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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Β Α Λ Τ Ε Τ Σ Ι
-  Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ 12-13 ΜΑΪΟΥ 1821 -

«Είκοσι τρεις ώρες έβάσταξε ό πόλε
μος εκείνος καί εστάθη ή ευτυχία τής 
πατρίδος.’Ά ν έχαλιόμεθα, έκινδυνεύαμε 
νά μήν κάνομε όρδί π λέον. Εκ είνη  τήν 
ήμέρα ήταν Παρασκευή καί έβαλα λόγο 
δτι: πρέπει νά νηστεύσομε δλοι διά δο
ξολογίαν εκείνης τής ήμέρας καί νά 
δοξάζεται εις αιώνας αιώνων έωσοϋ 
στέκει τό ’Έ θν ο ς, διατί ήταν ή ελευθε
ρία τής Π ατρίδος».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

(’Απόσπασμα άπό τά άπομνημονεύματά του 
πού γράφηκαν όπως τά υπαγόρευσε εις τόν 
Γεώργιον Τερτσέτην § 89).

Σταθήκαμε τυχεροί δσοι αποφασίσαμε νά προσκυνήσουμε φέτος τις αγιασμέ
νες βουνοκορφές, πού κλείνουν σαν μέσα σε μεγάλη πηγάδα το ήρωϊκό, μά καί μαρ
τυρικό Βαλτέτσι.

Ό  Σεβασμιώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Μαντινείας καί Κυνουρίας Γερμανός 
πρωτοστάτησε καί πέτυχε νά συγκεντρώση γύρω του όλους τούς άπογόνους των 
Βαλτετσιωτών πού ώργάνωσαν μιά σεμνή άλλά μεγαλόπρεπη τελετή, δπου άρχισε 
μέ τη δοξολογία στο Θεό καί τέλειωσε μέ μιά πιστή άναπαράσταση τής πρώτης αυτής 
νίκης των Ελλήνων του 1821. Πραγματικά ή τελετή αυτή δέν ήταν άπό τις συνη
θισμένες έπίσημες γιορτές- είχε κάτι τό ξεχωριστό. Μάς έκανε νά ζήσουμε μερικές 
στιγμές πλάγι στις σκιές κείνων, πού βγαίνοντας άπό τούς τάφους ζωντάνεψαν πραγ
ματικά καί μάς έδειξαν πώς, τότε, στις 12 καί 13 τοϋ Μάη στά 1821, πολέμησαν, 
λίγοι αυτοί, χωρίς καριοφίλια, προς χιλιάδες εχθρούς (οπλισμένους μέ άσημένια καί 
χρυσοστόλιστα ντουφέκια καί μέ κανόνια.

Μά ας περιγράφουμε μέ τή σειρά τή φετεινή μυσταγωγία τού Βαλτετσιού.
Στις 13 τοϋ Μάη, τά ξημερώματα, τό Βαλτέτσι φόρεσε τά γιορτινά του. Οί 

κοπέλες καί οί νέοι μέ γιορτάνια καί φουστανέλλες ξεπετάχτηκαν μέ τις πρώτες καμ
πάνες τής ’Εκκλησίας. Πήγαν έκεϊ, στο σπίτι τού Θεού, νά τον ευχαριστήσουν καί νά 
τον δοξάσουν, δπως ώρισε ό γέρος τού Μωρηά. Κι’ υστέρα βγήκαν έξω καί στάθηκαν
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μπροστά στή μεγάλη εικόνα εκείνου! τοϋ Γέρω Κολοκοτρώνη, πού φάνταζε στο πιο 
ψηλό μέρος της πλατείας τοϋ χωριοΰ. Τον κυττοΰσαν μέ περηφάνεια καί νοιώθανε 
πώς κι’ αυτός μέ το βλέμμα του τούς χαΐδευε καί τούς καμάρωνε.

Στις 11 ή ώρα έφτασαν-οί επίσημοι άντιπρόσωποι τοϋ Κράτους, ό 'Υφυπουρ
γός ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελος Καλαντζής, ώς εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, 
οί βουλευταί κ.κ. Τσοΰρνος, Παπαδημητρίου, Σταθόπουλος, Δεληβοριάς, Πανό- 
πουλος. Οί Νομάρχαι ’Αρκαδίας» καί Ναυπλίου κ.κ. Σαμπατακάκης καί Μπότσης, 
ό Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Μουτζουρόπουλος, ό άπόγονος τοϋ γέρου τοϋ Μωρηά 
στρατηγός έ.ά. Βλαδ. Κολοκοτρώνης, ό άντιστράτηγος κ. Τσαρούχης, ώς έκπρό- 
σωπος τοϋ Γ .Ε .Σ .,ο ί έκπρόσωποι της ΑΣΔΑΝ, ό Δ /τής τής ΙΥ  Μεραρχίας Τριπό
λεως ύποστράτηγος κ. Καλλικούρδης, ό Γεν. Δ/ντής Ραδιοφωνίας κ. Κοκόλας, 
ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου κ. Καρατώλος καί όλες οί 
Στρατιωτικές καί Πολιτικές ’Αρχές. ’Άρχισε άμέσως ή δοξολογία χωροστατοΰντος 
τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Γερμανοΰ, στην 
Έκκλησιά τοϋ χωριοΰ, πού κατά την ιστορική τότε μάχη είχε γίνει ταμπούρι. 
Μετά τή λειτουργία, τον πανηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώνησε ό δικηγόρος κ. 
Γιώργος Παπαοικονόμου καί είπε τά έξής :

«'Ο Ελληνισμός άπό τής 29ης Μαιου 1453, άφ’ ής κατεκτήθη ύπό των Τούρκων, 
δέν έτέθη μόνον ύπό τήν βιαιότητα κατακτητοϋ σκληρού καί αιμοδιψούς, άλλά διε- 
χώρίσθη άπό τού κατακτητοϋ διά τής γλώσσης, τής Θρησκείας καί των ήθών, των 
τριών δηλαδή κολοσσιαίων δυνάμεων, αί όποϊαι έχώρισαν πάντοτε τούς λαούς μεταξύ 
των καί άπέβησαν συνεχώς δημιουργικαί τών αίματηροτέρων είς τον κόσμον σπα
ραγμών καί τών' άγριοτέρων δουλώσεων.

»’Από τής στιγμής πού άνετράπη καί έκρημνίσθη βιαίως τό Ελληνικόν Κρά
τος μέχρι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τού 1821, ουδέποτε έπαυσε τούτο νά ζή 
καί νά ύπάρχη ώς οργανικόν σώμα εντός τών σπλάχνων τής ’Οθωμανικής Αύτοκρα- 
τορίας, ώς κράτος έν Κράτει, ή μάλλον έν κυριολεξία, ώς ’Έθνος έν Κράτει.

» '0  Πολιτικός θάνατος τού 'Ελληνικού Κράτους ό συντελεσθείς διά τής Ά λώ - 
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Βασιλίδος τών Πόλεων, τής κιβωτού έκείνης 
τών Εθνικών άναμνήσεων καί πόθων, τής πόλεως τών ύψηλών τρούλλων, όπου 
έστέφοντο οί ’Έλληνες Βασιλείς καί τού Φαναριού, όπου έφοροΰσαν τον άκάνθινον 
στέφανον οί μετέπειτα ρασοφόροι τού Γένους ήγεμόνες, ό πολιτικός θάνατος λέγω 
τού Κράτους, προσεκόλλησε καί έκράτησε τον Ελληνικόν Λαόν σταθερώς περί τό 
’Εκκλησιαστικόν Κράτος.

»’Εάν σφάλμα τοϋ κατακτητοϋ είναι νά άφήνη τον ύποτεταγμένον λαόν, όστις 
κατ’ ούδένα τρόπον δύναται νά συγχωνευθή μετά τού νικητοΰ, νά ύπάρχη ώς οργα
νικόν σώμα, τό σφάλμα τούτο διέπραξεν ό κατακτητής τού Ελληνικού Κράτους 
άφήσας τό Πατριαρχεΐον καί τήν Σύνοδον, Κέντρα ισχυρότατα διά τον δουλωθέντα 
'Ελληνισμόν, ό όποιος συνεκεντρώθη ήθικώς καί προσητένιζε θρησκευτικώς προς 
ταΰτα ώς δεσμώτης Λαός προς Δέσμιας Θεότητας, άπό τά όποια άνέμενε διά τοϋ 
χρόνου τήν έκπόρευσιν τών δυνάμεων τής άπελευθερώσεως αύτοΰ.

» 'Η άνάγκη τής συγκεντρώσεως καί τής ύπερασπίσεως τής’Εκκλησιαστικής άνε- 
ξαρτησίας κατέστη ζωηροτέρα εις τάς ψυχάς τού Λαού, άφοΰ ό πολιτικός βίος έπαυσεν.

»'Η ήθική θρησκευτική έξαρσις, ή έμμονή καί άφοσίωσις είς τήν Πάτριον 
Θρησκείαν καί ή Θρησκευτική κατάνυξις, ή έξαγνίζουσα καί έξυψοΰσα τό συναίσθημα 
τό ήθικόν, καί ή σύνταξις τού Γένους εις μίαν Πολιτείαν ’Εθνικήν ύπό τό ήθικόν, 
πνευματικόν καί ’Εθνικόν Κράτος τής ’Εκκλησίας καί ή διά τής ’Εκκλησίας άρξα- 
μένη νέα διαπαιδαγώγησις καί έκπαίδευσις τοϋ Ελληνικού Λαού, μαζί μετά τής έν 
Ευρώπη άρξαμένης καλλιέργειας τών Ελληνικών γραμμάτων καί τής άνθρωπιστικήν 
παιδεύσεως τής ένούσης τήν ύπό τούς ’Οθωμανούς Ελλάδα προς τήν νέαν Ευρώπης
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των φώτων καί της πνευματικής ’Αναγεννήσεως, ά π ε τ έ λ ο υ ν  μεγάλα καί πολυ- 
τιμώτατα κεφάλαια ηθικά διά τδ ύπό Πολιτικήν δουλείαν Ελληνικόν Γένος, έκ των 
οποίων όχι μόνον άντλοϋσε ίσχυράς ελπίδας διά τήν μέλλουσαν πολιτικήν έλευθε- 
ρίαν, άλλά καί άποκτοϋσε ήθικήν δύναμιν διά νά έργασθή δι’ αυτήν.

» ’Αλλά πάντα ταϋτα, τά λίαν πολύτιμα πνευματικά καί ήθικά κεφάλαια θά 
παρεσκεύαζον άτελώς τό ’Έθνος προς τον άγώνα ύπέρ τής έλευθερίας, άν μη προ- 
σετίθεντο εις αύτά καί τά ΰλικότερα όπλα τής πολεμικής δυνάμεως καί τής στρα
τιωτικής παρασκευής.

«’Ακριβώς δέ ή σωζομένη εις τό Γένος ή τάχιστα άναζωογονηθεϊσα πολεμική 
καί στρατιωτική παρασκευή, άποτελεΐ τό σπουδαιότερου στοιχείου πολιτικής άνα- 
βιώσεως τοϋ Γένους.

»'Η  άνανέωσις ύπό των Τούρκων τοϋ Βυζαντινού θεσμού των 'Αρματωλών, δη
λαδή ή ϊδρυσις ένός σώματος άσφαλείας των οδών καί διόδων μέ έ'μψυχον υλικόν 
καθαρώς Ελληνικόν άπό "Ελληνας τής υποδούλου πατρίδος καί ή άπό τής πρώτης 
ώρας τής ύποδουλώσεως τοϋ Ελληνικού Κράτους, έμφάνισις τών Κλεφτών, προσέ- 
δωσαν είς τον υπόδουλον Ελληνισμόν σπουδαίας ήθικάς καί ύλικάς δυνάμεις καί 
έδημιούργησαν είς τον Λαόν τήν πεποίθησιν είς τάς ιδίας του δυνάμεις. Υπόδουλοι, 
άδυνατοΰντες νά άνθέξουν τον ζυγόν τής δουλείας, κατέφυγον εις τά δυσανάβατα καί 
δυσπρόσιτα όρη, όχι μόνον διατηροΰντες ουτω τήν ελευθερίαν των, άλλά καί δημιουρ- 
γούντες τον πυρήνα τής ένοπλου δυνάμεως τοϋ ’Έθνους καί έν πολλοϊς καί τον τι- 
μωρόν τοϋ κατακτητοϋ. Οί Κλέφται καί οί Άρματωλοί, "Ελληνες άμφότεροι, ήσαν 
προορισμένοι ύπό τοϋ κατακτητοϋ νά άλληλοεξουδετερώνωνται ή νά άληλοεξαφανί- 
ζωνται. Άλλά είς τό βάθος τής τοιαύτης άντιθέσεως τής πολιτικής καί στρατιω
τικής, υπήρχε τό κοινόν είς άμφοτέρους τούς πολεμιστάς, τό κοινόν τής Ελληνικής 
καταγωγής, τής Χριστιανικής πίστεως, τής φιλελευθερίας καί φιλοπατρίας καί τοϋ 
μίσους έναντίον τών Τούρκων, μίσους τό όποιον είς μέν τό Κλέφτην ήτο ίδιότης καί 
γνώρισμα, είς δέ τον άρματωλόν τό είς τό βάθος τής ψυχής λανθάνον φυλετικόν καί 
θρησκευτικόν όρμέμφυτον μή δυνάμενον νά άντιστή είς τήν έκρηξιν μικρας ή μεγάλης 
έναντίον τών Τούρκων Έπαναστάσεως’.

«Διά τοΰτο είς τάς ’Επαναστάσεις ήνοϋντο Κλέφται καί Άρματωλοί, είς τον 
κοινόν έναντίον τών κατακτητών πόλεμον, άποτελοϋντες τοιουτοτρόπως ένιαίαν 
πολεμικήν δύναμιν έναντίον τών Τούρκων.

»'Η τοιαύτη, είς πλείστας οσας περιπτώσεις, συνένωσις τών Ελληνικών δυ
νάμεων, πολλάς προσέφερεν υπηρεσίας άπό τής Άλώσεως τής Πόλεως μέχρι τής 
κατά τον 1821 μεγάλης προς άπελευθέρωσιν Έπαναστάσεως. Είς δέ τον υπέρ τής 
’Ελευθερίας αγώνα κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 υπήρξε τό παν.

«"Οταν κατά τήν Α γία έκείνη μέρα τής 25ης Μαρτίου 1821 ό Παλαιών Πατρών 
Γερμανός ύψωσε τό λάβαρον είς τήν Μονήν τήςΆγίας Λαύρας, οί Κλέφτες καίοίΆρ- 
ματωλοί είχαν ήδη άρχίσει τήν Έπανάστασιν. Καλάβρυτα, Μάνη, Μεσσηνία, Καλάμαι, 
Πάτραι, ’Ανατολική καί Δυτική Ελλάς, Νήσοι, ξεσηκώθηκαν άπ’ άκρου είς άκρον.

«Έ ν τώ μέσω όμως τών Κλεφτών καί Αρματωλών, τών’Εθνικών ήρώων τοϋ 
άπελευθερωτικοΰ άγώνος, πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει εις άνθρωπος προερχόμενος άπό 
Γενεάς Κλεφτών. 'Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μέσα άπό τάς γενεάς αύτάς άνε- 
φάνη Α ύτός , ό μέτριου άναστήματος ημίθεος, μέ τό άέτιον βλέμμα, τήν κυματί- 
ζουσαν κόμην καί τήν βροντώδη φωνήν. Μέσα στά στήθη.του, έκλείοντο όλα έκεϊνα 
τά θεία καί εύγενή συστατικά τής Ελληνικής Φυλής. Αύτός υπήρξε τό ζωντανόν 
συμπύκνωμα τών Θρύλων καί τών παραδόσεων τοϋ Γένους, Αύτός ύπήρξε τό σύμ
βολου τής άνδρείας τής έμφύτου υπερηφάνειας καί όλων τών προτερημάτων τοϋ 
’Έθνους. ’Άλλοτε Κλέφτης καί άλλοτε Άρματωλός. ’Άλλοτε γεωργός μέ τό καριο
φίλι στον ώμο, κι’ άλλοτε μεταμφιεσμένος είς ταπεινόν ράγιάν. Συνεχώς μ’ ένα
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άδιάκοποχσφρΐγος, μέ μυθικήν επιμονήν και άσυγκράτητον (αποφασιστικότητα έτόνωνε 
και συνήγειρε τούς Σκλάβους.'Η έμφυτος στρατιωτική του ιδιοφυία άμέσως άνεφάνη. 
Τό αίσθημα τής προς αυτόν εμπιστοσύνης τοΰ Λαοϋ ήρχισε νά λαμβάνη έκτασιν. 

ρτ »'Η φύσις, τον είχε προικίσει μέ προσόντα άνεκτίμητα. Ή  Θεία πρόνοια τον
είχε δωρήσει εις τό Έθνο- 
Άχιλλέα, εις τήν μετριο
φροσύνην τον Χριστόν. Εις 
τήν στρατηγικήν τον ’Αλέ
ξανδρον, εις τήν φρόνησιν 
καί τήν άφιλοκέρδειαν τον 
Άριστείδην. 'Η θυμοσοφία 
του ήτο γεμάτη μέ ενα υ
περφυσικόν μεγαλεΐον. Εις 
τήν λιτότητα ήτο άντάξιος 
τοΰ Λεωνίδα. 'Η  έφευρετι- 
κότης του ένεθύμιζε τον 
πολυμήχανον Όδυσσέα. Τό 
αίσθημα τής Δικαιοσύ- 
σύνης πηγαΐον καί αυθόρ
μητον έξεχύνετο άπό μέσα 
του. Εις τήν ψυχήν το υ . 
είχε τήν Ελλάδα. Εις τήν 
καρδίαν του τον Ίησοϋν. 
'Υπελόγιζε τα πάντα σαν 
ΙΙυθαγόρας. Έκήρυσσε τήν 
Άνάστασιν τοΰ Γένους μέ 
μίαν άνετον καί λακωνικήν 
άπλότητα πού έθύμιζε τον 
Παρθενώνα.

«Παντού έγοήτευεν, 
έπτόει, συνήγειρεν, καί έ- 
προφύλασσε τούς πάντας, 
όπου εύρίσκετο.

»Ό  τόπος όμως,όπου 
σήμερον έορτάζομεν, τό ή- 
ρωϊκό καί άκατάβλητο Βαλ
τέτσι, καί ή μάχη τής 12 
προς τήν 13 Μαίου 1821 
είναι αυτά τά όποια έπέ- 
βαλον τον Θεόδωρον Κολο- 
κοτρώνην ώς άρχουσαν καί 
δεσπόζουσαν μορφήν τού 
απελευθερωτικού άγώνος. 
Δέν θά αναφέρω τά τής 
μάχης, διότι μετ’ ολίγον

τέλειον. Τελειότατον. Εις τήν άνδρείαν ένεθύμιζε τον

Ό  ΣεβασμιώτοποΥζΜητροπολίτης Μαυτινείας κ. Γερμανό? 
μετά τοΰ Υφυπουργοί) ’Εσωτερικών κ. Ευαγγέλου Καλαντζή 
*£εΡΧ°Ρενθ1 μετά τήν δοξολογίαν άπό τήν ιστορική Εκκλη

σία του Βαλτετσίου.
(Φωτ. : Μ. Σαλαπάτα—Τρίπολις)

θά άναπτύξη ταύτην ό Άντ/ρχης κ. Κουτσούγερας. Σημεία τινά μόνον θά θίξω.
«Κατά τά τέλη Μαρτίου τού 1821 οί εξ (6) περίπου χιλιάδες άνδρες, οΐτινες εΐ-

χον συγκεντρωθή περί τήν Άκρόπολιν τής Καρυταίνης, οί πλεΐστοι τούτων άοπλοι καί 
άνεκπαίδευτοι, διελύθησαν άμαχητί σχεδόν, ώς ιστός άράχνης, όταν έπήλθε βο
ήθεια προς τούς άποκεκλεισμένους ΓΤούρκ .υς έκ Τριπόλεως. Τότε όλοι οί όπλαρ-
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χηγοί προέτειναν, μηδ’ αύτοΰ τοϋ ΓΙαπαφλέσσα έξαιρουμένου, την σύμπτυξιν εις 
Μεσσηνίαν, καί μόνον ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης άντέτεινε καί έτόνισεν ότι ύπο- 
χωροΰντες εις την άκραν τής ΓΙελοποννήσου καί άφήνοντες τα ένδότερα αύτής είς την 
διάκρισιν τοϋ έχθροΰ, ήθελον διακινδυνεύσει τήν τύχην τοϋ όλου κινήματος.

«Κύριος σκοπός, κατά τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, έπρεπε νά είναι ή άλωσις 
τής Τριπόλεως, εντός των τειχών τής όποιας εύρίσκετο τό ήμισυ σχεδόν τοϋ όλου 
Τουρκικού Πληθυσμού τής ΓΙελοποννήσου καί ήτις στερουμένη τροφών ήδύνατο νά 
περιζωθή πανταχόθεν καί νά καταναγκασθή εις παράδοσιν άνευ μεγάλων πολεμικών 
έργων. Τούτου έπιτυγχανομένου έξησφαλίζετο ή έπανάστασις πολύ περισσότερον, 
παρά έξ οίουδήποτε άλλου κατορθώματος δυναμένου ίσως νά κατορθωθή εις τά άκρα 
τής χερσονήσου.

«Δυστυχώς παρέμεινε μόνος. «Δεν πάγω πουθενά, άνέκραξε.'Άν θέλετε σεις

Ό  Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Γερμανός, ό Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Κα- 
λαντζής, ό αντιστράτηγος κ. Τσαρούχης, ό υποστράτηγος κ. Καλικούρδης, ό βουλευτής 
κ. Παπαδημητρίου, οΐ Νομάρχαι ’Αρκαδίας καί Ναυπλίου κ.κ. Σαμπατακάκης καί Μπό- 
τσης καί ό δήμαρχος Τριπόλεως κ· Γ. Μουτζουρόπουλος φωτογραφούμενοι πρό τοϋ 

Ιστορικού Ναοΰ του Βαλτετσίου. * ”
(Φωτ. : Μ. Σαλαπάτα—Τρίπολις)

τραβάτε, εγώ θά μείνω εδώ όπου καί τά βουνά καί τά πουλιά μέ γνωρίζουν. ""Αν 
» χαθώ, κάλλιο νά μέ φαν αυτά».

«Καί οί άλλοι οπλαρχηγοί άνεχώρησαν οΐκτίροντες καί έμπαίζοντες τοΰτον.Ό 
Θεόδ. Κολοκοτρώνης όμως δεν κατεβλήθη. Κατώρθωσε νά συγκεντρώση καί πάλιν 
πολλούς οπλαρχηγούς καί δι’ αυτών νά καταλάβη επίκαιρα σημεία γύρωθεν τής Τρι
πόλεως. Παρά δέ τήν άναγόρευσιν τοϋ Πέτρου Μαυρομιχάλη ώς άρχιστρατήγου, οί 
οπλαρχηγοί άπεφάσισαν νά εκτελέσουν τό άρχικόν σχέδιον τοϋ Θεοδ. Κολοκοτρώνη. 
Ή  άφιξις όμως τοϋ Μουσταφάμπεη τήν 6 Μαίου είς Τρίπολιν κατεπτόησε τούς πο- 
λιορκοϋντας. Ό  Θεόδ. Κολοκοτρώνης προέτεινεν άμέσως νά καταληφθή ίσχύρώς τό 
Βαλτέτσι καί ευτυχώς ό Ή λίας Μαυρομιχάλης έξετέλεσε πρώτος τό έργον τοϋτο.
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ΤΗλθαν επίσης καί κατέλαβαν επικαίρους θέσεις ό Κεφάλας, ό Κυριακούλης Μαυρο- 
μιχάλης, ό Παπατσώνης καί όΜητροπέτροβας, Καλαματιανοί καί Μεσσήνιοι, ό Ή - 
λίας Φλέσσας μέ τούς Λεονταρίτες, ό Παναγιώτης Κατριβάνος άπό τοϋ’Ίσαρι, ό ’Αθα
νάσιος Δαγρές άπότήν Βρωμόβρυση, οί Μπουραϊοι, Τριπολιτσιώτες καί Μανιάτες.

»’Έργον τοΰ Γέρου τοϋ Μωρηα ή όχύρωσις του Βαλτετσίου, έργον αύτοϋ ή 
προπαρασκευή των έξωθι σωμάτων, ίνα δράσουν έν καιρώ. ’Αεικίνητος, καθοδηγούσε 
καί ένεψύχωνε τούς πάντας. Καί δταν την 12 Μαίου ό Μουσταφάμπεης μέ τον Ρου- 
μπή καί τάς λοιπάς φάλαγγας έπετέθησαν κατά τοϋ Βαλτετσίου, ό Θεόδ. Κολοκο- 
τρώνης ήτο εις το Χρυσοβίτσι. ’Αεικίνητος δμως έφθασε διά την μεγάλην μάχην, 
έφθασε διά νά ολοκλήρωσή το σχέδιον, τό όποιον αύτος εΐχεν έμπνεύσει. Μετά άπό 
λίγο έφθασε καί ό Πλαπούτας άπό την Πιάνα μέ τον Παναγ. Δημητρακόπουλο. 
'Η μάχη είχε άρχίσει καί εύρίσκετο έν έξελίξει. Πανέξυπνος δμως, γνωρίζουν τούς 
'Έλληνες καί πολυμήχανος, δταν άντελήφθη την άφιξη κανονιών, φωνάζει ό ίδιος

Ό  Υφυπουργό* των ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελο* Καλαυτζη* όμιλών, κατά τόν κατατε- 
θέντα στέφανον έκ μέρουζ τη* Κυβερνήσεω*, εϊ* τό ήρωον των πεσόντων έν Βαλτετσίω.

(Φωτ. : Μ. Σαλαττάτα—'Τρίπολις)

προς τούς ύπερασπιστάς τοΰ Βαλτετσίου. «Βαστάτε Μητροπέτροβα, έρχεται ό Κολο- 
κοτρώνης μέ 10.000 καί ό Πετρόμπεης μέ δλους τούς Μανιάτες.»

«Καί δταν πλέον ή νύχτα της 12ης προς 13ην Μαίου ήπλώθη εις τις αίματο- 
βρεγμένες κορυφές τοϋ Βαλτετσιοΰ, τότε γενναίος μεταξύ των γενναίων, άτρόμητος 
καί ριψοκίνδυνος διέρχεται διά των εχθρικών γραμμών καί εΐσέρχετα είς τό Βαλ
τέτσι μέ εφόδια καί πυρομαχικά. Τήν σημασίαν της εισόδου του ταύτης διά τούς εντός 
τοΰ Βαλτετσίου μαχητάς, είναι άδύνατον νά περιγράψωμεν. ’Ενθουσιάζει, μεθά κυριο- 
λεκτικώς τούς πολιορκημένους καί τούς μεταδίδει τήν πίστην του διά τήν Νίκην τών 
Ελληνικών δπλων. Καί διασχίζει καί πάλιν τάς έχθρικάς γραμμάς καί επανέρχεται 
εις τήν θέσιν του.

»Καί δταν πάλιν τήν μεγάλην ημέραν της 13ης Μαίου άντιλαμβάνεται νά ύψώ-
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νεται καπνός άπό τό Στρατηγεϊον τοϋ Κεχαγιάμπεη καί άπό τήν θέσιν πού κατείχε 
ό Ρουμπής, τότε εμπρός στα όρθάνοικτα μάτια του είδε τήν ποθητή νίκη ν’ άπλώνη 
τά χρυσά μεγάλα φτερά της καί να έρχεται κοντά του. Τότε έφώναξε: «’Επάνω  
τους Έ λ λ η ν ες» . 'Η Νίκη πλέον ήτο μέ τό μέρος των χθεσινών ραγιάδων. 'Η χα
ραυγή της άπελευθερώσεως τοϋ Γένους εΖχεν έλθει. Τό ονειρον τοϋ Μεγάλου Πα-

Ό  Μητροπολίτης κ. Γερμανός, ό Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής, ot 
βουλευταί ’Αρκαδίας, ό Νομάρχης’Αρκαδίας, ό ’Αντιστράτηγος κ. Τσαρούχης καί πλή
θος κόσμου Ινώ παρακολουθούν τήν άναπαράστασιν τής μάχης τοϋ Βαλτετσίου.Ή θέσις 
όπου εΰρίσκονται είναι τό Χωματοβοΰνι, τό όποιον ϋπερήσπιζον οΐ Μανιάτες Οπό τόν 
Μαυρομιχάλην. Είς τήν φωτογραφίαν φαίνονται οΐ προμαχώνες πού σώζονται άκόμη.

(Φωτ. : Μ. Σαλοατάτα—Τρίπολις)

τριώτου ήτο πλέον πραγματικότης. 'Η μάχη τοϋ Βαλτετσίου έθεμελίωσε τήν ελευ
θερίαν καί έκράτυνε τό ήθικόν των Ελλήνων.

»’Άν ένικώμεθα, λέγει ό Κολοκοτρώνης, δεν ήτο πλέον δυνατόν να κάνωμεν 
στρατόπεδον».

»Ά πό της ιστορικής πλέον μάχης τοϋ Βαλτετσίου, ό κατά των Τούρκων χρι- 
στινιανικός άγων άλλάσσει χαρακτήρα, άπό άμυντικός μεταβάλλεται εις επιθετικόν.

»'Η  μάχη τοϋ Βαλτετσίου άποτελεϊ άναμφισβητήτως ένα άπό τά υψηλότερα 
κατορθώματα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως».

—"Ετσι τέλειωσε ή δοξολογία καί ενώ ή φιλαρμονική τής Τριπόλεως έπαιζε 
εμβατήρια, δλος ό κόσμος κατευθύνθηκε στο ήρώον τών πεσόντων, δπου έγινε ή κα- 
τάθεσις τών στεφάνων.

Πρώτος κατέθεσε στέφανον ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Εύάγγ. Καλαν
τζής λέγοντας μέ καταφανή συγκίνηση αύτά τά υπέροχα λόγια :

«Παρά τοϋ Στρατάρχου Παπάγου μοί έδόθη ή τιμητική έντολή, δπως άντι- 
προσωπεύσω τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί Αυτόν, κωλυόμενον προσωπικώς, είς 
τήν σημερινήν ’Εθνικήν 'Εορτήν.
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»Τήν ιστορίαν των λαών ενσαρκώνουν καί ύλοποιούν σταθμοί, γεγονότα κρί
σιμα καί φυσιογνωμία', μεγάλαι. Καί εις τήν ιστορικήν λοιπόν πορείαν των Ελληνικής 
φυλής, τήν όποιαν ό σεπτός 'Ιεράρχης έπιγραμματικώταταέχαρακτήρισεν ώς έκ θείας 
βουλήσεως καταφύτευσιν άμπέλου έπί τής υδρογείου σφαίρας, άποτελεΐ ύψιστον· 
σταθμόν πολιτισμού τής άνθρωπότητος, τό τρίπτυχον του Παρθενώνος, τής 'Ιερου
σαλήμ καί του Βυζαντίου.

»Ναί! Ή  'Ελληνική φυλήέκλήθη αείποτε άπό τήν θείαν βούλησιν καί τήν ειμαρ
μένην, νά ποτίση τό δένδρον τής παγκοσμίου έλευ03ρίας με αίμα, να θυσιάζεται 
συχνά δι’ αυτήν κατά τήν διάρκειαν τής τρισχιλιετούς ιστορίας της, καί ν πλέκη 
διαρκώς τό όλόφωτον διάδημά της άπό ήρωας, μάρτυρας, ήγέτας καί ιερούς χώ
ρους.

»Έάν σήμερον, βάθρον στερεόν, επάνω εις τό όποιον, ώςείς άκμονα, χαλυβδοΰ- 
ται τό άνθρώπινον πνεύμα,άποτελεΐ τό τρίπτυχον τού Παρθενώνος τής 'Ιερουσαλήμ, 
καί τού Βυζαντίου, έπί τού οποίου, Θεία Βουλήσει, θά πραγματοποιηθή εις τό μέλ
λον ό τελικός εκπολιτιστικός σκοπός τού άνθρωπίνου γένους έπί τής γής, ή Ελληνική 
φυλή, έχει τήν υπερηφάνειαν οτι άποτελεΐ τήν ζύμην τού οικοδομήματος αυτού.

»Εΐς τούς άγώνας τούς στρατιωτικούς, καί τάς θυσίας τού αΐματος στέκουν 
σύμβολα ιερά, όρη τού ύψους τού Μαραθώνος, τού ύψους τών Θερμοπυλών, κατά.

Ό  Σεβασμιώτατος Μαντινείας κ. Γερμανός, ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Κα- 
λαντζής καί οί επίσημοι πάνω στό ύψωμα Χωματοβοΰνι, άπ' όπου παρακολουθούν 

τήν άναπαράστασιν τής Ιστορικής μάχης τού Βαλτετσίου.
(Φωτ. : Μ. Σαλαπάτα—Τρίπολις)

λόγον ιστορικής καμπής, κατά λόγον θυσίαςΈλληνικής, ώς περιφρόύρησις τών πνευ
ματικών ιδεωδών τού άνθρωπίνου γένους. Στέκει τό ήρωϊκόν καί μαρτυρικόν 
Βαλτέτσι, κατά λόγον συνδέσεως μέ τον άγώνα τής έθνικής παλιγγενεσίας, ό όποιος 
εΐχεν ανάγκην ν’ άκούση τον νικητήριον παιάνα, διότι τό άσύντακτον υπόδουλον έθνος
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το όποιον έθέρμαινεν ή φλόγα, ή αγάπη, ό έρως καί ό πόθος τής ολοκληρωτικής θυσίας 
διά την έλευθερίαν, δεν ήτο ικανόν μέ τό γιαταγάνι των θυσιασθέντων εις την ’Αλα
μάνα καί τά καριοφίλια του ήρωϊκοΰ κατορθώματος τής Γραβιάς, ν’ άναχαιτίση τον

χείμαρρον των ορδών 
των τυράννων.

«Ό Μ ω ρηάς! Κε
φαλή, φρούριον του ά- 
γώνος διά την άπελευ- 
θέρωσιν, εύτυχήσας άπό 
τά σπλάχνα του νά δώ- 
ση τήν μεγαλυτέραν 
μορφήν τοϋ άγώνος τής 
εθνικής παλιγγενεσίας, 
τον Θεόδωρον Κολο- 
κοτρώνην, ηύ ύχησε νά 
έπιτύχη τήν πρώτην νί
κην εις στιγμήν κρίσι- 
μον καί άποφασιστικήν, 
ν’ άνακρούση τον νικη- 
τήριον παιάνα δι’ ολό
κληρον τό έθνος, τό ό
ποιον είχεν έξεγερθή. 
Είναι ό ιερός αυτός χώ
ρος, όπου ή πρώτη νίκη 
τών Ελλήνων τοϋ 1821. 
Είναι τό μαρτυρικόν 
Βαλτέτσι, πού έδωσε 
τότε δ,τι έδωσε σήμε
ρον, χθές, ή Πίνδος,προς 
την άνθρωπότητα. 'Ιε 

ρόν τό χώμα τούτο καί τό ήρωον υψηλόν, δονεί τούς αιθέρας διά τήν εθνικήν μας 
έλευθερίαν, όσην επαναλαμβάνω, καί ή Πίνδος εις ύψος διά τήν παγκόσμιον 
έλευθερίαν. *

«Ήθέλησεν ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης νά έορτάζεται μετά νηστείας και εις 
αιώνας τών αιώνων ή σημερινή ήμέρα. Καί άν δεν έξέφραζε τήν έπιθυμίαν αύτήν ό 
Στρατάρχης τοϋ 1821, αί έπερχόμεναι γενεαί άπό τήν άπόστασιν τοϋ χρόνου, εκτι- 
μ,ώσαι τήν άξίαν τής πρώτης νίκης, θά προσήρχοντο είς τον ιερόν τούτον χώρον διά 
νά έναποθέτουν ώς σπονδήν τήν έθνικήν ευγνωμοσύνην. "Εκαστον έτος, ή έθνική 
ψυχή πυκνωμένη, θά συγκεντρώνεται είς τό Βαλτέτσι διά νά προσκυνήση μέ εύλά- 
βειαν τούς τάφους τών ήρώων καί τών μαρτύρων τής έπαναστάσεως καί να στεφα- 
νώνη τό μνημεϊον αύτό, σύμβολον τής αίωνιότητος τοϋ 'Ελληνικού γένους.

«Καταθέτω έξ ονόματος τοϋ Στρατάρχου τον στέφανον αύτόν ώς έλάχιστον δεί
γμα τής έθνικήςεύγνωμοσύνης προς τό Βαλτέτσι καί τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην»...

Άκολούθησεν ή κατάθεσις στεφάνων άπό τό Γεν.Επιτελείον Στρατού, τούς 
Νομάρχας ’Αρκαδίας καί Ναυπλίου, τον Δήμαρχον Τριπόλεως, τούς Βουλευτάς 
’Αρκαδίας, τήν Μεραρχίαν Τριπόλεως, τον Πρόεδρον Κοινότητος Βαλτετσίου καί 
πολλούς άλλους.

Καί υστέρα, όλοι, άνέβήκαμε στο ύψωμα «Χωματοβοΰνι» όπου κατά την 
ιστορική μάχη είχαν όχυρωθή οί Μανιάτες μέ τούς Μαυρομιχαλαίους. ’Από έκεΐ 
σαν σέ κινηματογραφική ταινία ζωντάνεψε μπροστά μας ή μάχη τοϋ Βαλτετσίου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
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'Η  Μεραρχία Τριπόλεως, πέτυχε ώστε ή άναπαράστασις τής μάχης αύτής να είναι 
ολοζώντανη. Ό  άντισυνταγματάρχης κ. Κουτσούγερας έπεξηγοϋσε και έρμήνευε συνε
χώς τις διάφορες φάσεις τοϋ ιστορικού αύτοϋ άγώνος, ενώ μέ τά μάτια, μέ τά αυτιά 
μας, μέ δλο μας τό είναι, ζούσαμε κείνες τις στι
γμές την άνδρεία, τήν πίστη, τό θάρρος καί τήν 
αυτοθυσία μά καί τήν άγωνία των πολεμιστών 
εκείνων, πού άποφάσισαν να ζήσουν ελεύθεροι 
ή νά πεθάνουν.

’Ακούσαμε τά καριοφίλια νά βροντάν 
στά καταράχια, άκούσαμε τά κανόνια τοϋ Μου- 
σταφάμπεη νά χτυποϋν στά ταμπούρια τών 
Ελλήνων πού άπαντοΰσαν μέ ομοβροντίες. ’Α
κούσαμε τον ύπερήφανο Ρουμπή νά προσκαλή 
τούς 'Έλληνας νά παραδοθοϋν καί κείνοι νά τοϋ 
άπαντοΰν μέ μπαταριές. ’Ακούσαμε καί τον Κο- 
λοκοτρώνη νά φωνάζη προς τούς "Ελληνες τοϋ 
Βαλτετσίου μέ τή βαρειά φωνή του άπό τήν ψη
λότερη ράχη άπ’ δπου είχε ριχτή στά νώτα τοϋ 
έχθροΰ : «Βαστάτε Μ ητροπέτροβα. Βάστα 
Κυριακούλη κι’ ερχόμαστε». Καί υστέρα 
είδαμε τό ίδιο τό Σώμα τοϋ Κολοκοτρώνη καί 
μπροστά τον ίδιο νά προχωρή στις γραμμές 
τών Τούρκων.

«Ποιος είσαι σύ ορέ; Τον ρωτούν φοβισμέ
να οί Τούρκοι».

«Είμαι ό Κολοκοτρώνης καί θά σάς πιάσω ζωντανούς».
Καί οί Τούρκοι φεύγουν! Καί οί Τούρκοι τελικά ρίχνονται κυνηγημένοι στον

κάμπο, τσακίζονται καί έτσι χωρίς δπλα, φτά
νουν στήνΤρίπολι γιά νά κλάψουν τούς 500 σκο
τωμένους καί νά δέσουν τις πληγές άλλων 700 
τραυματισμένων.

Οί ιστορικοί γράψανε πολλά γιά τή μάχη 
αυτή, πού ήταν καί ή πρώτη μεγάλη νίκη τών 
Ελλήνων κατά τό 1821. Οί στρατιωτικοί με
λέτησαν μέ τά δεδομένα της στρατιωτικής έπι- 
στήμης καί τέχνης τό κατόρθωμα αύτό καί 
βρήκαν πώς ό Κολοκοτρώνης υπήρξε στρατιω
τική ιδιοφυία, χωρίς νά σπουδάζη σέ σχολεία 
καί χωρίς νά ξεύρη καν νά διαβάζη.

Καί πάνω άπ’ δλα μελετήθηκε ό ψυχο
λογικός παράγοντας, μελετήθηκε ό εσωτερικός 
κόσμος τοϋ Κολοκοτρώνη, καί δλοι συμφωνού
νε πώς, οί άρετές τού άνθρώπου αυτού, ή πί
στη του στο Θεό, ή άκατάβλητη θέλησή του, 
ή ευφυΐα του, ή επιβολή πού άσκοΰσε στούς 
καπεταναίους καί τά παληκάρια τής εποχής 
έκείνης όφείλοντο στήν ψυχική του άνωτερότη- 
τα, πού τελικά υστέρα άπό μιά άτμόσφαιρα 

πνιγηρή, μίσους, κακίας καί φθόνου πού τον περιέβαλε, άναγνωρίστηκε άπ’ δλους. 
’Έ τσι, ό Γέρος τοϋ Μωρηά έγινε Σύμβολο, έγινε ό άντιπροσωπευτικός τύπος τού νεο-

Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
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ελληνος, ό όποιος πάντοτε ποθεί περισσότερο άπό τή ζωή του τήν « ’Ελευθερία».
Μετά τό τέλος της άναπαραστάσεως της μάχης τοϋ Βαλτετσίου, ό εξαίρετος 

Πρόεδρος της κοινότητος παρέθεσε γεϋμα μέσα σέ μια άτμόσφαιρα δπου άντη- 
χοϋσαν τά κλέφτικα τραγούδια, τά Κολοκοτρωνέϊκα, καί άνεμίζονταν οΐ φουστανέλλες

Η. ΦΛΕΣΣΑΣ Π. ΚΕΦΑΛΑΣ

καί οΐ ’Εθνικές στολές φορεμένες άπό τις κοπέλες καί τούς νέους, τούς άπογόνους 
των ήρώων του Βαλτετσίου.

Το γεϋμα έκλεισε μέ μιά συγκινητική καί μέ ύπέροχο εθνικό παλμό ομιλία 
τοϋ δικηγόρου κ. Θεοδόση Παπαοικονόμου, πού έκανε δλους νά ποτίσουν μέ καυ
τερά δάκρυα τό αίματοποτισμένο χώμα τοϋ Βαλτετσίου.

Περιττεύει νομίζω νά τονιστη, δτι τέτοιες έθνικές γιορτές πρέπει νά παρακο- 
λουθοΰνται άπό πολύ κόσμο γιατί μάς φέρνουν κοντά σέ κείνους πού τά έδωσαν δλα 
γιά νά ζοΰμε μεϊς ελεύθεροι καί νά λέμε υπερήφανα δτι είμαστε "Ελληνες.

Ν. Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΗ Σ 
Άστυν. Δ/ντής Α'



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1955)

Ύ πό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α“

(Σ υνέχεια  από  το  προηγούμενο)

ΙΔ.' ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

"Ολοι οί εγκληματίες, πού ζούν στο σκοτάδι καί στην παρανομία, μεταχει
ρίζονται κάθε μέσο, ώστε νά διαπράττουν τά έγκλήματά τους έκ τοϋ ασφαλούς, 
άλλα καί νά διαφεύγουν τη δικαιοσύνη της Πατρίδος.

Οί κομμουνισταί είναι αριστοτέχνες στο ζήτημα αύτό. Είτε το κόμμα τους είναι 
άναγνωρισμένο καί μετέχει στην πολιτική ζωή τής Χώρας, είτε έχει κηρυχθή έκτος 
νόμου, αύτό, ώς οργάνωση έπαναστατική, διατηρεί πάντοτε τον λεγόμενο παράνομο 
μηχανισμό του, δηλαδή διατηρεί έν δράσει τά έγκληματικά συγκροτήματά του, γιά 
νά έκτελοϋν κάθε εντολή των αύθεντών τους πού έρχονται σέ σύγκρουση μέ τούς νό
μους τής Πατρίδος μας.

Μά ή ’Αστυνομία γνωρίζει πολύ καλά πώς εργάζονται καί πώς κινούνται στην 
παρανομία οί κομμουνισταί, κι’ έτσι διαρκώς τούς άποκαλύπτει καί τούς συλλαμ
βάνει.

Μερικές εικόνες πού θά παραθέσουμε δείχνουν πόσους κόπους καί πόσες 
φροντίδες καταβάλλουν οί κομμουνισταί, ώστε, ύστερα άπό κάθε έγκλημά τους, νά 
κρύβωνται άσφαλώς ή καί άντίθετα νά φτιάχνουν κρύπτες άπ’ δπου θά διευκο
λυνθούνε στά έγκλήματά τους.

δρόμο της ’Αθήνα?.
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Ή κρύπτη αυτή κατεσκευάσθη αϊτό τον κομμουνιστή Άναστασιάδη, στό σπίτι τοΟ 
πατέρα του. Πολλές φορές ή ’Αστυνομία έκανε έρευνα άλλα δέν τόν βρήκε καίτοι 
ήταν μέσα στό σπίτι. 'Η είσοδος τής κρύπτης εϋρίσκετο κάτω άπό τήν κουζίνα. 
Μπροστά άπό τήν είσοδο αυτής είχαν, τοποθετηθή διάφορα σκεύη μαγειρικής, μπου
κάλια μέ πετρέλαιο καί άλλα μικροαντικείμενα. ‘Η κρύπτη χωρούσε περίπου πέντε 
άτομα.’Αερισμό είχε άπό ειδική ένωση μέ τόν σωλήνα τής καπνοδόχου τής κουζίνας.

Ό  Α'. Γραμματεύς τής ’Επιτροπής Πόλης Πειραιώς τού Κ.Κ.Ε. Οικονόμου Γεώργιος 
συνελήφθη στις 24-11-1949 είς τήν όδόν Κουντουριώτου άριθ. 232, μέ τή σύζυγό 
του, έντός κρύπτης διαστάσεων 0 ,40χ9 ,60  μ. πού ήταν κατασκευασμένη κάτω 

άπό τό δάπεδο τού ύπνοδωματίου.

Αύτή είναι ή κρύπτη τού κομμουνιστικού τυπογραφείου πού άνεκαλύφθη στό Γα
λάτσι. Στό δάπεδο ένός μικρού δωματίου πού ενοίκιασε ό κομμουνιστής Δημητρίου 
Μιχαήλ, έγινε άποχωμάτωσις καί έδημιουργήθη χώρος 6X2 μ. Δίπλα στό δωμάτιο 
έκτίσθη μικρό άποχωρητήριο, πού έχρησιμοποιεϊτο ώς είσοδος γιά τό τυπογρα
φείο. Δηλαδή ή λεκάνη τού δήθεν άποχωρητηρίου μετεκινεΐτο εύκολα. Πάνω σ’ αύ

τή είχον άφεθή άνθρώπινα περιττώματα.
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Στό σπίτι αύτό πού βρίσκεται στόυ Πειραιά (όδός Όμηρίδου 79) έμενε ό Άντώνης 
Παπαγγέλου ή Έμμ. Θεοδωράκης ή Άλέκος Δελέβης καθοδηγητής τής Κομ. Ό ργ. 
Πειραιώς. Στις 27-4-1944 έγινε έρευνα γιά τή σύλληψή του καί βρέθηκε μέσα σέ 
μιά κρύπτη υπόγειο, κατασκευασμένη σ’ ένα παράπλευρο πρός τόν κοιτώνά^του 
δωμάτιο μαζί μέ τήν Παπούλια Ντίνα ή Φωτεινή Τόγκα πού τήν παρουσίαζε^ γιά 

άνηψιά... σέ ήμίγυμνο κατάσταση.

Τυπογραφικά πιεστήρια των κομμου
νιστών πού κατεσχέθησαν άπό τήν 
’Αστυνομία. 1) Πιεστήριον ΤΙΠ-ΤΟΠ 
τής Κ.Ο.Π. 2) καί 3) Παράπηγμα στή 
Δραπετσώνα όπου κατεσχέθη πιε- 
στήριον. 4) Περίστροφα πού βρέθη
καν στό τυπογραφείο. 5) Ό  ύπεύ- 
θυνος τοϋ τεχνικού μηχανισμού Άν- 

δρέας Άνδρουλιδάκης.
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Αύτή ή σπηλιά πού βρίσκεται παρά τό 
Κερατσίνι έχρησιμοποιεϊτο ώς κρύπτη 
διά τά όπλα τής λαϊκής αυτοάμυνας των 
κομμουνιστών Πειραιώς. Άνεκαλύφθη τό 

1948.

Στις 24-5-48 καί ώραν 22αν ό άστυφύλαξ θ  32 Πετού- 
σης Κων)νος τής Δ/νσεως Πειραιώς άντελήφθη ένα άτο
μο νά έπιβαίνη ποδηλάτου, πού μόλις τόν είδε έτράπη 
είς φυγήν. Τό άτομο αύτό τό κατεδίωξε ό άστυφύλαξ. 
τό κατέφθασε καί συνεπλάκησαν. Κατά τήν συμπλοκή, 
άπό τούς πυροβολισμούς πού άντηλλάγησαν, έτραυ- 
ματίσθησαν καί οί δύο θανάσιμα. Διεπιστώθη τότε ότι 
τό άτομο αύτό ήταν ό έκτελεστής τής αύτοαμύνης Γεωρ- 
γιάδης Νικόλαος, ό όποιος γιά νά μεταμφιέζεται χρη
σιμοποιούσε στολή χωροφύλακος, πού είκονίζεται παρα- 
πλεύρως στή φωτογραφία μαζί μέ τόν όπλισμό του. 
Καί τό ποδήλατο αύτό έχρησιμοποιεϊτο άπό τόν ίδιο 
έκτελεστή τής Αυτοάμυνας Γεωργιάδη Νικόλαο, πού φο
ρούσε στολή χωροφύλακος κατά τήν διάπραξη τών δολο
φονιών. Όάστυφ. Πετούσης άπεβίωσε Ικ τών τραυμάτων.

—Οί κομμουνισταί διατηρούν τέλειο δίκτυο γιά τήν οικονομική ένίσχυση τοϋ 
κόμματος καί ιδίως τών παρανόμων οργανώσεων τους. Μια άπό τις κυριώτερες 
προσόδους είναι οί συνδρομές τών μελών καί τά διάφορα ένσημα πού διαθέτουν υπό 
τύπον εράνων. Κατωτέρω εικόνες ένσημων Κ.Ο.Π.

Ένσημο 500 δρ. 
χρώμ. έρνβροΟ 

Κ.Ο.ΓΤ.

Ένσημο 1000 δρ. 
χρώμ. ούρανί 

Κ.Ο.Π.

Ένσημο 2000 δρ. 
χρώμ. Ερυθρού 
, Κ.Ο.Π.

Ένσημο 5000 δρ. 
χρώμ. Ερυθρού 

Κ.Ο.Π.

Ένσημο 5000 δρ.
χρώμ. μπλέ 

Ε.Α.Μ. Πειραιά



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ Σ  ΖΩ Η Σ
-ΚΑΤΑ TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ-

(ΑΡΘΡΑ 299-307 Π. Κ.)

'Υπό χ. ΔΗΜ. Κ ■ ΝΤΖΙΩΡΑ Ύπαστ. Α'.

(Σ υνέχεια  εκ  τοϋ προηγουμένου)

Ε '.
Π ΕΡΙ ΕΚΘ ΕΣΕΩ Σ (Π . Κ. 306 καί 307)

Π Ι.—’Αντικείμενον τοϋ  εγκλήματος τής έκθέσεως.
I V .—'Ο δόλος, ώς υποκειμενικόν ατοιχείον τον εγκλήματος.— Α πόπειρα.

V.- Ή  εκθεσις, ώ ς έκ  τοϋ  απ οτελέσμ ατος  χαρακτηριζόμενον έγκλ.ημα.
VI.—Ή  υπό τοϋ  Νόμου προβλεπομένη ποινή.

ν ΐ Ι . —Π αράλειψις λντρώ σεως απ ό  κινδύνου ζωής, ώς συμπληρωματική των περί έκ θ έ
σεω ς ορισμών δ ιάταξ ις . Π .Κ . 307.

I I I .  Άντικείμενον τοϋ έγκλήματος της έκθέσεως.

Κατά τον καταργηθέντα Ποιν. Νόμον άντικείμενον τοϋ έγκλήματος τής έκθέ
σεως ήτο πρόσωπον άνίκανον να παράσχη βοήθειαν προς έαυτό, λόγω ηλικίας, 
νόσου ή αναπηρίας. Συνεπώς ήδύναντο νά έκτεθώσι μόνον παιδία, ασθενείς ή άνά- 
πηροι.Άλλ’ υπό τε τής έπιστήμης καί τής νομολογίας όμοφώνως έγένετο δεκτόν, 
ότι μεταξύ των νόσων διελαμβάνοντο καί τινες άνώμαλοι ψυχικαί καταστάσεις. 
Οΰτω λ.-/, ή παραφροσύνη. "Οσον άφορα όμως τον κύκλον τούτων δεν ΰπήρχεν 
ομοφωνία. Έστασιάζετο έ. π., αν οί κωφάλαλοι ήδύναντο νά εΰρωσιν έν έαυτοϊς 
βοήθειαν. Παρομοία άναμφισβητήτως, άμφισβήτησις, δύναται νά δημιουργηθή καί 
υπό τό Κράτος τοϋ νέου Κώδικος. Ώ ς  όμως είναι διατετυπωμένη σήμερον ή διάταξις, 
άντικείμενον τής έκθέσεως δύναται νά καταστή πας τις, όστις έξ οίουδήποτε λόγου, 
δέν δύναται νά εύρη έν έαυτώ βοήθειαν, ούχί δέ μόνον πρόσωπα άνήλικα ή άνάπηρα 
ή νοσοΰντα. Καί υγιής έπομένως αν άφεθή εις έρημον καί άκατοίκητον νήσον δύναται 
νά έκτεθή.

Τό πότε έξ άλλου τό πρόσωπον περιέρχεται εις θέσιν άβοήθητον είναι ζήτημα 
πραγματικόν έκτιμώμενον ύπό τοϋ Δικαστοΰ τής ούσίας, κρίνοντας κατά τάς έπί 
μέρους συγκεκριμένας περιπτώσεις. Πάντως άπαιτεΐται δημιουργία καταστάσεως 
ένδεχομένου κινδύνου διά την ζωήν καί την υγείαν τοϋ παθόντος, όστις καί μένει 
άβοήθητος, όταν δέν θά είναι εις θέσιν άνευ τής βοήθειας ετέρου ή καί μόνος του 
ν’ άντιμετωπίση (άποκρούση) τήν τυχόν έπέλευσιν τοϋ ώς άνω κινδύνου. Ούτως 
έπί τή βάσει των σκέψεων αυτών ό μεγάλος Γερμανός Νομικός Frank δέχεται, ότι 
δέν υπάρχει εκθεσις αν παιδίον έναποτεθή εις τόπον ένθα κατά μικρά χρονικά δια
στήματα διέρχονται περιπολοϋντα άστυν. όργανα. ’Αλλά μία τοιαύτη άποψις είναι 
παρ’ ήμϊν άπαράδεκτος, φρονοΰμεν, διότι καί ή μή εις τόπον άπομεμονωμένον καί 
έρημικόν έγκατάλειψις άποτελεϊ έκθεσιν, καθ’ όσον ούτως ή θέσις τοϋ θύματος 
είναι οπωσδήποτε άβοήθητος.

’Επαναλαμβάνεται πάλιν, οτι διά νά μείνη τις εις θέσιν άβοήθητον, πρέπει 
νά μή δύναται ν’ άποκρούση οχι μόνον ό ίδιος, άλλά καί δι’ άλλου προσώπου ένδε- 
χόμενον κίνδυνον. Δέν είναι δθεν ορθή, ή άποψις, ότι άβοήθητος μένει τις, όταν δέν 
είναι εις θέσιν ν’ άπομακρύνη τον δημιουργηθέντα κίνδυνον μόνος του, άλλά δι’ 
έπικλήσεως άλλου. Ώ ς  λ.χ. όταν ό τραυματισθείς, δέν δύναται νά έγερθή αν δέν τοϋ
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παράσχη τρίτος τις βοήθειαν. Ό  είρημένος είναι άβοήθητος, δταν, ούτε τρίτος, 
δεν δύναται νά τοϋ παράσχη βοήθειαν. 'Ω ς έ. π. δταν έκ τοϋ τόπου ένθα έτραυμα- 
τίσθη ούδείς ή κατ’ άραιά χρον. διαστήματα διέρχεται τις. *Αν άντιθέτως ό τραυ
ματισμός λάβη χώραν εις κεντρικόν τι σημεΐον της πόλεως καί υπό τα δμματα τοϋ 
πλήθους των διερχομένων, ό δράστης (σωφέρ κλπ.) έστω καί άν εγκατάλειψη τον 
παθόντα δεν θά θεωρηθή ώς ένοχος έκθέσεως, άτε μη άφήσας τούτον άβοήθητον. 
Ό  είρημένος διέπραξε σωμ. βλάβας, έν συνδυασμώ προς τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 
3 τοϋ Ν. Γ~^Ν' /1911 «Περί τής έκ των αύτοκινήτων άστικής καί Ποιν. ευθύνης», 
καθ’ ήν ό οδηγός αυτοκινήτου διά παν δυστύχημα έπί προσώπων ευρισκομένων 
έκτος τοϋ αύτοκινήτου, οφείλει νά μείνη εις τον τόπον τοϋ δυστυχήματος, παρέχων 
πάσαν άναγκαίαν βοήθειαν εις τούς παθόντας, άλλως τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρι 3 μηνών. Ή  διάταξις αΰτη δεν κατηργήθη, ύπό των μεταβατικών διατάξεων 
(άρθρον 463) τοϋ Π. Κ. δστις δμως κατήργησε τό άρθρον 1 έδ. 3 τοϋ ίδιου Νόμου. 
’Εάν δθεν ή έννοια τοϋ δρου «άβοήθητον» ήτο οία ή ύπό τών άνωτέρω ύποστηρι- 
ζομένη, τότε είς ποιας περιπτώσεις θά έφηρμόζετο ή ειδική ώς άνω διάταξις τοϋ 
Νόμου Γ ^ Ν , άφοΰ υπάρχει ή σχετική τοϋ Π. Κ. ;

Ι Υ . Ό  δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλήματος.—’Από
πειρα .

’Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλήματος της έκθέσεως, είς 
πάσαν περίπτωσιν, είναι ό δόλος τοϋ δράστου. Δέν έξετάζεται δέ, άν ούτος είναι 
άμεσος ή ένδεχόμενος, καθ’ οσον άρκεΐ διά τήν πραγμάτωσιν τοϋ έγκλήματος καί 
δόλος περιλαμβάνων τήν άποδοχήν της άπαλλαγής, άπό της ύποχρεώσεως προς 
έπιμέλειαν τοϋ άνικάνου νά βοηθήση έαυτό προσώπου. 'Η  έξ άμελείας έκθεσις δέν 
τιμωρείται. Έρωτάται δμως· είναι δυνατή ή απόπειρα; 'Υπό τό κράτος τοϋ Π. Ν. 
ήτο αΰτη άναμφισβητήτως δυνατή. Διότι ναι μέν καί ύπ’ αύτοϋ ή έκθεσις έχαρακτη- 
ρίζετο ώς τυπικόν έγκλημα, πλήν τούτο ήτο πολύπρακτον. Διότι, ώς άνωτέρω 
έλέχθη, προς πραγμάτωσιν του άπητοΰντο, άφ’ ενός μέν άπομάκρυνσις άφ’ έτέρου 
δέ έγκατάλειψις τοϋ έκτιθεμένου. Κατά συνέπειαν, άφ’ ής ήρχετο τελουμένη ή 
πρώτη πράξις ή καί ταύτης τελεσθείσης μέ πρόθεσιν έγκαταλείψεως, ύπηρχεν άπό- 
πειρα. Δεκτοϋ γενομένου δμως, ύπό της ’Επιστήμης, ότι τό έγκλημα ήτο δυνατόν 
νά πραγματωθή διά της μιάς ή της έτέρας τών πράξεων τούτων, ή άπόπειρα ήτο 
νοητή, ύφ’ ας προϋποθέσεις καί σήμερον. 'Υπό τον ίσχύοντα Κώδικα ήμών, έξ άλλου, 
έν τη α' περιπτώσει τής έν στενή έννοια έκθέσεως, χωρεΐ άπόπειρα ύφ’ ας προϋπο
θέσεις καί ύπό τον Ποιν. Νόμον. Ή  δυνατότης δμως ταύτης έν τη β' περιπτώσει 
παρουσιάζει ιδιαιτέρας δυσχερείας. Πάντως τό δλον θέμα σχετίζεται μέ τό ζήτημα 
περί τοϋ κατά πόσον είναι νοητή άπόπειρα έπί έγκλημάτων διά παραλείψεως τελου
μένων. Παρ’ ήμΐν οί πλεΐστοι τών έρμηνευτών τοϋ Δικαίου μας, δέχονται δτι καί 
έπί τών τοιούτων έγκλημάτων, νομικώς, δέν άποκλείεται ή άπόπειρα. Ούτως οί 
Χωραφάς, Τζωρτζόπουλος, Γάφος κλπ. 'Ωσαύτως καί ό Κωστής έν § 137. (Άντι- 
δοξοΐ δμως ό κ. Μπουρόπουλος. Κωστής—Μπουρόπουλος σελ. 465 § 137 ύποση- 
μείωσις).

Δεχθέντες δμως, δτι είναι δυνατόν ν’ άφήση τις πρόσωπόν τι είς θέσιν άβοή
θητον, δι’ ένεργείας τινός, ώς είς τό άνωτέρω παράδειγμα, τοϋ έν τώ άπομεμακρυ- 
σμένω οίκίσκω κλπ. άσθενοΰς, δέν πρέπει ν’ άποκλείσωμεν, έπί τη βάσει παρομοίων 
σκέψεων, δσον άφορά τήν περίπτωσιν τής μή έν στενή έννοια έκθέσεως, τήν άπό- 
πειραν τής έκθέσεως, ήτις πραγματοποιείται δι’ έγκαταλείψεως είς θέσιν άβοή
θητον τοϋ έκτιθεμένου προσώπου.
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Υ . Ή  έκ θεσις,ώ ς εκ τοΰ άποτελέσματος χαρακτηριζόμενον έγκλημα-

'Ως άνωτέρω έλέχθη,ή έκθεσις είναι τυπικόν έγκλημα. Περαιτέρω αυτή συγ
καταλέγεται μεταξύ των ώς έκ τοΰ άποτελέσματος χαρακτηριζομένων τοιούτων, 
τοΰ δράστου τιμωρουμένου διά βαρυτέρας ποινής, έάν έκ τής πράξεως έπέλθη βαρύ- 
τερόν τι άποτέλεσμα, έν προκειμένω δέ θάνατος ή βαρεία βλάβη.

Έρωτάται όμως· πώς πρέπει νά κριθή ό δράστης, έν’ ή περιπτώσει εις τον· 
δόλον αύτοΰ περιελαμβάνετο ή άφαίρεσις τής ζωής τοΰ έκτιθεμένου; Θά τιμωρηθή, 
διά τής ποινής τής δευτέρας § τοΰ άρθρου 306 ή θά θεωρηθή ώς ένοχος άνθρωπο- 
κτονίας έκ προθέσεως; Την άπάντησιν έπί τοΰ έρωτήματος μάς την δίδει αύτός: 
ούτος ό Κώδιξ διά ρητών διατάξεων του καί δή τοΰ άρθρου 27 § 2 έδ. 2 καί άρθρου. 
29. Τό πρώτον έξ αύτών έχει ώς έξής : «"Οπου δέ ό νόμος, άπαιτεΐ τήν έπί σκοπώ· 
έπελεύσεως ώρισμένου άποτελέσματος τέλεσιν τής πράξεως, άπαιτεΐται, όπως ά 
πράττων έπιδιώκη τήν παραγωγήν τοΰ άποτελέσματος τούτου». Επίσης τό άρθρον 
29 διαλαμβάνει τά άκόλουθα: «Έ ν αις περιπτώσεσιν ό νόμος ορίζει, ότι πράξις τις 
τιμωρείται διά βαρυτέρας ποινής, όταν έχη ώρισμένον άποτέλεσμα, ή ποινή αΰτη 
επιβάλλεται μόνον, αν τό άποτέλεσμα τοΰτο δύναται ν’ άποδοθή εις άμέλειαν τοΰ 
πράξαντος».

Έ κ  τοΰ συνδυασμοΰ οθεν τών διατάξεων τούτων προκύπτει ότι, έφ’ όσον 
άναφορικώς προς τό βαρύτερον άποτέλεσμα ΰπάρχη δόλος τοΰ δράστου, εύρισκό- 
μεθα ενώπιον κανονικής μορφής έγκλήματος (άνθρωποκτονίας δηλ. έκ προθέσεως 
ή βαρείας σωμ. βλάβης) ούχί δέ τοιούτου έκ τόΰ άποτελέσματος χαρακτηριζομένου. 
Άντιθέτως, αν τό τοιοΰτον άποτέλεσμα προήλθεν έξ άμελείας τοΰ πράξαντος, τότε 
εύρισκόμεθα ενώπιον έγκλήματος έκ τοΰ άποτελέσματος χαρακτηριζομένου. "Αν 
δέ τοΰτο, δέν οφείλεται, ούτε εις τον δόλον, οΰτε είς τήν άμέλειαν τοΰ υπαιτίου, 
τότε δέν δύναται ν’ άποδοθή ή έπέλευσίς του είς αύτόν, όστις καί θά τιμωρηθή διά 
τής ποινής τής διά τό βασικόν έγκλημα προβλεπομένης. Έ ν  προκειμένω δηλ. διά 
φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών. 'Η διάταξις είναι νέα καθ’ όσον κατά τον Π. Ν. 
ή βαρυτέρα ποινή, έπεβάλλετο, είς πάσαν περίπτωσιν, άνεξαρτήτως τοΰ έάν μεταξύ· 
ένεργείας καί άποτελέσματος τοΰ δράστου, ύπήρχεν ύπαιτιότης (’Άρθρον 41 Π. Ν .). 
’Ίσχυε δηλ. ή άρχή καθ’ ήν έπί τοίούτων έγκλημάτων καθιεροΰτο ή άκρατος έκ τοΰ 
αποτελέσματος ΙΙοιν. Εύθύνη (άντικειμενική), χωρίς νά έξετάζηται άν τοΰτο π ε- 
ριείχετο είς τήν άμέλειαν τοΰ πράξαντος.

Παράδειγμα: Ή  Α περιτυλίξασα αύτό καλώς έναποθέτει τό τέκνον της 
ήμέραν τινά τοΰ ’Ιουνίου καί δή κατά τάς μεσημβρινάς ώρας, προ τής Κεντρικής 
εισόδου τοΰ Βρεφοκομείου καί ύπό σκιάν. 'Όλως άπροόπτως, όμως, λόγω αιφνίδιας 
βροχής, ήν ούδείς ήδύνατο νά προβλέψη, τοΰτο έκρυολόγησε μέ άποτέλεσμα να 
υποστη βαρεΐαν βλάβην. Φρονοΰμεν, ότι άναφορικώς, προς τό βαρύτερον τοΰτο 
άποτέλεσμα, δέν ύπήρξεν άμέλεια, άπό μέρους τής Α'. Κατά συνέπειαν αΰτη δέν θά 
τιμωρηθή με τήν βαρυτέραν ποινήν τής έκθέσεως, λόγω τοΰ έπελθόντος ως ανω 
άποτελέσματος. Άντιθέτως, ύπό τήν ίσχύν τοΰ Π .Ν ., είς πάσαν περίπτωσιν (καί. 
την προκειμένην) θά έπεβάλλετο κατ’ αύτής ή βαρυτέρα ποινή.

Έ κ  τών άνωτέρω λοιπόν συνάγεται ότι, άν ό δράστης έπεδίωκε τον θανατον 
τοΰ εκτιθεμενου, διά τής έκθέσεως αύτοΰ, δέν θά τιμωρηθή ώς ένοχος εκθεσεως εκ 
τοΰ άποτελέσματος χαρακτηριζομένης (§ 2 τοΰ άρθρου), έστω καί άν ούτος ένήρ- 
γησε μέ ένδεχόμενον δόλον. Παράδειγμα: Ή  Α' κατά μίαν παγεράν νύκτα τοΰ 
Δεκεμβρίου εκθέτει τό τέκνον της είς μοναχικόν καί άπομεμακρυσμενον μέρος, 
σκοποΰσα την κατ’ αύτόν τόν τρόπον έπέλευσιν τοΰ θανάτου αύτοΰ, οστις και επήλθε 
πράγματι (η δέν έπήλθε). Αΰτη δέν θά κριθή ώς ένοχος εκθεσεως εκ τοΰ αποτελέ
σματος. Ερωτάται όμως- πώς πρέπει νά κριθή αΰτη, ή ποιον το υπ αυτής διαπρα—
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χθέν έγκλημα; ’Επί τοϋ ζητήματος αί παρ’ ήμΐν καί άλλαχοϋ διδαχθεΐσαι γνώμα 
είναι, αί κάτωθι τρεις:

1) 'Η ύπδ τοϋ καθηγητοΰ κ. Χωραφα ύποστηριχθεΐσα καί ώς κρατούσα δυ- 
ναμένη να θεωρηθή. Κατ’ αυτόν, τοϋ εγκλήματος τελεσθέντος, διά μιας καί μόνον 
πράξεως, εύρισκόμεθα ένώπιον κατ’ ιδέαν συρροής. Την συρροήν όμως χαρακτη
ρίζει περαιτέρω ώς φαινομένην καί δή ανθρωποκτονίας έκ προθέσεως (τετελε
σμένης ή καί έν απόπειρα αν δέν έπήλθεν ό θάνατος) άφ’ ένός καί έκθέσεως άφ’ ετέ
ρου. Κατ’ έφαρμογήν όθεν τοϋ κανόνος lex consumens derogat legi consumtae, 
ή ανθρωποκτονία, ώς έγκλημα βλάβης της ζωής, κατ’ άντίθεσιν προς τήν έκθεσιν 
συνιστώσαν έγκλημα διακινδυνεύσεως τής ζωής, άναλίσκει (άπορροφα) τήν περί 
έκθέσεως διάταξιν, μέ άποτέλεσμα ό δράστης να χαρακτηρισθή ώς ένοχος παραβά- 
σεως τοϋ άρθρου 299 § § 1 ή 2 Π. Κ. (τετελεσμένης ή έν άποπείρα) ούχί δέ καί 
έκθέσεως.

2) 'Η  δευτέρα άποψις δέχεται, ότι εύρισκόμεθα ένώπιον πραγματικής 
κατ’ ιδέαν έτεροειδοΰς συρροής άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως καί έκθέσεως. Διότι 
κατά τούς άσπαζομένους ταύτην, δράστης διά τής μιας καί μόνον πράξεώς του 
παρέβη- δύο διατάξεις τοϋ Ποιν. Κώδικος, αΐτινες όμως δέν άποκλείουν άλλήλας, 
δέν άναλίσκει δηλ. ή μία τήν έτέραν. Εύρισκόμεθα όθεν προ έκθέσεως καί άνθρωπο
κτονίας (τετελεσμένης ή έν άποπείρα). Ό  δράστης έπομένως θά τιμωρηθή ώς 
ένοχος άνθρωποκτονίας, ήτις όμως λόγω τής έκθέσεως θέλει έπαυξηθή κατά τό 
μέτρον τοϋ άρθρου 94 § 2 Π.Κ. Κατ’ αυτό: «’Εάν τά συρρέοντα έγκλήματα έπραγ- 
ματώθησαν διά μιας πράξεως, τό δικαστήριον έπαυξάνει έλευθέρως τήν βαρυτέραν 
των συντρεχουσών ποινών, άλλ’ ούχί πέραν τοϋ άνωτάτου όρίου τοϋ είδους αυτής». 
Οότω έπι τοϋ προκειμένου, άν βεβαιωθή ότι ή πράξις έτελέσθη έν βρασμώ.ψυχικής 
ορμής, ή ποινή δέν δύναται νά ύπερβή τά 20 έ'τη. ’Εν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει 
όμως είναι καί ή έπαύξησις διά τήν έκθεσιν νοητή, τοϋ δικαστοΰ δυναμένου νά κι- 
νηθή μεταξύ τών 5—20 έτών, κατά τήν έπιβολήν τής ποινής.

3 ) *Η τρίτη τέλος γνώμη ποιείται διάκρισιν. Διότι κατά τούς άσπαζομένους 
ταύτην δέον νά διακρίνωμεν άν ό δόλος τοϋ δράστου είναι άμεσος (ώρισμένος) ή 
ένδεχόμενος. Καί έάν μέν ό δόλος τοϋ ύπαιτίου κατευθύνεται ώρισμένως, εις τήν 
άφαίρεσιν τής ζωής τοϋ έκτιθεμένου, τότε εύρισκόμεθα ένώπιον προ ένός καί μόνον 
έγκλήματος τετελεσμένου (ή έν άποπείρα), δηλ. άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως, 
τής έκθέσεως συνιστώσης lex Consumta (ώς δέχονται οί οπαδοί τής πρώτης γνώ
μης). Άντιθέτως έν αϊς περιπτώσεσιν ό δόλος τοϋ δράστου, όσον άφορα τήν άνθρω- 
ποκτονίαν, είναι ένδεχόμενος, εύρισκόμεθα ένώπιον πραγματικής κατ’ ιδέαν συρ
ροής άνθρωποκτονίας καί έκθέσεως. (Ώ ς  δέχονται οί οπαδοί τής β' γνώμης). Ή  
πρακτική σημασία τής διακρίσεως εις τήν οποίαν προβαίνουν οί ύποστηρίζοντες τήν 
γνώμην ταύτην, συνίσταται εις τό ότι τό Δικαστήριον κατά τήν έπιμέτρησιν τής 
ποινής, έν τή β' περιπτώσει, δυνάμει τής διατάξεως τοϋ άρθρου 79 § 2 έδ. γ ', πρέπει 
νά λάβη ύπ’ οψιν του καί τήν έντασιν τοϋ δόλου προς έκτίμησιν τής βαρύτητος τοϋ 
έγκλήματος. Τούτου τεθέντος ή άνθρωποκτονία δέν δύναται νά θεωρηθή ώς ιδια
ζόντως απεχθής, άφοΰ ό δράστης κατ’ άρχήν δέν άπεσκόπει ουδόλως εις τήν πραγμα- 
τοποίησίν της, μέ συνέπειαν τον αποκλεισμόν τής έπιβολής τής ποινής τοϋ θανάτου.

Υ Ι . Ή  υπό τοΰ Νόμου προβλεπομενη ποινή.

Τό έγκλημα τής έκθέσεως τιμωρείται βασικώς διά φυλακίσεως τουλάχιστον 
έξ μηνών. "Αν όμως συνεπεία τής πράξεως έπήλθε βαρεία βλάβη εις τήν ύγείαν τοϋ 
παθόντος ή θάνατος, τότε ό δράστης τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών 
μέν, έν τή α' περιπτώσει, διά τοιαύτης δέ τούλάχιστον έξ έτών, έν περιπτώσει
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θανάτου. 'Ως όμως έλέχθη καί άνωτέρω, τό βαρύτερον αποτέλεσμα πρέπει νά οφεί
λεται εις την άμέλειαν τοΰ δράστου. "Αλλως ή θά τιμωρηθή μέ τήν βασικήν ποινήν 
φυλακίσεως ή, αν εις τον δόλον τοΰ δράστου περιελαμβάνετο τό εγκληματικόν τοϋτο 
αποτέλεσμα, τότε δεν επιβάλλεται ή έπιβεβαρημένη ποινή της έκθέσεως, άλλ’ ή 
τοιαύτη της άνθρωποκτονίας (τετελεσμένης ή έν άποπείρα) κατ’ άλλους δέ τοιαύτη 
έν συρροή προς τήν ποινήν της έκθέσεως.

Κατ’ αύτόν τον τρόπον ό νέος Κώδιξ πραγματοποιεί ένα ούσιώδη νεωτερι
σμόν, σύμφωνον προς τήν δλην κατεύθυνσιν των νεωτέρων Δικαίων, καθ’ ήν ό Δι
καστής δύναται νά κινηθή πλέον εις εύρύτερα πλαίσια, έν άντιθέσει προς τον καταρ- 
γηθέντα Π. Ν., δν διέκρινε μία έκτεταμένη περιπτωσιολογία, τοΰ δικαστοΰ κρί- 
νοντος έπί τή βάσει δύο νομικών κριτηρίων ήτοι τοΰ μεγέθους τοΰ κινδύνου (μέγας, 
μικρότερος, ούδείς) και τοΰ άποτελέσματος, (θάνατος, βλάβη, ούδέν έπιβλαβές 
αποτέλεσμα) κατά τήν έπιβολήν ΰπ’ αύτοΰ τής ποινής (7).

Υ ΙΙ . Παράλειψις λυτρώσεως από κινδύνου ζω ής, ώς συμπληρω
τική των περί έκθέσεως ορισμών, διάταξις. Π . Κ . 3 07 .

' Ως συμπληρωματική διάταξις των περί έκθέσεως ορισμών τοΰ Δικαίου 
ημών, έμφανίζεται καί ή τοιαύτη τοΰ άρθρου 307 Π. Κ. Κατ’ αυτήν «'Ο έκ προ- 
θέσεως παραλείπων νά σώση έτερον έκ κινδύνου ζωής, καίπερ δυνάμενος νά πράξη 
τοϋτο, άνευ κινδύνου τής ζωής ή τής υγείας του, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις 
ενός ■ έτους».

’Αντίστοιχον διάταξιν περιέχει καί ό Π. Ν. καί δή τήν του άρθρου 635 αύτοΰ, 
τήν οποίαν καί χαρακτηρίζει ώς πταίσμα. Θεωρηθέντος δμως, δτι αΰτη ήτο άκρως 
έπιεικής, συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ τών πλημ/των, τών έλαφράς μορφής βε
βαίως.

Κατά τήν αίτιολογικήν έκθεσιν δεν άπαιτεΐται νά προηγήθη άπαίτησις βοή
θειας. Θέλει δέ θεωρηθή τις παραλείπων τήν λύτρωσιν, έάν είναι έν συνειδήσει τοΰ 
κινδύνου καί τοΰ έφικτοϋ τής παροχής βοήθειας. ’Απαιτείται δηλ. καί ίκανότης τοϋ 
άντιληφθέντος τον κατά τής ζωής άλλου έπικείμενον κίνδυνον, δπως παράσχη τήν 
δέουσαν βοήθειαν. Έ κ  ποιας τέλος αιτίας άπειλεΐται ό κίνδυνος δεν καθορίζεται 
ΰπό τής διατάξεως. Δι’ δ καί ΰφίσταται τό άξιόποινον, οίαδήποτε καί αν είναι ή 
άφορμή τοΰ έπικειμένου κινδύνου. Οΰτω δέν έξετάζεται αν ό παθών ΰπαιτιότητί 
του περιήλθεν εις κατάστασιν κινδύνου, ώς π.χ. άν τις καίτοι μή γνωρίζων καλήν 
κολύμβησιν, άπομακρύνεται περισσότερον τοΰ δέοντος έκ τής παραλίας. Δυνατόν 
δθεν νά προέρχεται ό κίνδυνος καί έκ μέθης ή άλλης τίνος αιφνίδιας παθήσεως, συ
νέπεια τής οποίας άπολέσας (ό παθών) τάς αισθήσεις του, εΰρίσκεται εις έπικίνδυ- 
νόν τινα, διά τήν ζωήν αύτοΰ κατάστασιν.

Έρωταται δμως ήδη· διατί ό νομοθέτης καθιεροϊ τό ιδιώνυμον τοϋτο έγκλημα 
τής παραλείψεως λυτρώσεως άπό κινδύνου τής ζωής, άφ’ ου υπάρχουν αί γενικαί 
περί άνθρωποκτονίας διατάξεις, έπί τή βάσει τών άρχών τών οποίων καί διά παρα
λείψεως δύναταί τις νά διαπράξη άνθρωποκτονίαν, έν προκειμένω δέ ύφίσταται καί 
παράλειψις καί αποτέλεσμα; ’Ορθόν τοϋτο. Ά λλ’ ή παροΰσα παράλειψις δέν είναι 
γνήσια. At’ δ καί πας τις τρίτος καί μή έχων σχέσιν τινά μέ τον κινδυνεύοντα, αν 
δέν ύπήρχεν ή διάταξις τοΰ άρθρου 307, δέν θά έτιμωρεΐτο ώς ένοχος άνθρωποκτο-

(7 )  Τοϋτο διότι ό νομοθέτης τής έττοχής εκείνης τήν περιπτωσιολογίαν ταύτην,ήτις κάθε 
άλλο παρά ένδεδειγμένη είναι, διατυπώνει κατά τό γνωστόν σύστημα τοϋ όλου προϊσχύοντος 
Ποιν. Δικαίου μας, τό όποιον άπηχεϊ τάς άντιλήψεις τοϋ μεγάλου Γερμανοΰ Νομοδιδασκάλου 
Feuerbach , αίτινες καί άπετέλεσαν τό πρότυπον τοΰ Κώδικος. Διότι, ό τελευταίος, πιστός πρός 
τάς υπαγορεύσεις τοΰ περιφήμου άξιώματος n.c.n.p.s.l προσπαθεί νά περιορίση κατ’ αύτόν τον 
τρόπον τήν ευχέρειαν καί δραστηριότητα τοΰ δικαστοΰ.
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νιας έκ προθέσεως διά παραλείψεως τελεσθείσης. Τό λαϊκόν περί δικαίου συναίσθημα 
δέν άνέχεται, δπως μία τοιαύτη παράλειψις θεωρηθή ώς άνθρωποκτονία, απαιτεί 
όμως τιμωρίαν καί αύτής καί άποδοκιμάζει την πράξιν.

Είναι βεβαίως άληθές, δτι πας τις έχει καθήκον δπως έπιχειρήση την λύ- 
τρωσιν τοϋ κινδυνεύοντος. Τδ ήθικδν δμως τοϋτο καθήκον δέν άρκεΐ, δπως ό οίοσδή- 
ποτε χαρακτηρισθή ώς ένοχος άνθρωποκτονίας καί έξομοιωθή προς τον διά θετικής 
ένεργείας τελοϋντα τδ έγκλημα κοινδν φονέα. Άντιθέτως δμως κατά ρητήν διάταξιν 
του Κωδικός ημών, νομικδν καθήκον πρδς έπιχείρησιν ένεργείας τινός, συνε
πάγεται τοιοϋτον χαρακτηρισμόν. 'Ο Κώδιξ όμιλεΐ σχετικώς εις τδ άρθρον 15 αύτοϋ 
καθ’ δ «δπου ό νόμος διά την ΰπαρξιν άξιοποίνου πράξεως απαιτεί την έπέλευσιν 
ώρισμένου αποτελέσματος, ή μη άποτροπή τούτου τιμωρείται, ώς ή δι’ ένεργείας 
παραγωγή, έάν ό υπαίτιος τής παραλείψεως είχεν ιδιαιτέραν ύποχρέω σιν, 
δπως παρεμποδίση την έπέλευσιν τοϋ άποτελέσματος».

Τοιαύτας ιδιαιτέρας υποχρεώσεις δημιουργεί κυρίως ό νόμος καί δη έ ν τ ή  
εύρεία τοϋ δρου έννοια (8). 'Τπδ των συγγραφέων δέ έξαίρονται κυρίως τά έκ τών 
διατάξεων τοϋ οίκογενειακοΰ Δικαίου άπορρέοντα καθήκοντα περί τής μερίμνης 
άλλων προσώπων. (’Άρθρα 1476 έπ. A. Κ .).

Πάντως, ή δπαρξις ή ου έν ταΐς έπί μέρους είδικαΐς περιπτώσεσιν, ιδιαιτέ
ρας ύποχρεώσεως, δέον νά έρευνάται καί νά έξευρίσκηται κεχωρισμένως κατόπιν 
έξετάσεως τών έκάστοτε περιστάσεων.

Πρδς πληρεστέραν κατανόησιν τών άνωτέρω άναπτυχθέντών άναφέρομεν 
τδ έξής παράδειγμα: 'Ο X  μή γνωρίζουν καλώς νά κολυμβα κινδυνεύει νά πνίγη. 
Έ κ  τής παραλίας παρακολουθούν αύτδν χωρίς νά έπεμβαίνουν οί Α καί Β ' γονείς 
αύτοϋ καί Γ  καί Δ μή έχοντες σχέσιν τινα μετ’ αύτοϋ.Έκ τούτων οί Α καί Γ  είναι 
δεινοί κολυμβηταί καί δμως δέν έπεμβαίνουν πρδς διάσωσίν του. Οί Β  καί Δ άγνο- 
οΰν νά κολυμβοϋν. Κατά τά άνωτέρω έκτεθέντα, οί τελευταίοι ουτοι, ούδέν έγκλημα 
διέπραξαν, άφοϋ ούδέν παρέλιπον, άτε μή δυνάμενοι νά παράσχουν οίανδήποτε 
βοήθειαν εις τδν πνιγόμενον. Άντιθέτως οί Α καί Γ  έγκλημάτισαν καί δή, ό μέν 
ύπήρξεν ένοχος άνθρωποκτονίας διά παραλείψεως τελεσθείσης, ό δέ ένοχος παρα
λείψεως λυτρώσεως άπδ κινδύνου ζωής. Ό  Α παρέβη τδ άρθρον 299 Π. Κ. έν 
συνδυασμώ πρδς τδ άρθρον 15 τοϋ-ίδιου, (9) έν ω ό Γ  τδ άρθρον 307 αύτοϋ, ούχί 
δέ έν συνδυασμώ πρδς τδ άρθρον 15 τοϋ Κώδικος, διότι ό είρημένος δέν συνδέεται 
πρδς τδν X  δι’ ιδιαιτέρας τινδς σχέσεως, ύποχρεούσης αύτδν εις ιδιαιτέραν τινά ύπο- 
χρέωσιν. Ούδεμία έξ άλλου άμφιβολία δύναται νά προκύψη δτι, αν ούτοι καίτοι 
δυνάμενοι νά σώσουν τδν κινδυνεύοντα μόνον μέ ήνωμένας δυνάμεις, δέν σώζουν 
δμως αύτδν κατόπιν συναποφάσεως, περί τής μή διασώσεώς του θέλουν κριθή, ο μεν 
ώς ένοχος άνθρωποκτονίας διά παραλείψεως τελεσθείσης, ό δέ ώς δράστης τοϋ ύπδ 
τοϋ άρθρου 307 Π. Κ. προβλεπομένου έγκλήματος, περί τοϋ οποίου καί γίνεται 
λόγος.

8) Ούτω ό νόμος, τό νομοθετ. διάταγμα, τό διάταγμα, ή υπηρεσιακή διαταγή. ’Επίσης ή 
δικαστική άπόφασις, ένίοτε δ’ ίσως και τό ’Εθιμικόν Δίκαιον.

9) Σημειωτέον όμως, ότι είς τινα άλλα έγκλήματα αυτός ούτος ό Νόμος διατυπώνει έξ 
ύπαρχής τήν άντικειμενικήν αυτών ύπόστασιν, ούτως ώστε περιλαμβάνει άπ’ ευθείας έν έαυτή 
τήν διά παραλείψεως τέλεσιν. ’Άνευ δηλ. άνάγκης συνδυασμού πρός τό άρθρον 15 Π .Κ. Οΰτω 
λ.χ. άρθρα 304 § 1 καί 312 στοιχ. β.
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ΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

( Συνέχεια καί τέλος έκθέσεως Άστυν. ’Αποστολής εις Η. Π. Α .)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

'Η  ’Αστυνομία της Νέας Ύόρκης είναι ένας τεράστιος ’Οργανισμός μέ δύ- 
ναμιν 19.000 άνρδρών έν συνόλω. 'Όταν άναλογισθή τις δτι ή πόλις της Ν. 'Υόρκης 
έ'χει πληθυσμόν 9 καί πλέον εκατομμυρίων άνθρώπων, άντιλαμβάνεται τί τεράστιον 
έργον είναι ή άστυνόμευσις τοιαύτης πόλεως.

Έντύπωσιν μάς έκαμεν καί έδω ό πλήρης εφοδιασμός της ’Αστυνομίας ταύ- 
της μέ τεχνικά μέσα, άφθονα μέσα επικοινωνίας, έπιστημονικά εργαστήρια, φωτο- 
γραφικάς καί τυπογραφικάς έγκαταστάσεις. Μεγάλη καί εδώ προσπάθεια καταβάλ
λεται έπιστημονικής καί πρακτικής καταρτίσεως καί μορφώσεως των κατωτέρων 
καί άνωτέρων στελεχών της ’Αστυνομίας.

Δεν θά έπεκταθώμεν εις άναλυτικήν άνάπτυξιν καί περιγραφήν έκάστης τών 
υπηρεσιών της ’Αστυνομίας τής Ν. 'Υόρκης. Θά προσπαθήσωμεν μόνον έν όλίγοις 
νά δώσωμεν μίαν ιδέαν τής συνθέσεως τών Υπηρεσιών ταύτης, άναφέροντες έξαιρε- 
τικάς τινάς άρμοδιότητας, προς πλήρη κατανόησιν τής λειτουργίας των.

Ε’ίπομεν οτι αί Άστυνομίαι τών πόλεων είναι Δημοτικαί. Τοιουτοτρόπως και 
εις τήν Ν. Ύόρκην ή ’Αστυνομία υπάγεται εις τον Δήμαρχον, δστις καί διορίζει τον 
Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας διά περίοδον πέντε ετών. Ό  Δήμαρχος καί ό Κυβερ
νήτης τής Πολιτείας, εχουσι δικαίωμα νά παύωσιν τον Διευθυντήν τής ’Αστυνο
μίας.

Ό  Δ/ντής τής ’Αστυνομίας (Police Commissioner) έχει έπτά (7) βοηθούς 
Διευθυντάς.

'Ως Δ /ντής τής ’Αστυνομίας καί Βοηθοί Διευθυνταί, διορίζονται είτε έκ του 
’Αστυνομικού Σώματος, είτε ίδιώται. ’Εάν ό Δ/ντής ή οί Ύποδιευθυνταί είναι άστυ- 
νομικοί, τότε πριν άποδεχθώσιν τον διορισμόν εις τάς άνωτάτας αύτάς θέσεις, όφει- 
λωσιν νά ύποβάλωσιν τήν παραίτησίν των έκ τής ’Αστυνομίας, διότι αί θέσεις τού 
Δ/ντοϋ τής ’Αστυνομίας καί τών Ύποδ/ντών είναι θέσεις πολιτών.

Άπόδειξις τούτου είναι καί τό γεγονός δτι ό Δ /ντής καί οί Ύποδ /νταί δεν 
έ'χουσιν τό δικαίωμα νά όπλοφορώσιν εΐμή κατόπιν άδειας, ενώ δέν συμβαίνει τούτο 
μέ τούς λοιπούς αστυνομικούς.

Ή  Δ/νσις τής ’Αστυνομίας κατανέμεται είς τούς άκολούθους κλάδους, 
α) Περιπολίας (Υπηρεσίαν τάξεως) (Patro l), 
β) Μυστικήν ’Αστυνομίαν (D etective), 
γ) Τροχαίαν (Traffic).
δ) Υπηρεσίαν έπειγούσης άνάγκης (Emergency Service Division), 
ε) Υπηρεσίαν προστασίας νεότητος (Juvenile aid bureau), 

στ) ’Επικοινωνίας (Communication), 
ζ) Μεταφοράς (Transpotation).
η) Υπηρεσίαν Άστυν. άδειών (Licenses and permits), 
θ) Έκπαίδευσιν (Training), 
ι) Διαχείρισιν (Administation).
—Εις τήν ’Αστυνομίαν τής Ν. Ύόρκης υπηρέτησαν άρκεταί έκατοντάδες 

πολιτών, άνδρών καί γυναικών, διά δευτερευούσης φύσεως γραφικήν υπηρεσίαν και 
εις τά άρχεΐα.
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—'Η ’Αστυνομία τής Ν. Ύόρκης έχει ήμιστρατιωτικόν χαρακτήρα, οί άνδρες 
■είναι ένοπλοι καί ύπόκεινται εις αύστηράν στρατιωτικήν πειθαρχίαν. Οί βαθμοί δέ 
των άνδρών τοϋ Σώματος άντιστοιχοϋσι προς τούς τοιούτους τού Στρατεύματος 
καί τα διακριτικά τούτων είναι τα αύτά μέ τα τοϋ Στρατού.

—Θά άσχοληθώμεν τώρα μέ τάς υποδιαιρέσεις των άνωτέρω κλάδων τής 
"Αστυνομίας, άναφέροντες μόνον τάς κυριωτέρας άρμοδιότητας.

α) Υπηρεσία Περιπολιών ('Υπηρεσία Τάξεως) Patrol
'Η Πόλις τής Ν. 'Υόρκης, διαιρείται εις 84 ’Αστυνομικά Τμήματα διοικού- 

μενα παρά ΛΟΧΑΓΟΥ τής ’Αστυνομίας (CAPTAIN).
’Άν καί εις την πόλιν τής Ν. 'Υόρκης, περιπολοΰν νυχθημερόν ύπερπεντακό

σια αύτοκίνητα τής ’Αστυν. Δ /νσεως έφωδιασμένα δι’ άσυρμάτου τηλεφώνου, έπι- 
κοινωνοϋντα συνεχώς μετά τής Δ/νσεως, οί πεζοί περιπολοΰντες άστυφύλακες των 
•διαφόρων’Αστυνομικών Τμημάτων, θεωρούνται ή σπονδυλική στήλη τής ’Αστυ
νομίας.

'Ο σκοπός περιπολεΐ έπί 8ωρον. ’Επί 6 συνεχείς ήμέρας έχει υπηρεσίαν 
8 π .μ .—4 μ.μ. Κατόπιν έχει άδειαν 48 ώρών. Μετά ταύτην, άναλαμβάνει περιπο
λίαν 4 μ. μ. έως 12 μεσ., κατόπιν πάλιν άναπαύεται έπί 48ωρον καί τέλος άναλαμ- 
βάνει 12 μεσ. έως 8 π. μ. Καί οΰτω καθ’ εξής.

Τον γϋρον του τούτον έκτελεϊ άσχέτως εορτών ή Κυριακών. Είναι δυνατόν 
•όμως εάν έξαιρετικαί περιστάσεις τό έπιβάλλουν, νά έργασθή καί πλέον τών 8 ώρών 
ή καί κατά τον χρόνον τής άναπαύσεώς του, όπως π.χ. παραμονάς εκλογών κλπ. κλπ.. 
Πάντως διά τάς υπηρεσίας του αύτάς είναι δυνατόν νά πληρωθή ιδιαιτέρως ή νά 
λάβη άδειαν ισόχρονον προς τήν έπί πλέον άπασχόλησίν του.

—Καί εις άλλας περιπτώσεις πιθανόν νά- έργασθή πλέον τοϋ δώρου, όπως π.χ. 
είς περίπτωσιν συλλήψεως καί προσαγωγής τοϋ πταίστου εις τό δικαστήριον κλπ.. 
Ε ις τήν περίπτωσιν αυτήν δεν άμοίβεται ιδιαιτέρως.

—'Ο πεζός σκοπός, άπαξ έκάστην ώραν περιπολίας του, τηλεφωνεί εις τό 
Τμήμα του, όπου άναφέρει καί λαμβάνει τυχόν νεωτέρας οδηγίας. Προς τον σκοπόν 
■τούτον ύπάρχουσιν τηλέφωνα εις ειδικά κυτία, άτινα είναι τοποθετημένα είς εΐδικώς 
έκλεχθείσας θέσεις. Τά τηλέφωνα αύτά έπικοινωνοΰν άπευθείας μετά τοϋ άρμοδίου 
^Αστυνομικού Τμήματος. Τελευταίως έχει έπιτραπή καί είς τό κοινόν νά κάμη χρή- 
σιν τών αστυνομικών τούτων τηλεφώνων είς περίπτωσιν έπειγούσης άνάγκης.

—Κατά τό δυνατόν, ό σκοπός πάντοτε φυλάσσει είς τον ίδιον τομέα. Κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον, καταντά νά γνωρίση έντελώς τά προβλήματα τής περιοχής του, 
καί είναι είς θέσιν άμέσως νά άντιληφθή άνώμαλον τινά κατάστασιν.

—'Ο Διοικητής τοϋ Τμήματος έχει ώς βοηθούς τρεις 'Υπολοχαγούς (Lieu
tenants), έναλλασσομένους καθ’ όλο ν τό 24ωρον είς τήν υπηρεσίαν τοϋ Τμήματος. 
Είς έκαστον 8ωρον, τρεις 'Υπαξ/κοί ταΰτοχρόνως'ένεργόϋσι τόν έλεγχον τών έξω- 
τερικών σκοπών (περιπόλων). Έ κ  τούτων ό είς είναι πεζός, ό έτερος έπιβαίνει 
αυτοκινήτου έφωδιασμένου μέ άσύρματον τηλέφωνον καί ό τρίτος δέχεται έντός τοϋ 
Τμήματος τά ώριαΐα τηλεφωνήματα τών σκοπών, καθώς καί τών πολιτών, άνα- 
φερομένων είς τήν ’Αστυνομίαν διά παν ζήτημα.

—'Υπεύθυνος διά τήν διαγωγήν, παράστασιν κλπ. τών έν υπηρεσία άνδρών 
είναι πάντοτε ό 'Υπαξιωματικός 'Υπηρεσίας.

—Είς τούς έν στολή άνδρας, άπαγορεύεται τό κάπνισμα δημοσία, άσκοποι 
■συζητήσεις, κατανάλωσις οινοπνευματωδών ποτών καί ή μεταφορά δεμάτων ή 
■όμπρέλλας.

—Παρ’ έκάστω Τμήματι υπάρχει καί όμάς άνδρών έν πολιτική περιβολή, οί- 
τινες έχουσιν έκλεγει έκ τής δυνάμεως τών άνδρών τοϋ Τμήματος καί οίτινες έπο-
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πτεύουσιν έπί των νυκτερινών κέντρων, χαρτοπαικτικών λεσχών, ήθών κλπ. κλπ.
—"Εκαστος άνήρ έν υπηρεσία, φέρει έξωτερικώς περίστροφον μετ’ άριθμοϋ έπί 

πλέον σφαιρών, άστυνομικήν ράβδον, χειροπέδας, συρίκτραν, μολύβι καί σημειωμα- 
τάριον.

—Έίς τούς διακρινομένους άνδρας έν τη έκτελέσει του καθήκοντος άπονέμονται 
μετάλλια καί διπλώματα, τούς έξαιρετικώς δέ ικανούς μεταθέτουν εις την 'Τποδ/ 
σιν Μυστικής ’Αστυνομίας.

—Διά να γίνη~τις άστυφύλαξ τάξεως (Patrolm an) δέον δπως είναι ηλικίας 
21—29 έτών. ’Αμερικανός πολίτης, κάτοικος τής Πόλεως Ν. 'Υόρκης έπί τριετίαν, 
έλάχιστον ύψος 1.70, άπολύτως υγιής, να έχη λευκόν ποινικόν Μητρώον καί να έπι- 
τύχη εις έξετάσεις.

Μισθός άμα τώ διορισμώ 3150 δολ. έτησίως, αύξανόμενος σύν τώ χρόνω 
μέχρις 4150 μετά τριετίαν. Είς τό ποσόν αυτό προστίθενται έπιδόματα κόστους 
ζωής κλπ.

—Δικαιούται 20 ημερών άδειας έτησίως.
—’Έ χει δικαίωμα συντάξεως μετά 20 ή 25 έτη ύπηρεσίας ή είς ήλικίαν 55 

έτών, τό δέ ποσόν τής συντάξεως καθορίζεται άναλόγως.

β) 'Υποδιεύθυνσις Μυστικής ’Αστυνομίας.
Είς την 'Υποδ/νσιν αυτήν υπάγονται, τά εξής Κεντρικά Γραφεία καί 'Ομάδες.
1. 'Η  'Ο μ ά ς  Β λ η μ α τ ο λ ο γ ί α ς  (πραγματογνώ μονές είς τά δπλα).
2. 'Η 'Ο μ ά ς  Π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ς .
3.  ' Η ' Ο μ ά ς  Ε ι σ α γ γ ε λ ί α ς .  (Ειδικοί προς άντιμετώπισιν τοΰ ώρ- 

γανωμένου έγκλήματος, ύπό τάς άμέσους διαταγάς τοΰ Είσαγγελέως).
4. 'Η ' Ο μ ά ς  Ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν .
5. ' Η ' Ο μ ά ς  Β ο μ β ώ ν  (Ειδικοί διά την μεταφοράν, χειρισμόν καί 

άχρήστευσιν βομβών καί λοιπών έκρηκτικών υλών).
6. 'Η  ' Ο μ ά ς  Α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  (Ειδικοί διά τήν δίωξιν κλεπτών αύτο- 

κινήτων).
7. Τ ό  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν  ’Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  ν. Είναι έφωδιασμένον μέ 

τελειότατα δργανα προς έπιστημονικήν έξερεύνησιν τοΰ έγκλήματος. Διαθέτει επ ί
σης κινητόν έργαστήριον έπ’ αύτοκινήτου, δπερ σπεύδει είς τον τόπον τοΰ έγκλή
ματος, οσάκις καλείται. Τό αύτοκίνητον αύτό είναι έξωπλισμένον πλήρως, μέ μη- 
χανάς άκτίνων X , φωτογραφικάς μηχανάς διαφόρων τύπων, τά άπαραίτητα ύλικά 
διά τήν λήψιν έκμαγείων, άποτυπωμάτων, έργαλεϊα δακτυλοσκοπίας, δοχεία δια- 
φυλάξεως άποδείξεων, προβολείς καί μίαν γεννήτριαν. Κατά μέσον δρον τό κινητόν 
Έργαστήριον καλείται δίς τουλάχιστον τής ήμέρας είς διάφορα μέρη τής πόλεως.

8. Τ ό  Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  ’Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ώ ν  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν .  ( Σ υ ν 
τ ο ν ι σ μ ο ύ ) .  Κάθε πληροφορία σχετική μέ έγκλημα ή έγκληματικάς ένεργείας 
κακοποιών λαμβανομένη παρ’ ο'ιουδήποτε άστυνομικοϋ, διαβιβάζεται είς τό Γρα- 
φεΐον τούτο, δπερ ένεργεϊ ώς συντονιστικόν γραφεϊον, έπεξεργάζεται τήν πληρο
φορίαν καί τήν δίδει είς τό άρμόδιον προσωπικόν διά τήν έκμετάλλευσιν.

—'Οσάκις ή παρεχομένη πληροφορία άποδειχθή δτι εϊχεν πράγματι άξίαν, 
τότε παρέχεται έπίσημος άναγνώρισις καί καταχωρεΐται είς τά άτομικά έγγραφα 
τοΰ παρασχόντος τήν πληροφορίαν αστυνομικού.

9. Τ ό  Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  Ε ι δ ι κ ή ς  ' Υ π η ρ ε σ ί α ς  κ α ί  Έ ξ ε ρ ε  υ- 
ν η σ ε ω ν. ’Εκλεκτή μονάς ήτις έχει άρμοδιότητα έπί τών άπεργιών, έργατικών 
έρίδων, καθώς καί έπί πάσης ύποθέσεως ήτις άνατίθεται είς αυτήν ύπό τού ’Αρχηγού
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της 'Υποδ/νσεως. Τοιαΰται υποθέσεις είναι ή παρακολούθησις άνα,τρεπτικών ενερ
γειών. ’Άλλη άρμοδιότης είναι ή προστασία 'Υψηλών Προσώπων, έπισκεπτομένων 
την πόλιν, ή παρακολούθησις τών υπόπτων ξένων, έν συνεργασία μετά της 'Υπηρεσίας 
Μεταναστεύσεως, καθώς καί ή διερεύνησις εγκληματικών ένεργειών τούτων.

10. 'Η  'Ο μ ά ς  δ ι ώ ξ ε ω ς  λ ω π ο δ υ τ ώ ν  κ α ί  ά π α τ ε ώ ν ω ν .
11. ' Η ' Ο μ ά ς  δ ι ώ ξ ε ω ς  δ ι α ρ ρ η κ τ ώ ν .
12. Τ ό  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  έ ξ α φ α ν ι σ θ έ ν τ ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν .
13. Τ ό  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν .  Σκοπός του Γραφείου τούτου 

είναι νά παρέχη πληροφορίας είς δικαιούμενα πρόσωπα καί'Υπηρεσίας επί άδικη-
μάτων καί δυστυχημάτων, αίτινες περιέρχονται είς αύτό έκ δελτίων τών διαφόρων 
’Αστυνομικών Τμημάτων. Τηρεί φακέλλους άτόμων συλληφθέντων, ύποστάντων δυ- 
στύχημα καθ’ οδόν ή μεταφερθέντων είς Νοσοκομεία. Τοιοϋτοι φάκελλοι τηρούνται 
καί είς τά άρμόδια ’Αστυνομικά Τμήματα, άλλά τό Γραφεΐον αύτό χρησιμεύει ώς 
Κεντρικόν Συντονιστικόν τοιοϋτον. ’Αντίγραφα τών δελτίων αύτών δίδονται επί 
μικρά άμοιβή καί είς τά ένδιαφέρομενα πρόσωπα.

—Τό Γραφεΐον τοϋτο τηρεί καί κατάλογον τών αύτοκινήτων, καθώς καί τών 
μεταβιβάσεων κυριότητος τούτων. ’Επίσης κατέχει κατάλογον τών όπλων καί πι- 
στολίων μετά του άριθμοϋ εργοστασίου καί ονόματος τοϋ κατόχου.

—'Ομοίως έρευνα καί τάς αιτήσεις τών αίτουμένων δημοσίαν θέσιν ή διαφό
ρους άδειας. Χορηγεί ούτως είπεΐν πιστοποιητικά καλής διαγωγής.

14. Τ ό  φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ό ν  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν .  'Υποδιαίρεσις τοϋ Γρα
φείου ταυτότητος έγκληματιών.

—Έ κτελεΐ παντός είδους φωτογραφικήν έργασίαν, δν πλήρως έξωπλισμένον 
διά παντός τύπου καί μεγέθους φωτογραφικών μηχανών καί εγκαταστάσεων.

15. 'Η ' Υ π η ρ ε σ ί α  Κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ  Γ ρ α φ ε ί ο υ .  Εύρίσκεται έντός 
τοϋ Καταστήματος τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί τηρεί κατάστασιν τών άνα- 
τιθεμένων υπηρεσιών είς τούς μυστικούς αστυνομικούς καί τών κινήσεων τούτων.

—Καταγράφει την τυχόν άπομάκρυνσιν έκ τής πόλεως δι’ υπηρεσίαν καί έπά- 
νοδον τών άνωτέρω αστυνομικών καί είς έπειγούσας περιπτώσεις έφοδιάζει μέ τά 
άναγκαιοΰντα χρήματα τούς δι’ ύπηρεσίαν άποστελλομένους έκτος τής πόλεως.

—Κάθε σύλληψις γενομένη ύπό άνδρών τής 'Υποδ/νσεως Μυστικής ’Αστυ
νομίας, καταχωρεΐται ύπό τοϋ Άξ/κοϋ 'Υπηρεσίας είς ειδικόν βιβλίον.

16. Τ ό  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  κ α ί  ’Α ρ χ ε ί ο  ν.
17. Τ ό  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τ α υ τ ό τ η τ ο ς  έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν .  (Περι

λαμβάνει δακτυλικά άποτυπώματα, φωτογραφικόν άρχεΐον καί άρχεΐον τρόπου 
διαπράξεως άδικήματος Modus Operandi).

18. Τ ό  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  ά π ο λ ω λ ό τ ω ν  ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν .  "Ολα τά 
παλαιοπωλεία καί ένεχειροδανειστήρια είναι υποχρεωμένα νά άναφέρουν περιγραφάς 
τών παρ’ αύτών άγοραζομένων ή είς αυτούς κατατιθεμένων άντικειμένων. Αί περι- 
γραφαί αυται ταξινομούνται καί έλέγχονται αί άναφερόμεναι άπώλειαι άντικειμένων.

19. 'Η 'Ο μ ά ς  ά ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ι ώ ν .
20.  ' Η ' Ο μ ά ς  5 η ς  Λ ε ω φ ό ρ ο υ .  (’Επιβλέπει ιδιαιτέρως τό Κεντρικόν 

τοϋτο σημεΐον τής πόλεως).
21. 'Η 'Ο μ ά ς  Π α ρ α λ ί α ς .  ("Εχει την έπίβλεψιν τής παραλίας καί 

προκυμαιών, πρόληψιν κλοπών, έγκλημάτων κλπ.).
22. Ή  'Ο μ ά ς  Ν ε ο λ α ί α ς .  Άσχολεΐται μέ τά ύπό νεαρών πραττό- 

μενα έγκλήματα καί φροντίζει διά την πρόληψιν τούτων.



2380 Αί ξέναι ’Αστυνομία'.

23. Ή  Ό μ ά ς  W a l l  S t r e e t  καί M a i d e n  L a n e .  ’Έχε', 
την ιδιαιτέραν έπίβλεψιν των άνωτέρω εμπορικών οδών προς πρόληψιν ληστειών 
κλπ. κλπ.

24. 'Η ' Η μ ε ρ ή σ ι α  έ π ί δ ε ι ξ ι ς  σ υ λ λ η φ θ έ ν τ ω ν  ( L i n e  
U ρ .). "Οπως δοθη εις τούς μυστικούς άστυνομικούς ( Detectives) ή ευκαιρία να 
μελετήσουν καί έπισημάνουν τάς φυσιογνωμίας τών ύποπτων κακοποιών, έχει κα- 
θορισθή παρά τοϋ ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας ΐνα τήν 9 π.μ. έκάστης πρωίας γί
νεται εις μίαν εύρεΐαν αίθουσαν τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως, έπίδειξις έπί έξέδρας 
ΐσχυρώς φωτιζομένης, τών κατά τήν διάρκειαν τού προηγουμένου 24ώρου, δι’ οίαν- 
δήποτε αιτίαν συλληφθέντων ύποπτων καί δραστών διαφόρων εγκληματικών πρά
ξεων.

—Κατά τήν διάρκειαν τής έπιδείξεως ταύτης, παρίστανται πάντες οί μη εις 
ύπηρεσίαν διατεταγμένοι μυστικοί αστυνομικοί, οίτινες πολλάκις επιτυγχάνουν 
κατά τήν διάρκειαν ταύτης νά έπιλύσουν διαφόρους εκκρεμείς ύποθέσεις άτινας 
έχουσιν άναλάβει, δι’ ερωτήσεων προς τούς συλληφθέντας καί συνεργασίας προς τούς 
λοιπούς συναδέλφους των.

—Κατά τήν έπίδειξιν, εις ήν καί ή όμάς ήμών παρέστη, παρήλασαν περί τούς 
20 συλληφθέντας, έπί παραβάσει τών Νόμων περί ναρκωτικών, διαρρήξει, τραύμασιν 
κλπ. κλπ. Μεταξύ τών άλλων συλληφθέντων ήτο καί είς ιατρός κατηγορούμενος έπί 
άμβλώσει, όστις συνελήφθη ύπό γυναικός μυστικής άστυνομικού ήτις εΐχεν προσλη- 
φθή ώς βοηθός νοσοκόμος ύπό τοϋ ιατρού τούτου καί κατώρθωσεν νά τον συλλάβη 
έπ’ αύτοφώρω.

γ ) 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας.
—Αΰτη είναι ύπεύθυνος διά τήν έφαρμογήν τών Νόμων καί Κανονισμών τών 

ρυθμιζόντων τά τής Τροχαίας Κινήσεως έν τή πόλει τής Ν. 'Υόρκης. Είναι ή μεγα- 
λυτέρα εΐς δύναμιν Ειδική Μονάς τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως, διαθέτουσα πλέον τών 
2300 άνδρών.

—Έ κτος αυτού καί κάθε άστυνομικός τάξεως κατά τήν φοίτησίν του εΐς τήν 
’Αστυνομικήν ’Ακαδημίαν διδάσκεται μαθήματα Τροχαίας, ώστε άνάγκης τυχούσης 
νά είναι εΐς θέσιν νά άντεπεξέλθη.

—Εΐς τήν 'Υποδιεύθυνσιν Τροχαίας, ύπάγονται :
1 )  Τ ά  Τ μ ή μ α τ α  Τ ρ ο χ α ί α  ς.—Ταΰτα είναι 84 έν όλω καί διά τών 

πεζών τροχονόμων, ούς διαθέτουν, έλέγχουσιν τήν τροχαίαν τής περιφερείας των, 
εΐς ώρισμένας διασταυρώσεις οδών έχουσών βαρεϊαν κίνησιν, καθ’ ώρισμένας ώρας 
τής ημέρας (συνήθως 7 π.μ. έως 11 μ .μ .). Τήν έργασίαν τής ’Αστυνομίας Τροχαίας 
διευκολύνει πολύ, ή μέχρις σπατάλης χρησιμοποίησις τών αυτομάτων έναλλασσο- 
μενων φώτων (έρυθροΰ-πρασίνου), άτινα εΐς κάθε διασταύρωσιν οδών ύπάρχουσιν.

—Κατά κανόνα δλαι αί οδοί είναι μιας κατευθύνσεως καί κατά τρόπον ώστε 
όταν ή μία είναι άνόδου, ή επομένη οδός είναι πάντοτε καθόδου.

—Αί λεωφόροι είναι πάντοτε δύο κατευθύνσεων.
2 )  Τ ό  Γ ρ α φ ε ί  ον Λ ε ω φ ο ρ ε ί ω  ν.—Μελετά καί καθορίζει τάς 

γραμμάς καί δρομολόγια τών λεωφορείων αυτοκινήτων.
3 ) Τ ό  Τ μ ή μ α  μ ο τ ο σ υ κ λ ε τ τ ώ  ν.—Αί οδοί καί λεωφόροι έκτά- 

σεως πολλών μιλίων, ελέγχονται καί επιτηρούνται ύπό τών άστυνομικών τοϋ Τμή
ματος τών Μοτοσυκλεττών. Έργον τών. ιδίων είναι καί ό έν συνεργασία μετά τοϋ 
'Υπουργού ’Εξωτερικών τών Η. Π., καθορισμός τού δρομολογίου καί ή συνοδεία 
προς ασφάλειαν καί ταχεΐαν διέλευσιν διά τών οδών τής ΓΙόλεως, έπισήμων 'Υψηλών 
Προσώπων.
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—Παρά τώ Τμήματι τοϋτο, ύφίσταται όμάς ΕΛ ΕΓΧ Ο Υ  των ΤΡΟΧΟΠΕΔΩΝ  
■παντός τροχοφόρου, 8'.’ ειδικού μηχανήματος καλουμένου Decelerometer.

—Περίπου 75.000 οχήματα εξετάζονται κατ’ έτος, έξ ών τό έν τρίτον εύρί- 
σκονται ώς έχοντα έλαττωματικάς τροχοπέδας.

4) Ή  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  Γ ε φ υ ρ ώ  ν.—’ Ασκεί 24ωρον έλεγχον της κι- 
νήσεως έπί των πέντε τεραστίων γεφυρών τοϋ East River.

5) Ή  ’Έ φ ι π π ο ς  Ά σ τ υ ν ο μ ί  α.—Καί ή έφιππος ’Αστυνομία άνήκει 
εις την 'Υποδ/νσιν της Τροχαίας.

•—’Έ χει δύναμιν 400 περίπου ίππων καί αναλογών άστυνομικών. Έ κτος τοϋ 
' ij~'- χρησιμοποιείται κατά τάς επιδείξεις καί έμφανίσεις της ’Αστυνομίας, έκτελεΐ 
καί καθήκοντα Τροχαίας. Ό  έφιππος άστυνομικός, εις περιπτώσεις ιδία μεγάλου 
συνωστισμού τροχοφόρων, είναι εις θέσιν, άπό τοϋ ύψους τοϋ ίππου του, νά άντιλη- 
φθή την κατάστασιν καί νά σπεύση νά άρη τάς δυσκολίας. Χρησιμοποιείται επίσης 
διά τον έλεγχον τοϋ πλήθους κατά τάς έορτάς, παρελάσεις συγκεντρώσεις κλπ.

6) Τ ό  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  ’Α σ φ α λ ε ί α  ς.—Σκοπός τούτου είναι ή έκπαί- 
δευσις καί καθοδήγησις τοϋ κοινοϋ προσέτι δέ ή μελέτη καί έξεύρεσις τρόπων περιο
ρισμού των έκ των τροχοφόρων δυστυχημάτων.

—Δι’ έκπαιδεύσεως των μαθητών, γονέων, οδηγών καί διά τής χρησιμοποιή- 
σεως πινακίδων, προβολών εις κινηματογράφους, ραδιοφώνου, εφημερίδων, έχει 
κατορθώσει νά μειώση κατά πολύ τά δυστυχήματα αν καί ό άριθμός τών τροχοφό
ρων ηύξήθη σημαντικώς.

δ) Ύποδιεύθυνσις έπειγούσης ανάγκης.
—'Η 'Υπηρεσία αϋτη είναι βοηθητική μονάς της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 

Ν. 'Υόρκης.
—Σκοπός της είναι ή άντιμετώπισις διαφόρων καταστάσεων έπειγούσης 

ανάγκης, δπως δυστυχημάτων, πυρκαϊών, καταστροφών κλπ. Είναι ώς έκ της φύ- 
σεώς της μία 'Υπηρεσία, ή οποία πληροί πραγματικήν άνάγκην τοϋ λαοϋ της Ν. 
'Υόρκης. Προς έκπλήρωσιν τοϋ σκοποϋ της διαθέτει τάς έξης μονάδας.

1) Τ  ά ς ' Ο μ ά δ α ς  ' Υ π η ρ ε σ ί α ς  έ π ε ι γ ο ύ σ η ς  ά ν ά γ κ η  ς.— 
'Υπάρχουσιν κατανεμημένα', εις διάφορα στρατηγικά σημεία τής πόλεως 20 ομάδες 
τής 'Υπηρεσίας αύτής. Έκάστη όμάς άποτελεΐται έξ έξ (6)άνδρών, δύο (2) αύτο- 
κινήτων περιπολίας καί ενός φορτηγού αυτοκινήτου.

—"Εκαστον τών αυτοκινήτων έχει πλήρωμα δύο άνδρών. Έ κ  τών αύτοκινήτων 
τά δύο περιπολίας συνεχώς περιπολοΰν εις τήν περιοχήν, τό δέ φορτηγόν άναμένει 
έν έπιφυλακή τυχόν κλήσιν του.

—Τά περιπολικά αύτοκίνητα είναι έφωδιασμένα δι’ άσυρμάτου τηλεφώνου 
καί ’με έργαλεΐα άπαραίτητα διά τήν παροχήν πρώτων βοηθειών, όπως π.χ. συσκευάς 

■ οξυγόνου, άντιασφυξιογόνους μάσκας, έργαλεΐα κοπής, σωσσίβια καί συσκευάς δια- 
σώσεως γενικώς, άτινα τοποθετούνται εις έπί τοϋτο οπίσθιον διαμέρισμα τοϋ αυτο
κινήτου.

—Τό φορτηγόν είναι έφωδιασμένον πληρέστερον, μέ έργαλεΐα άνυψώσεως 
βαρών, προβολέων, τυφεκίων καί δακρυογόνων άερίων καί καλείται ύπό τών περιπο
λικών εις περίπτωσιν άνάγκης.

2) Τ ή ν  ' Υ π η ρ ε σ ί α ν  π ε ρ ι ο χ ή ς  Λ ι μ έ ν ο ς .
—Μία άπό τάς άρχαιοτέρας 'Υπηρεσίας παρά τή ’Αστυνομική Δ/νσει Ν. 

'Υόρκης είναι καί ή ’Αστυνομική 'Υπηρεσία περιοχής Λιμένος.
—Διαθέτει άρκετάς είδικάς ταχυτάτας βενζινακάτους έφωδιασμένας μέ άσύρ-
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ματα τηλέφωνα καί διάφορα μέσα διασώσεως πνιγομένων, κινδυνευόντων πλοίων ή 
καί πιπτόντων άεροπλάνων.

—Το πλήρωμα έκάστου πλοιαρίου έκ πέντε άτόμων είναι άστυνομικοί, μέ 
ναυτικήν πείραν, έκπαιδευμένοι εις τήν έπιστήμην της διασώσεως.

—'Έτερον καθήκον της άστυνομίας ταύτης είναι καί ή άστυνόμευσις των πολ
λών μικρών νήσων τών άνηκόντων εις τήν περιοχήν της Ν. 'Ύόρκης.

3 ) Τ  ό Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  ’Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς .
—Τδ Γραφεϊον τοϋτο ώργανώθη κατ’ άρχάς τδ 1930 μέ σκοπδν τήν προστα

σίαν τών κατοίκων τής Ν. 'Υόρκης άπδ τούς κινδύνους τής διαρκώς αύξανομένης 
άεροπορικής κινήσεως. Έ ν  τούτοις σύντομα έξελίχθη εις άποτελεσματικδν κλάδον 
τής Διευθύνσεως Έπειγούσης άνάγκης τής ’Αστυνομίας.

—'Ο άστυνομικδς αύτδς άεροπορικδς στολίσκος σύγκειται έξ ένδς άεροπλάνου 
ξηρας, δύο άεροπλάνων άμφιβίων καί τριών έλικοπτέρων. Τδ έλικόπτερον άπεδείχθη 
ώς τδ άποτελεσματικώτερον δι’ υπηρεσίας διασώσεως.

—Κατ’ έτος 200 περίπου πρόσωπα οφείλουν τήν ζωήν των εις τούς άστυνο- 
μικούς πιλότους τών έλικοπτέρων, οιτινες διασώζουν έκ πλημμυρών, βυθιζομένων ή 
καιομένων πλοίων, τρικυμιών κλπ. κλπ.

—Τά λοιπά άεροπλάνα διά περιπολιών υπέρ τήν Ν. 'Υόρκην, ελέγχουν τήν 
άεροπορικήν κίνησιν καί βεβαιοϋν τυχόν παραβάσεις τών κανονισμών τής άεροπο- 
ρίας.

—Ό  άεροπορικδς στολίσκος τής ’Αστυνομίας βοηθεϊ επίσης εις τήν ρύθμισιν 
τής τροχαίας κινήσεως, ιδίως κατά τά Σαββατοκύριακα οπότε ή κίνησις είναι εντα
τική, δι’ έπισκοπήσεως έξ άέρος τής κινήσεως καί παροχής χρησίμων πληροφοριών 
εις τούς περιπολοϋντας άστυνομικούς τής Τροχαίας, πρδς ρύθμισιν τής κυκλοφορίας.

—Τής εύελιξίας καί ίκανότητος τών έλικοπτέρων πρδς παροχήν βοήθειας μας 
έγένετο ειδική έπίδειξις υπέρ τδν ποταμόν Hudson παρά τών άστυνομικών άερο- 
πόρων, εις μάλιστα τών οποίων ήτο Έλλην.

ε) Γραφεϊον προστασίας νεότητος.
—Κατ’ άρχάς εϊχεν όνομασθή Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  Π ρ ο λ ή ψ ε ω ς  τ ο ϋ  

’Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  καί ώργανώθη τδ 1930 μέ σκοπδν τήν πρόληψιν τής παιδικής 
έγκληματικότητος. Τδ προσωπικόν του άποτελεΐται άπδ άστυνομικούς, άνδρας καί 
γυναίκας, οιτινες άπόφοιτοι δντες κολλεγίων καί μέ ειδικήν πείραν Κοινωνικής Πρό
νοιας έχουσι τά άπαιτούμενα έφόδια πρδς χειρισμόν τών προβλημάτων τής νεολαίας.

—Τδ Γραφεϊον τοϋτο συνεργάζεται μέ διαφόρους Κοινωνικάς ’Οργανώσεις, 
ιδρύματα έπαγγελματικοϋ προσανατολισμού, θεραπευτικάς καί ψυχιατρικάς κλινι- 
κάς, έκκλησιαστικάς οργανώσεις καί ψυχαγωγικά κέντρα.

—Διάφοροι περιπτώσεις νέων κάτω τών 21 έτών ρεπόντων εις τδ έγκλημα ή 
κινδυνευόντων έκ διαφόρων αιτίων νά παρασυρθώσιν εις τδ έγκλημα, άναφέρονται 
εις τδ Γραφεϊον τοϋτο, δπερ διά τών μέσων πού διαθέτει φροντίζει διά τούς νέους 
αυτούς.

1) ’Α θ λ η τ ι κ ή  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Έ ν ω σ ι  ς.—Τή υποδείξει τοϋ 
άνωτέρω γραφείου ίδρύθη τδ 1931 ή ’Αθλητική ’Αστυνομική "Ενωσις, ήτις σκοπδν 
έχει διά τής παροχής άπασχολήσεως εις τούς νέους ν’ άποτρέπη άπδ τάς περιπλα
νήσεις εις τάς οδούς, καί τάς έκ τούτων κινδύνους.

—Εις τά 102 Κέντρα τής Ένώσεως, τά παιδιά άπασχολοΰνται άσκούμενα εις 
αθλοπαιδιάς, ώς πυγμαχία, μπέηζ μπώλ, μάσκετ-μπώλ, μανθάνουσιν τέχνας, άσχο- 
λοΰνται μέ τήν φωτογραφικήν, συλλογάς γραμματοσήμων κλπ. κλπ. Τούς θερινούς 
μήνας άποστέλλονται έπί 3 έβδομάδας εις έξοχάς καί καταβάλλεται φροντίς διά τήν
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έξεύρεσιν καταλλήλου έργασίας κατόπιν ειδικών τεστ έπαγγελματικοϋ προσανα
τολισμού κλπ.

2 ) Σ υ μ β ο ύ λ ι α  σ υ ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  ’Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν . — Ταϋτα 
συνίστανται από άντιπροσώπους κοινωνικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, θρη
σκευτικών καί άλλων σχετικών οργανώσεων τών υφισταμένων εντός της περιοχής 
έκάστου τμήματος.

—"Οπως καί ή ’Αθλητική ’Αστυνομική Ένωσις, άναλαμβάνουσιν καί τα Συμ
βούλια ταϋτα τήν χρηματοδότησιν διαφόρων προγραμμάτων υπέρ τοΰ παιδιού. Εις 
έκαστον τών Συμβουλίων τούτων, εις άστυνομικός είναι σύνδεσμος αύτοϋ καί της 
’Αστυνομικής Δ/νσεως, εις δέ τών βοηθών τοΰ ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ, συντονίζει 
τάς ένεργείας καί τών 79 υφισταμένων τοιούτων Συμβουλίων, επί γενικωτέρας 
βάσεως.

3 ) Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  Γ υ ν α ι κ ώ ν  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν .
—Ό  Διοικητής τοΰ Γραφείου τούτου, ορίζεται ύπό τοΰ ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ, 

τελεί δέ ύπό τήν έποπτείαν τού Βοηθού Δ/ντοΰ προϊσταμένου τοΰ Γραφείου Προ
στασίας Νεολαίας.

—Έ κ  τών 190 γυναικών άστυνομικών έν ολω μόνον αί 100 υπάγονται εις τό 
ανωτέρω Γραφεΐον, αΐ υπόλοιποι 90 είναι τοποθετημέναι καί άνήκουν όργανικώς εις 
διαφόρους 'Υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας, άρκεταί δέ καί εις τήν μυστικήν ’Αστυ
νομίαν.

—'Η  άνατιθεμένη υπηρεσία εις τάς γυναίκας άστυνομικούς είναι πολυποί
κιλος.

—Μεταξύ τών καθηκόντων άτινα ανατίθενται εις αύτάς είναι : ή φύλαξις 
κρατουμένων γυναικών εις τά αστυνομικά κρατητήρια—ή φροντίς διά τά χαμένα 
παιδιά—ή μεταφορά τών εκθέτων εις τά Νοσοκομεία. 'Η φύλαξις τών κρατουμένων 
γυναικών εις τά Νοσοκομεία καί ή ερευνά πτωμάτων γυναικών.

-—Αί εις μάχιμον *άστυνομικήν ύπηρεσίαν διατεταγμένα'., άναλαμβάνουσιν 
ύποθέσεις εγκλημάτων εις ά είναι άναμεμιγμέναι γυναίκες ή ύποθέσεις όπου αί γυ
ναίκες άστυνομικοί, λόγω τού φύλου των, είναι περισσότερον κατάλληλοι. Αί έκ- 
τρώσεις, κλοπαί καταστημάτων ύπό πελατίδων, παράνομος άσκησις ιατρικού επαγ
γέλματος, διάφοροι μάντεις κλπ., είναι τής άρμοδιότητός των.

—Συνήθως έκτελοϋσι τήν ύπηρεσίαν των χωρίς στολήν. Εις μερικάς περι
πτώσεις δμως φέρουσι ύποχρεωτικώς τήν στολήν των , δπως π.χ. εις έξοχικάς 
συγκεντρώσεις, λαϊκάς πανηγύρεις, παρελάσεις κλπ. κλπ. δπου καί παρέχουσι τήν 
βοήθειάν των εις γυναίκας καί παιδιά.

στ) Ύποδιεύθυνσις Επικοινωνιών.
—Πόλις, δπως ή Ν. 'Υόρκη μέ πληθυσμόν 9 έκατομ. κατοίκων καί ’Αστυνο

μίαν 19.000 άνδρών, χωρίς τά μέσα επικοινωνίας πού διαθέτει σήμερον, τηλέφωνον, 
ασύρματον τηλέφωνον, άσύρματον τηλέγραφον κλπ. θά ήτο άδύνατον νά άστυνομευθή.

—Διά νά άντεπεξέλθη εις τό τεράστιον καθήκον της ή 'Υποδ/νσις ’Επικοι
νωνιών, χρησιμοποιεί τον μεγαλύτερον ’Οργανισμόν τηλεπικοινωνιών τοΰ Κόσμου. 
’Έ χει 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς, οί όποιοι ελέγχουν πλέον τών 1025 αύτοκινήτων, 
ώς επίσης 7 βενζινακάτους καί 6 άεροσκάφη έφωδιασμένα δι’ άσυρμάτου τηλεφώνου.

—Σύστημα επικοινωνίας δι’ 103 δεκτών καί 7 πομπών τηλετυπικών μηχανών. 
Σταθμόν άσυρμάτων τηλεγράφου. Πλέον τών 320 ύπεραστικών Δημοσίων τηλεφω
νικών γραμμών καί άνω τών 1800 τηλεφώνων εις καίρια σημεία τών οδών, άτινα 
έπικοινωνοΰσιν δι’ άπ’ευθείας γραμμής μέ τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τής περιφερείας.

—'Η  'Υποδ/νσις αΰτη άπαρτίζεται έκ τού Κεντρικού Γραφείου καί τεσσάρων



2384 Αί ξέναι Άστυνομίαι

περιφερειακών εγκατεστημένων εις τά τέσσαρα διαμερίσματα της Ν. Ύόρκης- 
’Ή τοι τδ Μπρόνξ, Μπρούκλυν, Κουΐνς καί Ρίτσμοντ.

—'Έκαστον των γραφείων τούτων είναι πλήρως έξωπλισμένον εις ύλικδν καί. 
προσωπικόν, ώστε να άντεπεξέρχεται πλήρως εις τάς υποχρεώσεις του.

ζ) 'Υποδιεύθυνσις μεταφορών καί συντηρήσεως αύτοκι- 
νήτω ν.

—Εις Η. Π. επικρατεί καί εφαρμόζεται ή ορθή γνώμη, ότι δέν δύναται μία 
’Αστυνομία νά θεωρηθή ικανή καί επαρκής αν δέν διαθέτει καλόν σύστημα μεταφορών.

—'Η ’Αστυνομία της Ν. 'Υόρκης, κάμνει εύρυτάτην χρήσιν του αυτοκινήτου. 
’Αρκεί νά λεχθή ότι έντός ενός έτους τά 1700 αύτοκίνητα—οχήματα, παντός τύπου 
άτινα διαθέτει αΰτη, διέτρεξαν 43.200.000 χιλιόμετρα έντός τών οδών τής Ν. 'Υόρ
κης ! ! !

—Τά δύο τρίτα σχεδόν τών οχημάτων αύτών είναι έφωδιασμένα δι’ άσυρ- 
μάτου.

—Ή  ’Αστυνομία χρησιμοποιεί 18 έν όλω είδη αύτοκινήτων οχημάτων, άπό· 
μοτοσυκλεττών σόλο, μέχρις φορτηγών αύτοκινήτων τών 10 τόννων μεταφοράς, 
βομβών.

■—’Έ χει έν κεντρικόν συνεργεΐον έπισκευής αυτοκινήτων, δυνάμενον νά προβή 
εις πλήρη έπιδιόρθωσιν καί άποκατάστασιν οχήματος. 'Υπάρχουσιν όμως καί 9· 
άλλα συνεργεία διά μικροτέρας έπισκευάς.

—Εις διάφορα σημεία της πόλεως, έντός ’Αστυνομικών Τμημάτων, έ'χουσιν 
έγκατασταθή 39 Ύπηρεσίαι παροχής βενζίνης εις τά άστυνομικά αύτοκίνητα.

—Ή  ’Αστυνομία Ν. 'Υόρκης διαθέτει έπίσης 10 αύτοκίνητα ρυμουλκήσεως 
καί παροχής βοήθειας εις υφιστάμενα βλάβας άστυνομικά αύτοκίνητα καί τά όποια, 
εύρίσκονται έν υπηρεσία καθ’ δλον τό 24ωρον.

η) 'Υποδιεύθυνσις αστυνομικών αδειών.
—Ή  'Υποδ/νσις αυτή έχει εις την δικαιοδοσίαν της την έκδοσιν διαφόρων- 

άστυνομικών άδειών. 'Ομοίως εις ταύτην άνήκει καί ή παρακολούθησις τής έφαρμό- 
γής τών Νόμων τών διεπόντων τήν καλήν χρήσιν τών χορηγουμένων άδειών, ώς 
έπίσης καί ή έρευνα καί βεβαίωσις τών παραβάσεων τών σχετικών πρός τάς άδειας 
ταύτας.

—Θά άναφέρωμεν ένταϋθα τά κυριώτερα τών Γραφείων τής 'Υποδ/νσεως 
ταύτης.

1) Γ ρ α φ έ ί ο ν  ο δ η γ ώ ν  α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  δ η μ ο σ ί α ς  χ ρ ή- 
σ ε ω ς.—’Εκδίδει άδειας οδηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ταξί κλπ.) καί 
οδηγών τουριστικών λεωφορείων.

2) Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  ι δ ι ο κ τ η τ ώ ν  α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  δ η μ ο σ ί α ς  
χ ρ ή σ ε ω ς ,  ήτοι αύτοκινήτων δημοσ. χρήσεως, τουριστικών λεωφορείων καί. 
ρυμουλκών αύτοκινήτων.

3 ) Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  ά δ ε ι ώ ν  ό π λ ο φ ο ρ ί α ς ,  ήτοι πιστολίων, δακρυ- 
γόνων άερίων, κροτίδων κλπ., οπλοποιών, όπλοπωλών καί έπιχειρηματιών ξενο
δοχείων.

4) Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  κ α μ π α ρ έ ,  ήτοι αιθουσών χοροϋ, καμπαρέ, κέντρωυ 
έξυπηρετήσεως κοινού (έστιατορίων, μπάρ κλπ .).

—'Η 'Υποδ/νσις αυτή τηρεί φακέλλους άπάντων τών αίτούντων άδειας, εις 
ούς περιέχονται ή φωτογραφία, ή προσωπική ιστορία καί τά δακτυλικά άποτυπώ- 
ματα τοΰ αΐτοϋντος.
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—'Η τοιαύτη τήρησις φακέλλων έχει συντελέσει εις τήν άνακάλυψιν δραστών 
πλείστων εγκλημάτων, διευκόλυνσιν συλλήψεώς καταζητουμένων προσώπων, η 
άνεύρεσιν οδηγών αυτοκινήτων καταζητουμένων προς έξέτασιν,δι’ άδικήματα τελε- 
σθέντα ύπδ τών ιδίων ή έπιβατών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων.

θ) Έκπαίδευσις.
'Ο άστυνομικδς τής Ν. 'Υόρκης άπδ της κατατάξεώς του καί καθ’ δλην τήν 

διάρκειαν της σταδιοδρομίας του εκπαιδεύεται περιοδικώς εις τήν ’Αστυνομικήν 
’Ακαδημίαν τής Ν . 'Υόρκης.

-Προς τοΰτο παρά τη ’Ακαδημία λειτουργοϋσιν αί έξης Σχολαί :
1) Σχολή Έκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων
2) » » Μυστικών (D etectives)
3 ) » » ’Αξιωματικών
4) » » _ ’Εκπαιδευτών
5) » » Ειδικοτήτων

'Ιππασίας6 ) » »
7) ). » Αυτοκινήτων

’Ασφαλείας Τροχαίας Κινήσεως καί οδών ύπαί-8 ) » »
θρου

9 ) » » Είς πυροβόλα δπλα
10) » » Νομικής

’Αεροπορίας11) » »
—Έκτος τών μαθημάτων, άτινα διδάσκονται εις τάς άνωτέρω Σχολάς, άνα- 

λόγως τών έκάστοτε άναγκών, ορίζονται ύπό τής ’Ακαδημίας καί έτεραι εΐδικαί. 
σειραί μαθημάτων.

—Τοΰτο γίνεται ίνα δλα τά μέλη του ’Αστυνομικού Σώματος ένημεροΰνται 
επί τών νεωτάτων έξελίξεων εις τον τομέα τής δράσεως έκάστου.

—'Η διδακτέα ΰλη έχει έπιμελώς έπιλεγεΐ ύπδ ’Επιτροπής περιφήμων έκπαι- 
δευτών καί πεπειραμένων άνωτέρων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας.

—'Η διδασκαλία γίνεται ύπδ άνωτέρων’Αξιωματικών μέ πολυετή πείραν, οί 
όποιοι συνεχώς παρακολουθοΰσιν τάς προόδους τής άστυνομικής ’Επιστήμης καί 
μεταδίδουσιν τάς γνώσεις των διά θεωρητικής διδασκαλίας, πρακτικών άσκήσεων 
καί άλλων μέσων.

—'Ομάδες άστυνομικών έξ άλλων ’Αστυνομιών ετέρων Πολιτειών άλλά καί 
ξένων Κρατών άκόμη, γίνονται δεκταί καί εκπαιδεύονται εις τήν ’Αστυνομικήν 
’Ακαδημίαν τής Ν. 'Υόρκης.

—Εις την ’Ακαδημίαν αυτήν, δπως καί εις δλας τάς παρόμοιας Άστυνομικάς 
Σχολάς, μεγάλη σημασία δίδεται εις τήν πρακτικήν έξάσκησιν τών έκπαιδευομένων.

—Οδτω εις τήν ’Ακαδημίαν ύπάρχει είδικώς διαρρυθμισμένον δωμάτιον, δπου 
σκηνοθετοΰνται έγκλήματα καί δπου οί μαθηταί καλούνται, βάσει ένδείξεων καί 
ιχνών, νά διαλευκάνωσιν τήν ύπόθεσιν.

—'Υπάρχει έπίσης πλήρης αίθουσα εικονικού δικαστηρίου, δπου οί μαθη- 
τευόμενοι, άσκοΰνται ώς μάρτυρες κλπ. καί τούτο ίνα έξοικειωθώσιν πρδς τδ περι
βάλλον τού δικαστηρίου καί άποκτήσωσιν πείραν τής άξίας. τής μαρτυρικής κατα- 
θέσεως.

—Έπίσης καί έδώ, γίνεται εντατική έξάσκησις εις τά πυροβόλα δπλα καί ιδίως 
τδ περίστροφον. Καί μετά τήν άποφοίτησιν έκ τής Σχολής, πάντες οί ’Αξιωματικοί,, 
τρις τού έτους ύφίστανται έκπαίδευσιν εις τήν βολήν.

—Πρδς τδν σκοπδν δπως ένημεροΰνται οί άστυνομικοί επί τών τελευταίων 
προόδων τής τεχνικής τής διώξεως τού εγκλήματος, όργανοΰνται τακτικά εις τήν·
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’Ακαδημίαν μαθήματα μετεκπαιδεύσεως, άτινα έκ περιτροπής παρακολουθώσιν οί 
αστυνομικοί.

—Εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών παραδίδονται ήμερησίως μαθήματα, δι’ δσους 
έκ των ’Αξιωματικών, δλων τών βαθμών, έπιθυμοϋσι νά προπαρασκευασθώσιν διά 
προαγωγικάς εξετάσεις. Και τούτο διότι δλαι αί προαγωγαί γίνονται κατόπιν έξε- 
τάσεων.

—Καθ’ άς ώρας οί άνωτέρω ’Αξιωματικοί είναι έκτος υπηρεσίας, προσέρχονται 
έπί ώρισμένας ώρας εις τήν Σχολήν, ιδίως μεσημβρινάς καί παρακολουθοϋσιν τα 
μαθήματα.

—’Ενταύθα έτελειώσαμεν τό περί της ’Αστυνομίας της Ν. 'Υόρκης κεφά- 
λαιόν μας.

—Μένει νά εΐπωμεν ολίγα άκόμη περί της ’Αστυνομίας μικροτέρων πόλεων.

TOWNSHIP POLICE

—'Υπόδειγμα της τοιαύτης ’Αστυνομίας ήτο ή της πόλεως HARISSON 
της Πολιτείας της Ν. 'Υόρκης, ήν έπεσκέφθημεν.

—'Ο Δ/ντής της ’Αστυνομίας της πόλεως ταύτης, εθεσεν εις τήν διάθεσίν μας 
άπαντα τά εις τήν διάθεσίν του μέσα καί προέβη εις διαφόρους έπιδείξεις τών υπό 
τής 'Υπηρεσίας του χρησιμοποιουμένων τελειοτάτων έπιστημονικών μέσων διώξεως 
τοϋ έγκλήματος — άσυρμάτων τηλεφώνων—μαγνητοφώνων — φωτογραφικών μη
χανών—συσκευών ραντάρ προς έλεγχον τής ταχύτητος τών αύτοκινήτων—φορητών 
μικρών άσυρμάτων τηλεφώνων, φερομένων υπό διατεθειμένων εις παρακολού
θησή άνδρών κλπ. κλπ.

—Παρά τοϋ Δημάρχου, Δ/ντοΰ ’Αστυνομίας, Σερίφη καί λοιπών ’Αρχών 
τής πόλεως ταύτης, μας έγένετο θερμοτάτη υποδοχή καί περιποίησις. 'Ολόκληρος 
ημέρα διετέθη διά τάς άνωτέρω έπιδείξεις καί προφορική άνάπτυξις έπί πάντων τών 
προβλημάτων, άτινα τοπικώς άντιμετωπίζει ή ’Αστυνομία έκεΐ.

—Καί έδώ, δπως παντού άλλωστε, μεγάλην έντύπωσιν μάς έκαμεν ή άφθονία 
τών τεχνικών καί έπιστημονικών μέσων, άτινα έχουσι τεθή εις τήν διάθεσίν τής 
’Αστυνομίας.

—’Αρκεί νά λεχθή τό εξής : 'Η άνωτέρω πόλις HARISSON έχει πληθυσμόν 
11.000 κατοίκων περίπου καί διαθέτει περί τούς 180 άστυνομικούς έν συνόλω.

—Καθ’ έκάστην περιπολοϋσιν ταυτοχρόνως 18 άστυνομικά αύτοκίνητα έφω- 
διασμένα δι’ άσυρμάτου τηλεφώνου, έξ ών τά 15 σκοπών περιπόλων (μέ πλήρωμα 
δύο (2) άνδρών έκαστον) 2 Ύπαξ/κών έποπτών καί 1 ’Αξιωματικού έπόπτου.

—Τό Οικονομικόν έτος 1952—1953 διετέθησαν άπό τον προϋπολογισμόν τοϋ 
Δήμου υπέρ τής συντηρήσεως τής ’Αστυνομίας 500.000 δολλάρια, διά δέ τό Οίκον, 
έτος 1953—54 300.000 δολλάρια.

—Οί άστυνομικοί τής πόλεως ταύτης ύφίστανται έκπαίδευσιν εις τήν ’Αστυ
νομικήν ’Ακαδημίαν τής Ν. 'Υόρκης, ό δέ Δ/ντής ταύτης κ. W . DONOVAN, 
έκτος αύτής είχεν άποφοιτήσει καί έκ τής ’Εθνικής’Αστυνομικής’Ακαδημίαςτού 
έφ-μπί-άι (F .B .I .) ,  περί ής κατωτέρω.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

—Προς άντιμετώπισιν τού μειονεκτήματος έκ τής ύπάρξεως πολλών ανε
ξαρτήτων’Αστυνομιών εις Η. Π. καί ΐνα έπιτευχθή ό ένιαΐος κατά τό δυνατόν τρό
πος ένασκήσεως τής άστυνομίας τό F .B .I. ίδρυσεν άπό τού 1935 τήν Εθνική ν  
Α στυνομικήν ’Ακαδημίαν (The National Police Academy) προς έκπαίδευσιν 
στελεχών Πολιτειακής καί Τοπικής Άστυνομίας, άνάδειξιν άστυνομικών έκπαι- 
δευτών καθώς καί είδίκευσιν Άξ/κών τής ’Αστυνομίας εις διαφόρους κλάδους.
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—Τά μαθήματα άπασχολοΰν έξ ολοκλήρου τον έκπαιδευόμενον διά περίοδον 
12 έβδομάδων.

—Γίνονται τρεις σειραί μαθημάτων κατ’ έτος, διά 35 έως 4 0 ’Αξιωματικούς 
της ’Αστυνομίας έκάστοτε, έπιλεγομένους έξ δλης τής Χώρας.

—"Απαξ τοϋ έτους, ή Σχολή συνιστα μίαν ΙΟήμερον έκπαιδευτικήν περίοδον, 
δι’ δσους έκ των άποφοίτων της δύνανται νά παρακολουθώσιν σειράν άνωτέρων μα
θημάτων.

—Ό π ω ς καί είς δλας τάς Άστυνομικάς Σχολάς της Χώρας, δέν καταβάλλονται 
δίδακτρα διά τήν έκπαίδευσιν.

—Το διδακτικόν προσωπικόν δέν λαμβάνεται μόνον έκ των ύπηρεσιακών 
Σχολών τοϋ F .B .I . άλλά έπίσης καί έκ των Πολιτειακών ή Τοπικών ’Αστυνομιών 
τών Πανεπιστημίων καί άλλων πηγών.

—Πρωταρχικός σκοπός τής ’Εθνικής ’Αστυνομικής ’Ακαδημίας είναι ή άνά- 
δειξις έκπαιδευτών, οί όποιοι τοποθετούνται καί διδάσκουσιν είς Πολιτειακάς καί 
Τοπικάς Άστυνομικάς Σχολάς.

—Πλέον τοϋ ήμίσεος τών άποφοίτων χρησιμοποιοϋνται κατ’ αυτόν τον τρόπον.
—Είς τήν Σχολήν αύτήν φοιτοΰν κυρίως άνδρες τών άνωτέρων διοικητικών 

θέσεων καθώς καί έκεΐνοι, οϊτινες κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των έχουσιν 
έπιδείξει έξαιρετικήν έπίδοσιν. Ουτω ή ’Ακαδημία δχι μόνον έδωσεν νέαν ώθησιν 
είς τάς Σχολάς τών τοπικών ’Αστυνομιών, άλλά ασκεί καί βαθεϊαν έπίδρασιν έπί 
τών μεθόδων καί ένεργειών τών τοπικών ’Αστυνομιών έξυψώσασα τό έπίπεδον τής 
διοικήσεως καί τής έκπαιδεύσεως γενικώς.

—’Εκτός τής ’Εθνικής αυτής ’Ακαδημίας, μερικά έκ τών Πανεπιστημίων τής 
’Αμερικής διδάσκουσιν ’Αστυνομικά μαθήματα διά τούς μέλλοντας νά ύπηρετήσουν 
εις τά ’Αστυνομικά Σώματα, καθώς έπίσης καί άνώτερα μαθήματα διά τά στελέχη 
τών ’Αστυνομιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ — ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ό ,τ ι κάμνει έντύπωσιν εις τούς παρακολουθούντας τάς ’Αστυνομίας τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών είναι ό άφάνταστος πλοΰτος τών μέσων άτινα διαθέτουν.
—Είς Κράτος μικρόν καί πτωχόν, δπως τό ίδικόν μας, δέν είναι δυνατόν βε

βαίως νά προταθή ό έφοδιασμός τών ’Αστυνομιών μας διά τών ιδίων μέσων.
—Είναι δμως δυνατόν νά ληφθώσιν ύπ’ δψιν τά έξής, άτινα δέν άπαιτοΰσιν 

πολύ μεγάλην δαπάνην, μερικά δέ ούδεμία . 'Όπως π.χ.
'Ω ς  προς τό προσωπικόν.
α) 'Η μετ’ αύστηρότητος καί μεγάλης έκλεκτικότητος έπιλογή τών υποψη

φίων αστυνομικών, παρ’ ών νά ζητώνται πλείονα προσόντα.
β) ’Επιμελημένη έκπαίδευσις είς τάς Σχολάς. Είς ταύτας δέον νά προστε- 

θώσιν καί τά έξής μαθήματα ώς ύποχρεωτικά.
—Στενογραφία—Φωτογραφική τέχνη—Γραφομηχανή—Συντήρησις καί λει

τουργία αυτοκινήτου καί μοτοσυκλέττας (πάντως συστηματικώτερον άφ’ ό,τι γί
νεται σήμερον είς τινας Σχολάς)—Άμυνα κατά έπιθέσεως κακοποιών—’Ιαπωνική 
πάλη Ζίου-Ζίτσου συστηματικώς καί ούχί ώς έν παρέργω διδάσκεται ένίοτε. ’Εντα
τική έξάσκησις είς τήν βολήν. Κολύμβησις καί τρόπος διασώσεως πνιγομένων. 
Πρώτο» βοήθειαι. Πρακτικαί έφαρμογαί τών ήδη θεωρητικώς διδασκομένων μα
θημάτων άστυνομικής τεχνικής. Χρήσις νέων μεθόδων καί έπιστημονικών μέσων 
είς τήν παρακολούθησιν (φωτόγραφικαί καί κινηματογραφικά! μηχαναί, μαγνητό
φωνα, υπεριώδεις άκτΐνες κλπ. κλπ.) καί πρακτική έξάσκησις είς αυτά.

γ) Καταβολή προσπάθειας προς δημιουργίαν έπαγγελματικοΰ πνεύματος 
είς τά κατώτερα όργανα.
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δ) Συνεχής καθ’ ώρισμένα χρονικά διαστήματα έκπαίδευσις καί μετεκπαί
δευσή του κατωτέρου καί άνωτέρου προσωπικού τω ν’Αστυνομιών μας, πρόςένημέ- 
ρωσιν έπί των εξελίξεων καί προόδων τής αστυνομικής τέχνης.

ε) Περισσοτέρα προσοχή εις τήν έκπαίδευσιν εις τα πυροβόλα όπλα καί ιδίως 
εις τήν βολήν, ήτις δέον να επαναλαμβάνεται δίς ή τρις τοϋ έ'τους παρά πάντων των 
άνδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας.

στ) Βελτίωσις των άποδοχών των άνδρών τών Σωμάτων, προς έξύψωσιν 
του βιωτικοΰ των έπιπέδου καί τής θέσεως αυτών έν τή Κοινωνία καί δημιουργίαν 
οότω έπαγγελματιών άστυνομικών.

ζ) Τέλος, εΐδίκευσις τών ’Αξιωματικών καί οπλιτών εις τούς διαφόρους 
κλάδους τής ’Αστυνομίας εις οΰς θά ύπηρετώσιν έκαστος άπο τής εισόδου του μέχρι 
τής έξόδου του έκ του Σώματος.

'Ω ς  προς τά τεχνικά μέσα.
α) Τά Τμήματα ’Ασφαλείας, δέον όπως έφοδιασθώσιν διά τών τελευταίων 

έπιστημονικών μέσων παρακολουθήσεως καί έξερευνήσεως τοΰ εγκλήματος, ήτοι 
φωτογραφικών μηχανών, κινηματογραφικών μηχανών λήψεως, μαγνητοφώνων, 
φανών ύπεριωδών άκτίνων μετ’ άοράτων σχετικών κόνεων κλπ.

β) Τά Τμήματα ’Ασφαλείας μεγάλων πόλεων, ιδίως ’Αθηνών—Πειραιώς— 
Θεσσαλονίκης, δέον όπως έφοδιασθώσιν δι’ ειδικών αυτοκινήτων παρακολουθήσεως 
πλήρως έξωπλισμένων μέ τά άπαραίτητα τεχνικά μέσα, όπως π.χ. άσυρμάτου τηλε
φώνου, καθρεπτών διπλής κατευθύνσεως κλπ. κλπ.

γ ) Τά Τμήματα Τροχαίας δέον νά έφοδιασθώσιν διά μικρών φορητών συσ
κευών ραντάρ, προς έ'λεγχον τής ταχύτητος τών αυτοκινήτων.

δ) Αί Άστυνομικαί Δ/νσεις ’Αθηνών—Πειραιώς—Θεσ/νίκης νά άποκτήσωσιν 
ίδιον τηλεφωνικόν δίκτυον προς έπικοινωνίαν μετά τών Υπηρεσιών των.

ε) Αΐ Άστυνομικαί Δ/νσεις τών άνωτέρω μεγάλων πόλεων, θά πρέπει νά 
άποκτήσωσιν άριθμόν τινά περιπολικών αύτ/των έφωδιασμένων δι’ άσυρμάτου 
τηλεφώνου τριπλής κατευθύνσεως, διά τήν επικοινωνίαν μεταξύ των καί μετά τής 
προϊσταμένης 'Υπηρεσίας των.

—Περαίνοντες τήν παρούσαν έκθεσίν μας, εΐμεθα υποχρεωμένοι νά άναφέ- 
ρωμεν τό ενδιαφέρον, συμπάθειαν καί προθυμίαν μέ τά όποια μάς περιέβαλον εις τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας πάντες οί μεθ’ ών ύπηρεσιακώς ήλθομεν εις έπαφήν, είτε ίδιώ- 
ται ήσαν ούτοι, είτε Άρχαί.

—’Ιδιαιτέρως αί Άστυνομικαί Άρχαί καί οί διάφοροι Άξιωματοΰχοι τών 
’Αστυνομιών, έπέδειξαν πραγματικώς συγκινητικόν συναδελφικόν ενδιαφέρον, άγάπην 
καί μεγάλην προθυμίαν εις τό νά μάς κατατοπίσωσιν έπί παντός θέματος τής δι
καιοδοσίας των. Δέν ήρκέσθησαν δέ εις τούτο μόνον άλλά καί έκ τών ύστέρων δι’ 
έπιστολών των προς ήμάς ένταΰθα, προτρέπουσιν όπως διά πάσαν άπορίαν μας, ή 
πάν υπηρεσιακόν ζήτημα, μή διστάζωμεν νά άπευθυνώμενα καί εις τό μέλλον προς 
αύτούς, οίτινες έν τώ μέτρω τών δυνατοτήτων των θά μάς παράσχωσιν πάσαν βοή
θειαν.

ΤΕΛΟΣ
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Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ
'Υπό HANNA F . SU L N E R

Κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Δ. Καραγιαννοπούλου, Ύπαστ. Α' 
άπό τό ’Αμερικανικόν  περιοδικόν « Reader’s O ig eet»

Μίαν ημέραν τοϋ 1938 έλαβα ένα τηλεφώνημα άπό ένα άνώτατον Δικαστήν 
τοϋ Κακουργιοδικείου της Βουδαπέστης δπου έμενα. «Θά μπορούσατε να εξετά
σετε μερικά δείγματα γραφής εις τήν ύπόθεσιν τοϋ ’Αλεξάνδρου Μόρβεϊ ;» μέ 
έρώτησε ό δικαστής. Είχα παρακολουθήσει έκ τοϋ πλησίον τήν ύπόθεσιν Μόρβεϊ 
άπό τις έφημε ρίδες. Άπήντησα δτι εύχαρίστως θά έκανα δ,τι μπορούσα.

Τά γεγονότα τής ύποθέσεως ήσαν άπλα καί φαινομενικώς πλήρως άποδε- 
δειγμένα. Ό  ’Αλέξανδρος Μόρβεϊ, ένας λογιστής μέ μηνιαϊον μισθόν 300 δολλα- 
ρίων ήτο, ό μόνος υπάλληλος πού έγνώριζεν έμπιστευτικώς τον συνδυασμόν τοϋ 
χρηματοκιβωτίου τοϋ ’Εργοδότου του. Είκοσι πέντε χιλιάδες δολλάρια είχαν 
έξαφανισθή άπό τό χρηματοκιβώτιον, κατά τήν διάρκειαν τοϋ Σαββατοκύριακου 
πριν τά Χριστούγεννα. 'Ο Μόρβεϊ ήτο ό τελευταίος υπάλληλος πού άφησε τό· κτί- 
ριον τήν Παρασκευή τό βράδυ. Τά δακτυλικά του άποτυπώματα, ήσαν τά μόνα 
τοιαϋτα πού εύρέθησαν επί τοϋ χρηματοκιβωτίου.

Καμμία ένέργεια δεν είχε γίνει έναντίον τοϋ Μόρβεϊ μέχρι τήν Τρίτην εβδο
μάδα τής ’Αστυνομικής έρεύνης, δτε οί ’Αστυνομικοί άνεκάλυψαν δτι τήν έπο- 
μένην ήμέραν τής ληστείας, εις μίαν Τράπεζαν τής Βουδαπέστης, κατετέθη ένα 
ποσόν 24 χιλιάδων δολλαρίων εις τό δνομα μιας ’Άννας Νέϊτζι. ’Άννα Νέϊτζι είναι
ένα κοινότατο δνομα εις τήν Ούγγαρίαν, δπως τό Μάρη Μπράουν εις τάς Η νω 
μένας Πολιτείας, άλλά ήτο έπίσης καί τό πατρικόν ονομα τής γυναικός τοϋ Μόρ- 
βεϊ. ’Εκτός αύτοΰ ό λογιστής μέ τήν γυναίκα του είχαν κάμει άρκετά Χριστου
γεννιάτικα ψώνια άγοράσαντες ένα καροτσάκι γιά μωρό, έπιπλα διά τό δωμά- 
τιον τοϋ μωροΰ, τά απαραίτητα εΐδη ρουχισμού, ένα ραδιογραμμόφωνον, διά τά 
όποια έξώδευσαν χίλια δολλάρια περίπου. Μέ αύτάς τάς ενδείξεις ό Μόρβεϊ συνε- 
λήφθη καί έρρίφθη εις τό κρατητήριον.

Φυσικω τω λόγω ή ’Αστυνομία έζήτησεν άπό τον ταμίαν τής Τραπέζης ν’ 
άναγνωρίση τήν κυρίαν Μόρβεϊ, ώς τον καταθέτην των 24 χιλιάδων δολλαρίων. 
Κατά κακήν τύχην δμως ό ταμίας τής Τραπέζης, ένας ήλικιωμένος άνθρωπος, είχε 
πεθάνει τήν έπομένην τής Πρωτοχρονιάς. ’Επειδή τότε ένας καταθέτης Τραπέζης 
εις τήν Ούγγαρίαν δέν άπητεΐτο νά δώση τήν διεύθυνσίν του, τό μόνον τεκμήριον 
τής πράξεως ήτο ή υπογραφή «Άννα Νέϊτζι» εις τήν άπόδειξιν καταθέσεως καί 
άλλη μία όμοια τοιαύτη έπί τής κάρτας άναγνωρίσεως υπογραφών.

Τό δικαστήριον μοΰ έζήτησε νά συγκρίνω αυτές τις υπογραφές μέ δείγματα 
γραφικού χαρακτήρος τής κ. Μόρβεϊ. Μιά γρήγορη ματιά έπειθε πώς ό γραφικός 
χαρακτήρ των ύπό έξέτασιν δειγμάτων δέν ήτο ό αυτός. Τής κυρίας Μόρβεϊ ή 
γραφή ήτο σταθερά, ένώ ό γραφικός χαρακτήρ είς τήν άπόδειξιν καταθέσεως ήτο 
τρεμάμενος καί άσταθής.

Δι’ αύτό ή Αστυνομία έπρότεινε δύο πιθανάς έκδοχάς : ή ή Άννα Μόρβεϊ 
είχε σκοπίμως παραποιήσει τον γραφικόν της χαρακτήρα εις τήν άπόδειξιν κατα
θέσεως, ή τό τρεμούλιασμα ήτο άποτέλεσμα μιας ίσχυράς συγκινήσεως.

Έκτος αύτών εάν ή "Αννα Μόρβεϊ είχε καταθέσει κλοπιμαία χρήματα θά 
έπρεπε νά είναι τρελλή. "Ετσι δέν είναι ; Ά λλ’, έάν δέν είχε καταθέσει αυτή 
τά χρήματα, ποιος ήτο ό καταθέτης των χρημάτων; Αί έφημερίδες έδιδαν πλήρεις 
λεπτομέρειας τής ύποθέσεως, έν τούτοις δμως καμμία "Αννα Μόρβεϊ δέν είχε πα- 
ρουσιασθή νά όμολογήση τήν κατάθεσίν της. Ό  δικηγόρος τοϋ Μόρβεϊ άνίχνευσε 
κάθε εκλογικόν κατάλογον τής πόλεως καί έσημείωσε κάθε "Αννα Νέϊτζι χωρίς 
δμως ν’ άποκομίση καμμίαν χρήσιμον πληροφορίαν.
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Έπήρα τις υπογραφές τής ’Άννας Νέϊτζι είς τό έργαστήριόν μου. Μία προ
σεκτική έξέτασις μέ μετέπεισεν, δτι ή υπογραφή εις τήν άπόδειξιν καταθέσεως 
δεν ήτο οΰτε παραποιημένη, ούτε παραποίησις τοϋ γραφικού χαρακτήρος τής ’Άννας 
Μόρβεϊ άλλα ήτο ή φυσική γραφή κάποιας γυναικός. Τδ τρεμούλιασμα προήρχετο 
προφανώς άπδ ένα σωματικόν έλάττωμα, πιθανώς άπδ μίαν άσθένειαν ή άδυναμίαν 
ή οποία Ικανέ δύσκολον τδ γράψιμον.

'Ο ύπογράψας ήτο προφανώς πολύ μεγαλύτερος στήν ήλικίαν άπδ τήν κυρίαν 
Μόρβεϊ. Κατέθεσα τάς διαπιστώσεις μου είς τδ δικαστήριον, πλήν όμως δεν Ισω
σαν τδν ’Αλέξανδρον Μόρβεϊ. Τούναντίον δλαι αί ένοχοποιητικαί ενδείξεις έγιναν 
άποδεκταί έκ μέρους τοϋ δικαστηρίου. ’Έ τσ ι ό Μόρβεϊ έκρίθη ένοχος καί κατεδικάσθη.

’Εκεί πού Ιφθασε τδ ζήτημα έπρεπε να θεωρήται τελειωμένον, Ιλα δμως πού 
δεν μπορούσα να βγάλω τήν ύπόθεσιν άπδ τό μυαλό μου! ’Εάν ή Άννα Μόρβεϊ 
δεν είχε καταθέσει αύτά τά χρήματα τότε κάποιος άλλος θά τα είχε καταθέσει. 
Να μπορούσα νά εδρισκα αύτδ τδ πρόσωπον;...

Έτηλεφώνησα στδν δικηγόρο τοϋ Μόρβεϊ «Θά ήθελα νά μιλήσω μέ τδν 
πελάτην σας» τοϋ είπα. «Γιατί;»  μ’ έρώτησε.

«Διότι νομίζω δτι μπορεί νά είναι άθώος. Είμαι βέβαιος γιά ένα πράγμα : 
δέν κατέθεσε ή γυναίκα του αύτά τά χρήματα. ’Ίσω ς έπισκεπτόμενος καί τούς δυό 
τους μπορέσω νά πάρω μερικές οδηγίες, πού μποροΰν νά βοηθήσουν γιά νά έφεσι- 
βάλωμεν τήν ετυμηγορίαν».

'Ο ’Αλέξανδρος Μόρβεϊ έκάθητο είς τδ κελί του σάν ένας ζαλισμένος καί 
άποκαμωμένος άνθρωπος. ΤΗτο τελείως άθώος μοΰ έλεγε, άλλά πώς μπορούσε νά 
τδ άποδείξη; "Ολαι αί ενδείξεις έκλινον ύπέρ τής ενοχής του καί κανείς άλλος δέν 
είχε άκόμη ένοχοποιηθή.

Ναί, είχεν άνοίξει τδ χρηματοκιβώτιον τήν Παρασκευήν, άλλά διά νά πάρη 
χρήματα διά τήν μισθοδοσίαν τών ύπαλλήλων. Ναί, έφυγε τελευταίος άπδ τδ γρα- 
φεΐον. Ναί, είχε πάει διά τά Χριστουγεννιάτικα ψώνια, τήν έπομένην τής κλοπής, 
μαζύ μέ τήν γυναίκα του διότι ήτο είς τδν δγδοον μήνα τής κυήσεώς της καί δέν 
ήθελε νά γυρίζη μόνη της στά κατάμεστα άπδ κόσμο καταστήματα. Ναί, τδ νά 
έξοδευθοϋν 1000 δολλάρια ήτο ένα πολύ μεγάλον ποσδν δι’ αύτούς, άλλά αύτά τά 
χρήματα τά είχαν άποταμιεύσει βαθμιαίως άπδ τήν ήμέρα τοϋ γάμου των, πριν 
άπδ τέσσαρα χρόνια, διά τήν ήμέραν πού θά ήρχετο στδ κόσμον ένα παιδί.

Έγνώριζε κανείς άλλος υπάλληλος τον συνδυασμόν τοϋ χρηματοκιβωτίου; 
’Ό χι, όπως τουλάχιστον ήτο είς θέσιν νά γνωρίζη. Τί γνώμην είχε διά τήν κατάθεσιν 
τοϋ ποσοΰ τών 24.000 δολλαρίων είς τδ πατρικόν όνομα τής γυναικός του; Τίποτα 
δέν έγνώριζε περί αύτοΰ. Ή  σύζυγός του παραλλήλως είχεν δρκισθή, κατά τήν έπ’ 
άκροατηρίω διαδικασίαν, ότι ή ύπογραφή είς τήν άπόδειξιν καταθέσεως δέν ήτοίδική της.

'Όταν έπήγα νά ίδώ τήν Άννα Μόρβεϊ έρράγισε ή καρδιά μου. Τδ μωρό είχε 
γεννηθή καί τδ έφρόντιζε κάποια φίλη της, ή δέ "Αννα ένοσηλεύετο άκόμη είς τδ 
Νοσοκομεΐον ύποφέρουσα άπδ μίαν κατάπτωσιν προκληθεΐσαν άπδ υπερβολικήν 
συγκίνησιν. Δέν μπορούσα νά πάρω τίποτα άπ’ αυτήν παρά μόνον υστερικάς 
άρνήσεις, ότι αύτή καί ό σύζυγός της δέν είχαν κάνει τίποτα τδ άδικον. Προσεπά- 
θησα νά τήν ενθαρρύνω λέγων είς αυτήν ότι έγνώριζα ότι δέν είχεν υπογράψει τήν 
άπόδειξιν καταθέσεως, άλλά τά λόγια μου δέν έκαμαν καμμίαν έντύπωσιν είς τδ 
δικαστήριον. «Δέν θά σέ πιστέψουν ποτέ», μοΰ είπε κλαίουσα σπασμωδικώς.

Έγύρισα πίσω στδν δικηγόρο. «Πρέπει νά τήν βοηθήσωμεν αυτήν τήν οικο
γένειαν» τοϋ είπα. «Είναι δυνατόν βεβαίως ό Μόρβεϊ νά είχε κάποιον άλλον συνέ
νοχον, ό οποίος νά είχε καταθέσει τά χρήματα είς τδ όνομα τής Άννας Νέϊτζι. 
Άλλά δέν μπορώ νά τδ πιστέψω. "Ισως ό καταθέτης νά μήν κατοική στή πόλιν». 
Ό  δικηγόρος έκούνησε άπελπιστικά τούς ώμους του. «Δέν μπορούμε νά έρευνήσωμεν 
ολα τά χωριά τής Ουγγαρίας. ’Εκτός αύτοΰ, γιατί, έπρεπε νά έλθη κάποιος άπ’ έξω
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νά καταθέση ένα τόσο μεγάλο χρηματικόν ποσόν καί μετά νά έξαφανισθή τελείως; 
"Υστερα καθένας στή χώρα γνωρίζει τήν ύπόθεσιν, γιατί ό καταθέτης δεν θά είχε 
παρουσιασθή;»

Τήν έπομένην ήμέραν έ'φαγα μαζύ μ’ ένα φίλον μου γιατρό, εις τον όποιον 
διηγήθην λεπτομερώς τήν ιστορίαν αυτήν. Αυτός χαμογέλασε σκεπτικά.

«Μήν άφίνεις τις συμπάθειές σου νά σέ παρασύρουν Χάννα, ύστερα τό βάρος 
τής άποδείξεως.......»

«Δεν είναι ύπόθεσις συμπαθειών», του είπα νευριασμένος. «Είναι ζήτημα 
’Επιστήμης. Αυτή ή άπόδειξις καταθέσεως ύπεγράφη άπό κάποια πολύ μεγαλύτερη 
άπό τήν κ. Μόρβεϊ· κάποια μ’ ένα μειονέκτημα τό όποιον έκαμε τήν γραφήν δύ- 
σκολον ».

«Μειονέκτημα», είπε μ’ ένα ιδιαίτερον τόνον φωνής, «εννοείς δτι ήτο δυνατόν 
νά ήτο άσθενής;»

«Μάλιστα»
«Ήρεύνησες δλα τά Νοσοκομεία;», μ’ έρώτησε.
"Εμεινα άφωνος γιά μιά στιγμή. Μετά άρπαξα τό καπέλλο μου καί τό παλτό 

μου κι’ έβγήκα έξω άπό τό έστιατόριον. ·
Εις τό πρώτον Νοσοκομεΐον εύρήκα μιά νέα ’Άννα Νέϊτζι, ή οποία αυτές 

τις ήμέρες είχε γεννήσει δίδυμα. Είχε ύποβληθή είς άνάκρισιν πριν είσέλθη εις τό 
Νοσοκομεΐον. Είς τό δεύτερον Νοσοκομεΐον δεν ύπήρχεν άσθενής μέ τό όνομα 
’Άννα Νέϊτζι. Είς τό τρίτον Νοσοκομεΐον ή προϊσταμένη μοϋ είπε : «Μάλιστα έχο- 
μεν μία Άννα Νέϊτζι έδώ, άναρρωνύει άπό μίαν έγχείρησιν».

Ή  καρδιά μου άρχισε νά κτυπα πιο δυνατά.
«Στήν Βουδαπέστη κατοικεί;»
«’.Όχι είναι έξω άπό τήν πόλιν».
'Η προϊσταμένη άνέφερεν ένα χωριό κοντά στά Ρουμανικά σύνορα.
«Μπορείτε νά μοΰ πήτε τήν ήμερομηνίαν εισόδου της είς τό Νοσοκομεΐον;»
«ΤΗλθε άκριβώς τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων».
«Θά ήθελα νά τήν ίδώ άμέσως—είναι άνάγκη».
Εύρήκα μιά ήλικιωμένη γυναίκα μέ δεμένο τό ένα μάτι, ή όποια είχεν έλθει 

είς τήν Βουδαπέστην γιά μιά σπουδαία έγχείρησι τών ματιών. Μοϋ είπε επίσης 
δτι είχε φέρει μαζί της ένα μεγάλο χρηματικόν ποσόν, τό όποιον κατέθεσεν είς 
μίαν Τράπεζαν καί έν συνεχεία έπήγε κατ’ ευθείαν στο Νοσοκομεΐον.

Κατά τήν διάρκειαν τής άναρρώσεώς της ήτο άνίκανος νά διαβάση τις 
έφημερίδες καί κανείς δέν τής είχε αναφέρει διά τήν ύπόθεσιν Μόρβεϊ.

Τής έζήτησα νά γράψη τ ’ όνομά της, έξηγών τήν αιτίαν. Δέν ήτο άνάγκη νά 
ήμουν είδήμων διά νά καταλάβω άμέσως, δτι ή τρεμάμενη γραφή της άντιπαραβαλ- 
λομένη μέ τήν ύπογραφή τής άποδείξεως καταθέσεως ήτο ή αυτή.

Μέ τήν άνακάλυψιν αύτήν, ή κατηγορία εναντίον τοϋ Μόρβεϊ κατερρίπτετο. 'Ο 
δικηγόρος παρουσίασε τήν νέαν άπόδειξιν είς τήν έφεσιν καί ό Μόρβεϊ ήθφώθη.

'Η ’Αστυνομία τότε έστρεψε τήν προσοχήν της προς τό άλλο πρόσωπον, τό 
όποιον έγνώριζε τον συνδυασμόν τοΰ χρηματοκιβωτίου : τον ιδιοκτήτην τής έπι- 
χειρήσεως. Αύτός ώμολόγησεν δτι κατά τήν διάρκειαν τοΰ Σαββατοκύριακου τοΰ 
εγκλήματος, φέρων γάντια, ειχεν άνοίξει καί ληστέψει τό χρηματοκιβώτιόν του, βέ
βαιος ών δτι ή έπιχείρησίς του θ’ άπεζημιοΰτο άπό τήν ’Ασφαλιστικήν Ε τ α ι
ρείαν. Μετά τήν ομολογίαν, είσήχθη είς δίκην καί κατεδικάσθη είς φυλάκισιν πολλών 
ετών.

"Ετσι ό Μόρβεϊ ξανάσμιξε πάλιν μέ τήν γυναίκα του καί τό παιδί του, καί όλοι 
μαζύ άρχισαν γιά νά ξαναφτιάξουν τήν ζωήν των.
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Όσα σέρνει ή σκούπα
...Οί άστυφύλακες μοιάζουν μέ τούς πλανόδιους φωτογράφους. Μπορούν νά 

φωτογραφίσουν τήν Κοινωνία σέ όποιαδήποτε στάση. Κα'ι άνφάς καί προφίλ... Αυτή 
τήν εντύπωση έχω σχηματίσει ύστερα άπό μερικά χρόνια υπηρεσίας στήν ’Αστυνομία...

’Εμείς τά βλέπουμε όλα, τα άκοϋμε όλα, τά παρακολουθούμε όλα, τα φωτο
γραφίζουμε, χωρίς νά κάνουμε θόρυβο καί χωρίς νά σχολιάζουμε τίποτε...

’Απόψε θά σάς εμφανίσω μιά άπό τις «πλάκες», πού έχουν τυπωθή μέσα στο 
σκοτεινό θάλαμο τής σκέψης μου, καθώς περιπολώ μέσα στούς δρόμους...

Βρίσκουμε σ’ ένα άκραΐο Τμήμα... Πέντε χρόνια έκλεισα χτες σ’ αύτή τή γει
τονιά... Κι’ είναι μιά γειτονιά φτωχή, πολυάνθρωπη, φλύαρη, σκονισμένη...

Τήν άγαπώ...’Αγαπώ όλα της, άκόμα καί τά κάτασπρα λιθάρια πού πέφτουν, 
κατά παράβασιν τής ’Αστυνομικής Διατάξεως, άπό τά λατομεία...

Έ χ ω  συνηθίσει πιά, στά χαράματα, καθώς ξεπροβάλλει τό πρώτο φως πίσω 
άπό τούς άντικρυνούς λόφους, νά βλέπω τούς ίδιους δρόμους, τις ίδιες καλύβες, τά 
ίδια σπιτάκια, τούς ίδιους θάμνους, τά ίδια πρόσωπα, εκείνο εκεί τό πέτρινο πηγάδι, 
τήν κάτασπρη’Εκκλησούλα, τό μεγάλο σκονισμένο πεζούλι, τά παιδιά, τά αύτοκίνητα...

Αύτή είναι ή ζωή μου... Τά ίδια πρόσωπα κάθε μέρα. Καί ξέρω τά όνειρά 
τους, τις άνησυχίες τους, τήν πίστη τους, τούς κρυφούς καϋμούς τους, τούς πόθους 
τους, τις άγάπες του, τά μίση τους, τά παράπονά τους...

Τά ίδια πάντα πρόσωπα...’'Ας άνασύρω άπό τήν άφάνεια ένα άπ’ αύτά...Είναι 
τό πρόσωπο τής ήμέρας καί κάτι έχει νά σάς διδάξη μέ τήν κακία του...

Είναι ή κυρά—Άθηνά... Είναι μιά λιγνή, ψιλή γυναίκα πού οί κακές γλώσσες 
λένε ότι τάχει περάσει τά πενήντα—πέντε, άσχετο, αν ή ίδια έχει άποκοιμηθή σέ 
κάποιο σταυροδρόμι τής ήλικίας της, κάπου εκεί στις τριάντα άνοίξεις...

Ή  ταυτότητά της λέει : Επάγγελμα : Οικιακά. Χρειάζεται όμως μία προσ
θήκη αύτή ή άόριστη λέξη. Ναί. Είναι άλήθεια αύτό. Άσχολεΐται μέ τά οικιακά, 
τών άλλων όμως. Αύτό είναι τό επάγγελμά της. ’Έ χει μιά γλωσσίτσα πού μοιά
ζει μέ μοτέρ έργοστασίου. Δέν σταματά αν δέν συμπληρώση 8ωρο. Πολλές Κυβερ
νήσεις έρριξε, κι’ άνέβαλε, άπό τήν καμαρούλα της ή κυρά—Άθηνά...’Αλλά καί 
πολλές ύπολήψεις έρριξε στή λάσπη... Κι’ αύτό είναι τό θλιβερό έτούτης τής φαι
δρής προσωπικότητας... πού άποτελεΐ τό άπαραίτητο συμπλήρωμά της στις λαϊκές συ
νοικίες...'Η κυρά-Άθηνά λοιπόν ορθώνεται περήφανη άρχόντισσα σέ τούτη τή φτω
χογειτονιά γιά νά κατευθύνη τή ζωή καί νά έλέγχη τήν κίνησή της.

Πάνε πέντε άκριβώς χρόνια άπό τότε πού τή γνώρισα. ’Ήμουνα άκόμα μα- 
θητευόμενος αστυφύλακας, καί έκανα τό τρίτο 4ωρό μου, όταν τήν άντάμωσα έξω 
άπ’ τήν. Έκκλησιά μέ τή στάμνα στον ώμο. Ή ρθε κοντά μου χωρίς νά τήν ξέρω.

«Καινούργιος είσαι κύριε πόλισμαν;» μέ ρώτησε.
«Καλώς μάς ήρθες λοιπόν. ’Εγώ είμαι ή κυρά-Άθηνά. "Ολοι μέ ξέρουν έδώ, 

ιδίως ή Αστυνομία γιατί τή βοηθάω. Δέν μ’ άρέσει τό κουτσομπολιό, άλλά τί τά 
θές τί τά γυρεύεις 6 κόσμος χάλασε. Νά αύτό εκεί τό σπίτι τό κίτρινο, μέ τις γλά
στρες άπ’ έξω, είναι τής κυρά-Μαριάνθης. Παντρεμένη γυναίκα, κι’ έχει φίλο. "Εναν

«Άλλο κουμάσι αύτό. Ή  Εύλαμπία ή μοδίστρα μου. Πέντε έχει περικαλώ. 
Πεντε φίλους. Κεΐναι μιά βρωμιάρα. Τό σπίτι της μυρίζει μούχλα. Δέν τόχει σφουγ
γαρίσει ποτέ».

Ή  επίθεση πού δέχτηκα ήταν ξαφνική. Δοκίμασα πολλές φορές νά φύγω μά 
δεν τά κατάφερα. Μέ κατακεραύνωνε μ’ ένα άγριο βλέμμα. "Ημουνα ύποχρεωμένος
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νά μείνω κοντά της μέχρι νά μάθω όλα τά μυστικά της γειτονιάς. Κι’ δπως ήμουν 
νέος στήν ’Αστυνομία κι’ άπειρος δπως ήμουν, έμεινα μία ολόκληρη ώρα άθελά μου. 
Καί μέσα σ’ αύτό τδ μικρό διάστημα έγινα ξευτέρι...Έμαθα τά «κουσούρια»... 
άκόμα καί τοϋ παππά τής ένορίας μου... _

Κι’ δταν μετά τιμωρήθηκα γιατί άναζητήθηκα στο τετράωρο καί δεν άνευρέ- 
θηκα, στή σκέψη μου φτερούγιζεν ό παππάς, ή Μαριάνθη ή μοδίστρα, ή Εύλαμπία 
ή παντρεμένη μέ τό φίλο άπό την Πάτρα, ό Κώστας ό νερουλάς πού έχει καταδι- 
καστή τρεις φορές γιά κλοπή... Τούς έβλεπα δλους μαζί σφιχταγγαλιασμένους, νά 
χορεύουν χαιρέκακα μπροστά μου καίνάμέ κοροϊδεύουν, ώσπου κατάντησαν εφιάλ
τες μου.

’Έ τσι πρωτογνώρισα την κυρά—’Αθήνα...έδώ καί πέντε χρόνια... Καί χάρηκα 
πολύ γιά τήν γνωριμία της, πού μού"-θύμιζε τό Σινεάκ.-.’Ηλθεν όμως ή στιγμή νά 
λυπηθώ, νά λυπηθώ άφάνταστα γιά τήν έπιπολαιότητά της, πού κόντεψε νά δολο- 
φονήση ένα γλυκό κι’ άθωο κορίτσι μέσα στήν Χαρά καί τήν ’Άνοιξη της Ζωής της...

Προχτές ή κυρά—’Αθήνα έγραψε τον άπαίσιο επίλογο τής ιστορίας της, κι’ 
έγίνηκε ξαφνικά τό πιο μισητό πρόσωπο τής γειτονιάς...

Πίταν σούρουπο. ’Έκανα υπηρεσία στήν 6η σκοπιά, δταν φωνές πολλές, φο
βισμένες μέ ώδήγησαν γιά πρώτη φορά σ’ ένα πεντακάθαρο σπιτάκι πού μέσα ζοϋσε 
τό πιο σεμνό, τό πιο τίμιο κορίτσι πού γνώρισα στή ζωή μου../Ηταν τής Μαίρης... 
Καί κανείς δέν μπορούσε νά τό πιστεύση δτι τόσο άναπάντεχα είχε θέσει τέρμα στή 
ζωή της, μέ λίγα δισκία κινίνης... Γιατί όμως; Γιατί ν’ αύτοκτονήση ή Μαίρη; 
Λεπτά τής έστελνε τακτικά ό πατέρας της άπό τό χωριό, στο Πανεπιστήμιο ήταν 
ή πρώτη, δσο γιά τά αισθηματικά ζητήματα (τον πιο συνηθισμένο δηλαδή λόγο αύτο- 
κτονίας) ήταν απόλυτα ευτυχισμένη , κοντά στον Μεγάλο ’Έρωτα τής 
ζωής της, τον Πέτρο, πού τούς ένωνε ένα πολύ μεγάλο κι’ αληθινό αίσθημα. Τότε 
γιατί αύτοκτόνησε;

Μπαίνοντας στήν καμαρούλα της ένοιωσα μιά μεγάλη έκπληξη. Γονατιστή 
μπροστά της ή κυρά—Άθηνά έκλαιγε μέ λυγμούς... Νά τί είχε συμβή δπως άμέ- 
σως έμαθα άπό μιά οδυνηρή ομολογία τής ίδιας... Προχτές τό βράδυ ή Τύχη τάφερε 
νά συναντηθή τυχαία ό Πέτρος μέ τήν κυρά—Άθηνά... Καί δσα ακούσε άπό τό στόμα 
τής γρηάς στρίγγλας* τον άναστάτωσαν. ’Έγραψε λοιπόν ένα λιγόλογο σημείωμα 
στή Μαίρη καί έξαφανίστηκεν άπό τή ζωή της γιά πάντα... Κι’ έκείνη, ή γλυκειά 
καί δροσερή κοπελλίτσα, πού είχε κάνει τόσα ώραΐα όνειρα γιά τή ζωή της κοντά 
του, κτυπημένη κατάστηθα άπό μιά άναποδιά, ζήτησε νά βρή παρηγοριά στό Θά
νατο...'Η κυρά—Άθηνά είχε θαυματουργήσει... Καί κόντεψε νά γίνη ό στυγερός 
δολοφόνος τής άμοιρης μικρούλας, άφοϋ έγινε πρώτα ό Νεκροθάφτης των ’Ονεί
ρων της... Μά μεταμελήθηκε ζωηρά γι’ αύτό. Καί έκλαψε πικρά... Κι’ εκεί στό Νο
σοκομείο, κοντά στό κρεβάτι τοϋ πόνου τοϋ θύματός της, μοΰ ώρκίστηκε δτι ποτέ 
πιά δέν πρόκειται νά ξανακουτσομπολέψη. Μιά μέρα έμεινε κοντά στή Μαίρη ή 
κυρά-Άθηνά... Καί μιά ολόκληρη μέρα δέν άνοιξε καθόλου τό στόμα της. Καί κόν
τεψε ν’ άρωστήση...

Μά αργά κατά τό βράδυ έσκυψε νυσταγμένη κοντά μου καί μοϋ ψιθύρισε : 
«Μοϋ φαίνεται δτι ό γιατρός τάχει ψήσει μ’ έκείνη τήν ξανθιά νοσοκόμα»... Κι’ 
άποκοιμήθηκε... 'Η Μαίρη γλύτωσε...'Ο Πέτρος ξαναγύρισε κοντά της. Καί ή 
κυρά—Άθηνά ήλθε μαζί μου σ’ ένα παππά γιά νά έξομολογηθή... Κι’ δταν τήν είδα 
νά βγαίνη θυμήθηκα ένα σατυρικό τετράστιχο :

Πάει στον Πνευματικό γιά νά πή τά κρίμματά της,
Λέει τά ξένα, Τό καί Τό.,.Μά ξεχνάει τά δικά της...

"Ενας Αστυφύλακας 
Σ. Κ. Π.
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Τό έγκλημα τού φοιτητοϋ
Γραμμένο άπό τον κ. ΧΑΡΗ ΣΤΑΜΟ 

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

-  Γ ' -

—Καθώς ακούω, ναί. ’’Ηταν όμως καί ένας εξαίρετος ζωγράφος. Ζωγράφιζε 
κατά κανόνα θάλασσα. Τό γαλάζιο ήταν ή μεγάλη άδυναμία του. Ζωγράφιζε τον 
ουρανό καί στη μέση έβαζε τον ήλιο. «Μεσημέρι» έγραφε άπό κάτω. ’Έπαιρνε κα
τόπιν τό πινέλλο του καί έκανε τον πίνακα γαλάζιον, σάν τή θάλασσα, σαν τον ου
ρανό τό πρωί, πριν βγή ό ήλιος. Τοΰλεγα τότε δτι τό μεσημέρι δεν μπορεί να είνα 
γαλάζιος ό ούρανός, για
τί ό ήλιος του δίνει κι
τρινωπό, χρυσίζον χρώ
μα. ’Εκείνος όμως μοΰ- 
λεγε δτι δέν νοιώθω άπό 
τέτοια πράγματα καί 
καλά θά κάνω νά μην ά- 
νακατεύωμαι...

Γεγονός είναι δτι εί
χε ζωγραφίσει κάτι έ- 
ξαίρετους πίνακες. Τούς 
είδαν άνθρωποι πού ξέ
ρουν, μεγάλοι ζωγράφοι 
καί τον έπήνεσαν. Τό 
βράδυ των Χριστουγέν
νων κάθησε ώς την ώρα 
πού χτύπησαν οί καμπά
νες καί ζωγράφιζε άδιά- 
κοπα.’Ήμουνα μαζί του 
δλη τή νύχτα καί δταν 
δοκίμαζα νά τον διακό- 
ψω, μ’ έσπρωχνε βάναυ
σα μακρυά του, ξαναρχί
ζοντας τή ζωγραφική...

"Οταν ακούστηκαν οί 
πρώτοι ήχοι της καμπά
νας, τον είδα νά παρα- 
τάη τό πινέλλο του καί 
τις μπογιές καί νά προ- 
σηλώνη τά μάτια του 
ψηλά, στο περβάζι του παράθυρου, μένοντας έτσι έκστατικός γιά πολλή ώρα... Τον 
κύτταξα καί φοβήθηκα. Τά μάτια του είχαν πάρει μιά ζωηρή έκφραση καί στο πρό
σωπό του είχε χυθή μιά γλυκειά καλωσύνη, άπέραντη, σάν Εκείνου πού γεννιόταν 
τή νύχτα έκείνη... Κατόπιν, μόλις έπαψαν ν’ άκούγωνται οί καμπάνες, άρπαξε ξα
νά τό πινέλλο του καί ρίχτηκε μέ πάθος στο ζωγράφισμα, μέ μανία. Ζωγράφιζε 
πολύ γρήγορα. ’Έβλεπα τις πινελλιές νά σχηματίζουν στην αρχή ακαθόριστα

«Τά μάτια του είχαν πάρει μιά ζωηρή έκφραση καί στό 
πρόσωπό του είχε χυθή μιά γλυκειά καλωσύνη, άπέραντη, 

σάν ’Εκείνου ποΰ γεννιόταν τή νύχτα έκείνη...»
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συμπλέγματα καί κατόπιν, μονομιάς, έ'παιρναν έκφραση καί μορφή, γίνονταν σχή
ματα γεμάτα μεγαλείο...

Θά βάσταξε αύτός ό πυρετός τής δημιουργίας του κάπου μιάμιση ώρα. "Οταν 
ξανακούστηκαν οί καμπάνες, παράτησε πάλι τό ζωγράφισμα κι’ άπόμεινε δπως καί 
πρίν, σέ μια έκσταση πού μοϋ θύμιζε κάποια Μεταμόρφωση, κάποιον Μωϋσή πού 
προσευχόταν..."Υστερα ξανάρχισε—μέ τον ί'διο πυρετό πάντοτε—καί κάποτε Ιδέησε να 
σταματήση, βγάζοντας έναν βαθύ άναστεναγμό. Κόντευαν ξημερώματα. Κύτταξα 
τότε καί εϊδα ένα άριστούργημα, έναν πίνακα πού ποτέ δεν είχα δη πουθενά, σ’ όσες 
εκθέσεις κι’ αν πήγα. Είχε τον τίτλο «Μεσημέρι» μά ό ήλιος βρισκόταν στή ράχη 
ενός βουνού καί τό μισό του στεφάνι είχε κι’ όλας δύσει. Τό χρώμα τού πίνακα εκεί
νου ήταν σαν τού χρυσαφιού, όχι γαλάζιο, όπως συνήθιζε πάντοτε νά κάνη... 'Ηταν 
ένα κιτρινωπό χρώμα, όπως άκριβώς τό μεσημέρι μέ τον ήλιο πού δέν τον σκιάζουν 
τα σύννεφα... Άπόρρησα καί, μόλις άνοιξα τό στόμα μου νά τον ρωτήσω γιατί 
παρουσίαζε τόσες απίθανες άντιθέσεις μ’ έκανε νά σωπάσω λέγοντας. «Καταλα
βαίνω τί θέλεις νά μοΰ πής. Θά σοΰ έξηγήσω όμως αύριο...».

Τό αύριο έκεΐνο ήταν μιά άόριστη άναβολή, μιά υπεκφυγή, διότι ούτε την 
άλλη μέρα, ούτε τήν παράλλη μοΰ εξήγησε τί εννοούσε μέ τον πίνακα εκείνον. Καί 
όσο κι’ αν βασάνισα τό μυαλό μου όλο τούτο τον καιρό, δέν κατώρθωσα νά καταλάβω 
τό νόημα, νά καταλήξω σ’ ένα συμπέρασμα γιά τό νυχτωμένο μεσημέρι του...

"Εβαλε τον πίνακα σέ μιά άπό σπάνιο ξύλο κορνίζα καί τον κρέμασε στο 
δωμάτιό του. Τρεις μέρες άργότερα, πηγαίνοντας στο δωμάτιό του ένα βράδυ, είδα 
μιά κοπέλλα νά βγαίνη κρατώντας στη μασχάλη της τον πίνακα έκεΐνον. Τήν κύτ
ταξα καλά—καλά, μά κείνη χαμήλωσε τό κεφάλι κι’ έφυγε χωρίς νά μέ κυττάξη.

Μπήκα τότε στο δωμάτιό του καί τον βρήκα άναστατωμένον, ξαναμμένον. 
Στεκόταν κοντά στο παράθυρο καί κυττούσε τις χιονονυφάδες πού σκέπαζαν άπαλά- 
άπαλά τη γή. "Οταν μέ είδε, μ’ έπιασε νευρικά άπ’ τον ώμο καί κουνώντάς με δυ
νατά, μού είπε νά φύγω άμέσως καί ότι θά τον συναντούσα τήν άλλη μέρα στή Λέ
σχη. ’Έφυγα έντρομη, πανικόβλητη άπ’ τό ύφος του. ’Έκλεισε πίσω μου τήν πόρτα 
μέ δύναμη καί άκουσα νά χτυπά μέ τά πόδια του καί ν’ άναποδογυρίζη τά τραπέ
ζια, τις καρέκλες καί νά τραγουδά άγρια ένα κομμάτι άπ’ τό «Τροβατόρε» τού Βέρ- 
ντι... Είχαμε δή τήν ταινία αυτή μαζί προ καιρού καί τήν θυμόμουνα πολύ καλά 
άπ’ τήν άρχή ώς τό τέλος...

Σκέφθηκα νά γυρίσω πίσω καί μέ κάθε θυσία νά τον κάνω νά μοΰ πή τήν αι
τία τής άλλαγής του αύτής. Μιά πρωτόφαντη δύναμη όμως μέ συγκράτησε, μού
διασε τά πόδια μου καί, μιά φωνή επιτακτική μούλεγε συνεχώς άπό μέσα μου. «Γυρνά 
στο σπίτι σου γρήγορα! Φύγε!...».

Τήν άλλη μέρα πήγα στή Λέσχη τήν ώρα πού μοΰ είχε ορίσει. Κάθησα άρκετή 
ούρα περιμένοντας, μά αύτός δέν ήρθε. Τό άπόγευμα πήγα στο δωμάτιό του πάλι. 
Δέν ήταν έκεϊ. Ούτε ό σπιτονοικοκύρης του ήξερε πού βρίσκεται. Είχε νά τον δή 
από τό άπόγευμα στις έξη ή ώρα, πού έφυγε κατεβαίνοντας γρήγορα τις σκάλες. 
Ξαναπήγα τήν άλλη καί τήν άλλη μέρα, μά δέν τον είδα. Ούτε κι’ ό σπιτονοικο
κύρης του ήξερε τίποτα νά μού πή γιά τήν αιφνίδια έξαφάνισή του..................

Κι’ άκόμη, κανείς μας δέν ξέρομε πού βρίσκεται...
—Πώς ήταν ή κοπέλλα πού είδατε νά βγαίνη κρατώντας τον πίνακα;
—’Ήταν μιά ψηλή, ξανθειά κοπέλλα, περίπου είκοσιπέντε ετών...Φορούσε 

ενα πράσινο ταγιέρ άλλά καθόλου καλορραμένο.,.Τά παπούτσια πού φορούσε ήταν 
μαύρα, πολύ «ντέ -μοντέ» όμως!...Μοΰ φαίνεται ότι στο επάνω χείλος της είχε μιά 
μεγάλη κατάμαυρη έληά, πού τής χαλούσε τό πρόσωπο...Φαινόταν όμως άπό άρχον- 
τική οικογένεια, άπό πλούσια...

—Θυμάστε καλά; Δέν πιστεύω νά κάνετε λάθος...
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—’Ό χ ι! ’Ό χι... Θυμάμαι πολύ καλά δτι έτσι ήτανε. Νομίζω μάλιστα δτι θά 
τήν λένε Α λίκη, γιατί δταν ήμουνα έξω άπ’ το δωμάτιό του καί άκουγα νά άναπο- 
δογυρίζη τις καρέκλες καί τά τραπέζια τραγουδώντας συνάμα πολύ άγρια, θυμάμαι 
δτι σέ κάθε στροφή του «Τροβατόρε» έλεγε σέ Γαλλική προφορά τή λέξη Alice. 
Ύποπτεύουμαι λοιπόν δτι αύτό είναι τό δνομα εκείνης, γιατί τό Τροβατόρε δεν 
περιλαμβάνει τέτοια λέξη...

Ό  'Τπαστυνόμος Ζέης σηκώθηκε. Τό πρόσωπό του άκτινοβολοϋσε.
—Χαίρετε Δεσποινίς.
—Στο καλό κύριε. Πάντως νά ξέρετε δτι είσθε πολύ γοητευτικός...Καί κάτι 

άλλο. Βάζω στοίχημα δτι ό Άντώνης έχει φύγει μέ κείνην πού τής δώρησε τον 
πίνακα. ’Ά χ ί... Ποιος ξέρει!...’Ίσω ς νάταν ξένη καί νά πήρε καί τον Άντώνη μαζί 
της σέ κανένα νησί...σέ κάποιο ώραΐο ξωτικό νησάκι τοϋ ’Ατλαντικού καί τον κρατά 
αιχμάλωτο τής γοητείας της..."Αν καί δεν ήταν κ α ί τ ό σ ο  δμορφη,  άλλά πάντως 
ήταν καλή... Αύτός θά χαί
ρεται τον έρωτα, τή ζωή 
του, ένω ή ’Αστυνομία χα
λάει τον κόσμο νά τον βρή...
Χ ά! Χά!..."Ενας ντέτεκτιβ 
ψάχνει νά βρή έναν «έξα- 
φανισθέντα» καί κείνος 
γλεντάει στήν άγγαλιά κά
ποιας πού, μόλις τήν είδε, 
τήν ερωτεύτηκε μέ πάθος!..
Κι’ έφυγε μαζί της, ποιος 
ξέρει σέ ποιο νησάκι τοϋ 
’Ατλαντικού... σ’ ένα ήσυχο 
καί άπόκοσμο νησί πού μό
νον ή άγάπη άνθίζει σ’ 
αύτό...

Σταμάτησε λίγο κι’ ύ
στερα συνέχισε κυττάζον- 
τας μέ μάτια άπλανή, μα- 
κρυά, μαγεμένη, συνεπαρ- 
μένη, έκστατική.

— ..........’Έχουν παρέα τούς κροκόδειλους ποϋρχονται ως τήν άκρη τής λίμνης
δπου βρίσκονται άγκαλιασμένες οί δυο ερωτευμένες καρδιές, οί πίθηκοι βγάζουν 
άκατανόητες κραυγές, οί άγριοι τούς τριγυρίζουν γιά νά κλέψουν ή νά σκοτώσουν 
εκείνη...’Ίσω ς νά τήν θέλουν καί γιά γυναίκα τοϋ άρχηγοϋ των...Αύτός παλεύει 
άγρια μαζί τους, τούς διώχνει...Κείνη σφίγγεται πάνω του, τοϋ δίνει τά χείλη της 
καί τοϋ ψιθυρίζει λόγια τρυφερά, τοϋ λέγει δτι τον άγαπα.,.Κι’ ύστερα...ύστερα...

Γιά φαντάσου! "Οπως στά μυθιστορήματα, δπως στά κινηματογραφικά φίλμς!
—Χαίρετε Δεσποινίς. Σάς εύχαριστώ γιά δλα.
—Γειά σου γόη μου! "Αν θέλης έλα νά μέ δής καμμιά φορά καί νά κάνουμε 

μαζί ερμηνεία τοϋ Ποινικού Κώδικος.................

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ρ .

'Ένα μεγάλο βήμα είχε έπιτευχθή. Ό  ’Αστυνόμος στον όποιον έδηλώθη ή 
εξαφάνιση τοϋ νεαροΰ φοιτητοΰ, είχε σκεφθή άπό τήν πρώτη στιγμή: «Ζητήσατε 
τή γυναίκα!» Κάτι παρόμοιο, άλλ’ άντιστρόφως γιά τό φΰλο, είχε σκεφθή καί 
ό ’Αστυνόμος Δελής δταν τοϋ έδήλωσαν τήν έξαφάνιση τής νέας.

«,,.Οί πίθηκοι βγάζουν ακατανόητε; κραυγές, οί άγριοι 
τούς τριγυρίζουν γιά νά κλέψουν ή νά σκοτώσουν 

εκείνη...»
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Τώρα δέν υπήρχε καμμιά άμφιβολία. Οί δυο νέοι βρίσκονταν μαζί. 'Οπωσδή
ποτε μαζί, υστέρα άπό τις μαρτυρίες που έδωσε στον 'Υπαστυνόμο Ζέη ή νεαρή 
φοιτήτρια των Νομικών. Κάτι τέτοιο έβγαινε κι’ άπό τή μαρτυρία τοϋ θείου της 
έξαφανισθείσης.

Είχε περάσει πολύς καιρός, πάνω άπό ένας μήνας καί, ή διπλή έξαφάνιση 
παρέμεινε σκοτεινή. "Ολες οί ένέργειες των άστυνομικών τόσο στή πρωτεύουσα 
καί στο Πειραιά όσο καί στήν υπόλοιπο χώρα, παρέμειναν άκαρπες. ’Οκτώ άστυ- 
φύλακες καί δύο 'Υπαστυνόμοι, είχαν άπό τήν πρώτη στιγμή των δύο έξαφανίσεων 
ώς μοναδικό τους έργο τήν άνεύρεση, τήν έξιχνίαση της σκοτεινής πλέον ύποθέσεως. 
Τό μόνον πού είχε έπιτευχθή έως τότε, ήταν να παρακολουθούν έναν ψηλό νέο, 
τελείως όμως διαφορετικόν στήν έμφάνιση άπό κείνον πού ζητούσαν.....................

ΤΗταν ή πρώτη πρωινή τής 21ης Φεβρουάριου τοϋ 1955, όταν ό άστυφύλαξ 
Χατζάκης γλύστρησε σαν σκιά στο πνιχτό σκοτάδι καί θρονιάστηκε στήν καρέκλα 
τοϋ θυρωροΰ τής πολυκατοικίας πού ήταν άπέναντι άπ’ τό κέντρο «Γαλάζια κύματα». 
Πρό πέντε μόλις λεπτών, ένας ψηλός άνδρας μέ καφέ κουστούμι καί μέ καπέλλο 
κατεβασμένο ώς κάτω, βαθειά στα μάτια, πήδησε άπό ένα ταξί καί μήκε στο κέντρο 
συνοδεύοντας μιά λεπτή καστανή νέα. Τό κρύο έτσουζε καί στούς δρόμους κείνη τήν 
ώρα κυκλοφορούσαν λιγοστοί άνθρωποι μόνο μέ αύτοκίνητα.

—Ό  Διάβολος να μέ πάρη αν δέν είναι αύτός !...σκέφθηκε. "Αν γελαστώ θά υπο
βάλλω παραίτηση !...Θά πώ πώς δέν άξίζω ούτε γιά άμαξας!...

Δέν πέρασε μισή ώρα καί οί δύο νέοι βγήκαν άπ’ τό κέντρο. Τό ταξί πού τούς 
περίμενε, ξεκίνησε μέ άστραπιαία ταχύτητα μόλις μπήκαν μέσα. Μέ ίση ταχύτητα 
προς αύτό ξεκίνησε κι’ ένα δεύτερο ταξί, στον οδηγό τοϋ οποίου ό άστυφύλαξ Χα
τζάκης είπε νά ιό άκολουθή σέ κανονική άπόσταση.

Τά δύο αύτοκίνητα άνέβηκαν τήν Πανεπιστημίου, άκολούθησαν τήν ’Αμαλίας, 
έστριψαν καί διέσχισαν τήν οδό Βουλιαγμένης μέχρις ένός σημείου. Κατόπιν έστρι
ψαν άριστερά καί τό μέν πρώτο σταμάτησε έξω άπό ένα μικροσκοπικό οίκίσκο τής 
'Ηλιουπόλεως, τό δέ δεύτερο πιο κάτω, σέ άπόσταση διακοσίων περίπου μέτρων καί 
μέ σβυσμένα τά φώτα. 'Ο Χατζάκης είδε τούς δυο νέους νά μπαίνουν στο μικρό ολό
λευκο σπιτάκι. Πρόσεξε ότι δέν άναψαν φώς. Κατόπιν έδιωξε τό ταξί πού τον είχε 
φέρει ώς έκεϊ καί αύτός παρέμεινε κοντά σέ μιά μεγάλη αύλόπορτα, τουρτουρί
ζοντας άπ’ τό κρύο.

Σέ τρία τέταρτα τής ώρας τό ταξί ξαναγύρισε στο ίδιο μέρος, "Ανοιξαν αθό
ρυβα οί πόρτες του καί βγήκαν τέσσαρες άνδρες κουκουλωμένοι ώς έπάνω. "Εμειναν 
περίπου μιά ώρα συζητώντας μέ-τόν Χατζάκη καί κατόπιν διευθύνθηκαν καί χτύπησαν 
διακριτικά τήν πόρτα τοϋ μικροΰ οΐκίσκου.

'Η νέα πού πρό ολίγου είχε μπή συνοδευόμενη άπό τον ψηλό νέο, παρουσιά- 
σθηκε. Μέ φωνή βραχνή καί τρεμουλιαστή,ρώτησε τούς πέντε άνδρες τί ζητούν.

—Είμαστε γνωστοί τοϋ νεαροϋ φίλου σου, τής είπαν. Μπορούμε νά τον δούμε;
—Μά κοιμάται! Τέτοια ώρα τον θέλετε; Δέν είναι άξιοπρεπές αύτό...
—Δεσποινίς μου, είναι ανάγκη νά τον δούμε τώρα.Ξυπνήστε τον σάς παρακαλώ.
Σέ λίγα λεπτά ό νέος φάνηκε. Τό πρόσωπό του πήρε μιά έκφραση τρόμου μόλις 

βρέθηκε μπροστά στούς πέντε άνδρες. Γρήγορα όμως ξαναβρήκε τήν ψυχραιμία 
του καί ρώτησε ήσυχα—ήσυχα.

—Παρακαλώ, οί κύριοι ;
—Είμαστε φίλοι τού Τάκη τού συμφοιτητοΰ σου, άνέλαβε νά έξηγήση ό ένας. 

"Εχει τά γεννέθλιά του καί δίνει ένα όλονύκτιο πάρτυ. 'Ηρθε καί μάς πήρε λοιπόν 
άπό τή Λέσχη πού...παίζαμε ένα «ψιλό» καί μάς είπε νά πάμε στο σπίτι του. Περ
νώντας όμως έξω άπ’ τά «Γαλάζια κύματα» σάς είδε πού μπαίνατε στο ταξί μαζί 
μέ τή Δεσποινίδα άπό δώ καί μάς παρακάλεσε νά τρέξωμε νά σάς προλάβωμε γιά 
νάρθετε καί σείς στο χορό. ’Επειδή λοιπόν πήρατε δρόμο πολύ, πήραμε καί μεϊς
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ενα ταξί καί σας άκολουθήσαμε ώς εδώ πιο κάτω. 'Ο φίλος μας δμως άπδ δώ, λι
ποθύμησε γιατί τάχει πιή λίγο καί μείναμε δυο ώρες περίπου για νά τον συνεφέρωμε... 
Γιαυτό αργήσαμε νάρθουμε ώς έδώ πού σάς είδαμε νά μπαίνετε. Λοιπόν; Πάμε!... 
’Έχουμε τό ταξί πού περιμένει ’δώ πιο κάτω...

—Βρε παιδιά...Δεν μπορώ τέτοια ώρα...’Αλλά ό Τάκης είναι πολύ καλός φί
λος μου...Κι’ εχω καί τόσον καιρό νά τον δώ...Π άμε!...

—Θάρθετε καί σείς Δεσποινίς, έ ;
’Εκείνη κύτταξε τον φίλο της έρωτηματικά.
—Ό χ ι...’Ό χι! Μείνε σύ Μαίρη...
—Σάς παρακαλώ κύριε. Είμαστε πέντε καθώς βλέπετε καί χωρίς ντάμες...
Ά ς  έ'λθη καί ή Δεσποινίς νά μπορέσουμε νά χορέψουμε λίγο....
—Μη σάς νοιάζη γι’ αυτό. Ό  Τάκης θάχη πολλά κορίτσια ! Πολλά καί όμορφα... 

Θά είναι δλες οί.,.ύπο κατασκευήν γιάτρισσες...
—’Έ χετε καί χιούμορ βλέπω. ’Αλλά πάρτε καί τη Δεσποινίδα...Είναι άλλως 

τε τόσο δμορφη καί θά μάς κρατά καλή συντροφιά...
—Σέ παρακαλώ Ά ντώνη! Θέλω καί γώ νά χορέψω, νά πιώ λίγο!...
—Νά πιής; Δεν σου φτάνει τόσο πού ήπιαμε άπόψε!...Έν πάσει περιπτώσει, 

ντύσου νά έ'λθης μαζί μας...
Τό ταξί ξεκίνησε κι’ ό δρόμος αντηχούσε άπ’ τά εΰθυμα τραγούδια τών έπτά 

επιβατών. 'Ένας άστυφύλακας τούς σταμάτησε.
—Κύριοι, άπαγορεύονται τ ’ άσματα τέτοια ώρα. Δεν σέβεσθε τήν ήσυχία τών 

άλλων; Τά στοιχεία σας!...
—’Αναλαμβάνω έγώ τήν ευθύνη γιά δλους μας, είπε ό οδηγός. 'Ορίστε τά 

στοιχεία μου κύριε άστυφύλακα. Καί πηδώντας εξω παρέσυρε πρός τό πίσω μέρος 
τού αυτοκινήτου τον άστυφύλακα..........................................................................................

Τό ταξί ξεκίνησε πάλι.’Έτρεχε μέ δαιμονισμένη ταχύτητα. "Ενα γεροντάκι πού 
πήγαινε στή δουλειά του νύχτα-νύχτα, άνέβηκε φοβισμένο στο πεζοδρόμιο κάνοντας 
τό σταυρό του.

—Τον κατάφερες τον άστυφύλακα, είπε ό Λαμπρινός στρεφόμενος πρός τον 
οδηγό. Τί τού είπες ;

—Τού είπα ότι αν μάς μηνύση, θά τον στείλω στήν Κέρκυρα!...
—Καί τό πίστεψε; Φοβήθηκε, I ;
—Βέβαια!...
—Μωρέ είναι κάτι κορόιδα αυτοί οί ’Αστυνομικοί!...
—Ναί, ναί! Μεγάλα κορόϊδα... συμφώνησαν κι’ οί πέντε ύπόλοιποι άνδρες.
—Είναι οί πιο έ'ξυπνοι άνθρωποι, συμπλήρωσε κι’ ή Δεσποινιδούλα τώρα. 

Ακούστε πού σάς λέω γώ !...
—Μμμμ! Ή  γνώμη σου μέ συγκινεΐ.,.Άλλά σύ είσαι γυναίκα κι’ ή γνώμη σου 

δικαιολογείται...συμπλήρωσε ό Άντώνης Λαμπρινός καί γέλασε μέ τήν καρδιά του 
γιά τήν έπιτυχημένη άπάντηση πουδωσε στή φίλη του. Γέλασαν κι’ άλλοι μέ.,.τό 
αστείο του. Έ ν  τώ μεταξύ τό ταξί είχε φθάσει στήν 'Ομόνοια.

—’Έ ! Στρίψε δεξιά, φώναξε ό Άντώνης. Στά Έξάρχεια είναι ό Τάκης, ό 
χορός, τά κορίτσια, τό ποτό!...

—Πάμε ώς πιο πέρα στο Μουσείο νά πάρωμε δυο κορίτσια άκόμα. Θά ξε
φαντώσουμε ! Θά γλεντήσουμε μέ τήν ψυχή μας! φώναξε ό οδηγός.

Άρχισαν πάλι τά τραγούδια. 'Ο Άντώνης τώρα είχε ύψώσει τή φωνή του καί 
κάλυπτε δλους τούς άλλους. Έπέμεινε νά έπιβάλλη καί στούς άλλους τό «Είμαι 
μαγκας τό καυχιέμαι...» ενώ οί άλλοι ξελαρυγκίζονταν μέ τό «Άσπρο μου περιστέρι 
πέτα...» πού είχε άρχίσει ή ώραία εκπρόσωπος τού άσθενοΰς φύλου, άβρή Δεσποινι- 
δούλα της παρέας. (Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, ό 'Τπαστυν. Α' Φουντούλης Ά σ ., 
Άνθ/μος Μπεσιάρης Ά ν., ό Άρχιφ. Χολέβας Δ., οί άστ/κες Μανιώτης Σπ., Μαρ
γαρίτης I., Άλεξανδρής ’Αν., Ράπτης Θ. καί ό μαθ. άστυφ. Μερτζάνης I.

—Άπελύθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ /κες Λύ
τρας I., Μπάκαρης Ά ν., Δρόσος I., Κορρμούσης Β ., Δημητρακόπουλος Δ. καί Κα- 

. μπούρης Κ.
—'Ομοίως διά λόγους υγείας, οί Ά ρ /κες Σέττας Άντ. καί Σπερνοβασίλης Γ.

*★  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

'Υπό τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ Εσωτερικών, ώς καί τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ Άστυν. 
Σώματος άπενεμήθη εύαρέσκεια εις τον Αστυνόμον Α' κ. Τασιόπουλον Αθανά
σιον, διά την έκπονηθεΐσαν ΰπ’ αύτοϋ μελέτην υπό τον τίτλον : «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΤΑ ΞΕΩΣ».

Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ Εσωτερικών, έχορηγήθησαν οί κάτωθι 
άμοιβαί :

1. "Επαινος εις τον Άστυν. Δ/ντήν Α' κ. Λιαρομμάτην Γερ., διότι άξιοποιή- 
σας πληροφορίας περί διενεργείας διεθνοϋς λαθρεμπορίου ναρκωτικών καί συνερ- 
γασθείς καταλλήλως τόσον μετά τών χειριζομένων την ύπόθεσιν Αστυνομικών τοϋ 
Άμερικανικοΰ Γραφείου Πληροφοριών, όσον καί συναδέλφων του ετέρων Κρατών 
μεθ’ ών ένήργησε παρακολουθήσεις έν τη Αλλοδαπή συνέβαλε σοβαρώς εις την επι
τυχή εκβασιν τής ύποθέσεως, διά τής κατασχέσεως σημαντικής ποσότητος ναρκω
τικών, έκφρασθέντων τών ώς άνω ξένων άστυνομικών εύμενώς διά τήν Ελληνικήν 
Αστυνομίαν.

2. 'Υλική άμοιβή εις τον Ύπαστυν. Α' Πασπάτην Ά ντ., Άρχ/κα Ζερβου- 
λάκον Π., άστ/κας Ρεσβάνην Σ. καί Πολυμενόπουλον Δ., διότι έργασθέντες μετά 
ζήλου μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών εργασίας, έπέτυ- 
χον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σεσημασμένου διαρρήκτου διαπράξαντος σωρείαν 
κλοπών κατά διάφορα χρονικά διαστήματα.

3. α) 'Υλική άμοιβή είς τούς άστ/κας Γιαννόπουλον Ν., Μπαλοδήμον Β ., 
Γεωργατον Δ. καί Γιαννόπουλον Γ ., διότι έργασθέντες μετά ζήλου καί μεθοδικό
τητος έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν επικινδύνων σεσημασμένων κακο
ποιών.

β) ’Έπαινος εις τούς ’Αστυνόμον Β ' κ. Διακουμήν Ή λ. καί Ύπαστυνόμον 
Α' κ. Τσουγκράνην Ν., διότι ό μέν πρώτος ώς προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας Ανα
ζητήσεων καθωδήγησεν τούς ύπ’ αύτόν ύπαλλήλους καί ούτω έπετεύχθη ή σύλληψις 
τών άνωτέρω επικινδύνων κακοποιών, ό δέ δεύτερος έπιληφθείς ύποθέσεων κλοπών 
διαπραχθεισών ύπό τών έν λόγω κακοποιών καί έργασθείς μετά ζήλου καί μεθοδι
κότητος έπέτυχε τήν έξιχνίασιν τών κλοπών.

4. α) 'Υλική άμοιβή είς τούς άστ/κας Ρουκανάκην Έ μ . καί Χατζήν Κων /



2400 Ειδήσεις καί Ιίληροφορίαι

νον, διότι άμφότεροι, βάσει δοθέντων αύτοϊς χαρακτηριστικών καί φωτογραφιών, 
δι’ έντατικών άναζητήσεων καί άναπτύξαντες άξιόλογον παρατηρητηκότητα, έπέ- 
τοχον την άνακάλυψιν καί σύλληψιν κακοποιού δράστου κλοπών έξ οικιών δι’άπλής 
εισόδου.

β) ’Έπαινος εις τούς Άστυν. Α' κ. Μητρόπουλον Ά λέξ., Άρχ/κας Παπα
κωνσταντίνου Νικ., Μαυρουδέαν Κ. καί άστ/κας Μιχάλακαν Ν., Μιχαλόπουλον Ν., 
Παπαγεωργίου Γ. καί Κουκουλέαν Κ., διότι ούτοι ύπό την δεξιάν καθοδήγησιν τοϋ 
πρώτου έργασθέντες φιλοτίμως καί μεθοδικώς συνέβαλον εις την έξιχνίασιν τών 
άνωτέρω κλοπών.

5. ’Έπαινος καί υλική άμοιβή εις τούς Άστυν. Β ' κ. Μπακήν Κ ., καί άστ/ 
κας Πάζαν X ., Καλύβαν Π. καί Βορρέαν Γ ., διότι, έπέτυχον έντός βραχυτάτου χρο
νικού διαστήματος την άνακάλυψιν καί σύλληψιν δράστου οδηγού αυτοκινήτου, 
ύπαιτίου θανάσιμου τραυματισμού.

6. 'Υλική άμοιβή εις τούς 'Υπαστ. Α' Πλατίτσαν Γ ., Άνθ/μον Διονυσόπου- 
λον Δ., Άρχ/κας Γραμμένον Δ ., Τσίγκαν Α. καί Ραυτόπουλον IL , καί άστ/κας 
Καλλιανιώτην Γ ., Μπελεγράτην Γ ., ΟύρανονΝ., καί Μερκούρην Τ ., διότι έργασθέν
τες μετά ζήλου, προθυμίας, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων 
ωρών έργασίας έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας νεαρών κακοποιών.

Ό  κ. 'Υπουργός έπί τής Εθνικής Παιδείας δι’ έγγράφου του προς τό Αρχη
γείου Άστυν. Πόλεων έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του εις τον ’Αστυνόμον Β ' κ. Στα- 
σινόπουλον Παναγ. τής Άστυν. Δ /νσεως Πατρών, διά τήν άξιέπαινον πρωτοβου
λίαν καί ζήλον, άτινα έπέδειξε προς άπόκτησιν ύπό τής Αρχαιολογικής 'Υπηρε
σίας Πατρών μαρμάρινου άγάλματος όκλαζούσης ’Αφροδίτης.

**  j|c
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Τήν 15ην Μαίου έξήλθον τής ’Αστυνομικής Σχολής έκπαιδευθέντες πλήρως 
συμφώνως πρόςτό άρθρον 11 §3τοΰ Ν.Δ. 2458/1953, 31 'Υπαστυνόμοι τούς οποίους 
ό Διοικητής τής Σχολής ’Αστυνομικός Δ/ντής Α' κ. Αρχιμανδρίτης Ν., προσε- 
φώνησεν ώς άκολούθως :

«Κύριοι
Όταν προ ένός έτους άκριβώς, δηλαδή στις 15 Μαίου τού 1954 άρχίσανε τά 

μαθήματα, σάς έτόνισα ότι ή Σχολή μέ διδασκαλίες, μέ πρακτικές άσκήσεις, μέ τήν 
οργάνωση κοινωνικών συγκεντρώσεων καί μέ κάθε άλλο τρόπο, θά σάς βοηθήση 
νά ευρύνεται τό πεδίο τών ειδικών άστυνομικών άλλά καί τών γενικών έγκυκλοπαι- 
δικών γνώσεών σας, νά έπιμεληθήτε τής άναπτύξεως καί προσαρμογής τής σωμα
τικής σας ρώμης προς τις άπαιτήσεις τού άστυνομικοΰ έπαγγέλματος καί προ παν
τός νά δημιουργήσετε χαρακτήρα τέλειο- ν’ άποκτήσετε δηλαδή τον τίτλο τού Κυ
ρίου, στήν εύρεία του έννοια.

Κατά τή δύσκολη αύτή πορεία τής έκπαιδεύσεως μερικοί άπό έλλειψη προ
φανώς θεληματικότητος καί έκτιμήσεως τής άξίας τής μαθήσεως καί γενικώτερα 
τής πνευματικής άναπτύξεως, άπεχώρησαν άπό τή Σχολή. Σεις όμως έπεμείνατε 
καί συνεχίσατε μέχρι τέλους τήν έκπαίδευσή σας. Γ ι’ αυτό καί μόνον τό γεγονός 
εΐσθε άξιοι συγχαρητηρίων.

Πιστεύω δέ ότι τώρα, πού έγκαταλείπετε στή Σχολή γιά νά έπανέλθετε στά 
καθήκοντά σας, θά αίσθάνεσθε ότι κάποια πρόοδος γενική έγινε στον πνευματικό 
καί τον σωματικό σας έξοπλισμό.

Πολλοί συνάδελφοι ’Αξιωματικοί, όταν είδαν πώς οί κρόταφοι μερικών άπό 
σάς είχαν δεχθή τά πρώτα χιόνια άμφέβαλλον αν θά είχε άποτέλεσμα ή έκπαίδευσίς 
σας, ή πλήρης, κατά νόμον, έκπαίδευσίς σας στή Σ χολή .
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Ήπατήθησαν καί διεψεύσθησαν όλοι. II'.στέψτε με δέ ότι καί εγώ ό ίδιος 
δοκίμασα εκπλήξεις, δταν υστέρα άπδ λίγους μήνες έκπαιδεύσεως σας έβλεπα νά 
μετέχετε μέ όρεξη, μέ ζωηρότητα καί μέ χαρά, στά άθλητικά άγωνίσματα, στους 
χορούς καί σέ κάθε εκδήλωση μέσα στη Σχολή, δείχνοντας έ'τσι δτι έχετε ζωτικό
τητα καί δτι οΐ πρώτες άμφιβολίες σας για τήν άξια καί τη σκοπιμότητα της έκπαι- 
δεύσεως διελύθησαν καί μετεβλήθησαν σέ πίστη καί θέληση.

Τώρα πλέον έπανέρχεσθε στά καθήκοντά σας, μέ τα γενικά καί ειδικά εκείνα 
εφόδια τά όποια θά σάς βοηθήσουν νά σταδιοδρομήσετε καί μέ εύγενική άμιλλα νά 
διεκδικήσετε τις άνώτερες βαθμίδες τής ιεραρχίας στήν ’Αστυνομία Πόλεων, πράγμα 
που σάς τό εύχόμεθα μ’ όλη μας τήν καρδιά».

Οί έξελθόντες έτοποθετήθησαν ώς κάτωθι :
α) Ε ι ς  τ ή ν  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ / ν σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν  οί: ΒόγκαςΚ., 

Γεωργακάκος Ν., Γεωργίου Γ ., Γιαννακόπουλος Κ., Γιαννούλης Ν., Γκίκας Κ., 
Γουνελάς Μ., Διαμαντόπουλος Σπ., Ζουμπουλάκης Γ ., Κακαριάδης Γ ., Κονδυλά- 
κης Έ μ μ ., Λαβράνος Γ ., Μαζαράκης Δ ., Μουρτζίνης Ν., Μπαλάσκας Ε ., Όρφα- 
νάκος Γ ., Παναγιώτου II., Παναγόπουλος Π., Παπαγεωργίου Ε ., Παπατριαντα- 
φύλλου Σ ., Σκουρτσής Γ ., Σπάθής Γ. καί Χαλκιαδάκης Α.

β) Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ / ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς  οί :  Διακογιάννης 
Ν., Διακουμάκος Σ., Λάμπρου Β ., Μαντζώρος Κ., Μητσάκος Μ., Παπαδημητρίου 
Δ., καί Ποβάκος Θ.

γ ) Ε ί ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ / ν σ ι ν  Π α τ ρ ώ ν  ό :  Τσουκαλής X.
Τήν 15ην Μαιου 1955 έξήλθον τής ’Αστυνομικής Σχολής κατόπιν έξαμήνου 

εύδοκίμου φοιτήσεως 87 νέοι μαθητευόμενοι άστυφύλακες τούς οποίους ό Διοικητής 
τής Σχολής προσέφώνησεν ώς έξής :

«Νέοι άστυφύλακες
Μόλις τώρα μπαίνετε στον άγώνα τής ζωής πρέπει λοιπόν νά έχετε όνειρα 

γιά τό μέλλον σας καί νά πιστεύετε δτι πολλά μπορείτε νά έπιτύχετε.
’Αρχίζετε βέβαια άπό τήν πρώτη βαθμίδα τής ιεραρχίας τής ’Αστυνομίας 

Πόλεων. Έγίνατε άστυφύλακες. Μά πρέπει νά ξέρετε δτι οί άστυφύλακες άποτελοΰν 
τό βασικό υλικό μέ τό όποιο κινείται ολόκληρος ό κρατικός μηχανισμός γιά τήν έπι- 
τυχία τήςΤάξεως καί ’Ασφαλείας στην πρωτεύουσα καί στις άλλες μεγάλεις πόλεις.

Γ ι’ αυτό άκριβώς άπό σάς έξαρτάται ή έπιτέλεσις καί ή έπ.τυχία τών ιδανι
κών καί τών σκοπών τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Όταν λοιπόν σεις άκολουθήτε τις διδασκαλίες πού σάς έγιναν στή Σχολή 
αύτή, δταν σέβεσθε τούς προϊσταμένους σας καί πειθαρχείτε σ’ αυτούς μέ συνείδηση, 
δταν ό καθένας σας άγαπάει τό συνάδελφό του καί σέ κάθε στιγμή είναι έτοιμος νά 
τον βοηθήση, δταν πιστεύετε δτι οί πολίτες είναι φίλοι σας, δτι είναι δικοί σας άν
θρωποι καί τούς φέρεσθε μέ ευγενικούς τρόπους καί μέ πραγματική άγάπη, δταν 
τέλος καί σ’ αυτούς τούς κακοποιούς δείχνετε άνωτερότητα καί εμφανίζετε τό Κρά
τος ισχυρό μέν, άλλά δίκαιο καί μέ ύψηλοφροσύνη, τότε νά είσθε βέβαιοι δτι θά κά
μετε τούς πάντας νά σάς καμαρώνουν, νά σάς άγαπήσουν καί νά σάς ζηλεύουν.

’Έ τσ ι πρέπει νά βαδίσετε τό δρόμο τής τιμής καί τοϋ καθήκοντος, γιά νά φτά
σετε καί σεις, δπως τόσοι άλλοι συνάδελφοί σας, στις ψηλότερες βαθμίδες τής υπαλ
ληλικής ιεραρχίας, νά γίνετε βαθμοφόροι, νά γίνετε ’Αξιωματικοί τοϋ Σώματος.

Τοϋτο δμως έξαρτάται κατά πρώτο λόγο άπό σάς καί μεϊς δέν έχουμε παρά 
νά σάς εύχηθοΰμε νά έπιτύχετε».

Οί έξελθόντες τής Σχολής έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
α ) Ε ΐ ς  τ ή ν  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ / ν σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν  οί :  Χρο-

νόπουλος Κ., Καντόλας Ν., Τζοΐτης Η., Γαλανάκης Ε ., Σταματελόπουλος Δ., Δη- 
μήτρουλας Δ ., Παλαιοδήμος Α., Κασιμάτης Π., Κούσουλας Γ ., ’Αλέξανδρό-
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Κατά την εκπομπήν της 18-5-1955 έλαβον μέρος οί καλλιτέχναι Έλίζα Μα- 
ρέλλι μέ συνοδείαν της ορχήστρας τοΰ ’Άλκη Σμυρναίου καί Μίμη Πλέσσα. Ε π ί
σης ελαβε μέρος τό Τρίο Κιτάρα σε γνωστές επιτυχίες του καί ό ’Απόστολος Παπα- 
γιάννης μέ τό συγκρότημά του σε δημοτικά τραγούδια. Μετεδόθη κατά τήν έκπομ- 
πήν ταύτην ήμερολόγιον του άστυφύλακος μέ τίτλο «ό φίλος μου ό Μπάμπης», γραμ
μένο άπό τον άστυφύλακα Χαράλαμπον Σταμάτη.

Κατά τήν έκπομπήν της 25-5-1955 μετέσχον οί καλλιτέχναι Πόπη Σέρρα,

πουλος Ν., Λυδιώτης Δ., Βασιλείου Δ., ΓκρίτζαληςΘ., Μηλιώτης Δ., Παπαδόπου- 
λος Π., Σπυρόπουλος Π., Μποδιώτης Γ ., Γκότσης Β ., Δημόπουλος Κ., Ράϊκος Κ., 
Βάσος Έ π ., Μαλαγκωνιάρης I., Πρωτοπαπαδάκης Λ., Σιγιάννης Μ., Πετούμενος 
Β ., Γκουρβέλλος Α., Άνδρικόπουλος Α., Παπαδόγκωνας Ν., Μιχαλολιάκος Κ ., 
Έσκεδιρλής I., Άγγελίδης Β ., Ζέρβας Β ', Χρονόπουλος Κ ., Άλεξιάδης Δ., Λυγδής 
Γ ., Σεφερλής Π., Μακρυνόρης Δ., Ματθαίος Π., Πασχάλης Π., Πάτσιος Κ. καί- 

β ) Ε ί ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ/ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς  οί :  Κολεύρης Κ., 
Παπαθανασίου I., Μαρνέρας Θ., Γιαννόπουλος Σ ., Κανέλλος Γ ., Μπελιλής Ν., Χη- 
νόπουλος Ν., Χάντες Β ., Κοσμάς Α., Άγραπίδης Δ., Κατσιμπάρδης Θ., Παπα
κωνσταντίνου Π., Βουτιέρος Π., Κοφινάκος Ν., Άρώνης Λ., Κουτσουμπέλης Φ. 
καί Βλάσης Α.

01 όρκισθέντες τήν 15—5—55, 87 νέοι αστυφύλακες φωτογραφούμενοι μετά τοΰ Διοι- 
κητοΰ τής Σχολής καί των ’Αξιωματικών αυτής.

** *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Έλίζα Μαρέλλι, Γιώργος Πάρης, Πανούσης καί στα δημοτικά τραγούδια ή Χρυ
σαυγή μέ τό συγκρότημα Τομπούλη. ’Επιμέλεια Άλέκου Άγγελοπούλου.

Αΐ έκπομπαί προκαλοΰν άμέριστον τό ένδιαφέρον του κοινού τό όποιον δΓ 
έπιστολών συγχαίρει την 'Υπηρεσίαν μας.

Δημοσιεύομεν ευχαρίστως κατωτέρω επιστολήν τού κ. Βασιλείου Καραβία, 
των Γενικών ’Αρχείων τού Κράτους, σχετικήν μέ τήν εκπομπήν μας ύπό τίτλον: 
«'Ο κόκκινος δολοφόνος τού 'Υπουργού» έχουσαν οΰτω:

«’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Δεχθήτε τα πλέον θερμά μου συγχαρητήρια διά τήν έξαιρετικήν καί μέ πλήρη 

έθνικόν παλμόν ραδιοφωνικήν Σας έκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τήν δο
λοφονίαν τού αειμνήστου 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδά.

'Ο Χρήστος Λαδάς, γλυκύς, πράος, καί μέ αισθηματικήν ψυχήν έφυγε άπό 
πλησίον μας κατά τάς κρίσιμους στιγμάς τής πατρίδος μας, καί κατά τάς 'Αγίας 
αύτάς ήμέρας τών Παθών τού Θεανθρώπου, άφήνοντας εις τήν Ελληνικήν Δικαιο
σύνην ένα μεγάλο καί δυσαναπλήρωτον κενόν.

Καί διά τούτο Σεβαστέ μου Κύριε Διευθυντά ας σκορπίζωμεν κάθε χρόνο 
καί κατά τάς 'Αγίας αύτάς ήμέρας ολίγα φύλλα θαλεράς δάφνης επί τού τάφου τού 
τετιμημένου Έλληνος 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης, τού οποίου τό όνομα θά ένσαρ- 
κώνη τον ήρωϊσμόν καί τήν άληθή ύπέρ'τής πατρίδος αύταπάρνησιν».
28 ’Απριλίου 1955 Μετά τιμής

Β. Καραβίας
** *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Εις τον διεξαχθέντα ποδοσφαιρικόν άγώνα τήν 21-4-55 εις γήπεδον Π.Α.Ο. 
μεταξύ τών ομάδων ’Αστυνομίας—Η .Ε.Α.Π . Νικήτρια άνεδείχθη ή έκ διεθνών 
άπαρτιζομένη όμάς τής ’Ηλεκτρικής Εταιρίας μέ σκορ 5—2.

—Είς τούς διεξαχθέντας εις Αίγυπτον τήν 30ήν ’Απριλίου καί Ιην Μαιου 
έ.έ. Έλληνοαιγυπτιακούς άγώνας στίβου, οί μετασχόντες άστ/κες άθληταί μέλη 
τής Ελληνικής ’Εθνικής όμάδος στίβου έπέτυχον τάς εξής έπιδόσεις: 1) Πολίτης 
Κωνστ. 2ος είς άλμα εις ύψος 1,86 μ. 2 ) Σίλλης Βασίλ. 3ος εις 400 μ. μέ 50"5/10 
καί 3ος εις 200 μ. μέ 2 3 " , 3 ) Σύριος .’Ιωάννης 2ος είς δρόμον 10.000 μ. μέ χρόνον 
33'25"8/ΙΟ  καί 3ος είς 5000 μ. μέ 15'49"6/10, 4 ) Κόρμαλης Λεωνίδας μέλος 
τής όμάδος σκυταλοδρομίας 4X400.

—Τήν 14ην καί 15ην Μαιου έ.έ. είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, έτελέσθησαν 
Διεθνείς άγώνες Στίβου μεταξύ Ελλήνων καί Γιουγκοσλαύων άθλητών. Μετέσχον 
καί άστ /κες άθληταί έπιτυχόντες τάς άκολούθους επιδόσεις :

1) Σίλλης Βασιλ. είς δρόμον 400 μ. (2ος) 49" 8/10 καί (4ος) είς 800 μ. 
Γ 5 4 "  6/10, 2 ) Πολίτης Κων/νος 1ος είς άλμα είς ύψος μέ 1,85 μ. 3 ) Μαχαίρας 
Νικόλαος (6ος) είς δρόμον 110 μ. εμπόδια 17" 1/10, 4) Γυφτάκης Δημ. άλμα είς 
ύψος (4ος)'1.75 μ. 5 ) Ντόντος Κων/νος μήκος 6,25 μ. τριπλοΰν 13,59 μ., 6 ) Πα
πακωνσταντίνου Προκόπιος 11" 8/10 είς 100 μ., 7) Κόρμαλης Λεωνίδας 200 μ. 
22" 6/10 (30), 8 ) Παπαγεωργίου Άνδρέας είς άκοντισμόν (5ος) 55.90 μ. καί 
9) Τρουλινός Έμμαν.,είς Σφυροβολίαν (4ος) 43,69 μ.

—Τήν.20ήν τρέχοντος μηνός είς τό γήπεδον τού Π.Α.Ο.,ή ’Αστυνομική ποδο
σφαιρική όμάς συνηντήθη είς φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώνα μέ τήν ομάδα τών Σχο
λών ΠΑΛΜΕΡ. Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής Π.Α.Λ.Μ .Ε.Ρ. μέ σκορ 3—2.

—Τήν 22αν Μαΐου έ.έ. ή ’Αστυνομική ποδοσφαιρική όμάς μετέβη είς Θήβας, 
οπού αντιμετώπισε είς φιλικόν άγώνα τήν τοπικήν ομάδα τού Πανθηβαϊκοΰ. Κατόπιν 
ενδιαφέροντος άγώνος αί ομάδες άνεδείχθησαν ισόπαλοι διά τερμάτων 4—4.



Κάθε Τετάρτη καί ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι καί θά πεισθήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αυτής.


