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13 . Ή καταδίκη Ίησοϋ τοϋ Ναζωραίου
Οί Εύαγγελισταί δεν είναι σύμφωνοι εις την διατύπωσιν της άπαντήσεως την 

•οποίαν εδωσεν ό Ίησοϋς, ένω συμφωνούν εις την έρώτησιν τοϋ προέδρου. "Εν μόνον 
είναι βέβαιον καί άναμφισβήτητον, ότι ό κατηγορούμενος άπήντησεν καταφατικώς. 
’Αδιάφορου έάν άπήντησε «Σύ λέγεις» ή «'Υμείς λέγετε δτι έγώ είμί» ή άλλώς 
πως. Ή  καταφατική άπάντησις έδόθη καί διά τής άπαντήσεως εκείνης ό Ίησοϋς 
κατεδίκασεν έαυτόν.

Τήν πτώσιν εις την παγίδα τοϋ κατηγορουμένου φαίνεται ότι ό Καϊάφας 
άνέμενεν έναγωνίως, διότι μόλις ό Ίησοϋς άττήντησεν έτινάχθη τής έδρας του καί 
θεατρικώτατα έ'σχισε τα ίμάτιά του, άνακράζων καί προς τό δικαστήριον καί προς 
τούς άκροατάς το περίφημου εκείνο «τι χρείαν μαρτύρων έ'χομεν...»

, ’Απο τής στιγμής εκείνης ό κατηγορούμενος ήτο χαμένος. Ούδεμία άνθρωπίνη 
δύναμις ήδύνατο να τον σώση άπο τούς όνυχας των συνωμοτών.

Το άκροατήριον ήλάλαζεν άπο οργήν καί άγανάκτησιν. Ό  θρησκευτικός 
αύτοΰ φανατισμός ό επί τόσην ώραν έκκεντριζόμενος έξερράγη. Οί μίσθαρνοι με
ταξύ αύτοϋ ευρον τήν κατάλληλον ψυχολογικήν στιγμήν να δράσουν άκινδύνως.

«Εις θάνατον...Είς θάνατον...»
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Καί όσοι εκ των δικαστών ειχον συνείδησιν καί μέχρι τής στιγμής έκείνης 
ήσαν διστακτικοί, δέν ήδύναντο ν’ άρνηθώσι καταδικαστικήν ψήφον. Διέτρεχον τον 
κίνδυνον να χαρακτηρισθώσιν οπαδοί του θρησκευτικοί) έπαναστάτου καί ή έξαψις 
τοΰ πλήθους καί ή ισχύς τοϋ Καϊάφα ήτο καί δι’ αύτούς τούς ίδιους άπειλή θανάτου.

"ίσως τινές έξ αύτών, όπως καί οί δύο φίλοι καί θαυμασταί τοϋ Ίησοϋ έδω
σαν καταδικαστικήν ψήφον μέ τήν ελπίδα ότι το άθώον εκείνο.θύμα των πληττο- 
μένων συμφερόντων των ισχυρών, δεν ήτο δυνατόν νά θανατωθή, διότι κατεδι- 
κάζετο εις θάνατον ύπο τοϋ ’Ιουδαϊκού Δικαστηρίου, οί δέ Ρωμαίοι κατακτηταί ειχον 
διαφυλάξη δι’ εαυτούς το δικαίωμα τής έκτελέσεως τής θανατικής ποινής καί ό· 
Ρωμαίος διοικητής δεν ήτο δυνατόν νά έπικυρώση ποινήν θανάτου επί τής κεφαλής 
ενός άθ<ί>ου.

’Εάν οί ’Ιουδαίοι έΐχον το δικαίωμα τής επιβολής θανατικής ποινής, ό ’Ιη
σούς θά ήγετο άμέσως εις τό μαρτύριον. Πραίτωρ τής Ίουδαία.ς ήτο τήν εποχήν 
εκείνην 6 Πιλάτος, ανήρ κατά τον Ίωσηπον οργίλος καί οξύθυμος, αλλά δίκαιος, 
καί αυστηρός. Πρύς τον Πιλάτον ώφειλον νά προσκομίσουν οί ’Ιουδαίοι τον έκ Γα- 
λιλαίας θρησκευτικόν έπαναστάτην.καί παρά τούτου νά ζητήσωσι τήν καταδίκην 
Αύτοϋ εις θάνατον.

Δεν ήρκει όμως ή κατηγορία κατά τοΰ Ίησοΰ, ώς θρησκευτικού επαναστάτου,, 
νά προκαλέση τήν ύπο τοΰ Ρωμαίου; διοικητοΰ καταδίκην Αυτού. ’Έπρεπε νά άπο- 
δοθή κατηγορία τοιαύτη, ώστε ό ’Ιησούς νά έμφανισθή προ τού αντιπροσώπου τοϋ 
Αύτοκράτορος ώς πολίτικος έπαναστάτης, απειλών καί ύποσκάπτων τάς ύπο τών 
κατακτητών ,καθεστηκυΐας- άρχάς.

Ό  ’Ιωάννης καί ό Λουκάς είναι έκ τών Ευαγγελιστών οί κατ’ εξοχήν παρα
στατικότεροι καί άναλυτίκώτεροι άφηγηταί τοΰ δευτέρου τούτου μέρους' τής Δίκης 
τοΰ ’Ιησού καί τής δευτέρας οριστικής εις θάνατον καταδίκης.

14 . Μαρτυρική διαπόμπευσις τοϋ καταδίκου Ίησοΰ
’Αμέσως άμα τή καταδίκη τοϋ Ίησοΰ ύπο τού Συνεδρίου, ολόκληρον το Συνέ- 

δριον μέ τούς ’Αρχιερείς, τούς Ιερείς, τούς Γραμματείς καί τούς Πρεσβυτέρους 
έτέθη έπί κεφαλής τοΰ εξημμένου όχλου καί ό Μέγας Κατάδικος ήχθη όχλοκρα- 
τικώς άπο τής οικίας τοΰ Καϊάφα, δπου είχε δικασθή, εις το Πραιτώριον, τό μέ- 
γαρον τοΰ Διοικητηρίου.

'Ο Ίησοΰς ήχθη δέσμιος. Καθ’ οδόν μόνον ύβρεις καί άναθέματα, προπηλα- 
κισμούς καί έμπτυσμούς έδέχετο πανταχόθεν. 'Ο έσμός τών συνωμοτών διήγειρε 
καί έξήπτε τον θρησκευτικόν φανατισμόν τοΰ πλήθους, καί ό όχλος μωρός, όπως 
πάντοτε μωροί καί τυφλοί προς τό φώς τής λογικής καί τής άληθείας ύπήρξαν καί 
ύπάρχουν οί λαοί, έξαπτόμενος όλονέν καί συνερχόμενος πανταχόθεν, έ'φθασε νά 
συγκεντρωθή κατά χιλιάδας καί νά περιζώση πανταχόθεν τό Διοικητήριον. ΤΗσαν 
δέ κατά τήν εβδομάδα έκείνην είς τά Ιεροσόλυμα έκατοντάδες χιλιάδων λαοΰ έκ 
τών έπαρχιών ενεκεν τών έορτών τοΰ Πάσχα. Καί έκ τής πληθύος τοΰ λαοΰ τούτου, 
ή πλειονότης έγνώριζεν άσαφώς τά κατά τόν Διδάσκαλον έκ Γαλιλαίας, συνεπώς 
προσεχώρει εύκόλως είς τήν κατά τοΰ Ίησοΰ έξαψιν, όταν έβλεπε τούς κορυφαίους 
τοΰ Ίουδαϊκοΰ λαοΰ έπί κεφαλής χιλιάδων έξημμένων άνθρώπων καί έν τώ μέσω 
αύτών δέσμιον τόν ύπονομευτήν τής θρησκείας τών πατέρων των.

15 . Συκοφαντίαι κατά τοϋ Ίησοΰ ώς πολιτικοΰ έπαναστάτου
Είτε διότι, ώς λέγει ό ’Ιωάννης, οί ’Αρχιερείς καί οί λοιποί κορυφαίοι δέν 

ήθέλησαν νά είσέλθουν έντός τοΰ Δικαστηρίου διά νά μή μιανθώσιν, είτε διότι ό 
θόρυβος καί ή βοή τής όχλοκρατίας ήγέρθη μέγας, ό Ρωμαίος Διοικητής, έξήλθε 
τοΰ Διοικητηρίου καί ήρώτησε τούς άρχιερεΐς τί συνέβαινεν. Οί συνωμόται τότε.
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προσήγαγον τον Ίησοϋν καί άπήγγειλαν κατ’ Αύτοϋ νέαν καταγγελίαν. Τον κατήγ
γειλαν τουτέστιν ούχί ώς θρησκευτικόν, άλλ’ ώς πολιτικόν επαναστάτην. Τον κα
τηγόρησαν ώς άναγράφει ό Λουκάς, ότι διδάσκει τον Λαόν να άρνήται την πλη
ρωμήν φόρων προς τον Καίσαρα, άνακηρύσσων δέ Εαυτόν Βασιλέα τής Ίουδαίας, 
καλλιεργεί τό έ'δαφος προς έπανάστασιν καί άνατροπήν των καθεστώτων.

Ό  Ίησοΰς ήκουσε μετά γαλήνης την συκοφαντικήν έκείνην κατηγορίαν.
Έγνώριζον καλώς αυτοί έκεϊνοι οί κατήγοροι, ότι παν άλλο ή τοιαϋτα έδί- 

δασκε. Τουναντίον εις μίαν των παγίδων άπό τάς πολλάς έκείνας, τάς οποίας τοϋ 
είχον στήσει οί εχθροί Λύτου καί τής φωτεινής διδασκαλίας Του, άπήντησε πρός 
τον Φαρισαίον, όστις Τοϋ εΐχεν έπιδείξει Ρωμαϊκόν νόμισμα φέρον τήν προτομήν τοϋ 
Καίσαρος καί τον ήρώτησεν αν πρέπη νά πληρώνουν φόρον εις τήν κατακτητήν ; 
«Άπόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι, καί τα τοϋ Θεοΰ τώ Θεω».

Ή  δεύτερα αυτή συκοφαντική, καταγγελία έξέπληξε καί ανησύχησε τον Ρω
μαίου Διοικητήν. Ά λλ ’ ό Πιλάτος φαίνεται ότι άντελήφθη εύθΰς άμέσως ότι δεν 
έπρόκειτο περί- σοβαράς καταγγελίας, άλλ’ όπισθεν ταύτης έκρύπτοντο μίση καί 
πάθη των αρχόντων τοϋ ’Ιουδαϊκού λαοΰ, των οποίων τήν σφοδρότητα είχε καί άλ
λοτε δοκιμάσει. Άπό’ τής άντιλήψεως ταύτης ΐσως ήρώτησε πόθεν κατάγεται ό 
κατηγορούμενος, όταν δέ ήκουσεν ότι ή ιδιαιτέρα πατρίς τοϋ κατηγορουμένου ήτο 
ή Γαλιλαία έδήλωσεν έαυτόν άναρμόδιον νά έκδώση άποφασιν.

Τοϋτο βεβαίως μόνον ώς υπεκφυγή δύναται νά κριθή. 'Η Γαλιλαία ύπήγετο 
εις τήν δικαιοδοσίαν τοϋ 'Ηρώδου, ό όποιος ήτο μάλιστχ*καί 'Εβραϊκής καταγωγής.

Ό  Μέγας κατάδικος ήχθη τότε πρός τον 'Πρώδην, έν μέσω των αύτών καί χει- 
ρόνων ύβρεων καί προπηλακισμών, άλλ’ ό 'Ηρώδης άπέφυγε νά άναλάβη τήν εύθύ- 
νην τής καταδίκης τοϋ Ίησοϋ. Ίσχυρίσθη ότι ό εγκληματίας κατήγετο . μέν έκ 
Γαλιλαίας, άλλ’ ειχεν έγκληματίσει έκτος τής περιφερείας αύτοϋ καί κατεδικάσθη έν 
τή Ιερουσαλήμ, συνεπώς: άρμόδιος νά έπικυρώση τήν καταδίκην Του ή νά τον άπε- 
λευθερώση ήτο ό Πιλάτος.

'Ο 'Ηρώδης καίτοι άπέφυγε τήν εύθύνην τής καταδίκης τοϋ Ίησοϋ, δέν παρέ- 
λειψεν έν τούτοις νά Τον χλευάση.

Εις τάς κραυγάς τοϋ όχλου, 6τι ήτο στασιαστής καί άνεκήρυσσεν έαυτόν Βα
σιλέα τών Ιουδαίων, διέταξε καί ένέδυσαν τον Ίησοϋν χλαμύδα βασιλικήν, χλευάζων 
δέ καί αύτός τό Μέγα Θϋμα πρώτος, έξαπέστειλε τον Ίησοϋν πάλιν πρός τον Πιλά
τον.

Ό  Ρωμαίος διοικητής ένεφανίσθη τώρα έπιφυλακτικώτερος, άπό ό,τι ήτο έν 
άρχή. ’Ίσως ή πεποίθησίς του έπί τής άθωότητος τοϋ Ίησοϋ, ΐσως αί πληροφορίαι 
τών οργάνων του τόν ειχον πείσει έπί τής άθωότητος τοϋ καταδίκου.

'Ο Ματθαίος βέβαιοι, ότι εις την πεποίθησιν τοϋ Πιλάτου έπί τής άθωότητος 
τοϋ Ίησοϋ συνέβαλε σπουδαίως καί έν ονείρου τής συζύγου τοϋ Ρωμαίου διοικητοΰ, 
ήτις, κατά τόν Ματθαίον πάντοτε, έβεβαίωσε τόν σύζυγόν της, οτι «πολλά έπαθε 
κατ’ οναρ» Ινεκεν τοϋ άθώου τούτου.

16. "Υσταται προσπάθειαι σωτηρίας τοϋ Ίησοϋ
"Οπως δήποτε ό Πιλάτος είναι έξηκριβωμένον, ότι ήγωνίσθη νά σώση τόν 

Ίησοϋν άπό τοϋ θανάτου, άλλ’ οί άγώνές του άπέβησαν μάταιοι.
'Ο Πιλάτος, βέβαιοί ό Λουκάς, σανεκάλεσεν τούς ’Αρχιερείς καί τούς άρχον

τας τοϋ Λαοϋ καί τούς εΐπεν : «Μοΰ έφέρατε αύτόν τόν άνθρωπον ώς έξερεθίζοντα 
τον λαόν καί ώς άξιου θανάτου, άλλ’ ιδού ότι έγώ τόν άνέκρινα ένώπιόν σας καί δέν 
εύρον τίποτε έξ όσων σείς τού καταγγέλλετε, ούτε καί ό Ηρώδης εύρεν εις αύτόν ένο- 
χήν θανάτου. ’Εγώ δέν ευρίσκω ούδέν πεπραγμένου ύπ’ Αύτοϋ, τό όποιον νά τόν 
καθιστά ένοχον θανάτου».
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• Ά λλ’ οί συνωμόσαυτες κατά τοΰ Ίησοϋ καί έχοντες συμφέρον να έξοντώσουν 
διά πάσης θυσίας τον Μέγαν άντίπαλον, είχον έργασθή καταλλήλως. ΕΙχον έξάψει 
εις τό κακακόρυφον τον θρησκευτικόν φανατισμόν του πλήθους, δταν δέ ό Πιλάτος 
εδειξευ αναφανδόν ότι δεν προυτίθετο νά έπικυρώση την ποινήν τοΰ θανάτου, τό εξημ
μένου πλήθος έξερράγη εις άποδοκιμασίας καί μέγαν θόρυβον, «ΑΙρε τούτον... Σταύ- 
ρωσον...· Σταυρώσου...».

Ό  Πιλάτος έβλεπεν ότι ή έξέγερσις τοΰ λαοΰ έλάμβανεν έπικίνδυνον τρο7τήν. 
Είχε·γνωρίσει καλώς πόσον ό ’Ιουδαϊκός λαός ήτο έπίφοβος εις τούς φανατισμούς 
του. Άντελήφθη ότι ώς'πρόκλησις θά έξελαμβάνετο ύπό τοΰ λαοΰ ή άπόλυσις τοΰ 
Ίησοΰ, ίσως δέ άπό της σκέψεως ταύτης όρμώμενος άπεπειράθη τελευταίου μέσον 
προς σωτηρίαν τοΰ κατηγορουμένου.

Διέταξε καί τον έμαστίγωσαν. Τον έμαστίγωσαν ένώπιον τοΰ λαοΰ, διά νά κι- 
νήση τον οίκτον αύτοΰ υπέρ τοΰ δυστυχοΰς, κατόπιν δέ έζήτησεν άπό τον λαόν ν’ 
άποδώση- χάριν εις τον κατηγορούμενον.

'Π χάρις έβασίζετο, ώς γνωστόν, έπί έθίμου, συνεπεία τοΰ οποίου κατά την 
εορτήν τοΰ Πάσχα έδίδετο τοιαύτη εις ένα ’Ιουδαίον κατάδικον καί τό δικαίωμα 
έκεΐνο, έζήτησεν ό Πιλάτος νά έκμεταλλευθή υπέρ τοΰ Ίησοΰ. Ά λλ ’ ή εις τό κα- 
τακόρυφον έξαψις τοΰ Ίουδαϊκοΰ όχλου άνέτρεψε καί την ελπίδα ταύτην τοΰ Πιλάτου.

17 . Ή  ανέκκλητος καταδίκη
'Ο λαός τώρα ήρχϊσε νά άπειλή τον Ρωμαίου διοικητήν.
Έφωνάσκει προς αύτόν, ότι εάν άπολύση τήν κατάδικον, θά άπεδεικνύετο 

ότι δέν ήτο φίλος τοΰ Καίσαρος.
Ώρύετο κατά τοΰ Ίησοΰ καί έζήτει άμέσως τήν καταδίκην Αύτοΰ εις θάνατον.
Τά όργανα των άρχιερέων καί τοΰ άλλου έσμοΰ της ’Ιουδαϊκής φαυλοκρα- 

τίας ήπείλουν τον Πιλάτον, ότι θά τον κατήγγελλον εις τον Καίσαρα, διότι ό Ίησοΰς, 
ώς έλεγον, άνεκήρυσσεν εαυτόν Βασιλέα τής Ίουδαίας, συνεπώς ήτο έπαναστάτης 
καί έχθρός τοΰ Καίσαρος.

Καί τό έσχατον τών μέσων, τής προσαγωγής τουτέστιν τοΰ Βαραβά, ληστοΰ 
τώυ οδών, καταδικασμένου εις θάνατον, προ τοΰ Ίουδαϊκοΰ λαοΰ, άπέτυχε καί τοΰτο. 
'Ο όχλος έν τη έκρήξει τής άλογίστου μανίας προέκρινε τήν άπελευθέρωσιν τοΰ αίμο- 
διψοΰς ληστοΰ τών οδών καί έζήτει, μαινόμενος, τον μαρτυρικόν θάνατον τοΰ διδα
σκάλου τής ειρήνης καί τής άγάπης. Ό  δέ Πιλάτος βλέπων ότι ήτο έντελώς άδύ- 
υατον νά σώση τον Ίησοΰν, άπεφάσισε τήν καταδίκην Του, παρά τήν συνείδησίν
του.

Ό  Ματθαίος μαρτυρεί τοΰτο σαφώς.'Ο Πιλάτος δέν παρέλειψε, κατά τό εθί
μου τής έποχής, νά νίψη τάς χεΐράς του, εις ενδειξιν τής άθωότητος αύτοΰ άπό τήν 
άδικον έκείνην άθρωποθυσίαν.

'Η άπόφασις τοΰ Πιλάτου ήτο ανέκκλητος. Ούδεμία άνθρωπίνη δύναμις ήτο 
δυνατόν νά άναστείλη πλέον τήν έκτέλεσιν τής θανατικής καταδίκης.

Ό  Πραίτωρ νίπτων τάς χεΐράς του παρέδωκε τον κατάδικον εις τούς Ρωμαίους 
στρατιώτας, έκεΐνοι δέ άπήγαγον αύτόν έσω τής αύλής τοΰ Πραιτωρίου, όπου 
συνεκάλεσαν καί τούς ύπολοίπους στρατιώτας τής φρουράς. Ε κεί τό θΰμα ήρχισε 
νά ύφίσταται τούς πρώτους χυδαίους όνειδισμούς τών Ρωμαίων στρατιωτών, τής 
σπείρας τοΰ Πραιτωρίου.

'Η έκτέλεσις τής καταδίκης μόνου διά Ρωμαίων στρατιωτών ήδύνατο νά 
συντελεσθή.Οί ’Ιουδαίοι άπολέσαυτες τό δικαίωμα τής θανατικής καταδίκης έστε- 
ροΰντο καί τοΰ δικαιώματος τής έκτελέσεως αυτής, άλλά διά τούς άρχοντας τοΰ Ίου- 
δαϊκοΰ λαοΰ τοΰτο ήτο έντελώς άδιάφορον. ΊΙρκει ότι ό Μέγας αντίπαλος θά έφο- 
νεύετο.
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Οί Ρωμαίοι στρατιώται ένέδυσαν τό Μέγα Θύμα χλαμύδα Βάσιλέώς καί ένώ 
άλλοι έγονάτι'ζον καί προσεκύνουν Αύτόν χλευαστικώς, ώς δήθεν Βασιλέα, άλλοι 
τον έρράπιζον. Τον έπτυον καί Τον έ'δερον.

Το Μέγα Θΰμα σιγηλόν καί άφωνον ύπέμενε την φρίκην εκείνην χωρίς ουδέ 
εΐς γογγυσμός ουδέ εις στεναγμός νά διαφυγή άπό τα χείλη Του, καί μόνον όταν είδε 
κοπτομένας καί θρηνούσας καθ’ οδόν γυναίκας καί κόρας, ήνοιξε τα χείλη Του καί 
εϊπε τήν άπαισίαν εκείνην διά την τύχην της 'Ιερουσαλήμ καί των ’Ιουδαίων προ
φητείαν «Θυγατέρες 'Ιερουσαλήμ, μή κλαίετε έίς’ εμέ, πλήν έφ’ έαυτάς κλαίετε 
καί έπί τά τέκνα ύμών...».

’Ολίγος δέ παρήλθε χρόνος καί διά τής σκληρότητος τοϋ Τίτου ήρξατο έπα- 
ληθεύουσα ή τραγική τύχη τής 'Ιερουσαλήμ καί των Εβραίων.

18 . Ή  οδός τοΰ μαρτυρίου
’Όχλου πολυπληθούς προπορευομένου καί άκολουθοΰντος, μετήχθη τό Μέγα 

Θΰμα άπό τοΰ Πραιτωρίου 
εΐς τον Γολγοθάν.

'Η μεταφορά υπήρξε 
πομπώδης καί οχλοκρατική.
Δέν μετεφέρετο μόνον ό Ίη- 
σοΰς διά νά σταυρωθή, άλλά 
μετ’ Αύτοΰ κατά τήν ρητήν 
διαβεβαίωσιν τοΰ Αουκά 
«...ήγοντο δέ καί έτεροι δύο 
κακοΰργοι σύν Αύτώ άναι- 
ρεθήναι...».

Ή  πομπή έλάμβανε 
πανηγυρικόν χαρακτήρα διά 
τάς άντιλήψεις καί τά αι
σθήματα τοΰ όχλου. Τρεις 
άνθρώπιναι υπάρξεις σταυ- 
ρούμεναι, άσπαίρουσαι καί 
άποθνήσκουσαι έπί τοΰ ΰψους 
των χονδρών σταυρών, πα- 
ρεΐχον θέαμα κατ’ εξοχήν 
εύφρόσυνον εΐς τά θηριώδη 
αισθήματα τοΰ άποχαλινω- 
θέντος όχλου.

Οί κατάδικοι εφερον 
έπί τών ώμων αυτών τούς 
σταυρούς τοΰ ΐδίου των θα
νάτου, έάν δέ ή συγκίνησις 
ή ή άγωνία έξησθένει τάς 
δυνάμεις των καί παρέλυε τά 
γόνατά των, ή μάστιξ τής Ή ’Αποκαθήλωσή τοΰ Ίησοϋ
σπείρας τών Ρωμαίων στρα
τιωτών κατέπιπτε βαρεία έπί τής σαρκός των. Καί ό θηριώδης όχλος ήγαλλια καί 
ώρύετο.
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'Ο ’Ιησούς έκάμφθη ύπό το βάρος του σταυροϋ Του καί έγονυπέτησεν. Οί στρα- 
τιώται τότε κατά τον Μάρκον, «...άγγαρεύουσι παράγοντα τινα Σίμωνα Κυρηναΐον

ερχόμενον άπ’ άγροϋ, τον 
πατέρα ’Αλεξάνδρου καί 
Ρούφου, ίνα άρη τον σταυ
ρόν Αύτοϋ...».

Παρά τήν άποχαλίνω- 
σιν του πλήθους καί τό άνοι- 
κτίρμον αύτοϋ καί των Ρω
μαίων στρατιωτών, αί γυναί
κες καί αί παρθένοι άπό 
των θυρών καί των παρα
θύρων των οδών τής 'Ιερου
σαλήμ, διά τών οποίων δι- 
ήρχετο ή πομπή, έθρήνουν 
καί έκόπτοντο επί τή θέα 
τοΰ άγομένου είς τον μαρ
τυρικόν θάνατον Ίησοϋ.

Έθρήνουν όχι βεβαίως 
τον Θεόν τής άγάπης καί τής 
ειρήνης άλλά τον ώραϊον καί 
γαλήνιον άνδρα, ό όποιος ή- 
γετο άδίκως είς τον θάνα
τον, διότι έγνώριζον ότι ού- 
δέν έγκλημα είχε διαπράξει 
καί ειχον άκούσει περί τής 
διδασκαλίας Αύτοϋ ότι ήτο 
διδασκαλία άγάπης, ειρήνης 
καί ίσότητος.

'Η πένθιμος πομπή 
κατηυθύνθη διά τών οδών 
τής 'Ιερουσαλήμ έξωθεν τής 
πόλεως καί άνήλθεν επί λό
φου Γολγοθά, έπονομαζομέ- 

νου Έβραϊστί- έκεϊ δε ήρξατο ή προπαρασκευή τής θανατικής έκτελέσεως τών 
τριών καταδίκων.

Ή κουστωδία περί τό μνημεϊον

19. Α ί πενθιμώτεραι στιγμαί τοΰ Ίησοΰ
'Ο ’Ιωάννης άναφέρει τήν πένθιμον όσον καί άλγεινήν λεπτομέρειαν, οτι είς 

τήν άπαισίαν προπαρασκευήν τής σταυρώσεως τοϋ Ίησοΰ, παρίσταντο ή μήτηρ 
Αύτοϋ καί ή αδελφή αύτής Μαρία ή τοϋ Κλωπά.

Οί τρεις κατάδικοι προσήχθησαν εγγύς τών σταυρών.'Ο Ίησοϋς, ώς Βασι
λεύς εμπαιζόμενος είς τό μέσον καί οί δύο λησταί, ένθεν καί ένθεν Αύτοϋ.

'Η σταύρωσις ήτο έκ τών ποινών αΐτινες έπεβάλλοντο ύπό τών Ρωμαίων διά 
νά προσδώσωσι παραδειγματικόν θέαμα είς τον λαόν. ΤΗτο τρόπον τινά ή θεαμα- 
τικωτέρα έκτέλεσις πο.ινής καί ή πλέον παραστατική.

'Ο κατάδικος γυμνούμενος, έξ-ηπλοΰτο ύπτιος καί προσηλοΰτο επί τοΰ σταυ
ροϋ διά μεγάλων σιδηρών ήλων. Δύο έξ αύτών έκάρφωνον τάς χεΐρας του είς τάς
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παλάμας, τρίτος δέ μεγαλύτερος των άλλων διεπέρα καί έκάρφωνεν άμφοτέρους 
■τούς πόδας του ή διά μέσου των τενόντων των σφυρών, ή ολίγον ΰπερθεν τούτων. 
Δήμιοι δεν ύπήρχον τήν εποχήν έκείνην καί καθήκοντα τούτων έξετέλουν οί στρα- 
τιώται.

'Ο θάνατος έπήρχετο βραδύς άλλα αλγεινός. "Οταν καρφωθείς ύψώθη έπί τοΰ 
σταυροΰ ό Ίησοΰς, τα πλήθη ήλάλαξαν καί έξερράγησαν εις άτελευτήτους ύβρεις 
καί σκώμματα.

Κανείς οίκτος, ούδέν έλεος διά τό μαρτύριαν τοΰ ’Αθώου.
’Αλλά καί ούτοί οΐ ένθεν καί ένθεν σταυρωμένοι λησταί τον ώνείδιζον, προ- 

καλοΰντες Αύτόν, δπως καί ό λαός, νά απόδειξη αν πράγματι είναι υιός Θεοΰ. Νά τό 
απόδειξη κατερχόμενος άπό τοΰ σταυροΰ καί καταβιβάζων καί αυτούς συνάμα.

20. «Τετέλεσται»
"Ηρεμος καί γαλήνιος ό Ίησοΰς ύφίστατο έπί τοΰ σταυροΰ τό μαρτύριον χω

ρίς άπό τά χείλη Του νά διαφύγη ή παραμικρά κραυγή άλγους ή σπαραγμοΰ.
Μίαν μόνον κραυγήν άφήκε. Τήν κραυγήν τής ύστάτης πνοής, κ ι’ ένα μόνον 

παράπονον έξήλθε άπό τά χείλη Του κατά τήν άποκορύφωσιν τοΰ πόνου καί τοΰ 
σπαραγμοΰ των νεύρων καί τής σαρκός- «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί μέ έγκατέλιπες;»

Στέφανος μέ χονδράς άκάνθας, ό στέφανος τοΰ χλευασμοΰ περιέβαλε τήν κε
φαλήν Του καί τό αιμα καί ό ίδρώς κατέρρεεν εις θρόμβους ύψίστης αγωνίας. "Οταν 
■δέ είπε τήν μόνην φράσιν τήν μεστήν πικροΰ παραπόνου προς τον έγκαταλείψαντα 
Αύτόν Θεόν, ή θηριωδία των άνθρώπων έσπευσε νά ποτίση τά χείλη Του μέ οξος.

Ό  θάνατος ήλευθέρωσε τον Ίησοΰν πρώτον μεταξύ τών τριών καταδίκων 
άπό τοΰ Μαρτυρίου. ’Αφή σας φωνήν μεγάλην κατά τον Μάρκον, ή είπών τήν λέξιν 
«Τετέλεσται» κατά τόν Ίωάννην, έξέπνευσεν έπί τοΰ Σταυροΰ.

Τ Ε Λ Ο Σ
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Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ"
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Χ ΡΗ ΣΤΟ Υ ΛΑΛΑ

'Υπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α"

Είναι, κ ι’ αυτή μια ’Απριλιάτικη μέρα σάν τις άλλες. Ξεπροβάλλει καταγά
λανη, γλυκειά... και κυλάει ολόφωτη, ολόδροση, χαρούμενη...

Τα πουλιά μέ τό άσύγκριτο κελάδημά τους, υμνούνε τον πλάστη τού σύμπαντος.
Τίποτε, μά τίποτε δεν δείχνει πώς μπορεί ν’ άλλάξη ετούτη τήν άσύγκριτη, 

ώμορφιά της άνοιξης...
Μά...περίεργο...Κατά τό δειλινό, όπου ό ήλιος πάει νά γείρη πίσω άπ’ τ ις  

γαλάζιες βουνοκορφές της ’Αττικής καί στέλνει στον ούρανό τις ροδόχρωμες αχτί
δες του, κάτι σάν καπνός σκορπιέται στην άτμόσφαιρα...

...Σιγά, σιγά συνεφιάζει, ό ούρανός βαραίνει κ ι’ άργά τό βραδάκι κάποιες στα
γόνες σάν δροσιά, σάν δάκρυ, ραντίζουν τούς όλοφώτιστους δρόμους της ’Αθήνας...

Πένθιμη γίνεται τούτη ή βραδυά...
Μά έτσι συμβαίνει πάντοτε...κάθε χρόνο...
Είναι μεγάλη βδομάδα...
Σέ λίγο θ’ άκουστοϋν οί θλιμμένοι ήχοι τής καμπάνας...
—«'Ο ’Ιησούς άρας τον Σταυρόν αύτοΰ πορεύεται προς τον Γολγοθάν...»
Κι’ υστέρα θά συντελεσθή ή υπέρτατη Θυσία...
Θά σταυρωθή εκείνος... ό υιός τού άνθρώπου... ό υιός τού Θεού...
Κάθε κοίλος Χριστιανός πηγαίνει νά παρακολουθήση μέ κατάνυξι τή θεϊκή 

τούτη ιεροτελεστία...
Καί νά... ’Εκεί στο ιστορικό βυζαντινό ’Εκκλησάκι τού "Αη Γιώργη τοί>

Ό  'Ιστορικό; Ιερό; Ναό; 'Αγίου Γεωργίου Καρύτση όπου μετέλαβεν τω ν άχράντων 
μυστηρίων όλίγον πρό τή ; δολοφονία; του ό αείμνηστο; X. Λαδα;

Καρύτση μπαίνει, μαζί μέ όλους τούς εύλαβικούς άνθρώπους, κάποιος πού ζή αύτό· 
τον καιρό πιο πολύ τό δράμα τού ’Ιησού...

Είναι ό 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης, ό Χρήστος Λαδάς... ό Χριστιανός... ό. 
άνθρωπος μέ τή μεγάλη καρδιά, ό άνθρωπιστής... ό πατριώτης.

(*) Τό δημοσίευμα αύτό είναι τό κείμενο τής ραδιοφωνικής σκηνής πού μετεδόθη άπόι 
τό Ρ.Σ.Ε.Δ.Ε. στις εκπομπές τής 27ης ’Απριλίου καί 4ης Μαίου 1955.
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Ίδέτε τον...πήρε θέση μέσα στο πλήθος... στέκεται δίπλα στο δεσποτικό.
Άκοϋτε; ...οί καμπάνες άρχισαν νά κτυποΰν το λυπητερό τους σκοπό...
'Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει...
'Η ιερή πομπή βγαίνει άπό τήν ωραία Πύλη.
Τό θυμίαμα τοϋ λιβανωτού γεμίζει τήν ’Εκκλησία ένώ μέσα σέ μία σιγή εύ- 

λαβείας, πού μόνο ό θειος ήχος τοΰ θυμιατού άκούγεται, ό παππάς κρατώντας τον 
Σταυρό λέει τούς υπέροχους στίχους τοϋ ύμνωδοϋ :

«Σήμερον κρεμάται έπί ξύλου, ό έν ϋδασιν τήν γήν κρεμάσας·
» Στέφανον έξ άκανθων περιτίθεται, ό των άγγέλων Βασιλεύς.
» Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ό περιβάλλων τον ούρανόν έν νεφέλαις.
» Ράπισμα καταδέξατο, ό έν ’Ιορδάνη έλευθερώσας τον Άδάμ.
»"Ηλοις προσηλώθη, ό Νυμφίος τής ’Εκκλησίας.
» Λόγχη έκεντήθη, ό Τίός τής Παρθένου.
» Προσκυνούμεν Σου τα πάθη, Χριστέ,
» Δεϊξον ήμϊν καί τήν ένδοξόν Σου Άνάστασιν».
Καί οί καμπάνες συνεχίζουν τον πένθιμο σκοπό τους.
'Όλοι μέ σκυμμένο τό κεφάλι κάτι ψιθυρίζουν καί σταυροκοποϋνται. Λυγμοί 

καί κλάματα άκούγονται στο πέρασμα τοϋ υίοΰ τοΰ ανθρώπου...
Δυο δάκρυα σάν διαμαντόπετρες κυλούν στο πρόσωπο τοΰ Υπουργού, πού μ’ 

έκσταση παρακολουθεί τή μεγαλειώδη αυτή σκηνή τής θυσίας τού Θεανθρώπου...
Τί άρά γε νά σκέπτεται;
Ποια συναισθήματα νά φουντώνουν στή μεγάλη ψυχή τοΰ άνθρώπου αυτού, 

που σηκώνει στούς ώμους του, κατά τήν κρίσιμη τούτη έποχή γιά τήν Ελλάδα, 
το σταυρό τής άπονομής τής δικαιοσύνης;...

Μήπως διαισθάνεται τή δική του μεγάλη θυσία πού πλησιάζει;
«Πάτερ μου, εΐ δυνατόν παρελθέτω, άπ’ εμού τό ποτήριον τούτο... άλλ’ ούχί 

ως εγώ θέλω άλλ’ ώς σύ.,.γενηθήτω τό Θέλημά σου».
ΝαίΙ.,.ό μεγάλος αυτός μύστης δεν θέλει ν’ άποφύγη τή Θυσία...βαδίζει στα

θερά προς αυτή...
*

Οι φαρισαΐοι τής 'Ελληνικής κοινωνίας, οί ιεροφάντες τής άναμόρφωσης, οί 
κομμουνισταί, δέν άρκέστηκαν στο Δεκέμβρη τοΰ 1944, δεν έκτιμήσανε τήν επιεί
κεια τού Κράτους καί τής κοινωνίας... σχημάτισαν συμμορίες στά χωριά μας... 
συνωμοσίες στις πολιτείες... αίματοκυλάνε τήν Ελλάδα μας... καίνε τις ’Εκ
κλησίες στήν ύπαιθρο... σταυρώνουν -τούς παππάδες, σφάζουν άθώους πολίτες, ά- 
νοίγουν τις κοιλιές των μαννάδων, άρπάζουν τάΕλληνόπουλα,γκρεμίζουν τά πάντα...

Στέλνουν δολοφόνους μέ στιλέτα... μέ χειροβομβίδες, γιά νά σκοτώσουν κα
θένα, πού δέ θέλει νά σκύψη τό κεφάλι στήν κόκκινη βία καί στήν τυρανία, καί προ 
παντός θέλουν νά θανατώσουν τις προσωπικότητες έκείνες πού έ'χουν πάρει στά 
χέρια τους τό τιμόνι τοΰ Κράτους...

Τό ξέρει αυτό ό Λαδάς... μέρες τώρα τό διακηρύσσουν μέ τό ραδιοσταθμό
τους...

Μά νά ! ! !  ’Ακούστε...είναι ό ραδιοφωνικός σταθμός των συμμοριτών, πού 
βρίσκεται στή Βουλγαρία καί λέει αύτά :

« ... ’Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός ’Ελεύθερης Ελλάδας...
«Σ’ αυτή τή γιγάντια πορεία, πού διαγράφει ή άνθρωποσώστρα έπανάσταση, 

» για τό γκρέμισμα τής έκμεταλλεύτρας τάξης τών μεγιστάνων τοϋ πλούτου καί 
» τής άποτελματωμένης άστοτσιφλικιάδικιας κοινωνίας, θά άνταμώσουμε πολλά 
» καί ποικίλα έμπόδια.

« ’Εν πρώτοις οί έκμεταλλευτάδες τοΰ πλούτου καί τοΰ σκόπιμα διαδομένου
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» υποσιτισμού των μαζών, οί κράχτες τής πιο φριχτής κοινωνικής «ανισότητας, προ- 
» σπαθοϋν νά διαφθείρουν συνειδήσεις καί να δημιουργήσουν δλο καί μεγαλύτερα 
» ρήγματα στα πλαίσια τής πιο άνθρώπινης κοινωνίας του ήρωϊκοϋ μας προλετα- 
» ριάτου. ,

« ’Έτσι τελευταία ή μοναρχοφασϊστική κυβέρνηση μέ τον άρχιχαφιέ 'Υπουργό 
»  της Χρήστο Λαδά, έτοιμάζει καινούργιο ιδιώνυμο γιά ν’ άλυσσοδέση τό λαό.

«Μά ή λαϊκή αύτοάμυνα βρίσκεται στο πλευρό του.
«'Όλοι οί σύντροφοι τής ’Αθήνας πρέπει νά κινηθούνε δραστήρια καί νά δώ- 

» σουν έ'να γερό μάθημα στον εχθρό τού λαού Χρήστο Λαδα, πού ή έλεύθερη κυβέρ- 
» νηση καί τό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας τον καταδίκασε σέ θάνατο καί τον 
» έπικήρυξε μαζί μέ τούς άλλους άρχιχαφιέδες».

Μά ό Λαδάς δεν δειλιάζει. Είναι πραγματικός δημοκράτης καί γνήσιος "Ελ
ληνας... είναι μεγάλος πατριώτης... Δεν πτοεΐται άπό τις άπειλές, δεν δειλιάζει 
άπό τις σκιές των συνωμοτών.

Προχωρεί σταθερά στην άντιμετώπιση τής κομμουνιστικής πανούκλας καί 
καταθέτει τό νομοσχέδιο «περί μέτρων άσφαλείας τού Κράτους, τού πολιτεύματος, 
τού κοινωνικού καθεστώτος καί προστασίας τών ελευθεριών τών πολιτών» καί τό 
υποστηρίζει μέ τήν πίστη εκείνη πού φλογίζει τούς λάτρες τής έλευθερίας, γράφον
τας αύτά τά υπέροχα λόγια στη σχετική αΐτιολογική έκθεση τής 27 Δεκεμβρίου 1947.

Μεγαλειότατε !
Άπό καιρού χρησιμοποιούμενοι, οί άποτελοΰντες έλαχίστην αντεθνικήν μειο

νότητα άνατροπεΐς, ώς πρωτοπόρον τάγμα θανάτου ύπό τών προαιώνιων έχθρών 
τού Γένους, καθ’ άς στιγμάς οί "Ελληνες κιχθημαγμένοι έκ τής διαρκούς υπέρ βω

μών καί έστιών πάλης ήτοιμάζοντο νά μεταβώσιν εις 
τάς ’Εκκλησίας των διά νά έορτάσουν τήν μεγάλην 
έορτήν, οί άρνηταί τής Πατρίδος, τής οικογένειας 
καί τής Θρησκείας, έσκέπτοντο τό έγκλημα καί δέν 
έδίστασαν νά τό ολοκληρώσουν.

Εις αυτούς άπαντα 6 Ελληνικός λαός, έτοιμος 
εις κάθε θυσίαν καί άποφασισμένος νά προάσπιση τά 
πάτρια χώματα καί τάς έλευθερίας του εις μίαν άκα- 
τάβλητον έθνικήν ένότητα, μέ τά παιδιά του εις τάς 
επάλξεις τού καθήκοντος.

Έ φ ’ οΐς ή έκ τού Λαού προελθοΰσα Κυβέρνη- 
σις, έν άπουσία τής Βουλής, έκπληροϋσα υπέρτατου 
προς τήν Ελλάδα καθήκον, διά τού ’Αναγκαστικού 
Νόμου, όν έχει τήν τιμήν νά συνυποβάλη, κυρύσσει 
τήν διάλυσιν τών Κομμάτων καί τών ’Οργανώσεων 
πού πράγματι δέν υπηρέτησαν ποτέ τήν Ελλάδα καί 
τά όποια έθεσαν διά τών άπό μακροΰ πράξεών των 
αύτά έαυτά έκτος νόμου καί λαμβάνει τά πρέποντα 

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ μέτρα προς προστασίαν τού Κράτους, τού Πολιτεύ
ματος, τού Κοινωνικού Καθεστώτος καί τών πραγ

ματικών έλευθεριών τού Λαού. Συγχρόνως δέ προβαίνει εις τήν έκκαθάρισιν τών 
δημοσίων ύπηρεσιών άπό τών δημοσίων υπαλλήλων καί υπηρετών, οίτινες—ανε
ξαρτήτως ποινικής εύθύνης—προπαγανδίζουν καθ’ οίονδήποτε τρόπον τήν έπικρά- 
τησιν τών σκοπών τών έχθρών τού τόπου καί γίνονται συνειδητά όργανα αύτών.

Προτείνουσα τά μέτρα ταΰτα ή έκ τού Λαού προελθούσα Κυβέρνησις, υπο
βάλλει τήν εύλαβή παράκλησιν όπως, ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης, κύριόση αύτά διά
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-της υπογραφής της καί επαναλαμβάνει την άκλόνητον πίστιν της δτι «τό ’Έθνος 
■ είναι άποφασισμένον νά νικήση, πρέπει να νικήση, καί θά νικήση».

'Ο επί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ

'Ο Νόμος δημοσιεύεται, μά υστέρα άπ’ αυτό οί συμμορίτες λυσσοΰνε κυριο
λεκτικά...

'Ο Λαδάς πρέπει νά πλήρωσή μέ τό αίμα του...'Ο Λαδάς πρέπει πρώτος άπ’ 
όλους νά δολοφονηθή...

Οί άνθρωποι αυτοί τής κολάσεως τον καταδίκασαν κιόλας καί τον έπικήρυ- 
ξαν...Είναι έχθρός τους επικίνδυνος...

Μ άλιστα!! !  Αύτός ύψωσε σήμερα τό άνάστημά του γιά νά σώση τήν Ελλη
νική πατρίδα, δπως άλλοτε τό 1926 ύψωσε τό άνάστημά του στο Στρατοδικείο καί 
•απόσπασε άπό τό εκτελεστικό άπόσπασμα αυτούς τούς ίδιους, πού τότε θέλησαν 
νά κινηθούν γιά τήν παράδοση τής Μακεδονίας μας στούς Βουλγάρους, γιά τήν δή
θεν αύτονόμησή της,

Τ ί;... Δέν τό θυμάσθε αυτό; Λησμονήσατε πώς, τότε, ό μεγάλος αύτός άν
θρωπος, ό πραγματικός δημοκράτης, άνέλαβε τήν υπεράσπισή σας καί πέτυχε νά 
σάς σώση άπό τό θάνατο ! ! ! ;

’Αλλά έτσι είστε πάντοτε, άγνώμονες, άναίσθητοι! ! !
Μά... Θά ξεχάσατε άσφαλώς καί τό άλλο...
Πώς... δταν μετά τή σπουδαία αυτή δίκη τον παρακαλέσατε νά δεχθή ένα 

•μεγάλο χρηματικό ποσό γιά τήν άμοιβή του, ώς δικηγόρου, άρνήθηκε καί σάς άπαν- 
τησε μέ θυμό μ’ αύτά τά λόγια :

«Δεν νομίζω δτι σάς έκαμα κανένα κακό γιά νά μέ προσβάλλετε έτσι κύριοι»...
...Έ ... αύτοϋ τοϋ άνθρώπσυ τό 1948 ζητούσαν τή δολοφονία οί κομμουνισταί.

** *
Καί ένώ οί καμπάνες έξακολουθοΰν τον πένθιμο σκοπό τους, ό 'Υπουργός 

σκεπτικός καί δακρυσμένος προσκυνά τον’Εσταυρωμένο, βγαίνει άπό τήν ’Εκκλη
σία καί πηγαίνει ν’ άναπαυθή στο σπίτι του πού βρίσκεται έκεϊ άπέναντι.

...’Έτσι ξημερώνει ή Μεγάλη Παρασκευή... 30 τού ’Απρίλη...
'Η μέρα αυτή δπως πάντα συμβαίνει, είναι σκοτεινιασμένη, βροχερή, έτσι 

πού δίνει ένα τόνο πένθιμο σ’ όλη τή Θεία σκηνοθεσία.
Τό βράδυ ό Λαδάς παρακολουθεί, μ’ δλο τό Υπουργικό Συμβούλιο, τήν περι

φορά τού έπισήμου έπιταφίου τής Μητροπόλεως.
Είναι εξαιρετικά συγκινημένος, άμίλητος, σκεπτικός... καί σάν καλός Χρι

στιανός άκολουθεΐ τό θείο σκήνωμα, ένώ δέ οί μουσικές σκορπούν τις πένθιμες μελω
δίες, ή χορωδία ψάλλει τον επιτάφιο.

«'Η ζωή έν τάφω κατετέθης Χριστέ, καί άγγέλων στρατιαί έξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν...

—’Ιησού Χριστέ μου, Βασιλεύ, τού παντός τί ζητών τοϊς έν τώ "Αδη ελη- 
λυθας, ή τό γένος άπολύσαι τών βροτών;...

—Αί γενεαί πάσαι, ύμνον τή ταφή Σου προσφέρουσι Χριστέ μου.
—Καθελών τού ξύλου ό Άριμαθείας έν τάφω Σέ κηδεύει».
'Ο έπιτάφιος τελείωσε...'Ο 'Υπουργός αποχωρεί στο σπίτι του, και καλη- 

νυχτίζοντας τό σωφέρ καί τον άστυφύλακα συνοδό του, τούς λέει μέ τήν άπέριττη 
καλωσύνη του :

«Πηγαίνετε παιδιά μου ν ’ άναπαυθήτε καί σείς, γιατί τό πρωί πρέπει νά είμαι 
νωρίς στο 'Υπουργείο νά έργασθώ».
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Καί τό πρωινό εκείνο τό μοιραίο ήρθε...
Μεγάλο Σάββατο...1η Μαίου...
Ή  μέρα είναι ολόχαρη, λουσμένη στη δροσιά καί τον ήλιο. 'Ο Δεσπότης 

στον εωθινό άναγγέλλει τό μεγάλο γεγονός τής πρώτης Άναστάσεως του Χρίστου...
Οί μουσικές τώρα παρελαύνουν παίζοντας τά εωθινά χαρμόσυνα εμβατήρια.
Είναι ή ώρα 9. Τό 'Υπουργικό αυτοκίνητο σταματάει έξω άπό τό σπίτι τοϋ 

'Υπουργού της Δικαιοσύνης, πού βγαίνοντας σάν πάντα καλόκαρδος χαιρετά τούς 
άστυφύλακες.

«Καλημέρα σας παιδιά. Χρόνια πολλά».
«Τά σέβη μας Κύριε 'Υπουργέ. Χρόνια πολλά».
Θά πάω τούς λέει στην Εκκλησία...πηγαίνετε σάς παρακαλώ νά μέ περιμέ

νετε στην πλατεία...
Καί ό 'Υπουργός πεζή πηγαίνει στην Εκκλησία, άνάβει ένα κερί στην εικόνα, 

τού Χριστού καί προχωρεί προς την ώραία πύλη.
Ένω ή χορωδία ψάλλει τό «Έξηγέρθη ώς ό ύπνων Κύριος καί άνέστη σώζωυ 

ημάς. ’Αλληλούια». Καί στήν πρόσκληση τού ίερέως «Μετά φόβου Θεού, πίστεως 
καί άγάπης προσέλθετε», ό 'Υπουργός βαδίζει προς τό Ποτήριον της Ζωής. "Υστε
ρα άπό λίγο θ’ άντικρύση τήν αιωνιότητα καί τού είναι άπαραίτητο τό εφόδιο αύτό- 
τής αίωνιότητος.

Μετά τή θεία μετάληψη ό χορός τής ’Εκκλησίας ψάλλει : «Τού δείπνου Σου 
τού μυστικού σήμερον Υιέ Θεού κοινωνόν μέ παρέλαβε».

’Έτσι ό Χρήστος Λαδάς μέ τό έφόδιο τής ζωής προχωρεί προς τήν έξοδο τής 
Εκκλησίας.

*
* *

Σέ τούτο τό διάστημα έξω άπό τήν ’Εκκλησία οί συνωμότες περίμεναν μέ άγω- 
νία. Τά είχαν όλα κανονίσει...'Ο άρχηγός τους δίνει τις τελευταίες οδηγίες, λέ
γοντας σ’ αυτούς ψιθυριστά :

«Προσέχτε συναγωνιστές, μόλις ξεκινήσει τό αυτοκίνητο τού μοναρχοφασί— 
» στα 'Υπουργού θά ρίξουμε όλοι τις χειροβομβίδες... 
» έχουμε σαράντα, έκατό χειροβομβίδες, νά πέση ή. 
» Εκκλησία καί όλο τό τετράγωνο κ ι’ ας σκοτωθούν· 
» όσοι θέλουν.,.δέν μάς νοιάζει...προσέχτε νά πετάξτε: 
» καλά τις χειροβομβίδες γιατί άλλοιώς καήκαμε...»· 

'Ο ένας άπ’ αυτούς φεύγει άπό τήν παρέα καί. 
πηγαίνει στό πεζοδρόμι απέναντι άπό τό μέρος πού> 
στάθηκε-τό αύτοκίνητο τού 'Υπουργού. Φορεϊ στολή 
άεροπόρου σμηνίτη. Είναι ένας νέος έως 20 χρόνων. 
Κανείς δέν τον προσέχει, ούτε τον υποψιάζεται.

Τώρα ό 'Υπουργός βγαίνοντας άπό τήν ’Εκκλη
σία πλησιάζει στό αύτοκίνητο. 'Ο σωφέρ έχει άναμ- 
μένη τή μηχανή του.

'Ο 'Υπουργός μπαίνει στό αύτοκίνητο, καί ένω. 
κλείνει ή πόρτα λέει:

«Πάμε, παιδιά».
Ε. Μουτσογιάννης Καί τότε..................... τρέχει κατ’ επάνω στό·

αύτοκίνητο ό δολοφόνος καί πετώντας μέ δύναμή 
μια χειροβομβίδα ούρλιάζει : «Νά μοναρχοφασίστα» κι’ ένω τά τζάμια θρυματί- 
ζονται, ό άστυφύλαξ τής άκολουθίας τού 'Υπουργού, φωνάζει έντονα : Φυλα- 
χτήτε Κύριε Υπουργέ...Μά άμέσως άκούγεται ή τρομακτική έκρηξη. Ή  χειρο-
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βομβίδα έξερράγη μέσα στο αυτοκίνητο, δίπλα 'άπό τή θέση τοΰ 'Υπουργού πού 
χτυπημένος πλέον άκούγεται νά λέγη : « ’Άχ... Μ’ έκτύπησαν οί δολοφόνοι... Ό  
Θεός ας τούς συχωρέσει...»

'Ο άστυφύλαξ τρέχει τότε 
καί κυνήγα το δολοφόνο πού 
προπαθεΐνά διαφυγή, ένω φω
νές άκούγονται άπό παντού.

«Πιάστε τον—πιάστε τον 
τον κακούργο».

Καί την ώρα αύτή τού με
γάλου δράματος, της θυσίας 
τοΰ 'Υπουργού σπαραχτικές 
κραυγές άκούγονται άπό ψη- 
λά_)'μέ γοερούς θρήνους.

«Πατερούλη μου... πατε
ρούλη μου...»

Είναι ή άγαπημένη κο- 
ρούλα τού 'Υπουργού, ή Ή - 
λέκτρα, πού συνήθιζε άπό τον 
εξώστη τού σπιτιού, νά παρα- 
κολουθή τον πατέρα της όταν 
έφευγε καί νά τον χαίρεται.
’Έτσι έγινε θεατής τής δολο
φονίας τοΰ πατέρα της καί πάνω σέ τούτο τό κακό προσπάθησε νά πηδήξη άπό 
τό ύψος εκείνο για ν’ άγκαλιάση τον πατερούλη της, μά εύτυχώς τήν συγκράτη
σαν καί λιπόθυμη τήν πήραν μέσα.

Καί ένω ό κόσμος έτρεχε κι1 έβοηθοΰσε κλαίγοντας για τή μεταφορά τοΰ 
πνιγμένου στο αίμα 'Υπουργού του, μια μάχη γίνονταν πιο κάτω. 'Ο δολοφόνος

Τό όπισθεν μέρος τοΰ αυτοκινήτου τοΰ ύπουργοΰ X. 
Λαδό, όπου ό δολοφόνος έξεσφευδόνισε τήν χειροβομ

βίδα ήτις έξερράγη’ εντός αϋτοΰ.

Τό εσωτερικόν τοΰ αυτοκινήτου μετά 
τήν έκρηξη τής χειροβομβίδος μέ τάς 
άνοιγήσας όπάς εις τόν πλευράν του

θέλησε νά φύγη μά οί άστυφύλακες Πινακούλιας, Καράντζαλης καί Λιακόπουλος 
πού φρουρούσαν τήν περιοχή εκείνη τρέξανε ξοπίσω του πυροβολώντας τον συνεχώς.

Καί νά! ό άστυφύλακας Πινακούλιας καί ό Καράντζαλης γρήγοροι στα πόδια 
πλησιάζουν τόν κακούργο. Μά κείνος γυρίζει ξαφνικά στέκεται καί πετώντας μιά 
χειροβομβίδα κατ’ επάνω τους φωνάζει μέ τή βραχνή φωνή του:

«Πίσω χαφιέδες, σάς έφαγα». 'Η χειροβομβίδα σκάζει στά πόδια τών άστυ- 
φυλάκων. 'Ο Πινακούλιας βαρειά χτυπημένος πέφτει ψιθυρίζοντας: « ’Ώ χ ! μαννούλα
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μου μέ σκότωσε ό άτιμος», ενώ δίπλα του ό Καράντζαλης λυγίζοντας καί αυτός; 
λέει ; «Καί γώ συνάδελφε χτυπήθηκα, ζαλίζομαι, πέφτω».

Π. Λιακόπουλος Ε. Καράντζαλης Α. Πινακούλιας

Τά ήρωϊκά αύτά παιδια, πιστά στο καθήκον πέφτουν καί βάφουν τήν άσφαλτο- 
μέ τό άλ.ικο αίμα τους. Μα ο δολοφόνος πού νόμισε πώς έτσι θά διαφύγη γελά-

01 δολοφόνοι άυεκσλύφθησαν χάρις στή θυσία 
τοΟ άστυφύλακος Άθ. Πινακούλια καί στον 
ηρωισμό τοΟ άστυφ. ΤΤ. Λιακοπούλου πού 
βαρεία τραυματισμένος καί ττυροβολούμενος 
κατεδίωξε καί συνέλαβε τό δράστη Μου- 
τσογιάννη, όστις άπεκάλυψε τούς συναυ- 

τουργούς καί συνεργούς του.

στηκε. Τρίτος άστυφύλακας ό Λιακόπουλος μ έτό πιστόλι στο χέρι τρέχει στους 
συναδέλφους του, γιά νά «τούς βοηθήση, άλλ’ άκούει τόν βαρειά τραυματισμένο Κα- 
ράντζαλη νά τοϋ λέη...

«Πάνο, άφισέ μας εμάς, τρέξε νά πιάσης τόν κακούργο...μή σοϋ φύγη.... 
κυνήγα τον...»

Κι’ ό Λιακόπουλος τρέχει σάν σφαίρα, πυροβολώντας τόν δολοφόνο...Μά νά;
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πάλι ό κακούργος γυρίζει πίσω άγριος σάν θεριό...πέτα κι’ άλλη χειροβομβίδα κατ’’ 
επάνω στον άστυφύλακα γρυλίζοντας...

«Πάρτην καί σύ χαφιέ...»
'Ο άστυφύλακας άψηφώντας τον κίνδυνο πήδα τή χειροβομβίδα, πού δεν 

έσκασε καί ρίχνεται σάν βολίδα επάνω στον κακούργο πού τον βλέπει νά κλονίζεται, 
καί νά πέφτη σάν τό πληγωμένο θεριό. ’Έτσι τον πιάνει στερεά καί τον κάνει νά 
μείνη άκίνητος στην άσφαλτο.

Καί τότε ό κόσμος τρέχει κατ’ επάνω του νά τον λυντζάρη. «Σκότωσέ τον κύρ 
άστυφύλακα, σκοτώστε τον, τί τον φυλάτε ! ! ! »  Μά ό άστυφύλακας τούς άποτρέπει. 
άπό τό κακούργημα αυτό.

« ’Όχι. ’Όχι. Σάς παρακαλώ μή τον πειράξη κανείς, τούς λέει. Φέρτε ένα 
ταξί νά τον πάω στο Νοσοκομείο».

Ε. Σαραντίδη; Β. Ζάυνοζ Δ. Καμττανίδης

’Έτσι τό παλληκάρι αυτό, ό άστυφύλαξ Λιακόπουλος πήρε τό δολοφόνο* 
βαρειά τραυματισμένο καί τον πήγε στο 'Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου του έγινε, 
αμέσως έγχείρηση καί μετάγγιση αΐματος.

Λίγο πιο κάτω, στον Ερυθρό Σταυρό, κοίτονταν στο χειρουργικό κρεββάτι 
ό ήρωας 'Υπουργός, πού τον φρόντιζαν οί καλλίτεροι Έλληνες επιστήμονες χωρίς 
πολλές ελπίδες.

Την ίδια πάλι ώρα, στο στρατιωτικό Νοσοκομείο, οί χειρουργοί προσπαθούσαν 
νά βγάλουν άπ’ τό κορμί τού άστυφύλακα Καράντζαλη τά κομμάτια τής χειρο
βομβίδας πού είχαν σφηνωθή άνθίγοντας τρομερές πληγές.

Καί στο εργαστήριο τού Νεκροτομείου μεταφέρθηκε ένα πτώμα. Ή ταν τα 
παραμορφωμένο πτώμα τού άστυφύλακα Πινακούλια, πού χτυπημένος βαρειά πέ- 
θανε άμέσως.

** *
Ή καρδιά τοΰ 'Υπουργοϋ έπαψε νά χ τυπ ά .
"Υστερα άπό δυο μέρες τό σκήνωμα τού 'Υπουργού μετεφέρθη στη Μητρό

πολη, κ ι’ έγινε προσκύνημα. Πέρασε μπροστά του ό λαός, πού τον άγαποΰσε καί. 
πού πάντα έδειχνε μέ την ψήφο του δτι αυτός ήταν ό εκλεκτός μεταξύ τών έκλεκτών.

Καί κατά την κηδεία του, οΐ ’Αθηναίοι, σάν έκπρόσωποι ίλών τών 'Ελλήνων*
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σκορπούν άνθη καί καίνε λιβανωτό σέ κείνον πού πιστός στα ιδανικά της Ελλη
νικής Πατρίδος, στά ιδανικά τής Δημοκρατίας καί τής κοινωνικής ελευθερίας, 
στάθηκε μπροστά στο βάρβαρο κϋμα τοϋ κομμουνισμού καί πολέμησε μέ πίστη, 
θυσιάζοντας τά πάντα, δίνοντας τη ζωή του.

Κι’ όταν τό σεπτό σκήνωμα τοϋ 'Αγίου αυτού τής Πατρίδος μάρτυρος, τοϋ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ, τό έδέχετο ή ’Αττική γή άκούστηκε ή φωνή τού Κυρίου, νά 
έρχεται βαρειά άπό τά πέρατα των αιώνων.

«Άνέστη Κάϊν έπί ’Άβελ τον άδελφόν αυτού καί άπέκτεινεν αύτόν». Καί 
τότε ή ποιητής είπε :

Στον ούρανό ό καπνός
Ά π ’ τό βωμό σου δέν άνέβαινε
Καί θέριεψεν ό φθόνος γιά τον άδερφό σου.

Τό χέρι σήκωσες 
Αίματοδίψαστο,
Κ’ έπεσε θύμα άθωο
Κι’ άδικο θύμα ό ’Άβελ
Πού είναι ό άδελφός σου, Κάϊν ;

Νά δίωξης άπ’ τον κόσμο θέλησες 
Την καλωσύνη ;
Τοϋ Θεαγάπητου τού 'Ωραίου 
Την οψη ν’ άποσβύσης θέλησες;

Δέν είδες ;
Τό αίμα του όλο τό πιε ή γή,
Τά δάση κ ’ οί άγροί τό ρούφησαν, 
Μηδέ σταλαματιά δέ χάθηκε...

Ζής καί θά ζήσης, Κάϊν!
Τού Θεού τό χέρι σφράγισε 
Στο μέτωπό σου γιά ποινή 
Τής ζωής τό χάρισμα.

Μά ούδέ τον άδερφό σου δέ θανάτωσες. 
'Η ομορφιά του άνθεΐ 
Κάθε Άνοιξη,
Καρπίζει κάθε Καλοκαίρι 
'Η καλωσύνη του,
Τώρα καί πάντα
Καί στούς αιώνες των αιώνων!

’Εκεί είναι ό άδερφός σου, Κάϊν.

Νά τον σκοτώσης δέν μπορείς.
Τού κάκου τον χτυπάς άκόμα 
Στής χειμωνιάς τό πάλεμα.
Τού κάκου χύνεσαι
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Βοριάς καί πάγος καί νεροποντή
Καί σίφουνας
Για νά τον καταλύσης

Καλός κ ι’ ωραίος εκείνος
Στον κόσμο πάλι θ’ άνασταίνεται
Καί τής θυσίας του ό καπνός θά υψώνεται
Καλόδεχτος
Στοϋ Θεοϋ τό Θρόνο.

** *
ΝαίΙ.,.ό δολοφόνος εζησε.,.Κι’ όταν άνοιξε τά μάτια του στο κρεββάτι τοϋ 

^Νοσοκομείου άντίκρυσε όχι τούς κακούργους συντρόφους του αλλά τούς εκπρο
σώπους τοΰ Κράτους, άντίκρυσε κείνους πού τοϋ φώτισαν τό σκοτισμένο μυαλό καί 
τοϋ άνοιξαν τά μάτια γιά νά ΐδή τήν άλήθεια.

Καί ό τυφλός αυτός στήν ψυχή, είδε καί πίστεψε ότι έκανε τό πιο μεγάλο 
έγκλημα,...σκότωσε τον πατέρα του...καί μετάνοιωσε κι’ έκλαψε πικρά...καί σήκωσε 
τό χέρι του γιά νά δείξη τούς πραγματικούς δολοφόνους κείνους πού κρυμμένοι 
πίσω άπό διάφορα μίση, άντίνομοι καί άφαντοι τον ώπλισαν καί τον έσπρωξαν στο 
Ιγκλημα προσπαθώντας κατόπιν οί ίδιοι νά τον δολοφονήσουν κι’ αυτόν.

’Έτσι ή ’Αστυνομία, γρήγορα άνακάλυψε όλους τούς εγκληματίες, πού πιστοί 
στις εντολές τής κομμουνιστικής ήγεσίας, παρασκεύασαν καί έξετέλεσαν τό έγ
κλημα.

'Η Δικαιοσύνη τής Πατρίδος έξέδωσε τήν άπόφασή της.
Έχάρισε τή ζωή τοϋ Μουτσογιάννη τοϋ νέου πού παραπλανημένος χτύπησε 

τον 'Υπουργό. Μά κατεδίκασε σέ θάνατο τούς σκοτεινούς εκείνους υπανθρώπους 
-πού ώπλισαν τό χέρι τοΰ νέου αύτοΰ καί τον έσπρωξαν στή δολοφονία.

Και τό τέλος γράφτηκε ένα πρωινό...
Οί κατάδικοι δειλοί, ζωντανά πτώματα, δεμένοι στούς πασσάλους τής προ

δοσίας καί τοΰ εγκλήματος, άκοΰνε ώχροί καί τρέμοντες τήν απόφαση τοϋ Έλλη- 
•νικοΰ Λαοΰ πού τή διαβάζει ό Εισαγγελέας σιγά-σιγά.

Ό  παππάς λέει τις τελευταίες ευχές στο Θεό, νά δεχθή τούς αμαρτωλούς αυ
τούς κ ι’ όστερα... ένα πρωινό...

Τό εκτελεστικό απόσπασμα έκτελεΐ τό θλιβερό καθήκον του.
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Ε'
ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ (Π.Κ. 306 καί 307)

I.—Γενικά.—'Ορισμός.
II.— Υποκείμενον τον εγκλήματος και είδικώτερον συμμετοχή είς έκθεσιν.

1. Είδικα'ι έπ ί μέρους μορφαί έκθέσεως.
2. Πλείονες συμμέτοχοι κατά  την τέλεσιν του εγκλήματος.

I. Γενικά.—'Ορισμός.
Ώ ς έν αρχή της παρούσης άναπτύξεως έλέχθη, ή έκθεσις δεν συνιστα έγ

κλημα στρεφόμενον άμέσως κατά τής ανθρώπινης ζωής, αλλά τοιοΰτον διακινδυ
νεύσει.^ αύτής. 'Η όρθότης τής άπόψεως ταύτης είναι άναμφισβήτητος. Δι’ δ κα ί 
ύπό παρομοίων σκέψεων όρμώμενοι παρ’ ήμΐν, συγγραφείς τινές, ύπεστήριξαν δτι. 
ή έ'κθεσις, μονομαχία καί άμβλωσις, θά έ'δει νά τοποθετηθώσιν εις ίδιον Κεφάλαιον 
τοΰ Νόμου, ώς εγκλήματα συνιστάμενα εις την διακινδύνευσιν τής άνθρωπίνης ζωής.. 
Τήν άποψιν ταύτην ύπεστήριξε κυρίως, ό έκ των μελών τής ’Επιτροπής, ήτις καί. 
έπεράτωσε τήν τελευταίαν άναθεώρησιν τοΰ Σχεδίου καί τοΰ Εισαγωγικού Νόμου 
τοΰ Κώδικος έν έτει 1948, υφηγητής κ. Ζαγκαρόλας. (Ποιν. Χρ. Τόμος Α σελ.. 
495). Τελικώς δμως ή άποψις δεν έγένετο αποδεκτή, διότι καί ή έκθεσις καί ή άμ- 
βλωσις άποτελοΰν έγκλήματα συνυφασμένα προς τήν άνθρωπίνην ζωήν, ή δέ δια
γραφή των έκ τοΰ κεφαλαίου τοΰ πραγματευομένου περί των κατά τής ζωής έγκλη- 
μάτων τοΰ Π. Κ., έθεωρήθη ότι δέν συμβιβάζεται προς τάς παρ’ ήμΐν κρατούσας 
άντιλήψεις. ’Εκτός των άνωτέρω, έπροτάθη περαιτέρω, ή διαγραφή τής έκθέσεως, 
έκ τοΰ Ποιν. Κώδικος, ώς αύτοτελοΰς έγκλήματος καί ή υπαγωγή αύτοΰ εις γενι- 
κώτερόν τι άδίκημα προκλήσεως κινδύνου διά τήν ζωήν καί τήν ύγέίαν καί τό όποιον 
θά συνίστατο εις τήν έν γνώσει καί έλαφρα τή συνειδήσει έκθεσιν άνθρώπου είς άμε
σον δίνδυνον τής ζωής ή είς σπουδαϊον κίνδυνον τής υγείας. Τήν οδόν ταύτην ήκο- 
λούθησε καί ό Ελβετικός Ποιν. Κώδιξ τοΰ 1937, δ στις πλήν των συνήθων έγκλη- 
μάτων διακινδυνεύσεως τής ζωής, ήτοι τής έκθέσεως έν στενή έννοια καί τής μονο
μαχίας, προβλέπει ιδιαιτέρως καί περί τής διακινδυνεύσεως τής ζωής έν γένει,. 
άφιερών έπί τοΰ άντικειμένου συμπληρωματικήν διάταξιν ύπό τον τίτλον «Mise- 
en dangor de la  vie» δι’ ής καί τιμωρεί, τήν κατ’ άλλον τρόπον είς κίνδυνον Ικθε- 
σιν τής ζωής. Ώ ς δμως περαιτέρω τονίζεται, ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεως, ή 
ύπαγωγή είς γενικώτερόν τι άδίκημα τής διακινδυνεύσεως τής ζωής έν γένει δέν έγέ
νετο άποδεκτή, καθ’ δσον, έφ’ δσον δέν καθορίζωνται κατ’ ούδένα τρόπον τά μέσα,, 
δι’ ών, προκαλεϊται ό κίνδυνος, είναι άδύνατον νά έκτιμηθή ή έκτασις τής διατά- 
ξεως ταύτης, ήτις διά τούτο θά ήτο επικίνδυνος, άλλά καί σπουδαϊον κώλυμα, διά 
τήν έλευθερίαν πάσης κινήσεως καί πάσης δράσεως.

Πάντα ταΰτα λοιπόν ήγαγον τόν Νομοθέτην τοΰ Κώδικος ήμών νά συμπερι-
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λάβη μεταξύ των κατά της ζωής εγκλημάτων καί το τοιοΰτον της έκθέσεως, ως 
καί μέ τον καταργηθέντα Π. Ν. ημών, συνέβαινεν.

'Ο νέος Κώδιξ περί τής έκθέσεως προβλέπει εις τό άρθρον 306 αυτού. Κατ’ 
αύτό «1. 'Ο εκθέτων έτερον καί περιάγων αύτον ούτως εις θέσιν άβοήθητον, ώς καί 
ό έκ προθέσεως άβοήθητον άφήνων πρόσωπον τελούν ύπό την προστασίαν αυτού 
ή προς διατροφήν καί περίθαλψιν ή τήν μεταφοράν τού όποιου είναι ύπόχρεως, ή 
πρόσωπον, τό όποιον ύπαιτίως ούτος έτραυμάτισε, τιμωρείται διά φυλακίσεως τού- 
λάχιστον έξ μηνών. 2. ’Εάν, συνεπεία τής πράξεως, έπήλθεν εις τήν υγείαν τού πα- 
θόντος βαρεία βλάβη, επιβάλλεται κάθειρξις μέχρι δέκα έτών, εάν δέ συνεπεία τής 
πράξεως έπήλθεν ό θάνατος τού παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξις τουλάχιστον εξ 
έτών».

’Εξ άλλου ό καταργηθείς Π. Ν., περί τής έκθέσεως ώμίλει κατά σύμπτωσιν 
καί ούτος, ωσαύτως εις τό άρθρον 306 αυτού. Κατά τήν σχετικήν τούτου διάταξιν, 
ώς ένοχοι έκθέσεως χαρακτηρίζονται οί γονείς οΐ ά π ο μακρύ ν ον τες κ α ί  έγκατα- 
λείποντες τό τέκνον των, τό όποιον λόγω νεαρας ήλικίας, νόσου ή αναπηρίας, δεν 
δύναται νά εύρη έν έαυτώ βοήθειαν, ώς έπίσης καί έκεΐνοι, οΐ όποιοι φέρονται παρο
μοίως προς τέκνα ή προς νοσοΰντας ή προς άναπήρους, εις τήν περίθαλψιν τών ό
ποιων είναι υπόχρεοι. Περαιτέρω, ό έν λόγω Νόμος, όμιλεϊ περί τών κατά τ£>ν δρα
στών έπιβαλλομένων ποινών κατά τρόπον άκρως περιπτωσιολογικόν καί συνεπώς 
ούχί ένδεδειγμένον καί άντεπιστημονικόν.

Έ κ τής άντιπαραβολής τών έν λόγω διατάξεων διαπιστοΰμ,εν, δτι ό νέος 
Κώδιξ, έπιφέρει ουσιώδεις έπί τού θέματος μεταβολάς κάί "δή κυρίως: 1) ’Αναγνω
ρίζει ούτος δύο μορφάς έκθέσεως, κατ’ άντίθεσιν προς τόν Π. Ν., καθ’ δν μόνον 
έκθεσις ώς ιδιαίτερον έγκλημα ύφίσταται· 2) Ευρύνει τόν κύκλον τών προστατευο- 
μένων προσώπων, άτινα κατά τόν Π. Ν. ήσαν μόνον παιδία, νοσοΰντες ή ανάπηροι 
καί 3) Περιορίζει τήν άκραν περιπτωσιολογίαν τών ποινών, εις τρόπον ώστε ή 
περί έκθέσεως διάταξις νά είναι σύμφωνος προς ένα έπιστημονικόν ορισμόν.

Οί λόγοι ένεκα τών οποίων ό νομοθέτης τού νέου Κώδικος, έπέφερε τάς μετα
βολάς ταύτας, έκτίθενται κατωτέρω καί δή κατά τήν άνάπτυξιν τών έπί μέρους ει
δικών θεμάτων.

'Ορισμός. Έ κ τών άνωτέρω λοιπόν προκύπτει δτι «Έκθεσις είναι ή παρ’ 
οίουδήποτε μεταφορά, προσώπου τινός, εις άλλον τόπον καί έντεΰθεν περιαγωγή αυτού 
εις θέσιν άβοήθητον, ώς καί ή έγκατάλειψις εις παρομοίαν (άβοήθητον) θέσιν προ
σώπου ανικάνου νά βοηθήση εαυτό, παρά τών προς τούτο ύποχρέων, ή προσώπου 
τραυματισθέντος ύπαιτίως υπό τίνος, παρά τού τελευταίου τούτου».

II. Υποκείμενον τοΰ έγκλήματος καί είδικώτερον συμμετοχή εις 
έκθεσιν.
1. Ε ί δ ι κ α ί  έ π ί  μ έ ρ ο υ ς  μ ο ρ φ α ί  έ κ θ έ σ ε ω ς .

Κατά τά άνωτέρω έκτεθέντα, υπό τό Κράτος τού προϊσχύοντος δικαίου μας, 
έκθεσιν διέπραττον, μόνον πρόσωπα, μεταξύ τών όποιων πρωτίστως οί γονείς, 
άτινα ειχον τήν ύποχρέωσιν προς έπιμέλειαν καί περίθαλψιν τού άνικάνου νά βοηθήση 
εαυτό προσώπου (λόγω νεαρας ήλικίας, νόσου ή αναπηρίας). Άπητεΐτο δηλ. ιδιαι
τέρα ίδιότης (γονείς) ή σχέσις (νοσοκόμος κλπ .) μεταξύ υποκειμένου καί αντικει
μένου εις πάσαν περίπτωσιν, μέ άποτέλεσμα νά έμφανίζηται ή έκθεσις, πάντοτε, 
ώς ιδιαίτερον έγκλημα (delictum proprium). Άντιθέτως δμως ό νέος Κώδιξ 
διακρίνει δύο μορφάς έκθέσεως, ήτοι: 1) τήν έν σ τ ε ν ή  έ ν ο ί <κ έ κ θ ε σ ι ν ,  
καθ’ ήν προς πραγματοποίησιν τού έγκλήματος απαιτείται ή μεταφορά τού έκτι- 
θεμένου, εις οίονδήποτε τόπον, έντεΰθεν δέ ή περιαγωγή αυτού εις θέσιν άβοήθητον
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καί 2)' τήν περίπτωσίν καθ’ ήν τό έγκλημα πραγματοποιείται διά της, δι’ άπομακρύν- 
σεως τοϋ ύποχρέου, απλής έγκαταλείψεως του έκτιθεμένου, εις την ύπάρχουσαν 
κατάστασιν.

Κατά ταΰτα λοιπόν, έν φ  κατά την πρώτην περίπτωσίν αυτουργός του έγκλή- 
ματος δύναται νά είναι πας τ ις , της τοιαύτης μορφής τής έκθέσεως συνιστώ- 
σης κοινόν ή καθολικόν έγκλημα (delictum commnium), κατά τήν δευτέ- 
ραν τοιαύτην, ώς αυτουργός τοϋ έγκλήματος δεν δύναται νά χαρακτηρισθή, εΐ μη 
ώρισμένον μόνον πρόσωπον, έχον ώρισμένας ιδιότητας ή τελούν εις ώρι- 
σμένην σχέσιν μετά τοϋ έκτιθεμένου. Είναι δέ τοϋτο κατά τήν ρητήν διατύπωσιν 
τοϋ νόμου παν τό άφήνον άβοήθητον πρόσωπον α) τελούν ύπό τήν προστασίαν αύτοΰ, 
β) προς διατροφήν καί περίθαλψιν τοϋ οποίου είναι ύπόχρεον και γ )  δπερ ύπαι- 
τίως έτραυμάτισεν (*-).

Ή  μορφή, όθεν αΰτη τής έκθέσεως συνιστά, ώς εις πάσαν περίπτωσίν συνέ- 
βαινεν ύπό τήν ΐσχύν τοϋ Π. Ν., ιδιαίτερον έγκλημα (delictum proprium).

Ούτω, διά τής κατ’ αύτόν τον τρόπον διατυπώσεως των περί έκθέσεως δια
τάξεων του ό ΓΙ. Κ. έπιφέρει ώρισμένας μεταβολάς έπιτυχεΐς καί άνταποκρινο- 
μένας προς τό λαϊκόν περί δικαίου συναίσθημα, ακολουθών έπί τοϋ σημείου αύτοϋ 
καί άλλας ξένας νομοθεσίας, κυρίως όμως τον Γερμανικόν Ποιν. Κώδικα. Διότι 
ουτω, αίρονται αί κατά τό παρελθόν δημιουργηθεΐσαι αμφισβητήσεις, περί τοϋ κατά 
πόσον, προς πραγματοποίησιν τοϋ έγκλήματος ήτο απαραίτητος ή άπομάκρυνσις 
κ α ί έγκατάλειψις τοϋ έκτιθεμένου, καθ’ δσον, ώς ήτο διατετυπωμένη ή σχετική 
διάταξις τοϋ Π. Ν., έδικαιολογοΰντο αί διχογνωμίαι.

'Υπό τό κράτος τής ισχύος τοϋ Ποιν. Νόμου εις πάσαν περίπτωσίν, ύπό τον 
νέον δέ Κώδικα, έκτος τής περιπτώσεως τής έν στενή έννοια έκθέσεως, ίνα θεω- 
ρηθή τις ώς ένοχος τοϋ έγκλήματος, πρέπει νά άφήση άβοήθητον πρόσωπον 
τελούν ύπό τήν προστασίαν το υ , κατά τάς, καθ’ ά άνωτέρω, εΐδικάς έπί μέρους 
τρεις περιπτώσεις. Ή  δέ τοιαύτη ύποχρέωσις δύναται νά πηγάζη είτε έκ τοϋ 
νόμου (ώς λ. χ. συμβαίνει μέ τούς γονείς, έπιτρόπους, έπιμελητάς), είτε έκ συμ- 
βάσεως (ώς λ.χ. συμβαίνει μέ τήν νοσοκόμον, ήτις έχει άναλάβει τήν νοσηλείαν 
άσθενοΰς), είτε καί έκ προηγουμένης τοϋ δράστου ένεργείας, άναλαβόντος, διά τής 
συμπεριφοράς του ταύτης έκουσίως, τήν έν τώ μέλλοντι προστασίαν τοϋ προσώπου 
τούτου (ώς έ. π. συμβαίνει μέ τον εύρόντα έκθετον βρέφος καί παραλαβόντα αύτό).

2. Π λ ε ί ο ν ε ς  σ υ μ μ έ τ ο χ ο ι  κ α τ ά  τ ή ν  τ έ λ ε σ ι ν  τ ο ϋ  έ γ κ λ ή 
μ ατ ο ς .

Έρωτάται 8μως· άν εις τήν πράξιν συμμετέσχε καί έτερός τις (ή πολλοί), είτε 
ώς συναυτουργός, είτε ώς συνεργός, είτε τέλος ώς ήθικός αύτουργός, πώς πρέπει 
νά κριθή ούτος; Έ π ί τοϋ ζητήματος, δσον άφορά τήν περίπτωσίν τής έν στενή 
έννοια έκθέσεως, ούδεμία δύναται νά γεννηθή άμφιβολία, καθ’ δσον, τοϋ έγκλήματος 
οντος κοινοΰ καί δυναμένου νά τελεσθή ύφ’ οίουδήποτε προσώπου άνεξαρτήτως 
ιδιοτήτων ή σχέσεων αύτοΰ προς τό άντικείμενον, έκαστος τών συμμέτοχων θέλει 
κριθή, κατά τό μέτρον τής συμμετοχικής αύτοΰ εις τό έγκλημα δράσεως. Οΰτω 6 
έργοδότης, δστις έκθέτει τον έν τή έργασία του παθόντα καί άδυνατοϋντα νά μερι- 
μνήση περί έαυτοΰ, εις τρόπον ώστε νά μή δύναται νά βοηθηθή παρ’ άλλων, θέλει 
κριθή ώς αύτουργός τής πράξεως, τυχόν δέ συμμέτοχοι του κατά τήν τέλεσιν τοϋ 
έγκλήματος, θέλουν κριθή ώς συνεργοί μέν άν έβοήθησαν, ήθικοί δέ αυτουργοί άν 
παρεκίνησαν. Καθ’ δμοιον τρόπον, ή μήτηρ, ή έγκαταλείπουσα είς έρημικόν μέρος τό 
νόθον νεογέννητον τέκνον της παρακινηθεΐσα προς τοϋτο, ύπό τοϋ πατρός αύτοϋ

1) Σχετική καί διάταξις τοΰ άρθρου 3 τοϋ Νόμου ΓΠΝ/1911 «Περί της έκ τής κυκλοφο
ρίας τών αύτοκινήτων εύθύνης..... »
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έραστοΰ της, θέλει κριθή, ώς αυτουργός της πράξεως, ό δέ έραστής ώς ήθικός αυ
τουργός έκθέσεως προβλεπομένης ύπό του α' έδαφίου της πρώτης § του έξεταζο- 
μένου άρθρου 306 Π. Κ.

"Οσον άφορα όμως τήν δευτέραν περίπτωσιν καθ’ ήν, ή έ'κθεσις εμφανίζεται 
ώς delictum proprium, ή άνωτέρω λύσις είναι απαράδεκτος. Διότι συναυ
τουργία του δράστου μετά προσώπου μή έ'χοντος τάς κατά νόμον άπαιτουμένας 
ιδιότητας, ήτοι μετά προσώπου ΰφ’ οό τήν προστασίαν δεν τελεί τό θΰμα, δέν δύ- 
ναται νά ύπάρξη. Τοΰτο, επειδή κατά γενικήν άρχήν του Ποινικού μας Δικαίου, ό 
μή δυνάμενος νά είναι αυτουργός του εγκλήματος, δέν δύναται νά είναι, ούτε και 
συναυτουργός αύτοϋ. Συναυτουργός όθεν, καθ’ ήν έ'ννοιαν εκλαμβάνει τούτον εις τό 
άρθρον 45 αύτοϋ ό νέος Κώδιξ, δέν δύναται νά είναι πρόσωπον, οπερ δέν άνέ- 
λαβεν ύπό τήν προστασίαν του τό θΰμα, δσον άφορα βεβαίως τήν β' περίπτωσιν 
έκθέσεως. ’Επί τοΰ θέματος ή γνώμη είναι ομόφωνος. Διά τό θεωρητικόν 8μως της 
άναπτύξεως μέρος, άναφέρομεν, οτι δέν έλλείπουν καί τινες μεμονωμέναι άντίθετοι 
γνώμαι, άναπτυχθεϊσαι ιδία έν τή άλλοδαπή (Χωραφάς Ποιν. Χρονικά. Τόμος Α' 
σελ. 116).

’Αλλ’ οίαδήποτε τοιαύτη σήμερον, παρ’ ήμίν τούλάχιστον, δέν δύναται νά 
δικαιολογηθή, της σχετικής λύσεως ρητώς έπιτασσομένης ύπό της διατάξεως τοΰ 
άρθρου 49 § 1 Π. Κ. περί τής οποίας καί κατά τήν άνάπτυξιν τοΰ περί παιδοκτονίας 
θέματος, ώμιλήσαμεν. Κατ’ αύτήν ό συμμέτοχος εις ιδιαίτερον έ'γκλημα καί άν άκόμη 
έπιχειρήση τήν πράξιν τελέσεως αύτοϋ, ούδέποτε χαρακτηρίζεται ώς αύτουργός, 
έφ’ δσον δέν συντρέχει ή έν τω προσώπω αύτοϋ άπαιτουμένη διά τήν θεμελίωσιν 
τοΰ άξιοποίνου (*) ιδιαιτέρα ΐδιότης ή σχέσις, άλλ’ ώς συνεργός τοΰ έγκλήματος. 
Ό  τοιοΰτος λοιπόν extraneus, άν μέν ό ίδιος διέπραξε τό έ'γκλημα θέλη χαρα- 
κτηρισθή καί τιμωρηθή ώς συνεργός (άναγκαϊος) τοΰ έγκλήματος, άν δέ παρεκίνησε 
ή έβοήθησεν άμέσως, θά τιμωρηθή μέ τήν ποινήν τοΰ πράξαντος, ήτις δμως δύ- 
ναται καί νά μειωθή ύπό τοΰ Δικαστηρίου, κατά τό μέτρον τής άποπείρας.

Προς πληρεστέραν κατανόησιν τής λύσεως τήν οποίαν έπί τοΰ προκειμένου 
δίδει ό Κώδιξ, άναφέρομεν τά εξής παραδείγματα:

1) Ό  Α' έραστής παρακινεί τήν Β' φίλην του νοσοκόμον νά εγκατάλειψη

2) Τοιοΰτον τι δμως δέν συμβαίνει κατά τάς περιπτώσεις τής συμμετοχής είς παιδοκτο
νίαν, έν ή ή ιδιαιτέρα ΐδιότης καί ή έκ τοΰ τοκετού κατάστασις τής μητρός, δέν άπαιτεΐται προς 
θεμελίωσιν τοΰ άξιοποίνου, άλλά διά τήν μείωσιν τής ποινής. Διότι καί άν δέν ύπήρχεν έν τω 
Νόμω ή περί παιδοκτονίας διάταξις, πάλιν ή μήτηρ δέν θά διέφυγε τής ποινής, διότι ή πράξις 
αυτής θά ήδύνατο νά ύπαχθή κάλλιστα, είς τάς περί άνθρωποκτονίας διατάξεις, ών καί πληροί 
πάντα τά στοιχεία. Καθ’ δμοιον τρόπον καί ό δράστης τοΰ ύπό τοΰ άρθρου 378 Π.Κ. προβλε- 
πομένου έγκλήματος περί ΰφαιρέσεως, ήτοι ό κλέπτων κλπ. πρόσωπον μεθ’ οδ συνδέεται δια 
συγγένειας (μέχρις ώρισμένου βεβαίως βαθμοΰ) πάλιν θά έτιμο>ρεϊτο κατά τάς περί κλοπής 
ή ΰπεξαιρέσεως διατάξεις. Δ ι’ δ καί αί διατάξεις των άρθρων 304 (παιδοκτονία) καί 378 (ύφαί- 
ρεσις) Π.Κ. συνιστώσιν εγκλήματα ιδιώνυμα, ούχί δέ ιδιαίτερα ώς λ.χ. συμβαίνει μέ την δι’ 
έγκαταλείψεως έκθεσιν, ή μέ τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 51 τοΰ Ν. 4971/31 «Περί όργανισμοΰ 
τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» καθ’ άς τιμωροΰνται μέ φυλάκισιν μόνον πρόσωπα έχοντα 
ιδιαιτέραν ιδιότητα, ήτοι μόνον ’Αστυνομικοί υπάλληλοι.

Οΰτω π.χ. κατά τό έδ. στ' αύτοϋ «Τιμωρείται μέ φυλάκισιν δύο μηνών μέχρι τριών έτών, 
πας άστυνομικός ύπάλληλος, δστις ήθελε παραιτηθή τής θέσεώς του ή άποστή τών καθηκόν
των του πριν ή έπιτραπή τοΰτο έγγράφως, ύπό τοΰ ’Αρχηγού ή χωρίς νά ύποβληθή παρ’ αύτοϋ 
τώ Άρχηγώ αίτησις προ τριμήνου περί τής τοιαύτης προθέσεώς του». Διάπραξις τοΰ προκει
μένου έγκλήματος παρ’ οίουδήποτε τρίτου μή έχοντος τήν ιδιότητα τοΰ Άστυνομικοΰ δέν είναι 
βεβαίως νοητή. Δι’ δ καί χαρακτηρίζεται τοΰτο ώς ιδιαίτερον καί ούχί ιδιώνυμον έγκλημα. Ό  
νόμος άξιοι πρός θεμελίωσί του τήν ιδιότητα τοΰ Άστυνομικοΰ. Ούχί όρθώς οθεν ό Στάϊκος 
(Τόμος Α' σελ. 594 έπ .) χαρακτηρίζει τήν παιδοκτονίαν ώς delictum proprium, δεχόμενος κατά 
συνέπειαν, δτι είς τάς περιπτώσεις συμμετοχής εφαρμόζεται ή πρώτη § τοΰ άρθρου 49. 'Ομοίως 
ό Μοσχανδρέας (σελ. 260) κλπ. Έ πί τοΰ προκειμένου, έπαναλαμβάνομεν, εφαρμόζεται ή β' §.
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τον Γ' βαρέως άσθενοΰντα, ίνα μεταβώσιν εις διασκέδασήν, παρ’ δ,τι κατά σύστασιν 
του Ίατροΰ ύποχρεοΰται αυτή είς παροχήν φαρμάκων προς τον άσθενή άνά ήμίωρον 
καί καθ’ όλην τήν νύκτα της απουσίας των. 'Η Β' συμμορφοΰται. 'Ο Γ' έμεινεν 
ούτως εις θέσιν άβοήθητον μή δυνάμενος νά έπικαλεσθή ούδένα. Κατά τά άνωτέρω 
λεχθέντα, αυτή μεν θά τιμωρηθή ως δράστης τοΰ ύπδ του άρθρου 306 § 1 έδ. β' 
Π. Κ. προβλεπομένου delictum proprium, ό δέ Α', καίτοι έν τω προσώπω αύτοϋ 
δέν συντρέχει ή ιδιαιτέρα σχέσις προς τον Γ, θέλει χαρακτηρισθή ως ήθικδς αυτουρ
γός τοΰ αύτοΰ έγκλήματος, πλήν αυτή δύναται νά μειωθή ΰπό τοΰ Δικαστηρίου (*).

2) Ό  Α' φυματικός εις τό τελευταίου στάδιον, διαμένει μόνος είς άπομεμα- 
κρυσμένον οΐκίσκον, χωρίς όμως καί νά δύναται ώς έκ τής άσθενείας του ν’ άπομα- 
κρυνθή έκεΐθευ. 'Η Β' σύζυγός του, παρακινεί προς τοϋτο τον Γ τρίτον καί μή 
έχοντα σχέσιν τινά μετ’ αύτοϋ, δστις καί μεταβαίνων εις τον οΐκίσκον τοΰ Α' δια
κόπτει τήν προς αυτόν παροχήν ΰδατος καί ρεύματος καταστρέφει δέ καί τήν τηλ/ 
κήν σύνδεσιν. Ό  Α άναμφισβητήτως μένει άβοήθητος, διότι δέν δύναται νά εύρη 
έν έαυτω βοήθειαν, οΰτε διά των ιδίων αύτοΰ δυνάμεων (μή δυνάμενος ώς έλέχθη 
ν ’ άπομακρυνθή) οΰτε καί διά τής έπικλήσεως τρίτων. Ό  Γ, δέν δύναται νά χαρα- 
κτηριοθή ώς αυτουργός τής γνήσιας μορφής έκθέσεως, άτε μή άπομακρύνας αύ- 
τόν (*). Τούτου τεθέντος ή μέν Β, θά κριθή κατ’ έφαρμογήν τής αύτής ώς άνω δια- 
τάξεως ώς αυτουργός (έμμεσος) τής ιδιαιτέρας έκθέσεως, ό δέ Γ, ώς συνεργός, 
τοΰ αύτοΰ έγκλήματος.

Έρωτάται όμως· διατί ό νομοθέτης παρέχει τήν διακριτικήν ευχέρειαν είς τον 
Δικαστήν νά δύναται νά τιμωρή κατά τό μέτρον τής άποπείρας τον extraneus ήθι- 
κόν αυτουργόν καί άμεσον συνεργόν είς deiictnm proprium, περαιτέρω δέ, διατί 
ό νόμος, δέν όμιλεΐ κσί περί τής κατά τοΰ extraneus άπλοΰ συνεργοΰ, έπιβλητέας 
ποινής;

Τήν έπί τοΰ προκειμένου άπάντησιν μάς τήν δίδει αύτός ουτος ό συντάκτης 
τοΰ Κώδικος, διά τής αίτιολογικής αύτοΰ έκθέσεως, ήτις, μεταφερομένη κατά λέξιν 
ένταΰθα, έχει ώς έξής: «Νέον έν τή διατάξει είναι ή παρεχομένη είς τον Δικαστήν 
εύχέρεια νά δύναται νά τιμωρήση μέ τήν ποινήν ήλαττωμένην κατά τό μέτρον τής 
άποπείρας τον ήθι-κόν αύτουργόν καί άναγκαϊον συνεργόν, οσάκις παρ’ αύτοΐς δέν 
συντρέχωσιν ά ί ίδιαίτεραι ιδιότητες ή σχέσεις. Ή  δικαιολογούσα τήν δυνητικήν 
ήπιωτέραν τιμωρίαν έν τή περιπτώσει ταύτη σκέψις είναι, ότι εύλογον κρίνεται ν’ 
άφεθή είς τον Δικαστήν μείζων έλευθερία, έν τή έκτιμήσει τής ποινικής ευθύνης, 
προσώπων, άτινα μή έχοντα τάς κατά Νόμον διά τον αύτουργόν άπαιτουμένας ιδιό
τητας καί σχέσεις, φυσικόν είναι νά μή έχωσι καί τήν συναίσθησιν τής παραβάσεως 
(5) τοΰ ιδιαιτέρου καθήκοντος, ήτις άποτελεΐ τήν ούσίαν τοΰ delietum proprium 
Διά τόν άπλοΰν συνεργόν έν πορομοίαις περιπτώσεσι δέν παρίσταται ανάγ
κη ειδικής μνείας, καθ’ δσον ή ποινή αύτοϋ κατ’ αρχήν είναι ήπιωτέρα τοΰ 
αύτουργοϋ ».

(Συνεχίζεται)

3) Καθ’ δμοιον τρόπον άν ό X πενθερός τοΰ Ν.άστ/κος προκαλέση τήν άπόφασιν αύτώ 
νά δωροδοκηθή ύπό τοΰ καταστηματάρχου Μ, κατά παράβασιν τοΰ άρθρου 235 Π.Κ., δυνατόν 
ουτος (ό X ) νά τιμωρηθή μέ ποινήν ήλαττωμένην.

4) Οΰτω κατά τόν Καθηγητήν κ. Χωραφάν, αυτουργός της έν στενή έννοια έκθέσεως είναι 
ό μεταφέρων τινα είς άλλον τόπον καί έντεϋθεν περιάγων αυτόν είς θέσιν άβοήθητον (Χωραφά 
τόμ. Β' σελ. 23). 'Ομοίως κατά τήν αίτ. έκθεσιν τοΰ 1933 (σελ. 463). « ’Εν τή πρώτη περι- 
πτώσει ή έκθεσις απαιτεί μετάθεσιν άπό της ύπαρχούσης καταστάσεως είς νέαν τοιαύτην».

5) Πώς είναι δυνατόν νά νοηθή τοιοϋτό τι διά τόν ήθικόν αύτουργόν ή συνεργόν της παι- 
δοκτόνου μητρός ώς, δέχονται, οί περί ών άνωτέρω συγγραφείς, παρ’ ήμΐν;



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

ΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ(,)
ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
'Η εκπαιδευτική άστυνομική άποστολή εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας της 

’Αμερικής έπραγματοποιήθη διά διάρκειαν ένδς μηνάς, ήκολούθησε δέ την κάτωθι 
εκπαιδευτικήν πορείαν εις μαθήματα, όμαδικάς έπισκέψεις καί άτομικάς κατά 
τόπους μελέτας.

—18η Μαρτίου έ.έ'., άναχώρησις έξ ’Αεροδρομίου Ελληνικού, δι’ αεροπλά
νου τής T.W.A.

—19η Μαρτίου έ.έ. άφιξις π.μ. εις Ν. Ύόρκην.
—20η Μαρτίου έ.έ., έπίσκεψις εις διαφόρους ώρας τής ήμέρας, κεντρικών 

•σημείων κυκλοφορίας τής πόλεως Ν. Ύόρκης καί Σταθμών τών υπογείων ’Ηλε
κτρικών Σιδηροδρόμων, προς δημιουργίαν αρχικής έντυπώσεως επί τών βασικών 
^προβλημάτων τής τροχαίας κινήσεως, έν όψει τής τεράστιας κυκλοφοριακής κινήσεως 
εις τήν πόλιν ταύτην.

—21η Μαρτίου.’Αναχώρησις είς Washington καί έκ ταύτης εις περιοχήν 
Herndon Πολιτείας Virginia (περί τά 21 μίλλια έξωθι τής Washington), ένθα 
λειτουργεί ’Αστυνομική ’Ακαδημία.

—Ό  μηνιαίος χρόνος τής έκπαιδεύσεώς μας είς ’Αμερικήν, ήναλώθη κατά 
τό μεϊζον μέρος είς παρακολούθησιν τών μαθημάτων εντός τής Σχολής, δπου παρε- 
μείναμεν έγκλειστοι έπί 2 εβδομάδας καί κατά τό υπόλοιπον μέρος είς έπισκέψεις 
-προτύπως έργαζομένων ’Αστυνομιών είς τήν Πολιτείαν τής ΝΕΑΣ ΥΕΡΣΕΗΣ 
καί ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.

—Τό Πρόγραμμα έκπαιδεύσεώς περιέλαβεν.
—Θεωρητικήν έκπαίδευσιν
—Τεχνικήν έκπαίδευσιν
—Διαλέξεις
—Επισκέψεις είς 'Ομοσπονδιακήν ’Αστυνομίαν (F. Β. I.) καί άλλαχοϋ καί 

Επισκέψεις είς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας Πόλεων, χωρίων καί Πολιτειών ώς κάτωθι:
I. Ή έκπαίδευσις έν τη Σχολή.
—Είς τήν Σχολήν μάς έδιδάχθησαν τά εξής μαθήματα, ύπό ειδικών Καθη

γητών, πρώην πρακτόρων ή Καθηγητών τής F. Β. I. καί ’Αξιωματικών τής Πολι
τειακής ’Αστυνομίας τής ΝΕΑΣ ΥΕΡΣΕΗΣ, ήτις θεωρείται έκ τών καλλιτέρων 
είς τό είδος της.

1) 'Ιστορία τώ ν ’Αστυνομιών τώ ν Η.Π.Α.
2) ’Αστυνομικά συστήματα είς Η.Π.Α. ώς έχουσι σήμερον. 'Ομο

σπονδιακή ’Αστυνομία (F. Β. I.). Διάφοροι είδικαί Άστυνομίαι. Πολιτειακή ’Α
στυνομία (State Police). Νομαρχιακή ’Αστυνομία (Country Police). Δημοτική 
’ Αστυνομία (Gity-Towship-Village Police).

(*) Ή  μελέτη αυτή είναι ή επίσημος έκθεσις της εκπαιδευτικής ’Αστυνομικής ’Απο
στολής είς Η.Π.Α. ήτις άπετελεΐτο άπό τούς κ.κ. ’Αστυν. Δ)ντάς Β' Σπυρ. Κουτσουρούμπαν 
καί Βαρσάμην Παυλόπουλον, ’Αστυνόμον Α' Μιχ. Βούλγαρην, Ταγματάρχας Χωρ)κής Γεώργ. 
Νικολόπουλον, Ίωάν. Δευκέαν, Άντων. Πέτταν καί Μοίραρχον Κ. Μπράμην. Ή  άποστολή 
.έπραγματοποιήθη τόν μήνα Μάρτιον—’Απρίλιον τοϋ 1954 καί ήτο διάρκειας ενός μηνός.
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3) Ό ργάνωσις και δικαιοδοσία έκάστης ’Αστυνομίας.
4) Περί παρακολουθήσεως εν γένει. (Σκοπός-διάφοροι τρόποιπαρακο- 

λουθήσεως-μέθοδοι παρακολουθήσεως χρησιμοποιούμενοι έν Άμεική κλπ. χρήσις: 
νεωτέρων επιστημονικών μέσων παρακολουθήσεως).

5) Χρησιμοποίησις τεχνικώ ν επιστημονικών μ έσω ν.(Θεωρητική καί. 
πρακτική έκπαίδευσις εις τήν φωτογραφικήν). (Χρήσις διαφόρων τύπων φωτογρα
φικών μηχανών—τηλέφακοι—υπέρυθροι άκτϊνες). Μαγνητόφωνα. ■—(διάφοροι τύ
ποι μαγνητοφώνων καί τρόποι χρήσεως τούτων—άπόκρυψις μικροφώνων προς 
παρακολούθησιν καί καταγραφή συνομιλιών—τρόποι παροκολουθήσεως τηλ /κών 
συνδιαλέξεων κλπ. —Χρησιμοποίησις καθρεπτών διπλής κατευθύνσεως—Χρήσις- 
ύπεριωδών άκτίνων).

6) Περί σαμποτάζ (τρόποι έκτελέσεως, διάφοροι τύποι εκρηκτικών καί. 
εμπρηστικών βομβών-πιθανοί στόχοι-τρόπος δράσεως σαμποτέρ-τρόπος τακτικής: 
άνακρίσεως σαμποτέρ-τρόποι άνιχνεύσεως σαμποτάζ κλπ. κλπ.

7) Έ πίδειξις διά κινηματογραφικών προβολών του τρόπου άνιχνεύσεως 
εγκλημάτων, παρακολουθήσεως υπόπτων κλπ. κλπ.

II. Ε π ισ κέψ εις .
α) Έπεσκέφθημεν ώς προαναφέρεται διαφόρους ’Αστυνομίας, προς παρα

κολούθησή έν τή πράξει τοϋ τρόπου λειτουργίας των,' ώς τήν 'Ομοσπονδιακήν 
’Αστυνομίαν (F.B .I.) Πολιτειακήν ’Αστυνομίαν (State Police) τής Πολιτείας Ν. 
Ύερσέης καί ’Αστυνομικήν Σχολήν ταύτης, ’Αστυνομίαν πόλεως Harisson τής 
Πολιτείας Ν. 'Υόρκης, ’Αστυνομίαν Νέας 'Υόρκης καί ’Αστυνομικήν ’Ακαδημίαν 
αυτής.

β) Κατά τάς επισκέψεις μας αύτάς, μάς έγένοντο διαλέξεις περί τής λει
τουργίας των καί επιδείξεις τών χρησιμοποιουμένων ύπ’ αυτών τελειοτάτων έπι- 
στημονικών μέσων άνιχνεύσεως καί καταπολεμήσεως τοϋ έγκλήματος. 'Ομοίως 
μάς έπεδείχθησαν τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα τηλεπικοινωνίας. Τηλέ
φωνα ύπερβραχέων κυμάτων, ενσύρματοι καί άσύρματοι τηλετυπικαί μηχαναί,. 
τηλεφωτογραφικαί μηχαναί, Autotelegraphs, άσύρματα τηλέφωνα έπί αύτοκι- 
νήτων Handle Talkins, μηχανήματα ραντάρ, έξακριβώσεως ταχύτητος αυτοκι
νήτων κλπ. κλπ.

III. Εντυπώσεις.
Θά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν έν δλίγοις περιγραφήν τών έντυπώσεων ήμών- 

καί τών έξ αύτών συμπερασμάτων μας. Προς περισσοτέραν κατανόησιν, θά περι- 
γράψωμεν έν συντομία τά εις Η.Π.Α. ύφιστάμενα συστήματα καί λειτουργούσας 
’Αστυνομίας.

—Εις Η. Π., δεν υπάρχει ένιαΐα Διοίκησις τών ’Αστυνομικών Δυνάμεων τής 
Χώρας, όπως παρ’ ήμΐν, άλλά καί εις τήν ’Αστυνομίαν παρατηρεΐται ή ιδία εύρεΐα 
άποκέντρωσις ή ύφισταμένη καί εις τούς λοιπούς κλάδους τής Διοικήσεως.

—'Υπάρχουσι πέντε τουλάχιστον βαθμοί, ούτως είπεΐν, ’Αστυνομικών 'Υπη
ρεσιών εις Η. Π., οί όποιοι άντιστοιχοϋσιν έν γενικαΐς γραμμαϊς προς τάς άνα- 
λόγους διοικητικάς διαιρέσεις τής Χώρας.

—Κατά σειράν έκτάσεως δικαιοδοσίας είναι :
1) 'Υπηρεσίαι τινές 'Ομοσπονδιακών 'Υπουργείων, έπιβλέπουσαι τήν έφαρ- 

μογήν ώρισμένων ομοσπονδιακών Νόμων, άσκοϋσαι έν τή έκτελέσει τών καθη
κόντων των αύτών, αστυνομικά καθήκοντα, έφ’ όλης τής έκτάσεως τών Η. Π.
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2) Ή  Πολιτειακή ’Αστυνομία έκάστης των 49 Πολιτειών τής ’Αμερικής 
(Είδος Δ/νσεως Έγκληματολογικών 'Τπηρεσιών).

3) Σερίφαι (Sheriffs) καί βοηθοί τούτων εις πλέον των 3000 Νομών (Coun
ties) καί έπί πλέον ολίγαι έπαρχιακαί Άστυνομίαι αίτινες είτε ενεργούν παρ’ αύτώ, 
ή τον άντικαθιστοϋν.

4) Άστυνομίαι πλέον τών 1000 μεγάλων πόλεων (Cyties) καί πλέον τών· 
20:000 πόλεων καί έπί πλέον άγνωστος άριθμός μικροτέρων περιοχών (Maciste- 
rial) καί περιοχών μικρών ’Επαρχιών (Country Districts) εις τάς Δυτικάς καί 
Νοτίους Πολιτείας.

5) 'Η ’Αστυνομία υπέρ 15.000 χωρίων καί μικροτέρων κοινοτήτων όμοϋ μέ 
μικρόν άριθμόν άνδρών ύπηρετούντων εις Δημοσίους ’Οργανισμούς.

-—’Εκτός τών άνωτέρω ’Αστυνομιών, υπάρχουν Άστυνομίαι πάρκων. Άστυ- 
νομίαι γεφυρών (περά τοΐς διαφόροις Δήμοις). ’Αστυνομία Διαπολιτειακών Πάρκων- 
(Interstate Parks) καί πολλαί άλλαι.

—Τό κυριώτερον καί πλέον εντυπωσιακόν γεγονός τών ’Αστυνομικών τών 
Η.Π.Α. είναι ή πλήρης άποκέντρωσις τούτων. Ά πασαι αί Άστυνομίαι έκ τών προα- 
ναφερθεισών, είναι παντελώς άνεξάρτητοι άλλήλων.

Έκάστη Πολιτεία, Δήμος ή Κοινότης, έχει τήν ΐδικήν της Αστυνομίαν ήτις 
υπάγεται εις τον Κυβερνήτην, Δήμαρχον ή Κοινοτικόν Συμβούλιον άντιστοίχως,, 
παρ’ ών καί συντηρείται.

—Καμμία άλλη Χώρα εις τον κόσμον δεν έχει δώσει τοιαύτην δύναμιν καί. 
ανεξαρτησίαν εις τάς τοπικάς Διοικητικάς Άρχάς. Καί εις τή ν ’Αγγλίαν άκόμη όπου 
ισχύει άνάλογος θεσμός τής Δημοτικής ’Αστυνομίας, υπάρχει έξάρτησις καί έλεγχος, 
παρά του 'Υπουργείου ’Εσωτερικών καθώς καί οικονομική ένίσχυσις ύπό τούτου.

—Εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, ούδεμία έπέμβασις, έλεγχος ή οικονομική 
ένίσχυσις τοϋ 'Ομοσπονδιακού Κράτους ή τής Πολιτείας γίνεται.

Τό τοιοΰτον σύστημα έχει ώρισμένα πλεονεκτήματα έχει όμως καί πολλά, 
έλαττώματα, έν τών οποίων είναι ή παρατηρουμένη πολλάκις σύγκρουσις άρμοδιο- 
τήτων τών ’Αστυνομιών.

Άλλο έλάττωμα είναι ή δημιουργία πολλών ειδ ικών’Αστυνομικών Υπηρε
σιών διά περιορισμένους σκοπούς.

—Παρά τά έλαττώματα ταϋτα, ή ’Αστυνομία τών Η. Π., έχει μέχρι σήμερον· 
άντεπεξέλθει καλώς εις τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος γενικώς, λόγω τοϋ τελειότατου 
τεχνικοΰ έφοδιασμοΰ τών ’Αστυνομιών, άκόμη καί τών μικροτέρων μονάδων, αλλα 
καί τής εύχερείας μεθ’ ής είναι προσιτά τά Κεντρικά ’Επιστημονικά έργαστήρια 
εις δλας τάς Αστυνομίας καί τοϋ έπιδεικνυομένου πνεύματος συνεργασίας.

—Πολλά σχέδια έχουν προταθή διά μερικήν ένοποίησιν τών πολλών Α στυ
νομικών 'Υπηρεσιών, άλλά μέχρι τοΰδε κανέν δεν έχει υίοθετηθή.

—Θά έξετάσωμεν ήδη κάπως έκτενέστερον τάς άνωτέρω μνημονευθεισας 
διαφόρους ’Αστυνομίας, άναφέροντες καί τήν δικαιοδοσίαν έκάστης τών ειδικών 
’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών.
Α ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΟΜΟΣΜΟΝΔΙΑΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΧΟΥΣΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΝ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΝ ΕΦ’ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

Διάφορα 'Υπουργεία τής 'Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως τών Η.Π. έχουσιν 
ώς προαναφέραμεν 'Υπηρεσίας τινας, έξαρτωμένας έξ αυτών, εις άς δι’ ειδικών- 
Νόμων έχει άνατεθή ή δίωξις ώρισμένων άδικημάτων, δι’ ά είτε λόγω τής ίδιαζουσης 
φύσεώς των, τής σοβαρότητός των, ή τοϋ διεθνούς των χάρακτήρος, δέν θεωρείται, 
έπαρκής καί αποτελεσματική ή δίωξις διά τών τοπικών ’Αστυνομιών. Ούτω καθ’ 
'Υπουργεία, ύφίστανται αί εξής Ύπηρεσίαι:
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I. Ύπουργεΐον Οικονομικών.
Εις αύτό υπάγονται :
1) Ειδικοί πράκτορες έχοντες άστυνομικήν εξουσίαν έπί παραβάσεων 

των Νόμων περί ’Εθνικού εισοδήματος.
2) Ειδική 'Υπηρεσία.
—Προλήψεως καί έρεύνης έπί παραβάσεων άφορωσών την φορολογίαν του 

οινοπνεύματος.
—Αύτη έχει δικαιοδοσίαν επίσης έπί των φορολογικών Νόμων των άφορών- 

των τά πυροβόλα όπλα.
3) 'Υπηρεσία Τελωνείων.
—’Έχει ώς δικαιοδοσίαν τήν έφαρμογήν των τελωνειακών κλπ. Νόμων, διά 

περιπολιών εις τά σύνορα καί έλέγχου τών διαφόρων μεταφορικών μέσων (ξηράς, 
θαλάσσης, άέρος).

—Τήν πρόληψιν λαθρεμπορίας έμπορευμάτων.
4) Γραφεΐον ναρκωτικών.
Εφαρμόζει τούς περί ναρκωτικών Νόμους.
—Πάντως δεν άσχολεΐται εΐδικώς μέ τήν άπαγόρευσιν τής πωλήσεως καί 

αγοράς ναρκωτικών, άλλά μέ τήν παράλειψιν καταβολής του φόρου τών οΰτω λα
θραίων άγοραπωλησιών ύπό προσώπων μή έχόντων προς τούτο άδειαν.

—Καί συνεργάζεται μέ τάς διαφόρους Πολιτείας διά τήν καταστολήν τής 
εμπορίας τών ναρκωτικών γενικώς.

5) Μυστική Υ πηρεσία.
—Αότη ώργανώθη τό 1865. ’Έχει δικαιοδοσίαν όλως περιέργως :
α) Τήν Προστασίαν τού Προέδρου τών Η. Πολιτειών καί τών μελών τής 

■οικογένειας του καί τήν φύλαξιν τού Λευκού Οίκου καί τής περιοχής του.’
β) Τήν δίωξιν τής κιβδηλείας καί παραχαράξεως τών Νομισμάτων καί 

άξιών τών Η. Π.
γ ) Τήν έρευναν έπί πλαστογραφιών τών Κυβερνητικών γραμματίων.

II. Ύπουργεΐον Ταχυδρομείων.
Τούτο διαθέτει έπιθεωρητάς μέ τήν έξής δικαιοδοσίαν :
1) Τήν έρευναν διά τάς κλοπάς τών ταχυδρομείων.
2) Παραβάσεις τών ταχυδρομικών Νόμων.
3 ) Ταχ/κάς άπάτας—παράνομα λαχεία—τά άδική ματα έκβιασμοΰ τά έκτε- 

λουμενα δι’ έπιστολών στελλομένων διά τών ταχυδρομείων καί τάς πλαστογρα
φίας ταχ/κών έπιταγών καί ταμιευτηρίων.

III. Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης.
Εις αύτό υπάγονται :
1) 'Η 'Υπηρεσία Μεταναστεύσεως καί ’ Ιθαγένειας. ('Υπηρ.’Αλλοδαπών), 

οι πράκτορες τής οποίας, έχουσι δικαιοδοσίαν έπί τών έξής :
α) ’Έρευναν έπί παραβάσεων τών Μεταναστευτικών Νόμων καί τών περί 

’Ιθαγένειας.
β) Τήν άνακάλυψιν καί άπαγόρευσιν λαθραίας εισόδου άλλοδαπών, διά περι

πολιών εις τά σύνορα, δι’ ήν ύπόθεσιν ύφίσταται ειδικόν Σώμα ή ’Αστυνομία Συ
νόρων (Border Police), έφωδιασμένον μέ τελειότατα μέσα οπλισμού, κινήσεως καί 
τηλεπικοινωνίας.

2) Τό περίφημου F. Β. I. (Federal Bureau of Investigation—'Ομοσπον
διακόν Γραφεΐον ’Ερευνών).
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—Διά τό έχουσι γραφή πολλά καί είναι γνωστή έν πολλοίς ή δράσις
του καί ό άγων του, ιδίως κατά τά έτη 1934—1950 κατά του γκαγκστερισμού, 
υπό την άρχηγίαν του Τζών Έντγκαρ Χοΰβερ, του καί ήδη ’Αρχηγού καί 
δστις άγων έληξε μέ την σχεδόν έξάλειψιν τής φοβέρας αύτής πληγής των 'Ηνω
μένων Πολιτειών.

—Είναι γνωστή επίσης ή καταπληκτική δράσις του F.B.I. κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εις τον τομέα τής άντικατασκοπίας όπου 
έσημείωσεν θαυμάσια άποτελέσματα. Προς τον σκοπόν αυτόν, είδικώς κατά τον 
πόλεμον, εΐχεν ένισχυθή μεγάλως εις προσωπικόν ώστε ένώ κατά τήν ειρηνικήν 
περίοδον, καί σήμερον ετι, ή δύναμις τοϋ F.B.I. δέν υπερβαίνει τούς 700 άνδρας, 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου ειχεν υπέρ τούς 6000 δύναμιν.

—’Ήδη τό F.B.I. έχει έπιβληθή είς τήν συνείδησιν τοϋ ’Αμερικανικού Λαοΰ, 
οί ’Αμερικανοί δέ, καί δικαίως, είναι υπερήφανοι διά τήν άρτίαν αυτήν όργάνωσιν 
άσφαλείας έναντι των εσωτερικών καί εξωτερικών έχθρών τής Πατρίδος των, μή 
παραλείποντες ευκαιρίαν νά όμιλώσιν μετά θαυμασμού διά τον θεσμόν αυτόν.

—Ή  επιτυχία τοϋ F.B.I. εις τον τομέα τής δικαιοδοσίας του, έν τή διώξει τοϋ 
εγκλήματος γενικώς, οφείλεται κατά κύριον λόγον είς τον διοργανωτήν του καί Γεν. 
Δ/ντήν του άπό τοϋ 1924 Τζών ’Έντγκαρ Χοΰβερ, άνδρα δυναμικόν, άκέραιον 
καί τίμιον, έχοντα μέσα του τό διοργανωτικόν δαιμόνιον.

—Κατά δεύτερον λόγον ή έπιτυχία οφείλεται είς τήν αύστηράν έπιλογήν καί 
συστηματικήν έκπαίδευσιν τοϋ προσωπικού, είς τά άφθονα ύλικά μέσα,άτινα εχουσι 
τεθή είς τήν διάθεσίν των καί τήν αύστηράν πειθαρχίαν ήτις διέπει τό Σώμα.

—Κατά χιλιάδας υποβάλλονται αί αιτήσεις τών νέων άπό δλας τάς Πολιτείας, 
διά νά προσληφθώσιν ώς ειδικοί πράκτορες, δπως καλούνται οί άνδρες τού F.B.I.

—Κάθε υποψήφιος, δέον δπως είναι Δικηγόρος ή Λογιστής, άπόφοιτος Ά νω - 
τάτης ’Εμπορικής Σχολής. ’Επίσης δύναται νά είναι διπλωματούχος διαφόρων 
κλάδων Φυσικών ’Επιστημών, νά γνωρίζη ξένας γλώσσας, νά είναι ηλικίας 25—40 
έτών, μέ άρτίαν σωματικήν διάπλασιν, ΰψος τουλάχιστον 1,68, ταχύτατης άντιλή- 
ψεως. Μετά τήν ύποβολήν τής αίτήσεως ζητείται ειδική άναφορά τοϋ προϊσταμένου 
τού γραφείου F.B.I. τού τόπου καταγωγής τού αίτοΰντος, είς τήν οποίαν, κατόπιν 
εξαντλητικής έρεύνης, κάθε σημείου ζωής τού ύποψηφίου, άναφέρεται κάθε στοι
χείου αυτού τε καί τού -οικογενειακού του περιβάλλοντος, έξ ού δύναται νά συναχθή 

' γνώμη περί τής τιμιότητος καί άνεπιλήπτου διαγωγής του.
—’Εάν τό άποτέλεσμα τής έρεύνης είναι εύνοϊκόν καλείται ό ύποψήφιος προς 

ιατρικήν έξέτασιν, ήτις γίνεται παρ’ ’Επιτροπής ιατρών τού Πολεμικού Ναυτικού 
καί είναι αύστηροτάτη.

—Έάν καί παρά τών ιατρών κριθή άπολύτως υγιής, υποβάλλεται είς διαφό
ρους δοκιμασίας διά νά γίνη γνωστός ό βαθμός τής όξυνοίας καί άντιλήψεώς του.

—Έ κ τών πολλών ύποψηφίων, έλάχιστοι γίνονται δεκτοί, περίπου 60—65 
είς κάθε σχολικήν περίοδον.

—Παρά τήν μόρφωσιν τήν οποίαν έχουσιν ήδη οί ύποψήφιοι, ώς έπιστή- 
μονες, οί κρινόμενοι τελικώς ώς κατάλληλοι, είσάγονται είς τήν ’Αστυνομικήν 
’Ακαδημίαν τής F.B.I., ήτις εύρίσκεται είς τό χωρίον ΚΟΤΑΝΤΙΚΟ, ολίγον έξωθι 
τής Ούάσιγκτων. ’Εκεί ύφίστανται έντατικήν έκπαίδευσιν έπί 12—16 εβδομάδας 
εξ ών αί δύο τελευταΐαι άφιερούνται είς ειδικήν έκπαίδευσιν. Κατ’ έτος έξέρχονται 
δύο (2) σειραί ειδικών πρακτόρων έκ τής Σχολής ταύτης.

—Έκτος τών θεωρητικών μαθημάτων, είς ά περιλαμβάνονται γνώσεις Ποινικού 
Δικαίου, γενικαί γνώσεις περί Νομοθεσίας τών Η. Π., Ψυχολογία, Λογική, ’Ια
τροδικαστική, ’Επιστημονική Άνακριτική, Λογιστικά, τρόπος συντάξεως άνα- 

■ φορών, στατιστική κλπ. κλπ., λαμβάνουν οί μαθηταί καί γενικήν γνώσιν δλων τών



2334 At ξέναι ’Αστυνομία'.

’Επιστημονικών Εργαστηριακών μεθόδων, ώς καί τών μεθόδων τών ύπό τών κακο
ποιών χρησιμοποιουμένων κατά την διάπραξιν εγκλημάτων.

-—’Ιδιαιτέρα έντελώς προσπάθεια καταβάλλεται όπως οί μαθηταί έκπαιδευ- 
θώσιν συστηματικώς εις τήν πυγμαχίαν, ’Ιαπωνικήν πάλην Ζίου—Ζίτσου καί ιδίως 
εις τήν άπόκρουσιν έπιθέσεως καί άφοπλισμοΰ κακοποιών. Παρά καθηγητοϋ μαςν 
πρώην πράκτορος τής Ε.Β.Ι.,μάς έγένοντο καταπληκτικαί σχετικαί επιδείξεις κατά 
τήν διάρκειαν έκπαιδεύσεώς μας εις τήν Σχολήν.

—’Επίσης έκ τών άπαραιτήτων προσόντων τοΰ πράκτορος του F.B.I. θεω
ρείται ή γνώσις τοΰ χειρισμού τών όπλων, άτινα διαθέτει ή Όργάνωσις. ’Ήτοι,, 
περιστρόφου τών 38, τυφεκίου μακρυκάνου καί αύτομάτου όπλου. Ή  έκπαίδευσις 
εις τά όπλα αυτά είναι συστηματική καί επίμονος, δεν είναι δέ δυνατόν νά όνομασθή 
τις πράκτωρ, χωρίς νά έχη λάβει ικανοποιητικόν βαθμόν εις τάς έξετάσεις βολής.

—Οΐ πράκτορες τοΰ F.B.I. είναι πράγματι δεινοί σκοπευταί, μας έγένετο δέ 
καί σχετική έπίδειξις τής ικανότητάς των, εις τό έπί τοΰτο υπόγειον διαμέρισμα 
τών κεντρικών γραφείων τοΰ F.B.I. εις Ουάσιγκτων.

—Ειδική έξάσκησις γίνεται τών μαθητών είς τήν φωτογραφικήν τέχνην καί. 
ιδίως εις τήν λήψιν φωτογραφιών τής σκηνής τοΰ εγκλήματος. Εις τό σημεΐον τοΰτο 
δίδεται μεγάλη σημασία, όπως παρετηρήσαμεν καί είς έτέρας Άστυνομικάς ’Ακα
δημίας, σκηνοθετοΰνται δέ είς τήν Σχολήν καί είς ειδικούς χώρους εγκλήματα, έξα- 
σκουμένων τών μαθητών είς τήν άνακάλυψιν καί διαφύλαξιν ιχνών, δακτυλικών απο
τυπωμάτων κλπ. κλπ.

—Μετά τό πέρας τών μαθημάτων καί άφοΰ ύποστή ό μαθητής έπιτυχώς τάς: 
έξετάσεις, ονομάζεται πράκτωρ τοΰ F.B.I.

—’Επί έν έτος περίπου είς τούς νέους πράκτορας, δέν άνατίθεται υπεύθυνος, 
υπηρεσία, αλλά ορίζονται ώς βοηθοί παλαιοτέρων καί πεπειραμένων πρακτόρων^ 
'Ο άρχικός των μισθός, είναι περίπου 6000 δολλάρια κατ’ έτος, άμοιβή ικανοποι
ητική. Έχουσιν σύνταξιν μετά 20 έτών ύπηρεσίαν καί ήλικίαν 50 έτών, όριον δέ. 
ήλικίας τά 63 έτη.

—Ό πως προαναφέραμεν, οί πράκτορες τοΰ F.B.I. οΐναι ελάχιστοι τον άρι- 
μόν (περί τοΰ 700, έν συγκρίσει προς τήν έκτασιν τής τοπικής δικαιοδοσίας των, 
καλυπτούσης δλας τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας).

—Είς τάς κυριωτέρας πόλεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει άνά εν· 
γραφεϊον τοΰ F.B.I. καί έπί πλέον είς ΣΑΝ—ΧΟΤΑΝ ’Αλάσκας, ΧΑΒΑ'Γ καί 
ΠΟΡΤΟ—ΡΙΚΟ, μέ 3—4 άνδρας έκαστον. Προϊστάμενος τοΰ γραφείου ορίζεται 
έκάστοτε ό ίκανώτερος, καλούμενος Special Ageijt in Charfe (Sac), έχων ένα βοη
θόν. 'Υπάρχουν δέ έν συνόλω 52 τοιαΰτα γραφεία.

—Οί πράκτορες μετατίθενται άπό Γραφείου είς Γραφεϊον καί κατά προτί- 
μησιν μακράν τοΰ τόπου τής καταγωγής των. Μετά πάροδον τών έτών μετατί
θενται πλησιέστερον προς τήν γενέτειρά των.

—Κατ’ έτος ΰφίστανται ιατρικήν έξέτασιν καί δύο εβδομάδων μετεκπαίδευσιν- 
είς ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ. 'Οπουδήποτε καί αν ύπηρετώσιν, επαναλαμβάνουν τήν σκοπευ
τικήν έξάσκησιν επτά φοράς κατ’ έτος.

—’Αρχή καί κανών διά τό F.B.I. είναι ή έπιβράβευσις τής ίκανότητος καί. 
αποδόσεως τής έργασίας. Αυτά λαμβάνονται ύπ’ δψιν διά τήν προαγωγήν καί όχι. 
ή άρχαιότης.

—Έκτος τοΰ έξαιρετικοΰ άνθρωπίνου ύλικοΰ πού άποτελεΐ τήν δύναμιν τοΰ- 
F.B.I., έχει έπίσης καί πολυάριθμον Έπιτελεΐον διακεκριμένων ειδικών έπιστη- 
μόνων είς τήν διάθεσιν τών κεντρικών έργαστηρίων του, διά τήν επιστημονικήν επε
ξεργασίαν καί έρευναν τών προσκομιζομένων στοιχείων. Ό  τεχνικός εξοπλισμός
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των εργαστηρίων, ό πλούτος των οργάνων, ή άφθονία του ύλικοϋ καί ή πολυτέλεια 
•τούτου είναι άφάνταστος.

—Τα απέραντα έργαστήριά του περιλαμβάνουν:
—Δώδεκα (12) συγκριτικά μικροσκόπια.
—Μηχανήματα άκτίνων Ραΐντγκεν.
—Φασματοσκοπία καί φασματογράφους.
—Φασματοχρωμογράφον.
—'Ηλεκτρονικόν μικροσκόπιον μεγεθύνσεων 75—30.000.
—’Εγκαταστάσεις υπεριωδών άκτίνων.
--Φωτογραφικά έργαστήρια.
—Χημικά έργαστήρια πλουσιώτατα έξωπλισμένα.
—Μουσεϊον παντός είδους οπλών μέχρι καί των πλέον άπιθάνων.
—Δειγματολόγια καί ειδικούς πίνακας χημικής συνθέσεως παντός είδους 

-πυρίτιδος.
—Δείγματα γραφής γραφομηχανών παντός τύπου γνωστού εις τον κόσμον.
—Εκμαγεία όλων τών τύπων καί ειδών έλαστικών αύτοκινήτων.
—Πλήρες δειγματολόγιον τών ειδικών βαφών πού χρησιμοποιεί έκαστον έργα- 

-στήριον, διά κάθε μοντέλο αύτοκινήτου, κλπ. κλπ. κλπ.
—Τό τμήμα δακτυλοσκοπικοϋ ’Αρχείου, περιλαμβάνει 1Β0.000.000 δακτυ

λικά άποτυπώματα καί είναι τό μεγαλύτερον εις τόν κόσμον.
—Εις τοϋτο υπάρχει ιδιαίτερον τμήμα, εις ό κατατίθενται τά δακτυλικά απο

τυπώματα νομοταγών πολιτών, οίτινες οΐκειοθελώς προσέρχονται καί ζητοϋσιν την 
λήψιν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων των.

—Εις τό τμήμα τοΰτο κατατίθενται καί τά δακτυλικά άποτυπώματα τών 
άνδρών τών ένοπλων δυνάμεων τής Χώρας, ών είναι υποχρεωτική ή λήψις. Σκοπός 
του μέτρου τούτου είναι ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος εις περίπτωσιν άτυχη- 
μάτων κλπ.

—Τά έργαστήρια καθώς καί τό Άρχεΐον δακτυλικών άποτυπωμάτων είναι 
προσιτά χωρίς καμμίαν έπιβάρυνσιν, εις όλας τάς παντός είδους τοπικάς ’Αστυνομίας 
τών 'Ην. Πολιτειών. Οί έμπειρογνώμονες του F.B.I. καλούνται καί καταθέτουσι 
καί ένώπιον τών τοπικών δικαστηρίων, σχετικώς προς τά συμπεράσματα τών έξε- 
τάσεών των.

Δικαιοδοσία F.B.I.
-—To F.B.I. έχει άρμοδιότητα έφ’ ολοκλήρου τής Χώρας, ούχί όμως έπί πάν- 

των τών άδικημάτων γενικώς, άλλά έφ’ όσων δι’ ειδικών Νόμων, έχουν έξουσιο- 
-δοτηθή.

—Ταϋτα έν γενικαΐς γραμμαίς είναι :
1) Ληστεΐαι ή κλοπαί Τραπεζών.
2) 'Η άπό Πολιτείας εις Πολιτείαν μεταφορά κλοπιμαίων άξίας άνω τών 

5.000 δολλαρίων, πλαστογραφημένων έγγράφων κλπ. Δηλαδή εις περίπτωσιν κλο
πής, είς τινα Πολιτείαν, άρμοδία είναι ή τοπική ’Αστυνομία, όταν όμως τό άντικεί- 
μενον τής κλοπής μεταφερθή εις έτέραν Πολιτείαν, τότε άρμόδιον καθίσταται τό
F.B.I.

3) Ή  μεταφορά κλοπιμαίων ζώων, αύτοκινήτων ή άεροπλάνων άπό Πο
λιτείας εις Πολιτείαν.

4) Καταχρήσεις είς Έθνικάς Τραπέζας λειτουργούσας υπό τήν έγγύησιν 
•του Κράτους.

5) Δόλιαι χρεωκοπίαι.
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6) Κλοπή πραγμάτων μεταφερομένων άπό Πολιτείας εις Πολιτείαν διά 
τραίνου ή πλοίου καί παραβίασις σφραγίδων έπι τοιούτων άντικειμένων.

7) Κλοπή, κατάχρησις, ληστεία πραγμάτων άνηκόντων εις τό Κράτος ή 
κατοχή τοιούτων.

8) Καταστροφή ή έκτροχίασις σιδηροδρομικών οχημάτων.
9) Εκβιασμός (προς λήψιν χρημάτων), εάν έγένετο δι’ επιστολής σταλείσης: 

διά του ταχυδρομείου.
10) ’Απαγωγή προσώπου καί μεταφορά εις έτέραν πολιτείαν προς τον σκο

πόν άπολήψεως λύτρων, άμοιβής ή δι’ άλλον λόγον.
11) Παράνομος κατακράτησις προσώπου—σωματεμπορία—δουλεία.
12) 'Η μεταφορά άπό Πολιτείας εις Πολιτείαν άντικειμένων καί μηχανημά

των παρανόμου κυβείας. Επίσης αισχρών άντικειμένων (πορνογραφημάτων κλπ .).
13) ’Απάτη εις βάρος τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.
14) Άντιποίησις στολής ή παρασήμων, τών ενόπλων Δυνάμεων τών 'Ηνω

μένων Πολιτειών.
15) Άντιποίησις εξουσίας ή ’Αρχής—Πλαστοπροσωπεία υπαλλήλου τώ ν 

'Ηνωμ. Πολιτειών.
16) Παράνομος έπίθεσις ή φόνος ’Αστυνομικού τών 'Ην. Πολιτειών, ώς καί 

άπόπειρα δωροδοκίας τούτου.
17) Παραβίασις τών συνταγματικών δικαιωμάτων τών πολιτών.
18) ’Εγκλήματα διαπραττόμενα έπί ’Αμερικανικών πλοίων εις άνοικτήν 

θάλασσαν ή κυβερνητικάς εκτάσεις γής ή τοιαύτας τών ’Ινδικών φυλών.
19) ’Αναζητήσεις καί συλλήψεις λιποτακτών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τώ ν 

'Ην. Πολιτειών.
20) Δίωξις δραπετών έξ 'Ομοσπονδιακών Φυλακών ή κατηγορουμένων διά 

παραβάσεις 'Ομοσπονδιακών Νόμων κλπ. Παράνομος διαφυγή δι’ άεροπλάνου, προς, 
άποφυγήν διώξεως κλπ.

21) Παραβάσεις εκλογικών Νόμων.
22) Παράνομοι ένέργειαι προς βιαίαν άνατροπήν οίασδήποτε Κυβερνήσεως 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. ’Εσωτερική άσφάλεια (πράξεις σχετικαί μέ σαμποτάζ,. 
άνατρεπτικαί ένέργειαι καί παν σχετικόν προς τήν άσφάλειαν τού Κοινωνικού Κα
θεστώτος). Κομμουνισμός.

23) Πρόκλησις προς λιποταξίαν ή άνυπακοήν άνδρών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων τών Η. Π.

24) Κατασκοπία.
25) Έσχάτη προδοσία.
26) Παράβασις τού Νόμου περί άτομικής ένεργείας.
—Ώ ς γίνεται άμέσως άντιληπτόν, τό F.B.I. γενικώς, είναι άρμόδιον διά τά 

άδικήματα έκεϊνα, άτινα έχουσι διεθνή ή μάλλον διαπολιτειακόν χαρακτήρα καί 
ούχί δι’ εκείνα άτινα λαμβάνουσιν χώραν εντός Πολιτείας τίνος καί οί δράσται ή 
τά άντικείμενα δεν κατέφυγον ή μετεφέρθησαν εις έτέραν Πολιτείαν. ’Επίσης είναι 
άρμόδιον διά τά άδικήματα τά προβλεπόμενα εΐδικώς ύπό 'Ομοσπονδιακών Νόμων 
καί δι’ ά εΐδικώς εξουσιοδοτείται.

—Εις άπάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις, άρμόδιαι είναι αί τοπικαί Άστυνομίαι 
καί τό F.B.I. ούδόλως επεμβαίνει.

Β ) ΤΟΠΙΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

’Ήδη θά περιγράψωμεν έν όλίγοις τάς τοπικάς ’Αστυνομίας αΐτινες ώς προα- 
ναφέραμεν, είναι άνεξάρτητοι άλλήλων έν έκάστη Πολιτεία, Νομώ, Πόλει καί
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χωρίω, συντηρούμενα!, ύπό των άντιστοίχων Δημοτικών ή Κοινοτικών ’Αρχών, 
πλήν της Πολιτειακής ήτις υπάγεται υπό τον Κυβερνήτην τής Πολιτείας.

I .  STATE POLISE. — Θά έπεκταθώμεν ιδίως επί τής Πολιτειακής 
’Αστυνομίας (State Police) ήτις συντηρουμένη ύπό τής Πολιτείας, διαθέτει ως 
έκ τούτου περισσότερα καί άρτιώτερα μέσα διερευνήσεως τοϋ εγκλήματος καί τηλε
πικοινωνιών, καλλιτέραν έκπαίδευσιν καί πλέον επιβλητικήν έμφάνισιν.

—Είναι είδος ύπεραστυνομίας έν έκάστη Πολιτεία, χωρίς όμως δικαίωμα 
έπεμβάσεως εις τήν δικαιοδοσίαν τών διαφόρων τοπικών Δημοτικών ’Αστυνομιών.

—'Η δικαιοδοσία ταύτης έκτείνεται έν τούτοις έφ’ άπάσης τής Πολιτείας, 
διά τάς περιοχάς όμως έκείνας αίτινες δεν καλύπτονται ύπό τών λοιπών ’Αστυνο
μιών.

—Τοιαϋται είναι αί Άγροτικαί περιοχαί καί αί μεγάλαι κυκλοφοριακαί άρ- 
τηρίαι (αυτοκινητόδρομοι κ λπ .) αί συνδέουσαι πόλεις καί χωρία.

—Επομένως ως είναι φυσικόν ή Πολιτειακή ’Αστυνομία άσχολεΐται κυρίως 
μέ τά δι’ αυτοκινήτων έκτελούμενα άδικήματα καί γενικώς μέ τάς παραβάσεις τής. 
τροχαίας (έκτος τών πόλεων πάντως), κάτι παρεμφερές προς τήν παρ’ ήμΐν Τρο
χαίαν Π ροαστείων.

—’Αλλά καί κάθε είδους άδίκημα λαμβάνον χώραν είς ’Αγροτικήν περιοχήν 
εμπίπτει είς τήν δικαιοδοσίαν τής Πολιτειακής ’Αστυνομίας.

—Εις τήν ’Αστυνομίαν τής Πολιτείας, άπευθύνονται αί τοπικαί τοιαϋται, διά 
ζητήματα χρήζοντα εργαστηριακής έρεύνης, άποστέλλουσαι πειστήρια ή άλλα άντι- 
κείμενα προς επεξεργασίαν, λόγω τοϋ ότι αυτή διαθέτει, συνήθως, τέλεια έπιστη- 
μονικά ιατροδικαστικά εργαστήρια ώς καί πληρέστερα άρχεΐα δακτυλικών άποτυ- 
πωμάτων.

—Ουτω έκάστη Πολιτειακή ’Αστυνομία είναι ταύτοχρόνως δ,τι παρ’ ήμΐν 
ή Δ/νσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών.

—Είς τήν ’Αστυνομίαν τής Πολιτείας, τή δ/γή τοϋ Κυβερνήτου τής Πολι
τείας, δύναται νά άνατεθή ή διερεύνησις εγκλήματος τίνος, τελεσθέντος είς περιοχήν 
τοπικής τίνος ’Αστυνομίας, είς περίπτωσιν αποτυχίας τής τελευταίας.

—’Εκ τών Πολιτειακών ’Αστυνομιών τής ’Αμερικής, έπεσκέφθημεν τήν τοι- 
αύτην τής Πολιτείας ΝΕΑΣ ΥΕΡΣΕΗΣ (NEW JERSEY) .

—Είναι μία έκ τών καλλιτέρων είς τό είδος της, πράγματι πρότυπον ’Αστυ
νομίας, διά τε τήν όργάνωσιν, έκπαίδευσιν, τον άρτιον μηχανικόν έξοπλισμόν καί. 
τήν παράστασιν τών άνδρών της.

—Ή  Πολιτεία ΝΕΑΣ ΥΕΡΣΕΗΣ, έχει πληθυσμόν 4.800.000 κατοίκων. 
'Η δύναμις άπασών τών τοπικών ’Αστυνομιών έν αυτή, άνέρχεται είς 8.500 άνδρας. 
Έ ξ αυτών περί τούς 650 μόνον είναι τής Πολιτειακής ’Αστυνομίας.

α) Διάρθρωσις ’Αστυνομίας.
—Ή  ’Αστυνομία τής Πολιτείας διευθύνεται παρ’ ενός SUPERITENDENT 

(έξομοιουμένου προς ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ), δστις διορίζεται ύπό τοϋ Κυβερ
νήτου τής Πολιτείας.

—'Η όλη Πολιτεία έχει διαιρεθή είς δύο περιοχάς (REGIONS) τάς Α' 
καί Β'. Έκάστη τούτων διοικεΐται παρά Λοχαγού (Captain).

—Έ κ τούτων ή περιοχή Α' υποδιαιρείται άστυνομικώς είς πέντε (5) Δια
μερίσματα (D istricts) ή δέ περιοχή Β' είς έξ (6) Διαμερίσματα διοικούμενα παρ’ 
Ύπολοχαγών (Lieutenants).

—"Εκαστον τών Διαμερισμάτων τούτων έχει είς τήν δικαιοδοσίαν του 3—4 
Σταθμούς (Station) ύπό έπιλοχίαν (Serjeant).
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β) Μέσα τηλεπικοινωνίας.
—Τό ’Αρχηγείου τής Πολιτειακής ’Αστυνομίας, δπερ εύρίσκεται εις τήν 

Πρωτεύουσαν τής Πολιτείας, τήν πόλιν TRENTON, διαθέτει καταπληκτικόν 
αριθμόν καί ποικιλίαν μέσων έπικοινωνίας μετά των ύπ’ αυτό ’Αστυνομικών Διαμε
ρισμάτων καί Σταθμών, ώς έπίσης καί μετά τών ’Αστυνομικών ’Αρχηγείων τών 
γειτονικών Πολιτειών, καί μέ τό F.B.I. εις ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ.

Τοιαΰτα είναι :
1) Τ η λ ε τ υ π ι κ α ί  Μ η χ α ν α  ί.—Αυται λειτουργούν διά σύρματος 

καί υπάρχει άνά μία δι’ έ'καστον Διαμέρισμα, μεθ’ οΰ καί τών ΰπ’ αυτό ’Αστυνομικών 
Σραθμών τό ’Αρχηγείου έπικοινωνεΐ δι’ άπ’ ευθείας συνδέσεως.

2) Τ η λ ε τ υ π ι κ ή  Μ η χ α ν ή ,  επικοινωνούσα μετά 13 άνατολικών Πο
λιτειών τής ’Αμερικής καί μετά τού F.B.I.

' 3) Τ η λ ε τ υ π ι κ ή  Μ η χ α ν ή ,  (άσύρματος), επικοινωνούσα μετά τών 
Διαμερισμάτων καί τού F.B.I.

—Διά τών τηλετυπικών μηχανών, διαβιβάζονται 60 περίπου λέξεις κατά 
λεπτόν.

4) A u t o t e l e g r a p h  (αύτόματος τηλεγραφική Μηχανή). Ή  μηχανή 
αύτη είναι έκ τών καταπληκτικωτέρων εφευρέσεων.Πρόκειται περί τηλεγράφου δστις 
διαβιβάζει τά μηνύματα ώς γράφονται τήν ιδίαν στιγμήν καί διά τού ίδιου γραφικού 
χαρακτήρος τού γράφοντος. Μας έγένετο έπίδειξις τού μηχανήματος, διαβιβασθέντος 
κειμένου εις τήν Ελληνικήν καί υπογραφών ήμών, γραφομένων αυτομάτως καί 
καθ’ δν χρόνον τό κείμενον έγράφετο παρ’ ήμών. ’Επί παρουσία δέ ήμών έλήφθησαν 
άναφοραί χειρόγραφοι Διοικητών Σταθμών, γραφόμεναι τήν στιγμήν εκείνην προ 
τού άνωτέρω μηχανήματος. Μάς έπεξηγήθη δτι διά τού Autotelegraph αύτοΰ, 
γίνεται πολλάκις καί ή έπιβεβαίωσις άμφισβητουμένης γνησιότητος υπογραφής έπί 
τσέκ, καλουμένου τού ενδιαφερομένου καί ύπογράφοντος προ τού μηχανήματος εις 
περίπτωσιν καθ’ ήν εύρίσκεται εις τήν έδραν έτέρας ’Αστυνομικής Υπηρεσίας, δια- 
βιβαζομένης ούτω τής υπογραφής του, προς παραβολήν.

5) Σ τ α θ μ ό ς  ’Α σ υ ρ μ ά τ ο υ  Τ η λ ε φ ώ ν ο  υ.—Διαθέτει έπίσης
Σταθμόν άσυρμάτου τηλεφώνου δι’ ου επικοινωνεί μετά τών ύπ’ αύτό 'Υπηρεσιών 
υπαίθρου, καθώς καί μετά τών άστυνομικών περιπολικών αυτοκινήτων.

6) ’Α σ ύ ρ μ α τ ο ν  Τ η λ έ φ ω ν ο ν  ύπερβραχέων κυμάτων. Λόγω τού 
ότι τά ύπερβαχέα κύματα δεν άκολουθώσι τήν καμπύλην τής γής, άλλά έκπέμπον- 
ται εις εύθείαν, δπως καί τά τής τηλεοράσεως, προ έκάστου ’Αστυνομικού Στα
θμού έχουσιν άνεγείρει τεραστίαν εις ΰψος μεταλλικήν κεραίαν, φέρουσαν κοίλους 
δίσκους, δπως τού Ραντάρ, ύπό τών οποίων γίνεται ή λήψις τών κυμάτων τούτων. 
Αί κεραΐαι αδται χρησιμεύουσι καί διά τήν περαιτέρω άναμετάδοσιν τών κυμάτων 
ούτως ώστε' δύνανται οΰτω νά άναμεταδίδωνται εις μεγάλας άποστάσεις. Μάς έγέ
νετο έπίδειξις συνομιλίας διά τοιούτων τηλεφώνων, είναι δέ αύτη λίαν εύχερής, ή 
δέ φωνή διαυγεστάτη.

γ) ’Αστυνομική ’Ακαδημία.
—Παρά τώ Άρχηγείω τής ’Αστυνομίας, λειτουργεί ’Αστυνομική ’Ακαδημία, 

θαυμασίως ώργανωμένη.
—Διά νά είσαχθή τις εις τήν Σχολήν αυτήν δέον νά έ'χη τά εξής προσόντα :
—Νά είναι ’Αμερικανός ύπήκοος, κάτοικος τής Πολιτείας.
—'Ηλικίας 22—35 έτών.
—Τελειόφοιτος Γυμνασίου.
—'Ύψους 1.70 μ. έως 1.90μ.
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—Βάρους 70—100 κιλά.
—Εύρωστος καί απολύτως υγιής.
—Αί εΐσιτήριοι έξετάσεις είναι άρκετά αύστηραί ετι δέ αυστηρότερα ή έρευνα 

περί της ηθικής ύποστάσεως του υποψηφίου, του χαρακτήρος του καί τής νομιμο
φροσύνης του.

—'Η έκπαίδευσις διαρκεΐ 15 εβδομάδας καί διδάσκονται έν αυτή τά έξής έν 
περιλήψει μαθήματα :

1) Στρατιωτικά Γυμνάσια—Καταστολή εξεγέρσεων (άτακτα πλήθη—δχλος 
—στάσεις).

2) 'Ιστορία τής ’Αστυνομίας.
3) Γεωγραφία τής Πολιτείας Νέας Ύερσέης.
4) Διοικητικόν Δίκαιον.
5) Κοινωνιολογία—Παιδική έγκληματικότης.
6) Βασική άνάγνωσις χάρτου.
7) Βασική ’Αστυνομική Πρακτική—Διάφοροι τρόποι ένεργείας.
8) Καλή συμπεριφορά.
9) Μηνύσεις.

10) Στοιχεία περί Νόμων γενικώς.
11) Περί 'Ομοσπονδιακών Νόμων.
12) Νόμοι περί Θήρας καί 'Αλιείας.
13) Δασική Νομοθεσία καί μέτρα προστασίας τών Δασών.
14) Χρήσις τηλετυπικών μηχανών.
15) Περί τρόπου έξακριβώσεως ταυτότητας προσώπων.
16) Τεχνική Έγκληματολογικών αναζητήσεων.
17) Τρόπος ένεργείας εις τόπον άδικήματος.
18) Διαφύλαξις άποδεικτικών στοιχείων.
—Προς πρακτικήν έκπαίδευσιν τών μαθητών εις τον τρόπον έλέγχου καί 

σπουδής του τόπου τοϋ εγκλήματος, γίνεται λεπτομερής διδασκαλία καί έξάσκησις 
εις τήν ενέργειαν αύτοψίας.

-—Εις ειδικόν περίπτερον εις τον περίβολον τής Σχολής καί τά πέριξ αύτοϋ, 
γίνεται ή σκηνοθέτησις διαφόρων τύπων εγκλημάτων μέ ήρωας, δράστας καί έρευ- 
νητάς, μέλη του διδακτικού προσωπικού καί μαθητάς. Κατανέμεται ή έρευνα εις 
μαθητάς καί μετά τό πέρας τής έργασίας γίνεται κριτική καί εξάγονται συμπερά
σματα.

19) Κανόνες διέποντες τήν μαρτυρίαν.
20) Περί συλλήψεων.
21) Τρόπος ένεργείας συλλήψεων.
22) Άνάκρισις έπί αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων.
23) ’Έλεγχος τροχαίας κινήσεως.
24) Δικαστήρια καί διαδικασία παρά Δικαστηρίοις.
—Μέ κατάλληλον διαρρύθμισιν μία αίθουσα μετατρέπεται εις αίθουσαν Δι

καστηρίου, εις δέ καθηγητής υποδύεται τον Δικαστήν. ’Ενώπιον του έκδικάζονται 
διάφοροι εΐκονικαί υποθέσεις σκηνοθετούμεναι ΰπό τών μαθητών καί τούτο διά νά 
αποκτήσουν οί υποψήφιοι τήν πείραν έμφανίσεώς των ένώπιον τών Δικαστηρίων.

25) ’Αναστολή ποινής καί άπόλυσις έπί έγγυήσει.
26) Άστυνομικαί διατάξεις καί κανονισμοί.
27) Σχέσεις μετά τού κοινού.
28) Συντήρησις καί λειτουργία αυτοκινήτου.
29) Γραφομηχανή.
30) Σωματική άγωγή. Διά τήν σωματικήν άγωγήν υπάρχει εις τήν Σχολήν
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έστεγασμένη αίθουσα, γυμναστικής, άρτίως έξωπλισμένη δι’ άθλητικών οργάνων-
31) Τακτική άμύνης άπό έπιθέσεως κακοποιών.
32) Μέθοδοι αφοπλισμού κακοποιών.
33) Ιαπωνική πάλη Ζίόυ—Ζίτσου.
34) Τρόπος τηρήσεως σημειώσεων.
35) Έκπαίδευσις εις τα .πυροβόλα όπλα.
—Καί εις τήν Σχολήν αυτήν, μεγάλη σημασία άποδίδεται εις τήν έκπαίδευσιν· 

τών άνδρών είς τήν σκοποβολήν. 'Η έκπαίδευσις εις τήν βολήν είναι εντατική καί 
γίνεται άπό διαφόρων άποστάσεων, έκ ποικίλων στάσεων του σώματος καί εντός 
ώρισμένων χρονικών διαστημάτων.

36) Κολύμβησις καί τρόπος διασώσεως πνιγομένων.
—Διά τό μάθημα τοΰτο ή Σχολή διαθέτει ειδικήν πολύ μεγάλων διαστάσεων 

πισίναν, έντός κλειστού χώρου, τό ύδωρ τής οποίας κατά τον χειμώνα θερμαίνεται.
'—Κάθε εβδομάδά οί μαθηταί ΰφίστανται γραπτήν έξέτασιν είς τά διδαχθέντα 

μαθήματα.
—Τάς πρώτας 7 έβδομάδας τής έκπαιδεύσεώς των άπαγορεύεται ή έξοδος: 

έκ τής Σχολής παντελώς.. Μετά ταϋτα έπιτρέπεται μόνον κατά Σαββατοκύριακον. 
δ) Έκπαίδευσις Προσωπικού Δημοτικών ’Αστυνομιών.

-—Είς τήν ’Αστυνομικήν αύτήν ’Ακαδημίαν τής Ν. 'Τερσέης, ΰφίστανται εξ 
(6) έβδομάδων έκπαίδευσιν ύποχρεωτικώς καί πάντες οί μέλλοντες νά υπηρετήσουν 
ώς ’Αστυνομικοί είς τάς διαφόρους Δημοτικάς καί Κοινοτικάς ’Αστυνομίας τής 
Πολιτείας ταύτης.
c) ’Επιστημονικόν Έ ργαστήριον.

—Παρά τώ ’Αρχηγέίω υπάρχει τέλειον Έργαστήριον, έχον σχεδόν άπαντα τά 
είς σύγχρονον ’Αστυνομίαν άναγκαιοϋντα νεώτατα έπιστημονικά όργανα διά τον* 
έλεγχον καί άνίχνευσιν τοϋ έγκλήματος. Οΰτω ύπάρχουσι μικροσκόπιον συγκριτι
κόν διά τήν έξέτασιν τών ίνχνών τών βλημάτων, έτερον μικροσκόπιον, φασματοσκό- 
πιον καί φασματογράφος, υπεριώδεις άκτΐνες, πλήρες φωτογραφικόν έργαστήριον,. 
χημικόν έργαστήριον κλπ. κλπ. τυπογραφεϊον κλπ.

—'Ομοίως δακτυλοσκοπικόν άρχεϊον, άρχεϊον Modus Operandi κλπ. 
στ) Διεύθυνσις Παθητικής Ά εραμύνης.

—Παρά τώ ’ Αρχηγείο) εύρίσκεται ή Διεύθυνσις Παθητικής Άεραμύνης τής 
Πολιτείας, είς ένισχυμένον υπόγειον τοϋ Καταστήματος. Αυτή είναι ύπό τήν διοί- 
κησιν 'Υπολοχαγοϋ τής ’Αστυνομίας. Είναι άρτιώτατα έφωδιασμένη είς τηλέφωνα, 
χάρτας, τέλειον ίσχυρότατον ραδιοφωνικόν σταθμόν, λειτουργοϋντα δι’ ίδιου ηλε
κτρικού ρεύματος, δστις είς περίπτωσιν συναγερμού θά άντικαταστήση τούς λοιπούς: 
ραδιοσταθμούς ύποχρεουμένους νά σιγήσουν.

II. Sheriff (Σερίφης).
—Είναι άνώτατος Διοικητικός υπάλληλος εκλεγόμενος άπ’ εύθείας ύπό τοΰ· 

λαοΰ διά περίοδον δύο (2) ή άλλαχοϋ τεσσάρων ή καί σπανίως τριών έτών καί έχει 
μεταξύ άλλων καί άστυνομικήν άρμοδιότητα με τά εξής άντικείμενα:

1) Συντήρησιν τών φυλακών (τροφοδοσία καί φύλαξις κρατουμένων).
2) Έπίδοσιν διαφόρων δικογράφων.
3) Δ/νσιντής Νομαρχιακής (County) ’Αστυνομίας έάν δέν ύπάρχη άλλη 

τοπική τοιαύτη.
—"Εχει επίσης καί τινα άλλα άντικείμενα, άτι να μή όντα αστυνομικής καθαρώς 

φύσεως, δέν άναφέρονται Ινταϋθα (όπως π.χ. διαχείρισις κληρονομιών έξ άδια- 
θέτον κλπ.). ·
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—Κατά τήν περιοδείαν μας έπεσκέφθημεν τάς φυλακάς υποδίκων της We
stchester County (Ν. Υ .), τάς όποιας συντηρεί, ώς ανωτέρω, ό -σερίφης. Κατ’ 
έξαίρεσιν ό Σερίφης τής Westchester County κ. John Hou καί προηγουμένην 
άστυνομικήν πείραν είχεν καί εΐχεν αποφοιτήσει της Εθνικής ’Αστυνομικής ’Ακα
δημίας, περί ής θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.

—Αί Φυλακαί άς έπεσκέφθημεν ήσαν πρότυπον Φυλακών άπό πάσης άπόψεως. 
Έν αύταΐς ό Σερίφης εΐχεν καταρτίσει πλήρες φωτογραφικόν έργαστήριον, καθώς 
καί άρχεϊον δακτυλικών άποτυπωμάτων καί άρχεϊον Modus Operandi (τρόπου 
δράσεως τοϋ έγκληματίου).

—'Ο Σερίφης ώς έπί τό πλεΐστον, προς έκτέλεσιν τών άστυνομικών του 
καθηκόντων, έχει ύπό τάς διαταγάς του άριθμόν άστυνομικών έν στολή έξαρτω- 
μένων έξ αύτοϋ.

—Ή  παρά τώ Σερίφη County Police (Νομαρχιακή ’Αστυνομία) πολλάκις 
διαθέτει σύγχρονα μέσα καταπολεμήσεως τοϋ εγκλήματος, εις Πολιτείας τινάς 
όμως έκτελεΐ ύποτυπωδώς δλως άστυνομικά καθήκοντα.

—Εις τήν County Police άνήκουσιν καί οί Dedectives (αστυνομικοί έν πο
λιτική περιβολή) ύπηρετοΰντες ύπό τάς άμέσους διαταγάς τοϋ Είσαγγελέως (Pro
secutor) έκάστης County, βστις τούς χρησιμοποιεί κατά την απόλυτον κρίσιν 
του έν τή έρεύνη καί διώξει τοϋ έγκλήματος.

—Ό  Εΐσαγγελεύς ένεργών ώς ’Ανακριτής, άναλαμβάνει τήν έξιχνίασιν έγ- 
κλημάτων καί τήν άπόδειξιν τής ένοχής τοϋ κατηγορουμένου, διαθέτων προς τον 
σκοπόν τοΰτον -τούς Dedectives του.

—Διά νά έκλεγή τις Σερίφης δεν χρειάζονται ιδιαίτερα τινά προσόντα, είμή 
νά έχη τό δικαίωμα τοϋ έκλέγεσθαι. Διά τον λόγον τοΰτον πολλάκις οί Σερίφαι 
δεν έχουν πολλάς ικανότητας. Πολύ σπανίως έχουσιν προηγμένην άστυνομικήν 
πείραν. ’Αλλά καί αν άκόμη έχη τις ή άποκτήση τοιαύτην άπό τήν μάλλον βραχεΐαν 
ύπηρεσίαν του, τά καθήκοντά του καλύπτουν τόσον εύρύ πεδίον, ώστε άναγκαίως 
νά διαμοιράζεται ή ένεργητικότης του.

—"Αν καί ό θεσμός τοϋ Σερίφη, ώς διώκτου τοϋ έγκλήματος καί ώς άστυ- 
νομικοϋ, θεωρείται ότι έχει άποτύχει διατηρείται διά λόγους ιστορικούς.

—Εις ήμέρας μεγίστης άναπτύξεως τής άστυνομικής τεχνικής, ή άνάδειξις 
τών άστυνομικών άρχόντων δι’ εκλογών είναι άναχρονισμός.

—Τό γεγονός τοΰτο μαζί μέ τό βραχύ τής θητείας των, δέν παρέχει έλπίδας 
βελτιώσεως τής καταστάσεως.
III. City Police.

—Έρχόμεθα τώρα εις τήν ’Αστυνομίαν τών Μεγάλων Πόλεων (C ities). 
Έ κ τούτων έπεσκέφθημεν τήν ’Αστυνομίαν τής Ν. 'Υόρκης καί παρηκολουθήσαμεν 
τήν λειτουργίαν της, ύπό τήν εύγενεστάτην καί λίαν πρόθυμον καθοδήγησιν ’Αξιω
ματικών τής ’Αστυνομίας τής Ν. Ύόρκης.

—Μας έπεδείχθησαν άπαντα τά τμήματα, έργαστήρια καί άρχεΐα τής ’Αστυ
νομικής Δ/νσιως, ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία καί ή ’Αστυνομία περιοχής Λιμένος.

(Συνεχίζεται)
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Ή ε ύ τ  υ χ ί α
«Πολύτιμε φ ίλ ε ,  κάθε θεωρία έγήρασε 
καί ανθηρόν μένει πάντοτε τής ζωής τό 
χρυσοΰν δένδρον».

ΣΑΙΦΕΡ
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«Μάϊος 195...
«Μία εικόνα με χτυπητά χρώματα κολλημένη άκαλαίσθητα σέ ένα κομψό 

μάρμαρο πολυκατοικίας μ’ έκανε νά σταθώ συλλογισμένος, να ξεχαστώ, να ρεμβάσω, 
να φιλοσοφήσω...

‘Η ’Άνοιξη έχει προχωρήσει καί ένα εκατομμύριο χρωματιστά χαλιά σκε
πάζουν τή γη...

Τά πουλιά τραγουδούν τον αιώνιο έρωτα στά κλαριά των δέντρων κ ι’ όλα 
γίνονται όμορφα κάτω άπό τον ’Αττικό Ουρανό.

...Μονάχα ή εικόνα στέκει παράμερα άγριωπή—̂σάν παραφωνία σ’ ένα κόσμο 
χαρούμενο...

Παριστάνει τό Τάνταλο. Είναι ό μεγάλος κατάδικος τής Μυθολογίας, φαί
νεται διψασμένος. Ή  γλώσσα του καίγεται. Κι’ ένώ τό κρυσταλλένιο νερό πλημμυ
ρίζει τό κάτω χείλος του δεν μπορεί νά σβύση τή δίψα του. Αύτή ήταν ή τιμωρία 
του. "Οπότε έπιχειροϋσε νά πιή, τό νερό κατέβαινε καί έμενε πάντοτε κάτω άπό τό 
χείλος του.

Κάποιος λοιπόν φιλόσοφος τοΰ πεζοδρομίου στάθηκε μπροστά (όπως εγώ 
τώρα) συλλογίστηκε άρκετή ώρα καί υστέρα πριν νά φύγη έβγαλε άπό την τσέπη 
τό μολύβι του καί σημείωσε εντός εισαγωγικών «Ή ευτυχία».

Είχε άδικο; Ποιος ξέρει. Πάντως μάλλον επιτυχημένη μοϋ φάνηκε ή φιλο
σοφία του...

...'Ο άνθρωπος ξυπνά τό πρωί μέ όρεξη νά την κυνηγήση.,.Τήν ψάχνει αδιά
κοπα όλη τήν μέρα σέ χίλιους τόπους...Καί τό βράδυ τήν ονειρεύεται μέ παράπονο...

'Η ευτυχία...'Υπάρχει; Δέν έχω τή δύναμη ν’ άπαντήσω.,.Μά ψάχνω νά βρώ 
—όπως μ’ αρέσει πάντα νά κάνω—τήν άπάντηση στο πεζοδρόμιο...καθώς περπατώ 
μέ τό σήμα υπηρεσίας στο χέρι. Τό τραγουδάκι λέει πώς άλλος τή βρίσκει στο κρασί, 
κι’ άλλος τή βρίσκει στά λουλούδια—τήν ευτυχία τήν χρυσή—κι’ άλλος στής νιότης 
τά τραγούδια. ’Άλλος σέ πλούτη ή σέ δόξα μές σέ καλύβια ή σέ παλάτια .....................

Τό κρασί...
Δέν είναι μιά άφηρημένη έννοια. Μιλά, γελά, φλυαρεί, τρικλίζει, ουρεί στους 

τοίχους, ξαπλώνεται καί τό στρώνει στον ύπνο όπου βρή...
Καί φέρνει κι’ εμένα σέ άμηχανία αύτή τήν μονότονη στιγμή τής νυκτερινής 

ήσυχίας.
"Ενας 50ντάρης εργατικός όπως φαίνεται άπό τό ντύσιμό του, ταλαντεύεται 

μεταξύ του πεζοδρομίου καί τοΰ δρόμου άποδεικνύοντας έτσι άτυχο τον νόμο τής 
βαρύτητος.

Μέ όλα αύτά όμως τραγουδεί σέ άκαθόριστη μουσική κλίμακα. Τραγουδεΐ 
κάποιο παληό ρωμαντικό τραγούδι, χιλιοειπωμένο μά ακατάλυτο στο πέρασμα τών 
χρόνων.

«Σάν μπαίνω μέσα στην ταβέρνα»
Τον πλησιάζω άθόρυβα....τόν χαιρετώ μέ διάκριση καί τον ρωτώ φιλικά πού 

μένει...'Η έρώτησή μου δέν τον ξαφνιάζει. Στέκει λίγο νά πάρη άνάσσα μέ κυττάζει 
σάν άπρόσωπο ρήμα καί μοϋ ψυθιρίζει: «Ποϋ μένω; ”Ω ! ναι! Μένω στο σπίτι μου. 

ΤΩ Κέυ;
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"Υστερα πρίν προλάβω ν’ άπαντήσω μ’ αγκαλιάζει, καί μέ υποχρεώνει να 
περπατήσω μαζί του καθώς μονολογεί: ■.

«...Γνωρίζω κύριε πόλισμαν που τό πάτε. Στην ’Αστυνομική Διάταξη. Κοι- 
μώνται λέει καί τούς χαλάω τον ύπνο τους.

"Ακου έκεΐ κοιμώνται. Τι πάει να πή κοιμώνται; Αύτοί θέλουν νά κοιμηθούν 
κι’ έγώ νά τραγουδήσω ένεκα πού ήλθα σέ κέφι...»

Κοντοστέκεται πάλι. Κάποιο φωτεινό διάλειμμα έχεφροσύνης πέρνα άξαφνα 
στο μυαλό του καί συνεχίζοντας τον δρόμο του εξακολουθεί τον μονόλογο...

«...Φουκαράδες κ ι’ έσεϊς. Τί φταίτε; ’Εμένα μου κάπνισε νά τραγουδήσω. 
’Εσύ μέ κυνηγάς. Μά γιά στάσου. Τί έκανα; ’Εγκληματίας είμαι; "Ηπια...Αύτο 
είναι δλο.,.Κι’ είναι κακό πού ήπια; Γιά το κρασί ζώ...Δουλεύω, κερδίζω λεφτά καί 
μεθάω. "Ετσι ζώ. Καί ξέρω γιατί ζώ : γιά το κρασί. Αύτοί όμως γιατί ζοΰν, οί κοι- 
μήσηδες;»  : . t

Ξαναστέκεται...
Γυρνά το πρόσωπό του προς τά μένα, μέ ξανακυττα καί συνεχίζει,
«..."Αχ! κυρ’ αστυφύλακα νάξερες τ ί κουράγιο μοΰ δίνει αύτό το έρημο; το 

γιοματάρι. Ξεχνάω δλα, άκόμα καί την ’Εφορία δταν το πίνω...Γίνουμαι άλλοιώ- 
τικος..."Οποιος δέν πίνει δέν είναι άνθρωπος. Μονάχα τά ζώα δέν πίνουνε. Κι’ ό 
Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός, μεγάλη Του ή χάρη καί καλή του ώρα όπου είναι, 
έπινε κρασί. Κι’ αύτο τό κοκκινέλι τδκανε κοινωνία του...»

...Μέ παρακλήσεις. Μέ ένα σωρό διπλωματικούς έλιγμούς καί «βέτο» τόν 
παρασύρω μέχρι τό σπίτι του, τού άνοίγω την πόρτα, τόν ξαπλώνω στο κρεβάτι, τόν 
σκεπάζω καί φεύγω. Περίεργο!!  !'Η συνάντηση αυτή δέν μοΰ προξένησε κόπο ή 
άηδία. Μοΰ σκόρπισε μιά άνεξήγητη ευθυμία. Σάν νά ήπια κ ι’ έγώ κρασί. Συλλογί
στηκα τούς Θεούς πάνω στις άπάτητες βουνοκορφοΰλες τού Όλύμπου. Κι’ εκείνοι 
έπιναν νέκταρ. Καί γιά νά τό έτσουζαν αύτοί πού ήταν Θεοί κάτι θάξεραν. Καί έπι- 
στρέφοντας στήν σκοπιά μου μοΰρχεται στο νοϋ μιά Χριστουγεννιάτικη κατάρα ενός 
μπεκρή φυλακισμένου:

’Αντίχριστοι—’Αντίχριστοι, τήν σήμερον γεννάται 
’Εκείνος πού μετέβαλε τό ύδωρ έν Κανά 
εις ώραιότατο κρασί καί είπε «Νά ρουφάτε» 
αφού κρασί δέν βρίσκετε, άδέλφια, πουθενά!»
Καί τώρα δταν τό κρασί έν άφθονία ρέει,
έσεϊς τ ’ άπαγορεύετε, ’Αντίχριστοι Ε β ρ α ίο ι!!!....»

Σέ μιά γωνιά περαστική..."Αντίκρυ άπό ένα κλειστό μπαλκόνι ένα όνειρο- 
πόλο παληκάρι έχει καθίσει σ’ ένα πεζούλι μέ μιά κιθάρα. 'Ολόγυρα καμμιά δεκα
ριά συνομίληκοί του.

Κι’ δλοι μαζί τραγουδούν...ένα τραγούδι γλυκό, άέρινο, θείο, πού ξαπλώνει 
άπαλά ολόγυρα.,.στά κλειστά σπίτια, στούς άνηφορικούς δρόμους, στά δέντρα... 
ένα τραγούδι σάν άναστεναγμός Νεράιδας. Βγαίνει άπ’ τήν καρδιά τού ίδιου τού 
Θεού...

Είναι όνειροπόλο, σεμνό, πανέμορφο... V
"Ενας γέρος μέ «πυζάμες» στο πάρα κάτω σπίτι στέκει καπνίζοντας στο 

παράθυρό του κ ι’ άναπολεΐ...Ποιός ξέρει ποιά τρελλά όνειρα τού ξύπνησε ετούτη ή 
παιδιάστικη σερενάτα ! ! !

Στέκω κ ι’ έγώ...Καί μέσα μου παλεύουνε δυο κόσμοι...Νοιώθω ιεροσυλία νά 
σταματήσω αύτήν τήν ούράνια μυσταγωγία. Μά πρέπει. Είναι άνάγκη νά πνίξω τις 
φωνές της ψυχής μου πού πιάσαν κ ι’ αύτές μιά άτέλειωτη καντάδα μέσα στη Νύχτα... 

Πάω κοντά τους στις μύτες τών ποδιών μου : , . .
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« ...Παιδιά» τούς ψιθυρίζω. ’Εκείνοι δεν μ’ άκοϋν. Ξεχάστηκαν όλότελα στους 
ήχους τής μουσικής τους. Ξέφυγαν άπ’ τή ρουτίνα τής ζωής...Καί ταξειδεύουν σ’ 
ένα τόπο πλημμυρισμένο τραγούδια καί πουλιά, δίχως κακίες, δίχως μίση, δίχως 
συμφέροντα. "Ενα κόσμο γαλάζιο πού όλα είναι όμορφα καί όλα προσεύχονται εύτυ- 
χισμένα στο Θεό...

...Τούς σταμάτησα. Βλέπω το γέρο νά κλεινή μέ δύναμη τό παράθυρο νευρια
σμένος. "Νοιώθω τον εαυτό μου κι’ αύτόν θυμωμένο μέ το σήμα τής υπηρεσίας μου. 
Μου φαίνεται πώς στέκω στο εδώλιο του κατηγορουμένου καθώς τό όνειροπόλο 
παληκάρι μέ την κιθάρα μοϋ άπαντα σχεδόν τραγουδιστά.

«...Ναί! Σταματάμε άφοϋ άπαγορεύεται. Πώς πέρασε ή ώρα δέν καταλά
βαμε. Μην μάς κρατάτε κακία, κύριε. Δέν κάναμε τίποτε κακό. Δέν ένοχλήσαμε 
κανένα. Πρόθεσή μας δέν ήταν νά ταράξουμε την ήσυχία των άλλων. Μιά παρέα 
άπό φοιτητές είμαστε καί τραγουδάμε κάθε μεσάνυχτα στους δρόμους. Δέν τραγου
δάμε γιά την κοπέλλα μας. Τραγουδάμε γιά την φύση, γιά τά λουλούδια, γιά τ ’ 
αστέρια, γιά την ψυχή μας, γιά τά ’Ιδανικά μας. Βρήκαμε την εύτυχία στο τρα
γούδι. Γι’ αύτό ζοΰμε. Τό λατρεύουμε, προσπαθήστε νά άγαπήσετε τή μουσική καί 
θά νοιώσετε τον έαυτό σας πλημμυρισμένο εύτυχία. "Αν άγαπάτε την μουσική δέν 
έχετε τή δύναμη νά κάνετε κακό, νά βλάψετε, νά παρανομήσετε, νά όργισθήτε. Θά 
κυλάτε πάντα σέ μιά γόνδολα.,.σ’ ενα κανάλι πού τά νερά του θ’ άσημίζουν άπ’ τις 
φεγγαριάτικες άχτϊδες. Δύσκολη εποχή λένε οί άλλοι. ’Ατομικές βόμβες άπό δώ 
Παραπετάσματα μέσα πιο κεΐ. Αίματα. ’Αγωνίες. Μίση. ’Εμείς τά ξεχνάμε όλα μέ 
τό τραγούδι. Μήν μάς κάνετε μήνυση. Δέν είμαστε άδιόρθωτοι. Είμαστε έρωτευ- 
μένοι μέ τή φύση, μέ τις ψυχές μας, μέ τό φεγγάρι τής ’Αθήνας, μέ τις άνηφοριές 
τής Πλάκας. ’Εκεί, κύριε, κατοικεί ή εύτυχία...».

Μπροστά μου ένας κήπος...Χίλιες χιλιάδες μυρουδιές χορεύουν άγκαλιασμέ- 
νες στη  σκιά...Λουλούδια λογιών—λογιών, πολύχρωμα, όλο υγεία καί δροσιά... 
Στέκι») νά θαυμάσω αύτόν τον τόπο...όταν έξαφνα διακρίνω κάποιον άντρα σκυμμένο 
πιο κεί, μέσα στον κήπο. «Κλέφτης» συλλογίστηκα. «Κι’ ήλθα πάνω στήν ώρα». 
Πηδώ τό μαντρότοιχο καί βρίσκουμαι κοντά του.

«Προς Θεοΰ, φίλε μου, τά λουλούδια θά τά ποδοπατήσης, θά τά καταστρε-
ψης»·

Κυττώ σαστισμένος αύτόν τον νευρώδη άντρα πού βρίσκεται άντικρύ μου γα
λήνιος.

« ’Εσείς ποιος είστε» τον ρωτώ.
«Είμαι ά ιδιοκτήτης τού σπιτιού» μοϋ άπαντά άτάραχα. Καί προσθέτει :
«Σάς κίνησα τις υποψίες; έ; ’Έχετε δίκηο, τέτοιαν ώρα όλα μπορεί νά συμ- 

βοΰν. Εύχαριστώ γιά τό ένδιαφέρον σας. Τό ξέρουμε όλοι μέ πόση άφοσίωση στη 
δουλειά σας έργάζεστε έσεΐς. 'Η ’Αστυνομία Πόλεων έπεβλήθηκε γιατί άγρυπνεΐ. 
Θάστε φαίνεται καινούργιος στο Τμήμα καί δέν μέ ξέρετε. Τ’ άλλα παιδιά όμως καθώς 
περνάν έξω άπό τό σπίτι μου μέ χαιρετάν καί συνεχίζουν τό δρόμο τους. Θέλετε ένα 
λουλουδάκι;»

«Μά...’Όχι,..Εύχαριστώ. Τέτοια ώρα μ’ ένα λουλούδι στο χέρι.,.Τί θά πουν 
οί άλλοι όταν μέ δουν;.;.»

«...Τ ί θά πουν είπατε» ρώτησε άπότομα «Τί μπορούν νά ποΰν γιά ένα λου
λουδάκι. Είναι τό σύμβολο τής ομορφιάς, άγαπητέ μου, τής αληθινής όμως ομορφιάς. 
.Αύτό δέν καλλωπίζετε, σάν τις όμορφες γυναίκες. Γεννιέται όμορφο καί πεθαίνει 
πιο όμορφο άκόμη. Γεννιέται χτενισμένο, ροδοκόκκινο, πρόσχαρο...Αύτοί είναι οί 
φίλοι μου. ’Εδώ μέσα περνώ τις πιο πολλές ώρες μου. Κοντά στά λουλούδια μου 
βρήκα ό,τι δέν βρήκα—όσο καί νά προσπάθησα—οπουδήποτε άλλοϋ: τήν εύτυχία.
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'"Οταν τά ποτίζω, δταυ τά κλαδεύω, δταν τα σκαλίζω, νοιώθω σαν να γίνουμαι ένα 
μ’ αύτά. ’Έτσι πιστεύω νάναι ό παράδεισος της θρησκείας μας. "Ενας κήπος. Ό  
κήπος τής Έδέμ πού λέει ή Α γ ία  Γραφή.

Γυρεύουν τήν ευτυχία οί άνθρωποι στα πιο άπίθανα μέρη. Μά νάτην! Είναι 
κοντά τους. 'Ολοζώντανη. Καί τήν άρνοΰνται, τήν ποδοπατούν. Ναί,’ φίλε μου, δποιος 
άγαπα τά λουλούδια είναι σαν ν’ αγαπά τον Θεό. Κι’ δποιος άγαπα τον Θεό δεν μπορεί 
παρά νά είναι εύτυχισμένος ..............

....Νά κ ι’ ένα ζευγαράκι στη σκιά αύτής τής γέρικης λεύκας...’Ακούω τά φι
λιά τους. Καί χωρίς νά τδ θέλω καί τις κουβέντες του. Μιλά εκείνος μέ πάθος. Πυρετό 
έχουν τά λόγια του, τά χείλη του καίνε. Καί, καθώς τό νερό τής πηγής κατρακυλά 
■φλυαρώντας στήν πέτρινη γούρνα, άκούγεται ή φωνή του πού λέη απαλά τά παρά
ξενα λόγια :

« ...Ά ν  μ’ άρνηθής μήν θαρρής πώς θά εύτυχήσης...
Ά ν  μ’ άρνηθής θά πάψης νάσαι δμορφη, θά πάψη νά κτυπά ή καρδιά σου. 

Είμαστε ό ένας γιά τον άλλο. Κι’ οί δυο μαζί γιά δ,τι πιο ώραΐο υπάρχει στή ζώή...
Πλάστηκες γιά μένα. Γεννήθηκα γιά νά σ’ άγαπώ.
Είμαστε ευτυχισμένοι. Ρίζωσε μέσα μας ή ευτυχία σάν ένα πανύψήλό γέρικο 

πλατάνι καί τίποτε καί κανείς δεν μπορεί νά τό ξεριζώση.,.Θάμαστε μαζί πάντα. 
Μαζί παντού. Μαζί ίσαμε τό θάνατο. Καί πιο πέρα άκόμη. Δεν πεθαίνουν όσοι αγα
πούν πολύ. Αύτή ή αγάπη μας ας γίνη τό φυλακτό σου καί ό άξονας γύρω άπό τον 

■όποιον θά περιστρέφονται οί κόσμοι των ονείρων σου. ’Αγαπώ δ,τι άγαπάς. Σ’ άγα
πώ δπως κι’ άν είσαι, δ,τι κ ι’ άν κάνης, δ,τι κι’ άν λές.

Σ’ άγαπώ γιατί πιστεύω στον θεό.
Κι’ ό θεός πιστεύει μονάχα στους δυό μας ενωμένους.
'Ο καθένας μας χωριστά δέν είναι τίποτε. ·£"
Μά οί δυό μαζί γινόμαστε τό πάν. -- ' .
'Όλα, άκόμη καί τον Ουρανό, μπορώ νά σού'χαρίσω.- Φτάνει νά τό θελήσής.
Μ’ δλον τον κόσμο μπορώ νά παλαίψω γιά χάρη σου. Σου αφιερώνω όλα δσα 

είναι δικά μου, δσα έχω, δσα μοΰ άνήκουν, δσα μέ άποτελοΰν. "Ολα, μά δλαν Άκόμη 
καί τον τελευταίο χτύπο τής καρδιάς μου» ................................ ......... ............................

Ή  υπηρεσία μου κοντεύει νά τελειώση.
'Η εικόνα τού Τάλαντου μού φαίνεται ξεθωριασμένη κι’ άπίθανη. 'Η ευτυ

χία νομίζω πώς ύπάρχει.
Κι’ έρχεται καί στήν δίκιά μου καμαρούλα νά κατοικήση κάπου·—κάπου. 

Είναι στιγμές πού νοιώθω νά μ’ άγκαλιάζη καί νά μέ μεθά μέ τά πιο γλυκά φιλιά
της.

Καί αύτές οί στιγμές είναι συνήθως έκεΐνες πού δίνω κάτι άπό τον εαυτό μου 
στούς άλλους.

'Η ευτυχία μπερδεύεται μέσα στά βήματά μου τήν ώρα πού εκτελώ τό καθή
κον μου καί πιο πολύ δταν τό ξεπερνώ καί ζώ γιά νά βοηθώ έκείνους πού έχουν ά- 
-.νάγκη άπό τή συνδρομή μου.

'Η ευτυχία πλημμυρίζει τή ζωή έκείνων πού άγαποϋν πολύ ένα ιδανικό.
Δέν συμφωνείτε άρά γε κι’ εσείς μαζί μου;

"Ενας άστυφύλακας 
ΣΚΠ
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Τό έγκλημα τού φοιτητοϋ
Γραμμένο άπό τόν κ. ΧΑΡΗ ΣΤΑΜΟ* 

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο).

- Β ' -

—Μάλιστα κ. Ύπαστυνόμε. Τό μοναδικό της όνειρο ήταν ν’ άγαπηθή καί. 
ν’ άγαπήση. Καί νά φύγη γιά τό έξωτερικό.,. για την ’Αμερική άν μπορούσε. Χι
λιάδες φορές πού ένεπιστεύθη ότι ή ’Αμερική τή συγκινεϊ πολύ. "Ηθελε νά γνω- 
ρίση τή μεγάλη ζωή, μεγαλύτερη άπ’ αυτή πού ζοϋσε έδώ. Γιατί, καθώς γνωρί
ζετε, είναι πολύ ευκατάστατοι οί γονείς της καί μπορούσε έτσι νά περνάη μιά ζωή, 
πολύ άνετη. Νυκτερινά κέντρα, έκδρομές στά τουριστικά μας μέρη κοσμικές συγκεν

τρώσεις... "Ομως, δλ’ 
αύτά δέν τήν ευχαρι
στούσαν. Διψούσε γιά 
πολύ περισσότερα! "Η
θελε, μουλεγε, νά πάη. 
στο Μεξικό, στή Φλω- 
ρίδα, στο Χόλλυγουντ... 
γιά νάγνωρίση άπό κον
τά τούς μεγάλους άστέ- 
ρες. Προ παντός όμως 
διψούσε γιά έρωτα. "Η
θελε νά γνωρίση τό με
γάλο, τον ιδανικό έρω
τα. Δέν τήν έννοιαζε
■Λ > \  I Λ )  >αν αυτός που υ αγα- 
ποΰσε ήταν όμορφος ή 
άσχημος... "Ηθελε νάχη 
καλή καρδιά, μεγάλη 
ψυχή, γενναιότητα καί...

«Νυχτερινά κέντρα, έκδρομές στά τουριστικά μας μέρη, κοσμι- προπαντός πλούτη ! Τά 
κές συγκεντρώσεις...... χρήματα ήταν γ ι’ αυτήν

τό παν...
—'Ωραία! Γιά τις κατακτήσεις της τί γνωρίζετε; Είχε φίλους; Οαυμαστάς;...
—Πολλούς! ’Εφήμερα πράγματα όμως κ. 'Τπαστυνόμε. Σέ κανένα δέν έδινε 

τήν καρδιά της, μά ούτε συνέχιζε γιά πολύ καιρό. Ζητούσε κάτι τό άσύλληπτο, κάτι, 
τό μακρυνό καί τό ξένο άπό τό σημερινό κόσμο. "Ηθελε μεγάλον έρωτα, ιδανικόν, 
νά συντροφεύεται όμως απαραίτητα καί μέ πολλά χρήματα. "Ηθελε τον άνδρα πάν
τοτε κοντά της, επιζητούσε τήν συχνή άλλαγή, ήθελε ν’ άγαπηθή καί ν’ άγαπήση 
μέ πτωτοφανή δύναμη, μ’ όλη τή καρδιά της..."Οταν όμως ένας άπ’ όλους τούς θαυ- 
μαστάς της τής έκανε έξομολόγηση γιά τον έρωτά του, έκείνη τον έδιωχνε άμέσως. 
Προσπαθούσε τότε νά μέ συνάντηση οπωσδήποτε καί μόλις μ’ έβλεπε, έβαζε τά 
κλάμματα λέγοντας ότι τής λένε όλοι ψέμματα, ότι κανείς δέν τήν άγαπα άπ’ όλους 
όσους τής μιλούν γιά έρωτα... Είναι ένα παράξενο, πολύ παράξενο κορίτσι, μά έχει 
καί καλή καρδιά, ώραΐα καί δυνατή ψυχή ! Πηγαίνει τακτικά στήν έκκλησία, στις 
θρησκευτικές ομιλίες, βοηθάει τούς φτωχούς...Καί δέν φοβάται καθόλου τό θάνατο!'
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Πέρυσι τό καλοκαίρι ρίχτηκε στή θάλασσα κι’ Ισωσε ένα μικρό άγοράκι πού κιν
δύνευε να πνίγη...

—’Αρκετά! ’Αλλά... πολύ μπερδεμένα. Την είδατε μήπως τις τελευταίες 
μέρες μέ κανέναν άνδρα;

—...Για νά θυμηθώ... Ναί! Την είδα προ τριών ημερών μ’ έναν ήλικιωμένο. 
Θάταν ώς πενήντα χρόνων έκεΐνος... Καί ξέρετε ποϋ μένει; Στην όδό Γενναδίου, 
άριθ. 35.

—Πώς τό ξέρετε αύτό; Σας μίλησε ή ΐδια;
-—’Ό χ ι! Τήν παρακολούθησα δμως... Καί είδα νά μπαίνη έκεΐ πού σάς είπα...
•—Γιατί τήν παρακολουθήσατε;
—...’Ά ν μου έπιτρέπετε, μπορώ νά μην άπαντήσω σ’ αύτό;
—Δικαίωμά σας. ’Αλλά γιά τό καλό της φίλης σας, θά πρέπη νά μοϋ πήτε 

ολα όσα γνωρίζετε σχετικώς. Λοιπόν;
—! ! !...
—Καλά. Πηγαίνετε τώρα. Σέβομαι τό μυστικό σας, άλλά σάς υπενθυμίζω 

ότι έχετε ιερόν καθήκον νά μάς πήτε ολα όσα γνωρίζετε. Ξέρετε τ ’ όνομα αύτοϋ τοΰ 
κυρίου; Είναι άλήθεια τά όσα μοϋ είπατε; Δηλαδή, 6λ’ αύτά είναι ή πραγματική 
σας γνώμη, ή άλήθεια ή πραγματική, ή...

—Είναι ή άλήθεια όλη κύριε! Ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  μ ο υ  γ ν ώ μ η !
’Έχετε τό λόγο τής τιμής μου. 'Ο κύριος αύτός λέγεται ’Αναγνώστου.

*
* *Ό  Ύπαστυνόμος Μάριος άπόμεινε σκεπτικός. "Ολα τοΰτα πού τοΰ είπε ή 

φίλη τής νέας έρχονταν σέ πλήρη άντίθεση μ’ έκεΐναπού κατέθεσε ή άδελφή τής έξα- 
φανισθείσης τήν ήμέρα πού δήλωσε τήν εξαφάνιση. «Δέν έβγαινε καθόλου άπό τό 
σπίτι» είπε ή άδελφή. «Τουριστικά ταξίδια, νυχτερινά κέντρα, άνδρες πολλούς...» 
κατέθεσε ή φίλη.

Ντύθηκε τό παλτό του καί σέ λίγο κτυποΰσε τό κουδούνι τοΰ σπιτιού τής όδοΰ 
Γενναδίου 35. Τοΰ άνοιξε μιά ρυτιδωμένη γυναίκα.

—Θέλω τον κ. ’Αναγνώστου.
—Περάστε κύριε.
Σέ λίγα δευτερόλεπτα, ένας μεσόκοπος άνδρας έκανε τήν εμφάνισή του ντυ

μένος μέ πυτζάμες.
—Εΐσθε ό κύριος ’Αναγνώστου;
—Μάλιστα. Ό  κύριος;
—Είμαι ύπάλληλος τής ’Ασφαλιστικής Εταιρίας «'Η  Δάφνη». ’Ασφαλί

ζουμε γιά όλα τά απρόοπτα. Δυστυχήματα τής ξηράς, θαλάσσης, άέρος.,.Καί μέ 
πολύ μικρά ασφάλιστρα! Γιά πρώτη δόση...

—’Αφήστε με κύριε! ’Έχω πολλούς πονοκεφάλους μέ τήν έπιχείρησή μου, 
μέ τά οικογενειακά μου ζητήματα. ’Έχω χάσει καί τήν άνεψιά μου άπό πολλές ημέ
ρες καί έχουμε όλοι άναστατωθή... Αυτή ή ’Αστυνομία δέν ξέρω τί διάολο κάνει! 
Τόσο καιρό καί νά μήν μπορή νά βρή μιά νέα πού εξαφανίστηκε! Λές κ ι’ άνοιξε ή 
γή καί τήν κατάπιε! Καί σοΰ λένε ύστερα οτι ή Ελληνική ’Αστυνομία κάνει θαύ
ματα... ’Αλλά είμαι άσφαλισμένος κύριε στον «Φοίνικα». Δέν ένδιαφέρομαι...

—Πολύ καλά κύριέ μου...'Η ’Αστυνομία πού είπατε, κάνει θαύματα, άλλά 
καμμιά φορά άργεϊ... Βλέπετε παλεύει μέ τόσους εγκληματίες. Καί συμβαίνει 
καμμιά φορά νά έχουν σχεδιάσει αύτοί τόσο καλά ένα έγκλημα πού, τό άνακαλύπτει 
μέν ή ’Αστυνομία, άλλά άργεϊ λιγάκι. Τώρα, όσον αφορά τήν άνεψιά σας, έχω τή 
γνώμη ότι γρήγορα θά τήν βρή ή ’Αστυνομία. Δέν πιστεύω νά πρόκειται καί για 
έγκλημα. Κάπου θά κρύβεται μέ τον άγαπημένο της... Ποιος ξέρει...

—Ποιον άγαπημένο της κύριέ μου! Ή  άνεψιά μου λέγεται ’Α λ ί κ η  Κ α-
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ρ ε ζ ή !  Ξέρετε τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι άγαπημένοι, έρασταί καί κάτι τέ
τοια, δεν χωροϋν στήν οίκογένειά της. 'Η καϋμένη ή μητέρα της—ή άδελφή μου— 
την προσέχει όσο κανείς δέν προσέχει τά παιδιά του ! Δεν την άφήνει νά βγή άπό τό 
σπίτι καθόλου, τής έχει δασκάλους για ξένες γλώσσες καί γιά μουσική στο σπίτι... 
Δέν σου λέω, κορίτσι είναι καί ΐσως νάχη καί αύτό τά όνειρά του, τις επιδιώξεις 
του, νά θέλη νά διασκεδάση καί λίγο...'Η μητέρα της όμως είναι σωστός Κέρβερος, 
δέν την αφήνει νά ξεπορτίση καθόλου! "Αν καμμιά φορά βγή, θά πάη στο Γροίφεϊο 
τοϋ πατέρα της, ή θά βγή μέ κανένα καλό κορίτσι τής εμπιστοσύνης μας, γιά νά πάνε 
καμμιά έπίσκεψη ή σέ κανένα θέατρο. Σπάνια όμως αύτά, πολύ σπάνια. Κατά κα
νόνα μένει κλεισμένη στο σπίτι. Καί νά τώρα πού τή χάσαμε τόσο καιρό καί κανέ
νας δέν μπορεί νά μάς βοηθήση... Κανένας!.... Δέν κάθεσθε;...

—Εύχαριστώ...Έχω όμως τή γνώμη ότι γρήγορα θά τήν βρήτε. Θά τήν βρή 
ή ’Αστυνομία οπωσδήποτε...

—Ποιά ’Αστυνομία κύριέ μου! 'Η ’Αστυνομία δέν κάνει τίποτα άλλο παρά 
νά καλή κάθε τόσο τήν άδελφή μου καί τό γαμβρό μου καί νά τούς δείχνουν φωτο
γραφίες καί πρόσωπα. «Μήπως είναι αύτή; Μήπως είναι εκείνη;» . Προχθές πιά- 
σανε μιά περιπλανώμενη στά Τρίκκαλα πού έμοιαζαν τά χαρακτηριστικά της με 
τά χαρακτηριστικά τής άνεψιάς μου καί έστειλαν τή φωτογραφία της έδώ. Μάς 
κάλεσε λοιπόν ή ’Αστυνομία καί πήγαμε νά δούμε τή φωτογραφία. Ξέρετε πόσο 
έμοιαζε; 'Ολόιδια ήταν! Χαρήκαμε λοιπόν, αλλά ύστερα, όταν μάς είπαν γιά τήν 
ηλικία της, καταλάβαμε ότι δέν ήταν ή άνεψιά μου. ’Εκείνη πού πιάσανε ήταν 29 
ετών, ένώ ή άνεψιά μου είναι είκοσι...’Εκτός τούτου ή άνεψιά μου έχει καί μιά μικρή 
ούλή στο μέτωπο, ένώ εκείνη δέν τήν έχει... Καί χθές, μάς είπαν ότι εκείνη τήν 
παρέδωσαν στον άνδρα της. Είναι παντρεμένη καί μένει στή Κοζάνη...

Είδατε; ’Έκανε λάθος ή ’Αστυνομία. Καί μείς περιμένομε νά μάς τήν φέρη...
—’Ακούστε κύριε. Δέν έχω σχέσεις μέ τήν ’Αστυνομία, άλλά πρέπει να σας 

πώ τούτο. Ξέρετε πόσοι κόποι καταβάλλονται άπ’ τήν ’Αστυνομία πάνω σ’ αύτες 
τις υποθέσεις; Ξέρετε πόσα πράγματα συνδυάζονται, πόσα χαρακτηριστικά σημεία 
έχουν στο νοΰ τους οί άστυνομικοί όταν ψάχνουν νά βρούν ένα άτομο πού έξαφα- 
νίσθηκε ; 'Η δική σας περίπτωση όμως, νομίζω, ότι τώρα πλέον δέν θά είναι μια 
απλή εξαφάνιση... Τόσον καιρό, έπρεπε σέ κάτι θετικό νά έχουν καταλήξει οί α
στυνομικοί. "Ισως καί νάπρεπε νά τήν έχουν βρή. Μά γιά νά μήν τήν βρίσκουν άκομη, 
πρέπει ή αύτή νά κρύβεται πολύ καλά, απομονωμένη εντελώς άπό τον κόσμο... ή 
νά έχη φύγει γιά τό εξωτερικό...

—Γιά τό εξωτερικό;... Τί λέτε κύριε! Πού θά πάη στο εξωτερικό!... Τέτοιο 
πράγμα ποτέ δέν τό σκέφθηκε. Τό άποκλείω.

—Τότε, μήπως έπεσε θύμα εγκλήματος; Είχε εχθρούς;...
—’Εχθρούς; Ποτέ! ΤΗταν τόσο ήσυχη. Έκτος αυτού τί έχθρούς μπορεί να 

έχη μιά κοπελίτσα τόσο μικρή...’Εγώ, ξέρετε τί νομίζω; "Οτι μάλλον θά τήν κρατά 
μέ τό ζόρι ένας πανύψηλος φοιτητής τής ’Ιατρικής πού τήν ένοχλοΰσε άπό καιρό... 
Μοΰ τό είχε πή αύτό τήν τελευταία ήμέρα πού τήν είδα. Μοΰ είπε ότι τής ζητάει 
σχέσεις ένας φοιτητής τής ’Ιατρικής μέ πολύ επιμονή καί μέ κακές διαθέσεις. 'Ότι 
αυτή τόν άποκρούει, άλλά εκείνος επιμένει... Μού τάλεγε ένα βρύδυ καί ετρεμε* 
από φόβο; άπό τήν άποστροφή πού ένοιωθε γ ι’ αύτόν; άπό τίποτα άλλο γυναικείο 
αίτιο; Δέν ξέρω. Τήν πήρα εκείνο τό βράδυ καί τήν έφερα σπίτι μου, νά τήν καθη
συχάσω. Τής είπα νά μήν τού δώση καμμιά σημασία...

Θά τήν παντρεύαμε άλλωστε μ’ έναν πλούσιο μηχανικό πού τή ζήτησε άπ’ τον 
πατέρα της...

—Είπατε στήν ’Αστυνομία γιά τό φοιτητή; Γιά τούς φόβους σας αύτούς;
—"Οχι! Δέν τό είπα γιατί μέ παρεκάλεσε ή ίδια ή άνεψιά μου νά μήν τό πώ
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•σέ κανέναν αύτό. Μ’ έξόρκισε νά κρατήσω μυστικό αύτό τό περιστατικό...’Απορώ 
καί γώ γ ι’ αύτήν τήν επιθυμία της, άλλά τι νά σας πώ... Τήν άγαπώ πολύ καί γ ι’ 
αύτό δεν μπορώ νά της χαλάσω τό χατήρι.

—Ξέρετε, αύτό είναι δείγμα τής γυναικείας κάμψεως.'Οπωσδήποτε ό φοι
τητής αυτός θά τήν συγκίνησε, θά τήν ενθουσίασε, άλλά φοβάται νά ένδώση άπό 
γυναικεία φιλαρέσκεια. Τό δτι σάς παρακάλεσε νά μήν τό πήτε αύτό πουθενά, είναι 
ακόμα ένα δείγμα της έπικειμένης πτώσεως.

—Τί λέτε κύριε! ’Εδώ έχουμε τό μηχανικό πού έχει τόσα λεφτά καί θά έν
δώση σ’ έναν πάμπτωχο φοιτητή; Τρελλή είναι; Νά βλέπατε όταν της είπαμε ένα 
βράδυ γιά τον μηχανικό, δτι τήν ζήτησε σέ γάμο, πόση χαρά έκαμε! Ρωτούσε γιά 
τήν κάθε του λεπτομέρεια καί μεϊς τής άραδιάσαμε ένα σωρό ψέμματα, γιατί, άπλού- 
στατα, δέν ξέραμε καί πολλά πράγματα γ ι’ αύτόν.

—Μήπως λέγεται Παπαδημητρίου ό μηχανικός αυτός;
—"Οχι! Λέγεται Χριστοφής κι’ έχει γραφείο στήν όδό Σταδίου άριθ. 121. 

Μηχανικός είναι κι’ ό Παπαδημητρίου;
—Ναί! Είναι καί γείτονάς μου...

Ό  'ΐπαστυνόμος Μάριος σηκώθηκε. Είχε μάθει πολλά, άλλά νόμιζε δτι θά 
τρελλαθή. «Τί σου είναι αύτός ό κόσμος...» σκεφτόταν. «Μαύρο ό ένας, άσπρο ο 
άλλος... Νύχτα τούτος... ημέρα εκείνος!...» .

’—Χαίρετε κύριε ’Αναγνώστου. "Ωστε... δέν ένδιαφέρεσθε γιά τήν άσφάλεια 
πού έκπροσωπώ... Δέν πειράζει...

—Νά σάς πώ. Μπορεί καί ν’ άσφαλίσω σέ σάς τό νέο μου κατάστημα. ’Αρ
γότερα δμως, ίσως ώς τό καλοκαίρι... Πού έχετε τά γραφεία σας;

—Θά σάς ξαναδώ ώς τότε. ’Αλλά... τά γραφεία μας είναι Πανεπιστήμιου
•36... ’Αντίο.

—Στο καλό. "Οταν βρούμε τήν άνεψιά μου θά σάς ειδοποιήσω νά φάμε μαζί... 
Φαίνεσθε πολύ καλός νέος...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Προς τήν κατεύθυνση τής άνευρέσεως τού φοιτητοΰ, είχε στραφή ό Ύπαστυ- 
νόμος Ζέης. Έδώ τά πράγματα έφαίνοντο πολύ εύκολώτερα. Ό  σπιτονοικοκύρης 
τού φοιτητοΰ στον όποιον στράφηκε κατά πρώτον, ήταν πολύ κατηγορηματικός.

—ΤΗταν ένα παληόπαιδο κύριε Ύπαστυνόμε, "Ενας τύπος πολύ έκφυλος. 
Δέν έννοοΰσε νά μοΰ πληρώση τό νοίκι χωρίς νά τού πώ πέντε, έξη, δέκα φορές! Και 
πάντοτε μέ παίδευε. Μοΰδινε τή μιά μέρα πενήντα δραχμές, υστέρα άπο πολλές 
μοΰ ξανάδινε άλλες πενήντα... Τώρα εξαφανίσθηκε καί μοΰ χρωστάει δυο μηνιάτικά...

—Είχε χρήματα; Μήπως ξέρετε πόσα τουστελναν οί γονείς του;
—Καί χίλιες δραχμές τό μήνα, καί οχτακόσιες, καί χίλιες διακόσιες καμμια 

φορά...’Αλλά αύτός τά χαλούσε δλα χωρίς νά νοιάζετε γιά τό νοίκι μου...
—Μ’ αύτά τά λεπτά πλήρωνε τό νοίκι; Αύτά ήταν δλα—δλα;
—Βεβαίως, αύτά!... Έ !  ΤΗταν άρκετά! Τά βιβλία τού τάδινε ό θείος του 

ποδναι βιβλιοπώλης χωρίς νά τού παίρνη λεπτά...’Έδινε σέ μένα λοιπόν τις τετρα
κόσιες δραχμές γιά τό νοίκι καί τ ’ άλλα τά χαλούσε δλα γιά τή διατροφή του και 
τίς διασκεδάσεις του...

—Ό λα !...
—Βεβαίως κύριε Ύπαστυνόμε. Τά βράδυα μάζευε τούς φίλους του στο δω

μάτιο καί παίζανε χαρτιά. Παίζανε λεπτά, πολλά λεπτά. Πού τά οικονομούσε, δέν 
,μπορώ νά καταλάβω...
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—Πώς ξέρετε σείς ότι έπαιζαν λεπτά; Σάςτδχε πή μήπως ό ’ίδιος. Τον είδατε;:
—’Όχι... Ναί! Κυττοΰσα άπό την κλειδαρότρυπα καμμιά φορά κ ι’ έβλεπα 

λεπτά μπροστά τους... Κάποτε μάλιστα τσακώθηκαν μεταξύ τους καί μπήκα μέσα 
γιά νά τούς χωρίσω. Είδα τότε πάρα πολλά λεπτά σωριασμένα στο πάτωμα άπ’ 
τό άναποδογύρισμα τοϋ τραπέζιου...

—Καλά ώς έδώ. Γυναίκες έ'κανε παρέα; Είπατε δτι ήταν πολύ «έκφυλος». 
Τί έννοεΐται μ’ αύτό;

-—Πολλές φορές έ'φερνε γυναίκες στο δωμάτιό του. Τοϋ τό είχα απαγορεύσει 
αύτό, άλλά εκείνος δέν μ’ άκουγε. Μάλιστα, μιά μελαχροινή μικρή, ένα βράδυ έ- 
κλαιγε... Την ρώτησα την άλλη μέρα όταν ήλθε νά τον συναντήση, γιατί έ'κλαιγε, 
άλλά κείνη μοϋ είπε νά μήν ένδιαφέρουμε. Τής είπα τότε δτι ό Άντώνης έλειπε άπό 
τό πρωί καί κείνη έφυγε. Μέ παρακάλεσε όμως νά τοϋ πω δταν έλθη νά πάη στό· 
σπίτι της...

—Ποΰ μένει αύτή;
—Μένει στήν οδό Βλαχοπούλου άριθ. 80, στή Νεάπολη. Καί την λένε Νίτσα..
—Ω ραία! Τήν τελευταία μέρα πού τον είδατε, σας είπε τίποτα;
—■’Όχι. ’Έφυγε τό απόγευμα στις έξη καί έκτοτε δέν τον ξανάειδα. Την- 

τρίτη ήμέρα έστειλα τηλεγράφημα στούς γονείς του στή Λάρισσα, γιατί άνησύχησα 
μέ τήν απουσία του. Τούς ρωτούσα μήπως πήγε έκεΐ. Μοϋ άπάντησαν δτι δέν πήγε 
καί μοϋ συνέστησαν ν’ άποτανθώ στήν ’Αστυνομία. Τότε πήγα στό Τμήμα καί έδή- 
λωσα τήν εξαφάνισή του... Δυο μέρες αργότερα έφθασε καί ό πατέρας του στήν ’Α
θήνα...

—Τίποτα άλλο γνωρίζετε;
—’Όχι κύριε Ύπαστυνόμε. ’Αντίο.

*
Η νεαρή κοπέλλα, ή μελαχροινή φοιτήτρια τής Νομικής, δέχτηκε τον Ύ πα- 

στυνόμο Ζέη πολύ κεφάτη.
—Περάστε κύριε. ’Εμένα ζητάτε; Μένω εντελώς μονάχη στήν καμαρούλα, 

αυτή καί πλήττω τρομερά... Σείς...
—Είσθε ασφαλώς ή δεσποινίς Νίτσα, έ;
—Βεβαίως! Νίτσα Οΐκονομοπούλου, φοιτήτρια Νομικής... Ξέρετε ότι..- 

είσθε πολύ γοητευτικός;;...
—Σάς παρακαλώ Δεσποινίς, ~Ηρθα νά μέ βοηθήσετε. Θέλω νά__
—Νά σάς βοηθήσω; "Οτι θέλετε κύριε... ’Αστυνόμε!
—Θέλω νά μοϋ πήτε χιά τον Άντώνη Λαμπρινό. Τον γνωρίζετε νομίζω.
Τό πρόσωπο τής ώραίας κοπέλλας σκυθρώπασε άμέσως. ’Έγινε κατακόκ- 

κινη κ ι’ άπόμεινε κυττάζοντας μ’ ορθάνοιχτα· τά μάτια. Κατόπιν κατώρθωσε ν’ άρ- 
θρώση.

•—Τον Άντώνη Ααμπρινό; Πώς τό ξέρετε δτι γνωριζόμαστε;
-Δ έ ν  έχει σημασία αύτό Δεσποινίς. Σημασία έχει τό νά μοϋ πήτε δτι ξέρετε: 

σχετικά μ’ αύτόν. Ξέρω δτι άγαπιόσαστε...
—’Αγαπιόμαστε; Ά χ !  Μακάρι νάταν έτσι... Μά αύτός χάθηκε έδώ καί τό- 

σεζ μέρες τώρα!
—Τό γνωρίζω αύτό. Ά λλως τε· γ ι’ αύτό ήρθα σέ σάς. Θέλω νά μοϋ πήτε δλα 

οσα γνωρίζετε σχετικά μ’ αύτόν. ~Ηταν πολύ καλό παιδί, μαθαίνω...
—Καλός; Αάθος κύριε. Δηλαδή... γιά τον άλλο κόσμο μπορεί νά ήταν καλός. 

Για μένα όμως, ήταν τύραννος, άγριάνθρωπος! Τον άγάπησα μ’ δλη μου τήν ψυχή,. 
του έδωσα τό πάν, μά αυτός στάθηκε ένας βράχος, ένας ξένος στά αΐσθήματά μου. 
Μοναδική του άγάπη ήταν ή έπιστήμη του μόνο καί τίποτα άλλο...

—ΤΗταν καλός σπουδαστής; (Συνεχίζεται)*
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Ό  Γυμνασιάρχης κ. I. Φραγκιδάκης εις επιστολήν του άπό 15-3-55 γράφει 
πά έπόμενα :

’Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Σάς συγχαίρω θερμώς διά τό ιστορικόν θησαύρισμα, τό όποιον παρεθέσατε 

έν άρχή του ύπό την ύμετέραν άοκνον διεύθυνσιν ’Αστυνομικού περιοδικού της 1ης 
’Απριλίου τ.έ. έπί τή έπετείω τής εθνικής ήμών εορτής ύπότόν τίτλον Πίστις—Πα- 
τρίς—Ελευθερία. 'Η έν αύτώ εμπνευσμένη έναρμόνισις Χριστιανισμού καί Ε λ 
ληνισμού, ή επιτυχής άνατύπωσις των πανσέπτων εικόνων των ενδόξων ηρώων 
τού 21, αί εύάρμοστοι ποιητικαί εξάρσεις, δι’ ών περιβάλλετε την άέναον αυτών ίεράν 
μνήμην καί όσα γράφετε περί τής αυτοθυσίας τών ύπέρ Πίστεως καί Πατρίδος κατά 
τό άρχαΐον Ελληνικόν δόγμα «ύπέρ βωμών καί εστιών», πάντα ταΰτα πασιφανώς 
καταδηλοΰσιν ότι οί "Ελληνες ήρωες τού 21 ως καί πάσης άλλης άποχής, μέ τάς 
άξιοθαυμάστους θυσίας των ύπέρ τής ελευθερίας, έτήρησαν πιστώς τον όρκον τών 
άρχαίων Ελλήνων, τών άθανάτων προγόνων των : «ού ποιήσομαι περί πλείονος 
τό ζήν τής ελευθερίας».

Εις την συγκινητικήν άφήγησίν σας λαμβάνει πλήρη τήν έπαλήθευσιν ή κεν
τρική ιδέα τού ύπερόχου εθνικού μας υμνου ότι ή Ελληνική ελευθερία άνέθορεν «άπό 
τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά». ’Από τά κόκκαλα τών άπαγχονισθέντων Πα- 
τριαρχών, τών άποκεφαλισθέντων Μητροπολιτών, τών όλοκαυτωθέντων ιερέων 
καί ίερομονάχων εις τά πυρποληθέντα μοναστήριά των, άπό τά κόκκαλα τών σφα- 
γιασθέντων γυναικοπαιδών. Μέ αύτά καί άλλα άμέτρητα έχει ζυμωθή τό Ελληνι
κόν χώμα άπό τό όποιον άνέθαλε τό εύσκιόφυλλον καί άγλαόκαρπον δένδρον τής 
Ελληνικής έλευθερίας, ύπό τήν ζείδωρον σκεπήν τής όποιας ζώμεν μνημονεύοντες 
εύλαβώς καί εύγνωμόνως τήν ίεράν μνήμην τών ύπέρ αύτής θυσιασθέντων. "Οθεν 
καί ύμεΐς, έλλογιμώτατε κύριε Διευθυντά, λίαν προσφυώς μνημονεύετε τούς ένδο
ξους ήρωας τού 21 διά τών ωραίων αφηγήσεων, τάς όποιας αναγράφετε.

Τά έν τώ περιοδικώ « ’Αστυνομικά Χρονικά» άρθρα ύμών καί τών άλλων 
διακεκριμένων λογίων άνέδειξαν τούτο περισπούδαστον καί πολύτιμον έγκόλπιον 
ού μόνον διά τούς άστυνομικούς, άλλά καί διά πάντα 'Έλληνα διανοούμενον. Τό δελ- 
τίον τούτο έχω τήν τιμήν νά λαμβάνω τακτικά τή ύμετέρα εύγενεϊ μερίμνη· έφ” 
ώ μετά τών εύχαριστιών μου έκφράζω προς τό ένδοξον Σώμα τής ’Αστυνομίας, τό 
όποιον έπαξίως έκπροσωπεϊτε, τήν 'Ομηρικήν ευχήν τών άρχαίων προγόνων μας :

«Αίέν άριστεύειν καί ύπείροχον έμμεναι άλλων».
Μετά πάσης τιμής ευχαριστών 

I. Φραγκιδάκης
*

'Ο Διευθυντής τού Περιοδικού «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» Δημοσιολόγος-Συγγρα- 
-φεύς κ. Θ. Κυπραϊος άπέστειλεν τήν κατωτέρω έπιστολήν άπό 22—3—55:

’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Θά ήτο παράλειψις δι’ ένα συνάδελφον έχοντα γνώσιν τής χρησιμότητος 

τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» νά άποσιωπήση ότι τούτο άποτελεΐ μίαν πραγμα
τικήν "Οασιν!...

Ή  άρθρογραφία του, έπαγγελματική, όσον ’Εθνική καί Κοινωνική, προ
διαθέτει τον άναγνώστην εις μίαν ψυχολογικήν άντίληψιν τής κοινωνικής μας κατα- 
στάσεως, έν σχέσει προς τον λαμπρόν προορισμόν τού τετιμημένου Σώματος τής 
1 Αστυνομίας Πόλεων.

Παρηκολούθησα τούς άγώνας της άπό τής έγκαταστάσεώς της είς Άθή-
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νας, ώς άτομον καί ώς δημοσιογράφος, καί διεπίστωσα τήν άνάγκην ενός δημοσιο
γραφικού ’Οργάνου τοϋ Σώματος έν τώ όποίω να περιγράφωνται αί έπιδιώξεις καί. 
τά ιδανικά τοϋ "Ελληνος ’Αστυνομικού. ’Έχω τήν γνώμην δτι ή ’Αστυνομία άπέ— 
κτησε δτι τής έχρειάζετο, τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», προσωποποιοϋντα τον δύ- 
σκολον άγώνα σας κατά τοϋ έγκλήματος καί συντελοΰντα κατά πολύ εις τήν εύσυ- 
νείδητον μόρφωσιν των ’Αστυνομικών υπαλλήλων.

Έ φ ’ ώ συγχαίρω υμάς έπί τή πραγματώσει τοϋ εύγενοΰς ίδιώδους σας « ’Επί. 
των Κοινωνικών Συστημάτων» ώς καί τών άλλων, έπί τοϋ ρεαλιστικοΰ επιπέδου* 
διηγημάτων σας τύπου «ΝΑΡΚΟ» τά όποια παρουσιάζουν καί τήν άρτίαν λογο
τεχνικήν μορφήν τοϋ έ'ργου σας.

Δέν παραλείπω συγχρόνως νά έκδηλώσω τήν ίκανοποίησιν μου, βλέπων δτι 
ό συμπαθής συνεργάτης μου κ. Χαράλαμπος Σταμάτης, δστις μαζί μου έβάδισε 
τα πρώτα σταθερά δημοσιογραφικά βήματά του, συνεχίζει τώρα υπό τήν αιγίδα, 
ύμών τήν « ’Αστυνομικήν Διακονίαν».

Μετά τιμής 
Θ, Κυπραΐος

*
Ό  κ. Σ. ’Αμάραντος, Δημοσιολόγος - Συγγραφεύς, εις έπιστολήν του άπΑ 

22-4-55 μάς γράφει τά άκόλουθα :
Κύριε Διευθυντά,
Παρακολουθώ μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος τό περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρο

νικά» άπό τής έκδόσεώς του μέχρι σήμερον. Καί έπειδή σείς έχετε δλον τό βάρος 
και την εύθύνην τής έκδόσεώς του, αισθάνομαι τήν άνάγκην καί τήν ύποχρέωσιν 
να σάς συγχαρώ διά τήν χρήσιμον πρωτοβουλίαν καί τήν ώραίαν καί εύγενή προσπά
θειαν σας, τήν οποίαν, είμαι βέβαιος, θ’ άναγνωρίζουν καί δλοι οί δυνάμενοι νά έκτι- 
μήσουν τάς κοπιώδεις καί άνιδιοτελεΐς προσπάθειας καί τήν αξίαν τοϋ έργου σας. 
Διότι τοιαΰται προσπάθειαι δέν τιμοΰν μόνον έκείνους πού κοπιάζουν δι’ αύτάς, 
αλλά καί δλους έκείνους πού ύπηρετοΰν ύπό τάς σημαίας τοϋ Σώματος, εις τάξεις 
τοϋ οποίου εύρίσκονται καί θητεύουν άνδρες τής ΐδικής σας άξίας καί ΐκανότητος.

Τό περιοδικόν σας άποτελεϊ μίαν πρόοδον πράγματι, καί μίαν προσπάθειαν 
εξυπηρετήσεως τών ’Αστυνομικών έν γένει, ή οποία μόνον χάρις εις τήν έργώδη 
προσπάθειαν καί τήν άνιδιοτελή έργασίαν ώρισμένων άνθρώπων ήδύνατο νά έκδη- 
λωθή. Διά τον λόγον αυτόν ή άναγνώρισις τών προσπαθειών σας άποτελεϊ έπιβε- 
βλημενον καθήκον παντός δυναμένου νά έχη γνώμην έπί παρομοίων ζητημάτων 
και γνωρίζοντος τούς κόπους καί τον ιδρώτα τής πνευματικής έργασίας.

Μετά τιμής 
Σ. ’Αμάραντος
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, οί άστ/κες Ματσούρας Φ., Κατσό- 
γιαννος Στ., Στίγκας Θ., Σκορδίλης Χρ., Όρφανουδάκης I., Κουσουλός Ν., Σπη- 
λιόπουλος Κ., Ούρανός Ν., Ζέρβας Λ., Παπαϊωάννου Γ., Τσουρβάκας Βησ., Μπάμ- 
παλης Κ., Κονιστής Γ., Πατηνιωτάκης Έμμ. καί Μινώπετρος Νικ.

Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας οί άστ/κες Πά- 
παρης Έ λ., Κυπριανός Νικ., Ευσταθίου Δημ., Χαρλαύτης Κ. καί ό μαθητευόμενος 
άστυφύλαξ Κουλαμάς Βλάσιος.

'Ομοίως διά λόγους υγείας ό Άρχ. Παπαδάτος Πέτρ. καί οί άστ/κες Σα
μαράς Παν. καί Φαραντάτος Χρ.

** *
ΕΠΙΤΤΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ

Έκ των μετασχόντων εις τάς εΐσαγωγικάς έξετάσεις Σχολής 'Υπαστυνόμων 
έπέτυχον 68, έκ των όποιων οί 40 πρώτοι θέλουν είσαχθή την 23ην Μαίου τρέχον
τος έτους εις την Σχολήν προς έκπαίδευσιν. Οί έπιτυχόντες κατά σειράν βαθμολο
γίας είναι οί έξης :

1) Πέππας Β. (1511,76), 2) Ραφτογιάννης Β., (1505,18), 3) Κουβέλης Κ., 
(1475,94), 4) Ψυχογυιός Η. (1447,22), 5) Γάλλος Βασίλειος (1441,18), 6)Νιά- 
σκος Κ. (1440,48), 7) Σταθαράς Ίω . (1419,10), 8 ) Ράΐκος ’Ιωάννης (1388,94), 
9 )Τ ζίνηςΔ . (1387,76), 10) Γκίκας Δημήτριος (1384,46), 11)ΛάοςΜ . (1381,82), 
12) Πεππές Γ. (1371,24), 13) Γεωργαντάς Θ. (1371,06), 14) ’Αρίδας Στυλια
νός (1370,58), 15) ’Αβραάμ Σ. (1364,42), 16) Τοτόνης Γ. (1362,50), 17)Μπέ- 
σας Γ. (1348,52), 18) Τακάκης Φ. (1347,80), 19) Βασιλάκης Σ. (1343,92),^ 
20) Συλλιγάρδος Γ. (1342,40), 21) Σχοινάς Σ. (1339,12), 22) Μπούσιος Βασί
λειος (1334,48), 23) ΠαπατριανταφύλλουΧ. (1334,44), 24) Βάμβουκας Κ. (1321,16 
25) Παπαγιαννόπουλος Γ. (1315,10), 26) Βολιώτης Ν. (1314,78), 27) Μουρελά- 
τος Π. (1314,64), 28) Όρφανάκης’Ι. (1313,82), 29) Ποΰλος Ευστάθιος (1313,76) 
30) Πατριανάκος Η. (1311,24), 31) Παπασωτηρίου Κ. (1308,20), 32) Μπέλ- 
μπας Ν. (1293,72), 33) Φωτάκης Γ. (1286,86), 34) Κοντογιάννης Κ. (1274,54), 
35) Μουντζουρίδης Π. (1274,36), 36) Ρερρές Περικλής (1267,88)37)Σάμψων’Α. 
(1265,02), 38) ’Αλεξόπουλος Α. (1257,30), 39) Λακαφώσης Δ. (1255,82), 40) 
Κολώνιας X. (1249,80), 41) Κουρής Άντών. (1249,78), 42) Μπουκουβάλας Α. 
(1228,88), 43) Καφίρης Ά π . (1222,42), 44) Παπαθεοδώρου Α. (1215,22), 45) 
Σφαρνάς Γ. (1212,72), 46) Καφαράκης Σ. (1209,86), 47) Γεωργίου I. (1209,46) 
48) Χαλβαντζής Ί . (1206,58) 49) Ζαφειρόπουλος Δ. (1205,84), 50) Παπακυμ- 
πουρόπουλος Γ. (1203,24), 51) Θεοδώρου X. (1201,88), 52) Μπερδούσης Γ. 
(1196,54), 53) Δαλιεράκης Γ. (1194,58), 54) Μπροντούνας Α. (1193,90) 55) 
Καλαϊτζάκης Ά . (1193,82), 56) Παπαναστασίου Π. (1187,10), 57) Τζούβαλης 
Π. (1185,94), 58) Φραϊδάκης Ν. (1177,10), 59) Τσάκαλος Ίωάν. (1175,76), 
60) Παπαδημητρίου I. (1175,12), 61) Κοτσίκης ’ίω . (1173,89), 62) Δέρκας Π. 
(1162),54) 63) Δημητρακόπουλος Δημ. (1157,18), 64) Λαγουβάρδος Γ. (1157,12), 
65) Δελαπόρτας Ε. (1155,88), 66) Ξενάκης Δ. (1152,36), 67) Σαρταμπάκος Ε. 
(1146,40), 68) Λαμπρόπουλος Κ. (1141,86), 69) Γκότσης Άρ. (1141,18), 70} 
Παπανικολάου Κ. (1131,16), 71) Κάσσης ’Ηλ. (1127,18) 72) Λαμπαδιάρης I. 
(1108,62), 73) Φραγκούλης Θ. (1101,30) 74) Μπράϊλας Δ. (1100,70), 75) Δε- 
λακούρας X. (1097,84), 76) Κυριακόπουλος I. (1096,52), 77) Στεφάνής Π. (1091, 
48), 78) Φρυδάς Κ. (1088,52), 79) Άγάθος Γ. (1073,16), 80) Λαγουβάρδος Γ.
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(1072,56), 81) 12155 Μπάρδος Θ. (1068,48), 82) Χατζηχρήστος Ν. (1066,54), 
83) Οικονόμου Η. (1057,54), 84) Δανέλης Κ. (1053,18) 85) Κουτσομϊχος Ε. 
(1037,12), 86) Πορικός Ν. (1031,48), 87) Μαμαλάκης Στυλ. (1001,74), καί 
88) Ρουμάνας Ν. (976,72).

*
*  *

Ο ΤΥΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ή  άπογευματινή έφημερίς «Αθηναϊκή» εις τό φύλλον της τής 28-3-55 ήσχο- 
λήθη μέ τήν Μπάνταν τής ’Αστυνομίας, άφιερώσασα προς τον σκοπόν τούτον τέσ- 
σαρας ενθουσιώδεις στήλας της, μετά φωτογραφιών τοϋ ’Αρχιμουσικού κ. Σ. Δου- 
κάκη καί τής Φιλαρμονικής μας, εις μία διάταξίν της προ των στυλών τοϋ ’Ολυμ
πίου Διός.

'Υπό τον περιληπτικόν τίτλον «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΝ- 
ΤΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ» ό ειδικός συνεργάτης της καί έκλεκτός 
δημοσιογράφος κ. Γ. Μαλλοΰχος έδωκε μίαν παραστατικήν καί λίαν κολακευτι
κήν διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα εικόνα τής Φιλαρμονικής μας, τής οποίας έπήνε- 
σεν έπιδεξίως τό «πλούσιο ρεπερτόριο» καί τά «πολλά πραγματικά ταλέντα της». 
Είδικώτερον αί γραμμαί του ήσαν άφιερωμέναι εις τό γνωστόν έμβατήριόν της τό 
όποιον «έγοήτευσε καί κατέκτησε τούς ’Αθηναίους».

Ή  τόσον έ'γκυρος καί ενθουσιώδης αυτή κριτική τής « ’Αθηναϊκής» αποτε
λεί άναμφιβόλως ύμνον καί τιμά ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα, εκλεκτόν τμήμα 
του οποίου αποτελεί ή διά ταύτης έπαινουμένη Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Κατά τήν εκπομπή τής 4-5-55 έγένετο άναμετάδοσις τής ραδιοφωνικής σκη
νής μέ τίτλο «'Ο Κόκκινος Δολοφόνος τοϋ Ύπουργοϋ».

Στήν έκπομπή τής 11ης Μαιου 1955 έλαβον μέρος οΐ καλλιτέχναι Ζωήτσα 
Κουρούκλη μέ τήν ορχήστρα ’Άκη Σμυρναίου, τό ντουέττο Κορώνη—Φίλανδρου 
καί ό άστυφύλαξ Πανοΰτσος σέ δημοτικά τραγούδια. Μετεδόθη επίσης τό ήμερο- 
λόγιον τοϋ άστυφύλακος μέ τίτλο «Έκτος 'Υπηρεσίας», γραμμένο άπό τον Σπΰρο 
Πηλό. ’Εκφωνητής ό Μίμης Φραγκιαδάκης καί επιμέλεια Γιάννη Πορετσιάνου.

** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

'Η ’Αστυνομική Σκοπευτική όμάς μετέσχε τών Πανελληνίων Σκοπευτι
κών άγώνων, οϊτινες ήρχισαν τήν 9ην ’Απριλίου 1955 καί έληξαν τήν 24ην τοϋ ΐδίου 
μηνός, εις τά αγωνίσματα :

Α) Πολεμικού όπλου έξ άποστάσεως 300 μέτρων, έκ τριών στάσεων (όρ- 
θίως, γονυπετώς, πρηνηδόν).

Β) Περιστρόφου έξ άποστάσεως 25 μέτρων (βολή ακρίβειας).
Εις τό άγώνισμα τοϋ πολεμικού όπλου μετέσχον αί ομάδες : 1) Στρατού, 

2) Βασ. Ναυτικού, 3) Σχολής Εύελπίδων, 4) ’Αστυνομίας Πόλεων, 5) Παναθη
ναϊκού ’Αθλητικού ομίλου καί 6) Παναθηναϊκού Γυμναστικού Συλλόγου.

α) Πρώτην νίκην εις τό άτομικόν άγώνισμα (στάσις πρηνηδόν βάλλοντος) 
διά τού Άστυφύλακος Κ529 Μπέλμπα Κων /νου.

β) Δευτέραν νίκην είς τό άτομικόν (στάσις γονυπετώς) διά τοϋ Άστυφύ-



λακος Κ1205 Φωτοπούλου Γεωργίου.
γ ) Τρίτην νίκην είς τό άτομικόν (στάσις γονυπετώς ) διά του 'Υπαστυνόμου 

Α' κ. Κρύου Βασιλείου.
δ) Δευτέρην νίκην είς το 'Ομαδικόν (πρηνηδόν).
ε) Δευτέραν νίκην είς τό ομαδικόν (γονυπετώς).

στ) Δευτέραν νίκην είς τό ομαδικόν (όρθίως).
ζ) Δευτέραν νίκην είς τό ομαδικόν άθροισμα τριών στάσεων (όρθίως—γονυ

πετώς—πρηνηδόν).
η) Τρίτην νίκην είς τήν ταχεϊαν βολήν άπό 300 μέτρων.
Είς τό περίστροφον έπί 24 σκοπευτών οί ’Αστυνομικοί κατέλαβον τήν έξης 

σειράν :
5ος Άστυφύλαξ Κ 1196 Τομαράς Δημήτριος.
6ος Άστυφύλαξ Κ 529 Μπέλμπας Κων /νος.
8ος Άστυφύλαξ Κ 1205 Φωτόπουλος Γεώργιος.
10ος Άστυφύλαξ Ρ 32 Σεργεντάνης ’Ιωσήφ.
12ος 'Υπαστ. Α' κ. Κρύος Βασίλειος.
Είς τό αγώνισμα του περιστρόφου δεν εϊχον καθιερωθή ομαδικά βραβεία 

είμή μόνον ατομικά τοιαΰτα.
—Τήν 8ην ’Απριλίου έ.έ. ή ’Αστυνομική όμάς καλοθοσφαίρας, συνηντήθη 

είς φιλικόν άγώνα μέ τήν ομάδα του ’Εθνικού Γ.Σ. (Α' Κατηγορίας) είς τό γήπεδόν 
του. Νικήτρια ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκορ 61—56.

—Είς τούς τελεσθέντας τήν 10-4-55 είς Παναθηναϊκόν Στάδιον Διασυλλο- 
γικούς άγώνας στίβου, οί μετασχόντες άστυφύλακες—άθληταί έπέτυχον τάς κατω
τέρω έπιδόσεις :

1) Πανίτσας Κωνστ. άλμα έπί κοντώ 3 μ. 2) Σίλλης Βασίλειος ΙΟΟμ. 12", 
400 μ. 52 'Ί  /ΙΟ, 3) Δημήτρ. Γυφτάκης άλμα είς ύψος 1,65 μ. 4) Τρουλλινός Έμμ. 
σφύρα 43.03 μ. 5) Κόρμαλης Λεωνίδας 100 μ. 11"9/10, 200 μ. έμπόδια 28"5/10,
6) Πολυτσέρης Ζαχαρίας 1500 μ. 4'27”4/10, 7) Παπακωνσταντίνου Προκόπιος 
100 μ. 12"6/10, 8) Μεταξάς Αθανάσιος 5000 μ. 17'59" 9) Πολίτης Κωνστ. άλμα 
είς ύψος 1,80 μ.

—Είς τούς τελεσθέντας έν Καί ρω τήν 10-4-55 πυγμαχικούς άγώνας μεταξύ 
έθνικών ομάδων Ελλάδος—Αίγύπτου ό άστυφύλαξ πυγμάχος Σταμπουλόπουλος 
Γεώργιος κατήγαγε νίκην έπί τού Αιγυπτίου άντιπάλου του πρωταθλητοΰ κατη
γορίας ήμιβαρέων βαρών.

—Είς τούς τελεσθέντας τήν 10-4-55 έν Βελιγραδίω άγώνας'Ελληνορωμαϊκής 
Πάλης μεταξύ τών ’Εθνικών ομάδων Ελλάδος—Γιουγκοσλαβίας, ό μετασχών άστυ
φύλαξ—παλαιστής Νικολαίδης Στέφανος ήττήθη είς τά σημεία ύπό τού Γιουγκο- 
σλαύου άντιπάλου του.

—Τήν 10-4-55 είς τό Γήπεδον τού Φωστήρος (Ν. Σφαγεία) ή άστυνομική 
όμάς συνηντήθη είς φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώνα μέ τήν ομάδα τού Φωστήρος 
(Α' κατηγορίας). Νικήτρια ή όμάς τού Φωστήρος μέ σκορ 1—0.

—Είς τήν τελεσθεϊσαν έν ’Αλεξάνδρειά τήν 13-4-55 2αν συνάντησιν μεταξύ 
τών πυγμαχικών ομάδων Ελλάδος—Αίγύπτου μετέσχον οί άστυφύλακες πυγμά
χοι Κωνσταντόπουλος Σωτήριος καί Σταμπουλόπουλος Γεώργιος. 'Ο πρώτος είς 
τον πλέον ένδιαφέροντα άγώνα τής όργανώσεως, έξήλθε νικητής έπιβληθείς τού Αι
γυπτίου άντιπάλου του είς τά σημεία, πραγματοποιήσας λίαν ικανοποιητικήν έμ- 
φάνισιν. Ό  έτερος άστυφύλαξ πυγμάχος Σταμπουλόπουλος Γεώργιος άγωνισθείς 
μέ άντίπαλον κατά 20 κιλά βαρύτερόν του, ύπέκυψε μέ νόκ—άουτ, προφανώς λόγω 
τού βάρους τού άντιπάλου του.
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30— 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


