσουμε τό ζήτημα άπ’ την άρχή.,.Καί ή. αρχή αύτή βρίσκεται 

στο 1945, τό κακοκαϊρι υποθέτω...
"Οσοι ζήσατε εκείνη την έποχή θά θυμάσθε άσφαλώς σέ ποια τραγική θέση 

εύρίσκετο ή ’Αστυνομία, μετά την κατοχή καί τό κίνημα...
Μ’ ένα μισθό πείνας...μ’ εξαντλημένους τούς όργανισμ.ούς τους άπ’ τις στε

ρήσεις...μέ άρρωστα καί αναιμικά τά παιδιά τους...βγήκαν στους δρόμους τότε οΐ 
άνδρες της ’Αστυνομίας Πόλεων γιά νά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τον Ε λ 
ληνικό λαό....

Μαύρα εκείνα τά χρόνια καί δυστυχισμένα γιά τήν ’Αστυνομία...Κι’ άπέναντι 
τόσες προκαταλήψεις, καί συκοφαντίες, καί κακοήθεια...

Μά ποιος τό πρόσεχε αύτό ; Καθένας τότε κύτταζε πώς νά ξανάφτειάξη τή 
ζωή του άπ’ τήν άρχή, πά
νω στά ερείπια πού μας ει- 
χεν άφήσει φεύγοντας ό πό
λεμος καί ή προδοτική έπα- 
νάστασις...

Τότε ίδρύθηκεν ό Ο.
Φ.Α. ’Αθηνών.

’Αντιγράφουμε άπό ε
πίσημη έκθεση τήν πάρα 
κάτω χαρακτηριστική πε
ρικοπή :

«...Τον ’Ιούλιο τού 
»1945, οπότε αί ελλείψεις 
«τροφίμων καί ρουχισμού 
»ήσαν άκόμη πολύ αΐσθη- 
»ταί, όμάς Κυριών-τής Ά - 
«θηναϊκής Κοινωνίας, άνα- 
«γνωρίζουσαι τάς θυσίας 
«εις τάς οποίας ύποβάλλον- 
» ται οί ’Αστυνομικοί πάν- 
» τότε καί άκόμη περισσότερον κατά τά έτη τής κατοχής καί, άντιλαμβανόμεναι τήν 
«οΐκτράν κατάστασιν εις ήν ειχον περιέλθει πολλαί οΐκογένειαι έξ αύτών, μαστίζομε - 
«ναι άπό ένδειαν, φυματίωσιν καί άδενοπάθειαν, λόγω τού γλίσχρου μισθού τών 
«προστατών των, άπεφάσισε νά έλθη έπίκουρος εις τήν δυστυχίαν των, ίδρύουσα 
«τον «'Όμιλον Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών», τού οποίου σποπός είναι ή προσπά- 
«θεια παροχής ήθικής καί υλικής βοήθειας τόσον προς τούς άνδρας τής Άστυνο- 
«μίας, όσον καί προς τά μέλη ,τών οικογενειών των, τάς χήρας καί τά ορφανά των. 
«Κατ’ άρχάς ή εργασία ήτο σιωπηρά. 'Ως Σωματεΐον ύπό τήν επωνυμίαν: «Ό -
«μιλος Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών)) άνεγνωρίσθη τάς τελευταίας ήμέρας τού Δε- 
«κεμβρίου τού 1945, ύπό τού Πρωτοδικείου ’Αθηνών...».

—'Η έκθεση αύτή μιλάει μόνη της γιά τά αισθήματα, τήν καλωσύνη καί τήν 
’Αγάπη προς τις άστυνομικές οικογένειες τών έκλεκτών κυριών, πού ήρθαν κοντά 
μας εκείνα τά ζοφερά χρόνια σάν άγγελοι παρηγοριάς καί βοήθειας...

Ναί ! ! ! Ά ν  όλοι μάς είχαν ξεχάσει, μέσα στήν σύγχυση πού επικρατούσε 
τότε, οί χριστιανικές καρδιές τών Κυριών μάς είχαν χαρίσει ολόκληρη τήν άγάπη 
τους...Αύτό καί μόνο φτάνει γιά νά στεκώμαστε προσοχή, όλοι όσοι άνήκουιχε στο
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’Αστυνομικό Σώμα, όταν άκοΰμε νά γίνεται λόγος για τον Ο.Φ.Α., τον 'Όμιλο 
αύτό πού στάθηκε κοντά μας σέ κάθε δύσκολη στιγμή μας καί τά έδωσε ολα για μας 
καί τά παιδιά μας...

’Αλλά δέν είναι μονάχα αύτό...
Αύτό είναι άπλώς ή άρχή... αρχή μιας όλοφώτεινης ζωντανής ιστορίας πού 

συνεχίζεται σήμερα ολόλαμπρη καί πανέμορφη, μέσα στις πιο ευοίωνες συνθήκες...
"Οταν λοιπόν τον Δεκέμβριο ό Ο.Φ.Α. άναγνωρίστηκε απ’ τό Πρωτοδικείο, 

επεδόθη άμέσως στο έργο για την άνακούφιση των άστυνομικών, μέ ζήλο, μέ όρεξη, 
μέ πίστη, μέ καλωσύνη, μέ κατανόηση...

’Ήταν τότε γιορτές...Χριστούγεννα...Ό κόσμος πηνηγύριζε στην ελεύθερη 
πια πατρίδα, ένώ οΐ αστυνομικοί στούς δρόμους, συνέχιζαν τό έργο τους, για τή δια
φύλαξη των αγαθών τών πολιτών, πιστοί προασπισταί τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας τους...Χριστούγεννα ! ! !

Μά πριν καλά-καλά φέξη, πριν άκόμα χτυπήσουν χαρμόσυνα τά σήμαντρα 
τών Ναών, οί κυρίες αύτές ξεχύθηκαν στούς δρόμους, μέ ένα σωρό δέματα ύπό μάλης, 
καί τράβηξαν νά έπισκεφτοΰν τά φτωχόσπιτα τών άστυνομικών, γιά νά τούς φέρουν 
τό χαμόγελο καί την εύτυχία...

Καί μοίρασαν...Καί μοίραζαν υλη την ημέρα χίλια δώρα, πού κατώρθωσαν νά 
μαζέψουν δεξιά κι’ αριστερά, πουλόβερ, υφάσματα, μάλλινα καί βαμβακερά, ανδρικά, 
γυναικεία καί παιδικά φορέματα, πουκάμισα, κάλτσες, παιδικά παπούτσια, κουβέρ
τες, σαπούνι, τετράδια, σοκολάτες, παιχνίδια...

Ά ν  κάνουμε ένα πρόχειρο απολογισμό τής βοήθειας πού παρεσχέθη στις 
αστυνομικές οικογένειες, μονάχα έκείνη τήν ήμερα, θά απορήσουμε καί θά συγκινη- 
θοΰμε.,.Κι’ ίσως, μέ δακρυσμένα μάτια νά γονατίσουμε. μπροστά σέ κάποιο Εικό
νισμα...γιά νά παρακαλέσουμε θερμά τον Θεό νά άνταποδώση τό καλό πού μάς έκα
ναν οί γλυκειές αύτές ήρωΐδες του καθήκοντος, σέ μιά στιγμή δύσκολη γιά μας καί 
τά παιδιά μας...

Αύτά είναι τά πρώτα δειλά βήματα τών Κυριών του Ο.Φ.Α... Κι’ υστεοα 
τα βήματα αύτά έγιναν πιο γρήγορα...τό πεδίον δράσεώς τους αύξήθηκε,.,ή αγάπη 
τους ολοένα καί μεγάλωνε...ωσπου έφτασε στο σημερινό ζηλευτό σημείο...

Ό  Ο.Φ.Α. εξυπηρέτησε τούς πάσχοντας αστυνομικούς άθόρυβα, άνώνυμα, 
αλλά άποτελεσματικά...

Μέχρι ποϋ έφτασε ό κύκλος τής δράσεώς του μπορεί νά καταλάβη κανένας, 
άν άναφερθή τό γεγονός ότι ένήργησε καί έπέτυχε τόσες φορές νά σταλούν δέματα 
στά παιδιά τών άστυνομικών καί άπό τήν ’Αμερική άκόμα...

Ή  Επιτροπή Ιατρικής περιθάλψεως τού Ο.Φ.Α. έπέτυχε μεγάλην δωρεάν 
φαρμάκων γιά τό φαρμακείο του, προσφέρει δωρεάν ιατρικές έξετάσεις, άναλύσεις, 
ακτινοσκοπήσεις, άκτινογραφίες, διαθερμίες, φάρμακα, διάφορες θεραπείες, νοσηλεία 
σέ νοσοκομεία, έγχειρήσεις, ορθοπεδικά μηχανήματα, ζώνες υγείας, γυαλιά, πενι- 
κιλλίνες, στρεπτομυκίνες, τροφές διαίτης, δωρεάν χρηματικά βοηθήματα, ναΰλα σέ 
γονείς άστυνομικών πού έπιθυμοΰν νά στείλουν τά παιδιά τους στήν έπαρχία γιά πα- 
ραθερισμό, ύποτροφίες σέ παιδιά άστυνομικών, βιβλία, τετράδια, σχολική υλη, βρε
φοκομικά δέματα στά νεογέννητα, δωρεάν Δικηγόρους σέ άστυνομικούς γιά άστικές 
υποθέσεις, καί ένα σωρό άλλα πράγματα τά όποια δέν είναι δυνατόν ν’ άναφερθοϋν 
στήν περιληπτική μας ετούτη έρευνα...

Νά γιατί ό Ο.Φ.Α. κατακλύζεται κυριολεκτικά άπό χιλιάδες γράμματα 
εύγνωμοσύνης άπό άστυνομικές οικογένειες, πού βρήκαν στά πρόσωπα τών Κυριών 
αύτών τον Μεγάλο προστάτη τών σπιτιών τους. Καί μήπως ό Ο.Φ.Α. δέν βοή
θησε χρηματικώς καί τό ’Αστυνομικόν Νοσοκομείο καί τού έδώρησε τήν δαπάνη 
εγκαταστάσεως ώτορινολαρυγγολογικοΰ τμήματος, έπιπλα, έργαλεία, έπισκευήν
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τής ηλεκτρικής του έγκαταστάσεως και συμπλήρωση του μικροβιολογικού του έργα- 
' στηρίου ;

Μήπως δέν του έδώρισε έπιπλα, εργαλεία, μπλούζες του βοηθητικού προσω
πικού, τό όποιον μάλιστα καί κατ’ έπανάληψιν έμισθοδότησε;

Ό Ο.Φ.Α. εργάζεται αδιάκοπα γιά τήν ’Αστυνομία...βοηθεί...βοηθεϊ παντού
και παντα...

Άναγνωρίζουσα τις υπηρεσίες του ή Α. Μ. ή λατρευτή Βασίλισσά μας, 
έδέχθη καί έθεσε τον Ο.Φ.Α. ,ύπό τήν υψηλή Της προστασία...

Αυτό είναι κάτι πού πρέπει όλοι νά τό προσέξουμε, γιατί άποδεικνύει ποιο 
πολύτιμο έργο έπιτελεΐ ό μικρός αυτός όμιλος του Ο.Φ.Α. μέσα σέ τόσες μάλιστα 
αντιξοότητες, δεδομένου ότι οί πόροι του είναι περιωρισμένοι...

Γιατί οί πόροι του είναι : συνδρομές των μελών, μηνιαίες εισφορές, δωρεές 
καί εισπράξεις εορτών καί παραστάσεων.

Έδώ> θά μάς επιτρέψετε νά ανοίξουμε μιά παρένθεση : "Οσοι άγαπά.τε τήν 
Αστυνομία, όσοι αναγνω
ρίζετε τις υπηρεσίες της, 
ένισχήστε τον Ο.Φ.Α., 
ώστε νά μπορέση νά άξιο- 
ποιήση μιά μέρα όλες τις 
ευγενικές του φιλοδοξίες.
Είναι ή πιο θετική βοήθεια 
πού μπορείτε νά μά,ς προσ
φέρετε.

Καί τον αγαπούν τον 
Ο.Φ.Α..... καί τον ενισχύ
ουν...εκλεκτά μέλη τής ’Α
θηναϊκής Κοινωνίας, αλλά 
καί χιλιάδες κόσμου στέ
κουν παρά τό πλευρό του...

Αύτό άποδείχτηκε τρα
νά από τήν μεγαλειώδη 
επιτυχία πού έσημείο^σε ή 
έφετεινή κλήρωση τού Λα
χείου του...

,

Κορίτσια τής Παιδική; Στέγη; Ο.Φ.Α. Έκάλη; σύρουν 
τό χορό κατά τή διάρκεια ψυχαγω γικού άιτογεύματο;.

** *
Ή  Κλήρωση αύτή έγινε τήν Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου, στην Λέσχη του, Κολο- 

κοτρώνη 47.
Είναι μιά λέσχη ύπερμοντέρνα, καθαρή, άνετη... Είναι μιά πολιτισμένη γωνιά, 

πού μέσα της νοιώθεις ευτυχία, καί ξεχνάς τά προβλήματα τής ζωής καί χαίρεσαι 
καί σοΰ γεννιέται ή επιθυμία νά τραγουδήσης καί νά ρεμβάσης...Υπηρετικό προσω
πικό άψογο...Διακόσμηση ακριβού γούστου...Τάξη καί πάστρα...καί φιλοξενία πού 
σοϋ κλέβει τήν καρδιά...Αυτή είναι μέ δυο λόγια ή Λέσχη τού Ο.Φ.Α. μέσα στήν 
καρδιά τής ’Αθήνας, στήν οδόν Κολοκοτρώνη...

’Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκε πολύς, διαλεχτός κόσμος εκείνη τήν Κυριακή... 
Καί ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Κόκκινος, ό Δ/ντης ’Αθηνών κ. 
Γεωργίου, καί έκπρόσωποι όλων των ’Αθηναϊκών τάξεων...

Τούς προσερχομένους ύπεδέχοντο οί καλόκαρδες καί εύγενέστατες κυρίες τού 
Ο.Φ.Α., μέ επικεφαλής τήν Γενική Γραμματέα τους, τήν δραστήρια καί έξαιρετική 
κυρία Ευτυχία Ίωακείμογλου. Δίχως πολλά λόγια, δίχως μεγαλόσχημες επιδείξεις, 
απλά., σεμνά καί τόσο συμπαθητικά έγινε ή κλήρωση μέσα σέ μιά πολιτισμένη καί
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εγκάρδια ατμόσφαιρα...Έβασίλεψε καί ή σχετική καί απαραίτητη άγωνία...Καί ή 
μεθυστική έλπίδα τής τύχης, πού τήν είδαμε όλοι νά πλανιέται άπό πάνω μας, νά 
διαγράφη κύκλους προκλητικά κ ι’ ύστερα νάρχεται νά γλυκοφιλα τήν πρώτη τυχερή, 
τήν ωραιτοτάτη δίδα Ρίκα Ποθητού, πού κέρδισε το πολυτελέστατο αύτοκίνητο 
Φόλς—Βάγκεν.

'Ύστερα ξανακτύπησαν οΐ καρδιές... Έκτύπησαν πολλές φορές, μέχρις ότου 
τά μικρά χαρτάκια άπλωναν ευτυχισμένα χαμόγελα έναλλάξ στον κ. Γιάννη Στραΐ- 
δάρη, τον κ. Γεώργιο Σταθουλόπουλο, καί τον κ. ’Ιωάννη Γκατένιο, πού κέρδισε 
καθένας καί άπό ένα κομψό σκουτεράκι...

ΚΓ όταν το Μηχανοκίνητο τυχερών ξεκίνησε άπ’ τήν όδό Κολοκοτρώνη
μιά τόσο συμπαθητική ομορφιά ξεχύθηκε άπό παντού γιά νά στεφάνωση τις κυρίες 
τού Ο.Φ.Α., πού έπλεκαν τό έγκώμιον της ’Αστυνομίας...

Τά άναψυκτικά πού προσφέρθησαν στή συνέχεια, έμοιαζαν μέ τό θεϊκό 
εκείνο «νέκταρ» τής μυθολογίας, άφοΰ τό πρόσφεραν καρδιές πλημμυρισμένες χρι
στιανική δροσιά καί άπέραντη καλωσύνη... Ό κ. ’Αρχηγός ευχαρίστησε τις κυ- 

ΚΓ ήταν συγκινημένος ό παλαίμαχος αυτός ηγέτης μας... Καί άγκάλιαζεριες.
μέ τό καλόκαρδο βλέμμα του, όλους έμάς πού, ύπό τάς διαταγάς του, αγωνιζόμαστε 
τον κοινωνικόν άγώνα μέ πίστη στο Θεό καί στήν Ελλάδα...

...Ή  όμορφη αυτή γιορτή τέλειωσε, μά κάτι άφησε στις καρδιές μας... Κάτι 
μεγάλο καί άπιαστο, κάτι σάν ευτυχία κ ι’ ευγνωμοσύνη μαζί...

** *
Τήν άλλη μέρα τό περιοδικό μας βρέθηκε στο άπλό καί άπέριττο γραφειάκι 

τού Ο.Φ.Α., πού στεγάζεται μέσα στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση...
’Έτσι, γιά μιά μικρή συνεντευξούλα μέ τις καλές κυρίες...
Βρήκαμε εκεί ένα ένθουσιώδες έπιτελεΐο πού επιδέξια καί μέ χαμόγελο τό 

κατηύθυνε ή κ. Ίωακείμογλου, περιβαλλομένη άπό τις εκλεκτές συνεργάτιδές της.
Καθίσαμε στήν πέτσινη πολυθρόνα τού γραφείου καί περιμέναμε νά τελειώση 

ή κ. Ίωακείμογλου, γιά νά τήν... άνακρίνουμε...
Τό τηλέφωνο κουδούνιζε κάθε δυο λεφτά... ενώ άντικρυ, στον τοίχο, φωτο

γραφίες τού Ο.Φ.Α. δημιουργούσαν ένα γαληνεμένο φόντο...
—Καί τώρα κ. Ίωακείμογλου, τί έχετε νά μάς... έξομολογηθήτε;
—Πρώτα θέλου νά πώ ότι είμαι πλημμυρισμένη συγκίνηση, γιά τήν άγάπη 

καί τήν βοήθεια τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, ή οποία μάς έβοήθησε άποτελεσματικά 
στά δέκα αύτά χρόνια τής ζωής μας, ώστε νά άποκτήσουμε ιδιόκτητη περιουσία 
καί θαυμάσιες εγκαταστάσεις στήν Έκάλη, μέσα σέ πευκόφυτη, θαυμάσια τοποθε
σία...

—Καί τά... όνειρά σας ;
—’Άρχισαν ήδη νά πραγματοποιούνται, μέ τήν κατασκευή τών νέων κτιρίων 

μας, 7.500 πήχεων, πού έσχεδίασε άνιδιοτελώς ό κ. Ίωακείμογλου. ‘Έτσι άπόκτάμε 
ένα τέλειο "Ιδρυμα.

—Καί τί θά στεγάση ;
—Αυτό είναι μυστικό. Ά ν  σάς τά πώ όλα, τί θάχετε μετά νά γράψετε στά 

εγκαίνια, πού θά γίνουν πολύ γρήγορα ;
—Σωστά. Τίποτε άλλο ;
—Δέν ξέρω τί έπιτελέσαμε. Δέν μάς άρέσουν οί διαφημίσεις. Ξέρω όμως ότι 

προσπαθήσαμε νά μήν άφήσουμε παραπονεμένο κανένα—προσπαθήσαμε—νά φέ
ρουμε τό γέλιο στά πικραμένα χείλια, τήν υγεία στούς άρρωστους, τή χαρά στούς 
δυστυχισμένους. Γιατί σάς άξίζει. Προσφέρετε τόσα πολλά στήν κοινωνία. Φτω
χοί καί περιφρονημένοι δέν σταματάτε νά θυσιάζεσθε γιά μάς. 'Ο Ο.Φ.Α. προ
σπαθεί νά σάς άνταποδώση τήν καλωσύνη καί τούς ηρωισμούς σας...
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Έδώ γίνεται μικρή διακοπή, γιατί ή κ. Ίωακείμογλου αναστατωμένη βγά
ζει τό μαντήλι να σκουπίση τά βουρκωμένα μάτια της... Μιλάει με τοσο πονο για 
τις άστυνομικές οικογένειες ! ! ! Μια σκηνή απερίγραπτης ομορφιάς ! ! !

Πάνω στήν ώρα μπαίνει μιά πανέμορφη κοπελίτσα.
—«...Μέ συγχωρεΐτε, κ. Ίωακείμογλου, πού σας διακόπτω, άλλά ένας άστυ- 

νομικόε, πού είχε άρρωστο τό παιδάκι του, μέ παρεκαλεσε να σάς ευχαριστήσω για 
τις 500 δραχμές πού είχατε τήν καλωσύνη νά τοϋ στείλετε...».

Έδώ άφήνουμε τό φιλόξενο γραφειάκι τού Ο.Φ.Α. ενώ υπάλληλοι πηγαι
νοέρχονται καί ό οργασμός αυτός τής δουλειάς, δίνει μια εικόνα τοϋ τροπου που κι
νείται ό "Ομιλος Φίλων τής ’Αστυνομίας... 'Η ώρα είναι μιάμιση πιά... Μεσημέρι... 
Άλλά κανένα δέν είδαμε νά φύγη...

** *
Καί ό κ. ’Αρχιμανδρίτης δέν έμεινε ικανοποιημένος μόνο άπ’ αύτά... Λάτρης 

καί θαυμαστής τής δημι
ουργικής προόδου θέλει νά 
όλοκληρώση τήν προσπά- 
θειάν του, σχετικά μέ τον 
Ο.Φ.Α. ’Αθηνών.

"Ενα πρωί λοιπόν μάς 
παίρνει μαζί του καί πάμε 
μιά... βόλτα μέχρι τήν Έ- 
κάλη...

—’Αλήθεια ! Γιά νά 
μπορέση κανείς ν’ άκολου- 
θήση αύτόν τον άνθρωπο 
πρέπει νάχη γερά πόδια, 
πολύ αντοχή καί ύπομονή.
Δέν- σταματά ποτέ. Καί, 
έδώ πού τά λέμε, δέν ικα
νοποιείται καί εύκολα. "Ο
λο μάς ζητά περισσότερα.
Μερικές φορές μάλιστα μάς 
λέει δτι «τεμπελιάσαμε».
Κι’ έμείς δλο καί δεκαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας γιά νά τον ευχαριστήσουμε.

Στο δρόμο λοιπόν γιά τήν Έκάλη... Μά, μήπως νομίζετε δτι άπολάψαμε τή 
διαδρομή ; Μπά...

Ό χρόνος είναι χρήμα, γιά τόν Διευθυντή μας... Κι’ έτσι καί στή διαδρομή 
δέν μάς άφησε ούτε λεπτό... 'Οδηγίες γιά τήν έκπομπή... 'Οδηγίες γιά τό γράψιμο...

«Περισσότερη δουλειά... Λιγώτερη φλυαρία...»
«Θά κάνης εκείνο... Θά βρής τόν άλλον... Θά...»
...Καί όταν οί κήποι, καί τά σπίτια ερχόντουσαν καί φεύγανε γρήγορα, χωρίς 

νά προφτάσουμε νά τά παρακολουθήσουμε... ενώ ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, συνέχιζε :
«...Θέλω στήν έκπομπή αύτό πού δέν έχει ξαναγίνει άλλοτε. "Ενα άθλο τής 

’Αστυνομίας. Είστε ικανοί νά μέ βοηθήσετε ;...»
Κάποτε φτάσαμε...
'Οδός Σέμελης... τό αυτοκίνητο σταμάτησε... Μπροστά μας ή παιδική Στέγη 

Έκάλης, τό μεγαλόπρεπο οικοδόμημα τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών....
Έδώ τά παιδιά των αστυνομικών βρίσκουν καθαρό άέρα, περιποίηση, καλό 

φαγητό, σύγχρονο σχολείο, άνετο ύπνο, στοργή καί αγάπη...

Μαθητές καί μαθήτριες τής Παιδικής Στέγης Ο.Φ.Α. 
Έκάλης.
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Σας έχουμε ξαναμιλήσει γ ι’ αυτήν την παιδική Στέγη, πού άποτελεϊ ένα 
υπέροχο σχολείο καί οικοτροφείο μαζί...

Φτάσαμε σέ ούρα φαγητού...
Είδαμε τά παιδάκια νά πλένουν τά χέρια τους, νά προσεύχιυνται καί νά τρώνε 

μέ όρεξη το καλομαγειρεμένο, πλούσιο φαγητό τους...
Συναντήσαμε τις δασκάλες τους, τήν άδελφή-νοσοκόμα, τό ύπηρετικό προσευ- 

πικό... Ρωτήσαμε... Έπισκεφτήκαμε τον κάθε χώρο καί τό κάθε διαμέρισμα του 
καί μεταφέρουμε εδώ μέ μια λέξη όλες μας τις εντυπώσεις : « ’Όνειρο»... Είναι 
ένα μικρό παλατάκι, άνετο, πεντακάθαρο, κομψό, μέ δλες τις σύγχρονες άνέσεις...

"Ενας ρυθμός απαλός κινεί τά πάντα, καί μια γαλήνη ανέκφραστη κυριαρχεί...
Δέν θυμώμαστε ακριβώς τί είδαμε... Νοιώθουμε δμως ακόμα τώρα τήν ίδια 

ευτυχία πού μας σκλάβωσε σάν βρεθήκαμε κοντά του...
Επικρατούσε έκεΐ μια άτμόσφαιρα βελούδινη, ξένη προς τήν τραχύτητα 

τής δουλειάς μας...
Διακοσμήσεις γουστόζικες... Τέχνη καί χρώματα, χαρά καί ύγεία...
"Ολα είχαν κάποια χάρη... καί οί άνετοι θάλαμοι τών παιδιών μια γοητεία... 
θ', θάλαμοι αυτοί λάμπουν, δπως λάμπουν καί τά προσωπάκια τών παιδιών...

Τηλέφωνο, λουτρά μαρμάρινα, 
φούρνος, τεράστιο ηλεκτρικό ψυγείο, 
βιβλία, θρανία... δλα, μαζί ενωμένα 
έφτειαχναν ένα ονειρεμένο σύνολο...

Ό Διευθυντής μας, ό στοργι
κός αύτός πατέρας καί καλός οι
κογενειάρχης, πιάνει ψιλή κουβεν- 
τούλα μέ τά παιδιά... Κι’ εκείνα 
τού μιλούν φιλικά, καί ολοένα επα
ναλαμβάνουν δτι έδώ μέσα περνά- 
νε υπέροχα καί δέν θάθελαν ποτέ 
νά φύγουν γιατί τίποτε δέν τούς 
λείπει...

Θέλετε πιστή περιγραφή τών 
κτιρίων ; Μά τί σημασία έχουν τά 
άψυχα ντουβάρια, μπροστά στήν 
ζωή, τήν πανέμορφη ζωή, πού ύ- 
ψώνει ίσαμε τον ούρανό ένα μεγα
λόπρεπο κτίριο! Τό κτίριο τής εύ- 
τυχίας τών παιδιών μας...

...Θά θέλαμε άκόμα νά σάς 
μιλήσουμε γιά δ,τι είδαμε, άλλά ό 
χώρος τής δικαιοδοσίας μας εξαν
τλήθηκε... Δέν προφτάσαμε νά σάς 
τά πούμε δλα... Δέν προφτάσαμε 
ν’ άρχίσουμε κάν... Δέν προφτά
σαμε νά σάς μιλήσουμε καί γιά

^ ‘α ^ΨΙ0Ί;τ' ΤΡαττεζαρίας της Παιδικής Στέ- τ ή Σχολή Ρ α π τ ικ ή ς  κ α ί Κ οπτικής, 
γης Ο.Φ.Α. Αθηνών, εις Έκάλον, κατά τήν ι  ̂ / » -, /κ . ■ ' 1 που δ ίνει σ τα  π α ιδ ια  μας ενα πολυ-διαρκειαν γεύματος. , , ,

τιμο εφόδιό γ ια  το Μ έλλον...
...Δέν πειράζει δμως... Φτάνουν κι’ αυτά... 

δτι ό Ο.Φ.Α. ’Αθηνών έπιτελεΐ ένα υπέρλαμπρο
Φτάνουν γιά νά σάς πείσουν δλους 
έργο...
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’Άς εΐναι τουλάχιστον βέβαιες οί ευγενικές Κυρίες του δτι κέρδισαν γιά πάντα 
τήν εύγνωμοσύνη ολοκλήρου του ’Αστυνομικού Σώματος, γιά δσα μεγάλα καί θαυ
μαστά νύχτα καί μέρα μάς προσφέρουν...

Ναί ! ! ! Σεβαστές μας Κυρίες, πάντα καί παντού θά σάς θυμώμαστε καί 
θά σάς άγαπάμε. Καί θά προσευχώμαστε στην Παναγιά νά Σάς προστατεύη καί 
νά Σάς εύλογή...

—"Οσο γιά τά καινούργια κτίρια του Ο.Φ.Α. στην Έκάλη, δίπλα στην 
παιδική Στέγη, καί τά όποια επίσης έπισκέφτηκεν ό Διευθυντής μας, ό άκούραστος 
κ. ’Αρχιμανδρίτης, άς έπιφυλαχτοΰμε νά τά περιγράφουμε στά εγκαίνια...

"Ενα πράγμα μονάχα μπορούμε νά πούμε δτι είναι ένα θαύμα τεχνικής, άνέ- 
σεων καί οικοδομικής...

Κλείνοντας αυτήν τήν βιαστική ερευνά μας επιθυμούμε νά έπαναλάβουμε 
τά λόγια τού κ. ’Αρχιμανδρίτη, σχετικά μέ τον Ο.Φ.Α. ’Αθηνών.

«...Μάθετε στά παιδιά σας νά προσεύχωνται κάθε βράδυ στο Θεό γ ι’ αυτές 
τις καλές κυρίες... Γιατί έ'χουν άποδυθή σ’ ένα ήρωΐκό αγώνα, άληθινά μεγαλειώδη...»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ

Βρήκε τραγηκό θάνατο. Κρίμα εις τά νειάτα του, κρίμα εις τά όνειρά του.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 62

«Περί τοΰ τρόπου δ ιαπ ιστώ σεω ς τής ίκανότητος πρός κατάταξιν  υποψ ηφ ίω ν  
Α σ τυ φ υ λ ά κ ω ν» .

’Άρθρον 1 .  Πρός διαπίστωσιν των ύπό τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν. Δ/τος 2458/1953, προβλε- 
πομένων προσόντων των υποψηφίων πρός κατάταξιν Αστυφυλάκων, υποβάλλονται οΰτοι εις έξέ- 
τασιν παρ’ Επιτροπής έδρευούσης έν τή Σχολή ’Αστυφυλάκων καί άποτελουμένης έκ τοΰ έκά- 
στοτε Διοικητοΰ ή 'Τποδιοικητοΰ αύτής, ώς Προέδρου, τοΰ Κοσμήτορος ταύτης καί ένός ’Αστυνό
μου εκ τοΰ διδακτικοΰ προσωπικού των Σχολών, ώς μελών, οριζόμενων τοΰ τελευταίου τούτου 
ώς καί τοΰ άναπληρωτοΰ αύτοΰ διά διαταγής τοΰ ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεων.

"Αρθρον 2 . Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων ορίζει έκάστοτε διά διαταγής του τάς 
ημέρας έξετάσεως των υποψηφίων, καθ’ ας ούτοι δέον νά παρίστανται έφωδιασμένοι μέ τά δελτία 
ταυτότητος αυτών καί τά Απαραίτητα είδη γραφικής ΰλης (χάρτην, μελάνην, κονδυλοφόρον, στυ- 
πόχαρτον) εις τό οίκημα τής Άστυν. Σχολής ’Αστυφυλάκων.

Άρθρον 3. Ή  κατά τό άρθρον 1 έξέτασις τών υποψηφίων διεξάγεται γραπτώς καί προφο-
ρικώς.

1. Η γραπτή έξέτασις, συνίσταται: α) εις τήν λήψιν δείγματος γραφής καθ’ ύπαγόρευσιν 
μέχρι δέκα σειρών έκ τοΰ βιβλίου ΣΤ' τάξεως Δημοτικού Σχολείου καί εις τήν δι’ ολίγων άνά- 
πτυξιν ένός άπλοΰ θέματος.

Διά τής έξετάσεως ταύτης κρίνεται ή ορθογραφία, αί γνώσεις καί ό τρόπος, καθ’ όν διατυ
πώνει τά διανοήματά του ό ύποψήφιος.

β) Εις λύσιν άπλοΰ προβλήματος στοιχειώδους Αριθμητικής (πρόσθεσις, άφαίρεσις, πολλα
πλασιασμός καί διαίρεσις).

2. Ι ί  προφορική έξέτασις συνίσταται εις ερωτήσεις άπευθυνομένας κατ’ έλευθέραν κρίσιν 
τής Επιτροπής, πρός διαπίστωσιν άφ’ ένός μέν τών ψυχικών καί διανοητικών προσόντων τών υπο
ψηφίων (εύφυΐα, άντίληψις, νοημοσύνη, εύστροφία πνεύματος, παρατηρητικότης, αισθήματα 
ικανοτης συζητήσεως (διακριτικότης κλπ .) άφ’ έτέρου δέ τών σωματικών προσόντων αυτών, παρά- 
στασις εν γενει, τυχόν ϋπάρχουσα δυσμορφία, συμπεριφορά, τρόπος έκφράσεως, τόνος φωνής, 
χειρονομία, ΰφος (στυλ) τοΰ υποψηφίου κλπ..

Ά ρθρον 4 . Κατά την υπό τοΰ προηγουμένου άρθρου προβλεπομένην έξέτασιν οί υποψήφιοι 
βαθμολογούνται παρ’ έκάστου μέλους τής Επιτροπής κεχωρισμένως, εις τε τά γραπτά καί προ
φορικά απο 0—20, βάσει δέ τών βαθμών τούτων έξάγεται κεχωρισμένως πάλιν ό μέσος όρος τής 
γραπτής καί ό μέσος τοιοϋτος τής προφορικής έξετάσεως.

Κατάλληλος πρός κατάταξιν θεωρείται ό ύποψήφιος δστις συγκεντρώνει ώς μέσον ορον βα
θμολογίας ε’ίς τε τήν γραπτήν καί τήν προφορικήν έξέτασιν, κεχωρισμένως, τόν βαθμόν 10.

Αρθρον 5. Οι κατά τό προηγούμενον άρθρον κρινόμενοι κατάλληλοι πρός κατάταξιν, παρα- 
πεμπονται Ακολούθως ύπό τοΰ ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεων ένώπιον τριμελούς ’Επιτροπής έξ Ύγειον. 
Άξ/κών τοΰ Σώματος, όριζομένων ύπό τούτου,πρός κρίσιν τής σωματικής ίκανότητος αυτών (ύγεία, 
Ανάστημα, στηθική περίμετρος κλπ.).

Η κρίσις τής Ύγειον. ’Επιτροπής στηρίζεται εις τήν αύτοπρόσωπον έξέτασιν τών ύποψη- 
φίων μετά προηγουμένην κατ’ ιδίαν έξέτασιν αυτών εις τά ειδικά εξωτερικά ιατρεία τοΰ Αστυ
νομικού, των Στρατιωτικών ή άλλων Κρατικών ή έπιχορηγουμένων ύπό τοΰ Κράτους Νοσοκομείων. 
Ό  Ανώτερος ή Αρχαιότερος τών Ύγειον. Άξ/κών προεδρεύει τής ’Επιτροπής, ή δέ ψήφος του εΐνα1- 
ισότιμος πρός τήν τών έτέρων μελών. Αί αποφάσεις τής ’Επιτροπής ταύτης είναι τελεσίδικοι, 
λαμβάνονται δέ κατά πλειοψηφίαν.

“Αρθρον 6 Νοσήματα καί βλάβαι, ή ΰπαρξις τών όποιων καθιστά Ακαταλλήλους τούς φέ-
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ροντας ταύτα πρός κατάταξιν είς το Άστυν. Σώμα, ορίζονται τά προβλεπόμενα ύπό τοΰ Δ/τος 
της 2/7-18-8-1949 «περί τροποποιήσεως τοϋ άπό 14-7-37 Β.Δ. «περί έξετάσεως της σωματικής 
ίκανότητος των υποψηφίων πρός εισαγωγήν εις τά Στρατιωτικά Σχολεία κλπ .» έπεκτεινόμενα 
ώς ακολούθως :

α) Εις τάς ύπ’ άριθ. 6 τοϋ Πίνακος I τοϋ ανωτέρω Δ/τος παθήσεις, περιλαμβάνονται καί 
τά υπολείμματα παθήσεων φυματιώδους φύσεως, μετά ή άνευ κλινικής σημασίας, κλινικώς ή άκτι- 
νολογικώς διαπιστούμενα. . ν

β) Ή  ύπ ’ άριθ. 179 γενική διάταξις άντικαθίσταται διά τής κάτωθι :
’Οπτική όξύτης άμφοτέρων των οφθαλμών ούχί κατώτερα τών 8/10, διορθουμένη δι’ ύέλων 

είς 10/10.
γ) Ή  μερική απώλεια όδόντων καί ή τερηδών μερικών όδόντων, ή σκολίωσις τοΰ ρινικοΰ 

διαφράγματος, ή πυώδης ή κρυπτική άμυγδαλΐτις, ή βουβωνοκήλη, ή έπιγαστρική κήλη καί ή 
κιρσοκήλη δεν καθιστώσι τον υποψήφιον ακατάλληλον προς κατάταξιν είς τό Άστυν. Σώμα, έφ’ 
όσον οΰτος υφιστάμενος την δέουσαν θεραπείαν καί έπανεξεταζόμενος ύπό τής Ύγειον. ’Επιτρο
πής κατατάξεως, εύρεθή άποκαταστήσας τάς έλλείψεις ή παθήσεις ταύτας.

Άρθρο ν 7 . Μετά την υγειονομικήν έξέτασιν, καταρτίζεται ό τελικός πίναξ τών καταλλή
λων καί σωματικώς ικανών πρός κατάταξιν εις τό Άστυν. Σώμα, έξ ού δ Αρχηγός τοΰ Σώμα
τος καλεϊ πρός φοίτησιν είς την οίκείαν Αστυνομικήν Σχολήν άριθμόν ’ίσον πρός τον ύπό τής 
Γ.Δ.Δ.Λ. έγκριθέντα τοιοϋτον πρός κατάταξιν.

Άρθρον 8 . Ό  ύπ ’ άριθ. 62/5-9-1952 Κανονισμός «περί εισιτηρίων εξετάσεων ύποψηφίων 
πρός κατάταξιν είς τό Ά στυν. Σώμ,α διά τον βαθμόν τοϋ άστυφύλακος καταργεΐται.

Έν Άθήναις τή 9 Μαρτίου 1956 
Ό  Αρχηγός 

ΝΙΚ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οταν τό βράδυ σταματάτε γιά οίονδήποτε λόγο σ’ ένα δρόμο, πού δεν φωτίζε
ται αρκετά, πρέπει νά άφήσετε άναμμένο τό κόκκινο φως, πού είναι πίσω  στο  

αυτοκίνητο. Ή  παράλειψι αυτή έγινε πολλές φορές αφορμή δυστυχημάτων.

-·
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Μετερρυθμίσθη ή ποινή τής οριστικής άπολύσεως εις την τοιαύτην τής άργίας 
δι’ άπολύσεως κατόπιν άποφάσεων τοΰ Συμβουλίου Επικράτειας των κάτωθι αστυ
φυλάκων : Ήλιοπούλου Κωνστ., Τούμπα Διον., Άνδρουλάκη Ίωάννου, Ζαπάντη 
Μηνά, Καλλιοτζάκη Νικ., Καλαθά Νικολ., Πολυτσέρη Ζαχ., Κάππα Κωνστ., καί 
Κόκκινη Παναγιώτου.

— Παρητήθησαν τοΰ Άστυν. Σώματος οΐ : Άνθ/μος κ. Νάστος Γεώργ. καί 
άστυφύλακες Ζέρβας Βασιλ., Κατσίρης Εύαγγ. καί Άθανασούλης Ιωάννης.

—Άπελύθη τοΰ Άστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, ό άστυφύλαξ Φραγ- 
κάκης Γ εώργιος.

—Διεγράφη τοΰ Άστ. Σώματος την 21-8-56, έπομένην τοΰ θανάτου του, 
ό άστυφύλαξ Κούτρας Νικόλαος.

—Προήχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ ύπαρχιφύλακος οί μέχρι τοΰδε άστυφύ
λακες : Δρόσος Παν., Δαυίδ Παναγ., Πολλάκης Κωνστ. καί Ραοΰζος Χαράλαμπος.

** *
ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΚΡΟΑΤΩΝ

Έ ξ άφορμής τοΰ προκηρυχθέντος, ύπό τής Εκπομπής τής ’Αστυνομίας, 
διαγωνισμού διά την βράβευσιν τοΰ καλλιτέρου άστυνομικοΰ άνεκδότου, έλήφθη, 
μεταξύ πολλών δεκάδων άλλων, καί ή κατωτέρω δημοσιευομένη επιστολή τοΰ γνιο- 
στοΰ άλευρεμπόρου κ. Γεωργίου Παππά, ή οποία όμιλεΐ εύγλώττως περί τοΰ συντε- 
λουμένου, διά των ραδιοφωνικών εκπομπών τής ’Αστυνομίας, έργου.

—Εύχαριστοΰντες θερμώς τον εκλεκτόν έπιστολογράφον μας, τον διαβε- 
βαιοΰμεν ότι εΐλικρινώς μάς συνεκίνησαν τά εύγενή του αισθήματα καί οί τόσον 
κολακευτικοί χαρακτηρισμοί του, διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, ή όποια έχει άνά.γ- 
κην τής άγάπης καί τής βοήθειας όλων τών καλών πολιτών, διά νά δυνηθή νά άντα- 
ποκριθή έπιτυχώς εις τά καθήκοντά τοΰ δυσκόλου έργου της.

'Η επιστολή έχει ώς άκολούθιος :
’Αγαπητή « ’Εκπομπή»

Σάν φιλήσυχος καί νομοταγής πολίτης, ελάχιστες επαφές είχα μέχρι τώρα 
μέ τήν ’Αστυνομία. Ένοιωθα πάντα βέβαια γύρω μου τήν παρουσία της, στή δου
λειά μου, στο δρόμο, παντοΰ. Καί τήν νύχτα τήν καλοκαιριάτικη μέ παρέα τό φεγ
γάρι, ή τήν χειμωνιάτικη μέ συντροφιά τ ’ άκόρντο τής βροχής, έφτανε στ’ αύτιά 
μου ό ρυθμικός ήχος τών βημάτων τοΰ άστυφύλακα στο πλακόστρωτο. Μά ομολογώ 
πώς ούδέποτε κάθησα νά συζητήσω σοβαρά μέ τον έαυτό μου, γιά τον ρόλο τής 
’Αστυνομίας στον ’Οργανισμό μιάς χώρας.

'Όταν ένα άπόγευμα Τετάρτης βρέθηκα στο σπίτι κάποιου φίλου μου. Είχα 
πάει άπό τις 7 μ.μ. κι’ έβλεπα τό φίλο μου καί τή γυναίκα του, νά έχουν έστραμ- 
μένα τά βλέμματά τους προς τό ρολόϊ πού βρισκόταν πάνω στο μπουφέ τής τρα
πεζαρίας. Παρεξήγησα τό πράγμα καί τούς είπα : «Μέ συγχωρεΐτε, βλέπω νά βιά
ζεστε ! Νά πηγαίνω εγώ», καί σηκώθηκα. Μέ κύτταξαν κ ι’ έβαλαν κι’ οΐ δυο τά 
γέλοια. Κυττάμε το ρολόϊ μοΰ είπε ή γυναίκα τοΰ φίλου μου καί φαντάστηκες πώς 
θέλαμε νά σέ διώξουμε. Έ  ; Μά Γιώργο μου, δέν πρόκειται νά τό κουνήσωμε ρούπι 
άπ’ έδώ, διότι περιμένουμε τήν « ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων». 'Η έκπλη-
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ξίς μου έφτασε στο άποκορύφωμά της. Γνώριζα τούς φίλους μου για πολύ μορφο;>- 
μένους καί διανοητικά ανεπτυγμένους ανθρώπους. Φαντάστηκα λοιπόν πώς ή με 
κοροΐδευαν, ή τρελλάθηκαν για νά περιμένουν την εκπομπή (μά υπάρχει, αναρωτιό
μουνα, τέτοια εκπομπή ;) τής ’Αστυνομίας, σά.ν νά έπρόκειτο για καμμιά φιλολο- 
γιγή, καμμιά λογοτεχνική εκπομπή. "Οταν τούς είπα αύτά τά πράγματα, αύτοί 
κυττάχθηκαν μεταξύ τους καί πάλι χαμογέλασαν. Κάτι πήγε νά πή ή Λίτσα (ή 
γυναίκα τού φίλου μου), άλλά σταμάτησε άπότομα : «Σωπάτε», ψιθύρισε.

Πάνε κάμποσοι μήνες άπό τότε. Κάθε απόγευμα Τετάρτης, τήν ’ίδια ώρα, 
βρίσκομαι βιδωμένος κυριολεκτικά στήν πολυθρόνα μου, μπροστά στο ραδιόφωνο. 
Τί είναι αύτό τό πράγμα ! Νοιώθο.) τό θαυμασμ.ό μου νά ξεπερνάη τά όρια τής σκέ
ψης μου καί νά ξεχύνεται σάν χείμαρρος καί νά πλημμυρίζη τό είναι μου. Χίλια 
μπράβο σοϋ αξίζουν ’Αστυνομία. Είναι καταπληκτική ή έπίτευξίς σου στον τομέα 
αύτό. Δεν είναι μιά συνηθισμένη εκπομπή. Εύθυμη, σοβαρή, μαγευτική, ποιητική. 
Είναι δ,τι ζητάει ή άνθρώπινη καρδιά κλεισμένο στο ήμίωρό σου. Μά εκείνο πού 
κάνει τήν εκπομπή αυτή νά στέκη ψηλότερα άπό κάθε άλλη, είναι τά άφθαστα λο
γοτεχνικά σημειώματα μέ τον γενικό τίτλο : « ’Αποσπάσματα άπό τό ημερολόγιο 
τής ’Αστυνομίας». Τ ’ άπλά, άληθινά, τά γ-εμάτα σοφία κι’ ανθρωπισμό λόγια, τού 
γράφοντος τό ημερολόγιο, άστυνομικοΰ υπαλλήλου, μιλάνε σέ κάθε άνθρώπινη καρ
διά καί ζεσταίνουν τήν παγωμένη μοναξιά τής ζωής μας μέ τή θέρμη τής φιλίας.

Είναι όντως ύπέροχο τό συγγραφικό ταλέντο αύτοΰ τοϋ παιδιού τής ’Αστυ
νομίας. Διαβλέπω σ’ αύτόν, οτι οί άριστες λογοτεχνικές του ικανότητες, θά τον 
κατατάξουν σέ μιά εξαιρετική θέση μεταξύ των Ελλήνων λογοτεχνών. Εύχηθήτε 
του και έκ μέρους μου, ίκανοποίησιν παντός πόθου του.

’Αγαπητή έκπομπή, έπί τή ευκαιρία αύτή, συγχαίρο^ θερμά τό Διοικητή τής 
Σχολής Κον Νικόλαον ’Αρχιμανδρίτην, ό όποιος συνεκρότησε μιά θαυμασία Ραδιο
φωνική 'άπηρεσία, μέ εκλεκτούς συνεργάτας καί ζηλευτή άρτιότητα κι’ ό όποιος 
είναι άξιος παντός έπαίνου τόσον γιά τήν έκπομπή τής ’Αστυνομίας πού είναι ή καλ
λίτερη στο Σταθμό, όσο καί γιά τά υπέροχα ραδιοφωνικά του έργα καί τούς λόγους 
του· πού μεταδίδονται τακτικά άπό τήν έκπομπή σας.

Δυο τέτοια έργα του όπως, «ή δολοφονία τού Λαδά» καί «τό ταξίδι τής Ρόδου» 
έχάρισαν έκλεκτές στιγμές, σ’ όσους τ ’ ακόυσαν καί θά έπρεπε νά μεταδοθούν καί 
πάλι.

Δεχθήτε τον ειλικρινή θαυμασμό μου 
Πάντοτε φίλος σας 
Γεώργιος Παππάς

’Αλευρέμπορος, Ήρακλειδών 8 Άθήναι 
** *

ΕΠΙΤΤΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΕΣ
’Εκ των μετασχόντων, εις τάς εΐσαγωγικάς εξετάσεις τής Σχολής Άρχιφυ- 

λάκων, έπέτυχον 125, έκ των οποίων οί 50 πρώτοι θέλουσι είσαχθή λίαν προσεχώς 
εις τήν Σχολήν προς έκπαίδευσιν. Είναι δέ ούτοι κατά σειράν έπιτυχίας οί εξής :

1) Τσαμαντάς Χρ., 2) ’Αντωνίου Άναστ., 3) Άναστασόπουλος Χρ., 4) K gjv- 
σταντακόπουλος Γεώργ., 5) Κούκης Ήλίας, 6) Ριζος Ίωάν., 7) Μουρλάς Άνδρέας, 
8) Ίο^αννίδης Βασίλ., 9) Μαυρακάκης ’Αντώνιος, 10) Γιαννόπουλος Ίωάν., 11) 
Τζικόπουλος Νικόλ., 12) ’Αθανασίου Άθαν., 13) Παπαδάτος Παναγιώτης, 14) 
Ραυτόπουλος Άπόστ., 15) Μπέλης Γεώργ., 16) Χατζής Άθαν., 17) Παπακωστό- 
πουλος Χρ., 18) Κατσαμπέκης Μαρ., 19) Κραβαρίτης Ίωάν., 20) Φαραντούρης 
Δημ.—Χαρ., 21) Σακελλιός Κωνστ., 22) Τσονονάς Άνδρ., 23) Λούρης Χαράλ., 
24) Τζίφας Παναγιώτης, 25) Κατσαρέας Νικόλ., 26) Παλλαδ'.νός ’Ιωάννης, 27) 
Δανέλης Κωνστ., 28) Μιχαλέας Γεώργ., 29) Παπανδρέου Νικόλ., 30) Καλονόμος
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’Ιοίάννης, 31) Άντωνόπουλος Λάμπρος, 32) Βαρούχας Κωνστ., 33) Άδαμόπουλος 
Παύλος, 34) Μπουγάς Φώτιος, 35) Σαράντης Κλεομ., 36) Βούλγαρης Νικόλ., 
37) Κύρκος Άριστ., 38) Άργυρακόπουλος Ή λ., 39) Φελώνης Ματθ., 40) Πετρό- 
πουλος Ίωάν., 41) Γλυμίτσας Κωνστ., 42) Ρεντζής Κωνστ., 45) Κουτέρης Γεώργ., 
44) Πανταζής Χρ., 45) Δήμος Ά ντ., 46) Νεροΰτσος Βασίλ., 47) Μαρκέλλος Άθαν., 
48) Κατσαρδς Έμμ., 49) Λαχανας Άθάν. καί 50) Πηγαδιώτης Κωνσταντίνος.

*
*  *

ΡΛΔΙΘΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας έχει πια δημιουργήσει ενα ξεχωριστό ρα

διοφωνικό είδος θαυμαστής καλλιτεχνικής τελειότητας, πού γνωρίζει πρωτοφανή 
επιτυχία, χάρις στα έκλεκτά καί προσεκτικά διαλεγμένα τραγούδια της, στην πλού
σια συμμετοχή των δημοφιλιστέρων πρωταγωνιστών του θεάτρου, του κινηματο
γράφου καί τοΰ ραδιόφωνου, στήν βελούδινη καί πρωτότυπη μουσική της υπόκρουση, 
στα ζωντανά καί ωραιότατα λογοτεχνικά της κείμενα, στις πολύτιμες καί χρήσιμες 
ύποδείξεις προς τό κοινό, καί γενικά στήν έκλεκτή έπιμέλειά της.

Γι’ αύτό κατά δεκάδες φθάνουν, κάθε βδομάδα, συγχαρητήρια γράμματα, 
ένθουσιωδών άκροατών κάθε ηλικίας καί κάθε κοινωνικής τάξεως, οί όποιοι πλέ
κουν τό έγκώμιον τής ’Αστυνομίας, γιά «τήν μοναδική, μεγαλειώδη καί επιβλη
τική της εμφάνιση μέσα στο ραδιοφωνικό Σταθμό».

*
—Τό πρόγραμμα τής 8-8-1956, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ ξένες ορχήστρες, 

ήταν άφιερωμένο στον ’Αστυφύλακα, καί στις υπηρεσίες πού προσφέρει στήν Κοι- 
νιονία. ’Ανάμεσα σέ μικρά σκετσάκια άπό τή ζωή τής ’Αστυνομίας καί χρήσιμες 
υποδείξεις προς τό κοινό, τραγούδησαν ή Ρένα Βλαχοπούλου, ή Μάγια Μελάγια, 
ή Μαριάννα Χατζοπούλου, ό Νίκος Γούναρης, ό Τζίμης Μακούλης καί ό Γιώργος 
Πάρης μέ τήν Ελένη Γιακουμάτου. Μεταδόθηκε επίσης καί απόσπασμα τοΰ ημε
ρολογίου τής ’Αστυνομίας, σέ κείμενο Άρχ/κος Σπύρου Πηλού, στο όποιο έλαβε 
μέρος καί ό γνωστός καλλιτέχνης τού Θεάτρου κ. Λέκκας.

*
—Τό πρόγραμμα τής 15-8-56, ήταν πανηγυρικό, γιά. τήν γιορτή τής Μεγα

λόχαρης, καί γιά τούς έορτάζοντας. ’Άνοιξε καί έκλεισε μέ μελωδίες ’Ιταλικές καί 
'Ισπανικές, καί μετεδόθηκαν εύθυρια, γιορταστικά τραγούδια, χαριτωμένα άνέκδοτα, 
υποδείξεις προς τό κοινό καί πατριωτικός χαιρετισμός προς τούς Κυπρίους άδελ- 
φούς μας. ’Επίσης μετεδόθη καί διδακτικό θρησκευτικό σκετσάκι, γραμμένο άπό 
τον Άρχ/κα Σπΰρο Πηλό, μέ έκλεκτή ραδιοφωνική υπόκρουση.

*
—Τέλος τό πρόγραμμα τής 22-8-56, ήταν ολόκληρο άφιερωμένο στο άθά- 

νατο Ελληνικό χωριό, μέ λεβέντικη δημοτική μουσική, άπό τά καλλίτερα δημοτικά 
συγκροτήματα τής Ελλάδος, μέ λαϊκά όργανα καί τοπικά τραγούδια.

Μετεδόθη περιγραφή ταξιδιού στήν Ελλάδα, καί ηθογραφικά σκιτσάκια 
άπό τό Τσιρϊγο, τό Μωρηά, τή Ρούμελη, τήν ’Ήπειρο, τήν Θεσσαλία, τή Μακε
δονία καί τήν Θράκη μας. Τό πρόγραμμα αύτό ένθουσίασε ιδιαιτέρως καί προκα- 
λεσε τά πιο κολακευτικά σχόλια τών άκροατών.

(Κείμενα, έπιμέλειά, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική έπίβλεψις : 'Υπηρεσίας Ρα
διοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Τεχνική φροντίδα καί έπεξεργασία 
άπό τον έκλεκτό συνεργάτη καί ένθουσιώδη φίλο ττ 
ρετσάνο. Συμμετέχει πάντα ευγενικά ό κ. Γιώργος 
ρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπόρος Πηλός).

ς εκπομπής μας κ. 1 ιαννη ΐιο- 
Ντούμας. Τά προγράμματα πα-



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Την 20, 21 καί 22αν Ιουλίου 1956. εις τό έν Βελιγραδίω στάδιον «Παρ- 

τιζάν» έτελέσθησαν οί ΙΕ' Βαλκανικοί ’Αγώνες στίβου, μέ συμμετοχήν διά πρώτην 
φοράν μεταπολεμικώς των κρατών Βουλγαρίας καί Ρουμανίας.

Οί μετασχόντες τής ’Εθνικής Όμάδος στίβου τής Ελλάδος διά τούς αγώνας 
τούτους άστυφύλακες άθληταί άναφέρονται ώς έξής, μέ τά έναντι έκάστου σημειού- 
μενα αποτελέσματα :

400 μ., άστ/λαξ Σίλλης Βασίλειος δεύτερος, μέ χρόνον 48” , 7.
"Αλμα εις ύψος, άστ/λαξ Πολίτης Κωνστ. 7ος, μέ έπίδοσιν 1.85.

’Επίσης οί άστ/κες Σίλλης Βασίλειος καί Κόρμαλης Λεωνίδας μετέσχον 
του άγωνίσματος τής σκυταλοδρομίας 4X400. 'Η Ελληνική όμάς έπέτυχεν δευ- 
τέραν νίκην, μέ χρόνον 3', 17” , 8.

-Κατά τούς έν Βερολίνω τήν 5, 6 καί 7ην Αύγούστου έ.έ'. τελεσθέντας άγώνας 
στίβου τοϋ Σ.Ι.Σ.Μ., εις ους μετέχει ό Συνασπισμός τών Κρατών τού Ν.Α.Τ.Ο. 
έλαβον μέρος καί άστ/κες άθληταί μέ άποτελέσματα ώς έξής :

400 μ. : άστυφ. Σίλλης Βασίλειος 3ος, μέ χρόνον 48” , 6.
"Αλμα εις ύψος : άστυφ. Πολίτης Κων/νος 4ος, μ.έ έπίδοσιν 1.88.

Εις τήν σκυταλοδρομίαν 4X100 μετέσχεν ό άστ/λαξ Κόρμαλης Λεωνίδαε. 
Ή Έλληνικ ή όμάς κατετάγη 6η, μέ χρόνον 44', 9” .

Εις τήν σκυταλοδρομίαν 4X400, μέτέσχον οί : Σίλλης Β. καί Κόρμαλης Λ.
'Η Ελληνική όμάς κατετάγη 3η μέ χρόνον 3, 19” , 1.
—Κατά τούς ένταϋθα καί έν τώ Παναθηναϊκό) Σταδίω άπό 9-11 8-56 τελεσθέν

τας Πανελληνίους άγώνας στίβου, μετέσχον άστυφύλακες άθληταί, σημειώσαντες 
τά έξής άποτελέσματα :

400 μ. : Κόρμαλης Λέων. 1ος, μέ χρόνον 49” , 2.
’Ακοντισμός : άστυφ. Παπαγεωργίου Άνδρ. 2ος, μέ βολήν 58, 35.
"Αλμα τριπλοΰν : άστυφ. Ντόντος Κων/νος 2ος, μέ έπίδοσιν 13,86.

—Τήν ’Αθλητικήν 'Ομάδα Βόλεϋ τής ’Αθλητικής Ένώσεως Παγκρατίου, 
ήτις μετέβη καί ήγωνίσθη εις Αίγυπτον άπό 6-16/8/56, ένίσχυσαν οί άστ/κες 
άθλ ηταί : Κουμουνδοΰρας Δημ. καί Πολίτης Κων/νος. Αυτή έπί τριών άγώνων 
έσημείωσε δύο νικάς έπί τής «ΟΛΥΜΠΙΚ» καί «'Ιμβραϊμίας», ήττήθη δέ άπό τήν 
Έλλληνικήν πολιτικήν "Ενωσιν ’Αλεξανδρείας.

—Τήν 26-9-56 έν τώ Παναθηναϊκό) Σταδίω ή ’Εθνική όμάς Πυγμαχίας τής 
Ελλάδος συνηντήθη μέ τήν ’Εθνικήν του ’Ιράν (Περσίας). Τής όμάδος μετέσχον 
οί άστ/κες : Σταμπουλόπουλος Γεώργ. καί Κωνσταντόπουλος Σωτήριος. Τελικώς 
ήγωνίσθη ό άστ/λαξ Σταμπουλόπουλος Γεώργιος εις τήν κατηγορίαν τών 81 κιλών, 
όστις ένίκησε τον Πέρσην άντίπαλόν του Ραβάλ τής αύτής κατηγορίας μέ ντισκα- 
λιφιέ, εις τον δεύτερον γϋρον.

—Ίήν 31/8 καί 2-9-56 έν τώ Παναθηναϊκοί Σταδίω έ'λαβον χούραν Διεθνείς 
αγώνες στίβου μεταξύ Ελλήνων Γιουγκοσλαύων καί Βουλγάρων πρωταθλητών.

Κατά τούς άγώνας τούτους οί μετασχόντες άστ/κες άθληταί έσημείωσαν 
νίκας καί έπιδόσεις.

Δρόμος 400 μ. : 1ος άστυφ. Κόρμαλης Λέων., μέ χρόνον 49” , οστις άπο-
τελεΐ νέαν άτομικήν του έπίδοσιν.
"Αλμα εις ύψος : 2ος άστυφ. Γυφτάκης Δημ., μέ έπίδοσιν 1,75 μ.
Δρόμος 100 μ. : 5ος άστυφ. Νικάκος Γεώργ. μέ χρόνον 11” , 3.
Δρόμος 200 μ. : 2ος άστυφ. Κόρμαλης Λέων., μέ χρόνον 21", 8.
"Αλμα τριπλοΰν : 4ος άστυφ. Ντόντος Κων/νος, μέ έπίδοσιν 14,2 μ.
’Ακοντισμός : 2ος άστυφ. Παπαγεωργίου Άνδρ. μέ βολήν 55,78.
Σφυροβολία : 2ος άστυφ. Τρουλλινός Έμμ., μέ βολήν 44,75.

’Επίσης ό άστ/λαξ Κόρμαλης Λέων, μετέσχε τών σκυταλοδρομιών 4X100 
καί 4X400. Εις άμφοτέρας τάς σκυταλοδρομίας νικήτοιαι άνεδείχθησαν αί Έλλη- 
νικαί 'Ομάδες.
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη-
ν

9  £  ■' της/

’Αστυνομίας Πόλεων. λΡΛ

Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό
λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα
σμόν και έπεβλήθη χάρις εις το 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 
μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά την παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.
-■


