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4. Στρατολογία, έκπαίδευσις, δροι ύπηρεσίας.
Κάθε ’Αστυνομική ’Αρχή, έχει ύποχρέωσιν νά συγκρότηση επαρκές ’Αστυ
νομικόν Σώμα διά την άστυνόμευσιν τής υπό τον έλεγχόν της περιφέρειας. Διά τήν
συγκρότησιν παρομοίου Σώματος άπαιτεΐται έγκρισις των 'Υπουργείων ’Εσωτερι
κών ’Αγγλίας καί Σκωτίας. "Εκαστον ’Αστυνομικόν Σώμα δύναται νά στρατολογήση τόσον προσωπικόν όσον χρειάζεται διά τήν συμπλήρωσιν τής δυνάμεώς του.
Έάν χρειασθή νά αύξήση τήν δύναμίν του, δέον νά ζητήση προς τοΰτο έγκρισιν του
'Υπουργείου ’Εσωτερικών. Κατά τάς άρχάς τοϋ 1958, εις όλα τά ’Αστυνομικά Σώ
ματα τής ’Αγγλίας καί τής Ουαλίας, ύπηρέτουν 70.325 άστυνομικοί καί εις τά
’Αστυνομικά Σώματα τής Σκωτίας 8.168 άστυνομικοί. Εις τούς αριθμούς τούτους
περιλαμβάνονται 2.076 γυναίκες—άστυνομικοί διά τήν ’Αγγλίαν καί Ούαλίαν καί
235 διά τήν Σκωτίαν. Εις τήν δύναμιν τών 70.325 άστυνομικών, υπολογίζεται καί ή
έξ 20.000 αστυνομική δύναμις τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.
Στρατολογία.
Οί ’Αστυνομικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι, οί υποψήφιοι προς κατάταξιν
εις τήν ’Αστυνομίαν άνδρες, δέον νά έχουν ήλικίαν μεταξύ 19 καί 30 ετών, έκτός
ειδικών περιπτώσεων, διά τάς οποίας άπαιτεΐται έγκρισις τών 'Υπουργών ’Εσωτερι
κών ’Αγγλίας καί Σκωτίας, όπως έπί παραδείγματι διά τέως αστυφύλακας ήλικίας
άνω τών 30 έτών, οΐτινες έπιθυμοϋν νά έπαναδιορισθοΰν εις τά Σώματα έξ ών άπελύθησαν. Εις τινα ’Αστυνομικά Σώματα τό κατώτερον οριον ήλικίας είναι 20 ή 21
καί τό άνώτερον ποικίλλει μεταξύ 25 καί 30 έτών. Τό μικρότερον οριον ήλικίας διά
τάς γυναίκας είναι 20 έτη. Οί υποψήφιοι πρέπει νά είναι καλού χαρακτήρος καί
καταλλήλου φυσικής διαπλάσεως. Τής κατατάξεως προηγείται πάντοτε υγειονομι
κή έξέτασις, δι’ δλατ’ ’Αστυνομικά Σώματα.’Εκτός τούτων άπαιτοΰνται καί ώρισμέναι βασικαί γραμματικαί γνώσεις, αί όποϊαι δεν πρέπει νά είναι όλιγώτεραι τών
μέσων γνώσεων τάς οποίας έχει ένας Ιδετής νέος, ό όποιος έξέρχεται τοϋ Σχολείου.
Οί ύποψήφιοι προς κατάταξιν υποβάλλονται εις έξετάσεις εις τήν άριθμητικήν, άγγλικήν έκθεσιν καί γενικάς γνώσεις. Μετά τήν υποβολήν τών εγγράφων δικαιολογητικών,
καλούνται νά παρουσιασθοΰν είς τον ’Αρχηγόν τού Σώματος, εις τό όποιον έπιθυμοϋν
νά καταταγοΰν, ή εις άλλον άνώτερον άξιωματικόν, ό όποιος τούς υποβάλλει διαφό
ρους προσωπικάς ερωτήσεις. Εκείνοι οί όποιοι, μετά τήν έν λόγω συνέντευξιν μετά
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του αρχηγού, θά γίνουν δεκτοί, δίδουν τον νενομισμένον δρκον καί δέον νά υπηρετή
σουν έπί διετίαν ώς δόκιμοι, προκειμένου νά διορισθοϋν, ώς μόνιμοι άστυφύλακες.
Έκπαίδευσις.
'Η έκπαίδευσις των Βρεταννών αστυνομικών διακρίνεται εις τρεις γενικάς
κατηγορίας:
α) Εις την έκπαίδευσιν των δοκίμων άστυφυλάκων, ή οποία καλύπτει τά δύο
πρώτα έτη της υπηρεσίας έκάστου άστυφύλακος.
β) Είς την έκπαίδευσιν ειδικοτήτων, είς την οποίαν υποβάλλονται οί άνδρες
καί αί γυναίκες—άστυφύλακες, έφ’ δσον έπέδειξαν ειδικά προσόντα, προκειμένου έν
συνεχεία νά πλαισιώσουν τάς είδικάς υπηρεσίας.
γ ) Είς την άνωτέραν έκπαίδευσιν διά τούς δοκίμους 'Υπαστυνόμους καί άλ
λους άνωτέρους άξιωματικούς.
'Η έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς τ ώ ν δ ο κ ί μ ω ν ά σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν , είς την
’Αγγλίαν καί Ούαλίαν, περιλαμβάνει τρίμηνον βασικήν έκπαίδευσιν είς εν έκ τών
δέκα Μονίμων Κέντρων ’Αστυνομικής Έκπαιδεύσεως (Άστυνομικάς Σχολάς) τά
όποια λειτουργούν είς δλην την χώραν. Τά δύο έκ τών Κέντρων αυτών έξυπηρετοϋν
την Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν καί τά άλλα οκτώ τά έπαρχιακά Σώματα της ’Αγ
γλίας καί Ουαλίας. Μόνον δύο έκ τών έν λόγω Κέντρων Έκπαιδεύσεως δέχονται
γυναίκας προς έκπαίδευσιν, είς τό προσωπικόν τών οποίων περιλαμβάνονται καί
γυναίκες—έκπαιδευταί. 'Ο 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών, δστις είναι υπεύθυνος διά
την λειτουργίαν καί διοίκησιν τών Κέντρων Έκπαιδεύσεως, έλέγχει ταΰτα δι’
έπιτροπών τάς οποίας άποτελοΰν άνώτεροι άξιωματικοί καί άντιπρόσωποι τών ένδιαφερομένων ’Αστυνομικών ’Αρχών της περιφέρειας. 'Έκαστον Κέντρον τελεί υπό
την διοίκησιν ένός άνωτέρου άξιωματικοϋ, διαθέτοντος εύρεΐαν πείραν. Ώ ς έκπαιδευταί χρησιμοποιούνται 'Υπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες, προτεινόμενοι ύπό τών
’Αστυνομικών Σωμάτων τής περιφερείας τού Κέντρου.
Σκοπός τής βασικής έκπαιδεύσεως είναι αί στοιχειώδεις γνώσεις τής Νομο
θεσίας καί τών Κανονισμών, ώς καί ή διαμόρφωσις τού χαρακτήρας καί τής συμπε
ριφοράς τών δοκίμων άστυφυλάκων, κατά τρόπον άνταποκρινόμενον είς τήν έκτέλεσιν
τών άστυνομικών των καθηκόντων. Τά μαθήματα καί αί διαλέξεις συμπληροΰνται
διά πρακτικής έξασκήσεως, ή οποία γίνεται κατά τον πλέον ρεαλιστικόν τρόπον,
χρησιμοποιουμένων προς τούτο, δταν ύπάρχη άνάγκη, αυτοκινήτων, έκπαιδευτών ή
έκπαιδευομένων δοκίμων άστυφυλάκων, οί όποιοι παίζουν τον ρόλον έγκληματιών
ή άλλων πολιτών. Προς τούτοις, γίνονται μαθήματα σωματικής άγωγής, άεραμύνης,
κολυμβήσεως, διασώσεως, αύτοαμύνης καί πρώτων βοηθειών καί παρέχονται δυνα
τότητες διά παίγνια καί άθλήσεις.
Τήν τρίμηνον βασικήν έκπαίδευσιν τών δοκίμων άστυφυλάκων άκολουθοΰν
δύο άλλαι έκπαιδευτικαι περίοδοι, έκ τών οποίων ή μία είναι γνωστή ώς ένδιάμεσος
καί ή έτέρα ώς τελική περίοδος έκπαιδεύσεως καί δοκιμασίας. Έκάστη έξ αυτών
συντελεΐται είς τάς Άστυνομικάς Σχολάς, ή προκειμένου περί τών μεγάλων Σωμά
των, είς τήν έδραν αυτών, κατά τάς οδηγίας τών ’Αρχηγών αυτών. Προς τούτοις,
είς έκαστον ’Αστυνομικόν Σώμα τής ’Αγγλίας καί Ουαλίας, έχει όρισθή ένας άξιωματικός ώς έκπαιδευτής, οστις έχει ώς άποστολήν νά παρακολουθή τήν άπόδοσιν καί τήν
έν γένει πρακτικήν έξάσκησιν τών νέων άστυφυλάκων, οϊτινες έχουν τοποθετηθή
είς διάφορα ’Αστυνομικά Τμήματα.
'Π έκπαίδευσις τών άστυνομικών δι’ ειδικά καθήκοντα (είδικάς υπηρεσίας)
συντελεΐται κατά διαφόρους τρόπους. Κατά γενικόν κανόνα, ό ’Αρχηγός έκάστου
μεγάλου ’Αστυνομικού Σώματος, οργανώνει μίαν σειράν ειδικών μαθημάτων, βοηθούμενος προς τούτο ύπό τών ένδιαφερομένων γειτονικών Τμημάτων. Είς ’Αγγλίαν καί
Ούαλίαν, έκεΐνοι οί όποιοι προορίζονται διάτά Τμήματα ’Ασφαλείας, έκπαιδεύονται
είς τέσσαρα Σχολεία ειδικής έκπαιδεύσεως. 'Η έκπαίδευσις είς τά ειδικά αυτά Σχολεία
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διαρκεϊ άπό δέκα έ'ως δώδεκα εβδομάδας καί περιλαμβάνει μαθήματα Ε γκλη 
ματολογίας, Ποινικής Νομοθεσίας, Ποινικής Δικονομίας, Πρακτικής Διδασκαλίας
καί έν γένει τρόπους παρακολουθήσεως καί έξερευνήσεως του εγκλήματος. Έκτος
τής ειδικής έκπαιδεύσεως των άστυφυλάκων, γίνεται βελτιωμένη κάπως ειδική έκπαίδευσις εις ύπαξιωματικούς, οί όποιοι πρόκειται να τοποθετηθούν είςείδικάςυπηρεσίας.
Εις άλλας έκπαιδευτικάς περιόδους γίνονται μαθήματα όδηγήσεως αυτοκι
νήτων καί μοτοσυκλεττών, ιππασίας καί περιποιήσεως των ίππων, φωτογραφίσεως,
ταξινομήσεως δακτυλικών άποτυπωμάτων, επικοινωνιών (περιλαμβανομένης καί
τής άσυρμάτου επικοινωνίας) ώς καί άλλαι σειραί ειδικών μαθημάτων, τά όποια
οργανώνουν οί ’Αρχηγοί τών ’Αστυνομικών Σωμάτων, εις τά τοπικά Σχολεία,
προς άντιμετώπισιν ειδικών αναγκών. Τά ειδικά αύτά μαθήματα, δύνανται νά
τά παρακολουθήσουν μέλη υπερπόντιων ’Αστυνομικών Σωμάτων, ώς καί μέλη ει
δικών Σωμάτων.
Ή
ά ν ω τ έ ρ α έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς συντελεΐται εις τό ’Αστυνομικόν
Κολλέγιον εις Ράϋτον—ον-Ντασμόρ καί εις Χάρτλεϋ Ούίντλεϋ, εις Χαμπσάϊρ, διά
τά ’Αστυνομικά Σώματα ’Αγγλίας καί Ουαλίας. Τά μαθήματα άνωτέρας έκπαιδεύσεως ύποχρεοϋνται νά παρακολουθήσουν έκεΐνοι, οί όποιοι έχουν έπιλεγή προς
προαγωγήν εις μέσους καί άνωτέρους βαθμούς. Τό ’Αστυνομικόν Κολλέγιον διοικεϊται ύπό ένός συμβουλίου άποτελουμένου έξ άντιπροσώπων τών διαφόρων ’Αστυ
νομικών ’Αρχών, διαφόρων βαθμών, Πρόεδρος του όποιου είναι ό μόνιμος 'Υφυπουρ
γός τών ’Εσωτερικών. Τό διοικητικόν τοϋτο συμβούλιον, βοηθεϊται άπό μίαν συμ
βουλευτικήν επιτροπήν, άποτελουμένην κυρίως έξ ’Αστυνομικών Διευθυντών καί
τής όποιας προεδρεύει ένας ’Αστυνομικός ’Επιθεωρητής τής Αυτής Μεγαλειότητος.
Εις τό ’Αστυνομικόν Κολλέγιον, διδάσκονται μαθήματα είς δύο περιόδους.
Τά μαθήματα τής μιας σειράς (περιόδου) παρακολουθούν Άρχιφύλακες, οί όποιοι
πρόκειται νά προαχθοϋν εις τον βαθμόν του 'Υπαστυνόμου, τής δέ άλλης, ήτις θεω
ρείται ώς άνωτέρα, παρακολουθούν Ύπαστυνόμοι Β' καί Α'. Είς άλλας βραχείας
περιόδους παρακολουθούν μαθήματα ’Αστυνόμοι Β' καί Α '. Οί ’Αξιωματικοί οί
όποιοι πρόκειται νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα αύτά ορίζονται ύπό τών άρμοδίων ’Αρχών. Ούτοι προέρχονται άπ’ όλα τά ’Αστυνομικά Σώματα τής ’Αγγλίας
καί Ούαλίας καί τοιαύτα άλλων χωρών τής Κοινοπολιτείας, καθ’ όσον είς έκ τών
άντικειμενικών σκοπών τών μαθημάτων αύτών είναι νά παρασχεθή ή ευκαιρία
έλευθέρας άνταλλαγής άπόψεων μεταξύ ’Αξιωματικών ’Αστυνομικών Σωμάτων
τής Κοινοπολιτείας. Τά μαθήματα τού ’Αστυνομικού Κολλεγίου δύνανται νά παρα
κολουθήσουν καί άστυνομικοί ξένων χωρών ώς έπισκέπται.
Σκοπός τών μαθημάτων αύτών είναι ή ύπό τών έκπαιδευομένων κατανόησις
τής εύρυτέρας άποστολής τής άστυνομικής ύπηρεσίας καί ό τρόπος προσαρμογής
αύτής εις τό κοινωνικόν καί διοικητικόν πρότυπον έκάστης χώρας. Εις τό Κολλέγιον
γίνονται διαλέξεις άφορώσαι τήν ήγεσίαν, τήν διοίκησιν, τό άστικόν δίκαιον καί
άλλα θέματα γενικού ένδιαφέροντος. Προς τούτοις, γίνονται επιδείξεις άναζητήσεων καί άλλαι πρακτικαί άσκήσεις, ώς καί συζητήσεις έπί διαφόρων αστυνομι
κών προβλημάτων, αί όποϊαι διεξάγονται μεταξύ ομάδων έκπαιδευομένων ύπό τήν
διεύθυνσιν τού έπιτελείου τού Κολλεγίου, τό όποιον άποτελεϊται έκ πεπειραμέ
νων ’Αστυνόμων καί Ύπαστυνόμων, οί όποιοι προέρχονται έκ διαφόρων μερών τής
’Αγγλίας καί Ούαλίας.
Ή έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς είς τήν Σκωτ ί αν.
Ή έκπαίδευσις τών ’Αστυνομικών τής Σκωτίας διεξάγεται είς τά ίδια περί
που πλαίσια όπως καί ή τοιαύτη τών ’Αστυνομικών τής ’Αγγλίας καί Ούαλίας.
Οί δόκιμοι άστυφύλακες παρακολουθούν μαθήματα έπί τρίμηνον είς τό πρώτον
τμήμα τού ’Αστυνομικού Κολλεγίου τής Σκωτίας. Κάθε εξ έβδομάδας, άρχίζουν
μαθήματα νέας περιόδου. Τά μαθήματα έκάστης σειράς παρακολουθούν 60 έως 80
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δόκιμοι άστυφύλακες. διηρημένοι εις τρεις τάξεις, έχοντες ένα άνώτερον έκπαιδευτήν και πέντε άλλους έκπαιδευτάς δι’ έκάστην σειράν, ώς καί ένα ειδικόν έκπαιδευτήν γυμναστικής και κολυμβήσεως. Τά βιβλία των μαθημάτων των δοκίμων
αστυφυλάκων τής Σκωτίας, ομοιάζουν πολύ μέ έκεΐνα των μαθημάτων βασικής
έκπαιδεύσεως,. τά όποια διδάσκονται εις τάς Σχολάς βασικής έκπαιδεύσεως τής
’Αγγλίας και Ουαλίας, πλήν δμως τά μαθήματα διά τούς Σκώτους άστυφύλακας
λαμβάνουν ύπ’ δψιν τό γεγονός οτι μερικοί Ικ των σπουδαστών έχουν ήδη αποκτήσει
άστυνομικήν πείραν. Μετά την βασικήν έκπαίδευσιν, οί δόκιμοι άστυφύλακες συνε
χίζουν τήν πρακτικήν αυτών έξάσκησιν εις τά ’Αστυνομικά Σώματα ύπό τών
οποίων έχουν έπιλεγή καί μετά πάροδον 12 περίπου μηνών επανέρχονται εις τό
Κολλέγιον διά σύντομον έπανάληψιν τών μαθημάτων. 'Η άνωτέρα έκπαίδευσις
τών ’Αστυνομικών τής Σκωτίας συντελεΐται εις τό δεύτερον (άνώτερον) τμήμα
του ’Αστυνομικού Κολλεγίου Σκωτίας. Τού Κολλεγίου τούτου προίσταται ό 'Υπουρ
γός τών ’Εσωτερικών διά τήν Σκωτίαν, ό όποιος έχει διορίσει ένα Συμβούλιον τό
όποιον τον βοηθεϊ εις τά τής διοικήσεως. Καί εις τό Κολλέγιον τής Σκωτίας γίνον
ται δεκτοί σπουδασταί έκ διαφόρων χωρών τής Κοινοπολιτείας.
Μαθηταί άστυφύλακες.
Τά πλεϊστα τών ’Αστυνομικών Σωμάτων ’Αγγλίας καί Ούαλίας στρατο
λογούν νέους 16 περίπου έτών, οΐ όποιοι θά έπεθύμουν ένδεχομένως νά καταταγοΰν
εις τήν ’Αστυνομίαν καί οί όποιοι έχουν κατάλληλον φυσικήν διάπλασιν καί άλλα
προσόντα.
Οί αίτούμενοι κατάταξιν δέον νά πλησιάζουν τό ύψος τών κανονικών άστυφυλάκων καί νά ύπάρχη πιθανότης αύξήσεως τούτου. 'Η μικροτέρα ήλικία τήν
όποιαν δυνατόν νά έχουν ούτοι είναι τά 15 έτη. Οί μαθηταί άστυφύλακες δέον νά
έχουν επαρκείς γραμματικάς γνώσεις καί προς άπόδειξιν τούτου μερικά ’Αστυνο
μικά Σώματα τούς υποβάλλουν εις γραπτάς έξετάσεις. Κατά τάς άρχάς τού 1958,
ύπηρέτουν εις τά διάφορα ’Αστυνομικά Σώματα 2.100 μαθηταί άστυφύλακες.
Οί μαθηταί άστυφύλακες εκπαιδεύονται επί μίαν ώρισμένην χρονικήν περίο
δον, κατά τήν διάρκειαν τής όποιας διδάσκονται τά γενικά άστυνομικά καθήκοντα,
κυρίως εις τήν έδραν έκάστου ’Αστυνομικού Σώματος. Προς τούτοις, λαμβάνουν
μαθήματα αύτοπροστασίας, πρώτων βοηθειών, κολυμβήσεως, διασώσεως καί
ύφίστανται σωματικήν άσκησιν. Μετά τήν συμπλήρωσιν τής έκπαιδεύσεώς των,
άποσπώνται εις τά Επιτελεία των ’Αστυνομικών Διευθύνσεων καί 'Υποδιευθύν
σεων, όπου χρησιμοποιούνται ώς γραφείς καί άγγελιαφόροι, προκειμένου νά άποκτήσουν γενικάς γνώσεις τής άστυνομικής εργασίας. Κατά τήν διάρκειαν τής
περιόδου αύτής, ένθαρρύνονται εις τήν έκμάθησιν στενογραφίας καί γραφομηχανής
καί εις τήν συνέχισιν τής γενικής των έκπαιδεύσεως. Ούτοι ένθαρρύνονται έπίσης
νά λαμβάνουν μέρος εις διαφόρους άθλοπαιδιάς καί άγωνίσματα προκειμένου νά
διατηρήσουν υψηλόν έπίπεδον σωματικής ίκανότητος. Οί μαθηταί άστυφύλακες
δύνανται νά γίνουν κανονικοί άστυφύλακες δταν φθάσουν εις ήλικίαν 19 έτών.
'Η Μητροπολιτική ’Αστυνομία στρατολογεί μαθητάς ’Αστυφύλακας ήλικίας περίπου 18 έτών. Ααμβανομένης ύπ’ οψιν τής σχετικής βραχείας περιόδου
ύπηρεσίας των ώς μαθητών άστυφυλάκων, πριν άκόμη έπιλεγούν διά νά εΐσέλθουν
εις τήν ’Αστυνομίαν ώς κανονικοί άστυφύλακες, ούτοι ύφίστανται τήν πλήρη βασι
κήν έκπαίδευσιν τήν οποίαν ύφίστανται καί οί κανονικοί άστυφύλακες κατά τήν
κατάταξίν των είς τήν ’Αστυνομίαν.
’Εννέα ’Αστυνομικά Σώματα έχουν προσλάβει όλίγας μαθήτριας άστυφύ
λακας, ήλικίας 17 περίπου έτών, αί όποϊαι γίνονται κανονικαί γυναίκες άστυφύλακες
δταν φθάσουν εις ήλικίαν 20 έτών.
Αί νέαι αύταί έκπαιδεύονται δπως καί οί νέοι μαθηταί άστυφύλακες καί χρη
σιμοποιούνται διά τά αυτά καθήκοντα.
(Συνεχίζεται)
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1. Γενικά.
Είναι άναμφισβήτητον δτι οί δολιοφθορές πάσης φύσεως (σαμποτάζ), οί
δολοφονίες υψηλών προσωπικοτήτων, ή άλλων άτόμων πού δύσκολα (αντικαθί
στανται, άκόμα καί οί ομαδικοί φόνοι άνθρώπων τοϋ λαοϋ καί γενικά κάθε τρομο
κρατική πράξη, άποτελοΰν έξαιρετικώς δυναμικά μέσα ψυχολογικού πολέμου.
Το αιφνιδιαστικό στοιχείο των ένεργειών αύτών, ή προσβολή σχεδόν πάν
τοτε μέ έπιτυχία ζωτικών στόχων, τά συνήθως άμεσα τρομακτικά καί εμφανή
άποτελέσματα καί ή κατάπληξη τέλος πού προκαλεΐται έπιδροϋν κατά τρόπο έντονο
καί άποφασιστικο στο ήθικύ τοϋ λαού ή τών στρατιωτών τοϋ άντιπάλόυ, εναντίον
τοϋ οποίου στρέφονται οί έπιχειρήσεις αυτές.
Πρέπει δμως νά έχουμε ύπ’ δψει δτι οί δυναμικές αυτές ενέργειες, είναι
άνάγκη νά γίνωνται υστέρα άπδ προσεκτική μελέτη τοϋ στόχου, δηλαδή τοϋ λαοϋ
ή τών στρατιωτών κατά τών οποίων στρέφονται, τής ψυχολογίας αύτών καί τών
ένδεχομένων ευνοϊκών άντιδράσεων. Γιατί, έάν δέν γίνουν καλοί ύπολογισμοί, είναι
πολύ πιθανόν άντί νά προκληθή κατάπτωση τοϋ ήθικοΰ τοϋ λαοϋ ή τοϋ στρατού,
νά συμβή το άντίθετο, νά προκληθή δηλαδή έξαρση τών αισθημάτων άντιστάσεως,
πού μπορεί νά φτάση τίς σφαίρες τοϋ ήρωϊσμοΰ καί τής αυτοθυσίας.
'Ο τορπιλισμος π.χ. τοϋ άντιτορπιλικοΰ μας «ΕΛΛΗ» άπο υποβρύχιο τής
φασιστικής ’Ιταλίας κατά τήν ήμέρα τής εορτής τής Παναγίας τής Τήνου, στις
15 Αύγούστου τοϋ 1939, άντί νά προκαλέση κατάπτωση τοϋ ήθικοΰ τοϋ Ελληνικού
λαοϋ, προεκάλεσε το άντίθετο, ήτοι τήν ένταση τοϋ πνεύματος τής άντιστάσεως
κατά πάσης επιβουλής τής έλευθερίας τής Ελλάδος.
'Η δολοφονία άπύ τούς κομμουνιστάς 42 άοπλων άστυφυλάκων στο Σουληνάρι τών Καλαβρύτων τήν ήμέρα τοϋ Πάσχα κατά το έτος 1944, άντί νά συντελέση
στήν κατάπτωση τοϋ ήθικοΰ τών αστυνομικών, άπεναντίας προκάλεσε τήν άγανάκτηση αύτών καί τήν άπόφαση ν’ άγωνισθοΰν σκληρά καί μέχρι θανάτου γιά τήν
προάσπιση τής έθνικής, κοινωνικής καί ατομικής έλευθερίας. Τοΰτο μάλιστα το
άντελήφθησαν οί ίδιοι οί κομμουνισταί καί γι’ αύτο διέδωσαν τότε δτι οί άστυνομικοί αυτοί δέν έδολοφονήθησαν, άλλά προσεχώρησαν στις συμμορίες τοϋ Ε.Λ.Α.Σ.
καί δτι, δήθεν, έμάχοντο μαζί τους, κατά τοϋ κατακτητοϋ.
'Η δολοφονία τοϋ αειμνήστου 'Τπουργοΰ τής Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδά
κατά τήν ήμέρα τοϋ Μ. Σαββάτου τοϋ 1948 άπο τήν κομμουνιστική οργάνωση
τής στενής μαζικής αυτοάμυνας άντί νά προκαλέση φόβο καί πτώση τοϋ ήθικοΰ
τών πολιτών καί τών οργάνων τής άσφαλείας, άπεναντίας προκάλεσε άμεσο γενική
καί έντονωτάτη άντίδραση σέ τρόπον ώστε ν’ άποκαλυφθοΰν οί αυτουργοί τής δολο
φονίας, νά συλληφθοΰν, νά καταδικασθοΰν σέ θάνατο καί νά έκτελεσθοΰν. ’Επί
πλέον δέ νά έκτελεσθοΰν τήν έπομένην τής δολοφονίας 125 καταδικασμένοι μέ τήν
ποινήν τοΰ θανάτου. Καί στήν περίπτωση αυτή οί κομμουνισταί κατ’ άρχάς άπεπει-
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ράθησαν ν’ αποδώσουν τήν δολοφονία σέ δήθεν δυσάρεστη μένους πολίτες, λόγω του
νόμου περί ένοικιοστασίου πού είχε τότε δημοσιευθή.
ΓΓ αυτό άκριβώς οί κομμουνισταί, σύμφωνα άλλως τε καί μέ τις διδασκαλίες
πού γίνονται στα πανεπιστήμιά τους προς τούς ειδικά έκπαιδευομένους για τη δολο
φονία υψηλών προσώπων, φροντίζουν ν’ άποφεύγουν την δολοφονία προσώπων πού
είναι έξαιρετικά άγαπητά στο λαό, άλλα επιλέγουν έκεΐνα, για τα όποια έχουν πλη
ροφορίες ότι οί μάζες, ό λαός, θ’ άδιαφορήση ή ΐσως θά έπικροτήση τήν πράξη λόγω
της άντιπαθείας, τήν οποία είχαν δημιουργήσει στήν κοινωνία τά θύματα.
Στο σημείο αυτό, πρέπει νά έπεξηγήσουμε δτι οί δολιοφθορές, οί δολοφονίες
καί οί τρομοκρατικές πράξεις, οργανώνονται, κατευθύνονται καί ένεργοΰνται άπό
τις μυστικές υπηρεσίες ψυχολογικού πολέμου, εΐτε κρατών, είτε κομμάτων, είτε
οργανώσεων, είτε άλλων ομάδων άτόμων, πού έπιδιώκουν ώρισμένους σκοπούς.
Πάντως δλες αύτές οί μυστικές υπηρεσίες τών κρατικών ή άλλων οργανισμών παρακολουθοϋνται καί έλέγχονται άπό τούς ύπευθύνους ήγέτες γιά τή διαχείρηση τού
ψυχολογικού πολέμου. Έ ν προκειμένω διευκρινίζουμε δτι ώρισμένες δολιοφθορές
έμπλέκονται στά δρια τής κατασκοπείας καί τού ψυχολογικού πολέμου. Καί εάν
μέν ή δολιοφθορά έχη σκοπό άποκλειστικά καί μόνον νά προκαλέση ύλική φθορά
στον άντίπαλο, ανήκει στήν κατασκοπεία, αν δμως έχη σκοπό νά προκαλέση
πτώση τού ήθικού τού λαού ή τού στρατού άνήκει στον ψυχολογικό πόλεμο.
2 . Έκπαίδευσις δολιοφθορέων κατά ειδικότητας.
Οί δολιοφθορεΐς (σαμποτέρ) χρησιμοποιούνται κυρίως άπό τά δίκτυα κατα
σκοπείας ή άντικατασκοπείας τών διαφόρων άντιπάλων κρατών, τά όποια συγκρο
τούν ειδικές ομάδες δολιοφθορέων. Οί δολιοφθορεΐς (σαμποτέρ) αύτοί έκπαιδεύονται σέ ειδικά τμήματα σχολών βασικής έκπαιδεύσεως πρακτόρων κατασκοπείας
ή σέ ειδικές σχολές κατά ειδικότητες, ώς έξής :
α) Τεχνικοί γιά τήν κατασκευή έκρηκτικών μηχανημάτων,
β) Δολιοφθορεΐς ξηράς μέ έκρηκτικά μέσα,
γ) Διολιοφθορεΐς ναυτικού μέ έκρηκτικά μέσα,
δ) Δολιοφθορεΐς άέρος μέ έκρηκτικά ή άλλα μέσα,
ε) Δολιοφθορεΐς έλεύθεροι σκοπευταί.
στ) Δολιοφθορεΐς δολοφόνοι υψηλών προσώπων καί άλλων άτόμων.
ζ) Χημικοβιολογικοί δολιοφθορεΐς.
η) Ειδικοί σαμποτέρ, όργανωταί ταραχών.
Πρέπει λοιπόν νά έξετάσουμε κάθε μιά άπό τις ειδικότητες αύτές χωριστά.

3. Τεχνικοί γιά τήν κατασκευή έκρηκτικών μηχανημάτων.
Γιά τις δολιοφθορές, δπως είναι γνωστό, συνήθως χρησιμοποιούνται τεχνικά
μέσα πολύ έπικίνδυνα δπως είναι τά έκρηκτικά μηχανήματα, δηλαδή νάρκες,
ώρολογιακές βόμβες, παγιδευμένα τηλέφωνα, γραφεία κλπ. καί έπομένως γιά τήν
κατασκευή τών μηχανημάτων αύτών χρειάζονται τεχνικοί μέ ειδικές γνώσεις.
’Αλλά καί άπλοι τεχνικοί ή πολίτες συχνότατα χρησιμοποιούνται άπό τις άρμόδιες
οργανώσεις ή υπηρεσίες, ιδίως δταν πρόκειται νά προκαλέσουν δολιοφθορές σέ
μηχανήματα ή άλλα όργανα πού βρίσκονται στον κύκλο τής δραστηριότητός των
λόγω έπαγγέλματος καί έργασίας ή άλλης κοινωνικής έπιλογής. Π .χ. ένας τεχνίτης
σέ έργοστάσιο άεροπλάνων ρίχνει στο λάδι σκόνη σμύριδος ή μικρά γρανάζια άπό
ατσάλι καί προκαλεΐ φθορά, ή μαζί μέ τό λάδι ρίχνει καί νερό κλπ.
Είναι περιττό ν’ άναφέρουμε δτι κατά τήν σημερινή έποχή ύπάρχουν άφθονα
τεχνικά μέσα καταστροφής, τά όποια μάλιστα δέν παρουσιάζουν δυσκολία, ούτε
στο χειρισμό, τους, οΰτε καί στή μεταφορά τους.

Ή δολιοφθορά (σαμποτάζ) ώς μέσον ψυχολογικού πολέμου
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Πάντως τά περισσότερα έκρηκτικά μηχανήματα πού χρησιμοποιούνται για
σαμποτάζ έχουν ώς βάση τις νάρκες, μπορούν όμως να λειτουργήσουν κατά πολλούς
καί διάφορους τρόπους, ήτοι διά προσκρούσεως, διά μαγνητικής έπιδράσεως, διά
κραδασμών, δΓ ήχητικών κυμάτων, δι’ αυτομάτου ένεργείας προκαθωρισμένου
χρόνου όπλίσεως (ωρολογιακής βόμβας), διά ραδιοτηλεπικοινωνιακής ένεργείας,
δ’ αφής, ηλεκτρικής ένεργείας κλπ.
'Η έκπαίδευση λοιπόν των τεχνικών γιά την κατασκευή όλων αύτών τών
έκρηκτικών μηχανημάτων γίνεται σέ ειδικές σχολές έφωδιασμένες μέ σύγχρονα
έργαστήρια. Οί τεχνικοί αύτοί είναι εύφευρετικώτατοι καί μπορούν άναλόγως τής
περιπτώσεως, όπου θά γίνη το σαμποτάζ, νά προσαρμόζουν τό είδος τού έκρηκτικοΰ
μηχανήματος.
Οί τεχνικοί αύτοί κατασκευασταί έκρηκτικών μηχανημάτων διασκορπίζονται
άπό τις υπηρεσίες κατασκοπείας κάθε χώρας στά άντίστοιχα κλιμάκια πού έχουν
στις άντίπαλες χώρες, γιά νά μπορούν να κατασκευάζουν καί έφοδιάζουν τούς δολιο
φθορεΐς μέ έκρηκτικά μηχανήματα, στο μέρος όπου βρίσκονται, γιατί πολλές φορές
είναι δύσκολη ή μεταφορά τέτοιων μηχανημάτων άπό την κεντρική υπηρεσία κατα
σκοπείας.
*0 Χάνς Ρήγκλερ στο βιβλίο του «κατάσκοποι στήν Ελλάδα» αναφέρει ότι
ή γερμανική υπηρεσία κατασκοπείας, είχεν ιδρύσει στήν Ελλάδα σχολή έκπαιδεύσεως τεχνιτών σαμποτέρ. Επίσης σέ μιά έπαυλι τής 'Αγίας Παρασκευής τήν όποια
είχε νοικιάσει ήσαν έγκαταστημένα μυστικά συνεργεία πλαστών ταυτοτήτων, δια
βατηρίων καί μέσων σαμποτάζ, όπου Γερμανοί τεχνικοί κατασκεύαζαν ώρολογιακές
βόμβες.

4. Δολιοφθορεΐς (σαμποτέρ) ξηρας μέ έκρηκτικά μέσα.
Οί δολιοφθορεΐς (σαμποτέρ) πού άναπτύσσουν δράση στήν ξηρά έκπαιδεύονται
ειδικά γιά όλες τις περιπτώσεις δολιοφθορών πού μπορούν νά οργανωθούν σέ έργα,
οικήματα καί άλλους ζωτικούς χώρους πού βρίσκονται στήν ξηρά. ’Έτσι έκπαιδεύονται πώς μπορούν νά προκαλέσουν τήν έκτροχίαση μιας αμαξοστοιχίας, πώς
μπορούν νά προκαλέσουν πυρκαϊά σέ μιά άποθήκη πυρομαχικών, πώς μπορούν νά
άνατινάξουν μιά γέφυρα, πώς μπορούν νά καταστρέψουν έναν ύδατοφράκτη, πώς
μπορούν ν’ άχρηστεύσουν ένα σταθμό διανομής ήλεκτρικοΰ ρεύματος ή πώς μπο
ρούν ν’ άκινητήσουν ένα ύδραυλικό έργοστάσιο, καταστρέφοντας τον άγωγό του
νερού κλπ. Γιά ολα αύτά τά σαμποτάζ χρειάζονται ειδικές μηχανικές γνώσεις
καθώς καί έξάσκηση, ώστε τά άποτελέσματα νά είναι άσφαλή μέ τήν πρώτη σχετική
ένέργεια. Αύτονόητο ότι κατά τήν έκπαίδευση τών πρακτόρων δολιοφθορέων
έξακριβώνεται καί ή ψυχική άντοχή, ή άποφασιστικότητα καί τό θάρρος τών έκπαιδευομένων, γιατί δέν άρκοΰν οί γνώσεις μόνον τής έκτελέσεως μιας ώρισμένης
δολιοφθοράς, άπαιτοΰνται καί άλλα προσωπικά προσόντα τών έκτελεστών καί προ
παντός άπαιτεΐται τό στοιχείο τής άθόρυβης προπαρασκευής μέ σύνεση καί τό στοι
χείο τού αιφνιδιασμού, πού περικλείει άρκετούς κινδύνους, προσωπικούς. Πολλές
φορές κατά τήν διενέργεια σαμποτάζ ξηρας, χρησιμοποιούνται καί ώρισμένοι ειδι
κοί τεχνικοί, οί όποιοι έχουν πείρα λόγω τής δουλειάς τους. Γιά τήν τοποθέτηση
π.χ. καί την πυροδότηση έκρηκτικής όλης, πού τοποθετείται σέ μιά σιδηροδρομική
γραμμή, μπορούν νά χρησιμοποιηθούν έργάτες λατομείων. ’Επίσης κατά τήν έγκατάσταση έκρηκτικοΰ μηχανήματος πού θά λειτουργήση μέ ήλεκτρική ένέργεια,
μπορεί νά χρησιμοποιηθή έμπιστος ήλεκτρο τεχνίτης, κλπ.
5. Δολιοφθορεΐς (σαμποτέρ) ναυτικού μέ εκρηκτικά μέσα.
Κατά τό Β' παγκόσμιο πόλεμο έγιναν θρυλικοί οί περίφημοι ναυτικοί δολιο
φθορεΐς, οί όποιοι ώνομάσθησαν βατραχάνθρωποι. Γενικώς οί δολιοφθορεΐς τού
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ναυτικοί) εκπαιδεύονται ειδικά για τά σαμποτάζ σέ ναυτικές βάσεις, σέ πλοία και
γενικά σέ ναυτικές εγκαταστάσεις. Πραγματικά οΐ δολιοφθορές (σαμποτάζ) σέ
πλοία είναι πιό δύσκολες, χρειάζονται δέ καί ειδικά έκρηκτικά μηχανήματα.
Ό Γερμανός κατάσκοπος Χάνς Ρήγκλερ στο βιβλίο του: «κατάσκοποι στην
Ελλάδα», περιγράφοντας τις προπαρασκευές γιά την άπόπειρα άνατινάξεως, στο
λιμένα 'Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, του μεγάλου φορτηγού άτμοπλοίου «Σαμίρ»
κατά τον Αύγουστο του 1940, άναφέρει δτι συνεργεία τους στην ’Αθήνα διέθεταν
τότε τά έξης μέσα γιά σαμποτάζ στο ναυτικό : 'Ωρολογιακές βόμβες, μεγέθους πορ
τοκαλιού, ικανές ν’ άνατινάξουν πλοίο μέχρις 7 έως 8.000 τόννων εκτοπίσματος.
Οί βόμβες αύτές ήσαν τοποθετημένες μέσα σέ μεγάλα κάρβουνα καί ήταν εύκολο
ν’ άνακατευθοϋν μέ τά κάρβουνα τού πλοίου χωρίς νά προκληθή υποψία. ’Επίσης
διέθεταν μικρές μαγνητικές χελώνες μέ έλατήριο. Οί χελωνίτσες αύτές ήσαν
άκριβώς όμοιες μέ τις φυσικές μεγέθους σάν ένα καρβέλι ψωμί τής μισής όκάς.
"Οταν έκουρδίζοντο έπλεαν στήν κατεύθυνση πού τούς έδίδετο μέ ύλες τις φυσικές
κινήσεις της ζωντανής χελώνας. Καί δταν έφταναν στά ΰφαλα τού σκάφους έκολλοϋσαν επάνω σάν στρείδια, πιέζοντας τά τέσσαρα μηχανικά πόδια τους, δταν δέ
έφτανε ή στιγμή πού είχαν ρυθμίσει τό έσωτερικδ μηχάνημα ή βόμβα έξερηγνύετο
καί ήταν ικανή νά καταστρέψη καί νά βυθίση τό σκάφος. 'Ο ίδιος γερμανός κατά
σκοπος άναφέρει πώς δταν εστάλη ραδιοτηλεγράφημα στο Φόν Κανάρη, άρχηγό
τής «άπβερ» στο Βερολίνο καί έζητήθη ή έγκρισή του γιά τήν έπιχείρηση αυτή
έστάλησαν αμέσως στις 3 Αύγούστου 1940 μέ τό τακτικό δρομολόγιο τής αεροπο
ρικής έταιρείας «Λούφτ-Χάνσα», ώς δήθεν λαδέμποροι γιά ν’ αγοράσουν Ελληνικό
λάδι, δύο δεξιοτέχνες τού ναυτικού σαμποτάζ, τής όμάδος «II Μ», δηλαδή τού κλά
δου σαμποτάζ τού γερμανικού ναυαρχείου πού είχε έδρα τό 'Αμβούργο, οί όποιοι
είχαν έφοδιασθή μέ τσεχοσλοβάκικα διαβατήρια, ενώ ήσαν γερμανοί άξιωματικοί
καί ό ένας έλέγετο Μπερνάνρτ πλοίαρχος, ό δέ άλλος Κνέζεμπκ υποπλοίαρχος.
Βέβαια ό γερμανός αύτός κατάσκοπος γράφει πολλές άνακρίβειες γιατί ή ύπόθεσις
αυτή πού κατέληξε στή σύλληψη των 'Ελλήνων καί ξένων σαμποτέρ άπό τήν ’Αστυ
νομία Πόλεων ('Υπηρεσία ’Αλλοδαπών Πειραιώς), έχει ώς εξής :
«Στις 2 Αύγούστου τού 1940 κατέπλευσε στο λιμένα τού Πειραιώς τό έξωπλισμένο φορτηγό άτμόπλοιο «Σαμίρ», τό όποιο ήταν άγγλικό, μέ αιγυπτιακή
σημαία καί μετέφερε πολεμικό υλικό πού προωρίζετο γιά τήν άγγλική στρατιά τής
Μέσης ’Ανατολής. ’Αμέσως τότε ή υπηρεσία τής γερμανικής κατασκοπείας στήν
Ελλάδα συνέλαβε τό σχέδιο ν’ άνατινάξη τό άτμόπλοιο στο λιμένα τού Πειραιώς.
Ναυτικός ακόλουθος τού Γ' Ράϊχ στήν πρεσβεία τών ’Αθηνών ήταν τότε ό πλοίαρ
χος Λήντιχ. Σύμφωνα μέ τό σύστημα τής «’Άπβερ» τού Φόν Κανάρη, οί ναυτικοί
άκόλουθοι τών γερμανικών πρεσβειών τού εξωτερικού ήσαν ταυτοχρόνως καί αρχη
γοί τού ναυτικού κλάδου τής κατασκοπείας, τόσο στο πολεμικό ναυτικό, δσο καί
στήν εμπορική ναυτιλία.
Ό Γερμανός πρόξενος Πειραιώς προέβη άμέσως σέ έντονο διάβημα προς τό
λιμενάρχη, ζητώντας δπως, σύμφωνα μέ τά διεθνή νόμιμα, διαταχθή ό πλοίαρχος
τού «Σαμίρ» νά έγκαταλείψη τά Ελληνικά ύδατα μέσα σέ 24 ώρες, λόγω τού δτι
ήταν έξωπλισμένο εμπορικό πλοίο. 'Ο λιμενάρχης, λίγη ώρα μετά τά διαβήματα,
κάλεσε τον πλοίαρχο τού «Σαμίρ» καί τόν διέταξε σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο
νά έγκαταλείψη μέχρι τής 2ας πρωινής ώρας τις Ελληνικές θάλασσες. 'Ο πλοίαρ
χος δμως δήλωσε δτι προσωρμίσθη στο λιμένα τού Πειραιώς γιά νά ζητήση άσυλο,
γιατί στό σύμπλεγμα τών βορείων Σποράδων καί στά άνοιχτά τού βορείου Αιγαίου
είχε πέσει σέ κλοιό αγνώστων υποβρυχίων πού τόν διέταξαν νά σταματήση. Γ Γ
αύτό ό πλοίαρχος ταξίδευε μόνο τήν νύκτα, τήν δέ ημέρα προσωρμίζετο σέ έρημες
καί άπόκρημνες άκτές γιά νά προφυλάσσεται. Χάρις στό μέτρο αύτό καί στήν
άντεπίθεση πού έκανε μέ τά πυροβόλα του, διέφυγε τόν κίνδυνο. Έφοβόταν δμως,

Ή δολιοφθορά (σαμποτάζ) ώς μέσον ψυχολογικού πολέμου

9543

δτι αν έβγαινε στο άνοικτό πέλαγος καί ιδίως στα νότια τής Κρήτης, δέν θά διέφευγε
τον κίνδυνο. Πάντως έτονίσθη άπό τό λιμενάρχη, δτι αν δέν φύγη την ώρισμένη
προθεσμία, θά κατασθεχή τό φορτίο καί τό πλοίο θά τεθή έν παροπλισμώ.
'Η άπόφαση τής γερμανικής κατασκοπείας γιά την άνατίναξη του «Σαμίρ»
άνεφέρθη μέ μυστικό άσύρματο στον Φόν Κανάρη. 'Η άπάντηση ήταν συνθηματική
καί προειδοποιούσε δτι μέχρι τής 3ης Αύγουστου θά έδίδοντο ειδήσεις μέσω τοϋ
διευθυντοΰ του έν Άθήναις υποκαταστήματος τής εταιρείας «Λούφτ—Χάνσα» δρος
Στροϋζε. Έ ν τώ μεταξύ ό γερμανός πράκτορας Έρνέστος Κύρχνερ, πού ήταν δημο
σιογράφος καί είχε συνδεθή μέ τούς δημοσιογραφικούς κύκλους των ’Αθηνών,
είχε κατορθώσει νά δημοσιεύωνται στις άθηναϊκές εφημερίδες ύποβολιμιαϊες ειδήσεις
περί έμφανίσεως γερμανικών καί ιταλικών υποβρυχίων στά άνοικτά τοΰ Σαρωνικοΰ,
στο Κρητικό πέλαγος κλπ. Εννοείται δτι οί πληροφορίες αυτές δέν ήσαν έξ ολοκλή
ρου ψευδείς, γιατί πράγματι τήν εποχή έκείνη στ’ άνοικτά τών Ελληνικών θαλασ
σών έπλανατο σεβαστός άριθμός υποβρυχίων. Έ τσ ι ό αΐγύπτιος πλοίαρχος επηρεα
σμένος άπ’ δλα αυτά δέν τόλμησε νά ξεκινήση καί πέρασε τέσσερες ημέρες στον
Πειραιά, άναβάλλοντας άπό ημέρα σέ ημέρα καί άπό ώρα σέ ώρα τή συμμόρφωσή
του πρός τις διαταγές τοϋ λιμεναρχείου. "Τστερα άπό τέσσερες ήμέρες έφυγε άπό
τον Πειραιά, άλλά μόλις βγήκε στ’ άνοικτά τοΰ Σαρωνικοΰ γύρισε πίσω γιά νά
προσορμισθή στον δρμο τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, στο Κερατσίνι. Στο μεταξύ ήλθαν
άεροπορικώς στήν 'Ελλάδα ώς τουρίστες μέ πλαστά διαβατήρια καί ψευδώνυμα οί
ειδικοί στά ναυτικά σαμποτάζ ταγματάρχης Βέρναρ Πάουλ καί λοχαγός Νίκολιτς
Γιέχαν. Μετά τήν άφιξη τών δύο αύτών σαμποτέρ, ό πλοίαρχος Φράνς Λήντιχ καί
ό φόν Κλέμ Χόχενμπεργκξ, άπεφάσισαν νά θέσουν σ’ εφαρμογή τό σχέδιό τους.
Πρός τοΰτο άνεζήτησαν καί τούς 'Έλληνας πράκτορές των πού θά έχρησιμοποιοΰσαν, οί όποιοι ήσαν ό Τάκης Ξανθόπουλος μηχανικός καί ό Γιώργος Άδαμόπουλος
ιδιοκτήτης κέντρου διασκεδάσεως στήν άκτή Παρασκευά, κοντά στήν πλατεία
’Αλεξάνδρας τοΰ Πειραιώς. Ό Άδαμόπουλος διέθετε καί καμπίνες γιά τούς λουομένους, ήταν δέ καί λαθρέμπορος ναρκωτικών.
Στις 4 Αύγούστου 1940 όλοι αύτοί καί μαζί τους καί οί δύο σαμποτέρ, πού
ήλθαν άπό τή Γερμανία, κατέβηκαν στή ταβέρνα τοΰ~ Άδαμοπούλου καί κατέστρω
σαν τά σχέδια τής άνατινάξεως τοΰ πλοίου. 'Υπήρξαν διάφορα σχέδια. Τό ένα σχέ
διο ήταν νά νοικιάσουν ένα τρεχαντήρι νά μποΰν μέσα σ’ αύτό οί δύο σαμποτέρ καί
ν’ άνοιχτοΰν σέ μιά άπόσταση 300 μέτρων άπό τό πλοίο. Ά πό εκεί κολυμβώντας
θά έφταναν στά ΰφαλα τοΰ πλοίου, θά τοποθετοΰσαν τις χελώνες καί θά έφευγαν.
Τό άλλο σχέδιο ήταν νά μπάσουν στό πλοίο μέ τόν τροφοδότη βώλους κάρβουνο
μέ έκρηκτική ΰλη, ώστε μόλις τό κάρβουνο θά έρίχνετο στή μηχανή νά έκραγή,
καί ένα τρίτο σχέδιο ήταν νά τοποθετήσουν τις έκρηκτικές ύλες στή τσιμινιέρα
τοΰ πλοίου. Άφοΰ ώργανώθη έτσι ή επιχείρηση αύτή σ’ δλες τις λεπτομέρειες,
άπεφασίσθη νά τεθή σ’ ένέργεια στις 6 Αύγούστου 1940. Δέν πέτυχαν δμως, γιατί
τό Κέντρο Αλλοδαπών, είχε θέσει ύπό παρακολούθηση δλα αύτά τά πρόσωπα. Έ τσ ι
δταν οί έκρηκτικές δλες πού προωρίζοντο γιά τήν άνατίναξη μετεφέρθησαν στήν άκτή,
οί αστυνομικοί έκινήθησαν μέ άστραπιαία ταχύτητα καί ματαίωσαν τήν άνατίναξηΒρήκαν τότε καί περισυνέλεξαν όλη τή ποσότητα τής έκρηκτικής όλης πού ήταν
κρυμμένη μέσα στήν άμμο κάτω άπό τις καμπίνες τών λουτρών Άδαμοπούλου καί
έν συνεχείς συνέλαβαν δλους τούς αύτουργούς καί συνεργούς τής άποπείρας αύτής.
Τούς δύο Γερμανούς άξιωματικούς τούς συνέλαβαν μέσα στήν βίλλα δπου έμεναν,
στό Καλαμάκι, έπενέβη δμως ή έν Άθήναις Γερμανική πρεσβεία καί άφέθησαν
έλεύθεροι.
Τά διεθνή δμως γεγονότα έπέρχονταν ραγδαία καί έτσι μετά τήν κατάκτηση
τής χώρας μας άπό τούς Γερμανούς άπηλευθερώθησαν άπ’ αύτούς καί οί υπόλοιποι
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συνένοχοί τους "Ελληνες, ένώ ή υπόθεση έκκρεμοΰσε άκόμη στο στρατοδικείο
’Αθηνών.
Οί Μπένος καί Ξανθόπουλος ήσαν άπό την προπολεμική περίοδο πράκτορες
τής γερμανικής κατασκοπείας, ύπό τον ’Αρθούρο Ζάϊτς, γενικό γραμματέα τής
έν Άθήναις Γερμανικής πρεσβείας. 'Ο Α. Ζάϊτς, μετά τήν άπελευθέρωση τής
Ελλάδος, κατά τό μήνα Ιούνιον τοϋ 1945 επανήλθε στην Ελλάδα μέσω του
Δ. Ε. Σταυρού, καλυπτόμενος ύπό ψευδώνυμο. Άνεκαλύφθη όμως καί συλληφθείς
άπό τό Κέντρον ’Αλλοδαπών Πειραιώς παρεπέμφθη στο διαρκές στρατοδικείο
’Αθηνών, τό όποιο τον κατεδίκασε σέ ΙΟετή ειρκτή, μαζί του δέ κατεδικάσθησαν
καί τά μέλη τής όμάδος «άϊτς μαρίνε» ύπό τον Βάλτερ Φίρστ, ταγματάρχην τής
γερμανικής ύπηρεσίας πληροφοριών, σέ διάφορες ποινές, μέχρι καί αυτής τής ποι
νής τοϋ θανάτου. 'Ο Βάλτερ Φίρστ κατεδικάσθη σέ ισόβια δεσμά. Οί Μπένος καί
Ξανθόπουλος κατεδικάσθησαν μετά τήν άπελευθέρωσιν άπό τό δικαστήριο δοσιλόγων Πειραιώς σέ ισόβια δεσμά».

6. Δολιοφθορεϊς (σαμποτέρ) άέρος μέ εκρηκτικά ή άλλα μέσα.
Καί οί δολιοφθορεΐς αυτοί εκπαιδεύονται ειδικά γιατί ή διενέργεια σαμποτάζ
σέ αεροπλάνα χρειάζεται τέχνη. Είναι δέ πολύ δύσκολο ν’ άποκαλυφθή, άν ή έκρη
ξη ή άλλη αιτία πού προκάλεσε τήν καταστροφή τοϋ άεροπλάνου στον άέρα, οπότε
συνήθως δέν σώζεται κανείς άπό τό προσωπικό καί τούς επιβάτες του, οφείλεται
σέ δολιοφθορά (σαμποτάζ) ή όχι.
Τά κρούσματα τής τελευταίας δεκαετίας κατά τήν οποία άπεκαλύφθη στις
'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής ότι επιβατικά άεροπλάνα κατεστράφησαν άπό
έκρηκτικά μηχανήματα πού έλειτούργησαν όταν τό σκάφος βρισκόταν έν πτήσει,
γιά λόγους καθαρά έγκληματικούς, δημιουργούν ύποχρεώσεις γιά τις αρμόδιες
άρχές νά λαμβάνουν τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν πρόληψη τών καταστροφών αυτών,
πού στοιχίζουν τή ζωή εκατοντάδων άνθρώπων, επί πλέον δέ δημιουργούν δυσμε
νείς εντυπώσεις γιά τό σύγχρονο αύτό ταχύτατο μεταφορικό μέσο.
Τό Έ φ —Μπί—"Αϊ διαθέτει ειδικό συνεργείο καταστροφών. Τό συνεργείο
αύτό σέ κάθε περίπτωση άεροπορικοϋ δυστυχήματος, γιά τό όποιο ύπάρχουν ύποψίες ότι οφείλεται σέ σαμποτάζ πηγαίνει άμέσως στον τόπο τής καταστροφής καί
μέ καταπληκτική δεξιοτεχνία, άλλά καί άφάνταστο ύπομονή, περισυλλέγει τά συν
τρίμματα τοϋ άεροπλάνου καί τά συναρμολογεί. Μετά τήν ολοκληρωτική συναρμο
λόγηση είναι εύκολο πλέον νά διαπιστώσουν οί τεχνικοί τήν αίτια τής καταστροφής.
"Αν λοιπόν διαπιστωθή ότι ή καταστροφή οφείλεται σέ έκρηκτικό μηχάνημα ή
άλλου είδους σαμποτάζ, τότε κινείται ολόκληρος ό τεράστιος μηχασμός τού "Εφ—
Μπί-’Ά ϊ γιά τήν άποκάλυψη τοϋ εγκλήματος καί τή σύλληψη τών εγκληματιών.
Μέ τον τρόπο αύτό άπεκαλύφθη ότι ή καταστροφή τεραστίου επιβατικού άεροπλά
νου έγινε άπό έναν έγκληματία γυιό, πού κατά τό ταξίδι τής μητέρας του τοποθέ
τησε στή βαλίτσα της (Ωρολογιακή βόμβα, ή οποία έξερράγη στον άέρα καί προ
κάλεσε τήν καταστροφή τοϋ άεροπλάνου καί τό θάνατο όλων τών έπιβατών, μεταξύ
τών οποίων ήταν καί ή μητέρα του. Αιτία τοϋ εγκλήματος ήταν νά είσπράξη ό
μητροκτόνος τήν άσφάλεια ζωής εκείνης πού τον έφερε στον κόσμο γιά νά τή σπαταλήση στήν άτακτο ζωή πού έκανε.
'Η ύπόθεση αύτή περιελήφθη σέ κινηματογραφική ταινία πού προεβλήθη
στήν Ελλάδα τό 1960 καί στήν όποια παρουσιάζεται ό τρόπος κατά τον όποιο οί
ύπηρεσίες τοϋ "Εφ-Μπί—"Αϊ έργάζονται.
Στο ειδικό λοιπόν τμήμα δολιοφθορέων (σαμποτέρ) τοϋ άέρος εκπαιδεύονται
οί πράκτορες πώς νά ένεργοϋν γιά νά έπιτυγχάνουν σαμποτάζ σέ άεροπλάνα μέ
έκρηκτικά ή άλλα τεχνικά μέσα, πού άνάγονται στή λειτουργία τών λεπτεπιλέπτων
Μηχανημάτων τών άεροσκαφών.
(Συνεχίζεται)
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Τ Ο Υ Λ Η Ξ Α Ν Τ Ο Σ ΕΤΟ ΥΣ
Ύ π ό Ύπαστυνόμου Α ' κ. Δ , ΝΤΖΙΩΡΑ
(Σ υνέχεια i x τοϋ προηγουμένου)

Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

III. Τροποποίησές Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.
α)
Σ τ έρη σ ις δ ι κ αι ωμ ά τω ν
ώρισμένων εγκλημάτων.

κατηγορουμένου

έ φ’

’Ά ρ 0 ρ ο ν 11.
Τό άρθρον 106 του Κ.Π.Δ. άντικαθίσταται ώς έξης :
’Ά ρ 0 ρ ο ν 106. 'Ομοίως επί ώρισμένων έγκλημάτων.
’Επί των έγκλημάτων τής έκ προθέσεως άνθρωποκτονίας, τής ληστείας καί
τής έκβιάσεως, δύναται να έφαρμοσθή πάντοτε ή διάταξις τοϋ άρθρου 105 άποφάσει
τοϋ δικαστικοΰ συμβουλίου μετά πρότασιν τοϋ εΐσαγγελέως (χ) . '0 κατηγορούμενος
έν τή περιπτώσει ταύτη θά λαμβάνη γνώσιν των εγγράφων, εύθύς ώς ό άνακριτής
δηλώση προς προς αυτόν δτι έπεράτωσε τήν άνάκρισιν, δικαιοΰται δέ τότε νά προσαγάγη παν μέσον ύπερασπίσεως καί νά προτείνη μάρτυρας, ους ό άνακριτής οφεί
λει νά έξετάση έάν δ’ έχη άντιρρήσεις, ύποχρεοϋται νά προκαλέση τήν άπόφασιν τοϋ
δικαστικοΰ συμβουλίου.
'Η διάταξις αύτη είναι πανομοία τής ίσχυούσης. Διαφέρει μόνον εις τό δτι
ενώ ήδη άναφέρεται τό έγκλημα τής έκ προθέσεως άνθρωποκτονίας εις τό άρχικόν
κείμενον έγίνετο λόγος περί φ ό ν ο υ . Τοϋτο, διότι ό νέος κώδιξ άναγνωρίζει τήν
δολίαν ανθρωποκτονίαν ώς ένιαΐον έγκλημα ύφ’ δ υπάγεται καί ό φόνος καί ή άναίρεσις τοϋ ποινικοΰ νόμου. Επομένως τό έγκλημα τοϋ φόνου είναι άγνωστον ύπό
τήν ΐσχύν τοϋ νέου δικαίου μας, ή δέ χρήσις τοϋ δρου καί ύπό των Ά ξ/κώ ν τής
’Αστυνομίας καί νομικών δυστυχώς, είναι άδόκιμος καί άποτελεϊ σφάλμα, έξ ού
συνάγεται δτι τό ποινικόν δίκαιον, τό όποιον έχει καί αυτό τά προβλήματά του,
περιφρονεΐται ύπό τών εφαρμοστών αύτοΰ καί δή άπαραδέκτως.
β ) Κα θ ’ ΰ λ η ν ά ρ μ ο δ ι ό τ η ς τ ο ϋ μ ο ν ο μ ε λ ο ύ ς π λ η μ μ ε 
λειοδικείου.
Διά τοϋ άρθρου 12 τοϋ ύπό κρίσιν Νομοθετήματος άντεκατεστάθη τό άρθρον
114 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, δπερ άναφέρεται εις τήν άρμοδιότητα τοϋ
μονομελούς πλημμελειοδικείου.
Ή σχετική διάταξις έχει ώς εξής:
’Άρθρον 12.
Τό άρθρον 114 τοϋ Κ.Π.Δ. άντικαθίσταται ώς έξής :
(1) Τό άρθρον 105 περί οϋ εν προκειμένω, έχει ώς έξής :
Άρθρον 105. Έξαίρεσις έπί αυτοφώρου εγκλήματος.
Εις τάς περιπτώσεις τοϋ αυτοφώρου εγκλήματος, καθ’ δς ένεργεΐται προανάκρισις άνευ
παραγγελίας τοϋ εΐσαγγελέως, έάν εντεύθεν βλάπτεται τό έργον τής προανακρίσεως πρός άνακάλυψιν τής άληθείας, κατά τήν κρίσιν τοϋ ένεργοϋντος τήν προανάκρισιν, ό κατηγορούμενος δύναται νά στερηθή τής έναοκήσεως τών άνωτέρω δικαιωμάτων, πλ.ήντοϋ δικαιώματος, οπωςπαρίσταται μετά συνηγόρου.
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«"Αρθρον 114.
Του μονομελούς πλημμελειοδικείου
Τό μονομελές πλημμελειοδικείου δικάζει:
Α ') Τά πλημμελήματα, καθ’ ών όνόμος άπειλεΐ ποινήν φυλακίσεως μέχρις
ένός έτους ή χρηματικήν οΐουδήποτε ποσοϋ, έξαιρουμένων: α) των ύπαγομένων εις
την αρμοδιότητα των κακουργιοδικών καί έφετών καί των συναφών προς ταϋτα
(άρθρ. 109—111 καί 128), β) τών πλημμελημάτων πλαστογραφίας, μοιχείας καί
έγκαταλείψεως έγκυμονούσης, γ) τών ύπαγομένων εις την αρμοδιότητα του δι
καστηρίου άνηλίκων καί δ) τών πραττομένων διά του τύπου.
Β ') Τά εις βαθμόν πλημμελήματος δασικά ( έξαιρουμένου του έμπρησμοϋ)
καί άγροτικά άδική ματα καί
Γ ') Τάς έφέσεις κατά τών άποφάσεων τοϋ πταισματοδικείου, ώς καί τών έκδιδομένων υπό τοϋ ειρηνοδικείου κατά τό άρθρον 116 παράγραφος 1».
Τό άρθρον τοΰτο προ της τροποποιήσεώς του εΐχεν ώς έξης:
«Τό μονομελές πλημμελειοδικείου δικάζει: 1. Τά πλημμελήματα, καθ’ ών ό
νόμος άπειλεΐ ποινήν φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή χρηματικήν οΐουδήποτε ποσοϋ,
έξαιρουμένων: α) τών ύπαγομένων εις τήν άρμοδιότητα τών κακουργιοδικών καί
έφετών καί τών συναφών προς ταϋτα (άρθρα 109 έως 1.11 καί 128), β) τών πλημμε
λημάτων πλαστογραφίας καί παραβιάσεως τής πρός διατροφήν ύποχρεώσεως καί
γ) τών ύπαγομένων είς τήν άρμοδιότητα τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων, «δ') τών πρατομένων διά τοϋ τύπου» (1).—2) τάς εφέσεις κατά τών άποφάσεων τοϋ πται
σματοδικείου καί τών έκδιδομένων ύπό τοϋ ειρηνοδικείου κατά τό άρθρον 116
παρ. 1».
Έ κ της άντιπαραβολής τών άνωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι τό νέον νομοθέτημα, άφ’ ένός μέν ηυρυνε τάς αρμοδιότητας τοϋ μονομελούς πλημ/κείου, άφ’έτέρου
δέ περιώρισεν αύτάς. Οότω ένώ μέχρι τοΰδε ώρίζετο ότι ή παραβίασις τής πρός
διατροφήν ύποχρεώσεως (άρθρον 358 Π.Κ.) έξηρεΐτο τής άρμοδιότητος τοϋ μο
νομελούς πλημ/κείου, ήδη ό νόμος δέν διαλαμβάνει τήν έξαίρεσιν ταύτην. Ή διάταξις όμως αΰτη δέν είχε θέσιν εις τον Κ.Π.Δ. καί ήτο έσφαλμένη. Διότι έκ παρα
δρομής έσημειοΰτο ώς έξαιρουμένη καί ή παραβίασις τής πρός διατροφήν ύποχρεώ
σεως, άφοΰ αΰτη τιμωρείται ύπό τοϋ άρθρου 358 τοϋ Π.Κ., διά φυλακίσεως μέχρι
δύο έτών. "Οθεν, διά τής νέας διατάξεως τοϋ Ν.Δ. 4090 /60, αί άρμοδιότητες τών μο
νομελών έπεξετάθησαν μόνον εις τά εις βαθμόν πλημμελήματος δασικά καί άγροτικά
άδικήματα έκτος τοϋ έμπρησμοϋ.
Είναι, έπομένως έκτος πάσης άμφιβολίας, ότι ήδη τά άγροτικά καί δασικά
έγκλήματα, περί ών όμιλοΰν τό Ν.Δ. 3030 τοϋ 1954 «περί άγροφυλακής» καί ό Ν.
4173 τοϋ 1929 «περί δασικοΰ Κώδικος», έφ’ όσον τιμωρούνται διά φυλακίσεως οίασδήποτε διάρκειας, ύπάγονται εις τό μονομελές πλημ/κεΐον.
Δεδικαιολογημένος είναι νομίζομεν ό περιορισμός τής άρμοδιότητος των, ό
άναφερόμενος εις τήν μοιχείαν(2) καί τήν έγκατάλειψιν έγκυμονούσης(3). Τάέγκλή(1) Τό έντός « » προοετέθη δι’ άρθρου 9 τοϋ ν.δ. 2493/1953.
(2) Περί ταύτης δμιλεϊ τό άρθρον 357 Π.Κ. έ/ον ώς έξης :
Μοιχεία
1. Ό ύπαίτιος μοιχείας σύζυγος καί ό μετ’ αύτοϋ συνένοχος τιμωρείται διά φυλακίσεως
μέχρις ένός έτους. Ή δίωξις χωρεΐ μόνον έπί έγκλήσει τοϋ προσβληθέντος. 2. ’Εάν κατά τον χρό
νον της πράξεως δέν ύφίστατο συμβίωσις τών συζύγων, τό δικαστηρίου κρίνον καί τάς ιδιαιτέρας
περιστάσεις, ύφ’ ας ή πραξις έλαβε χώραν, δύναται νά κρίνη την πραξιν άτιμώρητον.—3. Ή μοι
χεία μένει ατιμώρητος, έάν ό προσβληθείς σύζυγος ήνέχθη ταύτην.
(3) Περί ταύτης όμιλεΐ τό άρθρον 359 Π.Κ. έχον ώς έξης:
Έγκατάλειψις έγκυμονούσης
*0 έν άπορία ή άλλως άβοήθητον έγκαταλείπων τήν παρ’ αύτοϋ καταστασαν έγκυον καί
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ματα ταϋτα είναι τόσον «πολύπλοκα» ώς χαρακτηριστικούς τονίζεται ύπό της ειση
γητικής του νομοθετήματος έκθέσεως, ώστε επιτακτική να καθίσταται ή κρίσις των
ύπό του τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Είναι βεβαίως άληθές οτι τά μονομελή πλημ/κεΐα καί ιδία τά μεταβατικά τοιαϋτα, έκτος του δτι έκδικάζουν ταχύτερου τάς υπο
θέσεις, τάς έκδικάζουν καί εις τον τόπον τής τελέσεώς των. Έ π ί πλέον ή οικονομία
ή όποια γίνεται διά τής έκδικάσεως των πάσης φύσεως έγκλημάτων παρ’ αύτών είναι
μεγάλη καί ωφελεί τον οίκονομικώς άσθενέστερον διάδικον. ’Αλλά τά έπιχειρήματα
ταϋτα δέν είναι ικανά ν’ άνατρέψουν τό άντίθετον τοιοϋτον προκειμένου περί μοι
χείας καί έγκαταλείψεως έγκυμονούσης, τό πολύπλοκον των όποιων απαιτεί μείζονα
σκέψιν καί κριτικήν βάσανον.
Εύκαιριακώς καί λόγω τής σοβαρότητος τοΰ θέματος, άναφέρομεν ολίγα τινά
σχέσιν έχοντα μέ τήν δίωξιν του έγκλήματος τής μοιχείας. 'Η μοιχεία άπασχολεϊ
τάς Άστυνομικάς Άρχάς, πολλάκις δέ άνακριτικοί ύπάλληλοι τής ’Αστυνομίας
Πόλεων έλογοδότησαν διοικητικώς δι’ ένεργείας των άναγομένας εις τήν δίωξιν
ταύτης.
Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοΰ νόμου ή μοιχεία διώκεται κατ’ εγκλησιν
του προσβληθέντος συζύγου. Λαμβανομένου δμως ύπ’ δψιν, δτι καταδίκη έπί μοιχεία
οδηγεί εις διάλυσιν τοΰ γάμου, μέ ούχί εύχαρίστους συνέπειας διά τε τήν κοινωνίαν
καί τήν οικογένειαν καί δτι οί έκάστοτε ένδιαφερόμενοι προσφεύγουν εις τάς ’Αστυνομικάς Άρχάς προς βεβαίωσιν τοΰ έγκλήματος, τό θέμα έμφανίζει, κατά κύριον
λόγον, πρώτιστον αστυνομικόν ένδιαφέρον.
Έ ξ άλλου ούδείς άγνοεΐ δτι οΐαδήποτε έσφαλμένη, άπό μέρους των κατωτέρων
ιδία άστυνομικών, ένέργεια, συνεπάγεται τήν αύστηράν αύτών τιμωρίαν.
Έρωτάται λοιπόν! πώς θά ένεργοϋν είς παρόμοιας περιπτώσεις οί καλούμενοι
νά διώξουν τήν μοιχείαν έν τή πράξει άστυνομικοί υπάλληλοι;
Τό θέμα δσον καί αν είναι σοβαρόν, δέν νομίζομεν πάντως, δτι είναι έκ τών ών
ούκ άνευ καί δημιουργεί οπωσδήποτε εύθύνας. Οί νόμοι μας είναι σαφείς. Ή έφαρμογή των έπομένως δέν είναι δυνατόν νά δημιουργή καί εύθύνας. ’Επιβάλλεται ούχ
ήττον προσεκτική καί ψύχραιμος άντιμετώπισις τών έκάστοτε έμφανιζομένων
περιπτώσεων.
Είδικώτερον, οί μή άνακριτικοί υπάλληλοι άστυνομικοί εις πασαν περίπτωσιν
δέον νά παραπέμπουν τούς ένδιαφερομένους είς τούς προϊσταμένους των άνακριτικούς υπαλλήλους. Οί τελευταίοι δμως δέον νά ένεργοϋν παν δ,τι έπιβάλλει αύτοϊς
τό καθήκον των, έναντι τής ιδιότητάς των, ώς έντεταλμένων μέ τήν δίωξιν τών
έγκλημάτων καί έν έσχάτη άναλύσει έναντι τών κειμένων νόμων, οίτινες έπαναλαμβάνομεν είναι σαφείς.
Τούτων ούτως έχόντων δέον νά διακρίνωμεν τάς περιπτώσεις:
α)Τής
μή
αυτοφώρου
μ ο ι χ ε ί α ς . Ούδέν ζήτημα δύναται
νά γεννηθή. Ή έγκλησις ύποχρεωτικώς δέον νά γίνεται δεκτή, δπως καί έπί τών λοι
πών έγκλημάτων άνευ έτέρου τινός.
β) Τής α υ τ ο φ ώ ρ ο υ
μ ο ι χ ε ί α ς . ’Ενταύθα δέον νά διακρίνωμεν.
"Αν πρόκειται νά ένεργηθή παραβίασις τοΰ οικιακού ασύλου (κατ’ οίκον έρευνα)
καί αν πρόκειται άπλή τοΰ έγκλήματος βεβαίωσις.
Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, λ.χ. προκειμένου περί μοιχείας τελουμένης
είς τό άλσος τοΰ Λυκαβηττοΰ, ή έπί τόπου μετάβασις τοΰ αρμοδίου άνακριτικοΰ
άδυνατοϋσαν λόγω τής εγκυμοσύνης ή τοΰ τοκετού νά μεριμνήση περί αύτής, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους. Ή δίωξις γίνεται μόνον κατ’ έγκλησιν.
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υπαλλήλου καί δή πρωτίστως του ’Αξιωματικού Έπιθεωρήσεως, έτι δέ καί τοΰ
άστυφύλακος, διατασσομένου προς τοϋτο ύπδ τοΰ ’Αξιωματικού υπηρεσίας, ού μόνον
άνεκτή, άλλα καί επιβεβλημένη καθίσταται.
Δεν συγχωρεΐται δηλ. μή μετάβασις τοΰ άξιωματικοΰ προς βεβαίωσιν τοΰ
εγκλήματος, όπως δεν συγχωρεΐται τοιαύτη προκειμένου περί οίουδήποτε άλλου
αύτοφώρου έγκλήματος. ’Εναντία τακτική δημιουργεί κατά νόμον, ού μόνον διοικη
τικήν, άλλα καί ποινικήν ευθύνην τοΰ μή έπιλαμβανομένου βαθμοφόρου, καθ’ ού
αί άπειλούμεναι ποιναί είναι ενίοτε βαρύταται (οΰτω π.χ. άρθρα 239, 259. Π .Κ .).
Καί έρωτώμεν' πόθεν συνάγεται ότι όσον άφορα τήν μοιχείαν δέον νά ύφίσταται έξαίρεσις, νά μή τηρήται δέ ή ιδία, ώς καί έπί των λοιπών άδικημάτων δια
δικασία. Διότι, θά άπήντα τις είναι προτιμωτέρα ή μή βεβαίωσις της τελουμένης
μοιχείας, άπό μίαν μελλοντικήν άθλιότητα, ήτις ένδεχομένως νά δημιουργηθή διά
τής διώξεως ταύτης κ.λ.π.. Ά λλ’ αί σκέψεις αύταί ένδεχομένως νά συμβιβάζωνται
μέ άνθρωπιστικάς άντιλήψεις, είναι όμως άπαράδεκτοι έκ τοΰ νόμου, όστις είναι
σαφής, άποδοχή των δέ δημιουργεί παρανομίαν.
Έ φ ’ όσον ό νόμος τιμωρεί τήν μοιχείαν ώς προσβάλλουσαν τήν ιερότητα τοΰ
γάμου καί τάς Έλληνικάς Άρχάς, δέν είναι έπιτρεπταί ούτε αί έξαιρέσεις ούτε δια
βαθμίσεις, άπό μέρους των καλουμένων νά διώξουν αύτήν έν τή πράξει.
"Οσον άφορα τώρα τήν μοιχείαν τήν έντός κλειστού χώρου διαπραττομένην
(οικίαν, ξενοδοχεΐον κλπ.) άλλοις λόγοις τήν έν τή κατοικία διαπραττομένην, παρατηρητέα τά έξης: 'Ο άστυνομικός υπάλληλος καί δή ού μόνον ό κατώτερος, άλλά καί
ό καθ’ ύλην καί κατά τόπον άρμόδιος άνακριτικός, ούδέποτε δύναται νά εισέρχεται
έντός αύτών, έστω καί αν τώ υπεβλήθη κατά πάντα έγκυρος έγκλησις, άπό μέρους
των δικαιουμένων προς υποβολήν της. Ά λλ’, ώς είκός, τοϋτο έπιβάλλεται ούχί άπό
τήν φύσιν τοΰ έγκλήματος τής μοιχείας, άλλ’ άπό ρητήν δικονομικήν διάταξιν καί δή
τήν των άρθρων 254 καί 255 παρ. 2 Κ.Π.Δ., καθ’ ά, κατ’ οίκον έρευνα πραγματο
ποιείται μόνον άπό δικαστικόν λειτουργόν, προσλαμβάνοντα καί έτερον άνακριτικόν
υπάλληλον.
"Οθεν έπί πάντων των έγκλημάτων ή αύτή δέον νά τηρήται διαδικασία.
Κατ’ έξαίρεσιν, αν ούδείς των δικαστικών λειτουργών εύρίσκεται έν ώ τόποι
καί χρόνω πρόκειται νά ένεργηθή ή έρευνα αυτή, ένεργεΐται υπό άνακριτικοΰ υπαλ
λήλου καί τοΰ Προέδρου τής Κοινότητος. Ζήτημα έγεννήθη αν δύναται νά προσληφθή καί ό Δήμαρχος, όπου δέν υπάρχει Πρόεδρος. Τήν καταφατικήν άπάντησιν
καί όρθώς δίδει ό Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου κ. Κιουσόπουλος (1). Τοϋτο, διότι
οί συντάκται τοΰ κωδικός δέν εΐχον λόγους άποκλεισμοΰ τοΰ Δημάρχου, άλλ’ έπειδή
υπό τον ίσχύοτα κώδικα Δήμων καί Κοινοτήτων έκρίθη ύπ’ αύτών όλως άπίθανον,
ότι, έν πόλει έκλεγούση δήμαρχον, θά ήτο δυνατόν νά συντρέξη περίπτωσις έφαρμογής τής ώς άνω διατάξεως, δέν άνέφερον καί τον Δήμαρχον, πράγμα όμως το όποιον
συχνάκις έμφανίζεται έν τή πράξει εις άπομεμακρυσμένας κώμας έκλεγούσας πρόε
δρον, όστις καί άναφέρεται εις τον νόμον.
Τούτων, ούτως έχόντων, ό άστυνομικός υπάλληλος δέον νά ένεργή πάντοτε
καί έπί παντός έγκλήματος, κατά τά εΐδικώτερον έν τοΐς άρθροις 253 έως 255 Κ.Π.Δ.
διαλαμβανόμενα, μετά δικαστικού λειτουργού. Οί ένδιαφερόμενοι, όθεν, εις παρό
μοιας περιπτώσεις, δέον νά παραπέμπωνται εις τήν Εισαγγελίαν.
Καί ταΰτα μέν, παρεμπιπτόντως, περί τής διώξεως τής μοιχείας.
’Εν τώ νόμω όμως γίνεται λόγος καί περί τών έγκλημάτων τής πλαστογρα(1) Γνωμ. Είοαγγελείας Άρείου Πάγου 13/1953 Σιφναίου—Τούση, Ποινική Δικονομία
1957 σελ. 750.
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φίας. Ταϋτα δέ είναι ή πλαστογραφία πιστοποιητικών, περί ήςτό άρΟρον 217 II ,Κ.(ι)
καί ή χρησις ψευδοΰς ιατρικής πιστοποιήσεως, περί ής τδ άρθρον 221 Π.Κ.(2)· Τονίζομεν τοϋτο ΐνα μή νομισθή δτι μή ύπαρχούσης τής έξαιρέσεως εδει πάσα πλαστο
γραφία να δικάζεται άπδ τό μονομελές πλημ/κεΐον. Διότι ή πλαστογραφία πέραν
των δύο ανωτέρω άναφερομένων εξαιρέσεων συνιστα κακούργημα ή πλημμέλημα
τιμωρούμενον μέ ποινήν ής τό άνώτατον δριον υπερβαίνει τό έτος καί συνεπώς ύπαγομένων εις την άρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων καί ούχί τοϋ μονομελούς πλημ/κείου.
γ)'Αρμοδιότης
δ ι ά τ ά έν τ ώ ά κ ρ ο α τ η ρ ί ω π ρ α τ τ ό μ ε ν α. ε γ κ λ ή μ α τ α .
Περί ταύτης όμιλεϊ τό άρθρον 13 τοϋ ΝομοΘετήματος, δπερ προσέθεσεν τρίτην
παράγραφον εις τό σχετικόν άρθρον 116 τοϋ Κ.Π.Δ., άνευ έτέρου τινός. Οΰτω τό
έν λόγω άρθρον διεμορφώθη ήδη ώς έξής :
’Άρθρον 116.
'Αρμοδιότης διά τά έν τώ ακροατήριο) πραττόμενα έγκλήματα.
1. Παν ποινικόν δικαστήριον δικάζει άμέσως τά έν τώ άκροατηρίω αύτοΰ
διαρκούσης τής συνεδριάσεως πραττόμενα καί έπ’ αύτοφώρω καταλαμβανόμενα
πλημμελήματα καί πταίσματα έφ’ δσον ταϋτα υπάγονται εις τήν καθ’ ύλην άρμο
διότητα τοϋ συνεδριάζοντος ή κατωτέρου δικαστηρίου καί αν έτι ό υπαίτιος άνήκη είς
τήν δικαιοδοσίαν τών στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων. Τήν αυτήν έξουσίαν
έχει δι’ δλα τά πλημμελήματα καί πταίσματα ό Άρειος Πάγος, έκ δέ τών πολιτι
κών δικαστηρίων, τό μέν ειρηνοδικείου διά τά πταίσματα, πάντα δέ τά λοιπά διά τά
πλημμελήματα καί πταίσματα, τά υπαγόμενα εις τήν καθ’ ΰλην άρμοδιότητα τοϋ
άντιστοίχου ποινικού δικαστηρίου ή κατωτέρου αύτοΰ. 'Ως προς τήν διαδικασίαν
έφαρμόζονται τά άρθρα 417—224 τοϋ παρόντος κωδικός.
2. ’Εάν τό δικαστήριον δέν είναι άρμόδιον νά δικάση άμέσως τό πλημμέλημα,
συλλαμβάνεται ό δράστης καί παραπέμπεται συμφώνως τώ άρθρω 279 εις τον άρ
μόδιον εισαγγελέα, όστις, αν συντρέχη περίπτωσις, έφαρμόζει τά άρθρα 417 καί έπ.
’Εάν όμως ό δράστης είναι δικηγόρος, συνήγορος τινός τών διαδίκων, ή σύλληψις
έκτελεϊται μετά τό πέρας τής άσκήσεως τών καθηκόντων αύτοΰ έν τή δίκη.
3. Ή δι’ οΐονδήποτε λόγον μή άμεσος έκδίκασιςτοϋ έν τώ ακροατήριο) πραχθέντος πλημμελήματος ή πταίσματος δέν άποκλείει τήν περαιτέρω δίωξιν κατά τήν
κοινήν διαδικασίαν.
'Η τελευταία αύτη παράγραφος προσετέθη προς άρσιν άμφισβητήσεων, αίτινες έδημιουργήθησαν κατά τό παρελθόν, περί τής διώξεως τών έν τώ άκροατηρίω
τελουμένων έγκλημάτων.
(Συνεχίζεται)
(1) Άρθρον 217 Π.Κ. Π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν . 1. 'Ό στις προς
τόν σκοπόν όπως διευκολύνη τήν άμεσον συντήρησιν, τήν κίνησιν ή τήν κοινωνικήν πρόοδον έαυτοϋ
ή έτέρου, καταρτίζει πλαστόν ή νοθεύει πιστοποιητικόν ή μαρτυρικόν ή έτερον έγγραφον, δυνάμενον
νά χρησιμεύση συνήθως ώς τοιοϋτον ή έν '(Λιώσει ποιείται χρήσιν τοιούτου πλάστου ή νενοθευμένου
εγγράφου, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή διά χρηματικής ποινής.—2. Όμοίως
τιμωρείται, δστις προς τόν αυτόν σκοπόν χρησιμοποιεί τοιοϋτον έγγραφον, γνήσιον μέν, υπέρ
έτέρου όμως έκδοθέν.
(2) Άρθρον 221 Π.Κ. Ψ ε υ δ ε ί ς ί α τ ρ ι κ α ί π ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς : ’Ιατροί, οδοντί
ατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, χημικοί καί μαΐαι, οί/πνες έν γνώσει έκδίδουσι ψευδείς πιστο
ποιήσεις προωρισμένας νά παράσχωσι πίστιν παρά δημοσία, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή παρά
νομικω προσώπω δημοσίου δικαίου ή παρ’ άσφαλιστική επιχειρήσει, ή δυναμένας νά βλάψωσιν
έννομα καί ουσιώδη συμφέροντα άλλου προσώπου, τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι δύο έτών
καί διά χρηματικής ποινής. 2) Διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους τιμωρείται δστις ποιείται χρή
σιν τοιαύτης τινός ψευδοΰς πιστοποιήσεως προς έξαπάτησιν δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρ
χής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άσφαλιστικής έπιχειρήσεως.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΩΣ Π Α Ρ Ο Υ ΣΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι
Η Ε ΓΚ Λ Η Μ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ Σ ΕΙΣ ΤΗ Ν ΕΛ ΛΑΔΑ
Τ Α Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ ΕΤΗ
____________________ Ύπό Δημοσιογράφου κ. Δ. ΜΥΛΩΝΑ____________________

'Η τελευταία, ύπό τήν Προεδρίαν του 'Υπουργού της Δικαιοσύνης κ. Καλλία,
διάσκεψις των Εισαγγελέων Έφετών της Χώρας καί αί έπακολουθήσασαι συζητή
σεις έπί τής έγκληματικότητος καί των μέσων άντιμετωπίσεως μας έδωσαν τό
ευχάριστο συμπέρασμα δτι εις τήν Ελλάδα, παρά τα άντίθετα φαινομενικά γεγονότα,
ή έγκληματικότης, τά τελευταία έτη, παρουσιάζει αισθητή ύφεση. Καί τό συμπέρα
σμα αυτό είναι άρκετά ευχάριστο, αν ληφθή ύπ’ όψιν δτι διεθνώς παρατηρεΐται έξαρσις της έγκληματικότητος καί περισσότερο της έγκληματικότητος των νέων ύπό δια
φόρους μορφάς, είτε των κοινών καί γνωρίμων χαρακτηριστικών, είτε τών όνομασθέντων έγκλημάτων τέντυ-μποϋσμοϋ.
Στήν έρευνά μας αύτή δεν θά έπιχειρήσουμε ούτε νά έπισημάνουμε τά αίτια,
ούτε καί νά άναλύσουμε αυτά, πού είναι λόγω της φύσεως τής έργασίας, γνωστά
στούς άναγνώστας. 'Απλώς θά άσχοληθοϋμε μέ τά στατιστικά στοιχεία πού μάς
δίνει ή ’Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία, ώστε νά δούμε σέ πιο σημείο βρίσκεται ή
έγκληματικότητα εις τον τόπο μας, ποια άδκήματα συχνότερα παρουσιάζονται καί
τέλος ποιές είναι οί περιοχές καί τά γεωγραφικά διαμερίσματα πού παρουσιάζουν
τή μεγαλύτερη «κίνησι» σε έγκλήματα.
Πρέπει νά πούμε, δτι ή ύπαιθρος, λόγω τής προβολής ύπό τού τύπου τών
έγκλημάτων καί έγκληματιών, παρουσιάζεται σέ μάς τούς άστούς ώς κατ’
έξοχήν «έγκλη ματική». Τό φαινόμενου είναι άπατηλόν, διότι άνάλογα μέτόν πληθυ
σμόν τής κάθε περιοχής, ό άριθμός τών έγκληματικών πράξεων δέν παρουσιάζει
αΰξησι. 'Απλώς ή προβολή πού γίνεται άδικαιολόγητα, δημιουργεί τήν έντύπωσι
δτι ή ύπαιθρος σφάζεται, βιάζεται, τρομοκρατείται καί γενικά ζή μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα, πού τό έγκλημα τής πάσης μορφής, κυριαρχεί.
’Αλλά ας άφήσουμε νά μιλήσουν οί άριθμοί. Κατά τά έπίσημα στατιστικά
στοιχεία ή κίνησις τών φυλακών κατά τά τέσσερα έτη 1956—1959 παρουσιάζει τήν
κατωτέρω εικόνα: Κρατούμενοι έκ τού προηγουμένου έτους: 1956: 7.456, 1957:
6.840, 1958: 5.919, 1959: 5.389 καί 1960: 5.184. Δηλαδή χρόνο μέ τό χρόνο ό
άριθμός τών κρατουμένων έλαττούται, δείγμα άδιάψευστον δτι ή έγκληματικότης
παρουσιάζει αισθητή μείωσιν. Δεύτερο στοιχείο είναι ό άριθμός τών καταδίκων τού
έτους. Καί ό άριθμός αυτός διά τήν τετραετίαν παρουσιάζει τήν κάτωθι εικόνα, κατά
έπιβληθεΐσαν ποινή:
’Έ το ς

Κ ράτη σις

Φυλάκισις
1 μηνός

1—3
μηνών

3— 12
μηνών

1—2
έτώ ν

2—5
έτών

Π ρόσκαι
ρος
κάθειρξις

’Ισόβιος
κάθειρξις

θά ν α 
τος

Σύνολον

1956 327 5244 2019 2265 369
276
244
10.823
62
22
1957 256 5329 1863 2009 376
280
185
10.358
34
26
1958 316 5068 1822 1993 382
288
10.078
174
19
16
1959 685 6667 2036 2178 409
255
12.758
205
33
20
Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι έμειώθη ό άριθμός τών καταδίκων
διά σοβαρά έγκληματικά παραπτώματα καί ηύξήθη ό άριθμός τών πταισματικών
παραβάσεων. Καί τό στοιχείο αυτό παρουσιάζει ένδιαφέρον πού συνηγορεί εις τό
συμπέρασμα τής μειώσεως τής έγκληματικότητος.
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"Ενα άλλο στοιχείου είναι τό φϋλον των καταδίκων. Κατά τά στοιχεία έπί
τοϋ συνόλου των κρατουμένων τό τέλος τοϋ 1959 έπί 5.389 ατόμων οΐ 5.165 ή σαν
άνδρες καί 224 γυναίκες καί έκ τοϋ συνόλου των καταδικασθέντων εις διαφόρους
ποινάς κατά τό 1959 έπί 12.758 άτόμων οΐ 11.937 ήσαν άνδρες καί 821 γυναίκες.
Έ κ των καταδίκων γυναικών τό τέλος τοϋ 1959 παρέμειναν εις φυλακάς 178 έξ ών
2 μέ ποινήν θανάτου, 26 ισοβίου καθείρξεως, 88 πρόσκαιρου καί 62 φυλακίσεως.
"Ενα άλλο ένδιαφέρον στοιχείου είναι ή ήλικία των καταδίκων. Έ κ των καταδικασθέντων κατά τό 1959 άτόμων 11.937 άνδρών καί 821 γυναικών κατά ηλικίαν
εχομεν την κατωτέρω κατάστάσιν:
Κρατούμενοι τό i9 6 0
'Η λ ικ ία

“Ανδρες

Γυναίκες

Πρόσκαιρος
κάθειρξις

’Ισόβιος
κάθειρξις

θάνατος

109
8
13—17 έτών
93
1.528
36
2
1
18-21
»
261
383
64
22-30
»
3.631
8
3.038
219
584
31-40
»
797
16
128
504
41-50
»
1.882
560
7
66
51-50
1.167
218
165
4
567
46
85
48
1
61 καί άνω
Έ κ τοϋ άνωτέρω πίνακος γίνεται άντιληπτόν δτι ό αριθμός τών ανηλίκων
εγκληματιών είναι σχετικώς άσήμαντος καί μάλιστα έάν ληφθή ύπ’ οψιν καί τό ύψος
της έπιβληθείσης ποινής, ή οποία είναι άνάλογος μέ τό δΐαπραχθέν έγκλημα. Έ τσ ι
την μεγαλύτερη «κίνησι» παρουσιάζουν αί ήλικίαι 22-40 έτών καί διά τους άνδρες
καί τάς γυναίκας, μειουμένου έν συνεχεία τοϋ άριθμοϋ, γεγονός τό όποιον μαρτυρεί
ότι ή ώριμότης τοϋ άνδρός καί τής γυναικός είναι ένα σταθερόν έχέγγυον νομοτύπου
διαβιώσεως έντός τοϋ κοινωνικού συνόλου. ’Έτσι τά έγκλήματα περιορίζονται εις
την μέσην ηλικίαν τών 22-50 έτών όπου εχομεν καί τον μεγαλύτερου άριθμόν κατα
δίκων εις θάνατον, ισόβιον καί εις πρόσκαιρου κάθειρξιν.
Τέλος ένα στοιχείου τής έγκληματικότητος πού δίδουν τά στατιστικά στοιχεία
είναι καί τό έπάγγελμα τοϋ έγκληματίου.
Βάσει τών στοιχείων αυτών ή κατάστασις παρουσιάζεται ώς κατωτέρω:
—

’Ε π ά γγελ μ α

Ελεύθερον έπάγγελμα
'Υπάλληλοι ’Ανώτεροι
»
Γ ραφείου
Έ μπο ροι—Π ωληταί
Γεωργοί—'Αλιεΐς
Έργάται Μεταλλείων
Σωφέρ κλπ.
Τεχνϊται— Έργάται
Ύπηρ. Προσωπικόν
Στρατιωτικοί
Μαθηταί—Σπουδασταί
’Άνευ έπαγγέλματος

Φυλάκισις
&νδρ. γυναίκες

28
21
51
237
554
1
166
489
57
2
6
53

1
—
—
—
5
—
—
6
2
—
—
47

—

—

Π ρόσκ. δεσμά

’Ισόβια δεσμά

θάνατος

άνδρ. γυναίκες

άνδρ. γυναίκες

<5νδρ. γυναίκες

47
15
77
102
1064
3
84
421
54
9
36
23

3
—
1
—
—
—
—
8
1
—
1
74

38
4
55
53
807
2
51
285
55
5
8
34

1
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
23

113
40
1
1
19
—
3
5
3
2
1
—

5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
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Δ. Μυλωνά: Π ώς παρουσιάζεται ήέγκληματικότης εις τήν 'Ελλάδα τά τελευταία ϊτή

Καί έκ τού πίνακος αυτού γίνεται σαφές δτι οί γεωργοί καί γενικά οί κάτοικοι
της υπαίθρου κατέχουν τήν πρώτην θέσιν καί έν συνεχεία οί έργάται καί τεχνίτες.
"Οπου άφορα τις γυναίκες παρατηρεΐται δτι αί υπάλληλοι γραφείων καί γενικά αΐ
έργαζόμεναι γυναίκες, έκτος άσημάντων έξαιρέσεων, άπέχουν των εγκληματικών
ενεργειών, έν άντιθέσει προς τάς μη έργαζομένας καί άσχολουμένας μέ τά λεγάμενα
οικιακά οπού ό άριθμός είναι μεγαλύτερος τών άνδρών. Καί τδ σημεΐον αύτό πρέπει
νά γίνη άντικείμενον μελέτης έκ μέρους τών αρμοδίων, ώστε νά διακριβωθούν τά αί
τια πού οδηγεί τις Έλληνίδες νοικοκυρές προς το έγκλημα, ώστε νά γίνη ή κατάλλη
λος διαπαιδαγώγησις καί διαφώτισις.
Παράλληλα δμως μέ τον άριθμόν τών κατά έπάγγελμα κρατουμένων εις τάς
φυλακάς κατά το τέλος τού 1959 τά στατιστικά στοιχεία μάς δίδουν τήν κατωτέρω
εικόνα κατά έπάγγελμα τών διά πρώτην φοράν καταδικασθέντων έντος τού έτους
1959. 'Η εικόνα πού παρουσιάζεται τών έγκληματιών τής κατηγορίας αυτής έχειώς
άκολούθως: Ελευθέρια έπαγγέλματα άνδρες 152, γυναίκες 14, υπάλληλοι γενικά
άνδρες 440 γυναίκες 7, έμποροι—πωληταί άνδρες 1.550, γυναίκες 10, γεωργοί κλπ.
άνδρες 4.739, γυναίκες 12, μεταλλωρύχοι άνδρες 24, σωφέρ άνδρες 1124, τεχνΐται
άνδρες 3.109, γυναίκες 65, υπηρετικόν προσωπικόν άνδρες 367, γυναίκες 27, στρα
τιωτικοί άνδρες 13, μαθηταί—σπουδασταί άνδρες 73, άνευ έπαγγέλματος άνδρες
332, γυναίκες 686.
Πριν κλείσουμε τήν έρευνάν μας διά τήν έγκληματικότητα ώς τήν παρουσιά
ζουν τά στατιστικά στοιχεία πρέπει νά σημειώσουμε καί τούς άνηλίκους έγκληματίας πού κρατούνται σέ σωφρονιστικά καταστήματα. Κατά τά στοιχεία αύτά άρχάς
τού 1960 έκρατούντο εις τά σωφρονιστικά καταστήματα 134 άνήλικοι έκ τών όποιων
133 άγόρια καί 1 κορίτσι. ’Επίσης κατά τήν διάρκειαν τού 1959 κατεδικάσθησαν
σέ διαφόρους ποινάς 113 άγόρια καί 2 κορίτσια. Κατά ήλικίαν οί κρατούμενοι στις
άρχές τού 1960 ήσαν άπό 13—17 έτών, 82 άγόρια καί 1 κορίτσι, άπό 18—21 έτών,
46 άγόρια καί άτΐό 22 έτών καί άνω 5 άγόρια. Κατά τήν διάρκειαν τού 1959 κατεδι
κάσθησαν 84 άγόρια καί 2 κορίτσια ήλικίάς 13—17 έτών καί 29 άγόρια 18—21 έτών.
Κατά έπάγγελμα τήν πρώτην θέσιν κατέχουν οί άσχολούμενοι μέ γεωργικάς έργασίας,
οί τεχνΐται καί άκολουθούν αί μαθηταί—σπουδασταί καί τό υπηρετικόν προσωπικόν.
Μέ βάση τά άνωτέρω έπίσημα στατιστικά στοιχεία γίνεται άντιληπτόν, ότι
ή Ελληνική Νεολαία δέν παρεσύρθη άπό κηρύγματα καί συνήθειας πού έπεκράτησαν
άλλαχού καί παραμένει στερεά προσηλωμένη εις τά έθνικά καί πατριωτικά ιδεώδη
τής φυλής καί τής Ελληνικής οικογενειακής παραδόσεως. Φυσικά κάπου—κάπου
σημειοΰνται καί τά σχετικά παρατράγουδα, άλλά δέν είναι άνησυχητικά. 'Η Πολι
τεία διά τών κατασταλτικών μέτρων, τά όποια έλαβεν άνέκοψε κάθε έπιθυμίαν προς
μίμησιν καί ή ’Αστυνομία διά τής στενής παρακολουθήσεως καί έπαγρυπνήσεως
είναι σέ θέσιν νά έλέγχη κατά τρόπον άποτελεσματικόν τήν καλήν κοινωνικήν διαβίωσιν καί τών έλαχίστων νέων πού άποτελοΰν τήν έξαίρεσιν.
’Αλλά, τό θέμα είναι ότι όλοι οί άρμόδιοι πρέπει νά μελετήσουν τά στοιχεία
πού μας δίδει ή στατιστική καί έν συνδυασμώ μέ τά έπί μέρους αίτια πού δημιμιουργοΰν τήν έγκληματικότητα, νά λάβουν όλα έκεΐνα τά μέτρα πού θά τήν περιορί
σουν εις τό έλάχιστόν καί θά τήν έξαλείψουν. 'Η ’Αστυνομία γενικά—’Αστυνομία
Πόλεων καί Χωροφυλακή — εις τον τομέα αυτόν διαδραματίζουν τεράστιον ρόλον
πού σέ συνδυασμόν μέ τάς Δικαστικάς Άρχάς καί τον τύπον θά πρέπει νά έργασθούν διά τήν έπιτυχίαν τού σκοπού. Διότι σκοπός τής Πολιτείας δέν πρέπει νά είναι
ή άνακάλυψις τού έγκληματία καί ή τιμωρία αυτού, άλλά ή πρόληψις τού έγκλήματος καί τό σπουδαιότερου ή διαφώτισις καί διαπαιδαγώγησις τών πολιτών, ώστε
μόνοι τους νά άπέχουν κάθε έγκληματικής ένεργείας.
Δ. Μ ΥΛΩ Ν ΑΣ

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Π Ο Υ ΕΠ Ω ΛΗ ΣΕ
ΤΟ Ν ΠΥΡΓΟ Τ Ο Υ ΑΪΦΕΛ
Ά πό το ’Αμερικανικόν περιοδικόν «R eader’s Digest»,
κατά μετάφρασιν Άστυν. Δ/τοϋ Β' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ
(Σ υνέχεια έκ του προηγουμένου)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε Ι Σ

8. Τό ρουμανικό μαγικό κουτί άποτυπώαεως χαρτονομισμάτων.

8. Τό ρουμανικό μαγικό'κουτί άποτυπώαεως χαρτονομισμάτων.
Εύθύς ώς ό Lusting έπέστρεψε στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, ένστικτωδώς
κατηυθύνθτ) στήν ’Ακτή των Φοινίκων, δπου τότε έσύχναζαν οί περισσότεροι Κροΐσοι. 'Η είσοδος τοϋ Lusting έκαμε μεγάλη αίσθησι έκεϊ, ακόμη καί μεταξύ των
πιο κοσμογυρισμένων εκατομμυριούχων.
Κατηυθύνθη στο πολυτελέστερο καί έπιβλητικώτερο ξενοδοχείο της Πόλεως μέ μια άπαστράπτουσα καί λάμπουσα Ρόλλς — Ρόϊς, πού ώδηγοϋσε ένας
οδηγός μέ Γιαπωνέζικη στολή (λιβρέττα). Χήρες μέ τεράστιες κληρονομιές έμαγεύθησαν καί έσαγηνεύθησαν άπό τον νεοαφιχθέντα άριστοκράτη μέ τό μονύελο,
καί άπό τούς εξώστες τοϋ ξενοδοχείου προσεπάθουν να ρίξουν μια ματιά σ’ αύτόν,

Ό κόμης Lusting ξαπλωμένος σέ μιά πολυθρόνα στήν πλαζ των Φοινίκων, καθ’ ήν στιγμήν ό
Γιαπωνέζος οδηγός του, κομίζει τηλεγραφήματα στά όποια άπαξιοϊ ό κόμης ν’ άπαντήση.
5-ι «\ \ ?
αλλα
ουτος επί δύο ήμέρες άπεμονώθη στο δωμάτιό του, ενώ ή περιέργειά των έφθανε
στο ζενίθ.
"Οταν τελικά ένεφανίσθη στήν πλάζ, ξάπλωσε σέ μιά πολυθρόνα κάτω άπό
μιά όμβρέλλα σέ κάποια άπόστασι άπό τούς άλλους. "Επειτα άπό λίγη ώρα, ήλθε
τρέχοντας ό οδηγός κομίζων ένα τηλεγράφημα. 'Ο κόμης τό πήρε μένα μορφασμό
δυσφορίας, έρριψε μιά ματιά καί είπε, δτι δέν έπρόκειτο ν’ άπαντήση. Μέσα σέ
μιά ώρα, ξαναήλθε πάλι ό σωφέρ μένα καινούργιο τηλεγράφημα, άλλά καί πάλιν δέν
άπήντησε ό κύριος κόμης. Αύτό έπανελήφθη πολλές φορές τήν ήμερα εκείνη, την
έπομένη, καθώς καί τήν μεθεπομένη, οπότε τό άπόγευμα τής τρίτης ημέρας, ή προ
σοχή δλου τοϋ κόσμου, δλης αύτής τής άριστοκρατίας τής πλάζα, είχε στραφή
προς τον κόμητα, μέ τ ’ άπειρα επείγοντα καί άναπάντητα τηλεγραφήματα. Ούδείς
βέβαια έμάντευε, δτι τά προσκομιζόμενα τηλεγραφήματα ήσαν λευκά.
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Προς το τέλος τής έβδομάδος, ό κύριος κόμης έξήλθε άπό τήν μυστηριώδη
καί μεγαλειώδη του μόνωσι. Άφήκε νά γνωσθή δτι τά τηλεγραφήματα ήσαν άπό
Ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς οίκους, πού ζητούσαν τήν ύποστήριξι ή τήν
συμβουλή του, έπί διαφόρων σχεδίων. Επειδή όμως δεν ένδιεφέρετο νά δημιουργήση περισσότερα χρήματα άπ’ όσα είχε, τά τηλεγραφήματα έμειναν άναπάντητα.
Είχε έπιτύχει ήδη τό πρώτο μέρος τού σχεδίου του. Έγένετο εΰπρόσδεκτος παντού,
σ’ όλες τις κοσμικές καί κοινωνικές εκδηλώσεις καί μάλιστα έπεζητεϊτο ή παρου
σία του. 'Ο Lustim g όμως, δέν ένδιεφέρετο νά δημιουργήση σχέσεις μέ τήν άνώτερη
κοινωνική τάξι. Είχε καταστρώσει τό σχέδιο, γιά νά έντυπωσιάση κάποιον άφελή
καί όλιγώτερο πονηρόν, κάποιον πού δέν άνήκε ατήν άνώτερη κοινωνική τάξη καί
πού επιθυμούσε νά εΐσέλθη σ’ αυτήν. Καί αύτός ό κάποιος ήτο ένας νεοελθών όνόματι Loller. ΤΗτο ένδεδυμένος μένα κοστούμι άριστοκράτου θαλαμηγοπλοιάρχου,
προφανώς όμως ήτο ένας έρασιτέχνης ναυτικός. 'Ο Lusting προσεποιήθη ότι κατεδέχθη νά ρίξη μιά ματιά σ’ αυτόν. Ά πό τήν σχετική παρακολούθησι πού έκαμε,
παρετήρησε ότι ήτο πολύ γαλαντόμος, δίδων γενναία φιλοδωρήματα, τον ακούσε νά
γέλα δυνατά, παρετήρησε τις άνεπιτυχεϊς προσπάθειές του όπως δημιουργήση
κοινωνικές σχέσεις μέ τήν άνώτερη εκεί κοινωνική τάξι, καί άπ’ όλα αύτά έβεβαιώθη, ότι ό Loller, θά είναι τό ύποψήφιο θύμα του.
Δέν δυσκολεύθηκε διόλου ό Lusting νά πιάση συζήτησι μέ τό μελλοντικό
θύμα του. Στο καπνιστήριο τού άπηύθυνε μιά έρώτησι, καί σέ λίγο έθεάθησαν οί
δυό τους νά συζητούν φιλικά σάν νά έγνωρίζοντο άπό μακροΰ χρόνου. Μέσα σέ
λίγο χρόνο είχαν γίνει δυό καλοί φίλοι. Στο διάστημα αυτό έβεβαιώθη γιά τήν μεγά
λη του άφέλεια καί άπεφάσισε νά τού έπιδείξη τό Ρουμανικό μαγικό κουτί άποτυπώσεως χαρτονομισμάτων, πού έφερε πάντοτε μαζί του.
'Η μέθοδος αύτή άποτυπώσεως χαρτονομισμάτων, σέ κάθε έξυπνο άηατεώνα
φαίνεται χονδροειδεστάτη καί άποφεύγεται, διά τον Lusting όμως, ούδεμία μέ
θοδος καί ούδέν τέχνασμα μπορούσε νά είναι χονδροειδές, διότι είχε τοιαύτην ικα
νότητα, έπιδεξιότητα καί πειστικότητα, ώστε έπέσυρε τήν άπόλυτο έμπιστοσύνη,
οχι μόνον τών άφελών, άλλά καί αυτών τούτων τών καχυπόπτων άκόμη.
"Ενα άπόγευμα, πού οί δυό τους συζητούσαν φιλικά πάνω στή γέφυρα της
θαλαμηγού τού Loller, άνοιξαν συζήτησι περί τών τρόπων καί μεθόδων δημιουργίας
χρημάτων. Ό Loller, άπετόλμησε νά έκφράση κάποια ζηλοφθονία προς τον πλού
σιο καί εύγενή φίλο του Lusting, πού όπως έφαίνετο δέν είχε άνάγκη νά εργάζε
ται γιά νά κερδίζη χρήματα. 'Ο Lusting, διηγήθη στο ύποψήφιο θύμα του τήν
γνωστή ιστορία της έπαναστάσεως τών χωρικών τής ίδιαίτερής του πατρίδος καί
τής άπωλείας τών γαιών του. Οί καιροί ύπήρξαν πολύ δύσκολοι, είπε, άλλά άπεκάλυψε στο φίλο του, ότι είχε εφεύρει πράγματι ένα τρόπο νά κερδίζη χρήματα
χωρίς νά κουράζεται καί χωρίς νά διατρέχη κινδύνους.
«’Έ χω μιά μηχανή» είπε, «πού μέ ένα κατάλληλο χειρισμό καί μέ μιά ειδική
χημική ουσία, άποτυπώνει μέ άπόλυτο άκρίβεια κάθε χαρτονόμισμα πού τοποθε
τείται μέσα σ’ αύτή. Βάζω π.χ. ένα χαρτονόμισμα τών 1.000 δολλαρίων μέσα σ’
αύτή τή μαγική μηχανή καί βγαίνουν δύο χαρτονομίσματα πανομοιότυπα».
Ό Loller τον κύτταξε μέ μάτια όρθάνοικτα γεμάτος δυσπιστία. «’Αστειεύε
σαι» είπε.
«Διόλου. "Εχεις άκούσει μήπως γιά τον Ernil Dubray, τον διάσημο χημικό
μηχανικό, πού υπήρξε μιά άσυνήθης ιδιοφυία» ; καί έδώ διηγήθη ό κόμης, μιά
φανταστική ιστορία παρανόμου άποτυπώσεως χαρτονομισμάτων μέ τήν μαγική
μηχανή πού είχε έφεύρει ό άνωτέρω διάσημος Χημικός μηχανικός, καί πώς αύτή
ή μοναδική μαγική μηχανή, περιήλθε στήν κατοχή του.
«Άλλά άν συλληφθής γιά παραχάραξι» ; ήρώτησε ό Loller.
«Δέν είμαι παραχαράκτης άγαπητέ μου φίλε», άπήντησε ό Lusting.

Ό άνθρωπος πού έπώλησε τόν πύργο του "Α'ίφελ
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«’Αναπαράγω καλλιτεχνικά χαρτονομίσματα, μή διακρινόμενα διόλου άπό τά
γνήσια. Κάθε Τράπεζα δέχεται αυτά. Μήπως θά είχες τήν περιέργεια νά παρακολουθήσης πώς θ’ άποτυπώσω ένα των 1.000 δολλαρίων σήμερα τό άπόγευμα.»
Ό Loller έκαίετο πράγματι άπό τήν περιέργεια νά ΐδή αύτό τό Ρουμανικό
μαγικό κουτί, δπως τό έλεγε ό Lusting, καθώς καί τον τρόπο άποτυπώσεως χαρτο
νομισμάτων. Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας, οί δυο φίλοι πήγαν στο δωμάτιο τοΰ
Lusting. Ό τελευταίος έσυρε τά παραπετάσματα των παραθύρων καί άπό ένα
ράφι πήρε ένα μικρό κουτί. Στις δυο πλευρές τοΰ κουτιού αύτοϋ υπήρχε άνά μία
στενή σχισμή, καί κατά μήκος τής μιας πλευράς, ΰπήρχον έπίσης χάλκινοι άκτινοβολοΰντες διακόπτες. Τό μαγικό αυτό κουτί ή το σχεδιασμένο καί κατασκευασμένο
κατά τέτοιο τρόπο, πού ή έμφάνισί του μέ τούς άκτινοβολοΰντας διακόπτες επί μιας
μεταλλικής πλάκας, έπρόδιδαν πράγματι μαγικές καί θαυματουργικές ιδιότητες.
Ό Lusting τότε, πήρε ένα χαρτονόμισμα των 1.000 δολλαρίων τό έδωσε
στον Loller, καί τό έξήτασε, καί άκολούθως τό έβαλε μέσα στό μαγικό κουτί, άπό
τήν μιά σχισμή αύτοΰ. "Επειτα τοποθέτησε ένα τεμάχιο χάρτου άκριβώς τοΰ μεγέ
θους τοΰ χαρτονομίσματος άπό τήν άλλη σχισμή, καί έν συνεχεία έθεσε σέ λειτουρ
γία τήν μαγική αυτή μηχανή, διά χειρισμού των υπαρχόντων έπ’ αύτής μετταλικών
κομβίων καί διακοπτών.
«Τό χαρτονόμισμα καί τό λευκό χαρτί έχουν βυθισθή τώρα στή λεκάνη μέ
τήν μαγική χημική ουσία καί άποτυποΰνται οί εικόνες τοΰ γνησίου χαρτονομίσματος
στό χαρτί χωρίς τό πρώτο νά ύποστή βλάβη τινά» εξήγησε ό Lusting, καί προσέ
θεσε: «Ή μαγική αυτή χημική άποτύπωσις χρειάζεται εξ ώρες.»
Σέ 6 ώρες άκριβώς, οί δυο άνδρες έπέστρεψαν στό δωμάτιο τοΰ Lusting.
Ό κόμης ξαναέστρεψε προσεκτικά δλους τούς διακόπτες, έσυρε καί ενα μικρό
μοχλό, καί βγήκαν δυό μουσκεμένα χαρτονομίσματα τών 1.000 δολλαρίων.Όπως τά
κρατούσε στά χέρια του, παρακολουθούσε μέ προσποιητή άφέλεια τόν Loller, πού
δέν μπορούσε άκόμη νά πιστεύση τά μάτια του.
«Μπορείς νά τά δώσης ένα έκαστο χωριστά σέ μιά Τράπεζα, γιά νά τά εξε
τάσουν, γιά νά σου φύγη ή δυσπιστία πού σέ κατατρώγει» είπε ό Lusting. Ό τε
λευταίος είχε κρύψει έκ τών προτέρων έν δεύτερον χαρτονόμισμα τών χιλίων δολ
λαρίων μέσα στό μαγικό κουτί τό μόνο δέ πού είχε άλλάξει μέ προσοχή, ώστε νά
μή διακρίνεται, ήτο ό αριθμός, εκεί δηλ. πού τό έν είχε 3 τό είχε μετατρέψει σέ 8
δπως ήτο ό άριθμός τοΰ άλλου, καί έτσι άμφότερα έφεραν τόν ίδιο άριθμό.
«Κόμητα» ήρώτησε ό Loller, «είναι ή μοναδική μηχανή τοΰ είδους της πού
ύπάρχει». «Μάλιστα» άπήντησε καί παρατηρούσε προσεκτικά τό κατηφές πρόσωπο
τοΰ Loller, άμέσως δέ μετά προσέθεσε : «Βέβαια γνωρίζω πλήρως καί λεπτομερώς
τήν κατασκευή καί τόν χειρισμό της».
«Θά μοΰ τήν πωλοΰσες αυτή τή μοναδική μηχανή ; Θά σοΰ τήν πληρώσω
25.000 δολλ., δσα έχω αυτή τήν στιγμή. Ξέρω, είναι μιά πολύ μεγάλη χάρι πού
σοΰ ζητώ, αλλά θά μπορούσες νά κατασκευάσης μιά άλλη γιά τόν εαυτό σου».
Τήν επομένη ημέρα, είσέπραξε ό Lusting, τις 25.000 δολλ. καί παρέδωσε τό
μαγικό κουτί. Άφοΰ έχρειάζοντο 6 ώρες διά τήν λειτουργία τής μαγικής μηχανής
είχε τόν άπαιτούμενο χρόνο γιά νά έξαφανισθή. "Οπως μάλιστα τά πράγματα άπέδειξαν, είχε πολύ περισσότερο χρόνο άπό 6 ώρες «γιατί ένας πείσμων, ίσχυρογνώμων,
στενοκέφαλος καί ξηροκέφαλος σάν τόν Loller, δέν έγκατέλειπε εύκολα τις πλάνες
καί αύταπάτες του».
"Οταν ή μηχανή δέν έλειτούργησε, υπέθεσε ότι δέν είχε χειρισθή αύτήν καλα,
καί άρχισε πάλι. Αυτό έξηκολούθησε γιά ημέρες καί εβδομάδες, κατά τήν διάρκεια
τών οποίων άγνοοΰσε τό πάθημά του.
Μιά ημέρα τελικά, ή γυναίκα του έκομμάτιασε τό μαγικό κουτί μένα σφυρί.
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«’Ιδού άνόητε» έκραξε αδτη «δεν υπάρχει τίποτε μέσα, έκτος άπο μερικούς τροχούς
καί μιά άδειανή λεκάνη».
'Ο Loller, μέ γουρλωμένα μάτια, κύτταξε την στεγνή λεκάνη τοϋ κουτιού
καί άνέκραξε. «’Ά . Μάλιστα. Νά το σφάλμα, πού δεν λειτουργεί το μηχάνημα.
Έξηντλήθη ή χημική ύγρά ουσία καί γι’ αύτό δεν γίνεται ή άποτύπωσι. "Οταν θά
ίδώ πάλι τον κόμητα, θά πάρω λίγο χημικό ύγρό. Τότε θά γίνωμε πλούσιοι γυναίκα».
«Είσαι ένας θεότρελλος. Είσαι τελείως γιά δέσιμο». ’Ανέκραξε έν οργή ή
γυναίκα του, καί κατά ένα τρόπο, πράγματι ήτο γιά δέσιμο.
Μετά τήν άπάτη πού διέπραξε ό Lusting εις βάρος τοϋ Dodge, καί άφοΰ
κατώρθωσε νά ξεφύγη άπο τις καταδιωκτικές ’Αρχές, χρησιμοποιώντας τήν Μυ
στική 'Υπηρεσία των 'Ηνωμένων Πολιτειών, έκινήθη προς τήν Όκλαχόμα. Έδώ
δμως συνελήφθη γιά μιά άπόπειρα άπάτης καί άπεστάλη στις φυλακές. Ό Lusting,
έγνώριζε δτι δεν μπορούσε νά καταδικασθή, γιατί δεν ύπήρχον μάρτυρες, άλλ’ ούτε
άλλα στοιχεία γιά τήν άπόπειρα τής απάτης. Ό μω ς, έγνώριζε έπίσης δτι, δταν αί
πληροφορίες περί συλλήψεώς του μετεδίδοντο στις καταδιωκτικές ’Αρχές των ’Α
νατολικών Πολιτειών, δέν θ’ άπέφευγε τις
περιπέτεις γιά τήν ύπόθεσι τοϋ Dodge.
"Επρεπε, λοιπόν, μέσα σέ 48 ώρες νά
δραπετεύση πριν παραδοθή στις ’Αρχές
πού τον καταζητούσαν.
Το κρατητήριο, πού έκρατεΐτο, ήτο
ένα μικρό δωμάτιο καί πολύ γρήγορα
ό Lusting έπιασε συζήτησι μέ τον Σερίφη
(αστυνόμο) τήςέπαρχίας, S.R. Richards.
Ουτος έγοητεύθη καί έμαγεύθη άπο τις
συναρπαστικές, σκοτεινές καί μυστηριώ
Ή γυναίκα τοϋ Loller σπάζει μέ ένα σφυρί δεις διηγήσεις τοϋ Lusting, άπο τήν υψη
τό μαγικό κουτί ν’ απόδειξη, στό σύζυγό λή κοινωνική τάξι τών ξένων Πρωτευου
ότι είναι ξεροκέφαλο;.
σών, καί καθώς οί ώρες περνούσαν μέ
τήν συζήτησι, άρχισε καί ούτος, νά διηγήται τά δικά του συναρπαστικά κατορ
θώματα... "Επειτα άπο λίγη ώρα, κρατούμενος καί σερίφης βρέθηκαν στο γραφείο
τού τελευταίου, πίνοντες ούΐσκυ πού προήρχετο άπο λαθρεμπόριο καί πού προσ
φάτους είχε κατασχεθή.
Καθώς τά ποτηράκια αδέιαζαν το ένα μετά το άλλο, ό σερίφης άρχισε νά τοϋ
έμπιστεύεται διάφορα μυστικά του, καί τελικά τού άπεκάλυψε δτι, είχε σπαταλήσει
περί τής 25.000, άπο τά χρήματα τού Κοινοτικού Ταμείου μέ το όποιον ήτο έπί
σης έπιφορτισμένος, καί δτι εύρίσκετο σέ μεγάλη άπόγνωσι.
'Ο Lusting έβαλε άκόμη ένα ούΐσκυ στο σερίφη, καί κούνησε το κεφάλι του,
μέ έκφρασι συμπόνοιας, λέγοντας συνάμα, δτι θά μπορούσε κάπως νά τον βοηθήση,
γιατί δέν θεωρούσε μεγάλο τό ποσον τών 25.000 δολλαρίων.
«Τόσα λεπτά έκέρδισα μέσα σένα άπόγευμα», είπε μέ κάποια φαινομενική
περιφρόνησι ως προς τό ποσόν.
«Πώς ;» ήρώτησε ό σερίφης.
«’Έ χω μιά μαγική μηχανή πού άποτυπώνει χαρτονομίσματα», είπε, καί πε
ριέγραψε τό Ρουμανικό μαγικό κουτί άποτυπώσεως τών χαρτονομισμάτων. II ροσεφέρθη δέ, πρόθυμα, νά τού έπιδείξη τό μαγικό αύτό μηχάνημα, αν ό σερίφης μπο
ρούσε νά τοϋ το φέρη άπο μέσα άπο τήν βαλίτσα του.
'Η έπίδειξις τής μαγικής μηχανής στον έν άπογνώσει εύρισκόμενο σερίφη
έφερε τό ποθούμενο άποτέλεσμα. Τήν επομένη ήμέρα ό Lusting είχε τήν έλευθερία
του καί 10.000 δολλάρια, πού ό σερίφης πήρε άπο τό Κοινοτικό Ταμείο, πεπεισμένος
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ότι το μαγικό κουτί αποτυπωσεως χαρτονομισμάτων που είχε αγοράσει μ αυτα
θά τοϋ τ ’ άπέδιδε εύκολα στο δεκαπλάσιο.
Αύτό συνέβη κατά μήνα Μάρτιο. Τον Νοέμβριον τοϋ ίδιου έτους, ό Lusting
έπαιρνε τό μπρέκφαστ στο διαμέρισμα τοϋ ξενοδοχείου του ένα πρωινό, οπότε ένα
δυνατό κτύπημα τής πόρτας ήκούσθη. Την άνοιξε καί βρέθηκε έκπληκτος μπροστά
στην κάννη ένός περιστρόφου, πίσω άπ’τό όποιον πρόβαλε ή άποπληκτική φυσιογνω
μία τοϋ σερίφη.
«Μοΰ χρειάσθηκαν 8 μήνες γίά νά σέ άνακαλύψω», βροντοφώνησε ό Richards.
«Τώρα ετοιμάσου νά πεθάνης».
«Γιατί, τι συμβαίνει μά τον Θεό σερίφη ;» ήρώτησε ήρεμα ό Lusting.
Έκπληξις καί δυσπιστία, φάνηκε νά καλύπτη τό πρόσωπο τοϋ Lusting.
«Αύτό είναι άδύνατο» είπε.
«Δεν άποτύπωσε οΰτε ένα χαρτονόμισμα» διέκοψε ό σερίφης.
«’Έκαμα δοκιμές πάρα πολλές, επί ένα μήνα όταν έφυγες. Έδοκίμασα τά
πάντα καί δεν άποτύπωσε ούτε ένα χαρτονόμισμα».
«Γυρίσατε τον ειδικό διακόπτη δυο φορές προς τά δεξιά καί έπειτα πάλι προς
τον άριθμό 10, προς τ’ άριστερά ; ’Έπειτα στρέψατε τον δεύτερο διακόπτη 10 δευ
τερόλεπτα άργότερα ; άκριβώς 10' δευτερόλεπτα, όχι 9 ή 11 ;»
«’Έπειτα θέσατε την 3η έπαγωγική λαβή, πριν γυρίσετε τόν συμπιεστή;»
Τό όπλο τοϋ σερίφη άρχισε νά χαμηλώνη.
«Δέν ξέρω. ’Εκείνο πού ξέρω είναι ότι δέν έλειτούργησε» είπε.
«Αύτό πού βλέπω είναι ότι, δέν είσθε αρκετά έπιδέξιος χειριστής γιά τόν
χειρισμό αυτής τής μαγικής μηχανής. Τό μόνον πράγμα πού θά έπρεπε νά κάμω,
είναι νά έλθω έκεΐ πάνω νά σάς δείξω έκ νέου τόν χειρισμό τής μηχανής. Δυστυχώς
όμως είμαι πολύ άπη σχολή μένος μέ κάποια πολύ σπουδαία έμπορική ύπόθέσι καί
δέν μπορώ νά έλθω τώρα». Τό ώπλισμένο χέρι ξανασηκώθηκε πάλι.
«’Αλλά έν τώ μεταξύ, νά σάς δώσω πίσω τά χρήματά σας, τις 10.000 δολλάρια».
’Έσπευσε νά προσθέση ό Lusting καί βγάζοντας τό πορτοφόλι του έμέτρησε στο
σερίφη τις 10.000 δολλάρια σέ χαρτονομίσματα τών 100 δολλαρίων. Ό σερίφης
μουδιασμένος καί παραλυμένος άπό θάμβος, κατάπληξη καί έντροπή, έβαλε τό
όπλο στην τσέπη του.
«Αύτό είναι μιά πολύ μεγάλη καλωσύνη έκ μέρους σας», έψιθύρισε ό σερίφης.
«Διόλου» έβεβαίωσε αύτόν ό Lusting μέ εύγένεια, συνοδεύων αύτόν προς τήν πόρτα.
«"Οταν έλθω κάτω καί θέσω τήν μηχανή σέ λειτουργία καί σάς δείξω καί
πάλι τόν χειρισμό, μπορείτε νά μοΰ έπιστρέψητε τά χρήματα». Καί κτυπώντας
ελαφρά στον ώμο τόν Richards, προσέθεσε: «Συμμερίζομαι τήν άνησυχία σας καί τήν
ταλαιπωρία σας αύτούς τούς μήνες, άλλά τώρα πού έτακτοποιήθησαν όλα, άξίζει
τό κόπο νά τό ρίξητε έξω καί νά διασκεδάσητε λίγο. Μπορείτε νά δαπανήσητε λίγα
χρήματα νά διασκεδάσητε μιά-δυο έβδομάδες, έπειτα άπό τόσους κόπους καί
τόση άγωνία μέχρις ότου μέ βρήτε».
«Αύτή είναι μιά πολύ καλή ιδέα» είπε ό σερίφης, καί άνεχώρησε γεμάτος
εύθυμία καί κέφι.
Μετά άπό αύτό τό επεισόδιο, κάθε πρωί ό Lusting, άγόραζε όλες τις εφημε
ρίδες τής ’Ορλεάνης καί τις ερευνούσε, σάν ν’ αναζητούσε κάτι. Τήν τετάρτη ήμέρα
άνεΰρε αύτό πού άναζητοΰσε. Ό Σερίφης S.R. Richards άπό τήν Κοινότητα
Remsen τής Όκλαχόμας, συνελήφθη έπειτα άπό ένα 3ήμερο ξεφάντωμα στά νυ
κτερινά Κέντρα τής οδού Μπουρμπόν, μέ τήν κατηγορία ότι, έθεσε σέ κυκλοφορία
παρακεχαραγμένα χαρτονομίσματα τών 100 δολλαρίων. Ούτος παρεπέμφθη στο δι
καστήριο, κατεδικάσθη καί άπεστάλη σέ μιά ομοσπονδιακή σωφρονιστική φυλακή.
( Συνεχίζεται.)

ΦΟΝΟΣ ΜΕΤΑ Λ Η Σ Τ Ε ΙΑ Σ
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
1951 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΤΟ 1950 ’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Front
--------------------------- Page Detective», κατά μετάφρασιν ά σ τ υ - ----------------------------φύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Στο πλήθος πού ήταν συγκεντρωμένο στήν αίθουσα τοϋ δικαστηρίου της Μάκον
Κάουντυ Ντεκατούρ τοϋ Ίλινόι'ς, στις 16 ’Ιανουάριου 1961, φαινόταν πώς το ρολόγι
τοϋ τοίχου πήγαινε πίσω, όπως συνήθως συμβαίνει μετά τη μάχη γιά τή ζωή ενός
ανθρώπου.
Στα δύο μεγάλα τραπέζια πού ήταν μπροστά άπο τήν έδρα τοϋ δικαστοϋ είχαν
συγκεντρωθή οί δικηγόροι μετά τόν σκληρό άγώνα. Μιλούσαν ψιθυριστά καθώς δί
πλωναν τά χαρτιά τους μέσα στούς χαρτοφύλακές τους. Οί συνήγοροι και των δύο
παρατάξειον έφαίνοντο ικανοποιημένοι, άλλά έβασίλευεν ή άβεβαιότης.
Πάνω, ό Έντουάρντ Μίλτον Μπάρτλεϋ χαμογελούσε στούς δημοσιογράφους
καθώς ώδηγεΐτο στή φυλακή, πράγμα πού ερχόταν σέ μεγάλη άντίθεση μέ τήν προη
γούμενη στάσι του κατά τήν οποία κρυβόταν άπο τον φωτογραφικό φακό καί δεν
έλεγε τίποτε στούς δημοσιογράφους.
'Ο Έ ν τ Μπάρτλεϋ ήταν ήλικίας 58 ετών, ένας άνθρωπος μέ κοντό άνάστημα,
γεμάτος καί μέ χαμογελαστό πρόσωπο. Τά μαλλιά του ήταν κάτασπρα σάν τό χιόνι
έν άντιθέσει μέ τό στρογγυλό κατακόκκινο πρόσωπό του. Φορούσε γυαλιά μέ χοντρό
σκελετό κι’ ένα καλοραμμένο κουστούμι έργασίας. Φαινόταν ευτυχής σά νά έπρόκειτο
νά έπισκεφθή τά έγγόνια του. Δέν ήταν στεναχωρημένος. "Ηξερε ότι σέ λίγα λεπτά
θ’ άκουγε τήν καταδίκη του στήν ήλεκτρική καρέκλα. ’Αλλά συνεχώς έλεγε ότι ήταν
άθφος καί φαινομενικώς έδειχνε γιά άθώος καί γι’ αυτό δέν στεναχωριόταν. «’Απόψε
θά βγώ άπο δώ μέσα» είπε. «Θά μπορέσω νά πάω σπίτι μου».
Έ ν τώ μεταξύ οί άκροαταί τοϋ δικαστηρίου είχαν συγκεντρωθή σέ γκρούπ
καί συζητούσαν. Μερικές άπο τις συζητήσεις εξελίχθηκαν σέ φιλονεικίες.
«Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς μπορούν νά τόν καταδικάσουν βάσει της μαρ
τυρίας αυτής. ’Από τήν μαρτυρία μιάς γυναίκας πού δέν είχε μιλήσει έπί δέκα σχε
δόν χρόνια. Καί αυτός ό αύτόπτης μάρτυς λέει ότι είδε ένα άνθρωπο γιά μιά στιγμή
καί υστέρα άπο δέκα χρόνια έχει τήν ικανότητα νά τόν ξαναθυμηθή καί μάλιστα νά εί
ναι απολύτως βέβαιος ότι ήταν αυτός».
—«’Αλλά δέν ύπάρχει λόγος νά λένε ψέμματα» άπάντησε ένας άλλος. «Είναι
άρκετά εύκολο νά κατακρίνωμε τήν γυναίκα αυτή. ’Αλλά γιά ελάτε σείς στή θέσι
της... Γιά υποθέσετε ότι κάποιος σάς απειλεί νά σάς σκοτώση αν μιλήσετε. ’Εγώ
τήν δικαιώνω απόλυτα».
'Ο άλλος συνομιλητής κούνησε τό κεφάλι του. «Πέρασαν πολλά χρόνια γιά
μένα γιά νά τήν πιστέψω. Τό καταλαβαίνω γιατί ένας δέ μιλάει ύπό τήν άπειλή τοϋ
θανάτου πού κρέμεται πάνω άπο τό κεφάλι του. ’Αλλά δέν μπορώ νά καταλάβω
αυτούς πού ξαφνικά άποφασίζουν νά μιλήσουν υστέρα άπο δέκα σχεδόν χρόνια.
—«Μπορεί νά φαντάσθηκε ότι θά ήταν ασφαλέστερη αν μιλούσε. Γιατί ίσως
νόμιζε οτι κατ’ αυτόν τόν τρόπον δέν θά τολμούσε νά τήν ξαναενοχλήση πλέον».
"Ενας άλλος ακουμπισμένος στον τοίχον έλεγε: «'Ο "Εντ Μπάρτλεϋ δέν είναι
άνθρωπος γιά νά κάνη φόνο... Τόν γνωρίζω χρόνια. Είναι ό καλύτερος κουρέας στήν
πόλ»ι.
—«Μά δέν δικάζεται γιά κόψιμο μαλλιών. Έκτος τούτου... ξέρετε που έμαθε
κουρέας ;».
—«Στή φυλακή έμαθε, άλλά τί μ’ αύτό ; Αύτό συνέβη πριν πολλά χρόνια. Βε-
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βαίως ό Έ ντ ήταν ζόρικος κατά τα νεανικά του χρόνια. ’Αλλά έστρωσε. ’Έμαθε τό
μάθημά του. Τώρα παντρεύθηκε κιόλας. Είχε έγκατασταθή μέ τή γυναίκα του σέ
μιά νέα κατοικία δταν συνελήφθη. Είχε καλή δουλειά».
"Α, μάλιστα, είναι ένας έντιμος επιχειρηματίας... Γιά άρκετά χρόνια αφού
έκανε δλες τις νεανικές τρέλλες, άπεφάσισε νά συμμορφωθή. Τ ’ άκουσα δλα αυτά,
δτι είναι ευθύς καί έντιμος έπί άρκετό χρονικό διάστημα. ’Αλλά δλοι αυτοί πού μιλούν
τώρα καί τον δικαιώνουν δεν λαμβάνουν ύπ’ δψιν τους ένα σπουδαίο πράγμα».
—«Καί τί είναι αύτό ;».
— «"Οτι σκότωσε ένα άνθρωπο καί τή γλύτωσε φτηνά. Θά ήθελε νά συλλάβουν
κάποιον άλλον...».
—«Δεν ήταν σωστό νά τον συνδέσουν μέ την δολοφονία».
—«Μιά λεοπάρδαλις δέν άλλάζει συνήθειες. "Ακόυσα δλα αύτά, δηλαδή τί
καλός άνθρωπος πού ήταν στο Πεκίνο. 'Ο κόσμος τον άγαποϋσε καί τον εκτιμούσε
καί τά τοιαΰτα».
Μιά ομάδα άπό κατοίκους τού Πεκίνου τού Ίλινόϊς, παρακολουθούσε τό ρολόγι
καί άγωνιοΰσε δλο καί περισσότερο σέ κάθε λεπτό πού περνούσε. Μιλούσαν γιά την
τρομερή δοκιμασία πού είχεν ύποστή ό φίλος τους "Εντ Μπάρτλεϋ κατά τούς τε
λευταίους μήνες.
—«’Ελπίζω ό "Εντ νά τή γλυτώση. Ελπίζω νά μή διστάση καί νά μή φοβηθή
άντικρύζοντας τούς δικαστάς. Θά τό έχη άντιληφθή δτι είμαστε στο πλευρό του.
’Αμέσως μόλις τον άφήσουν θά πάω νά τού δώσω ραντεβού νά μοΰ κόψη τά μαλλιά.
Αύτό θά τον εύχαριστήση. Θέλω νά τον ίδώ πίσω στήν πολυθρόνα τού κουρείου του
τή Δευτέρα τό πρωί».
’Ήταν νύκτα τής Παρασκευής 13 ’Ιανουάριου 1961. Ή ύπόθεσις ειχεν άχθή
στούς ένόρκους στις 8.30' μ.μ. Οί άκροαταί παρέμειναν στά καθίσμάτα γιά λίγα λε
πτά, σκεπτόμενοι δτι οί ένορκοι θ’ άποφασίζαν γρήγορα. Μετά σηκώθηκαν καί
περιφέρονταν γύρω.
—«Μοΰ κάνει έντύπωση, γιατί άργοΰν τόσο πολύ ; Νόμιζα πώς θά έβγαιναν
άμέσως καί πώς θά μπορούσαμε νά πάρωμε τόν "Εντ σπίτι».
—«Μά πάντοτε ύπάρχουν ένας—δύο μεταξύ των ένορκων πού ψηφίζουν κατά
ή δηλώνουν άποχή. Καί μετά επακολουθεί λίγη συζήτησις άπό τούς άλλους γιά νά
συμφωνήσουν καί νά έκδώσουν τήν άπόφασί τους μέ ομοφωνία».
"Αλλη μιά ώρα πέρασε. Οί φίλοι τού "Εντ άνυπομονούσαν.
—«Μή στεναχωριέστε» εΐπεν ένας αισιόδοξος. «"Οσο άργοΰν τόσο καλύτερα
γιά τόν κατηγορούμενο. ’Εάν τόν εδρισκαν ένοχο, θά είχαν βγή τώρα».
—«"Αρχισα νά πεινώ. Λές ν’ άργήσουν άκόμα ; Θέλω νά βρίσκωμαι έδώ δταν
βγοΰν οί ένορκοι καί νά φύγωμε δλοι μαζί μέ τόν "Εντ».
—«Γιατί δέν πας άπέναντι στο δρόμο νά φας κάτι : ’Εμείς θά μείνωμε έδώ καί
θά σέ φωνάξωμε. "Οταν έτοιμασθούν οί ένορκοι, ό δικαστικός κλητήρας θά πάη νά
φέρη τόν ’Έντ. Έ ν τώ μεταξύ ύπάρχει άρκετός χρόνος γιά νά σέ φωνάξωμε».
"Ενα άλλο γκρούπ είχε διαφορετικές άπόψεις γιά τήν καθυστέρησι τών
ενόρκων.
—«Είναι ένοχος» είπε μ’ ένα μορφασμό ένας ψηλός μέ ρυτιδωμένο πρόσωπο
άνδρας. «Αύτό πού τούς κρατάει άκόμα μέσα είναι ή ποινή. Μερικοί ένορκοι θέλουν
νά τόν στείλουν στήν ήλεκτρική καρέκλα».
—«Μά βέβαια τού χρειάζεται γι’ αύτό πού έκανε. Ή τα ν κτηνώδες καί προμελετημένο. Καί τό δτι έχουν περάσει άπό τότε χρόνια δέν είναι έλαφρυντικό. Ό
Φράνκ Χίγκινς ήταν ένας άπό τούς καλυτέρους άνθρώπους πού γνώρισα. Ή ταν
άπό τούς πρώτους πού διωρίσθηκαν στήν έφιππη άστυνομία καί ήταν καλός άστυνομικός. Ξέρω πώς τόν άγαποΰσαν στο Σώμα».
Στο δωμάτιο τών δημοσιογράφων τής αιθούσης τού δικαστηρίου, ένας άντα-
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ποκριτής μιλούσε στο τηλέφωνο μέ τον συντάκτη τής έφημερίδος του. «Δύσκολο
νά συμπεράνωμε, άλλά μπορεί νά τελειώσουν γρήγορα. Οί δικασταί δεν πήγαν γιά
ΰπνο καί έ'τσι θά έχωμε τήν ετυμηγορία γιά την τελευταία έκδοσι».
Τό καφενείο άπέναντι στο δρόμο εΐχε κλείσει καί αυτοί πού είχαν πάει έκεΐ
γιά νά φάνε, έπέστρεψαν στην αίθουσα τοϋ δικαστηρίου «τίποτε άκόμα». ’Αλλά
δεν μπορούμε νά φύγωμε τώρα. Οί δικασταί είναι άκόμα έδώ. Μόνο έάν φύγουν
καί άφήσουν τούς ένορκους έδώ κλειδωμένους δλη τη νύχτα, τότε θά φύγωμε κι’
έμεΐς».
Κατά τά μεσάνυχτα τό πλήθος άραίωσε, άλλά ήταν πολλοί άκόμα αύτοί πού
περίμεναν στην αίθουσα καί στο χώλλ. ’Επάνω, ό ’Έ ντ Μπάρτλεϋ, προσπαθούσε
νά διαβάση ένα περιοδικό, άλλά ό νούς του δεν ήταν στο διάβασμα. Αυτοί πού είχαν
έλθει σ’ έπαφή μαζί του, κατάλαβαν τί θά σκεπτόταν πιθανώς. ’Ίσως τούς ψηλούς,
γνώριμους τοίχους τής ποινικής φυλακής τής Στεητβίλλ. ’Εκεί είχε μάθει κουρέας
καί εΐχε μάθει νά μισή τή φυλακή. ’Εκεί εΐχεν ίδή επίσης τό κελλί τού θανάτου καί
θυμήθηκε τις νύχτες όταν τά ύπέρ καί τά κατά κατερρίπτοντο καί τά φώτα χαμήλωναν
όταν ή Πολιτεία τού Ίλινόϊς εΐχε νά κάνη μιά έκτέλεσι. Έγνώριζε—σάν κουρέας
πού ήταν—ότι τό κεφάλι τού καταδίκου έξυρίζετο γιά νά καθαρισθή άρκετός χώρος
προς τοποθέτησιν τής επαφής τού θανατηφόρου ρεύματος.
Ό Μπάρτλεϋ έφερε άσυναίσθητα τό χέρι του πρός τ’ άσπρα μαλλιά του στο
κεφάλι. Οί σκέψεις του πιθανώς στράφηκαν σε άλλα πράγματα. Στή γυναίκα πού
εΐχε παντρευτή τελευταία... τήν κατοικία πού είχαν πιάσει... τό κουρείο πού εΐχε
καί τού οποίου οί δουλειές πήγαιναν πολύ καλά... τούς φίλους πού εΐχε άποκτήσει
κατά τά τελευταία χρόνια...
Βεβαίως θά σκεπτόταν τή μεγάλη ήμέρα... 22 Φεβρουάριου 1951. Οί ένορκοι
είχαν άκούσει δύο εκδοχές περί τού πού ήταν ό Μπάρτλεϋ καί τί έκανε κατά τήν
ήμέρα έκείνη. Τώρα προσπαθούσαν ν’ άποφασίσουν ποιά άπ’ τις δυο έπρεπε νά πι
στέψουν.
Τά λεπτά περνούσαν άκόμα πιο άργά μετά τά μεσάνυχτα. ’Αλλά οί συνήγοροι,
οί δημοσιογράφοι, οί φίλοι τοϋ κατηγορουμένου καί τών ένδιαφερομένων μερών άπό
τή Ντεκατούρ, παρέμεναν έκεΐ άκόμα. Έ φ ’ όσον οί ένορκοι συνεσκέπτοντο, ή έτυμηγορία μπορούσε νά έκδοθή άνά πάσαν στιγμήν.
Στις 12.50' π.μ.μιά άναταραχή ξέσπασε στην αίθουσα τού δικαστηρίου. "Ενας
δικαστικός κλητήρας κατέβηκε γρήγορα άπό τήν αίθουσα τών ένορκων στήν αίθουσα
τών δικαστών καί μετά ανέβηκε στο κρατητήριο έπάνω.
—«Τώρα θά βγοϋν. ΙΙάω νά κατεβάσω τον Μπάρτλεϋ».
Οί συνήγοροι κάθισαν στις θέσεις τους. Οί δημοσιογράφοι κρατούσαν τά μο
λύβια στο χέρι.
Οί ένορκοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, καθώς οί άκροαταί συγκεντρώνονταν
στήν πρώτη σειρά τών καθισμάτων. Ό κατηγορούμενος προσήχθη καί κάθισε δίπλα
στο συνήγορό του. Γύρισε καί χαμογέλασε στήν οΐκογένειά του. Ό Πρόεδρος
έκανε έναρξι καί ολοι στήν αίθουσα σηκώθηκαν έπάνω. 'Ο δικαστής Μόρτλαντ
κοίταξε πρός τούς ένορκους καί ρώτησε.
—«Κυρίες καί κύριοι, έχετε βγάλει τήν έτυμηγορία σας.;».
—«Δώσε την στον κλητήρα».
Ό πρόεδρος τών ένορκων έδωσε στον κλητήρα ένα διπλωμένο χαρτί. 'Ο κλη
τήρας τό πήρε καί τό ένεχείρισε στο δικαστή Μόρτλαντ. Αύτός τό ξεδίπλωσε, το
κοίταξε καί μετά κοίταξε τον Έντουάρντ Μπάρτλεϋ. Ή έκφρασίς του δέν έλεγε τί
ποτε. 'Ο δικαστής έδωσε τό χαρτί πίσω στον κλητήρα, ό όποιος τό έπέστρεψε στούς
ένορκους.
—« Ό κατηγορούμενος νά έγερθή καί νά άντιμετωπίση τούς ένορκους» εΐπεν
ό δικαστής.
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Ό Έ ν τ Μπάρτλεϋ σηκώθηκε καί κοίταξε τούς δώδεκα ένορκους.
—« '0 πρόεδρος νά άναγνώση τήν έτυμηγορία» ήταν ή δευτέρα διαταγή τοϋ
δικαστοϋ.
'Ο πρόεδρος άρχισε μέ σοβαρό ύφος : «'Ημείς, οί ένορκοι, εΰρομεν τον κατη
γορούμενον ’Έντουαρντ Μίλτον Μπάρτλεϋ...».
’Έκανε μια μικρή παύσι πού ήταν σαν τό μαχαίρι πού κρέμεται στο κενό.
Ό σφυγμός τοϋ Μπάρτλεϋ έγινε πιο γρήγορος κι’ ένας κόμπος στάθηκε στό
λαιμό του. Πιθανώς σκεπτόταν τό παρελθόν, τήν ήμέρα έκείνη... καί τί έκανε τότε...
Πίταν 22 Φεβρουάριου 1951, γενέθλια τοϋ Ούάσιγκτων. Μερικά καταστή
ματα καί μαγαζιά είχαν κλείσει, άλλά ή ταβέρνα τοϋ Φράνκ Χίγκινς στήν όδό "Ελν
τοράντο της Ντεκατούρ ήταν άνοικτή άκόμα.
'Ο Χίγκινς ήταν ήλικίας 76 έτών. Είχε πολ.λούς φίλους στήν πόλι καί ήταν
λαοφιλής άπό τά χρόνια πού υπηρετούσε στήν έφιππη άστυνομία. ΤΗταν συνηθι
σμένος στά όπλα καί τις φασαρίες. Γι’ αύτό είχε πάντοτε ένα όπλο πρόχειρο γιά
άμυνα. Πολλές φορές είχε έπάνω του μέχρι 3.000 δολλάρια όταν έξαργύρωνε τσέκ
σέ σιδηροδρομικούς καί έργάτες έργοστασίων πού σύχναζαν στήν ταβέρνα του. Άναμφιβόλως, τό γεγονός αύτό δέν ήταν μυστικό. Στό κάτω—κάτω έπρεπε νά ήταν
γνωστό στούς άνθρώπους πού σχέδιασαν τήν ληστεία κατά τήν ήμερα των γενεθλίων
τοϋ Ούάσιγκτων. Δέν ήταν τυχαίο έγκλημα άπό άπειρους οπλοφόρους.
Στις 2.25' μ.μ. δύο άνδρες μπήκαν στήν ταβέρνα. Ό ένας κρατούσε ένα δέμα
πού πιθανώς περιείχε τό πρόγευμά του καί κάθισε στήν άπέναντι άπό τό μπάρ γωνία.
—«Τί θά πάρετε ;» τον ρώτησε ό Χίγκινς.
Αύτός παρήγγειλε ένα μπουκάλι μπύρα. Ό Χίγκινς τοϋ τήν έσερβίρισε καί
άντελήφθη ότι ό άλλος άνδρας είχε καθίσει στήν άλλη γωνία τοϋ μπάρ.
—«Τί θά πάρετε ;» τον ρώτησε κι’ αύτόν.
«Τά χρήματα» είπε αύτός βγάζοντας ένα περίστροφο άπό τήν τσέπη του,
«όλα».
Ό 76ετής Χίγκινς είχεν άντιμετωπίσει πολλές φορές στή ζωή του οπλοφόρους.
Κοίταξε τό όπλο τοϋ άγνώστου καί μετά έψαξε ένα συρτάρι κάτω άπό τό μπάρ. Τά
δάκτυλά του ψαχούλευαν γιά τό περίστροφο τών 32, πού είχε κρυμμένο έκεΐ.
Ό άλλος άνδρας, στήν άλλη γωνία τοϋ καταστήματος, άφησε κάτω τή μπύρα
του, άνοιξε τό δέμα καί έβγαλε ένα περίστροφο. ’Έπρεπε νά έχη ίδή τήν κίνησι πού
είχε κάνει ό Χίγκινς.
Ό Χίγκινς δέν πρόλαβε.
Τά περίστροφα έκπυρσοκρότησαν καί ό ιδιοκτήτης τής ταβέρνας βρέθηκε μεταξύ
διασταυρουμένων πυρών, πριν νά μπορέση νά χρησιμοποιήση τό δικό του όπλο.
'Ένα βλήμα τρύπησε τό βραχίονά του, μπήκε στό στήθος του καί άμέσως έπεσε κάτω
θανάσιμα πληγωμένος.
Οί άνδρες έτρεξαν έξω άπό τήν ταβέρνα, πήδησαν μέσα σ’ ένα μαύρο παλιό
αύτοκίνητο καί μέ ΐλιγγιώδη ταχύτητα ήκολούθησαν τήν οδόν ’Ελντοράντο καί
έξηφανίσθησαν.
'Η άστυνομία έφθασεν έπί τόπου καί έπληροφορήθηκε γιά τούς δολοφόνους
πού έξαφανίσθηκαν μέ τό μαύρο αύτοκίνητο. ’Αμέσως έτέθη τούτο ύπό δίωξιν καί
έλεγχοι έγκατεστάθησαν σέ όλες τις έξόδους τις πόλεως. ’Αλλά τό καταζητούμενο
αύτοκίνητο καί οί έπιβάται του είχαν έξαφανισθή. Κανένα ίχνος δέν εύρέθη έκεΐνο
τό άπόγευμα. Κατά τις επόμενες ήμέρες οί άστυνομικοί συνέλαβαν πολλούς υπόπτους
διαπράξεως τής ληστείας, άλλά όλοι άφέθησαν έλεύθεροι.
Ή γενική γνώμη ήταν ότι τό διαπραχθέν έγκλημα είχε γίνει άπό άτομα πού
κατοικούσαν στήν περιοχή καί όχι άπό γκάγκστερς άπό τό Σικάγο ή Σαίντ Λούης,
όπως συχνά συνέβαινε. Διότι έπρεπε νά γνωρίζουν ότι ό Χίγκινς κρατούσε έπάνω
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του άρκετά χρήματα καί έπρεπε να γνωρίζουν καλά την Ντεκατούρ γιά νά έξαφανισθοΰν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Εξετάσθηκαν περισσότερα άτομα στην περιοχή, άλλα οί μήνες περνούσαν
χωρίς νά φανή ίχνος. Οί μήνες έγιναν χρόνια καί τά χρόνια έγινα εννέα. Καί ή δολο
φονία τοϋ Φράνκ Χίγκινς παρέμεινε άκόμα μυστήριο.
Στις 20 ’Απριλίου 1960, ήμέρα Σάββατο, τήν νύκτα, ό φάκελλος τής ύποθέσεως αυτής βγήκε άπό τό άρχεΐο καί ξεσκονίσθηκε. ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας στο
Τμήμα τής Ντεκατούρ ήταν ό άστυνόμος Ό ττο Α. Σαλέφσκι, όταν κατά τά μεσά
νυχτα πήρε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Αύτός, πού τηλεφωνούσε ήταν ένας άνδρας,
ό όποιος δήλωσε δτι γνωρίζει γιά κάποια παλιά δολοφονία, μιά ύπόθεσι τοϋ 1951,
γιά τό φόνο τοϋ Φράνκ Χίγκινς.
—«Ποιος στο τηλέφωνο;». Ρώτησε ό άστυνόμος. 'Ο άγνωστος είπε ότι τό
όνομά του δεν ήταν άπαραίτητο, άλλά μόνο τά ονόματα αύτών πού διέπραξαν τό
έγκλημα. "Έδωσε τά ονόματα δύο άτόμων καί τά ιδιαίτερα ονόματα άλλων δύο.
—«'Ένα λεπτό παρακαλώ. Πρέπει νά...». ’Αλλά ό άγνωστος διέκοψε τό τηλέ
φωνο. Τηλεφωνούσε άπό μακρυά, άλλά ήταν εύκολο νά βροϋν τόν άριθμό. 'Ο τηλε
φωνητής άστυνομικός άρχισε νά χειρίζεται τό τηλέφωνο καί σέ λίγο έδωσε στον Σαλέφσκι ένα άριθμό τηλεφώνου στή Τζόλιετ τοϋ Ίλινόις.
—«’Απ’ αυτόν τόν άριθμό τηλεφώνησε. Θέλετε νά τόν καλέσω ;».
—’Ό χι μή καλής. Θά τό πάρω έγώ μόνος μου».
Ό Σαλέφσκι πήρε στο τηλέφωνο τό διοικητή Τζαίημς Μαίη καί τοϋ άνέφερε
σχετικώς.
Ό Σαλέφσκι μετά έβγαλε τό φάκελλο τής ύποθέσεως Χίγκινς. Κανένα άπό τά
ονόματα πού τοϋ άνέφερε ό άγνωστος τηλεφωνητής δεν υπήρχε στο φάκελλο.
'Η Τζόλιετ άπέχει 114 μίλλια άπό τη Ντεκατούρ, έν τούτοις ό Σαλέφσκι βρι
σκόταν έκεΐ τό άπόγευμα. Έζήτησε τήν ένίσχυσι τής τοπικής άστυνομίας καί τό
άναζητούμενο τηλέφωνο βρέθηκε. Οί άστυνομικοί έσπευσαν στήν διεύθυνσι.
Τό τηλεφώνημα είχε γίνει έπί πληρωμή άπό τό σταθμό φωταερίου. "Ενας
ύπάλληλος ήταν έκεϊ έν ύπηρεσία όταν έγινε τό τηλεφώνημα. «"Ενα τηλεφώνημα
έγινε μερικά λεπτά πριν τά μεσάνυχτα τήν περασμένη νύκτα. Προσπαθούμε ν’ άνακαλύψωμε αυτόν πού έκανε τό τηλεφώνημα» εΐπεν ό Σαλέφσκι.
—«’Ά βέβαια, τόν θυμάμαι. Τοϋ έδωσα άρκετά ρέστα... Μοΰ είπε πώς ήθελε
νά κάνη ένα υπεραστικό τηλεφώνημα». Ό ύπάλληλος έγνώριζε τό έπίθετο τοϋ άτόμου αύτοΰ καί θυμόταν πώς τόν είχε ίδή πολλές φορές στήν περιοχή.
'Η άστυνομία βρήκε άμέσως τό άτομο πού είχε κάνει τό τηλεφώνημα. Καί ή
άνάκρισις γιά τή δολοφονία τοϋ Φράνγκ Χίγκινς, πού είχε διακοπή έπί έννέα καί
πλέον έτη, άρχισε πάλι νά γίνεται ένδιαφέρουσα. Οί άστυνομικοί ένεργοΰσαν μυστικά
χωρίς νά δίδουν δημοσιεύσεις στον τύπο.
Τήν Τετάρτη, 24 Αύγούστου, ό άστυνόμος Σαλέφσκι καί ό ύπαστυνόμος Χόρεϊτζ Χόφ πήγαν στο Πεκίνο τοϋ Ίλινόϊς, 60 περίπου μίλλια βορείως τής Ντεκα
τούρ. Τό Πεκίνο είναι μία πόλις μέ 25.000 κατοίκους, μερικά μίλλια νοτίως τής
Πεόρια. Οί άστυνομικοί τής Ντεκατούρ, συνοδευόμενοι καί άπό άστυνομικούς τής
άσφαλείας τοϋ Πεκίνου, πήγαν στήν οδόν Ντέρμπυ, πού είναι σ’ ένα βιομηχανικό
τμήμα τής πόλεως. Τό αυτοκίνητό τους σταμάτησε έξω άπό ένα κουρείο.
—«Έδώ είναι» είπεν ένας άπό τούς άστυνομικούς τοϋ Πεκίνου. «Θέλετε ξύ
ρισμα ;».
Ό άστυνόμος Σαλέφσκι γέλασε. «’Ίσως κάποια άλλη φορά». ’Εσείς παιδιά
μείνετε έδώ καί παρακολουθείτε τον. Έ γώ θά καλέσω τή Ντεκατούρ.
Πράγματι ό Σαλέφσκι τηλεφώνησε στον προϊστάμενό του, ό οποίος ένήργησε
άμέσως γιά τήν έκδοσι έντάλματος συλλήψεως. Στις 5.28’ μ.μ. οί άστυνομικοί μπή-
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καν στο κουρείο. 'Ο κουρέας, ένας κοντός άνδρας μέ άσπρα μαλλιά, τούς χαιρέτησε
μ’ ένα χαμόγελο.
—«Είναι αργά παιδιά, άλλα μπορώ...».
Ό Χάρις τον διέκοψε. «Δεν ήρθαμε γιά κούρεμα. Ά π ’ εδώ είναι ό ύπαστυνόμος
Χόφ άπό τή Ντεκατούρ ό όποιος έχει ένταλμα συλλήψεώς σου».
Τό πρόσωπο του Έ ν τ ώχρίασε. Τίποτε δεν έλέχθη καθώς έκλειναν τό κουρείο
καί πήγαιναν στην αστυνομία οπού τοϋ άνεγνώσθη τό ένταλμα συλλήψεώς γιά άνθρωποκτονία. Τον ώδήγησαν στή Ντεκατούρ. Καθ’ οδόν ό ’Έντ άρνήθηκε κάθε σχέσι
μέ τό έγκλημα. Έπέμενε οτι δεν είχε καμμιά σχέσι μέ την διαπραχθείσα ληστεία
κατά την όποιαν έδολοφονήθη ό Χίγκινς καί Ισχυρίζονταν ότι ήταν άθώος καί όταν
τον άνέκριναν στή Ντεκατούρ.
Οί κάτοικοι της Ντεκατούρ είχαν άναστατωθή μέ τό γεγονός τής συλλήψεώς,
όπως έπίσης καί οΐ κάτοικοι του Πεκίνου.
Οί φίλοι καί οί πελάτες τοϋ Έντουαρντ Μπάρτλεϋ έγνώριζαν ότι είχε έγκληματολογικό φάκελλο κατά τό παρελθόν, γιατί δέν τό έκρυβε. ’Ήξεραν ότι είχε κάνει
στή φυλακή δέκα χρόνια, γιά μιά διάρρηξι ταβέρνας. ’Αλλά τον ήξεραν έπίσης σάν
ένα άνθρωπο πού είχε έρθει στο Πεκίνο πριν έννέα χρόνια, ότι έργάσθηκε ώς κου
ρέας σ’ ένα κουρείο τής πόλεως γιά δυο χρόνια καί μετά άνοιξε δικό του κουρείο.
’Ήξεραν έπίσης ότι είχε προσφάτως παντρευτή μία γυναίκα άπό τό Πεκίνο καί φρόν
τιζε νά φτιάξη την νέα του κατοικία. Έσχολίαζαν πόσο καλός ήταν ώς κουρέας ό
Μπάρτλεϋ καί πόσο περιποιητικός. Πολλές φορές πού κούρευε άρρωστα παιδάκια
στά σπίτια τους, άρνιόταν νά πάρη χρήματα. Μιά γυναίκα πού είχε ένα παιδάκι πού
έπασχε, εΐπεν ότι πήγαινε χρόνια τώρα καί κούρευε τό παιδί καί δέν τής έπαιρνε
ποτέ χρήματα.
Τήν έπομένην ήμέραν τής συλλήψεώς του, ό Μπάρτλεϋ έδήλωσε καί πάλιν
ότι ήταν άθώος γιά τό έγκλημα πού τον κατηγορούσαν.
Διετάχθη όμως ή κράτησίς του στις φυλακές. Ό Μπάρτλεϋ έπέμενε ότι ήταν
άθώος, άρνήθηκε όμως έπιμόνως νά ύποβληθή σέ έξέτασι μέ τό μηχάνημα τής άληθείας. 'Ένας άριθμός άτόμων έκλήθησαν προς έξέτασιν γιά τό έγκλημα τοϋ 1951,
άλλά ή άστυνομία δέν έδωσε στή δημοσιότητα τά άποτελέσματα, διότι προσπαθούσε
ακόμα νά έξετάση όλους έκείνους πού είχαν παρευρεθή στήν ταβέρνα κατά τήν ήμέρα
πού διεπράχθη τό έγκλημα.
Δύο ημέρες άργότερα άνηγγέλθη οτι συνελήφθη ένας άλλος άκόμα ύποπτος γιά
τήν δολοφονία τοϋ Φράνκ Χίγκινς. Τον είχαν συλλάβει στον ’Ίνκστερ τοϋ Μίτσιγκαν.
Ή ταν πρώην διευθυντής νυκτερινού κέντρου στή Ντεκατούρ καί τώρα εργαζόταν
ώς έργάτης μετάλλου. Ό άνθρωπος αυτός άρνήθηκε ότι έχει σχέσι μέ τό έγκλημα
τής Ντεκατούρ. Ή άστυνομία τώρα έψαχνε ν’ άνακαλύψη περισσοτέρους άνθρώπους
πού μπορούσαν νά έχουν σχέσι μέ τήν ύπόθεσι αυτή.
Πέρασαν δύο μήνες. Στις 28 ’Οκτωβρίου ό δικηγόρος τοϋ Μπάρτλεϋ υπέβαλε
ένστασι άθωώσεώς του. "Η ένστασις άπερρίφθη καί ό κουρέας έκλείσθη καί πάλι
στή φυλακή.
Ή κατηγορία έναντίον τοϋ άτόμου άπό τό ’Ίνκστερ ήταν ότι είχε συνεργήσει
στή διάπραξι τοϋ έγκλήματος καί ότι είχε βοηθήσει τον Μπάρτλεϋ νά έγκαταλείψη
τήν πόλι μετά τήν δολοφονία. Εΐχεν άποφασισθή νά γίνη κοινή δίκη μέ τον Μπάρ
τλεϋ, άλλά αύτός ζήτησε νά γίνη χωριστή ή δίκη.
Στις 9 ’Ιανουάριου άρχισε ή δίκη τοϋ Μπάρτλεϋ, στο δικαστήριο τής Σέρκιτ.
Τον Μπάρτλεϋ άντιπροσώπευε ό Ρόμπερτ Τζόουνς, ένας δικηγόρος άπό τήν Πεόρια.
Τό δικαστήριο άπασχολήθηκε ιδιαιτέρως μέ τήν έκλογή τών ένορκων καί προς
τούτο έκλήθησαν έκατό άτομα. Τελικώς οί ένορκοι έξελέγησαν άργά τό άπόγευμα
τής Τετάρτές. Τό δικαστήριο διέκοψε τή συνεδρίασί του γι’ ν’ άρχίση τήν έπομενη.
Κατά τήν δίκη ά.νηγγέλθησαν τά ονόματα άρκετών μαρτύρων, μεταξύ τών οποίων
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καί τδ δνομα του ατόμου άπδ τδ ’Ίνκστερ. Φήφη κυκλοφορούσε οτ', θά άπηλλάσσετο
τελείως, γιατί θά κατέθετε υπέρ της Δικαιοσύνης.
Την έπομένη τδ πρωί ή αίθουσα τοϋ δικαστηρίου ήταν γεμάτη. Ό Μπάρτλεϋ,
παρ’ δλον δτι είχεν άδυνατίσει κατά τούς πέντε μήνες πού ήταν στη φυλακή, φαινό
ταν εύθυμος. Χαμογέλασε στους φίλους του πού ήταν στήν αίθουσα καί κοίταξε νοσταλγικά τήν οίκογένειά του.
Έπηκολούθησε ή συνήθης διαδικασία. Πρώτα ένας δικαστής, ένας παθολόγος
καί δύο άστυνομικοί έβεβαίωσαν τήν διάπραξι του έγκλήματος. Κατόπιν τής άποδείξεως ταύτης άρχισε τδ σπουδαιότερο μέρος τής δίκης καί οί άντιπρόσωποι τής πο
λιτείας προσεπάθησαν ν’ άποδείξουν δτι ό Μπάρτλεϋ ήταν έκεΐνος πού δολοφόνησε
τδν Φράνκ Χίγκινς.
Μιά γυναίκα, 40 περίπου ετών, έκλήθη ώς μάρτυς. Κατοικούσε στη Τζόλιετ καί
κατά τδ παρελθδν είχε διαμείνει στη Ντεκατούρ, στη νοτιοανατολική δδό. Αύτή
άνέφερεν δτι ήταν γραμματεύς, διευθύντρια ένδς έστιατορίου, ένδς παντοπωλείου καί
ένδιαφερόταν γιά μιά ταβέρνα.
—«Στις 22 Φεβρουάριου 1951 κατοικούσατε στή νοτιοανατολική όδδ τής Ντε
κατούρ» ρώτησε ό δικαστής.
«Μάλιστα».
—«Νά πής στδ δικαστήριο τί συνέβη εκείνο τδ άπόγευμα».
Αύτή πήρε μιά βαθειά άναπνοή καί κοίταξε γύρω στήν αίθουσα.
ΤΗταν περίπου 3 μ.μ. Κατά τήν ώρα αύτή κτύπησε ή πόρτα της.’Άνοιξε καί
είδε τέσσαρες άνδρες, δ ένας άπδ τούς οποίους ήταν ό Έντουαρντ Μπάρτλεϋ καί ό
όποιος κρατούσε ένα πιστόλι. Άνεγνώρισε επίσης καί τούς άλλους τρεις άνδρες. Τδν
ένα τδν ήξερε γιατί ήσχολεΐτο μέ κτηματομεσιτικές εργασίες καί είχε ενοικιάσει ένα
γραφείο στδ σπίτι της.
Αύτή εΐπεν δτι ό Μπάρτλεϋ τήν απείλησε μέ τδ δπλο καί, δτι τούς είχεν άκούσει πού μιλούσαν γιά τδ φόνο τής ταβέρνας. Τούς είχεν άκούσει νά κάνουν δηλώσεις
άπδ τις όποιες προέκυπτε δτι δ Μπάρτλεϋ καί ένας άλλος άπ’ αύτούς είχαν διαπράξει
τδ φόνο, ένώ οί άλλοι παρέμειναν έξω μέ τδ αυτοκίνητο.
Ό Μπάρτλεϋ έγειρε πρδς τά έμπρδς στήν καρέκλα του καθώς ή γυναίκα
κατέθεσε δτι οί τέσσαρες άνδρες συζητούσαν καί έλεγαν γιά τδ κατάλληλο μέρος
πού είχαν βρή νά κρυφτούν καί πώς έβαλαν τδ αυτοκίνητό τους μέσα στδ γκαράζ της.
Ή γυναίκα είπε δτι οί τέσσαρες άνδρες έμειναν μέσα στδ σπίτι της μέχρι τής
8ης ώρας, τή νύκτα εκείνη. Μετά τήν άνάγκασαν νά πάη τδν ένα άπ’ αύτούς μέ τδ
αυτοκίνητο στή Λίνκολν. Αύτδς κρατούσε ένα δπλο καί τήν άπείλησε δτι θά τή σκό
τωνε άν μιλούσε.
—«Ποιδς άπ’ δλους ήταν ;». Ρώτησε ό δικαστής.
—« Ό ’Έντ Μπάρτλεϋ».
Ή γυναίκα άπδ τή Τζόλιετ κατέθεσε δτι δέν μίλησε γιά τδ επεισόδιο μέχρι
τδν παρελθόντα Αύγουστο. Τότε ένα άτομο, στδ όποιο είχε έμπιστευτή, τηλεφώνησε
στήν άστυνομία τής Ντεκατούρ καί έδωσε τά ονόματα τών άνδρών πού είχαν πάει
στδ σπίτι της. Ή άστυνομία κατώρθωσε ν’ άνακαλύψη αύτδν πού έκανε τδ τηλε
φώνημα καί έν συνεχεία άκουσε τήν ιστορία άπδ τήν ίδια αύτή τή γυναίκα.
Άλλος κύριος μάρτυς ήταν ό ιδιοκτήτης μιας γαλακτοκομικής έταιρείας τής
Ντεκατούρ, ό όποιος τδ 1951 είχεν ένα πρατήριο βενζίνης στή διασταύρωσι τής 22ας
καί Ελντοράντο οδών. Κατά τις 2.30' μ.μ., στις 22 Φεβρουάριου 1951, κατέθεσεν
ουτος, έπέβαινε ένδς τρακτέρ τδ όποιο ώδήγούσε ένας πελάτης του. Καθώς τδ τρα
κτέρ πλησίαζε τήν όδδ Τζάσπερ, σταμάτησε στδ κόκκινο σήμα μπροστά στήν
ταβέρνα τού Χίγκινς. Τήν στιγμή εκείνη βγήκε άπδ τδ γκαράζ στδ δρόμο ένα αύτοκίνητο, έκανε μιά πλήρη στροφή καί φρενάρησε απότομα γιά νά μή συγκρουσθή μέ
τδ τρακτέρ.
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—«Τί συνέβη όταν τό αυτοκίνητο φρενάρισε;».
—«'Ένας άπό τούς επιβάτες του βγήκε έξω. Τον είδα καλά».
—«ΤΗταν ό κατηγορούμενος;».
—«Μάλιστα αύτος ήταν» είπεν ό μάρτυς δείχνοντας τον Μπάρτλεϋ.
Ό μάρτυς εϊπεν δτι αύτό το άνέφερε στην άστυνομία δταν πληροφορήθηκε
το φόνο τοϋ Χίγκινς, άλλα δεν είχε ξαναδή τον άνθρωπον αύτόν μέχρι τον Αύγουστο
τοϋ 1959 δτε έκλήθη στην άστυνομία για να ίδή μια σειρά άπό ύποπτους. Έ κεΐ τότε
άνεγνώρισε τον άνθρωπο πού είχε ίδή στο αυτοκίνητο. Πίταν ό Μπάρτλεϋ.
—«Καί τώρα υστέρα άπο έννέα χρόνια, εϊσθε βέβαιος δτι ό άνθρωπος εκείνος
πού είδατε στο αυτοκίνητο ήταν ό Μπάρτλεϋ;».
—«Κατά τήν γνώμη μου, είμαι βέβαιος, μάλιστα κύριε» άπάντησε ό μάρτυς.
'Ο μάρτυς είπε δτι ό Μπάρτλεϋ φορούσε ρούχα τής δουλειάς, δταν τον είδε
καί τον άναγνώρισε στην άστυνομία.
’Άλλος μάρτυς ήταν μιά γυναίκα, κάτοικος ένός ιδιωτικού νοσοκομείου τής
Ντεκατούρ, ή οποία κατέθεσεν δτι ήταν υπάλληλος στην ταβέρνα τού Χίγκινς κατά
τήν ήμέρα πού αύτος έφονεύθη. Κατέθεσε δτι άκουσε πέντε πυροβολισμούς καί είδε
τον Χίγκινς νά κοίτεται στο δάπεδο. ’Αλλά δεν μπορούσε νά πή εάν ήταν ό Μπάρ
τλεϋ ή άλλος.
Τήν άλλη μέρα τον λόγο ελαβεν ή ύπεράσπισις.
Μία συγγενής τού κατηγορουμένου κατέθεσεν δτι κατά τήν ήμέρα τής δολοφο
νίας ό Μπάρτλεϋ βρισκόταν στο Πεκίνο. Είπε δτι κατοικούσε στο σπίτι της τήν έποχή εκείνη καί έργαζόταν σ’ ένα τοπικό κουρείο. Κατά τήν ήμέρα εκείνη, έν τούτοις,
δεν είχε εργασία γιατί τό κουρείο ήταν κλειστό, λόγω τής γιορτής των γενεθλίων
τού Ούάσιγκτων.
Αύτή είπε δτι θυμόταν πολύ καλά τήν ήμέρα εκείνη γιατί ήταν γιορτή καί γιατί
τό παιδί ένός γείτονός της γιόρταζε τά γενέθλιά του καί τήν είχαν προσκαλέσει στο
πάρτυ.
—«Πέστε μας δλα δσα θυμάσθε γιά τήν ήμέρα εκείνη» είπε ό δικηγόρος τού
Μπάρτλεϋ».
Αύτή συνέχισε : Ό Μπάρτλεϋ είχε μεταφέρει μέ τό αύτοκίνητο αύτήν καί τον
σύζυγό της στήν εργασία τους στις 6.30' π.μ. καί πέρασε γιά νά τούς ξαναπάρη
στις 3.30' μ.μ. "Οταν έφτασαν στο σπίτι, δεν πήγε στο πάρτυ, γιατί μέ τον σύζυγό
της καί τον άδελφό της έπρεπε νά φτιάξουν μερικά κεραμίδια στή στέγη τού σπι
τιού τους. Περιέγραψε τό δείπνο τό βράδυ εκείνο. Είχαν ψάρι καί δάκρυσε δταν
άνέφερε δτι ό Μπάρτλεϋ μαγείρεψε τό ψάρι, ένω αύτή έτοίμασε ψωμί άπό καλαμπό
κι καί σαλάτα.
Ό έπόμενος μάρτυς ύπερασπίσεως ήταν ένας οδηγός τρακτέρ άπό τό Πεκίνο,
ό οποίος κατέθεσεν δτι έπαιζε μέ τό Μπάρτλεϋ σέ μιά ταβέρνα στο Πεκίνο κατά τό
απόγευμα έκείνο πού διεπράχθη τό έγκλημα τής Ντεκατούρ.
Ό συνήγορος ύπερασπίσεως Τζόουνς έζήτησεν τήν μαρτυρία τού άστυνόμου
Έντουαρντ Γουέλς. Ό Γουέλς κατέθεσεν δτι δταν ό Μπάρτλεϋ μετεφέρθη άπό τήν
φυλακή στήν άστυνομία τής Ντεκατούρ προς άναγνώρισιν, φορούσε συνήθη ριγέ στο
λή καταδίκου, πράγμα πού ερχόταν σέ άντίφασι μέ τά ρούχα έργασίας πού άνέφερεν
ό μάρτυς κατηγορίας δτι φορούσε κατά τήν στιγμή πού τον άνεγνώρισε.
Ό Μπάρτλεϋ δεν εξετάσθηκε. Μπορούσε νά έκθέση γιά τά τόσα χρόνια πού
εργάζονταν ώς κουρέας σέ μιά μικρή πόλι, γιά τή δημιουργία δικού του κουρείου, γιά
τήν έγκατάστασί του στο Πεκίνο. ’Αλλά έάν έμφανιζόταν ώς μάρτυς θά έδινε άφορμή στούς κατηγόρους νά τον ρωτήσουν γιά τό παλιό έγκληματολογικό φάκελλό του.
Οί ερωτήσεις καί οί κατ’ άντιπαράστασιν εξετάσεις ήταν πολλές καί οί συ
νήγοροι κατέβαλαν δραματικές προσπάθειες στά τελευταία έπιχειρήματά τους.
Ό Τζόουνς άποκάλεσε τον γαλακτοπώλη τής Ντεκατούρ «μάγο τής μνήμης
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πού ήρνεΐτο ότι έχει, γελαστή». 'Η γυναίκα άπο τή Τζόλιετ έξεμαίευσεν άναληθείας
καί διεστρέβλωσε την άλήθεια. 'Υπέθεσε δτι ό σύζυγός της, κατά ένα τρόπον πού δεν
μπορεί να έξηγήση, την ανάγκασε νά έξυφάνη τις κατηγορίες αυτές κατά του Μπάρτλεϋ.
«’Εάν φτάσωμε στο σημείο μιά γυναίκα νά δείχνη μέ το δάκτυλό της ένα άν
θρωπο καί νά τον καταδικάζη σέ θάνατο, τότε ό Θεός νά βάλη το χέρι του».
—«Γιά το Θεο» ίκέτευσε τούς ενόρκους. «Σκεφθήτε το αυτό... νά μη ξυπνήσετε τή νύχτα μέ το μαξιλάρι σας βρεγμένο μέ τά δάκρυα της μετάνοιας».
Ό Τζόουνς εΐρωνεύθηκε την μαρτυρία των κατηγόρων καί την έχαρακτήρισεν
έπιπόλαιη. ’Απευθυνόμενος προς τούς ένορκους, είπε : «’Αφήστε τή φωνή σας νά
άκουστή στεντόρεια στήν άπόδοσι τής δικαιοσύνης. Έπιτρέψετέ μου νά στείλω τον
άνθρωπο αύτον πίσω στο σπίτι του άπόψε».
'Ο συνήγορος Λατερντέσσε άρχισε νά εκθέτη τά τελευταία του έπιχειρήματα.
Τυχαία μαρτυρία άπέδειξε δτι ό άνθρωπος πού σκότωσε τον Χίγκινς είχε πάει έκεΐ
γιά νά ληστέψη. «’Εκτος μιας λογικής άμφιβολίας, έγινε μιά άπόπειρα ληστείας.
Καί ό άνθρωπος πού πυροβόλησε τον Χίγκινς είναι ό Μπάρτλεϋ». Ή γυναίκα άπο
τή Τζόλιετ έτόνισεν δτι τον άκουσε νά λέγη : «Σκότωσα ένα άνθρωπο σήμερα καί
μπορώ νά τό ξανακάνω».
Τό μόνο πού έπρεπε νά άποφασίσουν ήταν εάν αυτή έλεγε τήν άλήθεια.
Τά έπιχειρήματα του συνηγόρου ύπερασπίσεως, είπε, ήταν γελοία μέ το νά
ύποθέση δτι, ό σύζυγος τής γυναίκας άπο τή Τζόλιετ είχε λόγους νά θέλη νά κάνη
κακό στον Μπάρτλεϋ.
—«Τό καθήκον σας είναι νά είσθε λογικοί» φώναξε έντονα. «’Εδώ δέν δίδεται
θεατρική παράστασις. ’Εδώ διεξάγεται μιά πραγματική δίκη γιά έγκλημα κατά
τής ζωής». 'Ο Λατερντέσσε εΐσηγήθηκε τήν ποινή τών ισοβίων δεσμών γιά τύν
Μπάρτλεϋ.
Σύμφωνα μέ τις οδηγίες του πρύς τούς ένορκους, ό δικαστής Μόρτλαντ καθά
ρισε τέσσαρες πιθανές έτυμηγορίες : Άθώωσιν, ποινήν θανάτου, ισόβια δεσμά καί
κάθειρξιν άνω τών 14 έτών...
Τότε άντήχησε -ή φωνή τοϋ Προέδρου τών ένορκων : «'Ημείς, οί ένορκοι,
εύρομεν τον κατηγορούμενον ’Έντουαρντ Μίλτον Μπάρτλεϋ ένοχον δολοφονίας
πρώτου βαθμού καί...».
Τά μάτια τοϋ Μπάρτλεϋ διεστάλησαν καί τά χείλη του κρεμάστηκαν άπο τήν
καταφανή κατάπληξι. Στεκόταν άκίνητος καθώς άκουγε τήν έτυμηγορία τών ένορ
κων, σύμφωνα μέ τήν οποία έπρεπε νά τοϋ έπιβληθή ή ποινή τών ισοβίων δεσμών.
Φωνές άντήχησαν άπο το άκροατήριο. Ή οικογένεια τοϋ Μπάρτλεϋ ήταν
βουτηγμένη στά δάκρυα.
'Ο Μπάρτλεϋ ώδηγήθηκε πάλι στή φυλακή μέ το κεφάλι σκυμμένο καί τά
μάτια χαμηλωμένα.
Στο συνήγορό του δόθηκε προθεσμία 30 ήμερών γιά νά ύποβάλη ένστασιν
προς έπανάληψιν τής δίκης.
Το στιγμή πού γράφονται αυτά, ό Μπάρτλεϋ βρίσκεται στή φυλακή τής Ντεκατούρ καί περιμένει τήν υποβολήν τής ένστάσεως. 'Η κατηγορία έξακολουθεϊ νά
έπικρέμαται κατά τοϋ άνθρώπου άπο το ’Ίνκστερ, κατηγορουμένου ώς σύνεργού καί
ή άστυνομία προσπαθεί ν’ άνακαλύψη καί κάθε άλλον πού τυχόν ένέχεται στή δο
λοφονία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

'Ορκωμοσία νέων Ύπαστυνόμων
καί Άρχιφυλάκων
Την 29ην ’Ιουλίου έ.έ. καί περί ώραν 18.30' έλαβεν χώραν εις το προαύλιον
των ’Αστυνομικών Σχολών μέ την έπιβαλλομένην επισημότητα ή σεμνή καί γραφική
τελετή της ορκωμοσίας 50 νέων Ύπαστυνόμων τή ςΙΕ ' Εκπαιδευτικής Περιόδουκαί
70 ’Αρχιφυλάκων τή ςΙΗ ' Εκπαιδευτικής Περιόδου, χοροστατοϋντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερνίτσης κ.κ. Χρυσοστόμου καί μέ τήν συμμετοχήν τής
έξαιρέτου έκκλησιαστικής χορωδίας τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως.
'Ο χώρος όπου έγινεν ή τελετή ειχεν καταλλήλως διακοσμηθή μέ Σημαίας,
θυρεούς κλπ. καί παρουσίαζε ένα πολύχρωμον καί γραφικόν σύνολον.
Κατά τήν τελετήν παρέστησαν ό έξοχώτατος επί τών ’Εσωτερικών Υφυπουρ
γός κ. Ευάγγελος Καλαντζής, ό Βουλευτής κ. Κων/νος Μανιαδάκης, ό Γενικός
Δ/ντής Πολιτικής Άμύνης, ’Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Ίωάννου, ό ’Αρχηγός
Βασιλικής Χωρ/κής κ. Γεώργιος Βαρδουλάκης, ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ό Διοικητής τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων Υ π ο 
στράτηγος κ. Παναγιώτης Βέλλιος, ό Διοικητής τής Σχολής ’Ικάρων κ. Χρήστος
Κατσιγιάννης, ό Ύπαρχηγός τής Βασιλικής Χωρ/κής κ. ’Ιωάννης Πέτροβας,
ό Διοικητής τής Σχολής Χωρ/κής κ. ’Ιωάννης Σπάλας, ό ’Αρχηγός τής έν Έλλάδι
’Αμερικανικής Άστυν.’Αποστολής κ. Φερλόγκ καί τά μέλη αυτής κ.κ.Τζάκσον, Μόρς
καί Άλλες, οί τ. ’Αρχηγοί τής Άστυν. Πόλεων κ.κ. ’Ιωάννης Σπόρου καί Θεό
δωρος Λεονταρίτης, οί τ. Αστυνομικοί Δ/νταί κ.κ. Νικόλαος Αρχιμανδρίτης,
Αναστάσιος Κανελλόπουλος, Δημήτριος Κόλλιας καί Γεώργιος Λίναρης, ό τ. Γυ
μνασιάρχης κ. ’Ιωάννης Φραγκιαδάκης, οί Καθηγηταί τών Αστυνομικών Σχο
λών κ.κ. ’Ιωάννης Παπαζαχαρίου, Κων/νος Γεωργόπουλος, Κων/νος Δεμερτζής, Ή λίας Γλυκοφρύδης, Ευάγγελος Χονδρογιάννης, Δημήτριος Γαλανός, Πέ
τρος Αργυρίου, Νικόλαος Τσιτσιράγκος, ’Ιωάννης Λουκάς καί Γεώργιος Άγιουτάντης, ό Αστυνομικός Δ/ντής Αθηνών κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, ό Γε
νικός Δ/ντής Αστυνομίας Πόλεων κ. Θωμάς Νούσιας, οί Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Απόστολος Καθάρειος, Άνδρέας Μουρούσιας, Αθανάσιος Τασιόπουλος, Νικόλαος Νικητάκης, Δημοσθένης Χανδρινός, Δημήτριος Γιαννόπουλος,
Δημήτριος Υφαντής, Πάϊκος Βλάχος, Βασίλειος Γιαννόπουλος καί ’Ιωάννης
Παπαϊωάννου, άντιπροσωπεΐαι τών Στρατιωτικών Σχολών Εύελπίδων, ’Ικάρων,
Ναυτικών Δοκίμων καί Χωροφυλακής, όλοι οί αξιωματικοί τής Σχολής, τό προσω
πικόν αυτής καί μέλη τών οικογενειών τών όρκισθέντων.
Άφοΰ έπεθεώρησε τούς παρατεταγμένους δοκίμους άμφοτέρων τών Σχολών
ό κ. Υφυπουργός έπηκολούθησεν ή 'Ιερά ακολουθία. Μετά ταϋτα οί νέοι βαθμοφόροι
τοϋ Αστυνομικού Σώματος έδωκαν τον νενομισμένον όρκον, μετά τον όποιον ό
Διοικητής τών Αστυνομικών Σχολών, Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Εμμανουήλ
Άρχοντουλάκης, έχαιρέτησεν τούτους διά τών εξής :
«Νέοι Ύπαστυνόμοι — Νέοι Άρχιφύλακες,
Τήν στιγμήν αυτήν είμαι πλημμυρισμένος άπό αισθήματα χαράς, συγκινήσεως καί υπερηφάνειας, διότι σάς βλέπω, σάς καμαρώνω καθ’ όλα έτοιμους
διά νά άποδυθήτε άπό αΰριον μέ ενθουσιασμόν εις τήν ώραίαν άποστολήν σας.
Άφοΰ έκοπιάσατε έπί μακρόν εις τήν Σχολήν, άποφοιτάτε σήμερον ταύτης
λίαν εύδοκίμως.
Διά τούς κόπους σας αυτούς, τήν πειθαρχίαν, εύγενή άμιλλαν καί πολιτισμένην διάβίωσίν σας έν τή Σχολή, σάς εύχαριστώ καί σάς συγχαίρω καί σάς εύχο
μαι άρίστην έπίδοσιν καί είς τον στίβον τού αστυνομικού καθήκοντος.
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Το πτυχίον, το όποιον μετ’ ολίγον θά εύαρεστηθή νά σάς άπονείμη ό Έξοχώτατος 'Υπουργός Κος Καλαντζής, δστις διά της παρουσίας του έτίμησεν, ώς πάν
τοτε, τήν τελετήν τής ορκωμοσίας σας, τό πτυχίον λέγω αυτό αποτελεί μίαν έλαχίστην ήθικήν έπιβράβευσιν των κόπων σας, είναι τό εΰσημον τής δημιουργικής
δραστηριότητός σας είς τήν Σχολήν.
Τό πτυχίον αύτό πρέπει νά σάς ύπενθυμίζη πάντοτε τά καθήκοντα καί τάς
υποχρεώσεις σας καί τήν ηύξημένην ευθύνην σας διά τήν πρόοδον καί τό μέλλον
τοϋ Σώματος.
’Επιθυμώ επίσης νά συγχαρώ καί νά ευχαριστήσω θερμώς τούς Καθηγητάς
καί ’Αξιωματικούς τής Σχολής καί δλους δσοι συνετέλεσαν διά νά φθάσωμεν εις
τήν ώραίαν αυτήν στιγμήν, καθ’ ήν ή Σχολή άποδίδει είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, εις τήν Ελληνικήν Πατρίδα καί Κοινωνίαν, 120 νέους εκλεκτούς βαθμο
φόρους.
Κατά τήν διάρκειαν τής φοιτήσεώς σας είς τήν Σχολήν, Νέοι Ύπαστυνόμοι
καί Άρχιφύλακες, έπεδιώχθη ό επαγγελματικός εξοπλισμός σας, ό εμποτισμός σας
μέ τάς άρχάς καί παραδόσεις τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, ή καλλιέργεια
τοϋ πνεύματος καί τής ψυχής σας καί ή άνοδός σας γενικώς είς υψηλότερα πνευμα
τικά, ψυχικά καί ήθικά επίπεδα, ώστε έξερχόμενοι τής Σχολής νά εϊσθε είς θέσιν
νά άνταποκριθήτε άπολύτως είς τό πολυσύνθετον άστυνομικόν έργον.
Πιστεύομεν δτι ή Σχολή επέτυχε κατά μέγα ποσοστόν τον ύπ’ αύτής έπιδιωκόμενον σκοπόν.
'Η Σχολή έδημιούργησεν έν Ύμϊν τον σκελετόν, τον στερεόν σκελετόν, ενός
πνευματικού οικοδομήματος.
'Ο σκελετός δμως οδτος έχει άνάγκην συμπληρώσεως διά νά καταστή έν
τέλειον καί άποδοτικόν πνευματικόν οικοδόμημα.
'Η συμπλήρωσις αύτη είναι έργον ίδικόν σας, θά συντελεσθή δέ διά τής πεί
ρας καί τής, συνεχοϋς μελέτης τής ποικίλης ύλης, ήτις σχετίζεται μέ τό άστυνομικόν
καθήκον.
Μόνον ούτω θά συμπληρώσετε καί θά άνανεώνετε καί θά συγχρονίζετε τήν
επαγγελματικήν πνευματικήν συγκρότησίν σας.
Μόνον οΰτω θά άποκτήσετε τήν εύρυτέραν πνευματικήν καλλιέργειαν, τήν
οποίαν πρέπει νά έχη ό ’Αξιωματικός ’Αστυνομίας, διά νά άντιμετωπίζη μέ πεποίθησιν κάθε υπηρεσιακήν ύπόθεσιν καί νά όδηγήται είς εύστοχους λύσεις.
Νέοι βαθμοφόροι,
Γνωρίζω πολύ καλά τάς συγκινήσεις σας τής παρούσης στιγμής.
Αισθάνομαι τούς πόθους σας, τά όνειρα πού υφαίνετε, τήν αγωνίαν, τήν άνυπομονησίαν σας διά τό μέλλον.
’Επιθυμώ νά σάς καθησυχάσω.
’Έ χω δι’ 'Υμάς τάς ώραιοτέρας καί πλέον αίσιοδόξους προβλέψεις.
'Οραματίζομαι δι’ 'Υμάς λαμπρόν 'Υπηρεσιακόν μέλλον.
Σάς βλέπω νά άνέρχεσθε μέ σταθερότητα τάς βαθμίδας τής ίεραρχικής κλίμακος τής ’Αστυνομίας.
’Επιθυμώ δμως καί μίαν διευκρίνισιν. Αί προβλέψεις μου άφοροϋν εκείνους
έξ 'Υμών, οί όποιοι θά βαδίσουν μέ φλογέράν πίστιν καί έκχειλίζοντα ένθουσιασμόν
είς τον δρόμον τοϋ ωραίου καθήκοντος σας.
Θά ξεκινήσουν μέ πίστιν προς τά ιδανικά καί τούς σκοπούς τής ’Αστυνομίας,
μέ πίστιν προς τάς ύψηλάς ήθικάς άποστολάς της.
Θά διαχειρισθοΰν τήν εξουσίαν των μέ δικαιοσύνην, σύνεσιν καί σωφρο
σύνην.
Θά κρατήσουν εαυτούς είς υψηλόν επίπεδον έντιμότητος, αξιοπρέπειας,
διαγωγής καί συμπεριφοράς.
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Θά άνέλθουν, κατά την έκτέλεσιν των καθηκόντων των, εις τό ΰψηλότερον
βάθρον ευσυνειδησίας καί θά άναδειχθοϋν ’Ολυμπιονίκαι τής άρετής.
Αΐ προβλέψεις μου άφοροΰν έκείνους είς τάς καρδίας των οποίων θά κτυποϋν έντόνως οί παλμοί τής Ελλάδος. Έκείνους, οίτινες θά κρατήσουν άσβεστον
την φλόγα τής πίστεως προς τά Ελληνικά Ιδανικά.
Έκείνους, ο'ίτινες δέν θά παύσουν ούδ’ έπί στιγμήν νά έχουν πρό οφθαλμών
την άκτινοβολοϋσαν εικόνα τής Πατρίδος, τής Ελληνικής Πατρίδος, τής ώραιοτέρας Πατρίδος τοϋ Κόσμου.
Ζήτω ή Ελλάς
Ζήτω ό Βασιλεύς».
Μετά την ομιλίαν τοϋ κ. Άρχοντουλάκη έπλησίασεν εις τό μικρόφωνον ό κ.

01 70 νέοι Άρχιφύλακες ολίγον πρό τής ορκωμοσίας των παρατεταγμένοι είς τό προαύλιον των ’Αστυνομικών Σχολών.

Καλαντζής καί έχαιρέτησεν τούς νέους Ύπαστυνόμους καί Άρχιφύλακας διά
των εξής :
«Νέοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες,
'Υπό τάς ευλογίας τής Εκκλησίας καί τάς εύχάς όλων ημών είσέρχεσθε
άπό σήμερον εις την τάξιν τών ’Αξιωματικών καί 'Υπαξιωματικών τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί καλεΐσθε νά έφαρμόσητε έκεϊνα, τά όποια κατά την διάρκειαν τής
φοιτήσεώς σας εις τάς Σχολάς ταύτας έδιδάχθητε.
Τά έπί μέρους καθήκοντα υμών άνεπτύχθησαν λεπτομερώς παρά τών κ.κ.
καθηγητών σας, ό δέ ρόλος καί ή άποστολή σας ώς βαθμοφόρων έν τή ’Αστυνομία
έξετέθη μόλις πρό ολίγου κατά τρόπον ευγλωττον παρά τοϋ Διοικητοϋ τών ’Αστυ
νομικών Σχολών.
'Ημείς μόνον έπί ενός σημείου θέλομεν νά σάς έπιστήσωμεν τήν προσοχήν.
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’Από της αυριον καλεΐσθε ν’ άναλάβητε τά καθήκοντα του νέου βαθμού σας
καί να γίνητε ιερουργοί ένός λειτουργήματος, τό όποιον είναι μεστόν υποχρεώ
σεων, άλλα καί κατ’ εξοχήν άναγκαΐον διά την κοινωνίαν.
Διότι πράγματι ή αστυνομική εργασία σήμερον δεν είναι έν άπλοΰν έπάγγελμα, άλλα εν κοινωνικόν λειτούργημα καί μάλιστα λειτούργημα διεθνές, τό όποιον
μέ την έκτεταμένην χρήσιν των προόδων τής επιστήμης κα'ι των τεχνικών μέσων,
τείνει νά έξελιχθή εις έπιστήμην έχουσαν ώς άντικείμενον την εφαρμογήν των νόμων.
Ή άλήθεια αΰτη σάς ύποχρεοϊ ν’ άσκήτε τά καθήκοντα σας μετά φιλαλλήλου
προαιρέσεως καί σύμφωνα μέ τούς κανόνας καί τάς άρχάς τής Χριστιανικής θρη
σκείας καί τάς άπαιτήσεις τής επαγγελματικής ήθικής.
Την διαγωγήν σας, οθεν, πρέπει νά τήν έπηρεάζη κυρίως ό άλτρουϊστικός

Ό Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Καλαντζής μετά τού ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων
• κ. Ρακιντζή καί τοϋ Διοικητοΰ των ’Αστυνομικών Σχολών κ. Άρχοντουλάκη έν μέσω τών
όρκισθέντων νέων Ύπαστυνόμων.

παράγων, όστις επιβάλλει τήν άπαλλοτρίωσιν τών δικαιωμάτων σας διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ κοινωνικού συνόλου.
Ή επαγγελματική σας κατάρτισες μόνον καί ή επάρκεια τής υπηρεσίας εις
τεχνικά μέσα δεν είναι άρκεταί διά τήν έξύψωσιν τοΰ άστυνομικοϋ έπάγγέλματος.
’Απαιτείται άκόμη καί ή ΰπαρξις τών άναγκαίων ήθικών προϋποθέσεων.
Ή άστυνομική εργασία μόνον μέ τήν ειλικρινή, εύσυνείδητον, τήν άφωσιωμένην προσπάθειαν καί τήν ήθικήν συγκρότησιν όλων τών άστυνομικών υπαλλή
λων θά φθάση άπό πλευράς έκτιμήσεως καί έπαγγελματικής άνυψώσεως τάς πλέον
έκτιμωμένας έργασίας έν τή κοινωνία.
Τούτο όμως θά έπιτευχθή όταν σκέπτεσθε όχι μόνον τά προνόμια, άλλά πρωτίστως τάς εύθύνας τού επαγγέλματος, τό όποιον άσκεΐτε.
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Διαχειρισθήτε λοιπόν τήν εξουσίαν σας μέ δικαιοσύνην, ευσυνειδησίαν, τιμιό
τητα, άμεροληψίαν, ευθύτητα καί σύνεσιν καί συμφώνως μέ τον όρκον, τον οποίον
έδώσατε προ ολίγου.
Ούδεμία άλλη κρατική υπηρεσία έχει τόσας εύκαιρίας διά να έπιδείξη τάς
άρετάς αύτάς περισσότερον άπό την ’Αστυνομίαν, άλλα καί καμμία δεν έχει τόσην
μεγάλην άνάγκην να πράξη τοϋτο όσον αυτή.
'Η ’Αστυνομία σήμερον, ιδιαιτέρως εις τά άστικά κέντρα, δεν έχει δοσολη
ψίας μόνον μέ τά αντικοινωνικά στοιχεία, ώς κατά τό παρελθόν, άλλά μέ τό σύνολον σχεδόν τοϋ πληθυσμού, τό όποιον υπηρετεί.
Κατά συνέπειαν ή διαγωγή καί ή συμπεριφορά σας πρέπει ν’ άποβλέπη εις

Ό Υφυπουργό; ’Εσωτερικών κ. Καλαντζή; μετά τοϋ ’Αρχηγού τη ; ’Αστυνομία; Πόλεων κ.
Ρακιντζή καί τοϋ Διοικητοΰ των ’Αστυνομικών Σχολών κ. Άρχοντουλάκη έν μέσω τών όρκισθέντων νέων Άρχιφυλάκων.

τό ν’ άποκτήσητε τήν άγάπην, έκτίμησιν καί εμπιστοσύνην τού κοινού καί τήν
συνεργασίαν αυτού διά τήν επιτυχή έκτέλεσιν τού έργου σας.
"Εκαστος άστυνομικός είς τόν τομέα της καθόλου δράσεως αυτού, άναλόγως
τής διαγωγής καί τής συμπεριφοράς του, δημιουργεί φίλους ή έχθρούς οχι μόνον
διά τήν ’Αστυνομίαν, άλλά καί διά τήν Πολιτείαν.
Διότι, τόσον διά τόν έν άμηχανία ευρισκόμενον πολίτην, οστις ζητεί προστασίαν
ή βοήθειαν παρά τής ’Αστυνομίας, όσον καί διά τόν παραβάτην τού νόμου, ό άστυ
νομικός είναι ή Κυβέρνησις τής Χώρας του καί κατά συνέπειαν πάσα πράξις αυτού
άντανακλά άναποτρέπτως εις αυτήν ταύτην τήν πολιτείαν, τήν όποιαν υπηρετεί.
'Η εύθύνη σας ώς βαθμοφόρων είναι τεραστία επί τού θέματος τούτου, διότι
σείς άποτελεΐτε τήν καρδίαν τού σώματος καί σεις θά δώσητε, διά τού παραδείγματός σας, εις τούς κατωτέρους σας τόν παλμόν τής ορθής υπηρεσιακής άγωγής.
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Τούτου ένεκεν πρέπει,, διά των πράξεων σας, νά καταστήσατε έπιθυμητήν
τήν τοιαύτην συνεργασίαν μετά των πολιτών καί ν’ άποφεύγητε νά προκαλήτε τήν
έχθροπάθειαν αύτών.
Νά ένθυμήσθε διαρκώς δτι θεμελιώδες σας καθήκον είναι ή έξυπηρέτησις
τών πολιτών, τούς όποιους υπηρετείτε καί ή προστασία τών συνταγματικών δικαιω
μάτων αύτών καί δτι ώς έφαρμοσταί τοϋ νόμου πρέπει νά δίδετε πρώτοι τό παρά
δειγμα τής ύπακοής καί συμμορφώσεως προς τούς νόμους καί τούς κανονισμούς.
Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι δέν είναι άπλώς οί θεράποντες τών δικαιωμάτων
τών πολιτών, αλλά οί επίσημοι θεματοφύλακες τούτων.
Πρέπει άκόμη ή μεταχείρισις τών πολιτών νά είναι ομοιόμορφος καί χωρίς
διακρίσεις.
'Η διάκρισις δημιουργεί πικρίαν καί καθίσταται πρόξενος διαμαρτυριών καί
παραπόνων τών πολιτών.
'Ο πλούσιος καί ό πτωχός, ό γέρων καί ό νέος, ό σταθερός καί ό άσταθής, ό
έγγράμματος καί ό άγράμματος, ό δυνατός καί ό άδύνατος, δικαιούνται τής αύτής
προστασίας τοϋ νόμου καί τής αύτής μεταχειρίσεως.
Δείξατε φιλικότητα προς τούς πολίτας χωρίς νά γίνεσθε οικείοι, υποχρεω
τικοί καί φιλόφρονες χωρίς νά καθίστασθε δουλικοί, εύσπλαχνοι άλλά καί σταθεροί,
πρόθυμοι άλλ’ ούχί άνήσυχοι.
'Η καλή διάθεσις καί ή καλωσύνη έκτιμάται εις πάσαν περίπτωσιν. Σπανίως
ό αστυνομικός υπάλληλος θά αίσθανθή μεταμέλειαν, διότι έπέδειξεν έγκαρδιότητα
καί καλωσύνην.
Είναι πλάνη νά πιστεύετε δτι ή καλωσύνη καί ή έπιείκεια δέν εύρίσκονται
έν αρμονία μέ τήν εξουσίαν.
Ή δυνατή εξουσία είναι εκείνη, ή όποια στηρίζεται εις τήν δύναμιν τής άγάπης καί ή άγάπη είναι ή μόνη δύναμις, ήτις δύναται νά κατακτήση τον έλεύθερον
άνθρωπον.
Ό άστυνομικός, δστις πλησιάζει τούς άνθρώπους κατά τάς στιγμάς τής
δοκιμασίας των, εισέρχεται πολύ βαθέως είς τήν καρδίαν αύτών κατά τήν σύντο
μον αύτήν έπαφήν, άπό δ,τι εισέρχεται κατά τήν διάρκειαν ολοκλήρου καί μακρο
χρονίου σειράς άλλων έπαφών.
Οί πολΐται, έπαναλαμβάνομεν, βλέπουν είς τό πρόσωπον τοϋ αστυνομικού
τον φορέα καί τον ένσαρκωτήν τής κρατικής έξουσίας.
Έάν αί πράξεις αύτοΰ καταυγάζωνται άπό τό πνεύμα τής λογικής καί τής
δικαιοσύνης, θεμελιοϋται ή εμπιστοσύνη τοϋ πολίτου δχι μόνον προς τό εκτελε
στικόν δργανον, άλλά καί προς αύτήν ταύτην τήν Πολιτείαν, τής όποιας ό άστυνο
μικός τυγχάνει ό εκφραστής τών άρχών καί τών άντιλήψεών της.
’Ανάγκη λοιπόν νά γίνη συνείδησις άπάντων ύμών δτι οί πολΐται πρέπει νά
τυγχάνουν πάσης στοργικής καί ρεαλιστικής μεταχειρίσεως καί νά έθισθοΰν ούτοι
νά θεωρούν τούς αστυνομικούς υπαλλήλους ώς φίλους των, έτοιμους νά τούς παρά
σχουν μέ προθυμίαν πάσαν νόμιμον συνδρομήν, άλλά καί άποφασισμένους νά μεταβληθοϋν είς πολεμίους των έν περιπτώσει βαρείας άνυπακοής προς τούς νόμους τής
Πολιτείας.
Ένστερνισθήτε τάς άρχάς ταύτας καί ασκήσατε τήν έξουσίαν σας υπό τό
πνεύμα αύτό καί έστέ βέβαιοι δτι καί τον θεσμόν τής ’Αστυνομίας θά τιμήσητε καί
είς τήν πατρίδα σας θά προσφέρετε έξαιρετικάς υπηρεσίας.
Περαίνων εύχομαι είς δλους σας καί τον καθένα σας χωριστά καλήν σταδιο
δρομίαν είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί τήν έκπλήρωσιν τών επαγγελματικών φιλο
δοξιών σας καί σάς προσκαλώ ν’ άναφωνήσωμεν :
Ζήτω ό Βασιλεύς».
Πυκνά χειροκροτήματα έκάλυψαν τήν ομιλίαν τού κ. 'Υφυπουργού μετά τήν
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Ύπό Τπαστυν. Β/ κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

’Ένοιωσα την επιθυμία νά πετάξω τον Πουλίδη μέ τις κλωτσιές έξω. Αύτδ
μας έλειπε! Ν’ άντιστραφοΰν τώρα οΐ όροι καί νά παρακολουθοϋμαι άπό τον Πουλίδη !..
Γέλασα δμως καί ύποκλινόμενος, είπα στον Πουλίδη.
—Χάρηκα πολύ κύριε συμβολαιογράφε... Είμαι ευτυχής για τη γνωριμία σας...
Το ίδιο έκαναν ύποκλινδμενοι κΓ ό Γεωργίου μέ τήν "Ελενα.
'Ο Πουλίδης παρήγγειλε ένα μπιφτέκι καί σαλάτα, "ΐστερα ζήτησε τυρί τής
'Ολλανδίας καί κατόπιν ένα παγωμένο γουρουνόπουλο. Ζήτησε κατόπιν δυο αύγά
όμελέττα. ’Ή πιε άρκετο γαλλικό κρασί καί άφοϋ έφαγε τήν κρέμα καί τα φρούτα
του παρήγγειλε καφέ. Σ ’ δλο αύτό τό διάστημα πού χρειάστηκε νά καταβροχθίση
τό γεύμα του δέν άνοιξε τό στόμα του νά πή ούτε μιά λέξι, έκτος άπό τις άναγκαΐες
οδηγίες προς τά δυο γκαρσόνια πού συναγωνίζονταν ποιο θά τον περιποιηθή καλλίτερα.
’Άναψε κατόπιν ένα πούρο καί βάζοντας τό δεξί του πόδι πάνω άπ’ τό άριστερό,
ρώτησε τον καθηγητή.
—Λοιπόν κ. καθηγητά; Είστε μιά χαρά βλέπω... Παχύνατε! Τί γίνεται ή
δεσποινίς κόρη σας; Ά ! Τί νά σάς πώ... Τήν έχω μέσα στήν καρδιά μου τή κορούλα
σας!.. Είναι τόσο όμορφη, τόσο ελκυστική... Καί σάς μοιάζει, έ; Σπουδαίο κορίτσι!.,
περίφημο !... καταπληκτικό!...
Ό καθηγητής έδειξε πώς στενοχωρήθηκε φανερά.
—ΤΩ ! Μά έσεϊς εξακολουθείτε νά είσθε ό ίδιος άγαπητέ μου, πρόφερε κου
νώντας τό κεφάλι. ’Αδιόρθωτος κορτάκιας, κι’ έσαεί ερωτευμένος μέ τό ώραΐον!..
Μά ή Άνασα δέν ζή άγαπητέ μου !..’Απεδήμησε εις κύριον προ δύο μηνών... Δέν τό
ξέρατε; Δέν τό διαβάσατε στις εφημερίδες; Μά άγαπητέ μου, ή ’Άνασα είναι ήρωΐς
τού πιο παθητικού ρομάντσου της μηχανικής μας έποχής... Κρίμα πού άγνοεΐτε
τήν μοίρα τής πλέον ιδανικής γυναίκας, πού ένας άτυχος έρως τήν ώδήγησε είς τον
τάφον. Κρίμα...
’Έβγαλε τό μαντήλι του καί βάλθηκε νά σκουπίζη τά δάκρυα πού πλημμύρι
σαν τά μάτια του.
Τό ρολόι τού ρεστωράν έδειχνε δτι ή ώρα ήταν κιόλας τρεις. Σκέφτηκα δτι
αύτήν τήν ώρα θά μέ περίμενε άνυπόμονος ό Διευθυντής μου σέ κάποιο κεντρικό
σημείο, γιά νά τού άναφέρω σχετικώς. Σηκώθηκα νά φύγω άφοΰ έρριξα μιά ματιά
στον Πουλίδη, πού έξακολουθούσε μέ άπάθεια νά ζαλίζη τον καθηγητή φλυαρώντας.
Ό άρχιφύλακας Γεωργίου μέ τήν "Ελενα μέ κύτταξαν μέάμηχανία. Τούς έγνεψα νά
σηκωθούν καί βγήκα στο δρόμο.
οποίαν έπηκολούθησεν ή απονομή των διπλωμάτων τού βαθμού των είς τούς νέους
'Τπαστυνόμους.
Είτα έπηκολούθησεν παρέλασις των νεορκισθέντων 'Υπαστυνόμων καί Ά ρχιφυλάκων ένώπιον των έπισήμων ύπό τούς ήχους τής Αστυνομικής μπάντας, οί
όποιοι έθαυμάσθησαν διά τό άψογον παράστημά των καί τον ένθουσιασμόν των.
’Ακολούθως ό κ. Διοικητής έδεξιώθη τούς παρισταμένους εις τήν μεγάλην
αίθουσαν δεξιώσεων τής Σχολής καί ή όμορφη τελετή έληξεν έν μέσω ένθουσιασμού
καί χαράς.
ΘΕΡ. ΓΛ Λ Α Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
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Σταμάτη

Βρήκα τον Διευθυντή νά περιμένη στο σημείο πού είχαμε ορίσει. Τοϋ άνέφερα
τις ένέργειές μου και τοϋ έτόνισα 8τι ό λαβύρινθος πού άνοιγόταν άπαιτοϋσε νά δια
τεθούν και άλλοι άνδρες, αν θέλαμε νά επιτύχουμε. Είχαμε νά κάνουμε με μιά σπείρα,
πού ή άριστοτεχνική της οργάνωση μάς έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις. Καί όσο κι’
αν είχε έπιληφθή τής ύποθέσεως προσωπικώς άπό τις έντεκα το πρωί, ή άνάγκη νά
διατεθούν κι’ άλλοι άνδρες γιά τήν ύπόθεση τοϋ Βότσικα, πρόβαλε έπιτακτική.
Συμφώνησε άπόλυτα, άλλά δεν μπόρεσε ν’ άποφύγη ένα γελοίο πού μ’ έβαλε
σέ πολλές σκέψεις. "Ενα γέλοιο πού μόνον όταν διελευκάναμε όλη τήν ύπόθεση τής
δολοφονίας μπόρεσα νά έξηγήσω..
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Στύ σαλόνι τής κυρίας καί τοϋ κυρίου Λεφάκη, δεν έμπαινε εύκολα κανείς.
Δίνονταν πάρα πολλά πάρτυ εκεί, γιά τά όποια οί κοσμικογράφοι των εφημερίδων
άφιέρωναν ολόκληρες στήλες. ’Έπρεπε όμως νά ήσουν προσωπικός φίλος τής κ.
Λεφάκη, γιά νά ζήσης στά πάρτυ αυτά τις όμορφώτερες βραδυές τής ζωής σου.
Οί γνώριμοι τοϋ κ. Λεφάκη, δεν λογαριάζονταν καί τόσο.
Είχα τήν τύχη νά γνωρίζω καλά τήν κυρία Λεφάκη, καί ή θέση πού μοΰ
δόθηκε τό βράδυ στον μεγάλο χορό τής Άποκρηάς ήταν πολύ κολακευτική. Δεξιά
μου θά καθόντανε δύο στρατηγοί, κι’ άριστερά μου κάποιος νέος πρεσβευτής
πού φημιζόταν στον γυναικόκοσμο των δεξιώσεων καί των μεγάλων πάρτυ. Γιά
ν’ άποφύγω όμως τήν άσφυξία παρεκάλεσα τήν κυρία. Λεφάκη νά κάνη μιά εξαί
ρεση γιά κείνη τή βραδυά : Θ’ άπέφευγε νά μέ συνάντηση γιά όλη τή νύχτα πού
θά διαρκοΰσε ό χορός καί δεν θά μέ συνιστοΰσε σέ κανέναν. ’Ακόμα, θά έμπαινα
μόνον όταν οί καλεσμένοι θά βρίσκονταν σέ προχωρημένο κέφι. ’Από νωρίς τής
έδωσα δύο μάσκες πού θάπρεπε μέ κάθε τρόπο νά φορέση.σέ δυο πρόσωπα τά όποια
μέ ένδιέφεραν. Ό,τιδήποτε μάσκες κι’ αν φορούσαν τά δυό έκεΐνα άτομα, έπρεπε
νά τις άλλάξη οπωσδήποτε μ’ έκεϊνες πού τής έδωσα, μεταχειριζόμενη κάθε επι
νόηση.
Μπήκα στή μεγάλη σάλα κατά τις δώδεκα τή νύχτα, μεταμφιεσμένος σέ
Ούσσάρο. Ό άραψ «ήγεμών» βρισκόταν εκεί, στή δυτική γωνιά, κυκλωμένος άπό
δυό μαρκησίες καί μιά κολομπίνα. Κανένα όμως άπό τά άτομα πού χόρευαν ή έπι
ναν στο μπάρ, δέν έφερε τις δυό μάσκες πού άφησα στήν οικοδέσποινα.
Παρέσυρα στο χορό μιά ψηλή σπανιόλα καί άρχισα ν’ άκολουθώ τήν έξωτερική γραμμή των χορευτών. ’Εκείνη μέ παρέσυρε μέ τή σειρά της στο μπάρ κι’
ένοιωσα σέ πολύ ευχάριστη διάθεση τον έαυτό μου, όταν κατέβασα καί τό πέμπτο
κονιάκ άνακατωμένο μέ ούίσκυ.
Στον τρίτο χορό σταμάτησα γιά λίγο κοντά στήν πόρτα πού ώδηγοϋσε στο
σαλόνι. 'Η κυρία Λεφάκη βρισκόταν στό σαλόνι καί μέ τρανταχτά γέλοια προσπα
θούσε νά πείση δύο άτομα 8τι οί μάσκες πού φορούσαν δέν τούς πήγαιναν καί θάπρεπε
νά τις άλλάξουν μέ κείνες πού βαστοϋσε στά χέρια της. Δέχτηκα ένα γερό πάτημα
τοϋ «άραβος ήγεμόνος» καί θυμήθηκα ότι έπρεπε νά προχωρήσω. Ταυτόχρονα
δέχτηκα καί τήν πρόσκληση τής λυγιστής σπανιόλας πού κρατούσα στήν άγκαλιά
μου. Μέ καλοΰσε νά διασκεδάσουμε μαζί τό άλλο βράδυ σέ μιά πανσιόν τής Κηφισσιάς. Καί τούτο γιατί μ’ εΰρισκε πολύ άφηρημένον καί μέ τή γυναικεία της διαί
σθηση αντιλαμβανόταν ότι. . . κάποια έγκατάλειψη μέ τυραννοΰσε πολύ.
"Οταν άναψαν πάλι τά φώτα, προτίμησα νά πέσω σέ μιά αναπαυτική καρέ
κλα κι’ άπό κεΐ νά θαυμάζω τό σουΐγκ δυό ζευγαριών πού τά καταχειροκροτούσαν.
Οί καβαλιέροι φορούσαν τις δυό μάσκες πού είχα δώσει στήν ■οικοδέσποινα κι’'
αυτό μέ έκανε νά γίνω πολύ προσεκτικός. Ό «άραψ ήγεμών» μέ πλησίασε καί

Γυμνό μοντέλο

9575

κάνοντας βαθειά υπόκλιση, μοΰ σύστησε τή χαριτωμένη συνοδό του. Την έβαλα νά
καθήση δίπλα μου καί τής έδωσα ν’ άνάψη ένα τσιγάρο.
Πήρε τό τσιγάρο μέ τα μακριά της δάχτυλα καί τόφερε άνόρεχτα στο στόμα.
Τό άναψε μέ χάρη καί κατόπιν τό έρριξε στο σταχτοδοχείο χωρίς νά ρουφήξη οΰτε
μια φορά. Αυτό μοϋ έφτανε. Σηκώθηκα καί άφοϋ κάναμε μερικά βήματα στο ταγκό
πού άρχισε την άκουσα νά μοϋ ψιθυρίζη σιγά:
—«Στις δυόμιση άκριβώς, ό Μπούκης θά βρίσκεται στον "Αγιο Λουκά των
Πατησίων. Θά συναντηθή μέ ένα άτομο άκόμα, γιά νά προμηθευθή ναρκωτικά.
Φρόντισε νά μην είσαι μόνος γιατί κι’ οί δυό τους οπλοφορούν. ’Εγώ κι’ ό Τάσος
θά μείνουμε γιά νά παρακολουθήσουμε αυτούς πού φόρεσαν τις μάσκες σου. Τηλεφώνησέ του τό πρωί στο γραφείο».
Χαιρέτησα γρήγορα τήν κ. Λεφάκη κι’ άφοϋ άλλαξα τά ροϋχα μου βγήκα
άπό την πόρτα τής υπηρεσίας. ‘Η Φρόσω κι’ ό Πιπής είχαν έγκαταλείψει τήν κου
ζίνα καί φιλιόντουσαν παθητικά στον κήπο.
Σέ είκοσι λεπτά βρισκόμουνα στον "Αγιο Λουκά. ’Έκανα τον σταυρό μου
καί ρίζωσα στη βορεινή γωνιά. Ψυχή δέν φαινόταν. Οί δυό άστυφύλακες, ό Άργύρης
μέ τον Μένιο, είχαν λουφάξει στον κήπο τοϋ διπλανού μπάρ καί περίμεναν.
Στις δυόμιση άκριβώς, μιά κούρσα πράσινη σταμάτησε μπροστά μου καί κα
τέβηκαν δυό άτομα. 'Ο σωφέρ έβαλε έμπρός κι’ έξαφανίσθηγ.ε προς τήν 'Ομόνοια.
Σέ πέντε λεπτά δυό άτομα άκόμα κατέβηκαν άπ’ τήν όδό Κόντου καί πλησίασαν
τούς άλλους πού στέκονταν στο πεζοδρόμιο. Ό ένας έβγαλε ένα δεματάκι άπό τήν
τσέπη του καί τοδωσε σ’ εκείνον πού στοιχημάτιζα δτι ήταν ό Μπούκης. "Υστερα
προχώρησαν κι’ οί τέσσερις προς τό τέρμα Πατησίων, κουβεντιάζοντας σιγανά.
Τούς άκολούθησα άπό μακρυά, άφοϋ είπα στον Μένιο νά πάρη ένα ταξί καί
νά σταματήση στή γωνία τής λεωφόρου Γαλατσίου—Πατησίων. 'Ο Άργύρης έπετάχυνε τό βήμα του καί τούς προσπέρασε, άφήνοντας μέ τρόπο νά πέση ένα κίτρινο
χαρτάκι. 'Ο ένας άπό τούς τέσσερις άνθρώπους έσκυψε καί τό πήρε. Τό ξεδίπλωσε
κι’ άφοϋ τό διάβασε τοδειξε καί στούς άλλους. "Υστερά ό ένας προχώρησε γρήγορα
καί φτάνοντας τον Άργύρη τον πήρε καί τον έφερε στούς άλλους τρεις.
"Εγιναν πέντε τώρα. ’Έκαναν δλοι μαζί ένα πρόχειρο συμβούλιο καί κατόπιν
μπήκαν σ’ ένα ταξί πού στάθμευε κι’ αυτό στή γωνιά τής Πατησίων—Γαλατσίου.
Τό ταξί ξεκίνησε αμέσως προς τήν 'Ομόνοια.
Πήδησα γρήγορα στο ταξί πού κρατούσε ό Μένιος καί είπα στον οδηγό ν’
άκολουθήση εκείνο πού έφυγε. Τό πρώτο ταξί έστριψε στήν Κεφαλληνίας κι’ άκολουθώντας διάφορες κατευθύνσεις έφτασε στο Βοτανικό καί σταμάτησε έξω άπό κάποιο
μικρό σπιτάκι. 'Ο υποτιθέμενος Μπούκης μπήκε στο σπίτι κι’ ύστερα άπό δέκα λε
πτά βγήκε κρατώντας μιά ψαθωμένη φιάλη. Μπήκε ύστερα ξανά στο ταξί καί ξεκί
νησαν ολοταχώς.
Τούς άκολούθησα κι’ έπειτα άπό μισή ώρα σταματούσα στον Χολαργό, πίσω
άπό μιά άποθήκη μέ καύσιμα. Λίγα μέτρα πιο πάνω είχε σταματήσει τό ταξί μέ τον
Μπούκη, τον Άργύρη καί τούς άλλους τρείς. ’Έδιωξαν τό ταξί καί μπήκαν δλοι
σ’ ένα διώροφο σπιτάκι, κλειδώνοντας καλά τήν εξωτερική πόρτα.
Είχα μετανοιώσει κείνη τή στιγμή πού άφησα τόν Άργύρη νά διακινδυνεύση
τόσο πολύ. Τό σπίτι εκείνο έμοιαζε μέ νεκροταφείο. Γύρω του άπλωνόταν ένας
θαυμάσιος κήπος καί τό μονότονο τραγούδι τών γρύλων σοΰδινε στά νεύρα. Φώς δέν
υπήρχε πουθενά στήν περιοχή καί μόνο τό φεγγάρι φώτιζε άμυδρά τις κορυφές
τών πεύκων καί τών μοναχικών σπιτιών. Μερικές νυχτερίδες πετοΰσαν κυκλικά
στή στέγη τού νεόχτιστου σπιτιού καί τό τρεμόσβημα τού Αύγερινοϋ έδειχνε δτι
δπου καί νάναί θά ξημερώση. Κύτταξα τό ρολόι μου. Ή ώρα ήταν πέντε καί μισή.
■Έκανα ένα τηλεφώνημα άπ’ τό Τμήμα τής Χωροφυλακής καί μόνον δταν έφθασαν
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οί τρεις άνδρες πού ζήτησα άπο την ’Ασφάλεια πήρα το πρώτο λεωφορείο μαζί μέ
τον Μένιο και γυρίσαμε στην ’Αθήνα.
*
* *
’Έβρεχε άκατάπαυστα το μεσημέρι πού ξύπνησα. Πίεσα το ξυπνητήρι πού
χτυπούσε σαν δαιμονισμένο κι’ άφού ντύθηκα βιαστικά, βγήκα στο δρόμο. ’Έπρεπε
στη μιάμιση να βρίσκωμαι στο γραφείο τού Διευθυντοϋ.
’Ανέβηκα τρέχοντας τις σκάλες κι’ άνοιξα την πόρτα 'Ο Διευθυντής ήταν
στις κακές του κι’ ένοιωσα κάποιο μούδιασμα μόλις τον άντίκρυσα. Δίπλα του
καθόταν ό ’Αστυνόμος Βέλιος, ό «άραψ ήγεμών» τής προηγούμενης βραδιάς.
'Ο Δευθυντής έμπηξε τις φωνές μόλις μέ είδε:
—Δέν είναι σωστό αύτο πού κάνατε κ. Σκαλιώτη! Είχατε στα χέρια σας μια
σπάνια εύκαιρία να συλλάβετε τούς λαθρέμπορους έπ’ αύτοφώρφ. Καί τήν άγνοήσατε! Μά τί περισσότερο ζητούσατε; Μπροστά σας δέν έγινε ή προμήθεια των ναρ
κωτικών; ’Έπρεπε νά τούς συλλάβετε στον "Αγιο Λουκά καί νά μήν ταλαιπωρήτε
τούς άστυφύλακες όλη τήν νύχτα! 'Ορίστε τώρα. Βγήκαν άπό το σπίτι τού Χολαργοΰ καί υστέρα άπο ένα σημείο, οί τρεις άντρες μας έχασαν τα ίχνη τους. Καί το
δυστύχημα είναι ότι έχουν καί τον Άργύρη μαζί τους!... Ποιος μου έγγυάται άπο
σάς γιά τή ζωή του;
—Σάς έγγυώμαι έγώ κύριε Διευθυντά, είπα μέ πεποίθηση. Ό Άργύρης δέν
πρόκειται νά πάθη άπολύτως τίποτα. Το πιστεύω αύτό. Είμαι βέβαιος έξ άλλου,
ότι πολύ γρήγορα θά κερδίση τήν έμπιστοσύνη τους. Έκτος αύτοϋ, άπο τίς οχτώ
το πρωί βρίσκεται πολύ κοντά του ό άρχιφύλαξ Γεωργίου καί δύο άκόμα άστυφύλα
κες. Βάζω στοίχημα όμως ότι ό Άργύρης δέν θά τούς χρειαστή. Τώρα, διαβάστε
αύτο το σημείωμα γιά νά μέ δικαιώσετε επειδή δέν συνέλαβα τήν νύχτα τούς λαθρέμ
πορους έπ’ αύτοφώρω. Είναι το σημείωμα πού έπεσε χθές άπο το παλτό τού Πουλίδη καί το σήκωσα χωρίς νά μέ καταλάβη.
'Ο Διευθυντής ξεδίπλωσε το σημείωμα καί το διάβασε σκεπτικός. "Υστερα
τά μάτια του τρεμόπαιξαν άρκετές φορές καί μέ δυνατή φωνή έπανέλαβε ένα-ένα τά
λόγια πού έγραφε το χαρτί:
«Κύριε Πουλίδη,
«Μεθαύριο το πρωί, κατά τίς ένηά ή ώρα, θά φύγουν γιά τήν Χίο—Μυτιλήνη
τέσσερα άπο τά παιδιά. Τούς γνωρίζεις όλους. Έκτος αύτών, θά φύγη κι’ ό Γιάννης
μέ τή Ρίτα γιά τή Ρόδο. Καταλαβαίνεις ότι πάνε νά διαθέσουν όσο περισσότερο
πράγμα μπορέσουν, γιατί στην Αθήνα καί στον Πειραιά δέν μάς άφήνουν νά δουλέ
ψουμε. Θά κατεβής λοιπόν νωρίς στον Πειραιά καί στις όχτώμιση θά συναντηθούμε
στο ρολόϊ. Μέχρι αύριο τό βράδυ όμως, πρέπει οπωσδήποτε νά έχης συναντήσει
τον Κώτσο. Θά τού πής νά βρίσκεται καί αύτός στο λιμάνι μεθαύριο, κατά τίς ένηά,
έχοντας μαζί του ό,τι τού μένει άδιάθετο. Τώρα πρόσεξε: Σ τίςέξτό άπόγευμα αύριο,
θά πάρης στο τηλέφωνο τον Ζώτο καί θά τού πής νά έλθη στο γραφείο σου. Πρόσεξε
νά τον άπασχολήσης όσο περισσότερο μπορέσης, γιατί θά χρειασθή νά μπουν στο
άτελιέ του ό Γιάννης μέ τή Ρίτα καί νά έξακριβώσουν κάτι πού μέ άφορά προσωπικώς. Φρόντισε νά μου στείλης εντός τής αυριον όσα περισσότερα χρήματα μπορέσης
γιατί πρέπει νά ναυλώσουμε τό «Α γία Ειρήνη» πού, όπως καταλαβαίνεις, ό καπε
τάνιος του θά μάς ζητήση πολλά. Δέν μπορούμε νά πάρουμε άλλο καΐκι γιατί δέν έ
χουμε εμπιστοσύνη σέ κανέναν άλλον έκτος άπ’ τον Πάτσο. Ό Γιάννης καί ή Ρίτα θά
πάνε μέ τό πλοίο τής γραμμής.
Μάνος».
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι ΣΤΟΡΙ ΚΟΙ ΠΕ ΡΙ ΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Τπό Ύπαστυνόμου Α' κ.

I. ΡΑ 'ΓΚ Ο Υ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ οπω νυμ ικ ά τω ν όδώ ν ’Α θηνώ ν κατ’ ά λ φ α β η τικ ή ν σειράν
Δαμασίπου ή Δ α να ΐδ ω ν.

Πάροδος τής όδοΰ Νυμφαίου 18, στα Κουπόνια.
Κατά τήν μυθολογία, ό Δαμάσιππος ήτο γυιός τοϋ ’Ικάρου. ’Από τα ιστορικά
πρόσωπα πού έφερον τ ’ όνομα αύτό, σπουδαιότερα είναι ό πατέρας τοϋ Δημοκρίτου
καί ένας άπό τούς στρατηγούς τοϋ βασιλέως τής Μακεδονίας Φιλίππου τοϋ Δευτέρου.
Δαμασκηνού Ί ω ά ν ν ο υ .

Πάροδος τής όδοΰ Άσκληπιοΰ 110.
Ό ’Ιωάννης Δαμασκηνός ή Χρυσορρόας, γεννήθηκε τό 676 στη Δαμασκό
καί πέθανε τό 754. Είναι ό πατέρας τής φιλοσοφικής θεωρίας τής ’Ανατολικής
’Εκκλησίας καί ό μεγαλύτερος ύμνογράφος αυτής. Κατεπολέμησε τήν Εικονοκλα
στικήν αί'ρεσιν. ’Έγραψε διάφορα έ'ργα, τό μεγαλύτερο όμως ύμνογραφικό του δη
μιούργημα ύπήρξεν ή «’Οκτώηχος». Γιορτάζεται στις 4 Δεκεμβρίου.
Δ α μ β έρ γ η .

Πάροδος τής Λεωφ. Κων /λεως, κοντά στόνΚιν/φο «Δώρα» τής όδοϋ Λιοσίων.
’Οφείλει τήν ονομασία, στήν συνώνυμη επιφανή οικογένεια τής Κρήτης,
τής οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν δέ διάφορες εκδηλώσεις τής Ελληνικής ζωής,
όπως 1) ό ’Ιωάννης, άγωνιστής τοϋ 1921, 2) ό ’Αναστάσιος, καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου καί 3) ό ’Ιωάννης, ποιητής, δημοσιογράφος καί λογογράφος τήςνεώτερης
Ελλάδος.
Δαμβεργη Ί ω ά ν ν ο υ .

Βρίσκεται στο τέρμα τής όδοΰ Σ. Βουτυρά, στον "Αγιο ’Ελευθέριο Άχαρνών.
'Ο ’Ιωάννης Δαμβέργης, ποιητής, δημοσιογράφος καί λογογράφος, γεννήθηκε
στο 'Ηράκλειο τής Κρήτης τό 1862. Διετέλεσε διευθυντής, συντάκτης καί συνερ
γάτης διαφόρων περιοδικών καί έφημερίδων. Πέθανε τό 1938.
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I. Ράϊκου: 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τού Πειραιώς

Δαμέου.
Πάροδος της όδοΰ Κεραμεικόϋ 103, κοντά στην 'Αγία Τριάδα του Κεραμεικοΰ.
Μέ τ ’ όνομα Δαμέας είναι γνωστοί δύο έπιφανεϊς χαλκοπλάστες καί άνδριαντοποιοί τής άρχαιότητος. Ό άπό τον Κρότωνα της ’Ιταλίας καταγόμενος, είναι
ό δημιουργός του περιφήμου έργου, τοϋ Κροτωνιάτου άθλητοΰ Μίλωνος, τό όποιον
είχε στηθή στήν "Αλτιν τής ’Ολυμπίας. 'Ο έκ Κλείτορος τής ’Αρκαδίας καταγό
μενος, υπήρξε μαθητής καί συνεργάτης τοϋ Πολυκλείτου.
Δαμιράλη.
Πάροδος τής όδοΰ Βαρβιτσιώτη, στο τέρμα τής λεωφορειακής γραμμής Κυνοσάργους.
Ό ’Ιωάννης Δαμιράλης, Νάξιος πλοιοκτήτης καί άγωνιστής τής Ελληνικής
Έπαναστάσεως, διέθεσεν ολη του την περιουσία για τις άνάγκες τοϋ άγώνος, στον
όποιο καί 6 ίδιος πήρε μέρος. Διετέλεσε φροντιστής τής Νάξου καί μετά τήν επα
νάσταση έτιμήθη μέ τό άριστεΐον τοϋ άγώνος.
Δαμοκλέους.
Πάροδος τής Λεωφ, Κων /πόλεως 62, κοντά στον 'Άγιο Πολύκαρπο τοϋ
Βοτανικού.
'Ο Δαμοκλής, αύλικός τοϋ Διονυσίου τοϋ Πρεσβυτέρου, τυράννου των Συρα
κουσών, έθαύμαζε τον κύριό του γιά τή δύναμι καί τά πλούτη του. 'Ο Διονύσιος,
θέλοντας νά άποδείξη στον Δαμοκλέα, δτι οί κυβερνώντες λαούς άρχοντες δεν είναι
τόσο εύτυχεΐς, δσο φαίνονται, διέταξε νά τον ντύσουν βασιληά, νά τον καθίσουν
στο θρόνο καί νά τοϋ προσφέρουν τις υπηρεσίες των, σάν νά ήτο άληθινός βασιληάς. 'Ο Δαμοκλής έννοιωθε πραγματικά ευτυχισμένος, άλλά καθώς έκάθητο
στο θρόνο, έσήκωσε τά μάτια του προς τά επάνω, είδε νά βρίσκεται κρεμασμένο
επάνω άπό τό κεφάλι του ενα σπαθί. 'Ο τρόμος του ήτο τόσο μεγάλος, ώστε έζήτησε άμέσως ν’ απαλλαγή απ’ δλες τις τιμές καί τά άξιώματα. Σ ’ αύτό τό επεισόδιο
στηρίζεται ή παροιμιώδης φράσις «Δαμόκλειος σπάθη» ή «Σπάθη τοϋ Δαμοκλέους».
Δαμοφώντος.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 101, έναντι τής Λαχαναγοράς.
'Ο Δαμοφών, άνδριαντοποιός άπό τή Μεσσήνη τής Πελοποννήσου, έζησε
τον 4ον π. X. αιώνα καί ήτο γνωστός ως ό άριστος τών μιμητών τοϋ Φειδίου.
Έ ργα του βρίσκονται σήμερα στδ ’Εθνικό αρχαιολογικό Μουσείο τών ’Αθηνών.
Δάμωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Πολυμήτου 18, κοντά στόν "Αγιο Άνδρέα τών Κάτω
Πατησίων.
Μέ τ ’ δνομα αύτό είναι γνωστοί στήν άρχαιότητα : 1) ’Αθηναίος μουσικός,
μεγάλης μορφώσεως, καταγόμενος άπό τό Δήμο τής ’Όας ή Οϊας, τής Πανδιονίδος
Φυλής. 'Τπήρξε διδάσκαλος τοϋ Σωκράτους, τοϋ Περικλέους, τοϋ Δράκοντος κ.ά.
2) Πυθαγόρειος φιλόσοφος, φίλος τοϋ Φιντίου, ή μετά τοϋ όποιου φιλία έμεινε
παροιμιώδης 3) Αθηναίος, γυιός τοϋ Εύκτήμονος, ό όποιος μαζί μέ τον αδελφό
του Φιλογένη, ήγήθη τών άποίκων Φωκέων καί 4) Μεσσήνιος Όλυμπιονίκης τοϋ
σταδίου άγώνος.
( Συνεχίζεται)

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργοΰ Εσωτερικών, προήχθησαν οι Ά ρχιφύλακες : κ.κ. Γκότσης ’Αριστείδης, κατ’ εκλογήν καί Φρυσίρας Γεώργιος, κατ’
αρχαιότητα, εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου, προς πλήρωσιν υφισταμένων
κενών οργανικών θέσεων.
’— Λι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, διωρίσθη 'Υγειονομικός
’Αξιωματικός τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων έπί βαθμώ καί άποδοχαΐς ’Αστυ
νόμου Β' τάξεως ό ιδιώτης ιατρός οφθαλμίατρος κ. Παπασταθόπουλος ’Ιωάννης,
κεκτημένος τά νόμιμα προσόντα, προς πλήρωσιν ΰφισταμένης κενής οργανικής
θέσεως.
*)c*$
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΝΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες : κ.κ. Συβΐτος
Νικόλαος, Καραγιαννόπουλος ’Άγγελος, Σακκάς Φώτιος, Μεταξάς ’Αθανάσιος,
Μπάστας Πέτρος, Μελετάκος Δημήτριος, Ρουμάνας Χρήστος, Χάρης Βάϊος, Τσατσάς Δημήτριος, Τάτσης Κωνσταντίνος καί Άνδρικόπουλος ’Ιωάννης. Όμοίως
παρητήθη τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος ό άστυφύλαξ κ. Μαζωνάκης ’Εμμανουήλ.
Διά τήν ύπερδεκαπενταετή εύδόκιμον υπηρεσίαν του έν τώ Άστυνομικώ Σώματι
ό κ. Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν εύαρέσκειάν του.
— Άπελύθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί
άστυφύλακες: κ .κ . Τσιμπούκης Βασίλειος, Χειρδάρης Δημήτριος καί Ηαραράς
Στυλιανός. 'Ωσαύτως άπελύθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος οί μαθητευόμενοι
’Αστυφύλακες : κ.κ. Τσιλέμος Εύθύμιος καί Κουτρούκης ’Αναστάσιος, κριθέντες
άκατάλληλοι, όπως διορισθοΰν τακτικοί άστυφύλακες.
.— Διεγράφησαν τής δυνάμεως τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους
υγείας, ώς καταστάντες σωματικώς άνίκανοι προς περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, οί : 1) Άρχιφύλαξ κ. Γλύκας Δημήτριος καί 2) άστυφύλαξ κ.
Πετράκης Δημήτριος.
— Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος άπό 1-7-61, έπομένης τοΰ θανάτου του, ό 'Υπαρχιφύλαξ Νάκης Γεώργιος.
*
s|c $
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή εις τον 'Υπαρχιφύλακα κ. Άρναούτην Ίωάννην, διότι, έργασθείς μετ’
εξαιρετικού ζήλου, άφοσιώσεως προς τό καθήκον του, ίδιαζούσης έπιμελείας καί
μεθοδικότατος, κατώρθωσε νά έπιτύχη τήν σύλληψιν τοΰ επικινδύνου άπατεώνος
Κεφαλά ή Κεφαλοπούλου Πέτρου, όστις, γνωρίζων τάς κατ’ αύτοΰ καταδικαστικάς
άποφάσεις, κατώρθωνε νά κρύπτηται έπιμελώς έπί μακρόν χρονικόν διάστημα.
— 'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ Εσωτερικών, άπενεμήθη
ήθική καί υλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Κωνσταντόπουλον Ίωάννην, διότι
ούτος έν διατεταγμένη υπηρεσία ών, προς τήρησιν τής τάξεως κατά τήν συγκέντρωσιν τών άπεργών οικοδόμων έ'ξωθι τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου ’Αθηνών, τήν 112-60, έπιδείξας εξαιρετικήν ψυχραιμίαν, θάρρος, αύτοθυσίαν καί εξαιρετικήν δρα
στηριότατα κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του προς παρεμπόδισιν τών συγκεντρωθέντων, όπως προβοΰν εις έκνόμους ένεργείας, ΰπέστη σωματικάς βλάβας
καί κακώσεις κατά τό μάλλον σοβαράς μορφής.
—Τέλος δι’ άποφάσεως τοΰ αύτοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ, άπενεμήθη ήθική καί υλική
άμοιβή εις τούς κ.κ. Άρχιφύλακα Μακρήν Ίωάννην καί άστυφύλακας ΙΙαπαλάμπρου
Δημήτριον καί Τουλόπουλον Ευάγγελον, διότι ούτοι τήν 2.25' έυραν τής 21 /12/1960,
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έπιβαίνοντες άσυρματοφόρου αυτοκινήτου καί διερχόμενοι την οδόν Ιίοσειδώνος
(Π. Φαλήρου) χάρις εις τήν εξαιρετικήν παρατηρητικότητα, έντονον υπηρεσιακόν
ένδιαφέρον καί δραστηριότητα των, έπέτυχον τήν σύλληψιν κλεπτών αύτοκινήτων
καθ’ ήν στιγμήν έθετον εις κίνησιν αύτοκίνητον ξένης αποστολής μέ σκοπόν κλοπής
τούτου.
— Διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, άπενεμήθη ήθική άμοιβή
εις τον ’Αστυφύλακα κ. Κωστήν Νικόλαον, διότι οΰτος, τήν 9-6-1961, έκτος
υπηρεσίας καί έν πολιτική περιβολή ευρισκόμενος, έπελήφθη σοβαρού τραυματισμού
άτόμου ύπ’ αυτοκινήτου καί αφού μετέφερε τούτο εις νοσοκομεΐον, ένδιεφέρθη κατά
τρόπον συγκινητικόν διά τήν διάσωσίν του, έκάλεσε δι’ ιδίων εξόδων ιατρόν καρδιο
λόγον προς έξέτασιν τοϋ τραυματισθέντος καί επειδή παρέστη άνάγκη, προσέφερεν
αίμα προς μετάγγισιν εις τον τραυματισμσθέντα, έπισκεπτόμενος τούτον καθ’
έκάστην εις τό νοσοκομεΐον καί άποσπάσας τον θαυμασμόν των οικείων καί των
πληροφορηθέντων τήν εύγενή ταύτην προσπάθειαν τούτου, γνωστών τού τραυματισθέντος, καί τήν διατύπωσιν εύγενών σχολίων υπέρ αυτού καί τού ’Αστυνομικού
Σώματος.
— Ό Διευθυντής τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών, 'Υποστράτηγος
κ. Νάτσινας ’Αλέξανδρος, εις ήμερησίαν διαταγήν του, έποιήσατο Εύφημον μνείαν
εις τον ’Αστυνόμον Β' κ. Δασκαλόπουλον Νικόλαον, διότι έξετέλεσεν έπιτυχώς
άκρως λεπτήν έπιχείρησιν, ύψίστης σημασίας διά τήν ’Εθνικήν ’Ασφάλειαν. Ω σαύ
τως έποιήσατο εύφημον μνείαν εις τούς : 'Υπαρχιφύλακα κ. Σταμοκώσταν Σταύ
ρον καί ’Αστυφύλακας : κ. κ. Ίατρίδην Πέτρον, Γαβριήλ Κανέλλον καί Χριστο
δούλου Γεώργιον, διότι, κατά τό διάστημα τής έν τή Κεντρική 'Υπηρεσία Πληρο
φοριών υπηρεσίας των, έφερον εις πέρας λεπτοτάτας υποθέσεις ’Εθνικής ’Ασφα
λείας διά συνεχούς μεθοδικής παρακολουθήσεως, άδιαφοροΰντες διά τήν σωματικήν
των κόπωσιν, καιρικάς συνθήκας καί ώρας άπασχολήσεως, μή διαπράξαντες σφάλ
ματα, θέτοντα έν κινδύνω τάς άνατεθείσας αΰτοΐς άποστολάς. Ή έν γένει διαγωγή
των καί τό έπιτελεσθέν υπό τούτων έργον εδραιώνουν τά έχέγγυα εις τό νά άποβλέπη προς αυτούς ή 'Υπηρεσία μετ’ άπολύτου έμπιστοσύνης.
*
* *
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
Τήν 2αν ’Ιουλίου 1961 διεξήχθη διαγωνισμός διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων
εις τήν έκθεσιν ιδεών. Μετέσχον 1.194 υποψήφιοι έκ τών οποίων έπέτυχον οί εξής
330 :
Φαράντος Ά θ., Βασιλακόπουλος Γ., Βουρβαχάκης I., Άλεξάκης ’Ιωάννης,
Τσούνης Σωτήριος, Άνδριόπουλος Ν., Μιχόπουλος Διον., Μεταξάς Παν., Άερινός
Νικ., Γλύπτης Μαργ., Γεωργούλας ’Ιωάννης, ’Αναστασίου Κων., Σακελλαρόπουλος
Γρ., Σοφιανός Χρ., Σταθάτος Παναγ., Άναστασόπουλος Κων., Μπελεγρής Δια
μαντής, Τσιρώνης Πελοπίδας—Άγγελος, Ταμαμίδης Σάββας, Τσανάκας I., Τόγκας
Γ., ’Αργίτης Εύστρ., ’Αθανασίου Στέφ., Άστέρης Βασ., Μπΐκος Δημ., Γούνης ’Ιωάν
νης, Άναγνωστάκης Κ., Άντωνόπουλος Θ., Άργυρόπουλος Εύστ., Άργύρης
Γεώργ., Σωνίδης Κων., Κάτσιος Χρήστος, Γλύμης Εύθ., Μανασάκης Μάρκος,
Μπαϊρακτάρης Έ π ., Ήλιάδης Φιλήμων, Γαλανόπουλος Γεώργ., Γούλας Νικ.,
Πατρίκιος ή Μήλας Σπυρ., Τόλιας Ίω ., Φουρτούνης Γεώργ., Βασιλόπουλος Θεόδ.,
Τριανταφύλλης Δημ., Βρεττέας Βασ., Τσάτάλας Κων/νος, Τσακόπουλος Γεώργ.,
Τσινταράκης Εύάγγ., Δεδούσης Παν., Δόσχορης Γρηγ., Δημητρίου Θωμάς, Δασενάκης Γεώργ., Λιακόπουλος Χρ., Λιακόπουλος Δημ., Παναγιωτόπουλος Παναγ.,
Βαρλάμης Δημ., Τσιγκέλης Γεώργ., Σταθόπουλος Φρ., Σαρδέλης Ά πόστ., Βαχαρέλης Άθην., Σολωμός Διον., Τόγιας Ά θ., Εύθυμιόπουλος Θωμάς ή Στέλιος,
Βουργίδης Μάριος, Γαμβράς Θωμάς, Γιαννόπουλος Νικ., Σουρινάκης Έ μ μ ., Άση-

Ειδήσεις καί Πληροφορία'.

9581

μακόπουλος Κων., Σκόπας Άναστ., Άντωνόπουλος Γεώργ., Άντωνόπουλος Χρ.,
Άσημάκης Χρ., Τασάκος Κων., Μπαθρέλος Κυριακούλης, Φραγκιαδάκης Νικ.,
Ψαρράς Άναστ., Χρυσαίτης Θεοφ., Νικολάου Ά θ., Μπήλιας Χαρ., Χούγιας
Γεώργ., Ψεύτης Γεώργιος, Καραμπάτσος Ά π ., Μάνδαλος ’Ιωάν., Μονόπωλης
Κων., Μπουρούνης Δημ., Πούλιος Θεοδ., Δημητρούλιας Σταύρος, Νίτσιος Βασίλ.,
Πετρονικολος ΓΙαναγ., Παρασκευόπουλος Ά π ., Κότσης Εύστ., Κατσίφης Γεώργ.,
Ρϊζος Σπυρ., Γιαννακάκος Βασ., Μαρθαλαμάκης Χαρ., Γαπκιάδης Μιχ., Μανταλιας Θεοφάνης, Γρούσπας Γεώργ., Παπαγεωργακόπουλος Παν., Ταλαρούγκας Ίω .,
Βεργής Ά χ ., Τσέλιος Χρ., Τσιρώνης Ίω ., Βλαχάκης Ίω ., Τσιούκας Παν., Τσόγκας
Δημ., Τσοϋπρος Γεώργ., Ταβουλαρέας Σωτ., Κόττος Παν., Δικόπουλος Ίω .,
Κυρίμης Κ., Λαμπαδιάρης Ά ντ., Λιακέας Ή λίας, Παππάς Κων., Καλαϊτζίδης
Ά ν., Βακαλάκης Εύάγγ., Σταμοβλάσης Εύστρ., Σφυρής Νικ., Φερράκης Ίω ., Στε
φάνής Νικ., Σκλάβος Δημ., Σταμάτης Ίω ., Βούτσινος Κων., Ζέρβας Αριστείδης,
Γεωργούσης Ή λ., Σπανογιάννης Ά θ., Σγουρός Παν., Άνδρουτσόπουλος Παν.,
Άναστασάκης Μηνάς, Μπαμπούσης Θεόδ., Άντωνόπουλος Ίω ., Τριανταφυλλόπουλος Ά ν., Μαρκάκης Αντώνιος, Αυγουστίνος Νικ., Χριστόπουλος Γεώργ.,
Χάγιος Ίωάν., Χατζηλίας Ντϊνος, ΓΙαπασπηλίου Κων., Μοναχογυιός Βασ.,
Χαρλαύτης Αντώνιος, Καράμπελας Σπυρ., Κόραλας Εύάγγ., Μπότσης Άλέξ.,
Μαντές Άπόστ., Ξηρομερίτης Σπυρ., Διαμαντόπουλος Άνδρ., Δουφεξής Νικ.,
Πολύζος Ά ρ., Διαμαντόπουλος Γεώργ., ,Κάγκουρας Παναγ., Καλιανώτης Παν.,
Παύλος Χαράλ., Σπυρόπουλος Πέτρος, Ραβάνης Άναστ., Πολυχρονόπουλος Άθαν,.
Σεφερλής Παναγ., ΓΙιτζάς Γεώργ., Σιδηρόπουλος Έλευθ., Παπασπηλίου Ίωάν.,
Λούκος Γεώργ., Λεχουρίτης Ά θ., Λυμπερόπουλος Πολ., Λαλιώτης Χρ., Κατσάρας Νικ., Λαζανάς Άνδρ., Κρικέλας Κ., Καραγιάννης Παν., Κούκουρας Κων.,
Καραντώνης Άθαν., Καραγιαννόπουλος Ίωάνν., Κάκκος Εύστ., Κωστόπουλος
Διον., Μπικάκης Ίωάν., Ντόκας Χρ., Μπακογιάννης Ίωάν., Νταμάνης Άριστ.,
Κωστόπουλος Γεώργ., Ήλιόπουλος Δημ., Κετσαύτης Δημ., Θεριστόπουλος Ά λκ.,
Κιστόπουλος Παντ., Σιδηρόπουλος Σπηλ., Σταυρουλάκης Γεώργ., Καλογερόπουλος Ά θ., Πουλημένος Σωτ., Κοσμάς Γεώργ., Θεοδωρόπουλος Γιαν., Ίωαννίδης
Γεώργ., Σκοπλάκης Δημ., Σιώζιος Χρ., Κοντέας Ίωάν., Πιλάτος Δημ., Ρήγας
Άνδρ., Σκοπελίτης Ά γ γ ., Παναγιωτόπουλος Γεώργ., Παππάς Θωμ., Πολύζος
Βασ., Περράκης Άλέξ., Παναγιωτουνάκος Εύθ., Κοκκινάκης Ίωάνν. - Βασ.,
Σουρλός Ά θ., Παγκράτης Ίω ., Κυριακόπουλος Π., Πουλημένος Σπ., Γεωργωτάς
Γεώργ., Βλάχος Άνδρ., Δρακοπαναγιωτάκης Δημ., Καλογιάννης Άνδρ., Καραίσκος Παν., Σκοτίδας Παν., Σαπουντζής Δημ., Διαμαντάκος Χαρίλ., Διαμαντόπουλος Παν., Δημητράκος Γεώργ., Ράλλης Χαρ., Παπαθανασίου Βασ., Σκουτέλας Σταύρος, Ρεγκλής Ίω . Παπαϊωάννου Γεώργ., Ρούβαλης Κων., Κατσέρης
Παν., Παναγιώτου Πέτρ., Κατσάρος Ήλίας, Καλύβας Ίωάν., Λογοθέτης Μιχαήλ,
Κανταρτζής Γεώργ., Καρλής Χρ., Κωστόπουλος Κ., Κυριακόπουλος Κ., Κόντης
Χρ., Νεστορίδης Χαρ., Κουρμπέτης Πολ., Κακκαβάς Φώτ., Μανορράς Βασ., Νικολακόπουλος Δημ., Παππάς Βασ., Μπαλάσκας Νικ., Καρβέλης Σταύρος, Παπακωστόπουλος Σπυρ., Σινόπουλος Ά γ γ ., Πολυζωγόπουλος Εύθ., Σκλατινιώτης Σπυρ.,
Κακαράς Γεώργ., Παναγιωτόπουλος Λέων., Θεοδωρόπουλος Νικ., Σταυρόπουλος
Σωτ., Καπράλος Ά θ., Ντζήμας Κων., Κοντούλης Δημ., Νταλάκας Κων., Κοτζΐνος
Ίωάν., Κατσίφης Χρ., Παπαδόπουλος Λέων., Προσαλέτος Βασ., Γεωργίου Χρ.,
Παλαντάς Δημ., Πατουχέας Ή λ., Πρωτόπαπας Κ., Παπαδόπουλος Νικ., Πέτσας
Δημ., Χατζημανώλης Έ μμ., Βασιλάκης Σπυρ., Δελόπουλος Ά θ., Λουμάνης
Σπυρ., Τουλιάτος Ίω ., Πάσχος Γεώργ., Τσιμπούκης Ά θ., Τροκάκης Σωτ.,
Ξεπαπαδέας Παν., Κουφής Παν., Εύαγγελόπουλος Γ., Γράψιας Παν., Δημόπουλος Διον., Ζουλάκης Ίωάν., Μπαμπίλης Δημ., Νικολέας Παν., Ραυτόπουλος
Θωμάς, Μπιρμπίλης Γεώργ., Βαγγέλης Παντ., Τσίνιας Νικ., Τζιούκρας Χαρ.,
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Δαρσακλής Γεώργ., Καρύδης Έλευθ.—Σπυρ., Σπανάκος Παν., Σπέντζος Εύστρ.,
Στρατάκος Παν., Μπάρλας ’Ιωάν., Μπασακίδης Κυρ., Μκαλής Κιων., Μπούκας
Διον., Μουσούλης Θεόδ., Καταΐσκος Νικ., Δρακόπουλος Παν., Γεωργάριος Ίω .,
Άνδρικόπουλος Διον., Γεωργακόπουλος Δημ., Βελουδάκης Στυλ., ’Αναστασίου
Κων., Κάλλιας Παύλος, Λεκάκος Παύλος, Καλαντζής Ν., Λιόλιος Ζαφ., Κουτσαύτης Γεώργ., Λιακόπουλος Άθαν., Γιαννόπουλος Θεόδ., Ματζουράνης Άνδρ.,
Γεωργόπουλος Δημ., Ποθάκος Γεώργ., Κάντας Σπυρ., Καλογερόπουλος Άριστ.,
Σερέτης ’Αλες., Βασιλείου Δημ., Χαζίρογλου Λέων., Μαρκαντές Πέτρ., Μαγκλάρας Πιέρ., Μαργαρίτης Νικ., Μισιχρόνης Γ., Μουσοάλης Θωμ., Δαουτάκος Εύθ.,
Βλατάκης Γεώργ., Βλάχος Κων., Γιαννόπουλος Αύγερ., Γαλανός Κων., Βαρέλας
Εύθ., Βενάρδος Δημ., Κάτσος Γεώργ., Κουλουβάκος Θεόδ., Κυριάκος Παν., Κωνσταντάκος Κων., Κάτσος Παναγ. καί Συρόπουλος Ά θ.
Οί άνωτέρω έπιτυχόντες εις τό μάθημα των Ελληνικών έκλήθησαν, όπως
συνεχίσουν τάς εΐσαγωγικάς αυτών έξετάσεις εις τά υπόλοιπα. μαθήματα έν Άθήναις καί έν τή Σχολή Άρχιφυλάκων, ως κάτωθι :
1) Πέμπτην, 3 Αύγούστου, ώραν 8 π.μ., εΐςτό μάθημα τοϋ Ποινικού Κώδικος.
2) Παρασκευήν, 4 Αύγούστου, ώραν 8 π.μ., εις τό μάθημα της Ποινικής
Δικονομίας.
3) Σάββατον, 5 Αύγούστου, ώραν 8 π.μ., εις τό μάθημα τής Επιστημονικής
’Αστυνομίας καί Πρακτικής Διδασκαλίας.
4) Κυριακήν, 6 Αύγούστου, ώραν 8 π.μ., εις τό μάθημα τού ’Οργανισμού
καί Κανονισμού τού ’Αστυνομικού Σώματος.
*
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΠΡΟΒΟΛΑΙ* ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
—Τό ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τού ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων θά έπισκεφθή κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον μηνός Αύγούστου
τούς άκολούθους Δήμους καί Κοινότητας Άθηνών-Πειραιώς, προς προβολήν μορ
φωτικών καί ψυχαγωγικών ταινιών :
Τρίτην Ιην Αύγούστου, συνοικίαν Γαλατσίου (συν. Λαμπρινής).
Τετάρτην 2 Αύγούστου, συνοικίαν Κορυδαλλού (πλατεία ’Ελευθερίας).
Πέμπτην 3 Αύγούστου, συνοικίαν Βύρωνος (Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής).
Παρασκευήν 4 Αύγούστου, συνοικίαν Κάτω-Πετραλώνων (Πλατεία Λαγώνικα).
Σάββατον 5 Αύγούστου, συνοικίαν Ταμπουρίων (Αγίου Φανουρίου-Φιλελλήνων).
Δευτέραν 7 Αύγούστου, συνοικίαν Έλληνορρώσων (Τέρμα Κατεχάκη).
Τρίτην 8 Αύγούστου, συνοικίαν Παλαιας Κοκκινιάς (Πλατεία Μεταμορφώσεως).
Τετάρτην 9 Αύγούστου, συνοικίαν Καισαριανής (Πλατεία ’Αναγεννήσεως).
Πέμπτην 10 Αύγούστου, συνοικίαν Ά γιου Ίωάννου Ρέντη (Πολυκατοικίαι
οδού Θηβών).
Παρασκευήν 11 Αύγούστου, συνοικίαν Ά νω Πετραλώνων (Αΐολέων—Καλλισθένους).
Σάββατον 12 Αύγούστου, συνοικίαν Πολυγώνου (Τέρμα λεωφορείων).
— Τό πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ώρών καί περιλαμβάνει ταινίες,
Σαρλώ, Μίκυ Μάους, Χονδροΰ-Λιγνοΰ, έπικαίρων άπό δλον τον κόσμο, Ελληνι
κών έπικαίρων, έπιστημονικές ταινίες, ταξίδια στον κόσμο, αστυνομικές ταινίες,
θέματα τροχαίας κ.λ.π.
’Επίσης, κατά τήν έναλλαγήν τών ταινιών, θά μεταδίδεται ενα πλούσιο μου
σικό έλαφρό πρόγραμμα Ελληνικών τραγουδιών.
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