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Προ είκοσι καί ενός ετών εις την Πίνδον οι "Ελληνες, προμαχούντες τοϋ πολιτισμού των λαών, οί όποιοι αγαπούν την ελευθε
ρίαν, σ υ ν έ τ ρ ιψ α ν μίαν βάρβαρον έπίθεσιν, όπως ακριβώς πρό χιλιά
δων ετών εις τον Μαραθώνα οί ’Αθηναίοι, προμαχοΰντες Ελλήνων,
συνέτριψαν τό άσιατικόν κύμα τής βαρβαρότητος.
ΤΗτο ή ώρα 3η πρωινή τής 27ης πρός 28ην ’Οκτωβρίου τοΰ
1940. Ό έν Άθήναις τότε πρέσβυς τής ’Ιταλίας Γκράτσι έπεσκέφθη
τον άείμνηστον πρωθυπουργόν τής Ελλάδος Ίωάννην Μεταξαν
πρός τον όποιον έπέδωκε μακράν άνακοίνωσιν, έν τή όποια μεταξύ
τών άλλων διετυπούτο, ότι «εάν τά φασιστικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει άντίστασιν εις τήν είσοδόν των εις τήν Ελλάδα, ή
άντίστασις αυτή θά καμφθή διά τών όπλων καί ή Ελληνική Κυβέρνησις θά φέρη τάς εύθύνας».
Ηνωμένοι ό Έθνομάρτυς Βασιλεύς Γεώργιος ό Β' καί ό τότε
Πρωθυπουργός ’Ιωάννης Μεταξας εις μίαν άκαμπτον άποφασιστικότητα, με πλήρη συναίσθησιν τής ιστορικής άποστολής των καί
τόν δύσκολον άγώνα τον όποιον άνελάμβανον, άπήντησαν πρός
τον νυκτερινόν τούτον έπισκέπτην διά τοΰ ιστορικού «ΟΧΙ» τό
όποιον εορτάζεται σήμερον. «Δεν θά περάσουν τά φασιστικά στρα
τεύματα, ούτε σε μιά σπιθαμή είς τό πάτριον έδαφος».
Ούτως έκηρύχθη ό πόλεμος τού 1940.
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Τό κοσμοϊστορικόν αυτό «ΟΧΙ» τής Ελλάδος έξέφρασεν εις το
διάγγελμά του ό Βασιλεύς Γεώργιος ό Β': «"Ελληνες όλοι μαζί άνδρες,
γυναίκες, παιδιά υψώσατε τό άνάστημά σας, σφίξετε τούς γρόνθους
σας καί σταθήτε παρά τό πλευράν μου, προασπισταί τής Ελληνικής
ΤΤατρίδος τής χθεσινής, τής σημερινής καί τής αυριανής, αντάξιοι
των προγόνων σας, παραδείγματα εις τους επιγόνους σας, πρόμαχοι
τής ελευθερίας βγαλμένης άπό τά κόκκαλα των Ελλήνων τά ιερά.
Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος ότι κάθε "Ελλην
καί κάθε Έλληνίς θά έκτελέοουν τό καθήκον των μέχρι τέλους καί
θά φανούν άντάξιοι τής ένδοξου ήμών ‘Ιστορίας. Με πίστιν εις τον
Θεόν καί εις τά πεπρωμένα τής Φυλής, τό ’Έθνος σύσσωμον καί
πειθαρχούν θ’ άγωνισθή υπέρ βωμών καί εστιών μέχρι τελικής νίκης».
Τό έξέφρασε καί ό άείμνηστος Πρωθυπουργός ’Ιωάννης Μεταξας
εις τήν προς τον Ελληνικόν Λαόν προκήρυξίν του: «Ή στιγμή
επέστη που θ’ άγωνισθώμεν διά τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος,
τήν άκεραιότητα καί τήν τιμήν της.
Τώρα θ’ άποδείξωμεν εάν πράγματι ε’ίμεθα άξιοι τών προγόνων
μας καί τής ελευθερίας τήν οποίαν μας έξησφάλισαν οί προπάτορές
μας. "Ολον τό Έθνος ας έγερθή σύσσωμον. Άγωνισθήτε διά τήν
πατρίδα, τάς γυναίκας σας, τά παιδιά σας καί τάς ίεράς σας παρα
δόσεις. Ίτε παϊδες Ελλήνων νυν υπέρ πάντων ό αγών».
Τό ηΰλόγησεν ή ’Εκκλησία μέ τό ευχετήριον διάγγελμα του
προκαθημένου αυτής άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσάνθου:
«Ή εκκλησία ευλογεί τά όπλα τών Ελλήνων τά ιερά. Μή φοβούμεθα άπό τών άποκτεινόντων τό σώμα, τήν δέ ψυχήν ού δυναμένων
άποκτεΐναι. Ούτοι εν άρμασι καί ΐπποις, ήμεΐς εν όνόματι Κυρίου του
Θεού εν τή γενναιότητι καί άνδρεία μεγαλυνθησόμεθα».
Τό πρώτον πολεμικόν άνακοινωθέν τής 11ης πρωινής τής άλησμονήτου εκείνης ήμέρας λακωνικώς άνήγγειλε τήν έπιδρομήν κατόπιν
τής ιστορικής άπαντήσεως τού Βασιλέως καί τοΰ Πρωθυπουργού:
«Αί Ίταλικαί δυνάμεις προσβάλλουν άπό τής 5.30 πρωινής σήμερον
τά αριστερά τμήματα προκαλύψεως τής Έλληνοαλβανικής μεθορίου.
Αί ήμέτεραι δυνάμεις άμύνονται τού πατρίου εδάφους».
Ό άρχιστράττηγος τών ενόπλων δυνάμεων άείμνηστος στρα
τηγός Παπάγος έλεγεν εις τό διάγγελμά του: «Διά μίαν άκόμη φοράν
τά Ελληνικά όπλα καλούνται νά υπερασπίσουν τό πάτριον έδαφος.
Θά πολεμήσωμεν πάλιν υπό τήν σημαίαν τής υπέρτατης δικαιο
σύνης, θά πολεμήσωμεν οατιτάσσοντες εις τήν βίαν τοΰ έπιδρομέως
τά όπλα μας καί τά στήθη μας, διδάσκοντες ότι ή Ελλάς άπό τήν
όποιαν ήντλησε τόσα διδάγματα δέν άτιμάζεται».
Ή έπέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 άποτελεϊ δΓ ήμάς ένα
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σημαντικόν σταθμόν εις την ιστορίαν τής Ελλάδος. Είναι ίσως κάτι
περισσότερον άπό άπλή ’Εθνική εορτή. Βεβαίως ή 25η Μαρτίου είναι
ιερά δι’ όλους τους Έλληνας, διότι χωρίς τήν θυσίαν καί τά μαρ
τύρια των άγωνιστών του είκοσιένα, τό έθνος θά είχεν άργήσει
ν’ άνακτήση τήν ελευθερίαν του. Έν πάσει περιπτώσει τήν εορτήν
μας εκείνην τήν έορτάζομεν μόνον ήμεΐς. Διά τον υπόλοιπον κόσμον
είναι περίπου άγνωστος. Ένω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 είναι μία άπό
τάς ίστορικάς στιγμάς τής συγχρόνου άνθρωπότητος καί Θά παραμείνη δι’ όλον τον πολιτισμένον κόσμον ή Ήμερα τής Ελλάδος, ή
ήμερα κατά τήν όποιαν ή Ευρώπη όλη συντετριμμένη καί υπόδουλος
έκράτησε τήν άναπνοήν της καί ήντλησε θάρρος βλέπουσα ένα "Εθνος
μικρόν άλλ’ ένδοξον, να υψώνη τό ήθικόν του άνάστημα έναντι δύο
πανισχύρων Δυνάμεων καί ν’ άνακόπτη τό άμείλικτον ροΰν των
γεγονότων, πού έφαίνετο νά προδικάζη τήν νίκην του εχθρού του
πολιτισμού.
’Αλλά καί πέραν τής Εύρώπης, ό κόσμος ολόκληρος έθαύμασεν
ώς κάτι πρωτοφανές καί άπίστευτον τό «ΟΧΙ» τής 28ης ’Οκτωβρίου.
Ή το ένα υψηλόν παράδειγμα άνεκτιμήτου ήθικής άξίας, όπερ έφερε
τήν χώραν μας είς τήν πρώτην γραμμήν τής παγκοσμίου έκτιμήσεως.
’Ενώπιον τού παραδείγματος τούτου αύτοθυσίας, χάριν τής τιμής,
όλοι οί λαοί τής εποχής εκείνης έγονάτισαν καί ηϋχοντο μετά κατανύξεως διά τήν τελικήν της δικαίωσιν.
"Εχει μίαν ιδιαιτέραν σημασίαν διά τον Ελληνικόν Λαόν ή
28η ’Οκτωβρίου 1940. "Εχει τήν σημασίαν ότι εύρεθείς μίαν πρωίαν
τού 1940 ενώπιον μιας τρομακτικής άπειλής και δυνάμενος νά τήν
άποφύγη διά τής ύποταγής, ώς εΐχον πράξει τότε άλλα μεγαλύ
τερα έθνη, επροτίμησε τήν άντίστασιν, παρ’ όλον ότι όλα τά δεδο
μένα καί αί πιθανότητες τού άγώνος, όστις έπέκειτο, ήσαν εναν
τίον του. Μόνον ή ’Αγγλία ΐστατο άκόμη όρθια διά νά ύποστή
καί αύτη μετ’ ολίγον τήν καταστροφήν τής Δουγκέρκης. Δεν ήτο δυ
νατόν λοιπόν ό Ελληνικός Λαός ν’ άναμένη έξωθεν άποτελεσματικήν συνδρομήν. Καί όμως δεν ύπέκυψεν. Άνέλαβε τον άνισον, τον
υπέρ πάντων άγώνα, εάν όχι διά νά σώση τήν γήν του, έάν όχι
διά νά σώση τόν εαυτόν του, τουλάχιστον νά μείνη πιστός είς τήν
ιστορίαν του καί εις τό ιδανικόν τής ελευθερίας, τό όποιον κανείς
υπερήφανος καί άξιοπρεπής λαός δέν δύναται ν’ άνταλλάξη μέ άλλα
ύλικά άγαθά καί νά τόν εγκατάλειψη άμαχητί.
Κανείς δέν ήλπιζεν είς τήν νίκην καί όλοι έγνώριζον, ότι άπό
τόν Λαόν καί τόν Στρατόν θά έζητοϋντο μεγάλαι θυσίαι, χωρίς
ίσως κανένα άλλο άντόλλαγμα, πλήν εκείνου τής προασπίσεως καί
τής ίκανοποιήσεως τής ’Εθνικής τιμής. "Ομως όλοι ήθελον ν’ άντι-
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σταθούν διά νά μή γραφή εις την ιστορίαν τής Ελλάδος, ή ατιμω
τική σελίς μιας υποταγής εις τήν βίαν, χωρίς άντίστασιν.
Έάν εις τήν άρχαίαν Ελληνικήν Ιστορίαν ύπάρχη ένα προηγούμενον άνάλογον με τήν 28ην ’Οκτωβρίου είναι ή μάχη των Θερ
μοπυλών καί εις τήν νεωτέραν Ιστορίαν τοϋ ’Έθνους είναι τό Ζάλογγον.
Αυτή είναι ή σημασία τής ήμέρας τήν οποίαν σήμερον άναπολοΰμεν καί πανηγυρίζομεν. Είναι ή σημασία ότι ένας ελεύθερος λαός
δεν σκέπτεται καί δεν τιμά τίποτε περισσότερον άπό τήν ελευθερίαν
του καί ότι εις τήν τιμήν του ώς ελευθέρου λαού Θυσιάζει τά πάντα.
Αυτή είναι ή μεγαλυτέρα αρετή του "Εθνους μας εκείνη, ήτις
κατέστησε τήν Ελλάδα παράδειγμα μεταξύ όλων των Εθνών, εκεί
νη ήτις εν μέσω μυρίων αγώνων, μαρτυρίων καί θυσιών τού έξησφάλισε τήν αιωνιότητα καί τήν ικανότητα, έπειτα άπό κάθε κίν
δυνον καί κάθε αγώνα, νά επανέρχεται εις τήν δραστηριότητα τής
ζωής, ίσχυρότερον καί με μεγαλυτέραν δύναμιν προόδου μέσα του.
Κατωρθώσαμεν νά έπιτελέσωμεν, ότι ήτο δυσανάλογον προς
τον άριθμόν καί τήν υλικήν μας δύναμιν. Τό κατωρθώσαμεν, διότι
ό παράγων τής ήθικής δυνάμεως εξακολουθεί νά είναι εις τήν ιστο
ρίαν ό άποφασιστικώτερος τών παραγόντων. Καί ό ήθικός αύτός
παράγων είναι ή Ελληνική ψυχή. Αύτή ή γνησία καί αθάνατη
Ελληνική ψυχή, πού έτρεξε με λαχτάρα εις τήν πρόσκλησιν τής
δόξης, Θεωρούσα ώς χρέος της νά γίνη παράδειγμα εις τον κόσμον
έσάρωσε τά σκοτεινά σχέδια τών κατακτητών. Διά μίαν ακόμη φο
ράν ή φυλή μας έξεπλήρωσε τήν ιστορικήν άποστολήν τη ς: τού
σωτήρος τών άνωτέρων άξιών τού ανθρωπίνου πολιτισμού. Έχάρισε τό πρώτον χαμόγελον τής νίκης εϊς τό στρατόπεδον τών ελευ
θέρων λαών καί προεδίκασε τό θριαμβευτικόν τέλος τού άγώνος. Οι
πεσόντες εις τά πεδία τής τιμής μας προσκαλούν νά διατηρήσωμεν
τήν Ελληνικήν ψυχήν εις τό ύψος έκεϊνο, τό όποιον, πίπτοντες,
κατέκτησαν.
Ή πρόσκλησίς των είναι επιταγή καί ας ύποσχεθώμεν ότι θά
ύπακούσωμεν εϊς τήν επιταγήν καί θά εϊμεθα πάντοτε έτοιμοι πρός
οίανδήποτε θυσίαν.
Κ. ΤΟΥΖΕΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α ΟΡΙ Α
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
(Άρθρα 1 - 4 Π. Κ .)
'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

IV. Τά είδικώτερα προβλήματα τά σχετιζόμενα προς τήν αρχήν
(Έθιμον—’Αναλογία—Ερμηνεία) .
Α' ’Έ θ ιμ ο ν . Εισερχόμενοι ήδη εις τήν επί μέρους ειδικήν άνάπτυξιν τής
άρχής παρατηροϋμεν τά έξης : Δ ι’ αύτής επιδιώκεται ού μόνον ό περιορισμός των
καταχρήσεων τής δικαστικής εξουσίας, άλλα καί ό τοιοΰτος τής νομοθετικής εξου
σίας. Διότι ό μέν δικαστής δέν δύναται νά έπιβάλη ποινήν, έάν προηγουμένως νόμος
τις δέν ώρισε ταύτην, ό δέ νομοθέτης δέν δύναται νά θέσπιση νόμον μέ άναδρομικήν
ίσχύν, ουδέ τοιοΰτον προβλέποντα εντελώς αορίστους ποινάς.
Περαιτέρω έκ τής άρχής ταύτης επεται ότι ούτε τό έθιμον ( 1) ούτε ή άναλογία
(περιορισμός του δικαστοϋ έτερος) δύναται νά χρησιμεύσωσιν ως πηγαί κανόνων
προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοΰ άξιοποίνου. ’Επίσης, μάλιστα κατόπιν τοΰ άρθρου
2 τοϋ Ν.Δ. τής 7-5-1946 «περί άποκαταστάσεως τοϋ άστικοΰ κώδικος κλπ.» έν ω
ρητώς ορίζεται οτι τό έθιμον δέν καταργεί νόμον ούδεμία δύναται νά γεννηθή άμφιβολία, ότι κατάργησις νόμου δι’ έθίμου είναι μέν νοητή, άπαράδεκτος όμως κατά τά
παρ’ ήμΐν ΐσχύοντα. Έ ν τούτοις καί διά τό ποινικόν δίκαιον ή άξια τοΰ έθίμου δέν
στερείται οίασδήποτε σημασίας.
Διότι έν αίς περίπτώσεσιν αυτός ούτοςό ποινικός νόμος δέν προσδιορίζει έπακριβώς ώρισμένας έννοιας θά ληφθή ύπ’ οψιν καί τό έθιμον. Ουτω λ.χ. οί όροι «τιμή»,
«ύπόληψις», «άπειλή σπουδαίου καί άμέσου κινδύνου» κλπ. θά έρμηνευθοΰν καί θά
έκτιμηθοΰν συμφώνως προς τά έθιμικά δεδομένα. Ά λλοτε πάλιν ό δικαστής, διά νά
έρμηνεύση τά διάφορα στοιχεία τοΰ άδικήματος έχει άνάγκην των πορισμάτων
άλλων κλάδων τοΰ δικαίου ή καί άλλων έπιστημών. Ουτω λ.χ. τοΰ άστικοΰ δικαίου
διά τήν έρμηνείαν των όρων «πράγμα», «ξένον», «κινητόν» κλπ. τοΰ δημοσίου διεθνοΰς δικαίου διά τήν έρμηνείαν τοΰ όρου «έδαφος έπικρατείας», ή τής ιατροδικαστικής
διά τήν έκτίμησιν των ορών «άσελγεΐς πράξεις», «άκόλαστος πράξις» κλπ. αίτινες
καί άπαντώνται καί εις τούς ποινικούς νόμους.
Καθ’ όμοιον τρόπον τήν έννοιαν τοΰ όρου «νόμιμος άντιπρόσωπος» τοΰ άρ
θρου 118 τοΰ ποινικοΰ κώδικος θ’ άναζητήσωμεν εις τό άστικόν δίκαιον. Συγκεκρι
μένους τό άρθρον 118 Π.Κ. ορίζει ότι άν ό παθών δέν έχη συμπεπληρωμένον τό 12ον
έτος τής ήλικίας του ή τελή ύπό δικαστικήν άπαγόρευσιν τό δικαίωμα προς ύποβολήν έγκλήσεως έχει ό νόμιμος άντιπρόσωπος αύτοΰ. ’Αλλά τις είναι ό νόμιμοςάντιπρόσωπος; Τοιοΰτος κατά τό άστικόν δίκαιον είναι ό πατήρ, ό έπίτροπος, ό
κηδεμών καί ό δικαστικός άντιλήπτωρ.
1. ’Έθιμον καλείται ό κανών τοϋ δικαίου, οστις δέν τίθεται ύπό της νομοθετικής έν τή πο
λιτεία εξουσίας άλλα παράγεται άπ’ ευθείας ύπό τοϋ λαοϋ καί έκδηλοΰται διά μακρας καί ομοιο
μόρφου άσκήσεως, έν συνειδήσει οτι τό άσκούμενον άποτελεϊ κανόνα δικαίου. Επομένως τά στοι
χεία τοΰ έθίμου είναι δύο : α) έν έξωτερικόν, τούτέστιν άσκησις μακρά καί ομοιόμορφος, β) έτε
ρον έσωτερικόν, ή πεποίθησις περί τής νομικής δεσμεύσεως. Ή συνείδησις δηλ. περί τοϋ νομικού
χαρακτήρος τοΰ άσκουμένου κανόνος. Ό δεύτερος ουτος δρος, ό έσιοτερικός, καλείται έν τή τεχνική
ένοία «πεποίθησις περί τής νομικής άνάγκης» «opinio necessitatis», συνείδησις δηλ. καί θέλησις
δπως ό περί ού πρόκειται κανών άσκήται ώς κανών δικαίου καί ούχί ώς κανών έθιμοτυπίας, κοι
νωνικής εύγενείας, φιλανθρωπίας κλπ. Κατά τοϋτο δέ διαφέρει τό έθιμον, άπό τόν κανόνα τής άπλής
έθιμοτυπίας, έλλείπει δηλ. έκ ταύτης ή opinio necessitatis,
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"Οθεν, περιπτώσεων συντρεχουσών, την έγκλησιν θά ύποβάλη ό νόμιμος
αντιπρόσωπος.
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α : ' Η έγγαμος Ιβέτις Α τελούσα έν διαστάσει μετά του συζύγου
της εξυβρίζεται καί ραπίζεται ύπό τοϋ Β. 'Ο πατήρ ταύτης υποβάλλει έγκλησιν.
Δέον νά γίνη αΰτη δεκτή; Φρονοϋμεν ναί. Διότι κατά τήν ρητήν δίατύπωσιν τοΰ
άρθρου 1670 Α.Κ. ή κηδεμονία τοϋ ανηλίκου έπάγεται αυτοδικαίως εις τον πατέρα.
Μόνον ή ορφανή πατρός, άνήλικος γυνή, τελεί ύπό τήν κηδεμονίαν τοΰ συζύγου.
"Οθεν, είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, ό πατήρ νομίμως έγκαλεϊ. 'Υπεστηρίχθη
ύπό τινων δτι δεν είναι νόμιμος άντιπρόσωπος καί συνεπώς δεν έχει δικαίωμα έγκλήσεως ό πατήρ τής άνηλίκου παθούσης, καθ’ όσον ή γυνή αυτοδικαίως χειραφετουμένη
διά τοΰ γάμου, δέν ύπάγεται ύπό τήν έξουσίαν ούτε τοΰ άνδρός ούτε τοΰ πατρός της.
Νομίζομεν τήν άποψιν ταύτην έσφαλμένην. Διότι ή έγγαμος άνήλικος γυνή ναί μέν
δέν ύπάγεται ύπό τήν έξουσίαν οΰδενός δέν παύει 8μως νά τελή ύπό τήν κηδεμονίαν
τοΰ πατρός της. Ή έννοια τοΰ δρου «έξουσία» μή άπαντωμένη εις τό άστικόν δί
καιον δέν είναι ταυτόσημος προς τήν τοιαύτην τοΰ δρου «κηδεμονία». 'Η άνήλικος
καί έγγαμος γυνή τελεί ύπό τήν κηδεμονίαν τοΰ πατρός της, ό δέ κηδεμών είναι νό
μιμος αντιπρόσωπος, κατά τά αμέσως ανωτέρω έκτεθέντα. 'Η έτέρα άποψις επικα
λείται τήν ύπ’ άριθ. 69/1951 άπόφασιν (ποιν. χρον. Α' σελ. 181) Α .Π . Ή έν λόγω
δμως άπόφασις δέχεται νομίζομεν δτι έφ’ δσον ή έκουσίως άπαγομένη γυνή δέν
τελεί ύπό τήν έξουσίαν ούδενός, δέν δύναται νά γίνη λόγος καί περί έκουσίας άπαγωγής τής έγγάμου άνηλίκου, έκουσίως μέν, άνευ δμως τής συγκαταθέσεως των
προσώπων ύπό τήν έξουσίαν των οποίων διατελεΐ (ώς άπήτει ό Π.Ν. άρθρον 332
καί ήδη δ Π.Κ. άρθρ. 328). Έ ν τή προκειμένη δηλ. περιπτώσει δέν ύφίσταται καν
έγκλημα καί κατά συνέπειαν δέν δύναται νά γίνη λόγος περί δικαιουμένων είς έγκλησιν προσώπων. Ένταΰθα δέν έχει δικαίωμα ύποβολής έγκλήσεως έν ούδεμια περιπτώσει μέν ή έκουσίως άπαγομένη (έγγαμος ή άγαμος), ό έξουσιαστής δέ πα
τήρ κλπ. μόνον άν ή άνήλικος είναι έγγαμος. Ά ντιθέτως, έπί των λοιπών έγκλημάτων ώς λ.χ. έπί έξυβρίσεως, σωματικής βλάβης, κλοπής εύτελοΰς άξίας κλπ. ή
άνήλικος έγγαμος, ηλικίας 12-17 έτών, έχει τοιοΰτον δικαίωμα. Πόθεν συνάγεται
δμως δτι δέν έχουν αυτό τό δικαίωμα καί οί νόμιμοι άντιπρόσωποι ταύτης; Καί άν
ό νομοθέτης ήθελε νά έξαιρέση τούς άσκοΰντας κηδεμονίαν προς τί νά χρησιμοποιήση
τον δρον «νόμιμος άντιπρόσωπος» καί νά μή είπη ό άσκών τήν πατρικήν καί έπιτροπικήν έξουσίαν; Γενίκευσις 8θεν τοΰ ώς άνω άποκλεισμοΰ τοΰ κηδεμόνος έπί πάν
των τών έγκλημάτων δέν νομίζομεν δτι στηρίζεται εις τούς νόμους, ί1)
1. Ή αίτιολογική έκθεσις συνηγορούσα νομίζομεν υπέρ της άπόψεώς μας έχει ώς έξης :
«’Ά ν ό βλαφθείς είναι κατά τόν άστικόν νόμον άνίκανος προς ένέργειαν νομικών πράξεων
ένεκα ψυχικής νόσου ή μικρδς ήλικίας, όρίζομεν δτι τό δικαίωμα της έγκλήσεως άσκεϊ ό νόμιμος
άντιπρόσωπος αΰτοϋ, άντικαθιστώντες οΰτω τήν δλως άσαφή καί άκαθόριστον έπί τοϋ θέματος
τούτου διάταξιν τοϋ ίσχύοντος νόμου, καθ’ ήν τό δικαίωμα της έγκλήσεως άνήκει είς τόν «βλαφθέντα ή τούς νομίμους διωρισμένους άντιπροσώπους του».
Διά της διατάξεως τοΰ ήμετέρου σχεδίου τό δικαίωμα της έγκλήσεως έν περιπτώσει άνικανότητος παρέχομεν είς τόν νόμιμον άντιπρόσωπον τοΰ βλαφθέντος, αλλά αν ή άνικανότης πηγάζη
έκ της μικράς ήλικίας, θέτομεν έν δριον, τό 12ον έτος, μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ όποιου καί αυτός
ό άνήλικος δύναται αύτοτελώς νά άσκήση τό δικαίωμά του ώς καί ό νόμιμος άντιπρόσωπος αύτοΰ.
Είς τήν παραδοχήν τής τοιαύτης διακρίσεως ήγαγεν ήμδς ή σκέψις δτι άπό τοΰ άνηλίκου τοΰ
μή συμπληρώσαντος είσέτι τό 12ον έτος τής ήλικίας του, κατά κανόνα έλλείπει ή ίκανότης καί ή
άπαιτουμένη δύναμις τής θελήσεως δπως σκεφθή καί άποφασίση περί τής διώξεως τοΰ προσβάλλοντος τά δικαιώματά του έν ώ μέ τήν συμπλήρωσιν τοΰ όρίου τούτου τής ήλικίας δυνατή είναι ή
δπαρξις τών στοιχείων τούτων.
’Αλλά συγχρόνως τό δικαίωμα τής έγκλήσεως έχει καί ό νόμιμος άντιπρόσωπος άσκών τοΰτο
αύτοτελώς καί παρά τήν θέλησιν τοΰ άνηλίκου.
Μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ 17ου έτους τής ήλικίας τό δικαίωμα τής έγκλήσεως έχει μόνον
ό παθών».
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Β' ’Α ν α λ ο γ ί α f1). Λόγω τής ισχύος τοΰ άξιώματος καί ή άναλογία δεν 86ναται νά χρησιμεύση ώς πηγή κανόνων προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοϋ άξιοποίνου. Ά ντιθέτω ς αυτή είναι έπιτρεπτή προς κατάλυσιν ή μείωσιν αύτοΰ. Οΰτω κατά
τό άρθρον 343 Π.Κ. «δημόσιος υπάλληλος ενεργών άσελγή πράξιν μετά προσώπου
τελοϋντος έν υπηρεσιακή έξ αύτοΰ έξαρτήσει, καταχρώμενος τής τοιαύτης σχέσεως,
τιμωρείται διά φυλακίσεως». Έ άν τώρα ή σχέσις έξαρτήσεως πηγάζη, ούχί έκ δη
μοσίας άλλ’ έξ ιδιωτικής υπηρεσίας, δέν έπιτρέπεται νά έφαρμοσθή κατ’ άνάλογον
έφαρμογήν τό άρθρον 343 Π .Κ ., διότι μία τοιαύτη λύσις θά εΐχενώς συνέπειαν παράβασιν τής άρχής. Ά ντιθέτως δεκτική άναλόγου έφαρμογής είναι ή διάταξις τής § 5
τοϋ άρθρου 304 (περιπτώσεως ήθικώς ένδεδειγμένης άμβλώσεως) καί εις τήν περίπτωσιν τοϋ άρθρου 341 (άπατηλή έπίτευξις συνουσίας). Οΰτω υποστηρίζουν οί
Χωραφάς καί οί πλεΐστοι των παρ’ ήμΐν συγγραφέων. Ά ντιθέτως κατ’ άλλους
(Στάϊκος σελίς 17) καί ή analogia in bonam partem , άπαγορεύεται διότι, τόσον ή
σχετική διάταξις τοϋ Συντάγματος δσον καί τό έρμηνευόμενον άρθρον τοϋ Κώδικος
είναι σαφή.
Ή άναλογία όμως δέν πρέπει νά συγχέεται προς τήν καλουμένην « δ ι α σ τ α λ 
τικήν
ερμηνείαν».
Διότι ώς γνωστόν οί δροι « ά ν ά λ ο γ ο ς ε φ α ρ 
μ ο γ ή » καί « δ ι α σ τ α λ τ ι κ ή ε ρ μ η ν ε ί α » είναι μέν παρεμφερείς δέν ταυτί
ζονται δμως. Διότι διασταλτική ερμηνεία υπάρχει έν αίς περιπτώσεσιν ό νομοθέτης
όρθώς μέν άσκέφθη, ήστόχησεν δμως περί τήν έκλογήν των καταλλήλων λέξεων προς
διατύπωσιν τοϋ νόμου, ένώ περί αναλογίας όμιλοΰμεν εις τάς περιπτώσεις έκείνας,
καθ’ ας οδτος δ,τι έσκέφθη καλώς τό διετύπωσεν, άλλ’ ή σκέψις του ύπήρξεν άτελής.
Έ άν δηλαδή έσκέπτετο ώριμότερον ή έάν ήρωτάτο, θά περιελάμβανεν είς τήν διάταξιν καί άλλας περιπτώσεις, αί όποίαι έχουν τον αύτόν νομικόν χαρακτήρα, τήν αύτήν
νομικήν υφήν, άρα χρήζουν τής αύτής ρυθμίσεως. Έπεκτείνομεν έπομένως τήν έφαρ
μογήν τής διατάξεως καί έπί τών άλλων τούτων θεμάτων, άτινα δέν περιλαμβά
νονται είς αύτήν, είτε διότι, ώς έλέχθη δέν έσκέφθη ώριμότερον ό νομοθέτης, είτε
διότι τά θέματα ταΰτα δέν ύπήρχον καν έν τώ συναλλακτικώ βίω, καθ’ ήν έποχήν
έθεσπίσθη ό νόμος, άλλά παρήχθησαν βραδύτερον, ιδία λόγω τής τεχνικής προόδου,
άρα δέν ήδύνατο νά τά λάβη ύπ’ δψιν.
'Η δ ι α σ τ α λ τ ι κ ή
έρμηνεία
είναι ένδεδειγμένη είς πάσαν περίπτωσιν, διότι δι’ αύτής έπιδιώκεται ή έπίτευξις άποδόσεως τοϋ άληθοΰς νοήματος
συγκεκριμένης τίνος ποινικής διατάξεως χωρίς καί νά θεμελιοΰται κατ’ αύτόν τον
τρόπον άξιόποινον κατά παράβασιν τής άρχής. Οΰτω είς τό εξής π α ρ ά δ ε ι γ μ α :
Ό Κώδιξ είς τό άρθρον 13 αύτοΰ χρησιμοποιεί τον δρον «υπάλληλος», καθορίζει δέ
γενικώτερον τίνες δέον νά λογίζωνται ώς «υπάλληλοι». Ά ντιθέτως είς τά άρθρα 247
καί 343 αύτοΰ γίνεται χρήσις τοΰ δρου «δημόσιος υπάλληλος». Έ ρωτάται λοιπόν:
Διά τοΰ τελευταίου αύτοΰ δρου του ό νόμος νοεί τον stricto sensu δημόσιον υπάλ
ληλον, ή τον υπάλληλον γενικώς, ύφ’ ήν έννοιαν έκλαμβάνει τοΰτον είς τό άρθρον 13
αύτοΰ; Όρθώτερον είναι νά εΐπωμεν δτι κατά διασταλτικήν έρμηνείαν προσήκει ή
καταφατική άπάντησις άφ’ ού έκ τοΰ δλου πνεύματος τών γενικών αρχών τοΰ Κώ
δικος συνάγεται δτι οί δροι είναι ταυτόσημοι. Έπομένως περιπτώσεως συντρεχού1. Άναλογία καλείται ή έπέκτασις της έφαρμογής τοϋ νόμου καί έπί θεμάτων έπί τών
οποίων δέν υπάρχει νόμος. Διά τής άναλογίας πληροϋνται κενά τοϋ νόμου, είτε διότι ό νομοθέτης
δέν προέβλεψεν έξ άτελοΰς σκέψεως νά περιλάβη είς τό κείμενον τοΰ νόμου πάσας τάς περιπτώσεις,
είτε διότι κατά τόν χρόνον τής έκδόσεως τοΰ νόμου δέν ύπήρχον καν αί άνευ ρυθμίσεως παραμείνασαι σχέσεις, γεννηθεΐσαι βραδύτερον διά τής τεχνητής έξελίξεως καί προόδου. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :
’Εφαρμογή τών κειμένων διατάξεων περί αύτοκινήτων καί σιδηροδρόμων καί έπί τών δι’ άεροπλάνων μεταφορών. Έ τ ε ρ ο ν : ’Εφαρμογή τών περί κλοπής ήλεκτρικής ένεργείας διατάξεων καί
προκειμένου περί κλοπής άτομικής ένεργείας.
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σης, δυνατόν νά τιμωρηθή κατά τάς διατάξεις των άρθρων 247 καί 343 καί ό υπάλ
ληλος τραπέζης, πανεπιστημίου, δημοτικός τοιοϋτος κλπ. (ι )
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α : (έκ τής νομολογίας) (Α.Π. 345/1957 Ποιν. Χρ. Η.
Σελ. 40). Διά τής ύπ’ άριθ. 18/1957 άγορανομικής διατάξεως του 'Υπουργοϋ ’Εμπο
ρίου, έκδοθείσης βάσει του ν.δ. 2607/1953 καί ίσχυούσης, κατ’ άρθρον 2 § 1 αυτής,
άπό τής 2-3-57 καθορίζεται κατωτάτη τιμή γάλακτος τυροκομίας εις δραχ. 6,40
κατ’ όκαν, τιμωρουμένων των τε άγοραστών καί πωλητών παραβατών τής διατάξεως ταύτης, κατά τον ΐσχύοντα άγορανομικόν κώδικα. 'Υποθέσωμεν ότι ό A
καί ό Β συνεβλήθησαν προ τής 2-3-57 προς άγοραπωλησίαν 1.000 οκάδων γάλακτος
άντί δραχμών 6,20 κατ’ όκαν, πραγματοποιηθησομένην άπό 10-31/3/1957. Κατά
διασταλτικήν ερμηνείαν είναι δυνατή ή τιμωρία τών Α καί Β. 'Ο Α. Π. δέχεται
ενταύθα ΰπαρξιν άναλογίας άπαραδέκτου δέ κατά τό Ποινικόν Δίκαιον, ούχί όρθώς
δμως, δι’ δ καί ψέγεται υπό τών Χωραφά (op. cit σελ. 57 σελ. 6α) καί Μπουροπούλου (op. cit. σελ. 5 σημ. 14).
Γ" Τ ε λ ο λ ο γ ι κ ή ε ρ μ η ν ε ί α . Κατά τάς γενικάς άρχάς τοϋ δικαίου,
σπουδαιότατον ερμηνευτικόν βοήθημα άποτελεΐ ό σ κ ο π ό ς τοϋ νόμου, ή καλουμένη ratio legis.
Πας νόμος σκοπεί νά έπιτύχη ώρισμένον άποτέλεσμα: νά προστατεύση τήν
ζωήν, τήν τιμήν τήν περιουσίαν κλπ., νά προφυλάξη τούς άνηλίκους άπό έπιζημίας
υποχρεώσεις (Π .Κ . 317, 339, 349, 403) κλπ., νάτονώση τήν περί τάς συναλλαγάς
πίστιν (Π.Κ. 404, 405) κλπ. Τό ύπό τοΰ νόμου έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα άπο
τελεΐ τον σκοπόν αύτοΰ. Πλήν ό σκοπός δεν είναι πάντοτε άσφαλές μέσον προς
άνεύρεσιν τής έννοιας τοΰ νόμου. Πρώτον, διότι δεν είναι ευχερής ή άνεύρεσις τοΰ
συγκεκριμένου σκοποΰ, δν έπεδίωκε ό νόμος κατά τον χρόνον τής γενέσεώς του. Δεύ
τερον, διότι συχνάκις έκ τής μακρας έφαρμογής τοΰ νόμου καταδεικνύεται ότι ό αρχι
κός σκοπός ήλλοιώθη, δτι δέ διά τής έξελίξεως τών κοινωνικών σχέσεων κλπ. ό νό
μος έκπληροΐ άλλον σκοπόν εύρύτερον ή καί έντελώς διάφορον έκείνου, δν εΐχεν ύπ’
δψιν άρχικώς. Δ ι’ δ καί τ ε λ ο λ ο γ ι κ ή έ ρ μ η ν ε ί α όδηγουμένη άπό τούς
σκοπούς τής έννόμους τάξεως έν γένει δεν δύναται νά χρησιμοποιηθή προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοΰ άξιοποίνου (Χωραφάς σελ. 57), ένώ άντιθέτως συμβαίνει μέ τό
τοΰ νόμου, δεν άποβλέπει μόνον είς τον σκοπόν, δν έπεδίωκεν ό νόμος, άλλά καί εις
τον γενικώτερον σκοπόν καί τήν κοινωνικήν άποστολήν τοΰ δικαίου έν γένει (2).
Αυτή είναι ή τελολογική έρμηνεία.

1. Εις τό Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον χωρεΐ ή ανάλογος εφαρμογή τόσον in bonan όσον
καί in malam partem .
2. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α : Κατά τό άρθρον 281 τοϋ Α.Κ. « Ή άσκησις τοΰ δικαιώματος (παντός
δηλ. δικαιώματος) άπαγορεύεται, εάν αΰτη ύπερβαίνη προφανώς τά δρια τά έπιβαλλόμενα έκ τής
καλής πίστεως ή τών χρηστών ήθών ή έκ τοΰ κοινωνικοΰ ή οίκονομικοΰ σκοποΰ τοΰ δικαιώματος.
Επομένως ό δικαστής, έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει, οφείλει νά άνευρη τον σκοπόν τοΰ νόμου,
ΐνα άποφανθή έάν ή άσκησις τοΰ ύπ’ αύτοΰ παρεχομένου δικαιώματος ύπερβαίνη τά όρια τά έπι
βαλλόμενα έκ τής καλής πίστεως κλπ.
Ό δικαστής ένταΰθα δίδει τοια,ύτην έννοιαν είς τον νόμον, ώστε έν τη έφαρμογή νά έπιτυγχάνη ούτος τόν σκοπόν καί νά πραγματοποιή τήν κοινωνικήν χρησιμότητα, χάριν τής οποίας
έτέθή. ’Εμφανίζεται οΰτω ό νόμος ώς «πνευματικόν δημιούργημα» πλήρες άξίας, πλήρες νοή
ματος, θεραπεΰον τήν άνάγκην, ήν εΐχεν ύπ’ όψιν ό νομοθέτης.

(Συνεχίζεται)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ
ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ
'Τπό τοϋ Δημοσιογράφου

--------------------------------------- κ. ΔΗΜ. Δ. Μ ΥΛΩ ΝΑ-----------------------------------------’Από της αρχαιότατης εποχής, τής όργανώσεως καί διαβιώσεως των άτόμων
εις κοινότητας έθεσπίσθη ή τιμωρία τοϋ παρεκτρεπομένου καί παραβαίνοντος τάς
κοινάς άρχάς τής ομαδικής διαβιώσεως. ’Ανάλογα μέ τον πολιτισμό καί την πρόοδο
οί ποινές πού έπεβάλλοντο έλάμβανον καί πιο συγκεκριμένη μορφή κατά τό δίαπραττόμενον άδίκημα για νά φτάσουμε σήμερα εις τήν μορφήν τής ποινής οχι σαν τιμω 
ρίας, άλλα ώς μέτρον σωφρονισμού. ’Έ τσι σήμερον έχομε τάς ποινάς, τήν επιβολήν
χρηματικού προστίμου, τήν βραχύχρονον ή μακρόχρονον φυλάκισιν, τήν ισόβιον κάθειρξιν καί εις πολλάς άκόμη χώρας, όπως εις τον τόπον μας, διά τά πλέον άποκρουστικά καί ειδεχθή έγκλήματα, τήν ποινήν τοϋ θανάτου.
Εις τό σημερινόν μας σημείωμα θά άσχοληθώμεν ειδικά μέ τήν ποινήν τής
βραχύχρονου ή μακροχρόνου φυλακίσεως, ώς μέσον σωφρονισμού των καταδίκων
καί τά έξ αυτών προσδοκώμενα άποτελέσματα. Δέν πρόκειται νά γίνη έπ’ αύτοΰ
συζήτησις, αν τό σύστημα αύτό είναι καλό ή κακό. Διεθνώς είναι παραδεδεγμένον
ότι ή φυλάκισις έν συνδυασμώ μέ τήν εις φυλακήν μεταχείρισιν τοϋ κρατουμένου έχει
αποδώσει λίαν ικανοποιητικά άποτελέσματα.
Κατά τό Διεθνές Συνέδριον τοϋ Ο .Η .Ε ., εις τό Λονδΐνον, καί τά προηγού
μενα τοιαΰτα, τό θέμα τής μεταχειρίσεως τών καταδίκων συνεζητήθη διά μακρώνέκ τής καλής δέ τούτων μεταχειρίσεως καί σωφρονιστικής διαπαιδαγωγήσεως προ
κύπτουν ευχάριστα συμπεράσματα. ’Ιδιαιτέρως συνεζητήθη τό θέμα τής έργασίας
τών καταδίκων, διεπιστώθη όμως ότι εις πολλάς χώρας τό σύστημα αύτό δέν είναι
ευκολον νά έφαρμοσθή, τόσον έκ λόγων κοινωνικής διαρθρώσεως, όσον καί οικονο
μικών.
Ευτυχώς, εις τήν Ελλάδα, τό σύστημα τής έργασίας τών καταδίκων, άπό
μακροϋ έφαρμοζόμενον έπέτυχεν πλήρως. 'Η Σωφρονιστική 'Τπηρεσία πιστεύει
ότι ή πλήρης άπασχόλησις τών κρατουμένων εις παραγωγικάς καί ούχί μονοτόνους
έργασίας, άναλόγους πρός τάς διανοητικάς καί σωματικάς αυτών ικανότητας συντε
λεί εις τον σωφρονισμόν αύτών καί τήν μεταμόρφωσίν των εις παραγωγικά καί
ευνομούμενα κύτταρα τής κοινωνίας. Καί τό πρόβλημα αύτό τής άπασχολήσεως τών
κρατουμένων έλύθη κατά πρώτον λόγον διά τών αγροτικών φυλακών όπου λειτουρ
γούν καί βιοτεχνικά έργαστήρια καί όπου ό κάθε κρατούμενος άσχολεΐται εις άγροτΐκάς καί κτηνοτροφικάς έργασίας, άνάλογα μέ τήν κλίσιν καί τήν ειδικότητά του
ή εργάζεται εις τά διάφορα έργαστήρια πρός έκμάθησιν μιας τέχνης,, ’Έ τσι κρατού
μενοι πού παρέμειναν έπί σειράν έτών εις άγροτικάς φυλακάς μετά τήν άποφυλάκισίν των διάγουν έντιμον βίον καί έπιτυγχάνουν εις τήν κοινωνίαν.
Φυσικά, θέμα τών άσχολουμένων εις τάς άγροτικάς φυλακάς είναι καί ή
άμοιβή τών κρατουμένων. ’Αρχή είναι όπως ή άμοιβή τούτων είναι ίση πρός τήν
τών έλευθέρων έργατών ή τουλάχιστον παραπλήσια. Τοΰτο δέν είναι εύχερές διότι
συναντά πολλές δυσκολίες. Πάντως έφαρμόζεται ή άρχή όπως ή άμοιβή καθορίζεται
βάσει προοδευτικής κλίμακος άνάλογα μέ τήν άπόδοσιν τοϋ έργαζομένου καταδίκου
καί τήν έπιδεικνυομένην ύπ’ αύτοΰ διαγωγήν.
’Έ τσ ι έχομεν τό εύχάριστον άποτέλεσμα, κατάδικοι μετά άπό λίγα ή πολλά
χρόνια φυλακίσεως, έξερχόμενοι τών φυλακών, νά έχουν σημαντικόν χρηματικόν
ποσόν πού τούς έπιτρέπει όχι μόνον ν’ άντιμετωπίσουν τάς πρώτας των άνάγκας
άλλά καί νά δημιουργήσουν ιδίαν προσοδοφόρον έργασίαν.
’Ή δη κατόπιν συσκέψεως τών αρμοδίων υπηρεσιών καί κατόπιν προτάσεων
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τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ της Σωφρονιστικής 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης
κ. Τριανταφυλλίδη, άπό τοϋ 1958 διά τρεις κατηγορίας κρατουμένων εις τάς άγροτικάς φύλακας τής Τίρυνθος ηύξήθη ή άμοιβή τής έργασίας. Διά τά άλλα σωφρονι
στικά καταστήματα τό θέμα μελετάται έν συνδυασμώ μέ τά κέρδη τά όποια πραγμα
τοποιεί ή φυλακή—σωφρονιστήρίον έκ τής έργασίας των καταδίκων. Δυστυχώς
δμως τά συμπεράσματα τής μελέτης δέν είναι ικανοποιητικά, διότι ό δημόσιος
υπάλληλος, προϊστάμενος τής φυλακής, δέν είναι δυνατόν νά άναλάβη μεγάλας πρω
τοβουλίας καί νά έπιδείξη επιχειρηματικόν πνεύμα, λόγω τής έλλειποΰς πείρας καί
λόγω τοΰ ότι εις περίπτωσιν άποτυχίας τής έπιχειρήσεως θά έπισύρη επ’ αΰτοΰ τον
αυστηρόν έλεγχον, μόμφάς καί κυρώσεις. Παρά ταϋτα, είς τάς Κεντρικάς Γυναικείας
Φυλακάς έσημειώθησαν σημαντίκαί πρόοδοι. Αί κρατούμεναι γυναίκες άσχολοϋνταί
δλαι σχεδόν είς τό όφαντήριον καί τό ραφεΐον τής φυλακής, τά όποια διαθέτουν συγχρονίσμένας έγκαταστάσεις καί ήλεκτρικάς μηχανάς. Εις τά άνωτέρω έργαστήρια
παράγεταί τό σύνολον τής άναγκαιούσης ποσότητος υφασμάτων διά τον ιματισμόν
των κρατουμένων καί κλινοσκεπάσματα. Αΐ κρατούμεναι έκτός τής τεχνικής των
καταρτίσεως άμείβονται κατά τεμάχιον παραγωγής μέχρι σημείου ώστε νά φθάση
εις τό τρίτον τήν άμοιβήν τής έλευθερίας εις τον αυτόν κλάδον έργατρίας.
Βέβαια θά ήτο δυνατόν ή άμοιβή των έν λόγω έργατριών—κρατουμένων νά
είναι ϊση προς τήν των έλευθερίων έργατριών, τοϋτο δμως θά ήτο άδικία καί θά
έπέσυρε τήν κατακραυγήν τής κοινωνίας, διότι θά έθετε τάς κρατουμένας είς πλεονεκτικωτέραν θέσιν τών έλευθέρων έργατριών καί θά έμείωνε τήν έκφοβιστικήν άντίδρασιν τής στερήσεως τής έλευθερίας.
Βασική αρχή τής έργασίας τών καταδίκων είναι δπως ό κρατούμενος έξακολουθήση καί είς τήν φυλακήν τήν προηγουμένην δραστηριότητά του καί διά τής
έργασίας προετοιμασθή διά τήν διαβίωσίν του μετά τήν άποφυλάκισίν του. Δυστυχώς
τοϋτο είναι άνέφικτον διότι ούτε τά μέσα τών φυλακών έπιτρέπουν τήν έντός αυτών
άσκησιν δλων τών έπαγγελμάτων, άναλόγως τών κλίσεων καί ροπών τών κρατου
μένων, ούτε καί αί άπαιτήσεις τής σωφρονιστικής πειθαρχίας. "Ετσι κατ’ άρχήν
έχει γίνει παραδεκτόν δπως ή έργασία τών κατουμένων, έφ’ δσον τό έπιτρέπουν
αί συνθήκαι καί τά κοινωνικά συστήματα, άκολουθή τό δόγμα τής ήμι-ελευθερίας.
Δηλ. οί κρατούμενοι νά έργάζωνται καί είς χώρους έκτός τής φυλακής, μετά δέ τό
πέρας τής έργασίας τους νά έπανέρχωνται είς τήν φυλακήν. Φυσικά τό δόγμα καί ή
άρχή αυτή δέν είναι εδκολον νά έφαρμοσθοΰν διότι προσκρούουν είς πλεΐστα έμπόδια,
ιδιαίτερα δέ είς τόν τόπον μας όπου μαστίζεται υπό τής ανεργίας καί ύποαπασχολήσεως άλλά καί γενικώτερον τής άναλόγου όργανώσεως τών σωφρονιστικών μας
υπηρεσιών.
Γενικά έχει διαπιστωθή δτι ή άπασχόλησις τοΰ κρατουμένου καί ή κατά τήν
διάρκειαν τής φυλακίσεως μεταχείρισις αύτοΰ έχει άποδώσει ικανοποιητικά άποτελέσματα τόσον άπό σωφρονιστικής πλευράς, δσον καί ομαλής μεταβάσεως τοΰ κατα
δίκου άπό τήν διαβίωσίν του είς τήν φυλακήν είς τόν έλεύθερον βίον. Είς τόν τομέα
αυτόν τής σωφρονιστικής τακτικής προτείνονται τά κατωτέρω :
α) Χορήγησις μεγαλυτέρας έλευθερίας είς τόν κρατούμενον μέ προσαρμογήν
είς τήν πειθαρχίαν άποδεκτήν ύπ’ αύτοΰ.
β) Μεταφορά τοΰ κρατουμένου έκ κλειστής φυλακής, άναλόγως τής διαγωγής
του, είς «άνοικτόν» σωφρονιστικόν κατάστημα ή τμήμα «προ-άποφυλακίσεως».
γ ) Παροχή είς τόν κρατούμενον ευχερειών δίατηρήσεως στενών σχέσεων
μετά τών συγγενών του καί έπαφής αύτοΰ μέ τόν έκτός τής φυλακής κόσμον.
δ) Ψυχολογική διαπαιδαγώγησις τοΰ κρατουμένου καί προετοιμασία διά τήν
άντιμετώπισιν τών προβλημάτων προσαρμογής είς τόν έλεύθερον βίον. 'Η ειδική
αύτή μεταχείρισις άφορα τούς καταδίκους πού ή άπόλυσίς των έκ τών φυλακών
είναι προσεχής.
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ε) Παροχή άδειων ποικίλης διάρκειας διά δικαιολογη μένας οΐκογενειακάς
ή έπαγγελματικάς άνάγκας.
στ) Παροχή άδειας εις τον κρατούμενον να εργάζεται τήν ήμέραν εις ιδιώτην
εργοδότην ύπό τον δρον τής έπιστροφής μετά τήν έργασίαν του εις τό σωφρονιστικόν
κατάστημα προς δίανυκτέρευσιν.
Τα δύο τελευταία συστήματα—κατά τούς ειδικούς—έχουν τό πλεονέκτημα
δτι θέτουν τούς καταδίκους ύπό δοκιμασίαν διά τήν έλευθερίαν των καί τούς επι
τρέπουν νά ρυθμίζουν προσωπικώς ενδιαφέροντα θέματα σχετικά μέ τήν προσεχή
των άποκατάστασιν. Πάντως διά τήν έφαρμογήν των συστημάτων αυτών πρέπει
νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν αί οίκονομικαί καί κοινωνικαί συνθήκαι έκάστης χώρας
καί νά γίνεται μέ πολλήν προσοχήν ή έπιλογή των κρατουμένων ώστε οί πειραμα
τισμοί πού θά γίνουν νά έχουν καλά άποτελέσματα.
'Ένα άλλο σωφρονιστικόν σύστημα πού σήμερα εφαρμόζεται άπό πολλές
χώρες καί τήν Ελλάδα είναι τής ύπό ορούς άπολύσεως τών καταδίκων. Τό σύστημα
αύτό φυσικά προϋποθέτει τήν έπιτήρησιν τών καταδίκων τής κατηγορίας αύτής.
Πάντως προτού τεθή ύπό έφαρμογήν ένα τέτοιο σύστημα ή μάλλον τύχουν τού εύεργετήματος κατάδικοι πρέπει νά έρευνηθή καί έξετασθή ή δλη πολιτεία τού καταδίκου.
Είδικώτερα πρέπει:
α) Νά καθορισθοΰν κατόπιν μελέτης ή ήμέρα τής ύπό ορούς άπολύσεως τού
καταδίκου ώστε νά συμπέση μέ δυνατότητα άμέσου τούτου άπασχολήσεως.
β) Νά έρευνηθοϋν αί παρεχόμεναι εγγυήσεις τούτου ύπό τού καταδίκου δπως
καί τού προστάτου αύτοϋ δι’ ομαλήν διαβίωσιν ή άποκατάστασιν του.
γ ) 'Η διάρκεια τού χρόνου τής δοκιμασίας ώς καί ή έπιτήρησις τού ύπό
ορούς άπολυομένου χαρακτήρος νά έχη ώρισμένον χρόνον.
δ) ’Ανάλογα μέ τήν προσωπικότητα τού καταδίκου νά έπιβάλλωνται ειδικοί
δροι.
ε) Είς περιπτώσεις κακής διαγωγής ή παραβάσεως τών δρων τής ύπό δρους
άπολύσεως ό κατάδικος νά γνωρίζη καλώς τάς ένδεχομένας κυρώσεις.
Τό σύστημα τής ύπό δρους άπολύσεως τών καταδίκων έφαρμοζόμενον έν
Έ λλάδι διά τών Συμβουλίων Πλημμελειοδικών κατά τούς άρμοδίους τού 'Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης δέν άπέδωσε τά προσδοκώμενα άποτελέσματα καί τούτο διότι
δέν έλήφθη ύπ’ δψιν ή έπελθοΰσα ηθική άνόρθωσις τού καταδίκου κατά τήν παρα
μονήν του εις τό σωφρονιστικόν κατάστημα καί αί παρουσιαζόμεναι δυνατότητες
κοινωνικής άποκαταστάσεώς του. Φυσικά διά νά έπιτύχη τό σύστημα αύτό κατ’ άρχήν
πρέπει ό ύπό δρον άπολυόμενος κατάδικος νά τύχη Ικανής οικονομικής βοήθειας πού
θά τού έπιτρέψη νά άντιμετωπίση τάς άμέσους άνάγκας του καί έν συνεχεία ή άνεύρεσις τής καταλλήλου εργασίας καί κοινωνικής του άποκαταστάσεώς. Και αί άνωτέρω προϋποθέσεις έχουν μεγαλυτέραν σημασίαν διά τούς διανοητικώς ή σωματ'-κώς
άνωμάλους, τούς άλκοολικούς καί τούς τοξικομανείς διά τούς οποίους είναι άναγκαία
ή ειδική θεραπευτική άγωγή.
Γενικά έχει διεθνώς διαπιστωθή δτι ή σωφρονιστική έργασία είναι παράγων
ήθικής καί κοινωνικής διαπαιδαγωγήσεως τών κρατουμένων. 'Η έργασία αύτών
πρέπει νά,ένσωματωθή εντός τής γενικής όργανώσεως τής εργασίας τής Χώρας
καί νά προσαρμόζεται προς τάς ικανότητας καί εί δυνατόν τάς προτιμήσεις τού
άτόμου ώστε νά συντελέση είς τήν προετοιμασίαν αυτού διά τον ελεύθερον βιον.
’Επίσης αί μέθοδοι έργασίας τών καταδίκων νά είναι παραπλήσιοι τών έλευθέρων
εργατών μέ προοπτικήν τήν έξομοίωσίν των.
Έξυπακούεται δτι ή έπαγγελματική κατάρτισις τών άνειδικεύτων καταδίκων
είναι άπαραίτητος διότι δι’ αύτής θά καταστή δυνατόν νά τοποθετηθούν είς έργασίας
καί νά άνεύρουν έργασίαν μετά τήν άποφυλάκισίν τους.
Θεωρείται άναγκαϊον καί τό Κράτος έχει ύποχρέωσιν δπως έξασφαλίζη πλήρη
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εργασίαν εις δλους τούς αρτιμελείς καταδίκους. Προς τούτο είναι ανάγκη δπως άνατίθενται εις τα σωφρονιστικά καταστήματα περισσότερα', παραγγελία', των Δημο
σίων Υπηρεσιών καί χρησιμοποιούνται κατάδικοι διά πλείστας δσας εργασίας τού
Κράτους. Φυσικά ή γενίκευσις ενός τοιούτου μέτρου θά είχε δυσμενή άντίκτυπον
εις τήν αγοράν τής εργασίας είς τον τόπον μας όπου ό άριθμός των ανέργων είναι
σημαντικός. Πάντως δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται καί ή βασική αρχή τής δημιουρ
γίας υγιών κυττάρων τής κοινωνίας καί ή επάνοδος είς τούς ορθούς δρόμους τών
τυχόν παρεκτρεπομένων.
Τό θέμα τής αμοιβής τής έργασίας τών καταδίκων έχει τύχει τής επιδοκι
μασίας καί έφαρμόζεται άπο τό σύνολον τών πολιτισμένων Κρατών. Ή άρχή πού
έπικρατοΰσε άλλοτε, δηλ. ή χορήγησις δώρου είς τούς έργαζομένους καταδίκους,
έχει έγκαταλειφθή καί θεωρείται αντίθετος προς τήν ίσχύουσαν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν. ’Ε πί τού σημείου αυτού προτείνεται δπως καθορισθή κατώτατον ημερο
μίσθιον τού καταδίκου είς ποσοστόν τού κατωτέρου ήμερομισθίου τού έλευθέρου
έργάτου μέ τελικήν έπιδίωξιν τήν έξομοίωσιν τών δύο ήμερομισθίων έφ’ δσον ή
άπόδοσις τής έργασίας θά είναι ίση ποιοτικώς καί ποσοτικώς. Φυσικά είς περι
πτώσεις χρησιμοποιήσεως καταδίκων ύπό ιδιωτών ή επιχειρήσεων, τόήμερομίσθιον
πρέπει νά είναι τού έλευθέρου έργάτου. Τέλος προτείνεται δπωςτό σύστημα τής αμοι
βής τής έργασίας έφαρμόζεται δι’ δλους τούς καταδίκους έφ’ δσον παρέχουν παρα
γωγικήν έργασίαν. Καί έν κατακλεΐδι άναφέρω ότι τό προϊόν τής αμοιβής τής έργα
σίας τού καταδίκου δέν πρέπει νά παραδίδεται έξ ολοκλήρου είς τον κατάδικον. Τό
σωφρονιστικόν κατάστημα οφείλει νά παρακρατή μέρος αυτού πρώτον διά τήν
κάλυψιν τών δαπανών συντηρήσεως τού καταδίκου, τήν άποζημίωσιν τού παθόντος,
τήν συντήρησιν τής οικογένειας τού καταδίκου καί τήν δημιουργίαν μικρού κεφα
λαίου πού θά παραλαμβάνη ό κατάδικος τήν ήμέραν τής άποφυλακίσεώς του. Πάντως
ένα ποσοστόν τού ήμερομισθίου πρέπει νά αποδίδεται είς τον κατάδικον διά τήν κά
λυψιν προσωπικών του άναγκών.
Τό πρόβλημα τής έργασίας τών καταδίκων δέν είναι άπλό. Παρουσιάζει πολ
λές καί ποικίλες κοινωνικές καί οικονομικές πλευρές. Διά τούς λόγους αυτούς είναι
ανάγκη νά καταστρωθοϋν ορθολογικά προγράμματα, νά μελετηθούν αί έπί μέρους
έπιπτώσεις έπί τής άγοράς τής έργασίας καί τό σπουδαιότερου αί πιθαναί σωφρονιστίκαί άποδόσεις ώστε ό κατάδικος μετά τήν άποφυλάκισίν του νά προσαρμόζηται
εύκολώτερον είς τον έλεύθερον βίον.
Διότι αναμφισβήτητα ή έργασία τών καταδίκων είναι ένα εύεργέτημα τής Πο
λιτείας προς τούς καταδίκους πού έμπρακτα δεικνύουν μεταμέλειαν διά τήν έγκληματ'.κήν των πράξιν καί παρέχουν τά έχέγγυα δτι δέν θά ύποπέσουν έκ νέου είς
άδικη μα.
Ή μετασωφρονιστ'-κή ζωή τού κάθε καταδίκου έχει τήν σπουδαιοτέραν ση
μασίαν. Διότι ό πρώην κατάδικος πρέπει νά μή γίνη ύπότροπος καί νά έξελιχθή είς
παραγωγικόν κοινωνικόν κύτταρου. Διά τον λόγον αύτόν τό Κράτος οφείλει νά παρακολουθή καί ένδιαφέρεται διά τήν μετασωφρονιστικήν ζωήν τών καταδίκων. Διά τής
όργανώσεως τών καταλλήλων ύπηρεσιών καί τής συνεργασίας μετά ιδιωτικών οργα
νώσεων, τών κοινωνικών λειτουργών κλπ. είναι δυνατόν νά προσφέρη άνεκτιμήτους
ύπηρεσίας είς τον τομέα τής περιστολής τής έγκληματικότητος. Καί τό^τπουδαιόερον πρέπει νά άποκατασταθή τό ήθικόν τού καταδίκου ώστε νά μή θεωρή έαυτόν
ώς μειονεκτοΰντα τών άλλων άτόμων καί τούτο θά έπιτευχθή όταν τό Κράτος καί οί
έργοδότες δέν διστάζουν νά δίδουν έργασίαν είς πριρην καταδίκους.
Οί ειδικοί καί οί άρμόδιοι έχουν ύποχρέωσιν νά μελετήσουν τό θέμα καί νά
δώσουν διά τής μελέτης αύτού όρθάς κατευθύνσεις είς τήν Πολιτείαν διά τήν έφαρμογήν συστημάτων πού θά συντελέσουν είς τό νά μειωθή ή έγκληματικότης είς
τον τόπον μας.
ΔΗΜ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ
ΤΩΝ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ
’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest»,
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Μετά άπό την πρώτη συνάντησι, ό Λίντμπεργκ προσπαθούσε νά συγκέντρωση
άλλα λύτρα καί ήθελε νά συναντήση τον Κούρτις. Τώρα, μετά τις διαπραγματεύσεις
μέ τον Τζών πού κατέληξαν σέ σιωπή καί άποτυχία, ήταν απελπιστικά άνυπόμονος
νά μάθη έάν ό Κούρτις είχε πρόοδο στις επαφές του.
Πράγματι ό Κούρτις είχε σημειώσει πρόοδο.
Του άνέφερε- ότι μερικές ήμέρες πρωτύτερα, ή σπείρα τοϋ είχε δώσει τή διεύθυνσι ενός σπιτιού στή Νιούαρκ καί τοϋ είπαν νά πάη εκεί μόνος του. ’Εκεί συνάν
τησε τον Σάμ καί άλλους δύο άνδρες. 'Ο ένας ήταν ό πλοίαρχος τοϋ σκάφους πάνω
στο όποιο έκρατεΐτο τό παιδί. 'Ο άλλος λεγόταν Τζών—άναμφιβόλως ό ίδιος Τζών
πού είχε διαπραγματευθή μέ τον Δρ. Κόντον— |Ίατί τα χαρακτηριστικά του συμφωνοΰσαν άκριβώς μέ έκεΐνα πού περιέγραψε ό Δρ. Κόντον. Τελικά ώς άδιαφιλονείκητη άπόδειξι περί τής ταυτότητός του, ό Τζών είχε δείξει στον Κούρτις ένα δέμα
γραμματίων των όποιων οί αυξοντες αριθμοί έδημοσιεύοντο στον πίνακα των γραμ
ματίων των λύτρων.
Κατά τήν διάρκειαν των έπομένων ολίγων ήμερων, 6 Κούρτις βρισκόταν σέ
στενή έπαφή μέ τον Λίντμπεργκ. Έπληροφόρησε τον συνταγματάρχη ότι τήν νύκτα
τής 19 πρός τήν 20 ’Απριλίου, όχι μόνο είδε τά μέλη τής σπείρας, ξανά, άλλά τον
είχαν άνεβάσει μάλιστα στή σκούνα τους, ενα αλιευτικό πλοίο μέ δύο ιστούς πού
έφερε τό όνομα «Μαίρυ Β. Μόςς». Αύτό έ'γινε μέ μεγάλη στρατηγική. Δύο γυναίκες
άπό τήν ακτή βρισκόντουσαν σέ έπαφή μέ τό πλοίο μέσω ενός άσυρμάτου πού τον είχαν
κρυμμένο μέσα σ’ ένα παληό Φόρντ Σεντάν. Ό Κούρτις μεταφέρθηκε σ’ ένα πλησίον
σημείο τοϋ άκρωτηρίου Μαίη τής Νιού Τζέρσεϋ, όπου τον έπεβίβασαν στή σκούνα.'
"Οταν άνέβηκε στο σκάφος, διαμαρτυρήθηκε πρός τούς άπαγωγεΐς γιατί
ζητούσαν δεύτερα λύτρα. ’Αλλά οί γκάγκστερς γέλασαν. Τοϋ δήλωσαν ότι πάντοτε
ύπολόγιζαν σέ δύο πληρωμές. Καί αύτή τή φορά ζητούσαν άπό τον Λίντμπεργκ νά
δεχθή νά μή δημοσιεύση τούς αυξοντας άριθμούς.
'Ο Λίντμπεργκ ύποσχέθηκε νά πράξη όπως επιθυμούσαν οί γκάγκστερς καί
ώρίσθηκε ένα ραντεβού στ’ άνοικτά τής νήσου Μπλοκ. 'Η συνάντησις άπέτυχε. Οί
άπαγωγεΐς συνάντησαν πολλές βάρκες κοντά στο νησί πού φοβήθηκαν, άνέφερε
ό Κούρτις. Τώρα ήθελαν ένα δεύτερο ραντεβού 20 μίλλια άνοικτά άπό τήν άκτή τής
Βιρτζίνια.
Τήν Παρασκευή 22 ’Απριλίου, ό Λίντμπεργκ επιβιβάσθηκε στή Νόρφολκ
στο γιώ τ «Μάρκον», ένα θαυμάσιο πλοίο, τό όποιο είχε τακτοποιήσει ό Κούρτις
νά είναι έτοιμο γιά τό σκοπό αύτό. Πάνω στο σκάφος ήταν ό υποπλοίαρχος Τζώρτζ
Ρίτσαρντ, ένας πιλότος πού είχε όρισθή άπό τό Ναυτικό γιά νά βοηθήση στήν έρευνα,
ό πλοίαρχος Κέννεθ Χουάϊτιν, διοικητής τού ναυτικού άερολιμένος τής Νόρφολκ,
ό Κούρτις καί ένας άπό τούς πλέον στενούς φίλους του, ό ’Έντουϊν Μπρούς. 'Ο ύποπλοίαρχος Ρίτσαρντ καί ό πλοίαρχος Χουάϊτιν ήταν ώπλισμένοι μ’ ένα αύτόματο
όπλο, τουφέκια καί πιστόλια.
Τή νύκτα έκείνη, στις 6.40', τό «Μάρκον» άνοίχτηκε στή θάλασσα καί κατά
τά χαράματα είχε φτάσει στο σημείο συναντήσεως. Ά π ό τή γέφυρα, ό Λίντμπεργκ
καί οί άλλοι έπιβαίνοντες παρατηρούσαν τήν άδάμαστη θάλασσα, χωρίς νά βλέπουν
πουθενά τό πλοίο. Ή έρευνα συνεχίσθηκε στά χαμένα όλη τήν ήμέρα. Α ρ γά τό
άπόγευμα τό γιώ τ έπέστρεψε στο λιμάνι.
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Τίς έπόμενες οκτώ ήμέρες ό καιρός ήταν ενάντιος καί τό «Μάρκον» δεν μπο
ρούσε νά,βγή άπό τό λιμάνι. 'Ό ταν τό γιώ τ άνοιγόταν, 6 Λίντμπεργκ βοηθούσε συχνά
στο πηδάλιό. ΤΗταν ήρεμος, άλλα τό πλοίο των άπαγωγέων δεν φαινόταν πουθενά.
Μια μέρα έπιβιβάσθηκε στο γιώ τ ό ναύαρχος Μπάρατζ καί ό Λίντμπεργκ τοϋ περιεγραψε την άναποτελεσματική έρευνα. «Είναι οί χειρότερες ήμέρες τής ζωής μου»
τοϋ είπε.
Τέλος, στις 6 Μαΐου, ό Κούρτις βγήκε στην ξηρά μετά άπό ένα ταξίδι καί
έπιστρέφοντας στο πλοίο άνήγγειλε δτι οί άπαγωγεϊς ήρθαν σ επαφή μαζί του.
“Ηθελαν νέο σημείο συναντήσεως, αυτή τή φορά στά ΰδατα τής Νιού Τζέρσεϋ.
Ό Λίντμπεργκ, ό Μπρούς καί ό Ρίτσαρντ πήγαν άμέσως στή Νέα 'Τόρκη καί
επιβιβάσθηκαν σ’ ένα δικάταρτο ιστιοφόρο μήκους 30 μέτρων πού έφερε τό δνομα
«Κατσαλότ», τό όποιο ήταν εΐδικώς ναυπηγημένο γιά νά άντέχη στις θαλασσοτα
ραχές. Γιά μιά φορά άκόμα ό Λίντμπεργκ είχε άνακτήσει τό ήθικό του. 'Ύστερα άπ’
δλες τίς έκνευριστικές άναβολές, ήταν βέβαιος δτι ό γυιός του θά ήταν γρήγορα στα
χέρια του.
'Η έρευνα δμως συνεχιζόταν εις μάτην, νύκτα καί ήμέρα, μέσα στή θαλασσο
ταραχή.
Σ τις 10 Μαΐου τό ιστιοφόρο έπέστρεψε στο λιμάνι καί ό Κούρτις άποβιβάσθηκε γιά νά προσπαθήση νά μάθη τί συνέβαινε. ’Επέστρεψε στο πλοίο μέ δχι εύχάριστα νέα. Ε ίχε συναντήσει τή μιά γυναίκα πού έχειρίζετο τον άσύρματο σέ μια
καλύβα στο άκρωτήρι Μαίη. Ό καιρός χειροτέρευε, τοϋ είπαν οί γκάγκστερς, καί
επιθυμούσαν νά επιστρέφουν τό παιδί δσο τό δυνατόν τό συντομούτερο. Ά λλα το
σημεϊον συναντήσεως' έπρεπε νά άλλάξη πάλι. Αύτή τή φορά τό ραντεβού θά ήταν
στ’ άνοικτά τής Φάϊβ Φάδομς Μπάνκς. Τό σύνθημα άναγνωρίσεως θα δινόταν με
ένα φως άπό τό κατάρτι τοϋ πλοίου.
’Αλλά τήν έπομένη ήμέρα ό καιρός ήταν τόσο άσχημος πού δεν έπέτρεψε στο
«Κατσαλότ» νά βγή άπό τό λιμάνι. Ό Κούρτις άφησε τό πλοίο καί συναντήθηκε μ’
ένα δημοσιογράφο τής έφημερίδος «Χέραλντ Τρίβιουν» τής Νέας Ύόρκης. 'Η εφη
μερίδα τοϋ προσέφερε 25.000 δολλάρια έάν είχε τήν συνέντευξί του άμέσως μετά τήν
έπιστροφή τοϋ παιδιού. Ό Μπρούς καί ό Ρίτσαρντ άφησαν τό πλοίο καί έπισκέφθηκαν τή Νέα 'Τόρκη. Ό Λίντμπεργκ παρέμεινε επί τοϋ πλοίου.
Τελικά, τήν Πέμπτη στις 12 Μαΐου, ή τρικυμία έκόπασε. Ό Κούρτις έπέ
στρεψε καί τό ιστιοφόρο άνοίχθηκε καί πάλι στή θάλασσα. 'Ό ταν πλησίασε τό Φάϊβ
Φάδομς Μπάνκς, άρχισε νά βρέχη καί ή όρατότης δεν ήταν καλή. Ό Λίντμπεργκ
έδινε συνεχώς σήματα άπό τον ιστό τοϋ πλοίου, άλλά καμμιά άπάντησις.
Στήν ξηρά, στή Σάουερλαντ, έβρεχε έπίσης τήν ήμέρα εκείνη. 'Ένα φορτηγό
αύτοκίνητο τοϋ Ούΐλλιαμ Ά λλεν, φορτωμένο ξυλεία, προχωρούσε σταθερά στήν
όδό πού συνδέει τήν Πρίνσετον μέ τήν Χόουπγουελ. 'Ένας λεπτός νέγρος υπάλληλος,
συζητούσε μέ τον σύντροφό του Ό ρ β ιλ Γουΐλσον καί τού έλεγε δτι θά ήταν ευτυχής
δταν θά τελείωνε ή άπογευματική έργασία καί θά μπορούσε νά έπίστρέψη στή σύ
ζυγό του καί τά παιδιά του, στή Τρέντον.
Μετά τό μικρό χωριουδάκι Μάουντ Ρόουζ, ό “Αλλεν φρενάρισε στο ρείθρο
τής οδού, εξηγώντας στον Γουΐλσον δτι είδε κάτι. Ό Γουΐλσον δμως τού απάντησε
δτι έπρεπε νά προβλέψη νά σταθμεύση τουλάχιστο κοντά σέ σταθμό άνεφοδιασμοΰ
βενζίνης.
Ό Ά λλεν κατέβηκε καί προχώρησε περί τά 30 μέτρα μέσα στά σφενδάμια καί
τίς ξυλοκερατιές. Σκύβοντας τό κεφάλι του κάτω άπό ένα χαμηλό κλώνο, σταμάτησε
γιά λίγο. Μετά προχώρησε σιγά γιά νά έξετάση τό άντικείμενο πού είχε ίδή.
ΤΗταν μέσα σέ μιά μικρή λακκούβα, μισοσκεπασμένο άπό ξερά φύλλα καί
λάσπη. Θά είναι σκελετός κανενός ζώου, σκέφθηκε ό “Αλλεν. Κοίταξε άπό πιο κοντά.
"Ενα μικρό άνθρώπινο πόδι προεξείχε άπό τό άνάχωμα.

Ή άπαγωγή τοϋ βρέφους των Λίντμπεργκ
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'0 ’Άλλεν έτρεξε πίσω στο αυτοκίνητο. «Θεέ μου ένα νεκρό παιδί είναι έκεΐ
πέρα».
'Ο Γου'ίλλιαμ ώδήγησε τό αύτοκίνητό του στη Χόουπγουελ όπου άνέφερε τό
γεγονός στήν άστυνομία. ’Αμέσως ένα άστυνομικός έφτασε στο σημείο δπου ήταν
ό λάκκος. Γονάτισε, σήκωσε τό μικρό σώμα καί τό γύρισε. ’Έβγαλε άπό τή τσέπη
του μια φωτογραφία ένός παιδιού καί τήν παρέβαλε μέ τό μικρό κεφαλάκι. Δεν
χρειάσθηκε νά καταλήξη σέ συμπέρασμα.
Μερικά λεπτά άργότερα έφτασε ό επιθεωρητής τής άστυνομίας τής Νιού
Τζέρσεϋ, Χάρρυ Γουώλς. 'Ο Γουώλς σκέφθηκε δτι έπρεπε νά έξασφαλίση καί άλλη
άπόδοίξι περί τής ταυτότητος τοϋ πτώματος προτού νά είδοποιήση τήν οικογένεια.
Ά φοϋ έξέτασε τό ύφασμα των ενδυμάτων πού ήταν κολλημένα πάνω στο
πτώμα, πήγε στήν κατοικία τών Λίντμπεργκ καί μέ τήν ηρεμία τοϋ άστυνομικοΰ,
ρώτησε τήν Μπέτυ Γκάου έάν είχε τίποτε δείγματα άπό τά νυκτερινά φορέματα τοϋ
παιδιού. 'Η Μπέττυ άπάντησε δτι είχε άκριβώς έκεΐνο πού ζητούσε. Κατά τή νύκτα
τής άπαγωγής είχε φτειάξει μιά πρόχειρη νυκτερινή ρόμπα γιά τό παιδάκι άπό ένα
βαμβακερό μεσοφόρι. Είχε άκόμα τά ύπολείμματα άπό τό μεσοφόρι καί τή μπλε
κλωστή πού χρησιμοποίησε στο ράψιμο. Τά έδωσε στον επιθεωρητή. 'Ο Γουώλς
γύρισε πίσω στο λάκκο. Τό φόρεμα τοϋ παιδιοΰ καί τά ύπολείμματα τοϋ υφάσματος
ήταν δμοια. Τό ίδιο καί οί μπλε κλωστές.
'Η μακροχρόνια έρευνα γιά τον Τσάρλς Λίντμπεργκ είχε τελειώσει πιά. 'Ο
Γουώλς έπέστρεψε στο σπίτι τών Λίντμπεργκ καί άνέφερε τό γεγονός στον συν
ταγματάρχη Σβάρτζκοπφ. 'Η είδησις δόθηκε τηλεγραφικώς στο «Κατσαλότ» καί
τώρα έπρεπε νά τό είποϋν καί στήν "Αννα Λίντμπεργκ. 'Ο Σβάρτζκοπφ μπήκε στο
δωμάτιο δπου βρισκόταν ή "Αννα μέ τή μητέρα της καί περίμεναν τήν είδοποίησι
κάθε μέρα άπό ώρα σέ ώρα, άπό τότε πούό Τσάρλς είχε άναχωρήσει γιά νά συνάντη
ση τούς άπαγωγεΐς κάπου στον ’Ατλαντικό.
Τις είπε δτι είχε άσχημα νέα. Έ ν συνεχεία άνεκοίνωσε τήν ε’ίδησι μέ τρόπο
δσο μπορούσε πιο ευγενικό. "Οταν τελείωσε, ή Κα Μόρρου άγκάλιασε τήν κόρη της.
Ό Σβάρτζκοπφ βγήκε ήσυχα άπό τό δωμάτιο.
"Υστερα άπό λίγο έδωσε τήν είδη σι στή δημοσιότητα.
Έ ν τώ μεταξύ καμμιά άπάντησις δέν είχε ληφθή άπό τό «Κατσαλότ», παρά
τά επανειλημμένα σήματα πού τοϋ είχαν διαβιβασθή. Μήπως είχε πάθει βλάβη ό
άσύρματός του; "Οταν ή είδησις έφτασε στον συνταγματάρχη Μπρέκινριτζ, στο γρα
φείο του στή Νέά 'Υόρκη, τό θεώρησε τραγική ειρωνεία δλος ό κόσμος νά γνωρίζη
δτι τό παιδί τών Λίντμπεργκ ήταν νεκρό, ένώ ό πατέρας του έξακολουθοΰσε νά
έρευνα τις θάλασσες. Ειδοποιήθηκε ή άκτοφυλακή καί τά περιπολικά έκινητοποιήθηκαν προς άνεύρεσιν τοϋ ιστιοφόρου. Έ ν τούτοις όταν τό θαλασσοδαρμένο « Κα
τσαλότ» μπήκε σέ λιμάνι έκείνη τή νύκτα, δέν έλαβε κανένα σήμα. Ούτε σκάφη τής
άκτοφυλακής τό είχαν συναντήσει.
'Ο Κούρτις καί οί άλλοι βγήκαν στήν ξηρά, ένώ, ώς συνήθως, ό Λίντμπεργκ
έμεινε πάνω στο πλοίο. Μετά άπό λίγη ώρα ό Έ ντουϊν Μπρούς καί ό ύποπλοίαρχος
Ρίτσαρντ έπέστρεψαν άπό τή Νέα 'Υόρκη. 'Ο Λίντμπεργκ τούς χαιρέτησε καί τούς
άνέφερε δτι καί κατά τήν ημέρα αυτή είχε άποτυχία, ίσως τήν έπομένη ημέρα νά
είχε καλύτερη τύχη.
'Ο Μπρούς καί ό Ρίτσαρντ άλληλοκοιτάχθηκαν. Μετά ό Μπρούς κατέβαλε
προσπάθεια νά μιλήση. «Συνταγματάρχα, τό βρήκαν τό παιδί». 'Η φωνή του κό
πηκε άπότομα καθώς ό Λίντμπεργκ τον κοίταξε. Μετά ό νεαρός πατέρας μίλησε μέ
φωνή σφιγμένη άπό τήν έντασι.
—«Τό βρήκανε;»
Ό Μπρούς άποτελείωσε γρήγορα τή φράσι του: «Είναι νεκρό».
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Στο δάσος, κοντά στη Χόουπγουέλ, αστυνομική φρουρά φύλαγε γύρω άπό τον
άβαθή λάκκο πού βρισκόταν τό πτώμα. Πλησίον, στον ξεπλυμένο άπ’ τη βροχή
δρόμο, τά αύτοκίνητα συνωθοΰντο τό ένα πίσω άπό τ ’ άλλο. Πολλοί περίεργοι είχαν
έρθει άκόμα πεζοί. Τό πλήθος καί τά αύτοκίνητα ήταν τόσο πυκνά, ώστε ή κυκλοφο
ρία ήταν άδύνατος. Οί μικροπωλητές έτρεξαν εκεί μέ τά φιστίκια καί τά πασατέμπο
καί μέ κάρτ—ποστάλ πού απεικόνιζαν τήν κατοικία των Λίντμπεργκ. 'Ένα άναψυκτήριο έγκαταστάθηκε αμέσως καί ή μυρουδιά άπό τά ψημένα λουκάνικα γέμισε
τον άέρα.
Περισσότερα πλήθη συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο τοϋ Τρέντον καί τό
απόγευμα τής Παρασκευής —13 Μαιου— ή υπομονή τοϋ πλήθους ικανοποιήθηκε.
"Ενα αύτοκίνητο έφτασε καί κατέβηκε άπ’ αύτό ό συνταγματάρχης Λίντμπεργκ»
Δεν φορούσε καπέλλο καί φαινόταν κουρασμένος. Τον άκολουθοϋσε ό συν
ταγματάρχης Μπρέκινριτζ. 'Ο Λίντμπεργκ προχώρησε γρήγορα προς τό νεκροφυ
λάκιο. Ό Μπρέκινριτζ σταμάτησε καί κοίταξε ένα ψηλό γνώριμο άνδρα άνάμεσα
στο πλήθος. Ή τα ν ό Δρ. Κόντον.
Μέσα στο δωμάτιο όπου βρισκόταν τό πτώμα, ό Σβάρτζκοπφ καί οί άλλοι
παρακολουθούσαν τον Λίντμπεργκ πού προχωρούσε προς τό τραπέζι πού ήταν
σκεπασμένο μέ ένα σεντόνι. «Ξεσκεπάστε το» είπε. 'Ένας υπάλληλος άπέσυρε τό
κάλυμμα.
'Ο Λίντμπεργκ κοίταξε τό γυιό του. Τό πρόσωπό του κοκκίνησε. ’Έσκυψε
άπό πάνω, εξέτασε στο στόμα, μέτρησε τά δόντια. Μετά έξήτασε μιά μικρή άτέλεια τήν οποία είχε έκ γενετής τό παιδί του: δύο έφαπτόμενα δάκτυλα στο δεξί
του πόδι.
—«Είμαι άπολύτως βέβαιος ότι είναι τό παιδί μου» είπε.
Μέχρι τής στιγμής εκείνης ή άστυνομία τής Νιού Τζέρσεϋ ενεργούσε μυστικά
καί περιωρισμένα, φοβούμενη μήπως μέ τις ένέργειές της έπέμβη στις διαπραγμα
τεύσεις τών λύτρων. Τώρα πού είχε βρεθή τό πτώμα, ό συνταγματάρχης Σβάρτζ
κοπφ άνήγγειλε ότι θά κατεβάλλετο κάθε δυνατή προσπάθεια προς σύλληψιν τών
άπαγωγέων.
Τό πρώτο βήμα, κατά τον Σβάρτζκοπφ, ήταν νά λάβουν όλες τις πληροφορίες
άπό τον Δρ. Κόντον, τον Κούρτις καί τον Ρόσνερ σχετικώς μέ τις επαφές τους μέ
τούς άπαγωγεΐς. Ή τα ν φανερό ότι οί τρεις αύτοί άνδρες είχαν πέσει θύματα μεγάλης
άπάτης. Καί οί τρεις προσήχθησαν γιά νά έξετασθοϋν στο σπίτι τοϋ Λίντμπεργκ.
'Ο Ρόσνερ έδωσε άμέσως τήν κατάθεσί του. Είχε έρθει έκατοντάδες φορές
σ’ επαφή μέ τον ύπόκοσμο, ώς έπί τό πλεΐστον άνθρώπους τής ρουλέττας καί χαρτοπαίκτας, οί όποιοι προσπαθούσαν νά εισχωρήσουν στήν ύπόθεσι. Μιά έπαφή τοϋ
φάνηκε ότι ήταν άπ’ εύθείας μέ τούς άπαγωγεΐς, άλλά δέν συνεχίσθηκε.
Στο τέλος τής έξετάσεως, ύποσχέθηκε νά κάνη τό παν όπου μπορούσε γιά νά
βοηθήση τήν ’Αστυνομία.
Ε π ίσ η ς ό Δρ. Κόντον εξιστόρησε τά γεγονότα άπό τήν άρχή. Καθώς έδιδε
τήν κατάθεσί του, τον διέκοπτεν συνεχώς μέ έρωτήσεις. Τις δεχόταν όλες παρ’ όλο
πού πολλές έξ αύτών προσπαθούσαν νά άμφισβητήσουν τον ρόλο του ή ύπέθεταν ότι
’ίσως δέν έλεγε όλα όσα ήξερε. Γαλήνιος ό Δρ. Κόντον άπαντοϋσε καί άποδείκνυε
ότι όλες οί ένέργειες πού είχε κάνει είχαν έπιδοκιμασθή άπό τον Λίντμπεργκ καί
Μπρέκινριτζ.
'Ο Κούρτις, επίσης φαινόταν πρόθυμος νά βοηθήση. ’Έδωσε λεπτομερή περι
γραφή τής σκούνας ή οποία διεβιβάσθη στήν άκτοφυλακή καί διατάχθηκε άμέσως
γενική έρευνα τής άκτής άπό τή Νέα Σκωτία μέχρι τή Φλωρίδα.
Οί άστυνομικοί άντελήφθηκαν άμέσως ότι ό Κούρτις διετύπωνε κάπως
συγκεχυμένα μερικά κύρια σημεία τών ενεργειών του. Παραδείγματος χάριν δέν
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μπορούσε νά θυμηθή πού είχε συναντήσει τις δύο γυναίκες μέ τή Φόρντ Σεντάν πού
είχε τον άσύρματο. Μετά άπό ερευνά πού κράτησε ένα ολόκληρο άπόγευμα δεν
μπόρεσε νά βρή τό σπίτι στή Νιούαρκ όπου είχε συναντήσει τον Τζών. Καί τελικά
δεν μπόρεσε νά προσδιορίση την καλύβα στο άκρωτήρι Μαίη, δπου είχε συναντήσει
μιά άπό τις γυναίκες, στις 10 Μαίου, δηλαδή μόλις πριν τρεις ήμέρες.
Ε κείνο τό βράδυ, ό Κούρτις είχε τήν έντύπωσι ότι όλοι τον άπέφευγαν στο
σπίτι του Λίντμπεργκ. Κανείς δεν συζητούσε μαζί του, μέχρις δτου κατά τά μεσάνυκτα ό επιθεωρητής Γουώλς πήγε κοντά του καί τού πρότεινε νά περπατήσουν έξω
γιά νά πάρουν άέρα.
Στή δροσερή άνοιξιάτικη νύκτα, ό Κούρτις τού μίλησε γιά τά άτομικά του
ζητήματα. Τήν περασμένη άνοιξη, τού είπε, ή εταιρία του είχε πτωχεύσει καί ό
ίδιος ήταν χρεωκοπημένος. ’Εάν δεν ήταν ή γυναίκα του νά τον βοηθήση καί νά τον
νοιώση δέν ήξερε τί θά είχε συμβή.
'Ο Γουώλς τον άκουγε μέ συμπάθεια. Καταλάβαινε, τού είπε, τή μεγάλη του
στεναχώρια. Δέν νόμιζε τώρα ότι θά αισθανόταν καλύτερα έάν ελεγε τήν άλήθεια
σχετικώς μέ τις ένέργειές του στήν ύπόθεσι Λίντμπεργκ;
’Αλλά ό Κούρτις έπέμενε ότι είχε πή τήν άλήθεια.
Ό Γουώλς συνέχισε σάν νά μή τον είχε άκούσει. 'Υπήρχαν πολλά άκαθόριστα
στήν κατάθεσι τοΰ Κούρτις, τόσο λίγες άποδεικτικές μαρτυρίες πού δύσκολα θά
πίστευε κανείς ότι έλεγε τήν άλήθεια.
Σταμάτησαν γιά μιά στιγμή σιωπηλοί. “Υστερα ό Κούρτις μίλησε.
—«Τό μόνο πράγμα πού είπα καί δέν είναι άλήθεια, είναι ότι είδα τά χρήματα
τών λύτρων».
—«Καί γιατί δέν τό είπατε στον συνταγματάρχη Λίντμπεργκ;» είπε ό Γουώλς.
«Αυτό ήταν πού τον έ'κανε νά πιστέψη ότι πράγματι ήσουν σέ έπαφή μέ τούς άπαγωγείς».
Ό Κούρτις τό παραδέχθηκε καί μερικές στιγμές άργότερα μέ ταραγμένη φωνή
έπανέλαβε τήν ομολογίαν του στον πατέρα τοΰ δολοφονηθέντος παιδιού. Γιά μιά
στιγμή ό Λίντμπεργκ κοίταξε σιωπηλά τον Κούρτις. Μετά μ’ ένα μορφασμό άηδίας
βγήκε έ'ξω άπό τό δωμάτιο.
’Ακόμα καί τώρα ό Γουώλς δέν πίστευε ότι ό Κούρτις έ'λεγε όλη τήν άλήθεια.
’Ίσω ς νά ήταν καλύτερα νά τον εξετάσουν πάλι. Ό Κούρτις δέχθηκε ίσχυριζόμενος
όμως άκόμα ότι ή πρώτη του κατάθεσις ήταν σωστή. ’Επί ώρες μιλούσε χωρίς νά
προβή σέ καμμιά νέα ομολογία. Τελικά ό Γουώλς τον διέκοψε. «Γιατί δέν ομολογείς;»
είπε μέ κουρασμένη φωνή. «’Εγώ θά πάω νά κοιμηθώ».
Καθώς σηκώθηκε νά φύγη, ό Κούρτις πήδησε άπότομα άπό τό κάθισμά του.
«Έ ν τάξει. Θά δώσω μιά νέα κατάθεσι» φώναξε. «Φέρτε μου ένα δακτυλογράφο».
Μέσα σέ μισή ώρα ό Κούρτις υπέγραφε μιά πλήρη ομολογία. *Η σκούνα, οί
γκάγκστερς, ό Φόρντ, όλη ή ιστορία, ήταν πλαστά. « Έ γώ έπενόησα έξ ολοκλήρου
τήν ιστορία» έγραφε. Στή δεύτερη κατάθεσι του παραδεχόταν ότι ό άρχιμανδρίτης
Ντόμπσον Πήηκοκ ένδιαφέρθηκε γιά τήν ύπόθεσι μόνο καί μόνο άπό τήν έπιθυμία
του νά γράψουν γ ι’ αυτόν οί έφημερίδες.
Ό άρχιμανδρίτης άρνήθηκε νά έγκαταλείψη τήν κατοικία του στή Νόρφολκ,
οπού ήταν έκτος τής άρμοδιότητος τής άστυνομίας τής Νιού Τζέρσεϋ. Ό Κούρτις
έτέθη αμέσως υπό κράτησιν. Τον έπόμενο μήνα έστάλη στο δικαστήριο μέ τήν
κατηγορία ότι έξηπάτησε τή δικαιοσύνη καί καταδικάσθηκε σέ πρόστιμο 1.000
δολλαρίων καί ένός έτους φυλάκισίν. Ή ποινή τής φυλακίσεως έπαυξήθηκε άργότερα.
Μέχρι τοΰ σημείου τούτου ή άστυνομία τής Νιού Τζέρσεϋ έκράτησε ζηλοτύπως δι* έαυτόν της μόνον τά στοιχεία άπό τήν έξέτασι τής ύποθέσεως. Καθώς οί
έβδομάδες περνούσαν χωρίς αποτέλεσμα, άρχισε νά δημιουργήται κάποια κρί-
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σις. Έ πιδείχθηκε ψυχρότης προς τδ Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ καί τις άλλες ομοσπονδιακές
οργανώσεις πού ήταν επιφορτισμένες μέ την εφαρμογή τοΰ νόμου—καί των οποίων ή
συνδρομή προσεφέρθη άπό τον Πρόεδρο Χοΰβερ, όταν βρέθηκε τό νεκρό βρέφος. Οί
άνδρες τοΰ Σβάρτζκοπφ άγνόησαν τις υποδείξεις του Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ καί δεν χρησι
μοποίησαν τον τεχνικό εξοπλισμό καί άπέπεμψαν τα όργανά του ώς άναρμοδίους
συμβούλους. Οί κριτικοί ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να γίνη παραδεκτόν ότι ή άστυνομία τής Νιού Τζέρσεϋ εμποδίσθηκε στο έργο της όταν υπήρχε ακόμα ελπίδα νά
βρή τό παιδί ζωντανό. "Αν καί έκουσίώς είχε άναστείλει τις ένέργειές της τότε, ήταν
φανερό ότι δεν ήταν σέ θέσι νά τά βγάλη πέρα σέ μια τόσο σπουδαία ύπόθεσι.
Τριάντα αστυνομικοί τής Νιού Τζέρσεϋ είχαν άσχοληθή έπί χιλιάδες ώρες
νά ψάχνουν προς άνεύρεσιν ιχνών καί νά ανακρίνουν διαφόρους ύποπτους. Είχαν
εξετάσει τούς ύπηρέτες, συγγενείς καί φίλους των Λίντμπεργκ καί Μόρροου καί
είχαν άνακρίνει τούς άρχιτέκτονες καί όλους όσους είχαν έργασθή στην άνέγερσί
τής κατοικίας των Λίντμπεργκ. ’Ακόμα, ένας άστυνομικός είχε σταλή στην’Αγγλία
γιά νά ζητήση τη βοήθεια τής Σκότλαντ Γιάρντ, ώς προς την έξέτασι τοΰ παρελ
θόντος τής Μπέττυ Γκάου καί Χουέϊτλυ.
'Η άστυνομία είχε εκπονήσει μιά θεωρία γιά νά έξηγήση τήν αιτία τοΰ θα
νάτου τοΰ παιδιού. Χρησιμοποιώντας τό ίδιο ξύλο, άστυνομίκοί ξυλουργοί, κατα
σκεύασαν μιά σκάλα όμοια ακριβώς μέ τήν έκ τριών τμημάτων άποτελουμένην σκάλα,
ή οποία βρέθηκε κοντά στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια μιας σειράς πειραμάτων πού
έγιναν κάτω άπό τό παράθυρο τοΰ δωματίου τοΰ παιδιοΰ, ή όμοια σκάλα είχε σπάσει
άκριβώς στο ίδιο σημείο πού είχε σπάσει καί ή χρησίμοποιηθεΐσα κατά τήν άπαγωγή, κάτω άπό τό βάρος ενός άστυνομικοΰ μεταφέροντος ένα δέμα μεγέθους 0,80 μ.
καί βάρους 14 κιλών πού άντίπροσώπευε τόν όγκο καί τό βάρος τοΰ άπαχθέντος
παιδιοΰ.
Αυτός πού είχε άνεβή στή σκάλα έπεσε προς τά μέσα, ένώ τό δέμα έπεσε μέ
ορμή προς τόν τοίχο καί τό υποτιθέμενο «κρανίο» τοΰ παιδιοΰ κτύπησε άσχημα πάνω
στή γωνία τοΰ παραθύρου.
Τό άντίγραφο τής σκάλας άπεκάλυψε κι’ άλλη πληροφορία. Τό ξύλο είχε σπάσει
ύπό τό βάρος 81 κιλών. Έ φ ’ όσον τό βάρος τοΰ παιδιοΰ ήταν 14 κιλά, ό άνθρωπος
πού σκαρφάλωσε στο δωμάτιο τοΰ παιδιοΰ έπρεπε νά ζυγίζη τουλάχιστον 67 κιλά
ή καί περισσότερο, νά ήταν έξαιρετικά εύκίνητος διότι τά σκαλοπάτια άπείχαν 0,48
μ. τό ένα άπό τό άλλο, δηλαδή 15 έκατοστά περισσότερο τοΰ κανονικού.
'Ο Σβάρτζκοπφ συγκέντρωσε πληροφορίες άπό άτομα πού εύρίσκοντο πλη
σίον τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος κατά ή προ τής 1ης Μαρτίου. Οί ξένοι ήταν σπάνιοι
στή Σάουερλαντ, άλλά άναφέρθηκε ότι δύο φορές κατά τόν Φεβρουάριο ένας ξένος
είχε θεαθή κοντά στό κτήμα τοΰ Λίντμπεργκ.
Λίγο πριν τό μεσημέρι τής 1ης Μαρτίου μιά πράσινη Σεντάν είχε σταθμεύσει
κοντά σ’ ένα δρομάκι πού ώδηγοΰσε στήν κατοικία τοΰ Λίντμπεργκ. 'Ο οδηγός ήταν
ένας άνδρας, είπε ένας γείτονας στήν άστυνομία, καί υπήρχε μιά σκάλα μέσα στό
αύτοκίνητο. Τήν ίδια μέρα τό άπόγευμα, ένας νεαρός σπουδαστής είχε ΐδή ένα αυτο
κίνητο σταθμευμένο όχι μακρυά άπό τήν κατοικία τών Λίντμπεργκ. Ό οδηγός ήταν
ένας λεπτός μέ αύστηρά χαρακτηριστικά προσώπου καί δίπλα άπ’ αύτόν πάνω στό
μπροστινό κάθισμα βρισκόντουσαν τά τμήματα μιας σκάλας.
’Αλλά καί άν άκόμα ό άνδρας ή οί άνδρες ήταν μέλη τής σπείρας τών άπαγωγέων, ό Σβάρτζκοπφ ήξερε ότι μία άπό τις πρωτεύουσες έρωτήσεις έμεινε άκόμα
άναπάντητος. Πώς οί άπαγωγεΐς ήξεραν ότι τό βρέφος βρισκόταν έκείνη τή νύκτα
στή νέα κατοικία, παρά τή συνήθεια τής οικογένειας νά περνά τις καθημερινές στό
σπίτι τής Κας Μόρροου; Πώς ήξεραν πού ήταν τό δωμάτιο τοΰ παιδιοΰ κατά τό
χρόνο τής άπαγωγής;
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Π ίταν φανερό δτι ή σπείρα είχε βοηθηθή έκ των έσω. Οί υποψίες της άστυνομίας έπεσαν πάνω σέ δύο άτομα.
Τό πρώτο ήταν ό φίλος τής Μπέττυ Γκάου, ένας νεαρός Νορβηγός όνόματι
Χένρυ Τζόνσον. Ό Τζόνσον έγνώριζε καλά τό σπίτι. Είχε πάει έκεϊ τρεις φορές
γιά νά έπισκεφθή τη Μπέττυ. ’Ε πί πλέον έμαθαν δτι ή Μπέττυ είχε άναβάλει μια συνάντησι μ’ αύτόν, γιατί οί Λίντμπεργκ θά ήταν στή Χόουπγουέλ καί δχι στο κτήμα
τής Μόρροου κατά τη νύκτα τής άπαγωγής. Στην πραγματικότητα ό Χένρυ είχε
καλέσει στο τηλέφωνο τη Μπέττυ στή Χόουπγουέλ καί τής μίλησε μιά ώρα περίπου
προ τής διαπράξεως τοΰ εγκλήματος. Φαινομενικώς ευθύς τύπος ό Τζόνσον, έπεισε
γρήγορα την άστυνομία τής Τζέρσεϋ δτι δέν ένέχεται στο έγκλημα, έν τούτοις κρά
τησαν σημειώσεις έν ή περιπτώσει νέες μαρτυρίες έρριχναν αμφιβολίες στο άλλοθι του.
Τό δεύτερο ύποπτο άτομο ήταν ή υπηρέτρια τής κατοικίας τής Μόρροου—ή
Βιολέττα Σάρπ, μιά ωραία Ά γγλίδα 28 έτών. "Ολο τό προσωπικό τής Μόρροου
άγαποΰσε τη Βιολέττα, είδικώς δέ ό οικονόμος Σέπτίμους Μπάνκς, ένας άξιοπρεπής,
συντηρητικός άνδρας, άνεπιλήπτου διαγωγής, ό όποιος προετίθετο νά τις κάνη προ
τάσεις γάμου.
Οί άστυνομίκοί τοΰ Σβάρζκοπφ δέν έμειναν ικανοποιημένοι άπό τις εξηγή
σεις τής Βιολέττας περί τοΰ ποϋ εύρίσκετο κατά τη νύκτα τής άπαγωγής. «'Ένας
γνώριμος» είπε δτι τήν είχε συνοδεύσει στον κινηματογράφο. Τον είχε γνωρίσει μό
λις πριν δύο ήμέρες δταν έκανε τον περίπατό της. Δέν μπορούσε νά θυμηθή τό δνομά
του ούτε καί τον κινηματογράφο. ΎΗταν ακόμα ένα ζευγάρι μαζί τους, άλλά ούτε κι’
αύτών τά ονόματα μπορούσε νά θυμηθή. Έ ν συνεχεία, μέ παραπειστικές έρωτήσεις, ή Βιολέττα άλλαξε τις δηλώσεις της καί ό έπιθεωρητής Γουώλς παρατήρησε
δτι σέ πολλά σημεία άντέφασκε. Σ τις 9 ’Ιουνίου ξέσπασε σέ λυγμούς καί οί άστυνομίκοί σταμάτησαν τήν άνάκρίσι. Τήν άλλη ήμέρα ή Βιολέττα Σάρπς ήπιε ένα ποτήρι
δηλητήριο καί πέθανε πριν προλάβη νά τήν έξετάση ό γιατρός.
'Ο Σβάρτζκοπφ έδωσε πάλι συνέντευξι μέ τούς δημοσιογράφους. « Ή αύτοκτονία τής Βιολέττας Σάρπς» είπε «έπιβεβαιοΐ τις υποψίες μας δτι ήταν γνώστης
τοΰ έγκλήματος».
’Αλλά τήν έπομένη ήμέρα ένας νέος άνδρας όνόματι Έ ρνεστ Μύλλερ παρουσιάσθηκε στο γραφείο τοΰ Γουώλς καί δήλωσε δτι ήταν έκεΐνος πού είχε δώσει
ραντεβού μέ τή Βιολέττα Σάρπς. ’Ε πί πλέον μπορούσε νά κατονομάση τό άλλο ζευ
γάρι πού ήταν μαζί τους. Αυτό πού τον κατέπλησσε—συνέχισε—ήταν γιατί ή Βιολέττα ήρνεϊτο δτι ήξερε τονομά του, ένώ αυτός ήταν άπολύτως βέβαιος δτι τον γνώ
ριζε καλά.
'Η κατάθεσις τοΰ Μύλλερ ελέγχθηκε καί βρέθηκε άπόλυτα άκριβής. Εις άμηχανίαν ευρισκόμενος ό Γουώλς, δήλωσε στούς δημοσιογράφους: «Δέν μπορώ νά
καταλάβω γιατί ή Βιολέττα Σάρπς, έφ’ δσον δέν ήταν άναμιγμένη στήν απαγωγή,
προτίμησε νά πεθάνη παρά νά άποκαλύψη τό ονομα τοΰ Μύλλερ».
'Ο τύπος στήν ’Αμερική καί στήν ’Αγγλία εξαγριώθηκε γιατί δέν ικανοποιή
θηκε μέ τά αποτελέσματα αυτά, 'ΐπεσ τή ρ ιζε μέ βιαιότητα δτι ή άστυνομία τής Νιού
Τζέρσεϋ έξετέλεσε τό φτωχό κορίτσι μέ τις ένέργειές της, έξαναγκάζοντάς το νά
παραφρονήση. Στο Λονδίνο, έγιναν δριμεΐες έπερωτήσεις στή Βουλή τών Κοινο
τήτων καί ό έν Νέφ Ύόρκη Γενικός Πρόξενος τής Μεγάλης Βρεταννίας διατάχθηκε
νά έξετάση καί νά ύποβάλη άναφοράν έπί τοΰ προκειμένου.
"Ολο τό καλοκαίρι ό συνταγματάρχης Σβάρτζκοπφ ήρνεϊτο νά γνωστοποιήση
καί στις άλλες αστυνομίες τά στοιχεία πού είχε συλλέξει.
’Αλλά τώρα μερικά ούσιώδη στοιχεία ήταν άπαραίτητα καί στούς άλλους καί
ιδιαιτέρως στον ύπαστυνόμο Τζαίημς Φίνν τής άστυνομίας τής Νέας 'Τόρκης. Ό
Φίνν έδειξε ιδιαίτερο ένδιαφέρον νά έργασθή προς διαλεύκανσι τής ύποθέσεως Λίν-
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τμπεργκ. Κατά τή μεγαλειώδη υποδοχή πού έγινε στον Λίντμπεργκ το 1927, δταν
έπέστρεψε άπό το Παρίσι, οπότε τοϋ άπενεμήθη το μεγαλύτερο παράσημο, ό Φίνν
είχε τοποθετηθή στήν τιμητική φρουρά τοϋ Λίντμπεργκ. Ό νεαρός πιλότος είχε
θαυμάσει τότε τήν ικανότητα τοϋ άστυνομικοΰ. Λίγες ώρες μετά τήν άπαγωγή τοϋ
παιδιοΰ του, ζήτησε προσωπικά τή βοήθείά του.
Μή έχοντας στή διάθεσί του τά στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει ό Σβάρτζκοπφ
ό Φίνν ήταν ύποχρεωμένος νά περιμένη μέχρις δτου δημοσιεύθηκε ή καταβολή των
λύτρων. Τότε καί μόνο μπόρεσε νά έργασθή πάνω σέ δύο στοιχεία τά όποια ή άστυνομία τής Νιού Τζέρσεϋ δέν μπόρεσε νά κρατήση πλέον μυστικά: Τον αϋξοντα άριθμό
των γραμματίων των λύτρων καί τήν άφήγησι τοϋ Δρος Κόντον σχετικώς μέ τις
διαπραγματεύσεις πού έκανε μέ τον Τζών.
Τον ’Ιούνιο ό Φίνν δημοσίευσε στις εφημερίδες τά χαρακτηριστικά τοϋ Τζών
δπως τοϋ τά περιέγραψε ό Δρ. Κόντον.
«'Ηλικίας 30—35 έτών, ύψος 1,75 μ., άθλητικό σώμα, όμιλεΐ μέ σκανδιναυϊκή
ή γερμανική προφορά, βάρος 70—75 κιλά, λευκή χροιά προσώπου, ξανθή κόμη,
άμυγδαλωτά μάτια, ψηλό μέτωπο, προεξέχον πηγούνι».
Μετά άπό αυτό, γιά τον Φίνν, ή άναζήτησις τοϋ Τζών ήταν πλέον ζήτημα
άναμονής. Ά π ό τις 2 ’Απριλίου καί έντεΰθεν, ήτοι άπό τότε πού είχαν καταβληθή
τά λύτρα, άπό καιροΰ εις καιρόν, διαπιστώνοταν έξαργύρωσις γραμματίων σέ κατα
στήματα καί σέ τράπεζες. Α μέσως μόλις άναφέρονταν ή έξαργύρωσις ενός γραμ
ματίου, έσημειώνονταν ό τόπος μέ μια χρωματιστή καρφίτσα πάνω σ’ ένα χάρτη
στο γραφείο τοϋ Φίνν καί παρακολουθεΐτο ή πορεία. Παρ’ δλα ταΰτα τά άποτελέσματα ήταν άποθαρρυντικά. Τά έξαργυρωνόμενα γραμμάτια ήταν των 5 καί 10 δολλαρίων καί ήταν άδύνατο νά προσδιορίσουν τον χρόνο πού έκαναν τήν έμφάνισι.
Οί έβδομάδες περνούσαν καί οί καρφίτσες πάνω στο χάρτη έπολλαπλασιάζοταν μέ αργό ρυθμό καί κάθε προσπάθεια προσδιορισμού κατέληγε σέ άποτυχία.
'Ο Φίνν σκέφθηκε αν μπορούσε νά κάνη καί κάτι άλλο. Τότε—ήταν ’Οκτώβριος—
θυμήθηκε τό δνομα ενός νεαροΰ Νεοϋρκέζου ψυχιάτρου, τοϋ Δρος Ντάντλεϋ Σόενφελντ, διευθυντοΰ τής έξωτερικής κλινικής τοϋ νοσοκομείου «’Όρος Σινα». Είχε
ακούσει δτι ό Σόενφελντ είχε αναπτύξει μια ενδιαφέρουσα θεωρία σχετικώς μέ τήν
ύπόθεσι Λίντμπεργκ. ’Ενώ ή επίσημος γνώμη τής άστυνομίας ήταν δτι έπρόκειτο
περί ώργανωμένης σπείρας, ό Σόενφελντ πίστευε δτι τό βρέφος είχε άπαχθή άπό ένα
μόνο άνθρωπο, παροτρυθέντα άπό ψυχοπάθεια. Τό ενδιαφέρον τοϋ Φίνν μεγάλωσε
καί προσκάλεσε τον ψυχίατρο στο γραφείο του.
Ό Σόενφελντ έξέθεσεν εύχαρίστως τις ιδέες του. Είπεν εις τον Φίνν δτι άμέσως μετά τήν άπαγωγή είχε ερευνήσει προς άνεύρεσι τών έλατηρίων τοϋ εγκλή
ματος καί ένόμιζε δτι είχε βρή τό κλειδί. Ή ταν ή αίγλη τοϋ ήρωος πού περιέβαλε
τον Λίντμπεργκ. Κάποιος άλλος μέ αυταπάτη περί παντοδυναμίας του, είχε ίδή τον
νεαρό ήρωα ώς άντίπαλό του. Θά σκέφθηκε λοιπόν αύτός δτι έάν προσέβαλε καί
νικούσε τον άντίπαλό του, θά γινόταν πιο διάσημος άπό τον Λίντμπεργκ.
"Ετσι, σύμφωνα μέ τή θεωρία τοϋ Σόενφελντ, ό έρασίτέχνης αύτός διέπραξε
τό έγκλημα μόνος, ριψοκινδυνεύοντας προσωπικά, άκριβώς δπως είχε κάνει ό Λίντ
μπεργκ διασχίζοντας τον ’Ατλαντικό. Τό ποσόν τών 50.000 δολλαρίων πού ζητούσε
ήταν ψιχία γιά μιά ώργανωμένη σπείρα. Περισσότερο σπουδαίο γιά τό δράστη ήταν
ή άπαγωγή τοϋ βρέφους. Ό Σόενφελντ ήταν πεπεισμένος δτι μόνο μέ τό θάνατο τοϋ
μωροΰ θά ικανοποιείτο πλήρως ή άναίσθησία τοϋ άπαγωγέως. Ή άνακάλυψις τοϋ
πτώματος επιβεβαίωσε τον ισχυρισμόν αύτόν τοϋ ψυχιάτρου. Ή θεωρία τοϋ Σόεν
φελντ έβασίζετο στά δημοσιεύματα τών εφημερίδων. ’Εάν δμως μπορούσε νά ίδή
καί νά έξετάση τά σημειώματα τών λύτρων θά μπορούσε νά βγάλη καλύτερα συμπε
ράσματα. Τά σημειώματα ήταν 14 έν δλω.
(Συνεχίζεται)

ΠΟΣ ΕΚΛΑΠΗ ΤΟ ΠΟΡ Τ Ρ Α Ι Τ Ο ΤΗΣ Τ Ζ Ι Ο Κ Ο Ν Τ Α Σ
ΚΑΙ ΠΟΣ Σ ΥΝΕ ΛΗΦΘΗ Ο Α Ρ Α Σ Τ Η Σ
Έ κ του 'Αμερικάνικου περιοδικού «Front
-----------------------------------Page Detective», κατά μετάφρασιν άστυ------------------------------------φύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Προσφάτους πέθανε στή Φλωρεντία της ’Ιταλίας, σέ ηλικία 82 έτών, ό καθη
γητής Τζιοβάννι Πότζι, ό όποιος ήταν αυθεντία στην κατάταξη έργων τέχνης. Ό
θάνατός του έφερε στη μνήμη μας τά γεγονότα πού είχαν άναστατώσει την Ίντερπόλ, την ’Ασφάλεια των Παρισίων καί τήν ’Ιταλική ’Αστυνομία προ πολλών έτών.
Γιατί αύτός ήταν έκεΐνος πού έ'λυσε τό πλέον μυστηριώδες καί τό πλέον αισθηματικό
έγκλημα όλων τών αιώνων, τό έγκλημα τής κλοπής τής Μόνα Λίζα από τό Λούβρο.
Τά γεγονότα πού προκύπτουν άπό τούς κιτρινισμένους φακέλλους τής ’Ασφα
λείας τών Παρισίων, είναι τόσο ζωντανά, ώστε φαίνεται ότι ή καταπληκτική αύτή
ύπόθεσις τού Λούβρου σά να συνέβηκε μόλις χθές.
Πριν 50 χρόνια, τό Παρίσι δεν ήταν καί πολύ διαφορετικό άπό τό σημερινό.
Τότε, όπως καί τώρα, είχε τον Πύργο τού ’Ά ϊφελ, τον μεγαλοπρεπή Ναό τής Σάρλ—
Κέρ, τον καθεδρικό Ναό τής Νότρ Ντάμ, τά βιβλιοπωλεία κατά μήκος τού Σηκου
άνα—καί... κορίτσια, κορίτσια, κορίτσια.
Τότε όπως καί τώρα, ομάδες άπό τουρίστες κατέκλυζαν τήν μεγαλοπρεπή
Γαλλική πρωτεύουσα σάν τά μελίσσια πού μαζεύονται στο τριφύλλι. Οί περισσό
τεροι άπό τούς τουρίστες ήταν ’Αμερικανοί. Οί έπισκέπτριες σπαταλοΰσαν τον περισ
σότερο χρόνο καί τά περισσότερα χρήματα στά σαλόνια τής μόδας, στις όπερες καί
στήν έπίσκεψι τών συνήθων άξιοθεάτων. Οί προτιμήσεις τών άνδρών ήταν κάπως
διαφορετικές. Χάζευαν μπροστά στά γυμνά τού Φολί Μπερζέρ, ικανοποιούσαν τις
έπιθυμίες τους στά νυκτερινά κέντρα τής Μονμάτρ καί άγόραζαν κάρτ-ποστάλ γιά
νά έχουν νά δείξουν κάτι στά παιδιά όταν θά γύριζαν πίσω στήν πατρίδα τους.
’Αλλά γιά όλους τούς τουρίστες, άνδρες καί γυναίκες, υπήρχε ένα «πρέπει».
Καί αύτό ήταν ή έπίσκεψις τού περιφήμου μουσείου τέχνης, τού Λούβρου, μέ τούς
μυθώδεις θησαυρούς του. Καί μέσα στο Μουσείο, εκείνο πού συνεκέντρωνε τή μεγα
λύτερη προσοχή τών επισκεπτών ήταν καί ή «Μόνα Λίζα».
Ό Λεονάρδο Ντά Βίντσι, ή διασημότερη μεγαλοφυία τής ’Ιταλικής ’Ανα
γεννήσεως, είχε ζωγραφίσει τή Μόνα Λίζα τό έτος 1505. Υ ποτίθεται ότι τό πρό
τυπο τού πορτραίτου ήταν ή σύζυγος ένός φίλου του, τού Ντέλ Τζιοκόντο. Τό έργο
παριστάνει τή νεαρή οικοδέσποινα νά φορή ένα βέλο πάνω άπό τά μαύρα μαλλιά της,
μέ τά χέρια σταυρωμένα καί νά χαμογελά.
Τό αινιγματικό αύτό χαμόγελο τής Μόνα Λίζα ήταν εκείνο πού έκανε τον
πίνακα διάσημο άνά τούς αιώνες, περισσότερο άκόμα καί άπό τή έξαιρετική τέχνη
τού συνόλου τού πορτραίτου. Τί άρά γε νά έσκέπτετο; Γιατί χαμογελούσε;
Κριτικοί καί σπουδαστές έδωσαν χίλιες δυο έξηγήσεις. Ή έρωτηματική έκφρασίς της ένέπνευσε ποιητάς καί συνθέτας. Λέγεται οτι πολλοί άνθρωποι αύτοκτόνησαν γιατί γιά πολλές ώρες κοιτούσαν τήν εικόνα προσπαθώντας εις μάτην νά μαν
τεύσουν τί άκριβώς είχε στο μυαλό της ή Μόνα.
Ό Φραγκίσκος ό I' τής Γαλλίας, κατεγοητεύθη τόσο πολύ άπό τό χαμόγελο
τής Μόνα, ώστε πλήρωσε πάνω άπό 4.000 χρυσές κορώνες γιά τό έργο, παίρνοντάς
εθνικό σύμβολο τής Γαλλίας όπως οί Βερσαλλίες. Τό 1911 ή άξια τού έργου έκτιμήθηκε εις τό ποσόν τών 1.000.000 δολλαρίων.
Πριν 50 χρόνια, όπως καί σήμερα, τό έργο τού Λεονάρδο Ντά Βίντσι, τρα-
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βοΰσε σαν μαγνήτης τα πλήθη πού κατέκλυζαν το Λούβρο. 'Όλοι δμως οί προσερχόμενοι για να θαυμάσουν το έργο δέν ήταν τουρίστες. Σχεδόν κάθε μέρα ήταν έκεϊ ένας
καχεκτικός, κακοντυμένος καί μέ λυπημένη έκφραση άνθρωπος, του οποίου το
στριμμένο μουστάκι, ό σκούφος καί ή φτωχή εξωτερική έμφάνισις μαρτυρούσαν
δτι ήταν καλλιτέχνης.
Ό μικροκαμωμένος αυτός άνθρωπος ήκούετο πολλές φορές να μουρμουρίζη.
«Οί ξένοι είναι κουτοί. Δέν μπορούν να την εκτιμήσουν. Δέν έχουν την ικανότητα
να την καταλάβουν. ’Ώ , Μόνα! Μόνα Λίζα, μόνο για μένα χαμογελάς». Συγχρόνως
έρρίχνε πύρινες ματιές προς τούς καλοντυμένους άνθρώπους γύρω του.
Καμμιά φορά κανένας επισκέπτης κατέφευγε σ’ ένα φύλακα τού Μουσείου
καί παρεπονεϊτο γιά την άποτρόπαιη έμφάνισι τού άνθρώπου αυτού. « Ά , μάλιστα»,
άπαντοΰσε ό φύλακας. «Είναι ένας τύπος. Ά λλα τον ξέρουμε γιατί έργαζόταν έδώ.
Δέν πειράζει κανένα, σάς το εγγυώμαι».
Τα μέλη της διοικήσεως τού Λούβρου δέν μπορούσαν να ύποπτευθοΰν το σχέ
διο πού κατεστρώνετο μέσα στο μυαλό τού άνθρώπου αύτοΰ πού δλο μουρμούριζε.
του καί μόνο.
Την Τρίτη, 22 Αύγούστου 1911, ό Ζάκ Πουπαρντέν, ένας άρχιφύλακας τής
φρουράς τού Μουσείου, άνάλαβε πρωι-πρωΐ την ύπηρεσία του. Την προηγούμενη
νύχτα τήν είχε περάσει μέ κάτι χορεύτριες στά Μπίστρος καί είχε πιή λίγο παρα
πάνω. Κρατώντας το κεφάλι του πού τού πονοΰσε, ό άρχιφύλακας Πουπαρντέν άρ
χισε το κανονικό του δρομολόγιο έπιθεωρήσεως πού έκανε κάθε πρωί πριν ν’ άνοίξουν
οί πόρτες τού Λούβρου γιά τούς επισκέπτες. ’Αφού διαβεβαιώθηκε δτι τά πάντα
ήταν στη θέση τους στά σαλόνια τού πρώτου ορόφου, άρχισε ν’ άνεβαίνη γιά τον
δεύτερο δροφο.
"Οταν ό Πουπαρντέν έφθασεν έκεϊ, προχώρησε μέσα στο μεγάλο ψηλοτάβανο
Σάλον Καρρέ. 'Η αίθουσα αύτή ήταν περίφημη γιατί έκεϊ μέσα είχε γίνει ή στέψις
τού Ναπολέοντος Γ καί τής Μαρίας Λουίζας. ’Επίσης ή αίθουσα ήταν γνωστή σ’ δλο
τον κόσμο άπό το ανεκτίμητα έργα τέχνης ’Ιταλών, 'Ολλανδών καί 'Ισπανών ζωγρά
φων πού έστέγαζε—συμπεριλαμβανομένης καί τής Μόνα Λίζα τού Ντά Βίντσι.
Ό άρχιφύλακας χασμουριόταν καθώς περπατούσε καί έρρίχνε βιαστικές μα
τιές στά άριστουργήματα πού κρεμόταν στούς τοίχους. Αύτές οί απηρχαιωμένες
ζωγραφιές δέν είχαν καμμιά άξία γ ι’ αυτόν. Μερικές φορές διερωτάτο γιατί ερχό
ταν ό κόσμος νά τις ΐδή. Αυτός ό ίδιος ό Πουπαρντέν προτιμούσε πραγματική σάρκα
καί αίμα, σάν τίς χορεύτριες τής προηγούμενης βραδυάς.
Ξαφνικά ό άρχιφύλακας συνήλθε άπο τάόνειροπολήματά του. Στάθηκε καί κοί
ταξε επίμονα κατάπληκτος ένα κενό χώρο στο βόρειο τοίχο. ΤΗταν τό πιο έξέχον σημείο
τού Σάλον Καρρέ καί υπήρχε έκεϊ ένα χαμηλό όρειχάλκινο κιγκλίδωμα γιά νά κρατά
τούς θαυμαστές τών έργων σέ άπόσταση άπο τά πολύτιμα εκθέματα τού Λούβρου.
’Από τη θέση αυτή έπρεπε νά χαμογελά αινιγματικά ή Μόνα Λίζα.
Ό πίνακας δμως έλλειπε!!!
«’Αδύνατον» μουρμούρισε ό άρχιφύλακας «Θεέ μου, αυτό τό ποτό θά μοΰ
στρίψη τό μυαλό». Γύρισε πίσω, έτριψε τά μάτια του, στριφογύρισε καί κοίταξε
ξανά. ’Αλλά καί πάλι ό κενός χώρος ήταν μπροστά του. «Μά τότε είναι πραγματικότης» είπε μέσα του ό Πουπαρντέν. «Δέν ονειρεύομαι. 'Η Μόνα Λίζα έχει έξαφανισθή».
"Ύστερα άπο πολλούς συλλογισμούς, οί όποιοι καθάρισαν τελείως τό μυαλό του
άπό τούς άτμούς τού ποτού, ό Πουπαρντέν κατέληξε στο μόνο λογικό συμπέρασμα:
ό επίσημος φωτογράφος τού Λούβρου θά έπρεπε νά έχη μετακινήσει τό άριστούργημα άπό τον τοίχο καί νά τό έχη μεταφέρει στο στούντιο του γιά νά τό φωτογρα
φίση. Ό άρχιφύλακας κάλεσε άμέσως ένα υφιστάμενό του.
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«Πήγαινε άμέσως στο φωτογραφείο τοϋ κ. Μπράουνς καί νά τοϋ πής να φέρη
άμέσως τή Μόνα Λίζα πίσω στη θέση της» τον διέταξε. «Σέ λίγο θ’ άνοίξουν οί
πόρτες τοϋ Μουσείου καί οί έπισκέπτες θά άπογοητευθοΰν εάν διαπιστώσουν την
άπουσία τοϋ πίνακος».
Πολλές φορές ό φωτογράφος τοϋ Μουσείου είχε κατεβάσει άπό τή θέση τους
σπουδαία έργα τέχνης γιά νά τά φωτογραφίση. ’Αλλά την εργασία αυτή τήν έκανε
πάντα τή νύκτα καί ύπετίθετο δτι πρώτα απ’ δλα οί πίνακες έπρεπε νά είναι τό πρωί
στις θέσεις τους. Ποτέ πριν δέν είχε παρατηρηθή μιά τέτοια άνωμαλία. Θυμωμένος
καί άναμμένος ό Πουπαρντέν βημάτιζε μέσα στο σάλον καρρέ, δταν ό φύλακας έπέστρεψε λαχανιασμένος άπό τό τρέξιμο μέσα άπό τούς διαδρόμους.
«Άρχιφύλαξ» είπε άσθμαίνων ό φύλακας. «'Ο κ. Μπράουνς δέν έχει πάρει
τή Μόνα Λίζα. Τήν είχε πάρει γιά νά τήν φωτογραφίση πριν μερικούς μήνεςγκαί μοΰ
είπε δτι δέν τήν ξαναχρειάσθηκε».
—«Μά τότε ποΰ είναι;» φώναξε ό Πουπαρντέν.
'Η έρώτησις αυτή βασάνισε τούς άσσους τής ’Ασφαλείας των Παρισίων καθώς
καίΧτίς άλλες αστυνομίες της Εύρώπης επί δύο χρόνια.
'Η κλοπή τής Μόνα Λίζα άναφέρθη στον Πιέρ Γκαλμπρέν πρώτο διευθυντή
τοϋ Λούβρου. Μιά λεπτομερής έρευνα άρχισε άμέσως. Έ ν τώ μεταξύ δλοι οί σκοποί
τής βραδυνής φρουράς καί τό προσωπικό καθαριότητος κουβαλήθηκαν άπό τά σπί
τια τους πίσω στο τεράστιο άνάκτορο τής τέχνης.
'Ύστερα άπό μισή ώρα έρευνα σ’ δλες τις γωνίες τοϋ κτιρίου, τό άποτέλεσμα
ήταν νά βρεθή ή κορνίζα τής Μόνα Λίζα, άλλά... ό πίνακας δέν υπήρχε.
"Ενας φύλακας βρήκε τή κορνίζα, μιά μεγάλη καί βαρειά διακοσμητική έργασία, κατασκευασμένη άπό μαϋρο σκαλιστό μαόνι. Ό κλέπτης τήν είχε πετάξει μέσα
σ’ ένα δωματιάκι κάτω άπό τήν κλίμακα κοντά στο βάθρο πάνω στο όποιον ήταν τό
άγαλμα τής ’Αφροδίτης τής Μήλου.
—«Μάλιστα, αυτή είναι ή κορνίζα» είπε ό διευθυντής Γκαλμπρέν. «’Αλλά
ποΰ είναι ό πίνακας;»
—«Είναι σχεδόν φανερό» είπε ό Πουπαρντέν. «'Ο κακοήθης αυτός έβγαλε τό
πανί άπό τήν κορνίζα καί τό πέρασε έξω άπό τό Μουσείο κάτω άπό τή μύτη των
φυλάκων. "Ισως νά τό έβαλε κάτω άπό τό επανωφόρι του ή νά τό τύλιξε καί νά τό
έβαλε μέσα σέ μιά όμπρέλλα τήν όποια κουβάλησε μαζί του προς τον σκοπό αύτό».
—«Κουτέ. 'Η Μόνα Λίζα δέν ήταν ζωγραφισμένη πάνω σέ πανί. ΤΗταν ζω
γραφισμένη πάνω σέ ξύλο. Πάνω σέ χοντρό σανίδι ιταλικής καρυδιάς πού ήταν άδύνατο νά τυλιχθή ή νά διπλωθή ή νά χωρέση κάτω άπό ένα παλτό», τον διέκοψε ό
διευθυντής.
'Ο Γκαλμπρέν έτρεξε στο γραφείο τοϋ προϊσταμένου του Ζάν Ό μόλ, πρώτου
έφορου τοϋ Λούβρου. 'Ο Ό μ όλ άπουσίαζε καί έτσι ό έπιθεωρητής άνέφερε τήν κατα
πληκτική είδηση στον άντικαταστάτη τοϋ εφόρου, Ζώρζ Μπενεντίτ. Ό τελευταίος
διεβίβασε τήν πληροφορία στήν ’Ασφάλεια των Παρισίων.
Σέ λίγο οί ήσυχοι διάδρομοι τοϋ Μουσείου άντηχοΰσαν άπό τά βαρειά βή
ματα των άστυνομικών, οί οποίοι άρχισαν συστηματικώς νά ερευνούν καί ν’ άνακρίνουν. Μεταξύ των πρώτων πού άφίχθησαν στο Μουσείο μέ τούς βοηθούς των ήταν
ό άστυνόμος Ρενέ Λεπίν καί ό Ζάκ Χαμάρ, προϊστάμενος τοϋ τμήματος άναζητήσεων. ’Ακόμα καί ό μεγάλος Άλφόνσος Μπερτιγιόν, ό πατήρ τής έπιστημονικής
μεθόδου διαπιστώσεως τοϋ έγκλήματος, ή όποια φέρει τό όνομά του, ήρθε γιά νά
λάβη προσωπικά μέρος στήν έξέτασι.
'Π κλοπή τής Μόνα Λίζα—ή άφαίρεσίς της μάλιστα άπό έκεί όπου πράγματι
έθεωρείτο ώς ένα εθνικό σύμβολο γιά τή «Μπέλλ Φράνς»—νά ήταν άρά γε ύπόθεσις
έσωτερικοΰ; Αυτή ήταν μιά άπό τις πρώτες ερωτήσεις πού έτέθησαν στήν άστυνομία. Γιά ν’ άπαντήσουν σ’ αυτή άρχισαν νά εξετάζουν καί ν’ άνακρίνουν λεπτό-
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μερώς δλους τούς φύλακες καί το προσωπικό συντηρήσεως τού Μουσείου. Πολλοί
(απέδειξαν άμέσως το άλλοθι των. 'Άλλοι βρήκαν κάποιες δυσκολίες καί μερικοί μά
λιστα έ'φεραν ώς μάρτυρες γυναίκες έλευθερίων ήθών γιά ν’ αποδείξουν που βρισκό
ταν κατά τις προηγούμενες 24 ώρες. Στο τέλος άποδείχθηκαν δλοι αθώοι.
—«Τί λέτε γιά τούς άνθρώπους πού έργάσθηκαν έδώ μέσα;». Ρώτησε ό Χαμάρ τον διευθυντή Γκαλμπρέν.
—«Γι’ αυτούς ομολογώ δτι δεν έχομε άρκετά στοιχεία στ’ άρχεϊα μας» άπάντησε ό Γκαλμπρέν, «αλλά θά προσπαθήσω νά βρω δ,τι μπορώ».
Σέ λίγο έπέστρεψε μέ άρκετές κάρτες στά χέρια του. Οί άστυνομικοί έξέτασαν
δλα τά πρόσωπα πού άναφέρονταν στις κάρτες. ’Αλλά καί πάλι κατέληξαν σέ πλήρη
άποτυχία εις το νά άνακαλύψουν το πιθανό ύποπτο άτομο.
'Η κλοπή έπρεπε νά έχη διαπραχθή τήν προηγούμενη ήμέρα, δηλαδή τήν
Δευτέρα ή τήν νύκτα τής Δευτέρας.
Οί φύλακες πού ήταν τήν Δευτέρα υπηρεσία στήν κυρία είσοδο κατά τις ώρες
πού το Μουσείο ήταν άνοικτο γιά το κοινό, έδήλωσαν μετά πεποιθήσεως δτι το κλαπέν άριστούργημα άπεκλείετο νά έχη περάσει άπό αυτούς. Διότι έν τή έκτελέσει
τοΰ καθήκοντος των είχαν σταματήσει δλα τά άτομα πού έβγαιναν άπο τό Μουσείο
καί τά όποια κρατούσαν δέματα, βαλιτσοϋλες, χαρτοφύλακες ή μεγάλες τσάντες. Τά
άντικείμενα αύτά άνοίχθηκαν καί έρευνήθηκαν λεπτομερώς καί φυσικά δέ βρέθηκε
μέσα σ’ αύτά ή Μόνα Λίζα.
’Επίσης καί οί άλλοι φύλακες πού ήταν στις άλλες εισόδους οί όποιες έχρησιμοποιοΰντο κυρίως- άπο τό προσωπικό, έδήλωσαν δτι είχαν έκτελέσει κι’ αύτοί
προσεκτικά τό καθήκον τους έρευνώντες δσους έξήρχοντο άπο τό Μουσείο.
Τό κατέβασμα τής κορνίζας άπο τον τοίχο καί ή άφαίρεσις άπ’ αυτή τού πίνακος τού Ντά Βίντσι πρέπει νά άπαίτησε κάποιο χρόνο καί σχετική μοναξιά. Σύμ
φωνα μέ τή λογική πρέπει νά πιστευθή δτι ή κλοπή διαπράχθηκε τή Δευτέρα, λίγη
ώρα μετά τό κλείσιμο τού Μουσείου.
■
—«Μήπως ό κλέπτης βρίσκεται άκόμα μέσα στο οίκημα;» υπέθεσε ό άστυνόμος Λεπίν. «Μήπως κρύβεται κάπου σέ κανένα γείσωμα τής στέγης μαζί μέ τήν
λεία του ή κάπου σέ καμμιά σκοτεινή γωνιά τοΰ υπογείου»;
—«Μά κύριε» παρατήρησε ό άρχιφύλακας Πουπαρντέν, «έχομε ερευνήσει τά
πάντα άπο κάτω μέχρι πάνω».
’Εν τούτοις ό Λεπίν έπέμενε νά έρευνηθή γιά πέμπτη φορά τό άχανές Μουσείο.
Χαμένος δμως ό κόπος.
'Ό πω ς έρευνοϋσαν τον δεύτερο καί πρώτο όροφο καί προσπαθούσαν νά κάμουν
αναπαράσταση τοΰ έγκλήματος, ό Χαμάρ πρόσεξε ιδιαιτέρως μιά μικρή σκάλα πού
ώδηγοϋσε κάτω σέ μιά πόρτα πού άνοιγε προς τήν αύλή, στο πίσω μέρος τού κτιρίου.
'Η σκάλα άρχιζε άπό μιά αίθουσα δπου ήταν εκτεθειμένοι ιταλικοί πίνακες, άκριβώς
παραπλεύρως τοΰ σαλόν καρρέ. Καί δέν ήταν μακρυά άπό τό δωματιάκι μέσα στο
όποιο είχε βρεθή πεταμένη ή κορνίζα τοΰ πίνακος.
—«’Α π’ έδώ πρέπει νά έφυγε ό κλέπτης» δήλωσε ό Χαμάρ. «Ποΰ είναι ό φύ
λακας πού ήταν υπηρεσία έδώ κάτω σ’ αύτή τή σκάλα»;
Κανείς δέν ήξερε. Γιατί στήν πραγματικότητα, δέν έτοποθετεΐτο φύλακας σ’
αύτή τήν πόρτα.
—«Μά κύριε» έτραύλισε ό Πουπαρντέν, «αύτή ή μικρή πορτίτσα είμαι βέβαιος
πώς ήταν κλειδωμένη. Θεέ μου πρέπει νά ήταν κλειδωμένη».
—«Φοβάμαι δτι πολύ πιθανόν νά κάνης λάθος άγαπητέ φίλε» άπάντησε ψυχρά
ό Χαμάρ. «Φαίνεται καθαρά ή άμέλεια τοΰ προσωπικού τοΰ Μουσείου. Μιά άμέλεια
πού έπέτρεψε σ’ ένα άλητήριο νά προσβάλη μέ τήν πράξι του τό "Εθνος».
'Η θεωρία τοΰ προϊσταμένου τής άστυνομίας περί τής έξόδου τοΰ κλέπτου
άπεδείχθη θετική δταν ανακαλύφθηκε δτι τό έσωτερικό πόμολο τής πόρτας πού
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ήταν στην αύλή, έλλειπε—πιθανώς ό δράστης τδ έβγαλε για νά άποτρέψη πιθανή
καταδίωξή του. 'Ένας φύλακας βρήκε άργότερα τδ πόμολο μέσα σ’ ένα αυλάκι κοντά
στην έξωτερική πόρτα τής αυλής πού έβγαζε στο δρόμο.
Στο σημείο αύτδ ή έρευνα έφτανε στο αδιέξοδο.
Ή ’Ασφάλεια των Παρισίων έκαυχάτο δτι διέθετε τούς καλυτέρους άστυνομικούς του κόσμου. Αύτδ δμως δεν έλεγε τίποτε επί του προκειμένου. Τα λαγωνικά
πού ήταν διάσημα γιά τις λαμπρές επιτυχίες τους στή δίωξη του έγκλήματος, άκόμα
καί στις πιδ σκοτεινές υποθέσεις, είχαν έλθει σέ αμηχανία μέ την έξαφάνιση τής
Μόνα Λίζα. ’Εξέτασαν ξανά τδ προσωπικδ τοϋ Λούβρου. Κουβάλησαν στδ άνακριτικδ γραφείο δλα τά άτομα πού κατά τδ παρελθδν είχαν διαπράξει κλοπές έργων
τέχνης. Τίποτε δμως δέ βγήκε άπ’ δλα αυτά.
Ή αστυνομία άρχισε νά δέχεται τά πυρά, τις κρίσεις καί τά σκώμματα τού
Παρισινού τύπου. ’Επιεικέστερα τήν άποκαλοϋσαν «ανόητη». ’Ά πειρα σχόλια έγίνοντο περί τοϋ πώς εξαφανίσθηκε δ κλέπτης τής Μόνα Λίζα. Γιατί ό άνθρωπος αύτδς
νά κλέψη ένα πίνακα παγκοσμίου φήμης, ό όποιος θά ήταν άδύνατο νά πουληθή;
Μήπως ήταν κανένας φαρσέρ; ’Ίσως—έτσι υπέθεταν οί εφημερίδες—νά ήταν κανένας
άνισόρροπος.
Τδ περίεργο ήταν δτι κανείς δέν θυμόταν τδν υποσιτιζόμενο εκείνο άνθρωπάκο μέ τδ σκούφο καί τδ στριμμένο μουστάκι πού περιεφέρετο συχνά στδ σαλδν
καρρέ μουρμουρίζοντας μέσα του καθώς παρατηρούσε τούς ξένους τουρίστες—θαυμα
στές τής Μόνα Λίζα. Κι’ έτσι ή έρευνα γιά τήν άνακάλυψη τοϋ δράστου τού διεθνούς
ένδιαφέροντος τούτου έγκλήματος κράτησε δυδ χρόνια.
Στή Φλωρεντία τής ’Ιταλίας ύπήρχεν ένας έπιχειρηματίας, ό σινιόρ Ά λ φρέντο Γκέρι, πού ήσχολείτο μέ άγοραπωλησίες αρχαιοτήτων καί έργων τέχνης.
’Έ βαζε μικρές αγγελίες στις έφημερίδες καί έδίδοντο στις κυριώτερες πόλεις τής
Εύρώπης, μέ τις όποιες προσκαλοΰσε τούς ένδιαφερομένους νά έλθουν σ’ έπαφή μαζί
του έάν είχαν πίνακες, άγαλμάτια ή παλιά έπιπλα τά όποια ήθελαν νά πουλήσουν.
Μέ τδν τρόπο αύτδ συνεκέντρωνε πολλά πολύτιμα αντικείμενα τά όποια έν συνεχεία
μεταπουλούσε σέ συλλέκτας, κερδίζοντας αρκετά χρήματα.
Παρ’ δλον δτι ήταν συνηθισμένος άπδ έκπλήξεις στή δουλειά του, έν τούτοις
μιά μέρα έλαβε ένα γράμμα πού τδν έκανε νά πεταχθή όρθιος άπδ τδ κάθισμά του.
Τδ γράμμα είχε ταχυδρομηθή άπδ τδ Παρίσιμέ ήμερομηνία 30 ’Οκτωβρίου 1913.
Ή τα ν γραμμένο σέ χαρτί πού χρησιμοποιούν οί καλλιτέχνες γιά σκίτσο. Τδ κείμενό
του εϊχεν ώς άκολούθως :
’Αγαπητέ κ. Γκέρι,
Διάβασα μέ ένδιαφέρον τήν άγγελίαν σας στην έφημερίδα «Λέ Φιγκαρό».
’Έ χω στην κατοχή μου τη Μόνα Λίζα τού Λεονάρδο Ντά Βίντσι. Είμαι έκεϊνος πού
τήν άφήρεσε άπδ τοϋ Μουσείο τού Λούβρου καί δέν μπορώ νά τήν κρατήσω περισ
σότερο. Δέν ξέρω τί τιμή προσφέρετε, άλλά είμαι πάρα πολύ φτωχός. Αισθάνομαι
δτι ή Μόνα Λίζα πρέπει νά έπιστρέψη στήν ’Ιταλία δπου καί ανήκει. Τήν αγαπώ καί
ή έπιθυμία μου είναι νά τήν φέρω πίσω στήν ’Ιταλία πού είναι πατρίδα μου δπως είναι
καί πατρίδα τού Ντά Βίντσι.
Θά περιμένω ανυπόμονα άπάντησί σας.
Βιντσέντσιο Λεονάρντι
Ό Γκέρι διάβασε άκόμα δυδ φορές τδ γράμμα. Ά π δ τδ μέτωπό του έτρεχε
κρύος ιδρώτας. Τά χέρια του έτρεμαν. ’Ή π ιε ένα αναψυκτικό γιά νά συνέλθη κι’
έτρεξε στδ μουσείο τέχνης τής άκαδημίας, στήν άπέναντί όχθη τού Άρνου, δπου ό
καθηγητής Τζιοβάννι Πότζι είχε τδ γραφείο του.
Ά κόμα καί τότε, τδ 1913, σέ ηλικία 34 έτών, ό καθηγητής Πότζι ήταν μιά
έξέχουσα προσωπικότης στδν κόσμο τής τέχνης. Διατηρούσε μιά καλή θέση στή
Δημαρχία τής Φλωρεντίας καί έπρόκειτο νά διορισθή διευθυντής ή έφορος τών μου-

9848

Μετάφρ. 'Αναστασίου Βογιατζη

σείων και των μνημείων τής πόλεως, πράγμα πού ήταν μεγάλη τιμή γ ι’ αύτόν, στην
πάλι δπου ό Ντά Βίνστι, ό Μιχαήλ ’Ά γγελο, ό Ραφαήλ και ό Ντονατέλλο είχαν δη
μιουργήσει τα καλύτερα έργα τους.
Παράλληλα μέ τή μεγάλη πείρα καί γνώση της τέχνης, ό καθηγητής ήταν ένας
άνθρωπος μέ κοινά αισθήματα. 'Ο Γκέρι ήταν βέβαιος δτι ό καθηγητής θά τον συνεβούλευε τί έπρεπε νά κάνη.
"Οταν διάβασε το γράμμα πού του έδωσε ό φίλος του, ό καθηγητής Πότζι
έξεπλάγη κι’ αύτός.
—«Δυο χρόνια σιωπή. Δυο χρόνια καί δυο μήνες γιά νάμαστε άκριβεΐς, χωρίς
τήν παραμικρή πληροφορία περί του πού βρίσκεται ή Μόνα Λίζα. Καί τώρα αυτό
έδώ το γράμμα...)).
—«Μήπως πρέπει νά το άναφέρω στήν άστυνομία»;
Ό καθηγητής σκέφθηκε γιά λίγο. «’Ό χ ι. Νομίζω οχι», είπε στο τέλος. «Με
ρικές φορές ή άστυνομία δέν ενεργεί κατάλληλα γιατί δέν καταλαβαίνει τήν ψυχή
τοϋ καλλιτέχνη. "Οχι Άλφρέντο, θά διαχείρισθοϋμε τήν υπόθεση έμείς οΐ ίδιοι.
Κανείς άλλος δέν πρέπει νά ξέρη».
Οί δύο άνδρες κατηνάλωσαν μιά ολόκληρη ώρα γιά νά γράψουν ένα γράμμα
στο Βιντσέντσιο Λεονάρντι. Τον συνεχάρησαν γιά τον πατριωτισμό του πού ήθελε
νά έπαναφέρη τή Μόνα Λίζα στήν ’Ιταλία. Τοϋ έτόνισαν δτι θά πλήρωναν καλά τον
πίνακα καί, θά έτηροΰσαν άπόλυτη έχεμύθεια. Τοϋ ζήτησαν δέ νά έλθη στή Φλω
ρεντία.
—«Μόλις περιέλθη στά χέρια μας ή Μόνα Λίζα, τότε θά πάμε στήν άστυνο
μία» είπε ό καθηγητής. «Έ άν ό άνθρωπος αύτός φοβηθή δτι θά συλληφθή στο κρησφύ
γετό του στο Παρίσι, μπορεί σέ μιά στιγμή πανικού νά καταστρέψη το έργο, πράγμα
πού θά ήτον τεραστία άπώλεια».
Οί δύο Φλωρεντινοί περίμεναν άνυπόμονα τήν άπάντησι τοϋ Λεονάρντι, πού
ήρθε ύστερα άπό μιά έβδομάδα. Ό Λεονάρντι τούς έγραφε δτι, τοϋ ήταν τελείως
άδύνατο νά έλθη στή Φλωρεντία, αλλά έπρεπε ό Γκέρι νά πάη νά τύν συνάντηση
στο Παρίσι.
Ό καθηγητής συμβούλεψε τό φίλο του νά μή πάη. «Μπορεί νά έχη σπείρα
έκεΐ» τοϋ έτόνισε. « Ά ν πάρης μαζί σου χρήματα μέ σκοπό ν’ άγοράσης τον πίνακα,
μπορεί εύκολα νά σέ ληστέψουν καί νά σέ δολοφονήσουν. Θά παίξωμε τό παιγνίδι
μας περιμένοντας».
—’Επίσης ό άνθρωπος αύτός μπορεί νά μήν είναι κάτοχος τής Μόνα Λίζα.
Δέν έχομε άποδείξεις περί τούτου. Πιθανώς νά προσπαθή νά μάς έξαπατήση».
—«"Οχι, έμένα κάτι μοΰ λέει μέσα μου δτι μάς γράφει τήν άλήθεια. Θά μάς
ξαναγράψη πάλι οπωσδήποτε».
Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες χωρίς νά πάρουν άπάντησι άπό τό μυστηριώδη
Λεονάρντι. Ό Γκέρι άρχισε νά στεναχωριέται γιατί δέν είχε ειδοποιήσει ούτε τήν
τοπική άστυνομία ούτε τήν ’Ασφάλεια των Παρισίων. ’Ακόμα καί ό καθηγητής
Πότζι άρχισε ν’ άμφιβάλλη γιά τήν ορθότητα τοϋ τρόπου μέ τον όποιον έχειρίσθηκαν τό ζήτημα.
"Ενα άπόγευμα, μερικές ήμέρες προ των Χριστουγέννων,ό Γκέρι έτοιμαζόταν νά κλείση τό κατάστημά του προ τής συνήθους ώρας—έξω έκανε φοβερή κακο
καιρία καί δέν περίμενε νά τον έπισκεφθοΰν άλλοι πελάτες—δταν τό κουδούνι τής
κεντρικής εισόδου κτύπησε καί ένας πειναλέος μικρόσωμος άνδρας μέ στριμμένο
μουστάκι μπήκε μέσα. Φορούσε ένα τσαλακωμένο σκούφο καί τό άδύνατο σώμα του
τό προστάτευαν άπό τά στοιχεία τής φύσεως ένα πουλόβερ κλειστό μέχρι τό λαιμό
καί ένα παλιό πανταλόνι.
Νομίζοντας δτι ό ξένος ήταν κλέπτης, ό Γκέρι έκανε μιά κίνηση προς τό
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ταμείο του, κάτω άπδ τδ όποιο είχε κρυμμένο ένα περίστροφο. Ά λλα τότε ό επι
σκέπτης άνοιξε τδ στόμα του :
-—«Είμαι ό καλλιτέχνης πού σάς είχα γράψει. 'Ο ΙΕντσέντσιο Λεονάρντι. Ό
κάτοχος τής Μόνα Λίζα».
—« Ά ! Μάλιστα, χαίρω πολύ πού σάς γνωρίζω. Έ χ ε τ ε τη... Μόνα Λίζα
μαζί σας;»
—«Περιμένει σ’ ένα δωμάτιο πού έχω νοικιάσει όχι πολύ μακρυά άπδ την
Μονή τοΰ Α γίο υ Μάρκου. Τήν έβγαλα άπδ τδ Λούβρο κρύβοντάς την μέσα σ’ ένα
κρυφδ χώρισμα μιάς μεγάλης βαλίτσας. Λυπούμαι πολύ πού θά τη χάσω, άλλά άνήκει
στην ’Ιταλία. Ε π ίσ η ς καί τό στομάχι μου είναι γιά πολλές μέρες τώρα άδειο. Πρέπει
να βρω χρήματα γιά ν’ άγοράσω τρόφιμα».
—«Πόσα ζητάς»;
—«Σχεδόν μιά έλεημοσύνη. Μισό εκατομμύριο φράγκα».
Ό έμπορος ήξερε ότι αν έκανε μιά λανθασμένη κίνηση, αν έλεγε μιά έσφαλμένη λέξη, ό παράξενος αυτός άνθρωπος θά έγκατέλειπε τδ κατάστημά του καί θά
έξαφανιζόταν στδ σκοτάδι, χωρίς νά βρεθή ξανά. ’Έκανε πώς έσκέπτετο καί μελε
τούσε τήν προσφερθεϊσα τιμή. Τέλος είπε : «Καλά. Συμφωνώ νά πληρώσω τδ
ποσδν αυτό. Πρέπει όμως νά μοΰ δώσης προθεσμία γιά νά μαζέψω τά χρήματα.
’Επίσης θέλω νά έπιτρέψης σ’ ένα φίλο μου πού είναι αυθεντία σέ τέτοιες υποθέσεις,
νά έξετάση τδν πίνακα γιά νά άποφανθή περί της γνησιότητάς του».
'Ο Λεονάρντι δέχθηκε τούς όρους. Έ δω σ ε στδ Γκέρι τή διεύθυνσή του καί τοΰ
είπε νά βρίσκεται εκεί μαζί μέ τδν φίλο του τδ άπόγευμά τής έπομένης ήμέρας.
'Ο Γκέρι, παρά τήν καταιγίδα, έτρεξε άμέσως στδ γραφείο τού καθηγητοΰ
Πότζι καί τοΰ άνέφερε τά συμβάντα. Κάθισαν μαζί έπί δύο ώρες καί κατέστρωσαν
τδ σχέδιό τους.
Τήν άλλη μέρα ό Γκέρι καί ό καθηγητής κτύπησαν τήν πόρτα τοΰ δωματίου
τοΰ Λεονάρντι, ό όποιος τούς άνοιξε άμέσως. Πάνω στδ κρεβάτι βρισκόταν μιά πα
λιά βαλίτσα. 'Ο καλλιτέχνης σήκωσε τδ κάλυμμά της, έβγαλε έξω κάμποσα βρώμικα
έσώρρουχα καί μετά έβγαλε ένα χώρισμα τής βαλίτσας πού άπεκάλυπτε μιά κρύπτη.
Ά π δ έκεϊ μέσα έβγαλε ένα άντίκείμενο περιτυλιγμένο σέ γαλάζιο βελοΰδο. Μέ υπε
ρηφάνεια άπέσυρε τδ προστατευτικό κάλυμμα.
«Κοιτάξετε κύριοι» τούς άνήγγειλε «τήν άληθινή μου άγάπη, τδν πικρό άλλά
εύτυχή έρωτά μου, τήν μόνη άφέντισσά μου κατά τά δύο τελευταία χρόνια... Τή
Μόνα Λ ίζα!!!».
Οί άναπνοές τοΰ Γκέρι καί τοΰ καθηγητοΰ Πότζι κόπηκαν. Άνεγνώρισαν άμέ
σως ότι ήταν πράγματι ό γνήσιος πίνακας. "Ενας άντιγραφεύς δέν μποροΰσε νά κάνη
τέτοια έργασία. Δέν υπήρχε άμφιβολία στις εξαίσιες πινελιές, τις άποχρώσεις τοΰ
φόντου, τήν άπόδοσι στά σταυρωμένα χέρια καί τδ αινιγματικό χαμόγελο τής κυρίας
πού ήταν ζωγραφισμένη πάνω στδ καρυδένιο σανίδι.
Παρ’ δλον ότι ήταν ή πλέον δραματική στιγμή τής ζωής του, ό καθηγητής
συνήλθε σέ λίγο καί είπε στδ Λεονάρντι ότι έπρεπε νά πάρουν τδ αριστούργημα στδ
γραφείο του όπου διέθετε όλα τά άπαΐτούμενα γιά νά διαπιστώση τή γνησιότητά
του χωρίς νά έπιδέχεται άμφισβήτησιν.
—« Έ χ ω έκεϊ ψωμί, τυρί καί κρασί. ’Ενώ έγώ θά κάνω τις εξετάσεις μου,
εσείς μπορείτε νά φάτε καί νά πιήτε όσο θέλετε».
'Ο Λεονάρντι δέχθηκε άδίστακτα, άλλά έπέμενε νά κρατά αύτδς τή Μόνα
Λίζα στδ δρόμο καθώς θά πήγαιναν στδ μουσείο. "Οταν έφθασαν στδ γραφείο,ό
καθηγητής Πότζι έφερε φαγητό καί κρασί καί προσποιήθηκε ότι έξέταζε τδν π ί
νακα μέ ένα μεγεθυντικό φακό καί μέ κάτι άλλα έργαλεΐα, ένώ συγχρόνως έδωσε στδν
Γκέρι ένα προκαθωρισμένο σύνθημα. 'Ο Γκέρι βγήκε μέ τρόπο έξω καί έτρεξε νά
εΐδοποιήση τήν αστυνομία.
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"Οταν οί άστυνομίκοί έφθασαν και προέβησαν εις τήν σύλληψίν του, ό αδύ
νατος άνθρωπάκος φάνηκε ότι μάλλον ανακουφίσθηκε παρά ότι αίφνιδιάσθηκε. Π ι
θανώς νά περίμενε ένα τέτοιο πράγμα. «’Αντίο καλή μου κυρία» είπε μόνο λυπημένα
προς τήν Μόνα Λίζα καθώς τον ώδηγοΰσαν μακρυά.
"Οταν τον έφεραν στο Παρίσι, ό διευθυντής Χαμάρ καί οί βοηθοί τούτον
άνεγνώρισαν. ’Ηταν ένας άντίγραφεύς χωρίς μεγάλο ταλέντο, ρετουσαριστής καί
διακοσμητής κορνιζών. Τό πραγματικό του όνομα δεν ήταν Λεονάρντι, άλλα Περούτζιο. Είχε κάποτε έργασθή στο Λούβρο έπί άρκετούς μήνες, άλλα τό όνομά του δεν
ήταν καταχωρημένο στις κάρτες τών έργασθέντων στο Μουσείο καί έτσι οί άστυνομικοί δεν κατώρθωσαν νά τον βρουν.
Τό μοιραίο πάθος γιά τήν είκονιζομένη δέσποινα γεννήθηκε μέσα του όταν
εργαζόταν στο Λούβρο. Τό κρησφύγετο στο οποίο είχε καταφύγει μετά τή κλοπή
τής Μόνα Λίζα, ήταν γιά τήν ειρωνεία τής τύχης, σέ άπόσταση δύο μόλις τετρα
γώνων άπό τό άρχηγείο τής άσφαλείας.
—«"Ολους αύτούς τούς μήνες μόνο έγώ καί ή Λίζα ήμαστε στο δωμάτιό
μου» είπε ό Περούτζιο στους άστυνομικούς. «Καθόμουν καί τήν κοίταζα έπί ώρες.
Τής μιλούσα καί μοΰ μιλούσε. "Οταν έβγαινα έξω γιά νά δουλέψω καί νά κερδίσω
μερικά φράγκα, τήν έκρυβα προσεκτικά μέσα σ’ ένα δωματιάκι. Τον περισσότερο
καιρό πεινούσα Τέλος δεν μπορούσα νά υποφέρω περισσότερο καί—άπάντησα στήν
άγγελία τού «ΛΕ Φ ΙΓΚΑΡΟ».
Ό Περούτζιο είπε ότι σχεδίαζε τήν κλοπή έπί πολλές έβδομάδες. Κατά τή
μοιραία έκείνη ημέρα τήν 21 Αύγούστου, άνακατεύθηκε κι’ αυτός μέσα στο συνη
θισμένο πλήθος τών έπισκεπτών τού Λούβρου. "Οταν οί έπισκέπτες έβγαιναν άπό τό
Μουσείο, αυτός κρύφτηκε σ’ ένα σκοτεινό μέρος τό οποίο ήξερε άπό τότε πού έργαζόταν έκεΐ. Μόλις τό Μουσείο έμεινε έρημο—έκτος άπό μερικούς φύλακες σέ άλλα
σημεία τού κτιρίου—αύτός βγήκε άκροποδητί καί πήγε στο σάλον καρρέ. Ό φανα
τισμός του τού έδωσε δύναμη γιά νά σηκώση καί νά κατεβάση τήν βαρειά κορνίζα
μέ τόν πίνακα άπό τή θέση της στον τοίχο. Έ ν συνεχεία έβγαλε τό πολύτιμο καρυ
δένιο σανίδι καί πέταξε τήν κορνίζα στο μικρό δωμάτιο.
*0 κλέπτης έγκατέλειψε τό Μουσείο άπό τή σκάλα πού είχε παρατηρήσει ό
διευθυντής Χαμάρ. Ε ίχε δοκιμάσει άπό πριν τήν κλειδαριά τις πόρτας πού έβγαινε
στήν αύλή ώστε νά είναι εύκολη ή έξοδός του. Κρατώντας σφικτά τή Μόνα Λίζα
τήν οποία είχε τυλίξει μέσα σ’ ένα άσπρο πανί, προχώρησε μέσα στο σκοτάδι προς
τό κρησφύγετό του.
Οί Γάλλοι είναι ξακουστοί γιά τήν άγάπη τους προς τούς έρωτευμένους—άκόμα
καί γιά ένα πού έχει έρωτευθή ένα πορτραΐτο—καί δείχνουν πάντοτε συμπάθεια προς
τούς καλλιτέχνες. Ή δημοσία γνώμη γιά τόν άπαγωγέα τής Μόνα Λίζα πήρε ένα
τόνο συμπάθειας.
"Οταν ό Βιντσέντσιο Περούτζιο ή άλλως Λεονάρντι, έμφανίσθηκε στο δικα
στήριο, ό δικαστής τόν κατεδίκασε έπ’ άόριστον εις φυλάκισιν. ’Αφού κάθισε στη φυ
λακή δέκα χρόνια, άφέθη έλεύθερος.
"Οσον άφορα τή Μόνα Λίζα, αυτή τοποθετήθηκε πάλι στη θέση της στο Σάλον
Καρρέ, όπου βρίσκεται σήμερα καί όπου μπορούν όλοι νά τήν ΐδοΰν, χάρις στήν εύφυ'ία
τού καθηγητοΰ, μακαρίτη Τζιοβάννι Πότζι.
Νά έπισκέφθηκε άρά γε τό Λούβρο ό Περούτζιο γιά νά ξανακοιτάξη τή Μόνα
Λίζα όταν άφέθη έλεύθερος; Κανείς δέν ξέρει.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΕ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

------------------------------- 'Υπό 'Υπαστυνόμου Β ' κ. Σ . ΠΗΛΟΥ__________________
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑI ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

...Τό καλοκαίρι, έφυγε, παραχωρώντας τή θέση του στο γκρίζο καί μελαγχο
λικό φθινόπωρο... Πάνε πια οί δροσοστόλιστες αύγοϋλες, τά παραμυθένια δειλινά,
οί άτέλειωτες όλοφώτεινες μέρες, τά βράδυα τά φεγγαρόλουστα... "Εγιναν όλα μιά
όμορφη, μιά νοσταλγική άνάμνηση, καθώς τά σκηνικά τής φύσεως άλλάζουν μέ γοργό
ρυθμό, γιά τό «άνέβασμα» τής χειμωνιάτικης πρεμιέρας...
...Χειμωνιάζει... Κ ι’ αυτό στάθηκε ή άφορμή νά πάρη μιά καινούργια μορφή
ή καθημερινή ζωή... Τέλος τής θερινής σαιζόν... Τά καλοκαιρινά κέντρα κλείνουν...
’Ανοίγουν τά σχολεία... Νέες υποχρεώσεις, νέα καθήκοντα...
Σ τά σύνορα δύο εποχών... Ή άνθρώπινη δραστηριότητα, πού είχε κάπως χαλαρωθή μέσα στήν καλοκαιριάτικη νωχέλεια, έτοιμάζεται νά ξαναπάρη τό γνώριμο,
έντατικό ρυθμό της... Μά, πρώτα θά σταθή ό άνθρωπος νά κυττάξη πίσω του, νά
ίδή τό δρόμο πού διήνυσε, νά κάμη ένα άπολογισμό τών έργων του καί νά προγραμματίση ένα καινούργιο ώράριο δουλειάς, συντονισμένης στις άπαΐτήσεις τής νέας
έποχής... Αυτό ακριβώς επιθυμεί νά κάμη κάπως πρόχειρα καί βιαστικά τό Τμήμα
τών Κινηματογραφικών Προβολών τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων... Είναι
ένα καινούργιο τμήμα ετούτο, κάπως μοντέρνο καί μέ κοινωνικό περιεχόμενο...
Είναι θεμελιωμένο πάνω στο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων, κοινού καί ’Αστυ
νομίας...
'Η λειτουργία του άρχισε, υστέρα άπό εντατική προετοιμασία, τον περα
σμένο Ιούνιο... Κ ι’ ό πρώτος κύκλος τής δουλειάς του έκλεισε προχτές, μέ τό τέλος
τοϋ καλοκαιριού... "Ετσι έτερματίστηκε τό πρώτο κεφάλαιο τών πεπραγμένων του
πού φέρνει τον περιληπτικό τίτλο: «Θεριναί Προβολαί ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων—"Ετος 1961».
...~Ηταν κάτι πού ξάφνιασε στήν άρχή καί πού ένθουσίασε καί άγαπήθηκε
στο τέλος τόσο πολύ, ώστε ή φήμη του νά ξεπεράση τά σύνορα τών ’Αθηνών καί
τοϋ Πειραιώς...
«Τμήμα Κινηματογραφικών Προβολών ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων»...
Δηλαδή ένα τζιπ, ένα μηχάνημα προβολής, δύο μεγάφωνα, ένα μικρόφωνο,
ένας μετασχηματιστής, ένα μαγνητόφωνο καί 18 ταινίες τών 16 χιλιοστομέτρων...
Κι’ άκόμα δυο άνθρωποι νά χειρίζονται τά μηχανήματα, καί νά φέρνουν άγάπη στις
διάφορες γειτονιές τής Πρωτευούσης καί τοϋ Πειραιώς... Αυτά ήταν τά «εξαρτή
ματα», τά έμψυχα καί τά άψυχα... Κι’ όλα έτοΰτα έγιναν τό σκέλος μιας έξισώσεως
πού είχε γιά δεύτερο σκέλος τον λαό πού έσπευδε νά συγκεντρωθή κατά έκατοντάδες
στούς τόπους τής προβολής...
Κι’ αύτοί οί τόποι ήσαν πρόχειροι άνοικτοί χώροι... Οικόπεδα, πλατείες, δρό
μοι, γήπεδα, πάρκα... Τρίωρη ή διάρκεια τής προβολής. Καί περιελάμβανε τρία
μέρη: Τό σπικάρισμα, τή φιλική δηλαδή συζήτηση μέ τό κοινό... ένα πλούσιο μου
σικό πρόγραμμα, μέ λαϊκά καί δημοτικά τραγούδια... Καί τό κινηματογραφικό μέρος,
κατά τό όποιον προεβάλλοντο 17 μέ 20 ταινίες, ψυχαγωγικές καί μορφωτικές...
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Τέσσερις μήνες κράτησαν οί θερινές προβολές τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων... Κι’ άπ’ τον δεύτερο κι’ 8λας μήνα συνήθισε ό κόσμος να καρτερή τό άστυνομικό αυτοκίνητο κάθε βραδάκι στις οκτώ, νά τό χειροκροτή, να τό Οαυμάζη,
νά τό ζητωκραυγάζη, νά τό άγαπά...
...Μέ φόντο τα μικρούτσικα σπιτάκια κάθε γειτονιάς καί μέσα σ’ ένα ένθουσιώδες περιβάλλον χαράς, οπού σέ πρώτο πλάνο διεκρίνοντο τα παιδιά κάθε συνοι
κίας, τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο έφερνε λίγη ευτυχία σέ κουρα
σμένους άνθρώπους καί σέ φτωχογειτονιές...
’Αδιάκοπα έκινήθη... Κάθε βράδυ... Μόλις σουρούπωνε τό μοτέρ του αστυ
νομικού τζιπ γινόταν τό μήνυμα τής ’Αγάπης τής ’Αστυνομίας προς τον λαό...
Κ ι’ ό ήχος του σκεπάζονταν άπό τις ιαχές καί τις έπευφημίες τοϋ πλήθους, ενώ πιο
έκεϊ ό άστυφύλακας τής γειτονιάς τεντωνότανε περήφανος καί συγκινημένος γιά τις
έκδηλώσεις πού αντάμωνε...
Μωσαϊκό οί θεαταί... Κάθε τάξεως, κάθε επαγγέλματος, κάθε ηλικίας. 'Ιερείς,
πρόεδροι Κοινοτήτων, εκπαιδευτικοί, έργάται, ναυτικοί, βιοτέχναι, υπάλληλοι,
έμποροι, γυναίκες, παιδιά, γέροντες... "Ολοι μαζί ενωμένοι μπροστά άπ’ τ ’ αυτο
κίνητο μέ τά μάτια καρφωμένα στην οθόνη... ’Έ τσ ι, οί γειτονιές έπαιρναν ένα πανη
γυρικό χρώμα καί τά σχόλια πού άκούγονταν ήταν τόσο τιμητικά γιά την ’Αστυ
νομία...
*
Δέν επιχειρούμε νά κάμωμε στατιστική... Δέν είναι πρόθεσή μας αυτή...
Γι’ αυτό καί δέν θά άναφέρουμε άριθμούς... ’Επιθυμία μας είναι πρώτα νά ευχα
ριστήσουμε τις χιλιάδες τών συνανθρώπων μας πού μάς βοήθησαν στο έργο μας καί
υστέρα νά θυμηθούμε τί έκάναμε, γιά νά ΐδοΰμε τί μπορούμε άκόμα νά κάνουμε, πιο
όμορφο καί πιο άποδοτικό...
Γιατί πολλά βέβαια έγιναν, άλλά καί πολλά άκόμα υπολείπονται νά γίνουν
στον τομέα έτοΰτο πού άπετέλεσε ένα μέσο πιο στενής έπικοινωνίας ’Αστυνομίας
καί κοινού...
...'Η πρώτη προβολή έκαμε εντύπωση, παραξένεψε, συζητήθηκε ευρύτατα
καί ευχαρίστησε... Ή δεύτερη άρχισε νά δημιουργή τη φήμη... Ή τρίτη ξεσήκωσε
πολύ λαό... 'Η τέταρτη διεκρίθη γιά τις εκδηλώσεις τού κοινού... Οί υπόλοιπες
έθεμελίωσαν ένα έργο, πού τό πρόσεξαν όλοι κι’ έσπευσαν νά τό βοηθήσουν...
Πενιχρά τά μέσα, άλλά μεγάλη ή πίστη καί ή άγάπη... Καί ή άγάπη ήμπορεΐ
νά μετακινήση βουνά όταν συνταιριάζη μέ τήν πίστη... Αυτό έγινε... Καί τ ’ άποτελέσματα υπήρξαν έλπιδοφόρα. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν σκονισμένοι, κουρασμένοι,
άλλά χαρούμενοι μαζεύαμε τά μηχανήματα, τά φορτώναμε στο αυτοκίνητο καί ξεκι
νούσαμε... Γιά νά τά ξεφορτώσουμε πάλι τό άλλο βράδυ στήν πάρα κάτω γειτονιά...
Καί τ ’ άλλο... καί τ ’ άλλο... Κούραση βέβαια... ’Αλλά ό κόσμος μάς άντάμειβε μέ
τήν άγάπη του. Καί τά χειροκροτήματά του ήταν ή ώραιότερη πληρωμή μας. "Ετσι
κυλούσαν οί μέρες... Δίχως νά πάρωμε άδεια, δίχως ποτέ ν’ άπουσιάσωμε έστω καί
δεδικαιολογημένα... Έ τυ χ ε νά κάνουμε προβολή καί μέ 40 πυρετό, καί νηστικοί,
καί άυπνοι...
Κι’ αύτό μάς έδινε μιά ξεχωριστή χαρά...
'Τπό αύτές τις προϋποθέσεις οί θερινές κινηματογραφικές προβολές τού
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων επέτυχαν άπολύτως... Συνήγειραν τά πλήθη καί
έκαλλιέργησαν ένα βαθύτερο πνεύμα άγάπης καί συνεργασίας πολίτου καί άστυφύλακος.
Συγχρόνως έψυχαγώγησαν χιλιάδες άνθρώπους, εντελώς δωρεάν καί κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, άφοϋ τούς προσέφεραν όσο μπορούσαν πιο έκλεκτό θέαμα
καί άκουσμα.
Καί ή επιτυχία αύτή τών προβολών δέν οφείλεται μόνο στά φίλμς καί τά τρα-

Νέα τού δεκαπενθημέρου

9853

γούδια τού προγράμματος. ’Οφείλεται κυρίως στον ένθουσιασμό καί τή βοήθεια
των πολιτών, τήν πολύτιμη συνδρομή των οργάνων κάθε Τμήματος καί στην πίστη
των άστυφυλάκων πού άπετέλεσαν το ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο.
Ό κόσμος έδειξε κατανόηση, εκδήλωσε ευγενικά αισθήματα φιλίας προς τό
’Αστυνομικό Σώμα, ΰπήρξεν άσύγκριτος σέ έκδηλώσεις καί ευγνώμων. Καί αυτό
είναι προς τιμήν του.
"Ολες άνεξαιρέτως οί γειτονιές τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς διεκρίθησαν σέ
ευγένεια καί άγάπη. Καί γ ι’ αύτό νοιώθουμε τήν υποχρέωση νά έκφράσωμε άπό τή
στήλη αύτή τις ευχαριστίες μας πρός 8λους τούς θεατάς τών προβολών μας. Καί νά
τούς διαβεβαιώσουμε δτι τά αισθήματα τους μάς τιμούν καί δέν πρόκειται ποτέ νά
τά ξεχάσουμε.
Παράλληλα οί άστυνομικοί υπάλληλοι τών Τμημάτων Τάξεως καί τών Πα
ραρτημάτων πού παρέστησαν στις προβολές έδωσαν δείγματα υψηλού φρονήματος
καί άρετής καί έβοήθησαν τό έργο τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τρό
πον συγκινητικά άποδοτικόν. Καί οί ευχαριστίες μας καί πρός αυτούς άπευθύνονται.
Τέλος οί άστυφύλακες τού ’Αστυνομικού Κινηματογραφικού Συνεργείου
υπήρξαν υποδείγματα πίστεως καί άφοσιώσεως στο καθήκον. 'Ο μέσος όρος δου
λειάς τους ύπερέβαινε τις 16 ώρες κάθε μέρα. Κι’ όμως! Ποτέ δέν έγόγγυσαν, ποτέ
δέν έκάμφθησαν, ποτέ δέν ζήτησαν άδεια, ποτέ δέν άπουσίασαν. Είδικώτερα οί
οδηγοί τού Συνεργείου ’Αστυφύλακες κ.κ. Ί ω . Φιλιππαΐος, Ά θ . Άνδρεούλης καί
Φακατσέλης Χρήστος έδούλεψαν συνεχώς άπό τις 7 τό πρωί έως τά μεσάνυχτα,
μεταφέροντας στούς ώμους τους τά βαρειά μηχανήματα στούς τόπους τής προβολής.
Είναι καθήκον, φρονούμε, ό έπαινος τών καλών... Πράξις δικαιοσύνης ή
βράβευσές των. Οί τρεις οδηγοί τού Συνεργείου δικαιούνται νά είναι υπερήφανοι γιά
δσα προσέφεραν, διακονοΰντες ευσυνείδητα καί φιλότιμα τή Μεγάλη ’Αστυνομική
’Ιδέα... "Ολοι γενικώς οί άστυφύλακες τού Συνεργείου ύπήρξαν τά κύρια πρόσωπα
πού έκίνησαν τον μηχανισμό τής ειδικής αυτής υπηρεσίας, καί στήν εργασία τους
καί τή φιλοτιμία τους οφείλεται τό μεγαλύτερο μέρος τής επιτυχίας τών προβολών.
"Οσο γιά τό πρόγραμμα έγίνετο αυστηρή επιλογή, ώστε τελικά νά πάρη μιά
άκρως ενδιαφέρουσα καί ψυχαγωγική μορφή. Τό πρόγραμμα αύτό περιελάμβανε
Μίκυ Μάους, ταινίες μέ τον Σαρλώ, μέ τον Χονδρό-Αιγνό, μέ τον "Αμποτ καί Κοστέλλο, μέ τήν Τσίτα, ταινίες ψυχαγωγικές, άθλητικές, έκπαιδευτικές καί ’Επίκαιρα
άπό τήν Ελλάδα καί δλο τον κόσμο.
...Αύτή ήταν, μέ δυο λόγια, ή εργασία τού Κινηματογραφικού Συνεργείου τού
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων... μιά έργασία επίπονη πού άπαιτοΰσε ψυχική καί
σωματική κούραση, φαντασία, πίστη καί τεχνικές γνώσεις... Καί τό έργο πού παρήγαγε υπήρξε άξιοπρόσεκτο. ’Αλλά, συγχρόνως, άπέδειξε καί μιά έλπιδοφόρα άλήθεΐα: "Οτι ό κόσμος διψά γιά τέτοιου είδους προσφορές, θέλει νά βλέπη τήν ’Αστυ
νομία κοντά του καί μέ τέτοια μορφή, ένθουσιάζεται καί άποδίδει τά εκατονταπλάσια.
Ευρύτατες είναι οί προοπτικές, λοιπόν, γιά τήν ’Αστυνομία. Ή μπορεί νά έπεκτείνη
τήν κοινωνική της δραστηριότητα καί σέ άλλους παρεμφερείς τομείς. Νά έρθη πιο
κοντά στον κόσμο. Είναι αίτημα τής έποχής μας αύτό. Καί πρέπει καλά νά τό συλλάβουμε, σ’ δλο του τό πλάτος καί τό βάθος. 'Ο δρος «δημόσιαι σχέσεις» είναι άπέραντος άμπελώνας πού έχει άνάγκη πολλών φωτισμένων έργατών. "Ας κινηθούμε
δλοι πρός αυτήν τήν κατεύθυνση, βοηθώντας τον Κον ’Αρχηγόν τού ’Αστυνομικού
Σώματος στήν ώραία αύτή πρωτοβουλία του. Γιά τό καλό τού θεσμού τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί τού 'Ελληνικού Λαού.
...Έ τ σ ι κύλησαν οί μέρες, οί εβδομάδες, οί μήνες... "Εφυγε τό καλοκαίρι...
Καί τό κεφάλαιο τής πρώτης περιόδου τών θερινών προβολών τής ’Αστυνομίας έκλεισε.
'Ο άπολογισμός είναι έλπιδοφόρος, τά πεπραγμένα πλούσια. ... ’Αλλά δέν θά έπαναπαυθή τό Ά ρχηγεΐον σ’ αυτά.
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Κι’ έτούτη τή νεκρή περίοδο έργάζεται πυρετωδώς σ’ ένα άλλο τομέα, εξαι
ρετικά δύσκολο καί πολύ πιο άποδοτικό. Στον τομέα δχι πια τής προβολής, άλλα
τής παραγωγής ταινιών. Καί μάλιστα ταινιών άστυνομικών επικαίρων. ’Αλλά,
πάνω σ’ αύτό το θέμα θά μιλήσουμε άλλοτε, γιατί κι’ αύτό είναι μιά ολόκληρη
ιστορία.
Κλείνοντας τώρα τό βιαστικό ετούτο σημείωμα, πληροφορούμε τούς άναγνώστες μας ότι οί Κινηματογραφικές Προβολές τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων, θά συνεχισθοΰν άπό τό πρώτο δεκαήμερο τού Νοεμβρίου στά σχολεία, εργο
στάσια, κατηχητικά σχολεία, ιδρύματα καί σ’ άλλους κλειστούς χώρους... Είναι ή
δευτέρα περίοδος αύτή. Ή χειμερινή... Καί τό πρόγραμμά της θ’ άνακοινωθή λίαν
προσεχώς. Γιά μιά άκόμα φορά ευχαριστούμε θερμά όλους τούς φίλους μας πού
έβοήθησαν τήν προσπάθεια αύτή τού ’Αστυνομικού Σώματος. Καί τούς διαβεβαιώνουμε ότι τήν βοήθειά τους αύτή δέν θά τήν ξεχάσουμε ποτέ.
*
* *
ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

...’Εδώ καί λίγες ήμέρες ή 'Υπηρεσία Τύπου καί Διαφωτίσεως τού ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων έγκατεστάθη σέ ένα νέο οίκημα πού βρίσκεται στήν
οδόν Καλλιδρομίου 12...
Είναι ένα άνετο, ευρύχωρο καί πολυτελέστατο κτίριο, πού καλύπτει πλήρως
τις άνάγκες τής νευραλγικής αυτής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας.
’Έ τσ ι τό θέμα τού χώρου, πού άπό πολλά χρόνια έτίθετο οξύ γιά τήν 'Υ πη
ρεσία αύτή, έλύθη μέ τον καλύτερο τρόπο χάρις εις τάς ένεργείας καί τήν φροντίδα
τού κυρίου ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος. Μ’ αύτό τον τρόπο εξασφαλίζεται
ή καλύτερη διεξαγωγή τής υπηρεσίας, άλλά καί ή πολιτισμένη εμφάνιση τών άρμοδίων γραφείων έπικοινωνίας μέ τό κοινό. Καί ή έμφάνιση σ’ έτούτη τήν περίπτωση,
παίζει σπουδαιότατο ρόλο.
Στο ισόγειο τού οικήματος αυτού έγκατεστάθησαν τά γραφεία, τά άρχεΐα καί
ή διεκπεραίωσις τού περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Στον πρώτο δέ
όροφο τό κινηματογραφικό, φωτογραφικό καί ραδιοφωνικό στούντιο τής ’Αστυνο
μίας καί τό Γραφεΐον ’Επικοινωνίας μετά τού κοινού.
'Ο έπισκέπτης πού θά τύχη νά έρθη στά νέα αύτά γραφεία μας θά ξαφνιασθή
λιγάκι, βλέποντας τον κόσμο πού συγκεντρώνεται κάθε μέρα έκεΐ. Κόσμος λογήςλογής, συνδρομηταί τού περιοδικού, άκροαταί τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας,
φίλοι τού ’Αστυνομικού Σώματος καί πλήθος άλλων άνθρώπων πού καταφεύγουν σέ
μάς γιά διάφορες αιτίες. Ά λλοι γιά νά λύσουν κάποια άπορία τους σχετική μέ τήν
’Αστυνομία, άλλοι γιά νά ζητήσουν μιά γνώμη πάνω σέ ζητήματα πού τούς άπασχολοΰν, άλλοι γιά νά πάρουν πληροφορίες γύρω άπό δρόμους, δημόσια καταστή
ματα κλπ., κι’ άλλοι γιά νά ζητήσουν τή συνδρομή τής ’Αστυνομίας πάνω σέ προ
σωπικά τους θέματα. "Ολοι ετούτοι φεύγοντας μεταβάλλονται σέ θερμούς φίλους
τής ’Αστυνομίας καί διαφημιστάς τού έργου της. Τό τηλέφωνο τών γραφείων μας
(627.469) συνεχώς κτυπά καί ή επικοινωνία μέ τό κοινόν γίνεται πιο συγκεκριμένη
καί άποδοτική.
Είναι καί πολλοί οί άστυνομικοί υπάλληλοι πού περνούν άπό έκεΐ γιά νά γνω
ρίσουν τήν υπηρεσία μας καί νά πάρουν μιά ιδέα γύρω άπό τον τρόπο τής δουλειάς
μας. Μεγάλη εύχαρίστηση αύτή γιά μάς. Καί έπί τή εύκαιρία, παρακαλοΰμε τούς
φίλους μας νά μάς έπισκέπτωνται, όποια ώρα θέλουν, πρωί ή άπόγευμα.
Εΐμεθα πάντοτε στή διάθεσή τους.
Ά ς σημειώσουν λοιπόν τό τηλέφωνο (627.469) καί τή διεύθυνσή μας (Καλλιδρομίου 12).
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... Καιρό είχαμε ν’ άσχοληθοΰμε μέ τό Τμήμα ’Ασυρματοφόρων Αυτοκινήτων
’Αμέσου Δράσεως... ’Αλλά ό «φόρτος» τής καθημερινής δουλειάς μας έμπόδισε νά
καταπιαστούμε μ’ αύτό τό θέμα. Ζητούμε, λοιπόν, συγνώμην και... σπεύδουμε νά
επανορθώσουμε...
"Ας ρίξουμε μερικές ματιές στα πάντα γεμάτα δελτία Συμβάντων του...
—Νά μιά είδηση, εντελώς άξιόλογη «'Υπό άνδρών τοϋ περιπολικού A l l ,
συνελήφθη εραστής υπηρέτριας, κάτωθι κλίνης. Έ ν τή όδώ Άδώνιδος άρ. 7».
'Ο ... άτυχος αυτός έραστής πού οΐ άνδρες τής ’Αμέσου Δράσεως τον έ'συραν
άπό τον τόσο συμπαθητικό κρυψώνα του έχει καί κάποιο έλαφρυντικό, άφοΰ ό
προστάτης τοϋ δρόμου τής φίλης του ωραιότατος δέ Θεός Ά δω νις, είχε τή χαρι
τωμένη λόξα νά διαμένη λίγο καιρό πάνω στή γή μέ τήν... εκρηκτική ’Αφροδίτη,
τον δέ υπόλοιπο κάτω άπό τή γή, στον "^-δη, όπου κρατούσε συντροφιά τής Περσεφόνης. 'Υπό κάτω εύρέθη καί ό έραστής. "Εστω καί ύπό κάτω τής... κλίνης τής φί
λης του... "Ερως άνίκατε μάχαν!!!
Οί επόμενες τέσσαρες εγγραφές άφοροΰν ισάριθμες πυρκαγιές. Καί οί μέν
άνδρες τής ’Αμέσου Δράσεως έσπευσαν γιά νά «κατασβέσουν τό πυρ». "Ομως πίσω
άπ’ αυτές τις ιστορίες κρύβεται μιά εγκληματική άμέλεια τών παθόντων—όπως
άποδεικνύη ή προανάκρισις. Γιατί ή μέν πρώτη πυρκαγιά έχει αιτία ένα άναμμένο
τσιγάρο, ή άλλη οφείλεται στον καθαρισμό ενός πατώματος μέ... βενζίνη καί στήν
τρίτη ό παθών είχε ξεχάσει στήν πρίζα τό ήλεκτρικό του σίδερο... Έ λ λ ’ έπιτρέπεται
τέτοια άμέλεια, όταν μ’ αύτό τον τρόπο τίθεται σέ κίνδυνο ή ζωή τόσων άνθρώπων;...
’Εκτός αν ό κύριος μέ τό άναμμένο τσιγάρο ήθελε νά έπαληθεύση τούς στί
χους τοϋ γνωστού λαϊκού τραγουδιού :
«Άναψε τό τσιγάρο, δός μου φωτιά...
’Έ χω μεγάλο ντέρτι, μές στήν καρδιά...».
Έ φ ’ ώ καί τό τσιγάρο άναψε, ή φωτιά μετεδόθη καί τό «ντέρτι» τής καρδιάς
του έξηπλώθη εις ολόκληρο τό δωμάτιο.
Τώρα μιά άλλη σκηνή... Θλιβερή καί—δυστυχώς!—συνηθισμένη στο ’Αστυ
νομικό Δελτίο: «Συνεπεία μέθης κατέπεσε καί έτραυματίσθη ό Η. Β.». Τό πλήρωμα
τοϋ περιπολικού Α9 ώδήγησε τον παθόντα στο σπίτι του, άφοΰ βέβαια τοϋ παρέσχε
τις πρώτες βοήθειες... 'Η είδηση αυτή θέτει έπίτάπητος ένα οξύ κοινωνικό θέμα, πού
δίκαια άποκλήθηκε ή «μάστιγα τοϋ αίώνος μας»: Τον ’Αλκοολισμό... Καί γιά τήν
έξάλειψή του πρέπει όλοι μαζί ν’ άγωνισθοΰμε. Γιατί είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου
τής φυλής μας.
Τό ίδιο άποκαρδιωτικό φαινόμενο λίγο πάρα κάτω. Τό άναφέρει πολύ περι
ληπτικά τό Δελτίο τής ’Αμέσου Δράσεως: «Τοξικομανής άπέκοψε τάς φλέβας του
διά ξυριστικής λεπίδος». Χρειάζεται σχόλια ή είδηση;... Τά ναρκωτικά είναι ό ύπ’
άριθ. 1 έχθρός τοϋ λαοΰ μας τοϋ οποίου άπεργάζεται τήν καταστροφή καί τήν έξαθλίωση.
Καί μιά κωμικοτραγική νότα... «Σύλληψις παπατζήδων...». Οί... χριστίανομάχοι αυτοί άπατεώνες έμφανίζουν στούς δρόμους μιά εικόνα άνεκδιήγητη. Καί αύτοί
μέν τήν... δουλειά τους κάνουν... ’Αλλά τά θύματα; Αυτά τά ανόητα όντα πού ψά
χνουν νά βροΰν τον... παπά;... Καλύτερα θά ήταν νά πάνε σ’ Ινα άληθινό παπά νά
τούς... διαβάση...
Τώρα μιά σύγκρουσις... μιά σύγκρουσις δύο αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, κατά τήν οποίαν έτραυματίσθησαν έπτά άτομα, έξ ών οί τέσσαρες σοβαρώς...
Περίπου τά μεσάνυχτα έλαβε χώραν ό τραυματισμός... Αιτία ή ταχύτης, ή μέθη
καί ή άπροσεξία... Μά γιατί; Σέ πιάνει τό παράπονο όταν διαβάζης τέτοιες ειδήσεις...
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Γιατί νά κινδυνεύουν νά χάσουν τή ζωή τους τέσσερις άνθρωποι; Σέ ποια μάχη,
λοιπόν, έτραυματίσθησαν; Δεν είναι άρά γε τό αυτοκίνητο μέσον πολιτισμού; Γιατί
τότε τό καταντήσαμε δολοφονικό μέσον έξοντώσεως των συνανθρώπων μας; 'Οδηγοί.
Για τ ’ όνομα τοΰ Θεού: Π ΡΟ ΣΕΧ ΕΤΕ.
Τώρα μια «ειρηνική» είδηση: «'Υπό τοΰ πληρώματος τοΰ Α7 περιπολικού
αυτοκινήτου άνευρέθησαν άποσκευαί ταξιδιώτου εντός ταξί. Παρεδόθησαν εις γρα
φεία ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας ’Αεροδρομίου Ελληνικού...». Ευτυχώς πού βρέθη
καν οί άνδρες τής ’Αμέσου Δράσεως... Άλλοιώς οί «άεροπορικές» άποσκευές, θά
είχαν κάνει... φτερά.
Καί τής ’Αμέσου Δράσεως τό άνάγνωσμα συνεχίζεται εις ήχον πλάγιον τέ
ταρτον τώρα: «Διατάραξις νυκτερινής ήσυχίας έξ οινομαγειρείου διά μουσικών
οργάνων, έν τή όδώ Μητροδώρου».
'Ωραίο δρόμο, μά τήν άλήθεια, διάλεξεν ό ευφυής οίνομάγειρος γιά νά διαταράξη τήν νυκτερινή ήσυχία μέ τά μπουζούκια του... Πού νά ζοϋσε ό μακαρίτης ό
φιλόσοφος ό Μητρόδωρος, νά περάση άπ’ τό δρόμο του, ν’ άκούση... διπλοπενιά καί
νά ταρακουνηθή σύγκορμος άπό ιερή άγανάκτηση...
’Αλλά, που ξέρεις;... Μπορεί νά γινότανε φίλος τής... λαϊκής μουσικής, νά
πέταγε τή χλαμύδα του καί νάφερνε δυό-τρεΐς γύρους ζεμπέκικο...
’Ίσω ς... προς τό παρόν όμως, τον χορό τον χορεύουνε οί άτυχοι περίοικοι,
πού δεν τολμούν νά κλείσουν μάτι άπ’ τά γαβγίσματα τών διαφόρων λαϊκών...
«ντιζέρ»...
Νά καί μιά άλλη ένδιαφέρουσα είδηση: «Τό πλήρωμα τοΰ ύπ’ άριθ. Α9 αύτοκινήτου ’Αμέσου Δράσεως άπηλευθέρωσαν άτομον όπερ είχεν έγκλωβίσθή εις
ασανσέρ...».
Κι’ άκόμα τά «θύματα τών τροχών», οί «επιλύσεις διαφορών», συλλήψεις,
μηνύσεις, συστάσεις, συμβάντα...
Καί τά αύτοκίνητα τού Τμήματος ’Αμέσου Δράσεως αδιάκοπα διασχίζουν
τούς δρόμους τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς σκορπίζοντας στο διάβα τους τήν
εύεργετική άκτινοβολία τής δυνάμεως τοΰ νόμου καί τής τάξεως... Οί υπηρεσίες
πού προσφέρουν στήν κοινωνία είναι, στ’ άλήθεια, πολύτιμες καί έχουν άναγνωρισθή
γενικά άπό τό ευρύτερο κοινό.
Κάθε πολίτης πού θά βρεθή σέ μιά δύσκολη θέση ή πού θά βρεθή κυκλωμένος
άπό ενα κίνδυνο δέν έ'χει παρά νά πάρη τρεις μαγικούς αριθμούς : 1 0 0, καί τότε
άπό τή γωνιά θά ξεπεταχθή βιαστικά τό πολυτελέστατο αύτοκίνητο τής ’Αμέσου
Δράσεως, γιά νά βρεθή κοντά του καί νά τοΰ φέρη τή βοήθεια τοΰ Κράτους.
Λόγια θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης άκούγονται άπό παντοΰ γιά τή λαμπρή
έτούτη ’Αστυνομική 'Υπηρεσία, τής όποιας τά πεπραγμένα είναι άπειρα καί κοινωνικώς εύεργετικά καί πολύτιμα... Ν α ί! Τό Τμήμα ’Ασυρματοφόρων Αυτοκινήτων
’Αμέσου Δράσεως άποτελεΐ τό πιο εκλεκτό καί πιο αγαπημένο Τμήμα τοΰ ’Αστυ
νομικού Σώματος.
★ **
ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΕ

...’Άφθονα κι’ ένθουσιώδη γράμματα φθάνουν κάθε μέρα στά γραφεία μας,
μέσα στά όποια καθρεφτίζεται ό θαυμασμός καί ή άγάπη τοΰ κοινοΰ προς τό ’Αστυ
νομικό Σώμα καί τό έ'ργο του...
Γράμματα πού προέρχονται άπό λογιών-λογιών άνθρώπους καί πού άναφέρονται κυρίως στήν έκπομπή τής ’Αστυνομίας, τό περιοδικό της καί τις κινηματο
γραφικές της προβολές...
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Δυστυχώς ελλείψει χώρου δεν δυνάμεθα νά δημοσιεύσωμεν τά ώς άνω γράμ
ματα πού περιήλθον εις χειρ ας μας.
’Ενδεικτικά παραθέτουμε το κατωτέρω ποίημα τής Μαρίας Κατερινάκη αφιε
ρωμένο στον «’Αστυφύλακα».

Ό

’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς

Είναι μια λέξις σύνθετος
έκ δυο συνθετικών
δηλοΐ τής τάξης τηρητή
καί φύλακα άστών.
*
Είν’ τό καθήκον του σκληρόν
κι’ εχει διπλή άποστολή,
άλλοτε δίδει συμβουλές
κι’ άλλοτε ’ίσως ν’ άπειλή.
*
Μά ή κάθε του ένέργεια
είναι σέ δλους μας γνωστόν
εχει άπώτερο σκοπό
νά ώφελήση τό κοινόν.
*
Ποτέ δέν δυσανασχαιτεϊ
περίπολο σάν βγαίνει
πού ή τό κρύο τον τρύπα
ή καύσων τον θερμαίνει.
*
’Εργάτης ειν’ τής τάξεως
καί τής δικαιοσύνης
καί φωτεινόν παράδειγμα
άπεράντου καλωσύνης.
*
Τόσο κουράζεται γιά μας
μέ σύνεσι καί φρόνησι
καί ώς άντάλλαγμα ζητά
μόν’ λίγη κατανόησι.
*
Μέ κατανόησι λοιπόν
δλοι ας τοϋ μιλούμε
κι’ ας δείξουμε πώς τό έργον του
πολύ τό έκτιμοϋμε.
Μαρία Κατερινάκη
*

*

*

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

— Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων συνε
χίζονται πάντοτε μέ τήν ίδια μεγάλη έπιτυχία, άπό τον Κεντρικόν Ραδιοφωνικόν
Σταθμόν ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, άνάμεσα σέ ενθουσιώδεις εκδηλώσεις θαυμασμοΰ καί άγάπης χιλιάδων άκροατών.
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— ’Ιδιαίτερη έπιτυχία σημειώνουν εΐδικώτερα τά άποσπάσματα του 'Η μερο
λογίου τής ’Αστυνομίας, τά όποια προκαλοϋν βαθειά συγκίνηση μέ τήν άνθρωπιά τους, τον χριστιανικό παλμό τους, τήν γαλάζια απλότητα καί τήν όμορφη
μουσική τους υπόκρουση.
Γ ι’ αυτό καί οί φίλοι της ’Αστυνομικής ’Εκπομπής ολοένα πληθαίνουν καί
γίνονται πιο έκδηλωτικοί. ’Έ τσι, στο τρίμηνο πού πέρασε, προστέθηκαν 13 άκόμη
ραδιοφωνικά προγράμματα μέ άξιόλογη άπόδοση.
Άνεπτύχθησαν σ’ αότά καί άνελύθησαν 8 ’Αστυνομικές Διατάξεις καί 7
άρθρα τοϋ Ποινικού Κώδικος.
'Υπεγραμμίσθησαν οί πολύπλευρες κοινωνικές προσφορές τοϋ Σώματος τής
’Αστυνομίας Πόλεων στήν καθημερινή ζωή.
Άνεφέρθησαν μέ κάθε λεπτομέρεια τά καθήκοντα καί οί υποχρεώσεις των
σκοπών άοτυφυλάκων, των όποιων έπηνέθη ή ευσυνειδησία καί ή προσήλωση στο
καθήκον.
Άφιερώθησαν δεκάλεπτα στον τομέα των δημοσίων σχέσεων καί δι’ αυτών
έκαλλιεργήθη ένα βαθύτερο πνεύμα συνεργασίας καί επικοινωνίας κοινού καί
’Αστυνομίας.
Καί, τέλος, μετεδόθησαν περιγραφικά σκίτσα άπό τή ζωή καί τή φύση καί
άπό τις οικογενειακές καί έθνικές παραδόσεις τής φυλής μας.
Παράλληλα, τά προγράμματα έπλαισιώθησαν άπό όμορφα τραγούδια κάθε
γούστου καί κάθε έποχής, κατ’ εκλογήν τών άκροατών. 'Η όλη άρχιτεκτονική
τής ’Αστυνομικής ’Εκπομπής έβασίσθη επάνω εις τήν ψυχοσύνθεσιν καί τις προ
τιμήσεις τών εύρυτέρων λαϊκών μαζών, πού μέ μεγάλο ένθουσιασμό παρακολου
θούν τά ραδιοφωνικά προγράμματα τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
’Έ τσι, κάθε εκπομπή περιλαμβάνει : 1) περιγραφικά στιγμιότυπα άπό τήν
έθνικοθρησκευτικήν ζωήν τοϋ ελληνικού λαοΰ, 2) ένα πλούσιο μουσικό πρό
γραμμα, 3) καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ θέματα γενικωτέρου κοινωνικού καί άστυνομικοΰ ένδιαφέροντος (τροχαίας, άσφαλείας, άγορανομίας κτλ.) καί 4) τό τακτικό άπόσπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας.
Καί στούς τέσσαρις τομείς τής ραδιοφωνικής αυτής δραστηριότητος τού ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων έπετεύχθησαν άξιόλογα άποτελέσματα, γιά τά όποια
οί κριτικές υπήρξαν έξαιρετικά ενθουσιώδεις.
Μέ αυτό τον τρόπο ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων δημιουργεί σιγάσιγά μιά δική της ραδιοφωνική εποχή, ξεπερνώντας τις επαγγελματικές άρμοδιότητές της. ’Έ τσ ι έχει γίνει ό άχώριστος φίλος καί σύντροφος χιλιάδων άκροα
τών, πού σπεύδουν κάθε τόσο καί λιγάκι νά εκδηλώσουν μέ κάθε τρόπο τον θαυ
μασμό καί τήν άγάπη τους.
Καί τά ’Αστυνομικά ραδιοφωνικά προγράμματα θά συνεχίζωνται πάντα στον
’ίδιο επιτυχημένο ρυθμό, μέ τήν βοήθεια τού κοινού, πού τόσο έχει συνδεθή μέ
τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τό όποιο θερμότατα ευχαριστούμε.
Σ. ΠΙΙΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω ν υ μ ικ ά τω ν οδώ ν ’ Α θ η ν ώ ν κ α τ ’ Α λ φ α β η τ ικ ή ν σειράν
Δ ιλ όφ ου .
Πάροδος της όδοϋ Παπαδιαμαντοπούλου 164, στο τέρμα τής λεωφορειακής
γραμμής Γουδί.
Τδ Δίλοφον, χωρίο τής Ε πα ρχίας Όρεστιάδος, βρίσκεται στο νομδ 'Έβρου
κι’ έχει περί τούς 300 κατοίκους.

Διογενβίδη Ά φ ώ ν .
Πάροδος τής Λ. ’Αλεξάνδρας, κοντά στά Παναθήναια.
’Οφείλει στην ονομασία στην ομώνυμη άπό τη Δημητσάνα οικογένεια, τής
όποιας μέλη διεκρίθησαν ποικιλοτρόπως στήν Έπανάστασι καί περισσότερον ό
Βελισσάριος, συγγενής του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε ', ό όποιος μαζί μέ τούς Γ.
Σέκερη, Ν. Λογάδη καί Γ. Άφθονίδη άπετέλεσαν την πρώτη εφορία τής Κωνσταν
τινουπόλεως, καί διέθεσε όλη του τη περιουσία, για τούς σκοπούς τής Φιλικής Ε 
ταιρίας.

Δ ιογένους.
Πάροδος τής όδοϋ Αιόλου 1, στούς Άέρηδες.
Διογένης ό Κύων (κυνικός), ό έπιφανέστερος των κυνικών φιλοσόφων, γεν
νήθηκε στη Σινώπη τοΰ Εύξείνου Πόντου το 404 π.Χ. 'Υπήρξε μαθητής τοϋ Ά ν τισθένους, ίδρυτοΰ τής Κυνικής φιλοσοφίας. Ό Διογένης έπίστευε ότι ό άνθρωπος
είναι έφωδιασμένος άπό τή φύσι μέ όλα τά αναγκαία για τή ζωή του καί ότι ό άν
θρωπος, μόνος του, δημιουργεί για τον έαυτό του άπειρες τεχνητές έπιθυμίες καί
άνάγκες. Γιά το λόγο αύτό, έπεδίωξε τήν άνεξαρτησία, έτρέφετο κακώς καί πολλές
φορές νηστικός καί ξυπόλητος, γύριζε στούς δρόμους των ’Αθηνών, έχοντας μαζί
του τό ραβδί του καί τή σακκούλα του. Τις νύκτες έκοιμάτο μέσα σ’ ένα πίθο, άλ
λοτε στή Βασίλειο στοά κι’ άλλοτε κοντά στο Μητρώο, κάτω άπό τήν Άκρόπολι.
Πηγαίνοντας κάποτε στήν Αίγινα, συνελήφθη άπό πειρατάς, οί όποιοι τιον
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έπώλησαν ώς δοΰλο στον έκ Κορίνθου Ξενιάδη. Κοντά σ’ αύτόν έζησε άρκετό καιρό
καί ιδίως τα καλοκαίρια, γιατί τό χειμώνα έρχόταν στην ’Αθήνα. Λέγεται πώς κά
ποτε ό Μ. ’Αλέξανδρος συνήντησε τον Διογένη καί τον ήρώτησε τί θέλει άπ’ αυτόν.
*0 Διογένης του είπε: «Νά μή μοΰ καλύπτης τον ήλιο». 'Ο ’Αλέξανδρος τότε είπε
στούς φίλους του: «’Ά ν δεν ήμουν ’Αλέξανδρος, ήθελον νά είμαι Διογένης».
'Ο Διογένης ύπήρξεν αυστηρός καί τραχύς. 'Η διδασκαλία του μπορεί νά θεωρηθή ώς άνατρεπτική της κρατούσης τότε τάξεως. Πέθανε στή Κόρινθο, σε μεγάλη
ηλικία. Τήν ίδια μέρα πέθανε καί ό Μ. ’Αλέξανδρος στή Βαβυλώνα.

Διογένους Λαερτίου
Πάροδος της όδοΰ Άχαρνών 139, κοντά στή στάσι τής όδοϋ ’Ιθάκης.
Διογένης ό Λαέρτιος, 'Έλλην συγγραφεύς, γεννήθηκε μάλλον στή Λαέρτη της
Κιλικίας κι’ εζησε στήν ’Αθήνα. Τό πότε άκριβώς γεννήθηκε δέν είναι έξηκριβωμένο.
Πιθανόν τον 3ον ή τον δον μ.Χ. αιώνα. Τό έργο του, καίτοι «κακοσύνθετος συνα
γωγή έρανισμάτων», άποτελεΐ σημαντική πηγή της ιστορίας της άρχαίας Ελληνικής
φιλοσοφίας.

Διοδώρου.
Πάροδος τής όδοϋ Β. Γεωργίου Β' (Διοχάρους), στή πλατεία Προσκόπων
κοντά στ’ ’Ανάκτορα.
Ό Διόδωρος, "Ελλην ιστοριογράφος, γεννήθηκε στο Άρύριο τής Σικελίας,
καί εζησε τήν εποχή τοΰ Καίσαρος καί του Αύγούστου. ’Έγραψε γενικήν ιστορίαν
σέ 40 βιβλία μέ τον τίτλο «Βιβιοθήκη ιστορική». Τό έργο τοΰ Διοδώρου είναι πολύ
τιμο, γιά τον πλούτο τοΰ ιστορικού ΰλικοΰ πού περιέχει.

Διομείας.
Πάροδος τής όδοϋ Έρμου 18, κοντά στο Σύνταγμα.
Ή Διομεία, δήμος τών άρχαίων ’Αθηνών, άνήκε στήν Αΐγηΐδα φυλή. Στον
δήμο αυτόν ΰπήγοντο τό γυμνάσιο Κυνοσάργους καί τό ιερό τοΰ Ήρακλέους, προς
τιμήν τοΰ οποίου έτελοϋντο τά «Διόμεια».

Διομήδους.
Πάροδος τής όδοϋ Βασ. Σοφίας 41, στο τέρμα τής λεωφορειακής γραμμής
Δάφνης.
'Ο Διομήδης, γυιός τοΰ Τυδέως (γιοϋ τοΰ Βασιλέως τών Αΐτωλών Οΐσέως)
καί τής Δηϊπύλης, κόρης τοΰ Άδράστου, διαδέχθηκε τον παπποΰ του "Αδραστον
στο θρόνο τοΰ "Αργους. Γ ι’ αυτόν ό 'Όμηρος άφιέρωσε ολόκληρο τό Ε ' μέρος τής Ί λιάδος. Ύπήρξεν ένας άπό τούς μνηστήρες τής ώραίας Ελένης καί πήρε μέρος στο
Τρωικό πόλεμο. Πέθανε, κατ’ άλλους μέν στο "Αργος ή στή Κάτω ’Ιταλία, κατ’
άλλους δέ στις άπ’ αυτόν όνομασθείσας Διομηδείας νήσους (όμάς μικρών νήσων τοΰ
Άδριατικοΰ, προς τις άκτές τής Άπουλίας, βορείως τοΰ Γαργάνου ορούς. (Σήμερα
λέγονται Τρεμίτι κι’ είναι τέσσαρες).
Ό δός μέ τήν ίδια ονομασία υπάρχει στή Καλλιθέα καί στο Ταΰρο.

Διομήδους Κυριάκου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 156, στάσις όδοΰ Ά γ . Μελετίου.
’Οφείλει τήν ονομασία, στο έπώνυμο άρχοντικοΰ οίκου τών Σπετσών, ό όποιος
άπό τής ένάρξεως τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες
στο άγωνιζόμενο έθνος. Έξέχοντα μέλη τής οικογένειας αύτής είναι: 1) ό ’Αναστά
σιος Κυριάκός (1758-1831), 2) ’Ιωάννης Κυριάκός, γυιός τοΰ προηγουμένου (1790—
1825), 3) Νικόλαος, άδελφός τοΰ προηγουμένου, 4) ’Αναγνώστης, έξάδελφος τών
προηγουμένων, άπό τούς τολμηρότερους πλοιάρχους τοΰ 1821, 5) Διομήδης ’Αν.
Κυριάκός, πολιτικός καί νομομαθής (1811-1869), 6) Παΰλος, γυιός τοΰ προηγουμέ-
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νου, λόγιος καί καλλιτέχνης, 7) ’Αναστάσιος αδελφός τοϋ προηγουμένου, καθηγητής
Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο των ’Αθηνών (1843-1923), 8) Νικόλαος άδελφός τοϋ
προηγουμένου καί πατέρας τοϋ πρωθυπουργοϋ ’Αλεξάνδρου Διομήδη, γεννήθηκε
στην ’Αθήνα τό 1842 καί πέθανε τό 1903 καί 9) ’Αλέξανδρος Διομήδης, άκαδημαϊκός, οικονομολόγος καί πολιτικός γεννήθηκε στην ’Αθήνα τό 1875.
Διετέλεσε έπανειλημμένως βουλευτής καί υπουργός, διοικητής τής ’Εθνικής
Τραπέζης, πρώτος διοικητής τής Τραπέζης Ελλάδος καί πρωθυπουργός άπό ’Ιου
νίου 1949 μέχρι τοϋ ’Ιανουάριου 1950. Πέθανε τό 1950.

Διονυσίου Αίγινήτου (βλέπε Αίγινήτου Διονυσίου).
Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου.
Πάροδος τής Λ. Συγγροΰ 2, στοΰ Μακρυγιάννη.
Σύμφωνα μέ τά στις «πράξεις τών ’Αποστόλων» κεφ. 17, 34 ιστορούμενα, ό
Διονύσιος ήτο μέλος τοϋ δικαστηρίου τοϋ Άρείου Πάγου, όταν ό ’Απόστολος Παϋλος έρχόμενος στήν ’Αθήνα, έκήρυξε τόν «’Άγνωστον Θεόν» άπό τό βήμα τής Βου
λής. Ό Διονύσιος μαζί μέ τή γυναίκα του Δάμαρι, έγινε χριστιανός καί, κατά την
μαρτυρία τοϋ Εύσεβίου Καισαρείας, πρώτος επίσκοπος τών ’Αθηνών. 'Ύστερα άπό
μαρτύρια πέθανε τό 95 μ.Χ. καί ή μνήμη του γιορτάζεται στις 3 ’Οκτωβρίου. Φέ
ρεται ώς συγγραφεύς πολλών καί διαφόρων θεολογικών έργων, τά όποια ένεφανίσθησαν μετά τόν 6ον μ.Χ. αιώνα, γιά τά όποια δμως υπάρχουν άμφιβολίες άν τά
έγραψε αυτός ή άλλος συνώνυμος.

Διονυσίου Έ φέσσου.
Πάροδος τοϋ όδοΰ Κεδρηνοΰ 15, όπισθεν τών φυλακών Άβέρωφ.
’Οφείλει τήν ονομασία στον ομώνυμο μάρτυρα τής Έκλησίας, ό όποιος είναι
ένας άπό τούς επτά παΐδες πού έμαρτύρησαν στήν ’Έφεσσο, τήν έποχή τοϋ Ρωμαίου
αύτοκράτορος Δεκίου (201—251 μ .Χ .), μεγάλου διώκτου τών Χριστιανών.

Διονυσίου Πύρρου.
Πάροδος τής όδοΰ Αίζίου, κοντά στο Νοσοκομείο τών Παίδων (Γουδί).
’Οφείλει τήν ονομασία στον ομώνυμο άπό τή Θεσσαλία κληρικό, λόγιο καί
γιατρό (1774-1853), ό όποιος έδρασε στον άγώνα τοϋ 1821 καί προσέφερε πολύ
τιμες ύπηρεσίες.

Δ ιός.
Πάροδος τής όδοΰ Βασ. Σοφίας 59, κοντά στο τέρμα τής λεωφορειακής
γραμμής Δάφνης.
Ό Ζεύς ή Δίας, ό υπέρτατος τών ’Ολυμπίων θεών ήτο γυιός τοϋ Κρόνου καί
τής Ρέας καί άνατράφηκε μέ τό γάλα τής Άμαλθείας αΐγός. Πήρε ώς γυναίκα τήν
αδελφή του "Ηρα πλήν όμως συνεδέθη καί μέ άλλες θεές καί θνητές. Τά κυριώτερα
σύμβολα του ήσαν ό κεραυνός, τό σκήπτρο, ό άετός, ή αίγίς, τά κλαδιά καί τά
φύλλα τής δρυός. ’’Ητο προστάτης τοϋ συζυγικού βίου, άγαποΰσε τήν έννομη τάξι
καί ήτο τιμωρός τών εγκλημάτων.

Διοσκορίδου.
Πάροδος τής όδοΰ Άρριανοΰ, στήν πλατεία τοϋ Ά γ . Σπυρίδωνος, στο Παγκράτι (Στάδιο). ’Οφείλει τήν ονομασία στο επώνυμο επιφανών Ελλήνων τής άρχαιότητος, σπουδαιότερος τών όποιων είναι ό Διοσκορίδης ό Άναζαρβεύς, κατα
γόμενος άπό τή Άναζέρβο τής Κιλικίας ή άπό τή Ταρσό. ’Ή κμασε μάλλον τήν
έποχή τοϋ Νέρωνος καί Βεσπασιανοϋ (54-79 μ .Χ .) καί ήτο προγενέστερος τοϋ
Γαληνού. Υ πήρξε καί παραμένει, στήν ιστορία τής άνθρωπίνης προόδου ώς ό θεμε
λιωτής τής φαρμακευτικής έπιστήμης καί τής Πειραματικής καί κλινικής φαρμα
κολογίας. Συνέγραψε πολλά έργα.
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Διόσκουρων.
Πάροδος της όδοϋ Πολυγνώτου 9, στούς Α γίους ’Αποστόλους, κοντά στήν
Ά ττάλου.
Οί Διόσκουροι, (κόροι τοϋ Διος ήτο γυιοί τοϋ Διός), οί γνωστοί Κάστωρ καί
Πολυδεύκης γυιοί τοϋ Διος καί τής Λήδας, έλατρεύοντο άλλοτε ώς Θεοί καί άλλοτε
ώς ήρωες. Γύρω άπό τη ζωή τους υπάρχουν πολλοί μΰθοι. Σύμφωνα μέ μιά παράδοσι, συσχετίζονται προς τον άστερισμον των Διδύμων.
στοά

Διοφάντου.
Πάροδος τής όδοϋ Άριστοξένους 3, κοντά στη πλατεία Πλαστήρα(Παγκράτι).
Ό Διόφαντος, διάσημος μαθηματικός, ήκμασε στήν ’Αλεξάνδρεια γύρω στά
250 μ.Χ. Πρώτος αυτός είσήγαγε τη χρήσι των γραμμάτων προς συμβολισμό ποσο
τήτων στά μαθηματικά προβλήματα. Σ ’ αύτόν οφείλεται καί τό πρώτο περί Ά λγέβρας σύγγραμμα.
Ό Διόφαντος έχαρακτηρίσθη σάν ένας τών μεγαλυτέρων γεωμετρών τής
άρχαιότητος καί γενικώτερα σάν ένας άπό τά μεγαλύτερα μαθηματικά πνεύματα.
Διοχάρους. (σήμερα μετωνομάσθη σέ Βασ. Γεωργίου Β ').
Πάροδος τής όδοϋ Ήρώδου Ά ττικοΰ 15, στά Βασιλικά άνάκτορα.
Πρόκειται γιά την ονομασία τών κατά την αρχαία τοπογραφία γνωστών
Πυλών τοϋ Διοχάρους, οί όποιες πήραν τ ’ όνομα αύτό άπό τό λουτρό κάποιου Διοχάρους κι’ ήσαν πύλες τοϋ τείχους τών ’Αθηνών. Εύρίσκοντο στο βορειοανατολικό
μέρος τών ’Αθηνών καί κατά τον Στράβωνα κοντά στις πηγές τοϋ Ήριδανοΰ ποταμοΰ, πού έπήγαζε άπό τό Λυκαβηττό καί τά γύρω ύψώματα. Κατ’ άλλους εύρίσκοντο
έκεί όπου σήμερα είναι τό άγαλμα τοϋ Κολοκοτρώνη.
('Ομώνυμη οδός βρίσκεται καί κοντά στο νοσοκομείο Συγγροΰ).

Δίπλα Βασιλείου.
Πάροδος τής Λ. Συγγροΰ 119, στον "Αγιο Σώστη.
Ό Δίπλας Βασίλειος, άρματολός τής Δυτικής Στερεάς Ελλάδος καί φίλος
τοϋ Κατσαντώνη, σκοτώθηκε πολεμώντας τον Ά λή Πασσά, όταν αυτός άποπειράθηκε νά καταλάβη τη Λευκάδα (1807). Οί Τουρκαλβανοί, παίρνοντας τό πτώμα
του τό έσυραν μέχρι τη Πρέβεζα όπου, άποκόψαντες τό κεφάλι, τό έστησαν ώς τρό
παιο.

Διπλάρη.
Πάροδος τής όδοϋ Εύριπίδου 58, στη κεντρική άγορά τών ’Αθηνών.
Πήρε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τοϋ Διπλάρη Άριστείδου, άρχιτέκτονος
μηχανικοϋ, ό όποιος έχορήγησε μεγάλα ποσά διά τήν άνέγερσιν τοϋ κτιρίου τής
Βιοτεχνικής Σχολής ’Αθηνών.

Διπύλου.
Πάροδος τής πλατείας ’Ελευθερίας (Κουμουνδούρου 19).
Δίπυλον ώνομάζετο τό τμήμα τών τειχών τών ’Αρχαίων ’Αθηνών πού βρισκό
ταν στο Κεραμεικό, κοντά στή έκκλησία 'Α γία Τριάδα καί τή Λαχαναγορά. Τό τμή
μα αύτό ήτο ή κυριώτερη είσοδος τής πόλεως. Τό Δίπυλον ή καί «Πύλαι Κεραμεικαί», άνηγέρθη τήν εποχή τοϋ άρχοντος Λυκούργου, τό 338 π.Χ. Τό Δίπυλον έχώριζε τον άρχαϊο Κεραμεικό στά δύο, στόν έσω Κεραμεικό (όπου ή άρχαία άγορά)
καί στόν έξω, πού έχρησιμοποιεΐτο κυρίως γιά νεκροταφείο. ’Από τό Δίπυλον είσήρχοντο καί έξήρχοντο όλες οί πομπές.
Λόγω τής σπουδαιότατος πού είχε το Δίπυλον, ήτο ισχυρά ώχυρωμένο.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΥΜΝΟ

Μ Ο Ν ΤΕΛΟ
'Ττώ ‘Τπαστυν. Β/κ.X,ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχιια άπό τό προηγούμενο)

"Εκανα μια πρόχειρη έρευνα στον Γραμμένο καί του πήρα ένα μυτερό κρητικό
μαχαίρι, πού βρήκα στην κνήμη του δεξιού του ποδιού. 'Ύστερα είπα στην Ρίτα
νά άδειάση πάνω στο τραπέζι ό,τι πράγματα είχε έπάνω της. Συμμορφώθηκε χωρίς
νά φέρη καμμιά άντίρρηση. "Οταν σταμάτησε νά βγάζη άλλα πράγματα, τή ρώτησα
μέ όση μπορούσα περισσότερη ευγένεια :
— Μήπως ξεχάσατε τίποτα έπάνω σας ; Δεν θεωρώ αξιοπρεπές τό νά σάς
έρευνήσωμε εμείς μέ μιά υπάλληλο του πλοίου... .
Τό ώραΐο της πρόσωπο έγινε πιο κόκκινο ακόμα. Μοΰ έρριξε μιά φευγαλέα
ματιά καί κατόπιν έκανε μιά κίνηση. Σταμάτησε όμως άπό ντροπή. Κύτταξε μιά
φορά τον σύνοδό της, υστέρα τον λιμενικό ύπαξιωματικό, υστέρα εμένα. Τά μάτια
της χαμήλωσαν. Παρέμεινε άκίνητη, σκεπτική κι’ άναποφάσιστη γιά κάμποση
έυρα.
Γύρισα τις πλάτες προς τό μέρος της κι’ έκανα νόημα στον λιμενικό νά καμη
κι’ αύτός τό ίδιο. "Επιασα υστέρα τό κεφάλι τοϋ Γραμμένου καί τό γύρισα προς τό
μέρος μας. Ά π ό τον καθρέφτη πού κρεμόταν στο σανίδωμα τής καμπίνας παρα
κολούθησα τώρα όλες τις κινήσεις τής Ρίτας. ’Εκείνη έφερε πρώτα τό χέρι στο στή
θος της καί ξεκουμπώνοντας την μπλούζα πού φορούσε τό βύθισε ώς τή μασχάλη.
Τόβγαλε ύστερα κρατώντας τήν παλάμη της σφιχτά κλεισμένη, άφησε κάτι στο
τραπέζι καί κατόπιν έσκυψε κι’ έφερε τά δυό της χέρια στή μέση. Ύστερα τά κα
τέβασε πιο κάτω, άνάμεσα στούς μηρούς καί στούς δύο γοφούς. Ντράπηκα μέ τό
θέαμα πού παρουσιάστηκε μέσα άπ’ τον καθρέφτη καί Θεώρησα τον έαυτό μου πολύ
άγενή πού παρακολουθούσε τις σκηνές αυτές. ΤΗταν άνάγκη όμως νά τήν προσέχω
γιά πολλούς λόγους αυτή τή γυναίκα. Οί άνθρωποι πού έμπορεύονται ναρκωτικά
είναι πολύ επικίνδυνοι. ’Έ στω κι’ αν οί λαθρέμποροι είναι έλκυστικές νέες κοπέλλες,
πού τό σώμα τους σέ βάζει σέ χίλιους δυό πειρασμούς.
'Η Ρίτα λοιπόν άφησε τά φορέματά της νά πέσουν τώρα κΓ άνασηκώθηκε.
Τακτοποίησε γρήγορα τον έαυτό της καί γυρίζοντας προς το τραπέζι άδειασε καί
τά δυό της χέρια. 'Έ να πλακέ νικελένιο κουτάκι καί δέκα έξ μικρά φακελάκια, τυ
λιγμένα μέ ζελατίνη, σωριάστηκαν κοντά στά προηγούμενα. Τά μάτια μου άλλοιθώρηοαν.
’Έ πεσε ύστερα στήν καρέκλα καί κάρφωσε τά μάτια της στο πάτωμα. *0
Γραμμένος τήν κυττοΰσε σάν έξαγριωμένο θηρίο, έτοιμος νά τήν κατασπαράξη.
’Έ σφιγγε τά δόντια καί τις γροθιές του άπό λύσσα, ενώ τά μάτια του πετούσαν
σπίθες.
Χτύπησα ελαφρά τούς δυό νέους στον ώμο καί ψιθύρισα:
— Ά ν δέν έχετε άντίρρηση, μπορούμε νά πηγαίνουμε σ ιγά — σιγά... Έ ;
Τί λέτε...
Σηκώθηκαν σάν υπνωτισμένοι. Πήραν τις βαλίτσες καί βγήκαν, προχωρώντας
στις σκάλες. Ζήτησα συγγνώμην άπ’ τον κυβερνήτη τού σκάφους γιά τή δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση τού δρομολογίου καί παίρνοντας τό Μένιο καί τό Γιαννόπουλο
προχώρησα στήν άποβάθρα.
— Κύριε Ύπαστυνόμε, μού ψιθύρισε ό Γιαννόπουλος ένώ προχωρούσαμε.
Κυττάξτε πίσω μας νά δήτε κάτι.
Γύρισα μέ τρόπο καί κύτταξα. Ά π ’ τή μισανοιγμένη πόρτα τής τελευταίας
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καμπίνας, δυο κεφάλια μας παρακολουθούσαν. Γνώρισα το ένα. ΤΗταν ό Πουλίδης!!
Αύτδς ό κανάγιας, πού κατάντησε άληθινός εφιάλτης στις ενέργειες μου!!!
Βλαστήμησα άπο οργή. 'Ο Πουλίδης να μέ παρακολουθή βήμα προς βήμα !!!
Δεν είχα καιρό δμως για χάσιμο. Οί μηχανές έδειχναν μέ το ρυθμό τους δτι
το πλοϊο ξεκινούσε. ’Άφησα το Γιαννόπουλο μέ τον λιμενικό ύπαξιωματικό να προ
σέχουν τούς δυύ νέους και παίρνοντας τον Μένιο γύρισα τρέχοντας πίσω. Μπήκα
ορμητικά στην καμπίνα πού ήταν ό Πουλίδης μέ τον άλλον καί χωρίς περιστροφές,
τούς είπα να μέ άκολουθήσουν. Την ίδια στιγμή δέχτηκα ένα γερό χτύπημα στο
στομάχι άπ’ τον Πουλίδη. Σκέφθηκα τότε δτι αυτό ήταν τό δεύτερο χτύπημα πού
μούδωσε ό συμβολαιογράφος μέσα σέ τρεις ημέρες. Γι’ αυτό σήκωσα τό χέρι μου
καί τό κατέφερα μέ δύναμη στο πηγούνι του. 'Ο Πουλίδης σωριάστηκε στα πόδια
μου, ένω ό Μένιος άφώπλιζε τον άλλον. Τούς πήραμε υστέρα καί κατεβήκαμε. "Ενα
ταξί μάς περίμενε στήν παραλία. Μέσα ήταν ό Γιαννόπουλος κι’ ό Γραμμένος μέ τή
Ρίτα καί τον λιμενικό. Στρίμωξα μέσα τό Μένιο μέ τον σύντροφο τού Πουλίδη κι’
έδιωξα τό ταξί για τήν ’Ασφάλεια. Τον Πουλίδη τον κράτησα μαζί μου.
Πήγα κατ’ εύθεϊαν στο ξενοδοχείο. ’Έ πρεπε να συναντήσω τον ’Αστυνόμο
καί να τού άναφέρω σχετικά μέ τά συμβάντα στο πλοίο. Ά φ ησ α τον Πουλίδη στήν
είσοδο τού ξενοδοχείου καί είπα στον Σωτηρίου νά τον προσέχη.
’Ανέβηκα* τρέχοντας τις σκάλες καί χτύπησα τήν πόρτα στο δωμάτιο πού
άφησα τον ’Αστυνόμο. Καμμιά άπάντηση. Χτύπησα ξανά, μά καί πάλι δέν μου απάν
τησε κανείς. Έ κανα νά φύγω, δταν άνοιξε ή πόρτα άπ’ τό διπλανό δωμάτιο καί πα
ρουσιάστηκε ένας σκοτεινός τύπος.
—’Έφυγαν δλοι προ δέκα λεπτών, μοϋ είπε κυττάζοντας παράξενα. Μοΰ
είπαν νά σάς πώ δτι...
Δέχτηκα ένα δυνατό σπρώξιμο άπο πίσω καί πετάχτηκα μέσα στο δωμάτιο.
Δυο σώματα έπεσαν επάνω μου κι’ ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μ’ έκανε νά
χάσω τις αισθήσεις μου γιά λίγο. Συνήλθα δμως γρήγορα κι’ άνοίγόντας τά μάτια
είδα πάνω άπ’ τό κεφάλι μου τρεις άνδρες. 'Ο ένας ήταν εκείνος πού μοΰ άνοιξε τήν
πόρτα. Τότε πρόσεξα δτι τό ένα του αύτί ήταν κομμένο στή μέση. Μέ κύτταζε σαρ
κάζοντας, ένω οί άλλοι δυο έστεκαν βλοσυροί, έτοιμοι νά δεχθούν τις διαταγές του.
— Σήκω επάνω, μέ διέταξε ό κουτσάφτης παίζοντας ένα περίστροφο στά
χέρια του.
Σηκώθηκα μέ κόπο καί κύτταξα τό περίστροφο. ’Ηταν τό δικό μου.
— Δέν θά πάθης τίποτα τό άσχημο, αν θελήσης νά δείξης κάποια κατανόηση,
μοϋ είπε τρίζοντας τά δόντια. Καθώς βλέπεις, βρίσκεσαι σέ θέση πού ποτέ δέν θά
ευχόσουνα νά βρεθής. Θά γίνη λοιπόν μιά «συμφωνία κυρίων» τώρα, αν άγαπάς
τή ζωή σου φυσικά καί μοϋ δώσης τό λόγο τής τιμής σου δτι θά κάνης έκεΐνα πού
θά συμφωνήσουμε. Ά κουσέ με λοιπόν μέ προσοχή καί πάψε νά κυττάς τό πιστό
λι σου. Γιά νά τό πάρης άπο τά χέρια μου, πρέπει πρώτα νά φροντίσης γιά τή δια
θήκη σου.
’Έ χω λοιπόν νά σου προτείνω τά εξής μέ δυο λόγια, συνέχισε μουγκρίζοντας
ό κουτσάφτης. Ά ν μοΰ δώσης τό λόγο σου'δτι δέν θά ένοχοποιήσης τή Ρίτα γιά
τίποτα, θά βγης ζωντανός άπο δώ καί θά πάς νά σέ παρασημοφορήση ή υπηρεσία
σου γιά τις έπιτυχίες πού σημείωσες αυτές τις ήμέρες. Μη νομίζης δτι ενεργούσες
χωρίς νά παίρνουμε εμείς χαμπάρι. Πρέπει λοιπόν νά ξέρης πρώ τα -πρ ώ τα , δτι ή
Ρίτα δέν εύθύνεται γιά πολλά πράγματα. "Ο,τι έκαμε, τό έκαμε γιατί τήν άναγκάσαμε νά τό κάνη. Ά ν μοΰ δώσης τό λόγο σου, θά φύγης άμέσως από δώ καί θά πάς
νά άφήσης ελεύθερη τή Ρίτα. Είναι ανάγκη νά είναι ελεύθερη ώς τό μεσημέρι, στις
δύο ή ώρα τό πολύ. Κατάλαβες ;
Σταμάτησε καί μέ κύτταξε μέ τά μάτια μισόκλειστα. Τό ύφος του άρχισε νά
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παίρνη ήλίθια μορφή. 'Ένας άπ’ τούς δυο άλλους προχώρησε τότε προς το μέρος του.
Τοϋ έ'δωσε μια γερή κλωτσιά και τον έρριξε στην καρέκλα.
— Βλάκα ! γρύλλισε πνιχτά. Να σκέπτεσαι πρώτα κι’ ύστερα να μιλάς!!!
ΤΗρθε ύστερα καί στάθηκε μπροστά μου. Σήκωσε το χέρι του και μοΰδειξε τό
τηλέφωνο. Κατόπιν μ’ έ'σπρωξε δυνατά προς τά έκεΐ καί βγάζοντας ένα περίστροφο
μέ διέταξε :
— Πάρε τήν ’Ασφάλεια καί πές τους ν’ άφήσουν άμέσως έλεύθερη τη
Ρίτα. Πρόσεξε : Θά σηκώσης το άκουστικό καί θά πής γρήγορα αυτές τις λέξεις :
« ’Εδώ Ύπαστυνόμος τάδε. ’Αφήσατε άμέσως έλεύθερη τη Ρίτα ’Αργυρίου, γιατί
κινδυνεύω. "Αν δεν εύρίσκεται σέ δέκα λεπτά στήν είσοδο τοϋ Πολυτεχνείου, μιά
σφαίρα μέ περιμένει. Μήν επιχειρήσετε νά τήν παρακολουθήσετε διότι θά τήν πα
ρακολουθούν δικοί της. Κι’ αν δουν δτι τήν παρακολουθήτε, θά ειδοποιήσουν νά μου
φυτέψουν τή σφαίρα αμέσως...». "Τστερα θά κλείσης γρήγορα το τηλέφωνο. Κατά
λαβες ;
— Μάλιστα, πρόφερα ίδρωμένος.,
Σήκωσε ύστερα τό άκουστικό καί σχημάτισε έναν άριθμό.
— Τάκη, ακούσε, ψιθύρισε χωρίς νά ξεκολλήση τά μάτια του άπό πάνω μου.
Ή ώρα είναι δέκα καί πέντε. Θά πάς κάπου κοντά στο Μουσείο καί θά σταθής
σ’ ενα σημείο πού θά μπορής νά βλέπης τήν είσοδο τοϋ Πολυτεχνείου. Δέκα καί
τέταρτο ως δέκα καί είκοσι, θά πρέπη νά βρίσκεται έκεΐ ή Ρίτα. Πρόσεξε. Είναι
πιασμένη στήν απόχη τής ’Ασφάλειας καί πρέπει νά μή μιλήση... Κατάλαβες;
Υ πολογίζω οτι θά βρίσκεται στήν ’Ασφάλεια άπό τις δέκα περίπου. Επομένως, δέν
θά τήν άνέκριναν άκόμα. Πάρε λοιπόν τον Σπανό καί άκολούθησέ την. Θά πρέπη
ώς τις δώδεκα τό πολύ νά τής συμβή κάποιο δυστύχημα... Καταλαβαίνεις!... Αύτό
θά τό κανονίση 6 Σπανός μέ τήν μοτοσυκλέττα... Ναί, ναί. ’Ό χ ι τό ταξί ! Θά φύγη
έ'τσι πιο γρήγορα !... Νά προσέξη δμως ώστε τό δυστύχημα νά είναι τέλειο! Σύμ
φωνοι ;
’Έκλεισε ύστερα τό τηλέφωνο καί κύτταξε τον άλλον πού στεκόταν κοντά στήν
πόρτα. Ε κείνος τούκλεισε συνθηματικά τό μάτι καί τοϋ έδειξε έκεΐνον πού καθόταν
άποβλακωμένος στήν καρέκλα άκόμη, όπως άκριβώς είχε πέσει άπ’ τήν κλωτσιά.
Μάς κύτταζε δλους ήλίθια καί μέ τό στόμα άνοιχτό. Φαινόταν ν’ άπορή γιά πολλά
ζητήματα.
Κατάλαβα άμέσως τί έπρόκειτο νά συμβή: Θά τηλεφωνούσα στήν ’Ασφάλεια
μόνο καί μόνο γιά ν’ άφήσουν έλεύθερη τή Ρίτα. Μέ ύπεχρέωναν νά τηλεφωνήσω
γρήγορα γιά νά μήν προφτάσουν οί δικοί μου νά βρουν τό τηλέφωνο άπ’ τό όποιο
τηλεφωνούσα καί νά δράσουν. Έ κτος αύτοϋ, μέ τά λόγια πού θάλεγα θά τούς έβα
ζαν οί κακοποιοί στο δίλημμα ή νά παρακολουθήσουν τή Ρίτα καί νά... μέ θυσιάσουν
ή νά μή τήν παρακολουθήσουν γιά νά ζήσω. ’Αλλά καί άν δέν άφηναν έλεύθερη τή
Ρίτα μέσα σέ δέκα ώς δεκαπέντε λεπτά, πάλι θά μέ σκότωναν. Αυτή τήν έντύπωση
τουλάχιστον ήθελαν νά δημιουργήσουν καί σέ μένα καί στήν ’Ασφάλεια. Ή Ρίτα
δμως ήταν οπωσδήποτε καταδικασμένη, άν έφευγε άπ’ τήν ’Ασφάλεια. Θά τήν σκό
τωνε ό Σπανός, παρασύροντάς την μέ τήν μοτοσυκλέττα. Τό «δυστύχημα»... Έ νδιαφέρονταν νά ξεκάμουν οπωσδήποτε τή Ρίτα γιά νά μή μαρτυρήση. 'Ύστερα δμως ;
Ό τ α ν τόσο βλάκες νά νομίζουν δτι μ’ αύτά πού είδα κι’ άκουσα, θά μπορούσαν νά
ξεφύγουν άπ’ τά χέρια μας άν μέ άφηναν έλεύθερο; Φυσικά δχι. Δέν είχαν λοιπόν
παρά νά μοΰ φυτέψουν μιά σφαίρα δταν θά μάθαιναν δτι ή Ρίτα έλευθερώθηκε κι’
δτι ό Σπανός τήν έκαμε μακαρίτισσα...
Μ’ έκανε νά συνέλθω άπ’ τις σκέψεις αυτές ή άγριοφωνάρα τοϋ άνθρώπου
πού μέ είχε καθηλώσει :
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— ’Έ λ α ! Σήκωσε τό ακουστικό καί κάνε 6,τι σοΰ ε ίπ α ! φώναξε άγρια καί
στρέφοντας τό περίστροφο καταπάνω μου.
Σήκωσα αργά τό χέρι μου καί τό κατηύθυνα προς τό τηλέφωνο. ’Έξαφνα μια
φωτεινή ιδέα μοΰ ήρθε.
— Δεν μοΰ γράφετε σάς παρακαλώ τά λόγια πού μοΰ είπατε νά πώ ; παρακάλεσα μέ συντριβή. Δεν τά θυμάμαι...
’Εκείνος είπε στον άλλον, χωρίς νά γυρίση προς τό μέρος, του :
— Κώτσο, γράφε γρήγορα τις λέξεις πού τοΰ εϊπα. Γράφε: «Έ δώ 'Υπαστυνόμος ...................................................................................................................................
Τοΰ υπαγόρευσε τις ίδιες φράσεις, μία προς μία. Κατόπιν μοΰδωσε τό χαρτί:
—Έ λ α , μην μάς άργοπορής τώρα. Κάνε σύντομα! βρυχήθηκε.
—Πάρτε σεις τον άριθμό, παρακαλώ, καί κρατήστε μου καί τό άκουστικό...
έκαμα τρέμοντας. Δεν μπορώ νά σηκώσω τά χέρια μου! Θά σωριαστώ στο πάτωμα...
Κάτι έ'παθα φαίνεται...
—Βλάκα! μοΰ φώναξε κουνώντας με δυνατά άπ’ τον ώμο. Κάνε δ,τι σοΰ είπα!
Καί γρήγορα!...
—Μά δεν μπορώ! Δεν τό βλέπετε άλλωστε πώς τρέμω;
—’Αστυνομικός νά σοΰ π ετύχη !! έκανε σαρκάζοντας. Καί σέ στείλανε νά τά
βάλης μαζί μας, έ; Χ ά ! χ ά !. ’Έ λα Κώτσο νά πάρης τον άριθμό καί κράτησε τό ά
κουστικό γιά νά μιλήση. Πρόσεξε εσύ, παράλυτε!! Θά τά πής γρήγορα καί καθαρά
μόλις σοΰ άπαντήσουν! ΚΓ εσύ Κώτσο θά κλείσης αμέσως τό τηλέφωνο δταν
τελειώση. ’Εμπρός!!
Ό Κώτσος άφησε τό περίστροφο πού τό γύριζε κι’ αύτός τόση ώρα καταπάνω
μου καί σήκωσε τό άκουστικό. Μέ τό άλλο χέρι άρχισε νά γυρίζη τό δίσκο.
Αυτό περίμενα. Συγκέντρωσα δλη μου τη δύναμη κι’ έδωσα ένα δυνατό χτύ
πημα σέ κείνον πού μέ διέτασσε. "Εβγαλε μιά πνιγμένη φωνή καί σωριάστηκε στο
πάτωμα, ένώ τό περίστροφο εκπυρσοκροτούσε καί μιά σφαίρα χτυπούσε στην απέ
ναντι ντουλάπα. "Υστερα χύμηξα στον Κώτσο. Μέ μιά κίνηση έφερα τό καλώδιο
τοΰ τηλεφώνου γύρω στο λαιμό του καί τό τράβηξα μέ δύναμη, ένώ ταυτόχρονα έ
παιρνα τό περίστροφο καί τό κατηύθυνα προς τον τρίτο πού καθόταν στήν καρέκλα.
’Εκείνος όμως έμενε άπαθής όπως καί πρώτα. Τά στόμα του ήταν μισανοιγμένο
καί τά μάτια του μέ κύτταζαν άπλανή. Πλησίασα προς τό μέρος του καί κύτταξα.
*Ηταν νεκρός!!
Πήγα κοντά στον Κώτσο καί ξέσφιξα τό καλώδιο πού τοΰ έσφιγγε τό λαιμό.
Τοΰκανα ένα έλαφρό μασάζ καί συνήλθε. Ό άλλος έν τώ μεταξύ σερνόταν προς τό
περίστροφό μου, πού*μέ την έκπυρσοκρότηση είχε ξεφύγει άπό τά χέρια του. Τό
πήρα, καί μ’ ένα κτύπημα τον έκαμα νά μείνη άκίνητος. Έ τρεξα ύστερα κι’ άνοιξα
τό παράθυρο γιά ν’ άναπνεύσω, άλλά κυττάζοντας έξω έμεινα άκίνητος. Τό θέαμα πού
παρουσιαζόταν κάτω στο δρόμο, ήταν άπελπιστικό.
'Ένα αύτοκίνητο τοΰ Σταθμού Πρώτων Βοηθειών είχε σταματήσει στήν εί
σοδο τοΰ ξενοδοχείου. Κόσμος πολύς είχε μαζευτή καί δυο άστυφύλακες σήκωναν
τον Σωτηρίου καί τον έβαζαν σ’ ένα φορείο."Υστερα τον έβαλαν στο κλειστό αύτοκί
νητο καί κείνο ξεκίνησε γρήγορα, χαλώντας τον κόσμο μέ τις σειρήνες του.
"Εκανα νόημα σ’ έναν άνθυπαστυνόμο ν’ άνέβη γρήγορα επάνω. ’Εκείνος έτρεξε καί σ’ ένα λεπτό βρισκόταν στο δωμάτιο. Τό θέαμα τον έκανε νά καρφωθή άκί
νητος.
—Πάρε τό περίστροφο καί πρόσεξε νά μην κινηθή κανένας, τοΰ είπα. Δέν θά
έπιτρέψης την παραμικρή κίνηση. Μη τον φοβάσαι εκείνον. Είναι νεκρός. Θά γυρίσω
σέ δυο λεπτά.
(Συνεχίζεται)
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Τήν 16ην ’Οκτωβρίου 1961 άπεβίωσε, συνεπεία αΰτοκινητίστίκοΰ δυστυ
χήματος, ό τέως ’Αστυνόμος Α' Σπυρίδων Μπερδούσης. 'Ο μεταστάς διεκρίνετο
διά τήν ακεραιότητα του χαρακτήρος του, δ'.ά τήν υποδειγματικήν προσήλωσίν του
εις τό καθήκον καί τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη καί διά τήν ευγένειαν τής ψυχής
του. Ή κηδεία του έγένετο έκ του Ίεροΰ Ναοϋ του Προφήτου Ή λιου Παγκρατίου
τήν 17ην ’Οκτωβρίου.
Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θωμάς
Νούσιας, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, ό ’Α 
στυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Γεώργιος Κοντογεώργος, ό Α' 'Υποδιευθυντής
’Αθηνών κ. ’Αγησίλαος Παπασταφίδας, πολλοί τών έν ένεργεία καί έ.ά. ’Αστυνο
μικών Διευθυντών καί ’Αστυνόμων, άντιπροσωπεϊαι τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών καί πλή
θος κόσμου.
’Εκ μέρους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
’Αθηνών, κατέθεσε στέφανον ό ’Αστυνομικός
Διευθυντής κ. Τσαλτάκης Νικόλαος καί έκ μέ
ρους τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας
’Αθηνών ό ’Αστυνόμος κ. Άνδρεόπουλος Κων
σταντίνος.
Έ ν συνεχεία άπηύθυνε τον ύστατον χαιρε
τισμόν εις τον νεκρόν ό ’Αστυνόμος κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος, εΐπών τα έξη ς:
«Αίσθημα βαθείας λύπης δοκιμάζει ή ’Αστυ
νομική οικογένεια καί μαζί μέ αυτήν δλα τά
μέλη του Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοϋ
Α' Δημοτικού Σχολείου ’Αθηνών καί δλο τό
Παγκράτι διά τον άπρόοπτον καί τραγικόν θά
νατον του τέως ’Αστυνόμου Α' Σπυρίδωνος
+ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ
Μπερδούση.
"Ενα αύτοκίνητον, κινούμενον μέ τήν μεγάλην ταχύτητα ή οποία διακρίνει δλας τάς εκδηλώσεις τής συγχρόνου ζωής μας,
συνήντησε στον φρενήρη δρόμον του τον άνυπόπτως βαδίζοντα Σπυρίδωνα Μπερδούσην διά νά τοϋ καταφέρη ένα μοιραΐον κτύπημα, μέ τό όποιον προώρως τον
έξαπέστειλεν εις τον κόσμον τής αΐωνιότητος καί τον έστέρησεν έτσι άπό τήν
προσφιλή του οικογένειαν τήν οποίαν τόσον ήγάπα καί ή οποία είχε τόσην άνάγκην τών φροντίδων του.
Μοϋ είναι δύσκολον, κατά τήν συγκινητικήν ταύτην στιγμήν, νά έκφράσω τήν
ειλικρινή θλΐψιν ή οποία κατέχει δλους ήμας διά τον πρόωρον καί τόσον τραγικόν
θάνατόν του καί ν’ άπαριθμήσω τάς άρετάς του καί τάς σημαντικάς υπηρεσίας τάς
οποίας προσέφερεν εις τήν Πατρίδα καί ιδιαιτέρως εις τήν συνοικίαν τοϋ Παγκρα
τίου δπου επί μακράν σειράν έτών ήσκησε τ ’ άστυνομικά του καθήκοντα ώς προϊ
στάμενος τοϋ Γ Παραρτήματος ’Ασφαλείας.
Θά μας μείνη άλησμόνητη ή τόλμη του, ή εύψυχία του, ή αύταπάρνησίς του
κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, δπως θά μας μείνη άλησμόνητη ή άπέραντος καλωσύνη του.
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Ξεκίνησε από την Κεφαλόβρυση Τρίφυλλίας τό έτος 1924, νέος 22 έτών, διά
νά καταγή εις τήν ’Αστυνομίαν ώπλ'.σμένος μέ πλούσια ψυχικά καί πνευματικά
εφόδια.
’Έκλεισε στην καρδιά του τήν μεγάλην αποστολήν του ’Αστυνομικού Σ ώ 
ματος καί ήτο πάντοτε πρόθυμος νά θυσιάση καί αύτήν τήν ζωήν του διά τήν έπιτυχίαν των υψηλών ιδανικών.
Εις τάς Υπηρεσίας ’Ασφαλείας όπου υπηρέτησε, μέχρι τής 31-12-1958, ότε
άπεχώρησε του Σώματος της ’Αστυνομίας ώς καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ήλικίας,
έφερεν εις πέρας πολλάς δύσκολους υποθέσεις. Μέ τό έξαίρετον ήθος του καί τήν
καλωσύνην του άφησε δείγματα ιδανικού άστυνομίκοΰ λειτουργού, τά όποια θ’ άποτελέσουν μίαν πολύτιμον κληρονομιάν διά τούς συνεχίστάς τού έργου του.
’Αλλά καί ή κοινωνική δράσις τού Σπυρίδωνος Μπερδούση ήτο άξιόλογος.
’Ενταχθείς άπό έτών εις τον Σύλλογον Γονέων καί Κηδεμόνων τού Α' Δημοτικού
Σχολείου’Αθηνών, τού οποίου άπετέλει έξέχον μέλος, προσέφερε πλείστας υπηρεσίας.
’Αλησμόνητος, θά μοΰ μείνη ή μεγάλη ίκανοποίησις τήν οποίαν ήσθάνετο
δταν, κατά τό διάστημα τής συνεργασίας μας εις τον Σύλλογον Γονέων καί Κηδε
μόνων τού Σχολείου μας, πηγαίναμε εις τά σπίτια διά νά μοιράσουμε Χριστουγεννιά
τικα δώρα στά άπορα παιδιά τού Σχολείου μας. "Οπως άλησμόνητος θά μείνη ή πρό
θυμος συμπαράστασίς του εις κάθε φιλανθρωπικήν καί κοινωνικήν έκδήλωσιν.
Διά τήν πολύμορφον δράσιν του ή Πολιτεία τού άπένειμε πολλά μετάλλια καί
ήθικάς άμοιβάς.
’Αγαπητέ μας συνάδελφε Σπόρο Μπερδούση, θρηνοΰμεν εΐλικρινά διά τήν
πρόωρον καί τόσον τραγικήν άπώλειάν σου, έμπνεόμενοι όμως άπό τήν φωτοβόλον
προσωπικότητά του καί άπό τήν αγνότητα τής ψυχής σου, θά ζώμεν μέ τήν σκέψιν
ότι εύρίσκεσαι πάντοτε κοντά μας καί θ’ άποτελής παράδειγμα ιδανικού δημοσίου
λειτουργού καί έξαιρέτου άνθρώπου.
Άπευθύνων τον τελευταΐον χαιρετισμόν, εύχομαι όπως ό Πανάγαθος Θεός
χαρίση εις τήν άγαπημένην σου οικογένειαν τήν έξ ύψους παρηγοριάν, τό δέ χώμα
τής ’Αττικής πού σέ λίγο θά σέ σκεπάση νά. είναι έλαφρόν.

Αίωνία σου ή μνήμη αγαπητέ μας συνάδελφε».
Μετά τον κ. Κανελλόπουλον, άπεχαιρέτησαν τον μεταστάντα διά συγκινητικών
λόγων ό πρόεδρος τού Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τού Α' Δημοτικού Σχολείου
’Αθηνών κ. ’Ιωάννης Γαλανόπουλος, καταθέσας καί στέφανον, ό συμπολίτης του Ταγ
ματάρχης Β. X. κ. Τασόπουλος ’Αναστάσιος, ό έπίσης συμπολίτης του γνωστός δι
κηγόρος τών ’Αθηνών κ. Δημοσθένης Άναγνωστόπουλος, ό έκπρόσωπος τής ΑΣΓΜ Ε
κ. Παπακωσταζάχος καί τέλος ό διδάσκαλος κ. Μαραγκάκης έκ μέρους τών διδα
σκάλων καί μαθητών τού Α' Δημοτικού Σχολείου ’Αθηνών.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα πένθους ολοκλήρου
τού ’Αστυνομικού Σώματος, ύποβάλλουν εις τούς οικείους τού μεταστάντος τά
ολόψυχα συλλυπητήρια καί εύχονται όπως ό Κύριος, ό νεκρών καί ζώντων τήν
έξουσίαν έχων, χαρίση εις αύτούς τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Αίωνία άς είναι ή μνήμη αύτοϋ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι

<Sc Π Α Η ΡΟΦΟΡΙ ΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β .Δ., προήχθησαν έκ τών έν ΐσχύϊ πινάκων έτους 1961, οί κάτωθι ’Αξιωμα
τικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων :
1) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' τάξεως, ό ’Αστυνομικός
Διευθυντής Β' τάξεως κ. Κανελλάκης Γεώργιος, κατ’ άρχαιότητα.
2) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β' τάξεως, οί ’Αστυνόμοι
Α' τάξεως κ.κ. Μανέττας Στέφανος, κατ’ άρχαιότητα, καί Γαλανόπουλος Θεράπων,
κατ’ εκλογήν.
3) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, οί ’Αστυνόμοι Β ' τάξεως, κ.κ.
Χουρδάκης Νικόλαος, κατ’ άρχαιότητα, καί Ά γγελάκος ΓΙαναγ., κατ’ έκλογήν.
—Δ ι’ άποφάσεων τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, προήχθησαν έκ τών έν
ΐσχύϊ πινάκων έ'τους 1961, κατ’ έκλογήν, οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι, προς
πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων : 1) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυ
νόμου Β' τάξεως, οί Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως κ.κ. Κουμπής Δημήτριος καί Τσιρίγκας Δημήτριος καί 2) εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου, οί Άρχιφύλακες :
κ.κ. Λάσκαρης Κωνστ. καί Γκαμαρλιας Δημήτριος.
*
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ —ΔΙΑ ΓΡΑ Φ Α Ι
—-Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Ά γγούρης Διονύσιος, Μαργαρίτης Κυριάκος, Κωνσταντόπουλος Σωτήριος καί Παπαδημητρίου ’Απόστολος.
—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας οί ’Αστυ
φύλακες: κ.κ. Λάμπρου Κωνσταντίνος, Ματθαιόπουλος Δημήτριος, Πρωτόπαππας
Κωνσταντίνος καί Σιατης ’Αριστοτέλης.
—Διεγράφη της δυνάμεως τού ’Αστυνομικού Σώματος, ό άστυφύλαξ κ. Σπυρόπουλος Σπυρίδων άπό της 1 /10/1961, άφ’ ής καταληφθείς ύπό τού ορίου ηλικίας,
άτε ύπερβάς τό 51ον έ'τος τής ηλικίας του, συνεπλήρωσεν 20ετή συντάξιμον υπη
ρεσίαν. Εις τούτον διά τήν μακράν καί εύδόκιμον εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα υπη
ρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν άκραν εύαρέσκειάν του.
—Διεγράφησαν τής δυνάμεως τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας,
ώς καταστάντες σωματικώς άνίκανοι προς περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπη
ρεσίας, οί : 1) ’Αρχιφύλαξ κ. Κριτσιδήμας Παντελής καί Άστυφύλαξ κ. Σκόνδρας Κ.
—Διεγράφη τής δυνάμεως τού ’Αστυνομικού Σώματος ό άποβιώσας ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Α ' Τασιόπουλος Αθανάσιος άπό τής 14/9/61, επομένης τού
θανάτου του.
*
* *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική καί
υλική άμοιβή εις τούς κάτωθι ’Αστυνομικούς υπαλλήλους: 1) Άρχιφύλακα κ. Κραββαρίτην Ίωάννην καί 2) ’Αστυφύλακας κ.κ. Τζουμάνην Δημήτριον, Θεοδωρακόπουλον Κωνστ., Τσόλκαν Παναγ. καί Παναγιωτόπουλον Γεώργ., διότι ούτοι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας καί έπιδείξαντες έξαιρετικήν δραστηριότητα
καί μεθοδικότητα έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος των, έπέτυχον τήν σύλληψιν τοϋ
Άθανασιάδου Δημητρίου τού Γεωργίου, χαράκτου, καθ’ ήν στιγμήν ούτος, άναχωρών εις Βηρυττόν, δι’άεροσκάφους τής K.L.M ., άπεπειράθη νά έξαγάγη λαθραίως
τό ποσόν τών δέκα πέντε χιλιάδων πεντήκοντα (15.050) χάρτινων λιρών Αΐγύπτου.
'Ωσαύτως έπηνέθησαν οί : 1) ’Αστυνόμος Α ' κ. Σταματόπουλος Ά λκίβ. καί 2) 'Υπαστυνόμος Α' κ. Ρϊζος Δημήτρ., διότι, χειρισθέντες λίαν έπιδεξίως καί μεθοδικώς
τήν προανάκρισιν, συνέβαλον εις τήν έπιτυχή έκβασιν τής ώς άνω ύποθέσεως.
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—Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΐί κ. Υφυπουργοί) ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική
και ύλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Σκούρταν Ραφαήλ, διότι τήν 16.50' ώραν
τής 1.9.1961, έν πολιτική περιβολή, ευρισκόμενος παρά τό τέρμα των λεωφορείων
Νέας Σμύρνης, έσπευσεν εις βοήθειαν τής Χαϊδεμένου Έλεονώρας καταδιωκομένης
ύπό τοϋ Σκενδερίκου ή Σφενδερίκου Γεωργίου, άπειλοϋντος νά φονεύση ταύτην διά
μαχαιριδίου καί χάρις εις τό έπιδειχθέν θάρρος, ψυχραιμίαν καί απαράμιλλου άποφασιστικότητα, άφοΰ άνεχαίτισε τούτον, προέβη εις τήν σύλληψιν καί προσαγωγήν του
εις τό Τμήμα, προκαλέσας οΰτω, διά τής πράξεώς του ταύτης, τά ευμενή σχόλια των
παρευρεθέντων πολιτών καί τάς ευχαριστίας τής διασωθείσης.
—Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, έπηνέθησαν οί κάτωθι
άστυνομικοί υπάλληλοι : 1) Ύπαστυνόμος Α' κ. Τσιπρούδης Άχιλλεύς, διότι
έργασθείς πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου,
ιδιαιτέρας προσοχής καί έπιμελείας, κατώρθωσε νά άνακαλύψη τούς δράστας τής
κλοπής πορτοφολίων έκ θυλακίων καί γυναικείων τσαντών καί δι’ άξιεπαίνου μεθο
δικής καί έπιδεξίας άνακρίσεως, νά άποσπάση τήν ομολογίαν καί νά έπιτύχη τήν
έξιχνίασιν πολλών έτέρων κλοπών, έπισύρας οΰτω καί τά εύμενή σχόλια τών παθόντων. 2) ’Αστυφύλακες: κ. κ. Μιχαλόπουλος Ταξιάρχης καί Ζαχαρόπουλος
Κωνσταντίνος, διότι οδτοι, κατόπιν συγκεκριμένων καί σαφών οδηγιών τού προϊ
σταμένου των, έργασθέντες μετά ζήλου καί πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού κακοποιού τοξικομανούς, Μωραίτου ’Αθανασίου.
*
* *
Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ ΔΙΑ ΤΟ Π ΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
Έλάβομεν τήν άπό 20 ’Οκτωβρίου έ.ε. έπιστολήν τού Διευθυντού τού Κέντρου
Έγκληματολογικών ’Ερευνών κ. Γεωργίου Νικοδότη, ήν καί παραθέτομεν κατω
τέρω :
«Κύριοι,
Εύχαριστώ θερμώς διά τήν αποστολήν τών «’Αστυνομικών Χρονικών».
Πιστεύω δτι τό λαμπρόν τούτο περιοδικόν αποτελεί άκόμη ένα μεγάλο επί
τευγμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Λόγω τών συχνών άτυχώς κρουσμάτων δπου
τό έγκλημα χρησιμοποιεί έπιστημονικάς μεθόδους, επιβάλλεται ό κατά τό δυνατόν
άρτιος ανάλογος έξοπλισμός τών αστυνομικών. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» προσφέ
ρουν ακριβώς εις τον τομέα αύτόν έναν πολύτιμον συμπαραστάτην. ’Αλλά καί άπό
άλλης πλευράς είναι σημαντική ή συμβολή των διότι προσφέρουν εις τό κοινόν μίαν
σοβαράν εικόνα τής ’Αστυνομίας, κενόν αισθητόν προ τής έκδόσεώς των.
'Ολοψύχως εύχομαι κάθε επιτυχίαν εις τήν συνέχειαν τής προσπάθειας σας,
προσωπικώς δέ είμαι εις τήν διάθεσίν σας εις παν δ,τι άφορα τήν ίδικήν μου συμ
βολήν».
Ευχαριστών και πάλιν
Γ. Θ. ΝΙΚΟΔΟΤΗΣ

φ* $
ΕΤΧ Α Ι Ε ΙΣ ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑΣ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, επί τή έπετείω τής
ονομαστικής των έορτής, εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Χανδρινόν Δημοσθένην, Βασιλάκον Δημήτριον, Χίου Δημήτριον, 'Υφαντήν Δημήτριον, Γιαννόπουλον Δημήτριον, Δουβάραν Δημήτριον, Μόρον Δημήτριον ώς καί εις άπαντας
τούς έορτάζοντας κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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ΠΕΝΘΗ

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ
Τό περιοδικόν έκτυποϋται είς τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ. ΡΟΔΗ
Κεραμεικοϋ 40 - ’Αθήναι (Τηλ. 522.512)

Κάθε

Σάββατο

Ώ ρ α 12.30'-1 μ. μ.
Παρακολουθήτε τήν

Εκπομπή

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό
τό

Ραδιοφωνικό Σταθμό

Ενόπλων Δυνάμεων.

των

