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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ι5Θ Η Μ ΕΡΟ Σ  Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ  Α Ρ Χ Η Γ Ε ΙΟ Υ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥ Ν ΤΑ ΞΕΩ Σ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡ ΑΦΕΙ Α I
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ {

Ο Δ Ο Ι  Κ Α Λ Λ Ι Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Υ  1 2  ' Η λ Γ Φ Ω Ν Α :  6 2 7 - 4 6 9  4  5 2 9 - 7 7 3
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έτησία δραχμαί 60.— ’Εξάμηνο; δραχμοΛ 30.—Τιμή τεύχου; δραχμαί 2.50 
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έ τ η σ ί α  δ ο λ λ ά ρ ι α ί  — Ε ξ ά μ η ν ο ;  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΣ θ'. ΑΘΗΝΑΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 ΤΕΥΧΟΣ 204ον

ΕΓΚΥΚΛΙ ΟΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΔΗΜ . ΔΑΒΑΚΗ  

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Άναλαμβάνων άπδ σήμερον τό 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών προς δ ώς γνω
στόν ή Πολιτεία έχει έμπιστευθή τδ κυριώτερον αγαθόν του πολίτου ήτοι την Δημο
σίαν Τάξιν καί ’Ασφάλειαν καί εχων πλήρη έπίγνωσιν τής ευθύνης μου καί τής λεπτής 
άποστοστολής μου, άπευθύνω προς τά Σ ώ 
ματα ’Ασφαλείας καί προς τδ Πυροσβεστι
κόν Σώμα τδν θερμόν μου χαιρετισμόν.

Εις την πρώτην μου ταύτην διαταγήν 
θεωρώ χρέος μου ν’ άποτίσω φόρον τιμής καί 
ευγνωμοσύνης πρδς τά ήρωϊκά τέκνα τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, τά όποια έπεσαν υπέρ 
τής ελευθερίας καί τοϋ καθήκοντος.

'Η  άπόλυτος προσήλωσις τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας εις τδ καθήκον καί τδ ύψηλδν 
φρόνημα αύτών, κατέκτησαν την εμπιστοσύ
νην τοϋ Ελληνικού Λαοϋ, καί ένέπνευσαν 
τήν πεποίθησιν δτι ή πορεία πρδς τά πεπρω
μένα τής Φυλής θά προστατευθή μέ πίστιν 
άπδ οίανδήποτε ΰπουλον καί άνατρεπτικήν 
πρόθεσιν τών εχθρών τής δημοσίας τάξεως 
καί άσφαλείας.

Εις τδν έκπολιτιστικδν τομέα είμαι πε
πεισμένος δτι ό σεβασμός τής ελευθερίας καί τής προσωπικότητος τοϋ πολίτου, 
θ’ άποτελή τδν οδηγόν σας διά τήν έξασφάλισιν ΐσοπολιτείας έντδς τοϋ πλαισίου 
τών Νόμων τοϋ Κράτους.

’Επιθυμώ νά καταστή σαφές δτι ή επιδίωξίς μου είναι δχι μόνον ή διατήρησις, 
αλλά καί ή προαγωγή τής άξιοζηλεύτου καί παραδειγματικής άσφαλείας καί τάξεως

ΔΗΜ. ΔΑΒΑΚΗΣ
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τής οποίας άπολαμβάνει σήμερον ό Ελληνικός Λαός καί τήν οποίαν θεωρώ ώς έκ 
των κυριωτέρων συντελεστών τής προόδου τής Χώρας μας.

’Από τής θέσεως ταύτης θά είμαι συμπαραστάτης σας καί θά παρακολουθήσω 
μέ ζωηρόν ένδιαφέρον τήν έκτέλεσιν τής υψηλής άποστολής σας καί θά έπιδείξω έντο
νον ενδιαφέρον προς βελτίωσιν τών άναγκών καί τών μέσων τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας.

Σάς προσκαλώ δθεν, όπως έξακολουθήσητε νά εΐσθε μέ τήν αύτήν θέρμην προ
σηλωμένοι εις τό καθήκον, έπιδιδόμενοι εις τήν ένάσκησιν αύτοΰ μετά πίστεως καί 
άφοσιώσεως διά τήν συνέχισιν τής ιστορίας τών Σωμάτων καί τήν προαγωγήν καί 
ευημερίαν τοϋ Ελληνικού λαοϋ.

'Ο  Υφυπουργός 
ΔΗΜ. ΔΑΒΑΚ Η Σ

ΕΓΚΥΚΛΙ ΟΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

κ . ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

’Απερχόμενος τοϋ Υφυπουργείου Εσωτερικών έκφράζω τήν πλήρη ευαρέ
σκειάν μου προς τά Σώματα ’Ασφαλείας καί Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας, διά τήν 
συμβολήν των προς τήρησιν τής.τάξεως, κατά τήν προεκλογικήν περίοδον καί κατά 
τήν ήμέραν τών έκλογών, διά τής κατά κοινήν ομολογίαν άψογου στάσεώς των καί 
άμερολήπτου έκτελέσεως τών καθηκόντων των.

Παρά τάς δυσχερείας τής άποστολής των κατά τήν ανωτέρω περίοδον τά όρ
γανα άσφαλείας έπέτυχον άπολύτως, χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν πειθαρχίαν, ψυχραι- · { 
μίαν καί άπόλυτον άφοσίωσιν εις τό καθήκον των, άποδειχθέντα οΰτω άξια όργανα 
ώς φρουροί τής Πατρίδος καί του Δημοκρατικού ήμών Πολιτεύματος καί άξια 
τής έμπιστοσύνης τοϋ Ελληνικού Λαοϋ.

Ό  'Υφυπουργός 
77. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  Ο Ρ Ι Α  
ΙΣΧΥΟ Σ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

("Αρθρα 1 — 4 Π . Κ . )
*Τπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

V. Οί κανόνες in dubio pio nitiore καί in dubio pro reo.
Είναι δυνατόν κατά τήν ερμηνείαν διατάξεώς τίνος νά δύναται ίσχυρώς να 

θεμελιωθώσιν δύο έρμηνευτικαί άντιλήψεις. Έ ν τη περιπτώσει ταύτη, κατά τήν 
όρθοτέραν καί κρατούσαν γνώμην, κρατεί ό κανών in dubio pro xnitiore, ήτοι έν 
αμφιβολία προτιμητέα ή διά τοϋ κατηγορουμένου εύμενεστέρα έκδοχή (ι ). Οΰτω 
π.χ. αν γεννάται άμφιβολία περί τοϋ έάν ή έφαρμοσθησομένη διάταξις άποτελή 
άνάλογον έφαρμογήν ή διασταλτικήν ερμηνείαν, δέον νά γίνη δεκτόν οτι πρόκειται 
περί άναλογικής έρμηνείας καί επομένως ό κατηγορούμενος νά μείνη άτιμώρητος. 
Διότι—κατά τά άνωτέρω—άναλογία in m alam  partem  δεν είναι έπιτρεπτή.

Σχετικώς προς τον κανόνα in dubio pro m itiore είναι καί ό κανών in dubio 
pro reo τοϋ δικονομικοϋ δικαίου, όπερ σημαίνει ότι αν ό δικαστής δεν πεισθή άπολύ- 
τως ότι ό κατηγορούμενος είναι ένοχος δέον νά άποφανθή ύπέρ τής άθωώσεως αύτοϋ.

’Άρθρον 2.
’Αναδρομική ίσχνς τον ήπιωτέρον νόμου.

1. Έάν άπό τής τελέσεως τής πράξεως μέχρι τής άμετακλήτου έκδικάσεως 
αυτής ίσχυσαν πλείονες νόμοι, έφαρμόζεται ό περιέχων τάς εύμενεστέρας διά τον 
κατηγορούμενον διατάξεις.

2. Έάν διά μεταγενεστέρου νόμου ή πραξις έχαρακτηρίσθη ώς άνέγκλητος, 
παύει καί ή έκτέλεσις τής καταγνωσθείσης ποινής μετά των ποινικών έπακολούθων 
αυτής.

I . ’Εφαρμογή τοϋ έπιεικεστέρου νόμου ώς έξαίρεσις τοϋ κανόνος 
η. c. ιι. ρ. s. 1.

Έλέχθη άνωτέρω ότι δυνάμει τοϋ αξιώματος n. c. η. ρ. s. 1. ή έπιβαλλομένη 
κατά τοϋ έγκλήματος ποινή ρυθμίζεται συμφώνως πρός τον νόμον τον ίσχύοντα ήδη 
κατά τον χρόνον τής τελέσεως τής πράξεως καί κατά συνέπειαν προγενέστερον αύτής, 
μή συγχωρουμένης έν ούδεμια περιπτώσει τής άναδρομικής δυνάμεως των ποινικών 
νόμων. Ή  άρχή όμως αΰτη ύπόκειται εις μίαν θεμελιώδη έξαίρεσιν, ήτις άφορα 
καί τον έπιεικέστερον νόμον. Ή  έξαίρεσις αύτη καθιεροΰται ύπό τοϋ άρθρ. 2 § 1 
τοϋ Π.Δ. ήμών. Κατ’ αυτό «έάν άπό τής τελέσεως τής πράξεως μέχρι τής άμετα
κλήτου έκδικάσεως αύτής ίσχυσαν πλείονες νόμοι, έφαρμόζεται ό περιέχων τάς εύμε
νεστέρας διά τον κατηγορούμενον διατάξεις».

Οΰτω πως λοιπόν διά τής διατάξεώς του ταύτης ό νέος Κώδιξ καθιεροΐ τήν 
έν τώ Ποινικώ Δικαίω καλουμένην άρχήν τής έπιεικείας ρητώς, έν άντιθέσει πρός τον 
Π.Ν. όστις δεν περιεΐχεν έπί τοϋ θέματος διάταξιν.

Παρά ταΰτα καί ύπό το κράτος τοϋ νόμου τούτου όμοφώνως έγένετο δεκτόν,

1. Σχετικώς Ήλιοπούλου «Σύστημα τοϋ Ελληνικού Ποινικού Δικαίου» 1919 σελ. 55, 
Τούση Γεωργίου, «Ποινικός Κώδιξ» 1958 σελ. 6 § 24, Χωραφα op. cit. σελ. 58 κλπ.

Αυθεντική ερμηνεία.
Ώ ς διδάσκεται έν τη έπιστήμη νόμος αύθεντικώς έρμηνεύων παλαιόν, εχει πάντοτε (αναδρο

μικήν ίσχύν, έφ’ όσον θεωρείται ώς άποτελών έν σώμα μετά τοϋ νόμου τον όποιον ερμηνεύει. Η, 
άναδρομικότης του αναγνωρίζεται καί όταν καθιερώνη αύστηροτέραν έρμηνείαν άπό τήν πρότερον 
κρατούσαν έν τη νοαολογία (Γάφου κριτ. σημείωμα έπί της όπ’ άριθ. 372(1952 Α.Π. Ποιν. Χρ. Γ. 
σελ. 13).



9874 Δημ. Ντζιώρα

δτι εις πάσαν περίπτωσήν ήτο εφαρμοστέος ό επιεικέστερος νόμος. Ζήτημα όπως 
έγεννήθη, δσον άφορα τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ ας άπδ της τελέσεως της πρά- 
ξεως μέχρι της έκδικάσεως αυτής, ίσχυσεν έν τω μεταξύ έτερός τις δστις καί κα- 
τηργήθη.

"Ηδη ούδεμία έπί τοϋ ζητήματος δύναται νά γεννηθή αμφιβολία, δτι θά ίσχύση 
καί ό κατά τύ μεσόχρονον διάστημα ΐσχύσας καί καταργηθείς ώς τούτο συνάγεται 
έξ αύτής ταύτης τής διατυπώσεως τοϋ Κώδικος χρησιμοποιοΰντος την φράσιν 
π λ ε ί ο ν ε ς  ν ό μ ο ι .

Καθ’ δμοΐον τρόπον ύπό το κράτος τού προϊσχύσαντος δικαίου μας έγεννήθη 
ζήτημα, περί τού κατά πόσον ήτο εφαρμοστέος ό έπιεικέστερος νόμος ό έκδοθείς 
μετά την τελεσίδικον άπόφασιν τοϋ δικαστοΰ τής ούσίας. Έ π ί τοϋ θέματος ή νομο
λογία έκυμαίνετο, οί δέ συγγραφείς πλείονας γνώμας έξέφρασαν. Πάντα δμως 
ταΰτα ήδη έχουν θεωρητικήν άξίαν, καθ’ δσον ό Κώδιξ δέχεται δτι εφαρμόζεται ό 
περιέχων τάς εΰμενεστέρας διά τον κατηγορούμενον διατάξεις, μέχρι τής ά μ ε τ α -  
κ λ ή τ  ο υ έκδικάσεως τής πράξεως.

Κατά ρητήν διατύπωσιν τοϋ Κώδικος, αν ό έπιεικέστερος νόμος έξεδόθη μετά 
τήν έκδοσιν τής άμετακλήτου έκδικαστικής άποφάσεως, τότε έφαρμόζεται καί ουτος, 
έφ’ δσον χαρακτηρίζει τήν πράξιν ώς άνέγκλητον. Οδτω, άν ή καταγνωσθεΐσα ποινή 
δέν ήρξατο εΐσέτι έκτελουμένη ούδαμώς έκτελείται, άν δέ ήρξατο έκτελουμένη 
παύει ή έκτέλεσις αυτής, ώς καί των ποινικών έπακολούθων της. Είναι δέ ποινικά 
έπακόλουθα, ώς άλλως τε ρητώς τονίζεται τοΰτο ύπό τής αΐτιολογικής έκθέσεως, αί 
παρεπόμεναι ποιναί (άρθρα 59—68 Π .Κ .).

Ωσαύτως τά ποινικά έπακόλουθα είναι ή λήψις ύπ’ δψιν τής ποινής διά τήν 
υποτροπήν (άρθρον 88) ή διά τήν ύφ’ δρον αναστολήν τής έκτελέσεως καταγνωσθη- 
σομένης τυχόν ποινής (άρθρον 99) (Μπουρόπουλος σελ. 11). (Άντιδοξοΐ Χωραφάς 
ώς πρός τά τελευταία ταΰτα δεχόμενος δτι ό ήμέτερος Κώδιξ έννοεΐ έπακόλουθα 
συνυπάρχοντα μέ τήν καταγνωσθεΐσαν ποινήν, ούχί δέ άναφαινόμενα μετά τήν κατά- 
γνωσιν ταύτης, ώς είναι ή υποτροπή κλπ.) (Χωραφά σελ. 66 σημ. 10).

"Αν δμως ή πράξις τιμωρήται ήπιώτερον, μή χαρακτηριζόμενη ώς ανέγκλη
τος, τότε έλλείψει ρητής νομοθετικής διατάξεως ή ποινή δέον νά έκτελήται κατά τά 
διατεταγμένα τοϋ προγενεστέρου νόμου. Τό άτοπον δέ, δύναται κατά τούς συγγρα
φείς νά θεραπευθή διά τής διοικητικής όδοΰ, ήτοι τής άπονομής χάριτος.

Παρά ταΰτα δμως ό νόμος ήμών καίτοι μή περιέχων ειδικήν έπί τοϋ θέματος 
διάταξιν περιέχει μεταβατικάς τοιαύτας, ρυθμίζων δι’ αύτών συγκεκριμένας τινάς, 
έπί μέρους περιπτώσεις.

'Ως τοιαύτην άναφέρομεν τήν τοϋ άρθρου 469 Π.Κ. καθ’ ήν «αί άμετακλήτως 
κατεγνωσμέναι στερητικά! τής έλευθερίας ποιναί κατά τών μή συμπληρωσάντων 
τό 17ον έτος τής ήλικίας των» υπό τό κράτος τοϋ Π.Ν. λογίζονται άπό τής ισχύος 
τοϋ Π.Κ. ώς ποιναί περιορισμοΰ έντός σωφρονιστικού καταστήματος. "Αν ή κατε- 
γνωσμένη ποινή είναι ή τοϋ θανάτου, ή τών ισοβίων δεσμών μετατρέπεται αυτοδι
καίως είς περιορισμόν έντός σωφρονιστικοΰ καταστήματος 10—20 έτών.

II . Τίς δ έπιεικέστερος νόμος.
"Ηδη προβάλλει τό εξής έρώτημα: Ποιος ό έπιεικέστερος νόμος ούτινος καί 

έπιτρέπεται ή άναδρομική ισχύς; Τήν άπάντησιν εις τό έρώτημα δίδει αύτός ούτος ό 
κώδιξ διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 2 παράγρ. 1 αύτοΰ, καθ’ ήν έπιεικέστερος εί
ναι «ό περιέχων τάς εΰμενεστέρας διά τόν κατηγορούμενον διατάξεις». Τοΰτο ση
μαίνει δτι έφαρμόζεται ό περιέχων τάς έλαφροτέρας διά τόν κατηγορούμενον ποινι- 
κάς συνέπειας, έν τώ συνόλω αύτών. Τίνες δέ αί έλαφρότεραι ποινικαί συνέπειαι, θά 
κριθή άπό ολόκληρον τό πνεύμα καί τό σύστημα τοΰ ποινικοΰ κώδικος.

Μιά τοιαύτη σύγκρισις δέν είναι καί τόσον εύκολος δσον έκ πρώτης δψεως
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φαίνεται. Διότι δεν πρέπει να λησμονήται δτι επί του προκειμένου δεν συγκρίνονται 
μόνον δύο ποιναί, άλλα δύο ποινικοί νόμοι, τα δέ συμπεράσματα ώς προς τό έπιεικέ- 
στερον τοΰ ένός έξ αυτών, δεν είναι πάντοτε ευχερή. Έ ν  πάση όμως περιπτώσειή 
σύγκρισις θά γίνη κατά πρώτον λόγον μεταξύ τών κυρίων ποινών των διαφόρων 
ποινικών ορισμών, άκολούθως δέ μεταξύ τών παρεπομένων ποινών κλπ. Συγκρί- 
νονται ωσαύτως πρόσθετοι τινές ομοίως λ.χ. λόγοι άποκλείοντες τό άδικον, οϊτινες 
δυνατόν νά μή προεβλέποντο ύπό τοΰ προηγουμένου νόμου ή νά περιώριζον τήν διάρ
κειαν τής ποινής ή καί άντιστρόφως. Δυνατόν έπίσης διά τοιούτων δρων νά έξαφανί- 
ζηται έπιβαρυντική τις περίστασις ή νά καταργήται παρεπομένη ποινή ή νά αύξά- 
νηται τό δριον τής ποινικής άνηλικότητος κτλ. Διά τοιούτων τέλος δρων δυνατόν 
ενίοτε νά επιτρέπεται κατά τον νεώτερον νόμον ή έμπρακτος μετάνοια ύπό εύνοϊκω- 
τέρους δρους ή κατά τόν παλαιόν κ.ο.κ.

Είδικώτερον επί τοΰ θέματος παρατηροϋμεν τά έξής : Προ παντός άλλου επι
εικέστερος ποινικός νόμος είναι άναμφισβητήτως εκείνος έκ τών ύπό σύγκρισιν 
τοιούτων, δστις ή καταργεί έν τή συγκεκριμένη περατώσει την ποινήν ή άποκλείει 
τήν δίωξιν λόγω παραγραφής ή έλλείψεως έγκλήσεως.

Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α :
α) Κατά τόν προϊσχύσαντα Π.Ν., ένοχος άποπλανήσεως εις άσέλγειαν ήτο 

ύφ’ ώρισμένας προϋποθέσεις καί ό παραπλανών είς συνουσίαν κόρην άνήλικον άμέμ- 
πτων ηθών (Π. Ν. 279 Α ). Κατά τόν νΰν ίσχύοντα ό τοιοΰτος δράστης τιμωρείται 
μόνον αν τό θϋμα είναι ήλικίας κατωτέρας τών 16 έτών, έστω καί αν τοϋτο είναι 
έπιμέμπτων ήθών (Π. Κ. 339). Έ ν  δεδομένη λοιπόν περιπτώσει, καθ’ ήν θά πρό
κειται περί νεάνιδος 17 έτών, άναμβισβητήτως έπιεικέστερος είναι ό Π. Ν., δστις 
καί έν προκειμένω άποκλείει τήν ποινήν.

β) Κατά τό άρθρον 359 Π.Κ. τιμωρείται ό έν άπορία ή άλλως άβοήθητον 
έγκαταλείπων τήν παρ’ αύτοϋ καταστάσαν έγκυον. 'Η  περίπτωσις δεν προβλέπεται 
ύπό τοΰ Π.Ν. δι’ δ καί χαρακτηριστέος ούτος ώς έπιεικέστερος.

γ) Κατά τόν καταργηθέντα Π.Ν. τά πλημμελήματα τά διωκόμενα κατ’ 
έγκλησιν παρεγράφοντο μετά έν έτος άπό τής τελέσεως τής πράξεως, τά δέ αύτε- 
παγγέλτως μετά τριετίαν. Κατά τόν νΰν ίσχύοντα Π.Κ. ταΰτα παραγράφονται εις 
πάσαν περίπτωσιν μετά πέντε έτη. Εις πλείστας δθεν περιπτώσεις ιδία διά πράξεις 
έκδικασθείσας κατά τά έτη 1951 καί έπόμενα, έφαρμοστέος ό Π.Ν. έστω καί αν ήπει- 
λεΐτο παρ’ αύτοΰ βαρυτέρα ποινή.

δ) 'Ο  έξαναγκασμός είς άσέλγειαν (βιασμός άρρενος) κατά τόν Π.Ν. έδιώ- 
κετο κατ’ έγκλησιν (Π.Ν. 273 καί 280). Σήμερον αν πρόκειται περί άρρενος διώ
κεται αύτεπαγγέλτως (Π.Ν. 337). Έλλειπούσης έγκλήσεως έπιεικέστερος ό Π.Ν.

ε) 'Ο Π.Κ. έτιμώρει μέχρι τής τροποποιήσεώς του ύπό τοΰ ν.δ. 4000/1959 
τήν απλήν σωματικήν βλάβην διά φυλακίσεως 10 ήμερών μέχρι τριών έτών. ’Ήδη 
ύπό τοΰ ν.δ. 4000/1959 αν αΰτη μαρτυρή ίδιάζουσαν θρασύτητα καί προκλητικό
τητα κατά τής κοινωνίας τιμωρείται μέ φυλάκισιν 6 μηνών μέχρι 3 έτών.’Επιεικέ
στερος ό Π.Κ. ώς συνεπληρώθη ήδη ύπό τοΰ ν.δ. 4000/1959.

στ) 'Ο  Π.Κ. έτιμώρει τήν έκμετάλλευσιν πορνών (άρθρον 350) μέ φυλάκισιν 
τριών μηνών μέχρι τριών έτών. ’Ή δη, μετά τήν άντικατάστασιν τοΰ άρθρου 350 
ύπό τοΰ άρθρου 7 τοΰ ν.δ. 4090 /1960 αυτή τιμωρείται μέ φυλάκισιν 5 μηνών μέχρι 
3 έτών. ’Επιεικέστερος ό Π.Κ. ώς ισχύει ήδη.

ζ) (Έ κ  τής νομολογία Α .Π . 286/1952 Χρ. Β. σελ. 384). Κατά τό άρθρον 
394 τοΰ Π.Ν. έτιμωροΰντο ώς ύπεξαιρέται οΐ δ η μ ό σ ι ο ι  υ π ά λ λ η λ ο ι  οί 
ιδιοποιούμενοι χρήματα, άτινα έλαβον ύπό τήν ιδιότητά των ταύτην . Τόν ορισμόν 
τοΰ δημοσίου ύπαλλήλου δέν έδιδεν ό Π.Κ. Δι’ δ όρθώς έθεωρεΐτο ώς τοιοΰτος, 
ό ύπό τοΰ δημοσίου δικαίου χαρακτηριζόμενος δημόσιος ύπάλληλος, ήτοι παν πρό-
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σωπον δπερ διωρισμένον εις νενομοθετημένην θέσιν οίασδήποτε υπηρεσίας του Κρά
τους, εύρίσκεται εις άμεσον υπηρεσιακήν σχέσιν δημοσίου δικαίου προς την πολι
τείαν επί τώ σκοπώ έξασκήσεως πολιτειακού λειτουργήματος. Ό θεν οί υπάλληλοι 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ώς ό Ο.Λ.Π. δεν κατελέγοντο μεταξύ τών 
ανωτέρω. ’Ή δη, κατά το άρθρον 13 στ α του Π.Κ. καί ουτοι είναι υπάλληλοι καί 
τιμωρούνται βάσει τής άντιστοίχου διατάξεως άρθρου 258 τοϋ Π.Κ. μέ τάς αΰτάς 
ποινάς (τοΰ άρθρου 394 Π.Ν.). ’Επιεικέστερος ό Π.Ν. Ά λλο το ζήτημα αν οΐ ώς 
άνω υπάλληλοι τοϋ Ο.Λ.Π. ήδύναντο νά διωχθώσι διά κοινήν ύπεξαίρεσιν.

Καθ’ δμοιον τρόπον, έγένετο δεκτόν δτι κατά τήν σύγκρισιν τών κυρίων ποι
νών ή χρηματική ποινή δέον νά θεωρήται ώς δεινόν ήπιώτερον τής στερήσεως τής 
ελευθερίας (ούτω Α.Π. 357/1952).

Δυνατόν δμως ένίοτε έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει, νόμος τις νά προβλέπη 
βαρυτέραν ποινήν διά τήν τελεσθεΐσαν πράξιν καί δμως νά έφαρμόζηται ώς ευμενέ
στερος, καθ’ ο περιέχων καί άλλους δρους επηρεάζοντας τό συγκεκριμένον άποτέ- 
λεσμα, έπί τό έπιεικέστερον. Ούτω λ.χ. εις τάς κάτωθι περιπτώσεις :

α) Κατά τό άρθρον 285 άριθ. 2 τοΰ Π.Ν. έπεβάλλετο ποινή τό πολύ έξ μηνών 
εις τον μοιχόν σύζυγον. Άντιθέτως κατά τον νϋν ΐσχύοντα Π.Κ. επιβάλλεται τοιαύτη 
μέχρις ένός έτους. Καί δμως περιπτώσεως συντρεχούσης είναι δυνατόν νά έφαρ- 
μισθή ό τελευταίος ούτος «έάν κατά τον χρόνον τής πράξεως δένύφίστατο συμβίωσις 
τών συζύγων», ώς τοϋτο ορίζεται ύπό τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 257 Π.Κ., οπότε 
καί τό δικαστήριον «δύναται νά κρίνη τήν πράξιν άτιμώρητον».

β) ’Επί παρανόμου κατακρατήσεως (άρθρ. 322 παράγρ. 1 καί 2 Π .Ν .), 
ό δράστης έτιμωρεΐτο δι’ ειρκτής, τό έγκλημα δμως έδιώκετο κατ’ έγκλησιν. Σήμε
ρον ύπό τον Π.Κ. τό έγκλημα επισύρει ποινήν φυλακίσεως διώκεται δμως αύτεπαγ- 
γέλτως. Θά ήτο δθεν δυνατόν έν συγκεκριμένη περιπτώσει νά έφαρμοσθή ό Π.Ν. 
έστω καί αυστηρότερος, αν είχε παρέλθει τό προς ύποβολήν έγκλήσεως χρονικόν 
διάστημα.

Ά λλ’ δμως, έκτος τών άνωτέρω, δεν ελλείπουν καί περιπτώσεις καθ’ ας ό 
εις έκ τών νόμων εμφανίζεται ώς έν μέρει επιεικέστερος καί έν μέρει αύστηρότερος, 
πράγμα δπερ συμβαίνει κυρίως έν ή περιπτώσει, ό εις έλαττώνει τό άνώτατον δριον 
τής ποινής καί αύξάνει τό κατώτερον καί άντιστρόφως. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη 
θά ίσχύση καί πάλιν ό νόμος δστις έπιτρέπει τήν έπιεικεστέραν έκτίμησιν τής συγ
κεκριμένης ύποθέσεως, έφ’ δσον δμως είναι αύστηρότερος δεν θά έφαρμοσθή. Τοϋτο 
υποστηρίζουν πλεΐστοι συγγραφείς ώς καί ό Α.ΓΙ. (120/53) έπί τή αιτιολογία 
δτι κατ’ αύτόν τον τρόπον δημιουργεΐται τρίτος νόμος ούτινος, καθ’ ά άνωτέρω, 
ή έφαρμογή είναι άπηγορευμένη καί έκφεύγει τής άρμοδιότητος τοΰ δικαστοΰ. Ή  
άποψις αΰτη δμως δεν ευρίσκει σύμφωνον τον καθηγητήν κ. Χωραφάν, δστις έν 
προκειμένω δέχεται δτι δέν δημιουργεΐται τρίτος νόμος, άλλ’ έφαρμόζεται εις καί 
μόνον έκ τών πλειόνων τούτων, κατά τρόπον δμως έξασφαλίζοντα τήν αρχήν τής 
μή άναδρομικότητος μέν τών αόστηροτέρων διατάξεων, τής άναδρομικότητος δέ 
τών έπιεικεστέρων τοιούτων.

Προς πληρεστέραν κατανόησιν τών άνωτέρω έστω τό εξής π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  
Έ π ί εκούσιας άπαγωγής γενομένης έπί σκοπώ γάμου κατά τό άρθρον 332 παράγρ. 
2 Π.Ν. προεβλέπετο ποινή φυλακίσεως 6 μηνών έως δύο έτών. Άντιθέτως κατά 
τον νέον Π.Κ. (άρθρον 328) προβλέπεται τοιαύτη 10 ήμερών έως τριών έτών. 
Κατά τά άνωτέρω (Χωραφάς) περιπτώσεως συντρεχούσης θά έφαρμοσθή ό Π.Κ. 
άλλά ή έπιβληθησομένη ποινή δέν είναι δυνατόν νά ύπερβή τό μάξιμουμ, τής ύπό 
τοΰ Π.Ν. προβλεπομένης τοιαύτης ήτοι τά 2 έτη. 'Ο  δικαστής επομένως δέον νά 
κινηθή εις τό πλαίσιον τών 10 ήμερών έως δύο έτών.

(Συνεχίζεται)
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ΤΑ ΑΔΙΚΗΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ  
ΔΕΝ Δ ΙΚΑΙΟ ΛΟ ΓΟ ΥΝ  Α Ν Η ΣΥΧΙΑ Ν

Ύπό τοΰ Δημοσιογράφου
---------------------------------------------χ. ΔΗΜ. Δ . ΜΥΛΩΝΑ---------------------------------------------

'Ένα θέμα πού άνησυχεΐ τούς άσχολουμένους μέ τά κοινωνικά προβλήματα 
είναι το πρόβλημα των ήθών.

'Υπάρχει στο τόπο μας έ'κλυσι ήθών ; Στο ερώτημα αυτό πού μέ άγωνία 
τίθεται, κάθε φορά πού άνακαλύπτονται ειδεχθή άδικήματα έκλύσεως ήθών, ή 
άπάντησις δεν είναι εύκολη. Αί δημιουργούμεναι έντυπώσεις άπό τήν περιγραφή 
τοιούτων άδικημάτων δίδουν μιά ψευδή εικόνα τής καταστάσεως, πού δέν είναι 
σύμφωνη μέ τά επίσημα στατιστικά στοιχεία.

’Αναμφισβήτητα καί στον τόπον μας, μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλε
μον, έδημιουργήθησαν συνθήκαι πού εύνοοϋν τήν έκλυσιν τών ήθών. Αί σχέσεις 
μεταξύ τών δύο φύλων καί κυρίως τών νέων, έγιναν πιο εύκολες. Οί κοπέλλες δέν 
«φοβούνται», σήμερα τον άνδρα καί μάλλον έπιδιώκουν τήν μετ’ αυτού γνωριμίαν, 
ώστε νά δημιουργήται ή ψευδαίσθησις τής έκλύσεως τών ήθών. Φυσικά δέν παρα
γνωρίζεται ότι μέσα στο κλίμα αύτο τής έλεύθεριότητος δρουν καί κινούνται διάφοροι 
ύποπτοι τύποι, πού εκμεταλλευόμενοι τήν άμάθειαν, τις άνάγκες καί τήν έ'μφυτη 
ροπή τών νεανίδων στήν έπίδειξι χειραφετήσεως, νά άγρεύουν τά θύματά τους. 
’Ακόμη δέν πρέπει νά παραγνωρισθή ότι ή ελλειψις εργασίας, ή πλημμελής οικο
γενειακή παρακολούθησις τής έξωοικιακής ζωής τής κοπέλλας καί τοΰ νέου, ή 
άνάγκη περισσοτέρων υλικών άπολαύσεων πού δίδει ό σύγχρονος πολιτισμός, ή 
παρακολούθησις κινηματογραφικών ταινιών, ή ροπή έπιδείξεως «σέξ» καί άλλοι 
πειρασμοί έχουν άμβλύνει τήν δύναμιν ήθικής άντιστάσεως. Κοντά σ’ αύτά πρέπει 
νά προστεθούν καί διάφοροι άλλοι παράγοντες, πού σπρώχνουν τήν γυναίκα προς 
τήν άνηθικότητα όπως τήν αναγνωρίζουν τά Ελληνικά ήθη, έθιμα καί παραδόσεις 
καί τον άντρα νά πιστεύη ότι έχει τό δικαίωμα «νά ζήση», τήν ζωή του κατά τον 
πιο έντονο τρόπο, αδιαφορώντας διά τά μέσα. ’Αλλά είπαμε. "Ολα αυτά είναι μιά 
ψευδή εικόνα, πού τήν διαψεύδουν οί έπίσημοι άριθμοί.

"Ας δούμε τώρα τί λένε οί άριθμοί. Ποια είναι τά συμπτώματα πού χαρα
κτηρίζουν τήν άνηθικότητα ή μάλλον τήν έκλυσιν ήθών ; Διεθνώς καί σύμφωνα 
μέ τήν Ποινική Δικονομία είναι : έξαναγκασμός εις άσέλγειαν, αιμομιξία, παρά 
φύσιν άσέλγεια, σωματεμπορία, άποπλάνησις παίδων, βιασμοί. Καί τά άδικήματα 
αύτά κατά τά έπίσημα στοιχεία, δέν είναι άνησυχητικά γιά τον τόπον μας. Καί τά 
στοιχεία αύτά μάς δίδει ή ’Αστυνομία Πόλεων καί ή Βασιλική Χωροφυλακή άπό 
τά τηρούμενα άρχεΐα. "Ετσι κατά τό 12μηνον διάστημα τού 1960 στο πλέον νευραλ
γικόν σημεϊον, τήν περιοχή Πρωτευούσης, τά κρούσματα πού χαρακτηρίζουν τήν 
άνηθικότητα είναι άσήμαντα έν συγκρίσει πάντοτε μέ τον πληθυσμόν, μόνιμον καί 
κινητόν. "Ετσι έχομεν μόνον 30 κρούσματα διευκολύνσεως άλλοτρίας άκολασίας, 
12 βιασμούς, 73 άποπλανήσεις παίδων, 14 άσέμνων πράξεων καί 90 σωματεμπορίας, 
μαστρωπείας καί έκμεταλλεύσεως πόρνης.

’Αναμφισβήτητα οί άνωτέρω άριθμοί δέν άπεικονίζουν τήν πραγματικότητα 
διότι άναφέρονται σέ διαπιστωμένα άδικήματα πού έλαβε γνώσιν ή ’Αστυνομία. 
"Ενας άλλος άριθμός άδικημάτων, φυσικά δέν περιήλθεν εις γνώσιν τών ’Αστυνο
μικών ’Αρχών. ’Αλλά καί ό άριθμός αύτών δέν μπορεί νά είναι τόσο σημαντικός 
ώστε νά άλλοιούται ή πραγματικότης. Καί τό συμπέρασμα αύτο βγαίνει έπίσης άπό 
στοιχεία πού μάς δίδει ή ’Αστυνομία άπό τό σύνολον τών «άσέμνων γυναικών» 
πού κατά τό χρονικόν διάστημα τοΰ 1960 περισυνελέγησαν καί έξητάσθησαν. 
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά περισυνελέγησαν 2.044 άσεμνοι γυναίκες έκ τών 
όποίο>ν μόνον 108 διά πρώτην φοράν, ένώ τό 1959 είχον περισυλλεγή 2.756. Καί ή
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παρατηρουμένη μείωσις είναι ένδεικτική δχι μόνον τής ύφέσεως τής άνηθικότητος 
άλλα καί των προσπαθειών τής ’Αστυνομίας, διότι αναμφισβήτητα ό φόβος τής 
συλλήψεως αποτελεί άνασχετικόν τείχος στην ροπήν προς άσέλγειαν οίοασδήποτε 
μορφής. Καί πρέπει να λεχθή δτι άπό της γυναίκες αυτές, αρκετές προήρχοντο 
από την επαρχίαν. ’Ανίδεες κοπέλλες, θαμπωμένες άπό υποσχέσεις, άγνωστον 
ποίου, ή κοπέλλες πού ζήτησαν στην Πρωτεύουσα μια καλύτερη ζωή, παρεστράτη- 
σαν καί άνίκανες να έπιστρέψουν ξανά στα σπίτια τους συνέχισαν μια ζωή μέχρις 
δτου τά άστυνομικά δργανα τις άνεκάλυψαν καί 3 άπό αυτές παρέδωσαν στους 
γονείς τους πού ήρθαν άπό τήν επαρχία, άλλες 17 είσήγαγον σέ ’Αναμορφωτικόν 
Κατάστημα.

Στο σημείο αύτό πρέπει να έξαρθή ή διακριτικότης καί τό ένδιαφέρον πού 
έ'δειξε ή άρμοδία 'Υπηρεσία ’Ελέγχου ’Ηθών τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Χάρις στήν 
σωστή καί όρθή τακτική τών οργάνων αυτών πολλά δράματα έχουν άποφευχθή 
καί πολλά παραστρατημένα κορίτσια έ'χουν ξαναβρή τό σωστό δρόμο, εύγνωμο- 
νοϋντα τόν άστυνομικόν πού μέ τήν κατάλληλη διαπαιδαγώγησι τά έκαμαν νά δουν 
τόν δλεθρο πού ώδηγοΰντο άπή τήν «εύκολη » ζωή πού έκαναν. Καί αυτό δέν είναι 
μικρό επίτευγμα. Ή  περιστολή τής άνηθικότητος δέν θά είχε καί μεγάλη σημασία 
αν έπραγματοποιεΐτο μέ μέτρα κολασμού. Σημασία έχει τό παρεκτρεπόμενον άτομο 
νά αισθάνεται μόνο του καί νά γνωρίζη τόν κίνδυνο ώστε οικεία βουλήσει ν’ άπο- 
φεύγη εφεξής νά ΰποπίπτη σέ τοιούτου είδους άδικήματα, διά τά όποια πρέπει νά 
ντρέπεται. Καί αύτό σέ πολλές περιστάσεις τό κατώρθωσαν τά άστυνομικά δργανα.

Τό συμπέρασμα τής ύφέσεως στήν έκλυσι τών ήθών δέν μάς τό δίδει μόνον 
ή ’Αθήνα. Καί τά στοιχεία πού συνεκεντρώθησαν άπό τό πρώτο λιμάνι, τόν Πει
ραιά, τήν ίδια εικόνα μάς παρουσιάζουν. "Ετσι μέσα στο 1960 στον Πειραιά είχαμε 
4 βιασμούς, 1 κρούσμα εξαναγκασμού είς άσέλγειαν, 7 μαστρωπείας, 7 έκμεταλ- 
λεύσεις πορνών, 4 σωματεμπορίας, 7 άσέμνους πράξεις καί 28 άποπλανήσεις παί- 
δων. Καί ό Πειραιεύς είναι ένα λιμάνι μέ σφύζουσα ζωή, μέ χιλιάδες δικούς μας 
καί ξένους ναυτικούς καί γενικά μιά περιοχή πού προσφέρει καλύτερα άπό κάθε 
άλλη τήν άνηθικότητα. "Ετσι κανείς δέν μπορεί νά άμφισβητήση δτι στον τόπο 
μας ή άνηθικότητα καί ή έκλυσι τών ήθών βρίσκεται σέ πολύ χαμηλό έπίπεδο, 
δείγμα δτι αΐ άγναί Έλληνικαί παραδόσεις δέν έξέλειπαν καί οί νέοι καί νέες δέν 
άκολουθοϋν διδάγματα άλλων χωρών. Χαρακτηριστικούς άναφέρω επίσης δτι κατά 
τό 1960 στον Πειραιά συνελήφθησαν 190 άσεμνοι γυναίκες γιά πρώτη φορά καί 
110 γιά πολλοστή, άριθμός σχετικά άσήμαντος άνάλογα μέ τόν Πειραιά σαν διεθνές 
λιμάνι. "Ενα άκόμη χαρακτηριστικό στοιχείο πού πρέπει νά άναφέρω είναι δτι 
κατά τό 1960 στή περιφέρεια τής τέως Λιοικήσεως Πρωτευούσης συνελήφθησαν 
25 κίναιδοι. Ό  άριθμός είναι άσήμαντος, μηδαμινός, συγκρινόμενος μέ τόν άριθμόν 
τών κίναιδων άλλων Ευρωπαϊκών Πόλεων. "Ισως πολλοί νά ΐσχυρισθοϋν, καί ούχί 
άδίκως, δτι ή άνηθικότητα δέν άπεικονίζεται άπό τά στοιχεία πού παραθέσαμε. 
Μπορεί νά μήν έχουν άδικο. Πολλά άδικήματα ήθών δέν υποπίπτουν είς τήν άντί- 
ληψιν τής ’Αστυνομίας διά πολλούς καί ποικίλους λόγους. Τό θέμα δμως τών κίναι
δων, δεδομένου δτι ό κίναιδος δέν κρύβεται εύκολα, μάς δίδει τό δικαίωμα νά ποϋμε 
δτι ή Ελλάς άπό τής πλευράς άνηθικότητος βρίσκεται στο χαμηλότερο έπίπεδο 
τών ευρωπαϊκών καί άσιατικών λαών. Πολλά μπορεί νά είναι τά έλαττώματα 
τών Ελλήνων, άτομικά καί γενικά, άλλά τό αίσθημα τής ήθικής είναι, μπορεί νά 
πή κανείς, μέσα στο αίμα μας καί τά έλάχιστα συμπτώματα άνηθικότητος πού 
παρουσιάζονται είναι μάλλον άποτέλεσμα άνεπαρκοϋς διαπαιδαγωγήσεως τής νεο
λαίας μας τά μεταπολεμικά χρόνια καί τών συνθηκών ζωής. Καί σαν τέτοια εύκολα 
μπορεί νά έκλείψουν.

’Αλλά γιά νά έχωμεν μιά πλήρη εικόνα τοϋ θέματος πρέπει νά δούμε καί τί 
γίνεται καί στήν υπόλοιπη Ελλάδα. ’Από τά στατιστικά στοιχεία τής Ελληνικής
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Βασιλικής Χωροφυλακής, το θέμα τής άνηθικότητος παρουσιάζεται ώς κατωτέρω 
εις τάς 65 Διοικήσεις Χωρ /κής. Βιασμοί 69, εξαναγκασμός εις ασέλγειαν 34, αιμο
μιξία 5, παρά φύσιν άσέλγεια 11, μαστρωπεία-έκμετάλλευσις πορνών 61, σωμα
τεμπορία 28, άσεμνοι πράξεις 61 καί άποπλάνησις παίδων 150, άλλα άδικήματα 
74. Πλέον αυτών Ιχομεν 23 παιδοκτονίες, 15 αμβλώσεις καί 72 εκθέσεις βρεφών, 
άδικήματα πού δέν παρουσιάζονται στάς ’Αθήνας καί Πειραιά. ’Αναμφισβήτητα 
οι άριθμοί αυτοί είναι πολλαπλάσιοι τών τής Διοικήσεως Πρωτευούσης καί έκ 
πρώτης οψεως παρουσιάζουν την ύπαιθρον Ελλάδα άνηθικωτέραν τής Πρωτευούσης. 
Καί ή εικόνα αύτή είναι ψευδής, διότι τά άδικήματα κατά ήθών τής Πρωτευούσης 
άνάγονται σέ πληθυσμό 1.400.000 κατοίκων, ένφ τά άναφερόμενα στά στατιστικά 
στοιχεία τής Βασιλικής Χωρ /κής σέ πληθυσμό 7.000.000 κατοίκων καί περιλαμβά
νουν καί την πόλιν τής Θεσσαλονίκης καί τά άλλα μεγάλα επαρχιακά άστικά κέντρα.

Γενικά κατά τό 1960 εις τάς 65 Διοικήσεις Χωρ/κής έχομεν 493 άδικήματα 
κατά τών ήθών έναντι 610 του 1959. Δηλαδή παρουσιάζεται μιά αίσθητωτάτη μείω- 
σις πού δικαιολογεί την άποψιν δτι εύρισκόμεθα προ κάμψεως τής άνηθικότητος 
καί ούχί έξάρσεως αυτής, δπως ψευδώς δημιουργεΐται ή έντύπωσις έκ τών περιγρα
φών ένίων έντύπων. Χαρακτηριστικόν διά τήν συναγωγήν συμπερασμάτων είναι 
δτι έκ του συνόλου τών 493 άδικημάτων κατά τών ήθών, τά 239 διεπράχθησαν σέ 
21 πόλεις μέ πληθυσμόν άνω τών 25.000 κατοίκων καί έξ αυτών τά 103 στήν Θεσ
σαλονίκην, 81 σέ πόλεις 10.000—25.000 κατοίκων καί 24 εις πόλεις άπό 5.000— 
10.000 κατοίκους καί τά ύπόλοιπα σέ πόλεις καί χωρία κάτω τών 5.000 κατοίκους. 
Φυσικά άνάλογα μέ τον πληθυσμόν έκάστης περιοχής είναι καί ό άριθμός τών άδι
κημάτων κατά τών ήθών. ’Επίσης χαρακτηριστικόν είναι δτι εις τήν ύπαιθρον 
έχομεν τά άδικήματα τών παιδοκτονιών, άμβλώσεων καί έκθέσεων, γεγονός πού 
μαρτυρεί δτι λόγω τών δυσχερειών πού παρουσιάζονται διά τών άποκρύψεων άθε- 
μίτων σχέσεων οΐ ένοχοι αυτών έγκληματοϋν ούδείς άρνεΐται δτι καί στάς ’Αθήνας 
καί τον Πειραιά υπάρχουν άδικήματα άμβλώσεων κυρίως, τά όποια ουδόλως υπο
πίπτουν στήν άντίληψιν τών άστυνομικών άρχών. Γ ι’ αύτό ή ευθύνη είναι άλλων. 
Καί ή ευχέρεια πού υπάρχει στή Πρωτεύουσα γιά τήν άπαλλαγή «έκ του βάρους» 
τών άθεμίτων σχέσεων ίσως νά όδηγή πολλές κοπέλλες στήν άνηθικότητα. Καί τό 
θέμα αύτό πρέπει νά έξετασθή άπό τούς άρμοδίους ώστε νά έπισημανθοΰν τά μέτρα 
πού πρέπει νά ληφθοΰν.

"Ενα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο πού πρέπει νά έχουν ύπ’ δψιν οί έρευνη- 
ταί τοϋ θέματος είναι τό έπάγγελμα πού άσκεΐ τό άτομο πού διαπράττει άδίκημα 
κατά τών ήθών. Κατά τά στατιστικά στοιχεία άδικήματα κατά τών ήθών διεπράχ
θησαν ύπό : έμπορευομένων 26, βιομηχάνων 9, ιδιωτικών υπαλλήλων 42, γεωργών 
65, ποιμένων καί κτηνοτροφών 30, ναυτικών 6, βιοτεχνών 14, οδηγών αύτοκινή- 
των 18, έργατών 82, ύπαλλήλων 3, έλευθέρων έπαγγελμάτων 70 κληρικών 5, 
στρατιωτικών 5, άνέργων 54, άτσιγγάνων 1, διαφόρων έπαγγελμάτων 75 καί άνευ 
έπαγγέλματος 78. Διά τά άνωτέρω άδικήματα κατά τών ήθών ύπό τών άστυνο
μικών άρχών συνελήφθησαν 368 άνδρες καί 54 γυναίκες έκτών οποίων 1 κάτω τών 
13 έτών, 58 άπό 13—18 έτών, 65 άπό 19—22 έτών, 128 άπό 23—30 έτών, 69 άπό 
31—40 έτών, 55 άπό 41— 50 έτών καί 46 άνω τών 51 έτών. Γενικά τά άδικήματα 
κατά τών ήθών κατά ποσοστόν 35%  διεπράχθησαν ύπό γυναικών καί τό 65%  ύπό 
τών άνδρών έκτος τών παιδοκτονιών πού δλες, ώς έκ τής φύσεως τοϋ άδικήματος, 
διεπράχθησαν ύπό γυναικών, άμβλώσεων κατά 85,7%  καί έκθέσεων κατά 69,2%. 
Εΐδικώτερα νέοι καί νέαι μέχρι 22 έτών διέπραξαν 124 άδικήματα κατά τών ήθών, 
δηλαδή τό 1 /3 περίπου τοϋ συνόλου τών άδικημάτων.

Τό πρόβλημα τής άνηθικότητος φυσικά δέν είναι δυνατόν νά περιληφθή στά 
δρια πού δίδουν οί άνωτέρω άριθμοί. Είναι φανερόν δτι Ινα ποσοστόν άδικημάτων 
διαφεύγει είτε διότι δέν ύπέπεσαν ταΰτα στήν άντίληψι τών άρχών ή δέν κατηγγέλ-
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θησαν ύπό των παθόντων. Τό γεγονός δμως αυτό δέν αλλοιώνει σημαντικά τδ συμ
πέρασμα πού βγαίνει δτι ή άνηθικότης στον τόπον μας βρίσκεται στο στάδιον της 
ύφέσεως, έν άντιθέσει προς άλλες χώρες πού βρίσκεται σέ έξαρσι.

Καί σ’ αύτό, έκτος των υγιών αρχών πού διέπουν την κανονική ζωή τών Ε λ 
λήνων, συντελούν καί τά Σώματα ’Ασφαλείας, ή ’Αστυνομία Πόλεων καί ή Βασιλική 
Χωροφυλακή, τά όργανα τών οποίων διά της συνεχούς έπαγρυπνήσεως προλαμβά
νουν άρκετά καί συντελούν στήν επάνοδο στον ορθό δρόμο καί τών τυχόν κατά τό 
πρώτον παρεκτρεπομένων. Καί αύτό είναι σημαντικό στοιχείο πού πρέπει νά τύχη 
τής δεούσης προσοχής έκ μέρους τής Πολιτείας καί τών Ταγών αυτής.

ΔΗΜ. Δ. Μ ΥΛΩ Ν ΑΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ή  φανέλλα του στρατιώτη
Πλέκει ή μάννα στο νυχτέρι, 
πλέκει καί ή άδερφή, 
καί ό νοΰς τους φουντωμένος 
τρέχει στον πολεμιστή...

*
Τρέμουνε τής γρηάς τά χέρια 
καί δακρύζει ή ματιά...
Τέτοια ιστορικά νυχτέρια, 
δέν ξανάχαν ομορφιά...

*
Νά σέ λίγο καί τελειώνει 
ή φανέλλα τού στρατιώτη !'..
Παραβάλθηκε ή μάννα 
νά τελειώση άπόψε, π ρ ώ τ η  !

*
Μέσ’ στον κόρφο της τήν σφίγγει 
μέ τήν πιο θερμή στοργή...
Γυιόκα μου, σάν τή φορέσης, 
νάχης λιονταριού ορμή...
Νάν’ οί πλάτες σου, σάν βράχοι 
καί τά βόλια ν’ άστοχιάζουν!
Νά φτερώνης μέσ’ στή μάχη 
κι’ γ ’ οχτροί σου νά ούρλιάζουν... 
Νά δαμάζη ή λεβεντιά σου 
κάθε κίνδυνο τριγύρω, 
γιατί σουχω στή φανέλλα 
τής εύχούλας μου τό μύρο...

*
Τήν παλληκαριά σου άπόψε, 
καί στον ύπνο μου τήν είδα...
Δείξε το πώς είσαι, γυιέ μου, 
άπό μάννα ΕΛΛΗΝΙΔΑ!...

Κα Ζαναντρίς
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙ ΤΗ, ΕΠΕΤΕΙΟ, ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Έξεφωνήθη τήν 27-10-1961, ενώπιον 
τοϋ προσωπικού τής Γενικής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τοϋ Άστυ- 
νομικού Διευθυντοϋ Β' κ. Δ . ΥΦΑΝΤΗ

Κάθε λαός έχει τήν ιστορία του, μέσα στην οποία έ'χουν γραφή τα μεγάλα 
γεγονότα τής ζωής του, τα όποια πρέπει να διαβάζουν οί έπερχόμενες γενεές για 
να θυμούνται τά κατορθώματα των προγόνων των καί να φρονηματίζωνται άπ’ 
αυτά οί μεταγενέστεροι.

Τό Ελληνικόν ’Έθνος, από τότε πού φάνηκε στον κόσμο, δεν έχει κάνει 
τίποτε άλλο, παρά νά δημιουργή σταθμούς, ιστορικούς, εις τήν μακραίωνα δια
δρομή του, οί όποιοι κατέπληξαν τον κόσμο καί ώς φάροι τηλαυγείς φωτίζουν 
τήν άνθρωπότητα.

’Ανάμεσα, όμως, σ’ αυτούς τούς σταθμούς ξεχωρίζουν ώρισμένα κατορθώ
ματα, τά όποια κατεθάμβωσαν όλες τις άνθρώπινες γενεές καί κατηύγασαν, σάν 
φωτεινά μετέωρα, τόν κόσμον ολόκληρο, μέ τό άφθαστο μεγαλείο τους. Τέτοιοι άθά- 
νατοι ιστορικοί σταθμοί, πού μέ άνεξίτηλα γράμματα χαράχθηκαν στήν ιστορία 
τής Ελλάδος καί κατέπληξαν τούς λαούς τής οικουμένης, είναι ή μάχη των Θερ
μοπυλών, όπου ό Λεωνίδας είπε τό θρυλικόν έκεϊνο «μόλων λαβέ» καί υστέρα έπεσε 
μέ τούς τριακοσίους του γιά τήν έλευθερία τής Πατρίδος «τοϊς κείνων ρήμασι πει- 
θόμενοι». Είναι ή πύλη του Ρωμανού, όπου έπεσεν ήρωίκώς ό τελευταίος των αύτο- 
κρατόρων τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αφού προηγουμένως έδωσε τήν ιστορική 
έκείνη άπάντησι στον πορθητή «τήν πόλιν σοί δούναι ούκ έμόν έστιν ούτ’ άλλου των 
κατοικούντων ενταύθα' Κοινή γάρ γνώμη αύτοπροαιρέτως άποθανοΰμεν καί ού 
φεισόμεθα τής ζωής ήμών». Είναι ή έπανάστασις τού 1821, όπου μία χούφτα άνθρω
ποι, έξηντλημένοι από τήν μακραίωνα δουλεία καί χωρίς όπλα καί πολεμικά εφό
δια, μέ σύνθημα τό «έλευθερία ή θάνατος» κατάφεραν νά δαμάσουν μιά ολόκληρη 
αύτοκρατορία καί νά έλευθερώσουν τήν Ελλάδα. Είναι τέλος ή 28η ’Οκτωβρίου 
1940 μέ τό ιστορικόν « Ό χ ι» , όπου ή Ελλάς, χάρις στον ήρωϊσμό καί τήν αύτοθυσία 
των παιδιών της, σ’ ένα άνισον άγώνα μέ δύο κολοσσιαίες αύτοκρατορίες έθαυματούρ- 
γησε καί έκαμε τόν κόσμο όλο νά σταθή έκθαμβος καί εκστατικός μπροστά στά 
κατορθώματά της.

Τέτοιοι ιστορικοί σταθμοί δέν είναι δυνατόν νά λησμονηθούν, άλλά θά πρέπει 
νά ζοΰν εις τήν αιωνιότητα, γιά νά φωτίζουν τούς λαούς καί νά τούς διδάσκουν, πώς 
πρέπει νά ζοΰν καί πώς πρέπει νά άγωνίζωνται οί δούλοι γιά νά γίνουν ελεύθεροι.

Ό  πανηγυρικός έορτασμός τών μεγάλων αύτών έπετείων άποτελεΐ ίεράν 
διά τούς λαούς ύποχρέωσιν, άλλά καί ’Εθνικήν ανάγκην, διότι έτσι δίδεται ή ευκαι
ρία εις τούς έπεγενομένους νά στρέψουν μέ εύλάβεια τούς στοχασμούς των προς τούς 
δημιουργούς τής ιστορίας των καί ν’ άναπολήσουν, μέ ευγνωμοσύνην, τά κατορθώ
ματα τών προγόνων των, άντλούντες πίστιν καί αισιοδοξίαν διά τό μέλλον των.

ΓΓ αυτό συγκεντρωθήκαμε καί μεΐς έδώ σήμερα, γιά νά πανηγυρίσουμε 
τήν έπέτειο ένός ιστορικού γεγονότος μεγίστης ’Εθνικής σημασίας καί νά ζωντανέ
ψουμε στήν μνήμη μας ημέρες θριάμβων καί ύπερηφάνων αναμνήσεων.

Συνήλθαμε έδώ γιά νά γιορτάσουμε τήν έπέτειο τής 28ης Όκτωρβίου 1940, 
τού ιστορικού « Όχι», νά λησμονήσουμε προς στιγμήν τούς μόχθους καί τις φρον
τίδες τού καθημερινού- βίου, ν’ άποβάλουμε τις άνθρώπινες άδυναμίες, νά τονώσουμε 
τήν μνήμη μας γιά νά ξαναθυμηθή δοξασμένες μέρες καί νά στρέψουμε ευλαβικά
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τη σκέψη μας προς τούς ήρωας του έπικοΰ εκείνου άγώνος, πού άρχισε πριν άπο τά 
χαράματα της ημερομηνίας εκείνης είς τ ’ άγρια φαράγγια της Πίνδου καί τά κακο
τράχαλα βουνά τής ’Ηπείρου, υπήρξε το έγερτήριο σάλπισμα γιά τά περίτρομα καί 
κατεπτοημένα ’Έθνη καί έδικαίωσε τήν ύπαρξη έλευθέρας καίάνεξαρτή του Ελλάδος.

Προ 21 άκριβώς ετών, σαν καί σήμερα, σύμπας δ λαός τής 'Ελλάδος, άπο τής 
Κρήτης μέχρι τής Ροδόπης καί άπ’ τά νησιά του Αιγαίου μέχρι των νησιών τοϋ 
Ίονίου πελάγους, ξεσηκώθηκε καί διεκήρυξε γιά μιά άκόμη φορά, άνάμεσα στις 
τόσες άλλες, άνά τούς αιώνες, δτι προτιμά τον θάνατο άπο τήν ύποδούλωση καί 
έδίδαξε τά Έ θνη δτι, ό μόνος τρόπος γιά νά σώση κανείς την ζωή του, είναι ν’ άπο- 
φασίση νά τήν θυσιάση γιά τήν ελευθερία.

Τήν επέτειο, λοιπόν, ένύς άπ’ τά μεγαλύτερα κατορθώματα τών Ελλήνων, 
το όποιον εξύψωσε τήν νεωτέραν Ελλάδα είς τήν αϊγλην τής ’Αρχαίας καί τήν 
κατέστησε καί πάλιν θρύλον είς τά μάτια τής οικουμένης, σεβαστήν είς τούς φίλους 
της καί τρομεράν είς τούς εχθρούς της, εορτάζουμε σήμερα.

’Αλλ’ ας άφήσουμε προς στιγμήν τήν σκέψη μας νά γυρίση 21 χρόνια προς 
τά πίσω καί τήν φαντασία μας νά σχη ματίση τήν εικόνα, πού ύφίστατο τήν έποχή 
έκείνη.

"Ενα καί πλέον έτος είχε κυλίσει άπο τότε πού οί θωρακισμένες Γερμανικές 
μεραρχίες είχαν εισβάλει είς τύ Πολωνικόν έδαφος καί σ’ έλάχιστο χρονικό διάστημα 
είχον καταλύσει ένα Κράτος 40 εκατομμυρίων άνθρώπων.

"Ετσι είχε άρχίσει ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Μετά τήν Πολωνία, άλλα κράτη πλούσια είς ύλικούς πόρους καί ισχυρότερα 

τής Ελλάδος, είτε παρεδόθησαν άμαχητί είτε έκάμφθησαν μετά σύντομον άγώνα 
καί κατέρρευσαν ώς άθύρματα χάρτινα ύπό τά πλήγματα τών χαλύβδινων καί σιδη- 
ροφράκτων στρατιών τής χιτλερικής Γερμανίας, καί οΰτω, κατά τόν ’Οκτώβριον 
τοϋ 1940, δέν ύπήρξε πλέον, έν τη ηπειρωτική Ευρώπη, ώργανωμένη κατά τοϋ 
"Αξονος άντίστασις.

Περιδεείς καί κατεπτοημένοι οΐ ελεύθεροι λαοί έβλεπον τά κράτη νά κατα- 
ποντίζωνται μέσα στον καταρράκτη τοϋ Γερμανικού σίφουνα, άπο τούς χαλύβδι
νους δεινοσαύρους τοϋ Χίτλερ καί τήν πλάστιγγα τής νίκης νά κλείνη έπικινδύνως 
ύπέρ τοϋ άξονικοΰ συνασπισμού.

Τήν εποχή έκείνη ή Ευρώπη διήνυε τό δεύτερον έτος τού πολέμου καί ή Ε λ 
λάς, μοιραίως καί άναποτρέπτως, είσήρχετο είς τό προσκήνιου τού μεγάλου δράμα
τος. Διότι, διά νά προσεγγίσουν τήν εγγύς ’Ανατολή οί σιδηρόφραχτες στρατιές 
τού άξονος καί νά επιτύχουν τό κλείσιμο τών Στενών καί τήν άπομόνωση τής Ρω
σίας, έναντίον τής όποιας θά έστρέφοντο ύστερα άπο λίγο, έπρεπε, πάση θυσία, νά 
διέλθουν διά τών άποκρήμνων όρέων καί τών χαραδρών τής Ελλάδος.

"Ετσι, ή έκστρατεία αυτή ήτο άναγκαία προϋπόθεσις γιά τή μελετωμένη 
έπιχείρηση προς άνατολάς καί γιαυτό έπρεπε νά έξουδετερωθή ή Ελλάς, γιά νά 
μείνη ελεύθερος ό- δρόμος γιά τήν άνάπτυξη τών σχεδίων τού άξονος πρός κατά- 
κτησιν τού κόσμου.

Τό έργο αύτό άνέλαβε νά πραγματοποιήση ό έξαλλος σύμμαχος τού Χίτλερ, 
ό Μουσολίνι.

Λίγο μετά τά μεσάνυχτα τής 27—28 ’Οκτωβρίου, ό τότε Κυβερνήτης τής 
Ελλάδος ’Ιωάννης Μεταζάς άφυπνίζετο άπ’ τόν ’Ιταλό Πρεσβευτή Γράτσι, γιά 
νά δεχθή ένα ιταμό τελεσίγραφο τού Μουσολίνι πού είχε τήν άξίωση ν’ άφήση τόν 
’Ιταλικό στρατό νά περάση στήν Ελλάδα.

Καί ώς άπάντηση έδόθη άπο τόν "Ελληνα Πρωθυπουργό τό ιστορικό εκείνο 
« ’Ό χ ι» , πού γράφτηκε μέ χρυσά γράμματα στις σελίδες τής Ελληνικής ιστορίας.

"Ετσι, πριν άπ’ τά χαράματα τής 28ης Όκτωρβίου καί προτού νά έκπνεύση
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ή προθεσμία τοϋ τελεσιγράφου εκείνου, άρχιζε ή έπίθεσις των ’Ιταλικών στρατευ
μάτων κατά Γης Ελλάδος.

'Ο Ελληνικός λαός ξυπνοΰσε ξαφνιασμένος άπό τό φοβερό ουρλιασμα των 
σειρήνων, για νά πληροφορηθή την άτιμωτικήν ενέργειαν του Μουσολίνι. 'Η  πλη
ροφορία αυτή προξένησε έκπληξη, στην άρχή, στον Ελληνικό λαό και άγανάκτηση 
σέ λίγο, για την άπρόκλητη επίθεση κατά της Πατρίδος. "Υστερα όμως άπό λίγο, 
όταν πέρασε ή πρώτη έντύπωσις καί μεταδόθηκε ότι κηρύχθηκε γενική έπιστράτευση, 
ένθουσιασμός κατέλαβε όλους τούς "Ελληνας, γιατί θά πολεμούσαν καί πάλιν γιά 
τήν έλευθερία της Πατρίδος καί στ’ αύτιά τους έφθαναν, μέσα άπ’ τά βάθη των 
αιώνων, τ ’ άθάνατα εκείνα λόγια τοϋ ιστορικού παιάνος τής Σαλαμϊνος «”Ιτε παΐ- 
δες Ελλήνων ! έλευθεροΰτε Πατρίδα, έλευθεροϋτε δέ παΐδας, γυναίκας, θεών τε 
πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων νϋν υπέρ πάντων αγών».

Καί τότε, ένας άντίλαλος άκούστηκε άπ’ άκρου εις άκρον της Ελλάδος άπό 
τά μύχια τής ψυχής κάθε "Ελληνος καί Έλληνίδος, κάθε γέροντος καί νέου, ένας 
άντίλαλος πού έδόνησε τά βουνά καί τά φαράγγια, τ ’ άκρογιάλια καί τά πελάγη, 
τά δάση καί τούς κάμπους, ένας άντίλαλος αύθόρμητος έπιτάσσων τήν προάσπισιν 
τής έλευθερίας, τής άνεξαρτησίας καί τής τιμής τής Πατρίδος. «ΟΧΙ» ούτε σπι
θαμήν γής, οδτε μόριον τιμής.

'Υπάρχουν στιγμές στή ζωή, πού ό άνθρωπος μεταρσιοΰται, ξεφεύγει άπ’ 
τό γήινο περιβάλλον καί, άφοΰ φορέση άόρατα πτερά, πετάει σέ άλλους κόσμους, 
άποβάλλει τις άνθρώπινες άδυναμίες, γίνεται ύπεράνθρωπος καί θαυματουργεί. 
Τέτοιες ήταν οί στιγμές έκεΐνες πού όλη ή Ελλάς, ήνωμένη, άδελφωμένη καί άδιαί- 
ρετος, σχημάτιζε ένα χαλύβδινο φράγμα καί όλοι οί "Ελληνες εύρέθησαν αύτοστιγ- 
μεί επί ποδός πολέμου καί έσπευδαν μ’ ενθουσιασμό καί αυτοπεποίθηση στά σύνορα 
γιά νά πολεμήσουν τον εισβολέα, τραγουδώντας τό άθάναο έμβατήριο « 'Η  Ελλάδα 
ποτέ δέν πεθαίνει, δέν τήν σκιάζει φοβέρα καμμιά». Ναί ! καμμιά φοβέρα δέν 
μπορεί νά τή φοβίση, όταν πρόκειται γιά τήν τιμή της καί τήν έλευθερία της. Καί 
τώρα, τίποτε δέν φοβίζει τούς άνταξίους άπογόνους τών Σαλαμινομάχων, γιατί 
θ’ άγωνισθοΰν γιά τά όσια καί τά ιερά, γιά τήν έλευθερία καί τή δικαιοσύνη.

Ήγνόησαν οί θλιβεροί έπιδρομεΐς τήν ιστορίαν τής Ελλάδος, ήγνόησαν 
ότι ό ηρωισμός ενδημεί εις τον τόπον αυτόν, έλησμόνησαν ότι τήν δύναμιν τής Ε λ 
λάδος δέν δύνανται νά ύπολογίζουν άπό τόν αριθμόν τών λογχών καί ότι ή Ελλάς 
υπήρξε πάντοτε ιδέα, σύμβολον τής έλευθερίας καί κήρυξ αύτής καί ώς έκ τούτου 
δέν ήτο ευάλωτος λεία.

"Ετσι, έκεϊ στής Πίνδου τά υψίπεδα καί τις άπρόσιτες κορφές άνεμετροΰντο 
ή όλη μέ τήν ήθική, ή άριθμητική υπεροχή μέ τό μεγαλείο τής ψυχής. ’Εκεί, πρώτος 
ό ήρωϊκός συνταγματάρχης Δαβάκης, μέ λίγους ψυχωμένους πολεμιστάς άντεμε- 
τώπιζε τούς εκλεκτούς κοκορόφτερους τοϋ Μουσολίνι, τούς έτρεπεν εις φυγήν καί 
χάριζε στήν 'Ελλάδα τήν πρώτη νίκη. ’Εκεί, ή άριθμητική υπεροχή ύπέκυπτε πρό 
τής δυνάμεως τής ψυχής. Τά λεφούσια τοΰ Μουσολίνι δέν κατώρθωσαν ν’ άντιμετω- 
πίσουν τούς άητούς τής 'Ελλάδος καί νά καταλάβουν τό έδαφος τής Πατρώας γής, 
γιατί δέν είχαν τήν ψυχική δύναμη καί τή φλόγα τής καρδιάς γιά νά μπορέσουν νά 
νικήσουν.

Καί όπως τραγούδησε καί ό Παλαμάς, ό έθνικός μας ραψωδός « 'Η  μεγαλω- 
σύνη στά Έ θνη δέν μετριέται μέ τό στρέμμα»·«μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέται 
καί μέ τό αίμα».

Μόλις ό Ελληνικός στρατός συγκεντρώθηκε στά σύνορα, άκολούθησαν κι’ 
άλλες νίκες καί άπό άμυνόμενος πέρασε στήν έπίθεση. Καί, άφοΰ έδιωξε πέρα άπό 
τά σύνορα τούς θρασείς εισβολείς, είσήρχετο θριαμβευτικά στή Βόρειο "Ηπειρο. 
'Η  ώρα τοΰ πεπρωμένου τής πολύπαθους καί πολυβασανισμένης Ελληνικής αύτής
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γης, γιά την απελευθέρωσή της, έσήμαινε και οί άλύτρωτοι άδελφοί μας Βορειο- 
ηπειρώται άρχιζαν νά έλπίζουν, δτι τελείωσαν τα μαρτύριά των καί δτι έφθασεν 
ή στιγμή τής ένώσεώς των μέ τήν μητέρα Πατρίδα καί τής άπολυτρώσεώς των 
άπδ τη σκλαβιά, μέσα στην όποια έζησαν έπί εκατοντάδες χρόνια. Καί πράγματι 
ραγδαία υπήρξε ή προέλασις του 'Ελληνικού στρατού καί ή μία μετά τήν άλλη αί 
πόλεις καί τά χωροιά τής Βορείου ’Ηπείρου άπηλευθεροΰντο. Τό ’Αργυρόκαστρο, 
ή Χειμάρα, ή Κορυτσά,τό Τεπελένι, ή Κλεισούρα, ή Πρεμετή, ή Μοσχόπολις περιήρ- 
χοντο εις τήν Ελλάδα καί ώχυρωμέναι θέσεις των ’Ιταλών δπως τό Πόγραδετς, 
ή Τρεμπεσίνα, ή Έρσέκα, ό Μορόβας, έξεπορθοΰντο ύπό τοϋ άηττήτου Ελληνικού 
στρατού καί ό ’Ιταλικός στρατός οπισθοχωρούσε πανικόβλητος.

'Ο Ελληνικός στρατός έθριάμβευεν καί έκ παραλλήλου έσημείωναν παντού 
επιτυχίας καί τό Ελληνικόν ναυτικόν καί ή Ελληνική ’Αεροπορία. ’Αλλά καί τά 
Σώματα ’Ασφαλείας δέν υστέρησαν εις πράξεις ευψυχίας, ήρωϊσμοΰ καί αυτοθυσίας.

’Έκθαμβοι καί κατάπληκτοι οί λαοί τής Οικουμένης παρακολουθούσαν τούς 
γενναίους "Ελληνας μαχητάς, οί όποιοι, στήν άκάθεκτο προέλασή των, έ'τρεπον 
εις έπονείδιστον φυγήν τούς κοκορόφτερους κενταύρους καί τούς γελοίους λύκους 
τής Τοσκάνης καί κυρίευαν τήν μίαν κατόπιν τής άλλης τάς ώχυρωμένας Ίταλικάς 
θέσεις. 'Υπερήφανος ή Πατρίς Ελλάς έστρεφε τάς σκέψεις της καί τό στοργικό 
της βλέμμα στά γενναία παιδιά της, στούς άητούς τής Ρούμελης καί τού Μωρηα, 
τής Θεσσαλίας, καί τής ’Ηπείρου, τής Θράκης καί τής Μακεδονίας, τής Κρήτης 
καί των άλλων Ελληνικών νησιών, πού, άήττητα καί φτεροπόδαρα, κυνηγούσαν τούς 
θρασείς φρατέλους, πού τόλμησαν νά μολύνουν τό άγιο χώμά της.

Ό  μικρός Δαβίδ, μέ τή βοήθεια τής Μεγαλόχαρης, κατώρθωσε νά νικήση 
τον έπηρμένο καί υπερφίαλο Γολιάθ καί νά καταπλήξη τήν άνθρωπότητα.

Αί Έλληνικαί, δμως, νϊκαι καί τά υπέροχα καί μεγαλειώδη κατορθώματα 
τού Ελληνικού στρατού δέν έπέπρωτο δυστυχώς νά άξιοποιηθοΰν καί τό άλικο 
αίμα τών παιδιών τής Ελλάδος, πού πότισε τά πολυβασανισμένα χώματα τής Βορ. 
’Ηπείρου, ήτο μοιραΐον νά χυθή έπί ματαίω. Διότι, τον 6ην ’Απριλίου 1941, έσπευ- 
δεν εις βοήθειαν τού κατεξευτελισθέντος Ντοΰτσε ό σύμμαχός του Φύρερ, δστις 
έκήρυττε τον πόλεμον κατά τής 'Ελλάδος, γιά νά διασώση τον κατάπτυστον σύμμα
χόν του.

Ή  Ελλάς έ'δωκε καί στον Χίτλερ τήν ίδιαν άπάντησιν καί ό Ελληνικός 
στρατός, παρ’ δλον δτι είχε ν’ άντιμετωπίση διμέτωπον άγώνα καί μάλιστα κατά 
κολοσσών, δέν έδίστασε ν’ άναμετρηθή καί μέ τούς Γερμανούς, παρά τών όποιων, 
ώς ήτο βεβαίως φυσικόν, ήττήθη, άλλ’ επέτυχε νά γράψη λαμπράς σελίδας δόξης 
στήν ιστορίαν της γιά τό άκατάβλητον καί μεγαλειώδες θάρρος της.

Έ παινοι καί ύμνοι καί διθύραμβοι έλέχθησαν καί έγράφησαν γιά τήν Ελλάδα, 
πού, αυτή μόνη, τόλμησε νά όρθώση τό άνάστημά της μπροστά σέ δύο αυτοκρατο
ρίες καί σκόρπισε, μέ τό παράτολμο θάρρος της καί τήν άποφασιστικότητά της, τήν 
ελπίδα στήν κατεπτοημένη άνθρωπότητα.

Ό  τότε Πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας Τσώρτσιλ, εις τηλεγράφημά του προς 
τον Κυβερνήτην τής Ελλάδος Ίωάνν. Μεταξάν, τήν 28-10-40, έλεγε: « Ό  Ελληνικός 
λαός προσείλκυσε τον θαυμασμόν τού Βρεταννικοΰ λαού διά τό θάρρος του. 'Η  
Ελλάς καί ή ’Αγγλία θά καρπωθοΰν άμφότεραι τών καρπών τής νίκης».

'Ο ’Ηντεν, 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής ’Αγγλίας, έλεγε : «Έλέχθη 
εις τάς ’Αθήνας προ 2.300 έτών, δτι τό μυστικόν τής ευτυχίας είναι ή ελευθερία καί 
τό μυστικόν τής ελευθερίας είναι τό θάρρος καί ή άνδρεία. Οί σύγχρονοι "Ελληνες 
πρέπει νά ομολογήσουν δτι έδωσαν νέαν ζωήν εις τήν μεγάλην αύτήν παράδοσιν». 
'Ο Βρεταννός 'Υπουργός Νόελ Μπαϊκερ έλεγεν, άπό ραδιοφώνου, τό 1942: «Έάν 
ή Ελλάς ένέδιδεν, ή Ά γγία  θά έχανεν ολόκληρον τήν Μέσην ’Ανατολήν καί πιθα-
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νώς καί αύτόν τον Πόλεμον». 'Ο 'Υπουργός των ’Εξωτερικών τής ’Αμερικής Ούέλλες 
έλεγεν δτι: Ό «ηρωικός λαός τής 'Ελλάδος άνέτρεψετόν μΰθον τοϋ άηττήτου τοϋ άξο- 
νος».'Ο άποθανών Πρόεδρος τή ς’Αμερικής Ροϋσβελτέδήλωνε: «'Όταν πολλοί άνθρω
ποι εΐχον άπολέσει σχεδόν κάθε έλπίδα διά τήν νίκην, ό Ελληνικός λαός έτόλμησε 
ν’ άμφισβητήση τό άήττητον των Γερμανών, άντιτάσσων, εναντίον άπανθρώπων 
μηχανημάτων τοϋ πολέμου καί τής ψύχρας στρατηγικής τοϋ πολιτισμού, μόνον τό 
ίδικόν του ΰπερήφανον πνεύμα τής ’Ελευθερίας». Καί ό ραδιοφωνικός σταθμός τής 
Μόσχας εις εκπομπήν του, τήν 27-4-42, πρώτην επέτειον τής εισόδου τών Γερμανών 
εις τήν 'Ελλάδα, μετέδιδε: «'Έλληνες έπολεμήσατε άοπλοι έναντίον πάνοπλων καί 
ένικήσατε. Έπολεμήσατε μικροί έναντίον μεγάλων καί επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνα
τόν νά γίνη άλλως, διότι είσθε 'Έλληνες. Έκερδίσαμεν χάρις εις τήν θυσίαν σας χρό
νον διά ν’ άμυνθώμεν. 'Ως Ρώσοι καί ώς άνθρωποι σάς εύγνωμονοΰμεν».

’Ακόμη καί ό Χίτλερ έξύμνησε τήν άνδρείαν τών Ελλήνων στρατιωτών, 
προς τούς οποίους έπέδειξε μεγαλοφροσύνην γιά τήν γενναιότητά των. Ούτος εις λόγον 
του τήν 4-5-41 έλεγε: « Ή  άντίστασις τών Ελλήνων στρατιωτών ήτο έξαιρετικώς 
γενναία. Έ κ  τών άντιπάλων οί όποιοι μάς άντεμετώπισαν, μόνον ό "Ελλην στρατιώ
της έπολέμησε μέ παράτολμον θάρρος καί ύψίστην περιφρόνησιν, προς τον θάνατον. 
Οί Έλληνες αιχμάλωτοι άφέθησαν έλεύθεροι, λόγω τής έπιδειχθείσης ανδρείας των».

Αύτά καί πάρα πολλά άλλα έλέγοντο καί έγράφοντο τήν εποχήν εκείνην γιά 
τήν άνδρείαν, τό παράτολμον θάρρος καί τήν άποφασιστικότητατου Ελληνικού Λαού. 
Καί θά περίμενε κανείς δτι, μόλις θά έτελείωνεν ό πόλεμος καί οί νικηταί θά έμοιρά- 
ζοντο τούς καρπούς τής νίκης, θά έπερίσσευε κάτι καί γιά τήν Ελλάδα, πού τής έ'ψα- 
λαν, τότε πού εΐχον τήν ανάγκην της, παιάνας καί διθυράμβους καί τήν άνέβαζαν σέ 
ΰψη θεόρατα.

Καί δμως δχι μόνον τήν ήγνόησαν καί δεν έπερίσσεψε τίποτα γ ι’ αυτήν, άλλά 
καί τήν έπεβουλεύθησαν καί τήν ύπενόμευσαν καί τήν έσυκοφάντησαν κατά τρόπον 
αισχρόν καί άνήθικον. Καί ένώ ή ’Αγγλία, διά στόματος τοϋ Τσώρτσιλ, είχε δηλώσει 
δτι θά έμοιράζετο μέ τήν Ελλάδα τούς καρπούς τής νίκης, άντετάχθη μέ πείσμα 
στήν ικανοποίηση τών Ελληνικών δικαίων καί έπροξένησε άνυπολόγιστον ζημίαν 
σήν Κυπριακήν ΰπόθεσιν. Ή  δέ Σοβιετική "Ενωσις, ή οποία τό 1942 διεκήρυσσε 
τήν ευγνωμοσύνη της προς τήν Ελλάδα διά τήν θυσίαν της ύπέρ τής άμύνης της, δχι 
μόνον ούδέν προσέφερεν, άλλά έπεβουλεύθη καί επιβουλεύεται τήν έλευθερίαν της 
καί μόλις προσφάτως έξεπέμφθη έκ μέρους της φοβερά άπειλή έναντίον τών άριστουρ- 
γημάτων τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος.

’Αλλά αύτή είναι ή μοίρα τοϋ μικρού Ελληνικού λαοΰ έπί αιώνας καί χιλιετη
ρίδας. Αί τραγικαί θυσίαι, είναι θυσίαι ίδικαί του, άλλ’ οί άγώνές του είναι άγώνες 
γιά τήν έλευθερίαν δλου τοϋ κόσμου καί οί θρίαμβοί του, είναι θρίαμβοι προς δφελος 
τής άνθρωπότητος. Καί αί θυσίαι καί οί άγώνες καί οί θρίαμβοι τοϋ Ελληνικού λαοΰ 
λησμονοΰνται, κατά κανόνα, ταχέως ύπό τό πρόσχημα τής διεθνούς σκοπιμότητος 
καί δέν άπομένει σ’ αύτόν παρά μονάχα ή πικρή γεύση τής άγνωμοσύνης άλλά καί ή 
κατάκτηση τής δόξης.

Υπάρχουν μερικαί αίώνιαι άρχαί, αί όποΐαι έπιζοΰν γιά νά κατευθύνουν τήν 
ανθρωπότητα. Είναι αί άρχαί τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης, αί όποΐαι έξεπο- 
ρεύθησαν άπ’ τήν άθάνατη Ελλάδα καί παραμένουν διά μέσου τών αιώνων, άκατά- 
λυτοι καί άδιάφθοροι γιά νά φωτίζουν τούς λαούς στον δρόμο τής προόδου, τής 
πνευματικής άναπτύξεως, τοϋ άληθοΰς πολιτισμού καί τής θυσίας άκόμη.

Αί άρχαί αύται σήμερον κινδυνεύουν καί ώς προανέφερα, μόλις προ ολίγου 
έξαπελύθη άπό τοϋ Βορρά φοβερά άπειλή γιά τά άθάνατα άριστουργήματα τής άν- 
θρωπίνης διανοίας, γιά τον Παρθενώνα, τό ιερό αύτό σύμβολο τής έλευθερίας καί τοϋ 
πολιτισμού, τήν καταστροφή τοϋ οποίου ήπείλησεν ό Ρώσος Πρωθυπουργός.
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Ή  απειλή αύτή έξεπέμφθη προς εκφοβισμόν. ’Αλλά οί έκπέμψαντες αύτήν 
άγνοοϋν την Ελληνικήν ιστορίαν καί τήν άκατάβλητον μαχητικότητα καί αυτοθυσίαν 
των Ελλήνων καί δέν άντελήφθησαν δτι, μέ παρομοίας άπειλάς, έμφανίζονται στόν 
κόσμον ώς στυγνοί ήγήτορες τής βίας καί ώς ξένοι προς πάσαν εΰγενή ιδέαν καί πρός 
πάσαν άνωτέραν πίστιν έπί του προορισμού του ανθρωπίνου γένους.

'Η  άνθρωπότης διέρχεται καί πάλιν δύσκολους στιγμάς. 'Η  δύναμις δμως δέν 
έγκειται στα δπλα μόνον άλλά καί στήν γενναιότητα της ψυχής των λαών. Καί οί 
λαοί του έλευθέρου κόσμου διατηρούν άσβεστον τον πόθον τής ελευθερίας καί δέν 
πρόκειται ποτέ να υποχωρήσουν προ οίουδήποτε έχθροΰ, όσοδήποτε ισχυρός καί άν 
είναι.

Καί ή Ελλάς, άν καί αί έκατόμβαι των θυσιών της ουδέποτε έγνώρισαν τό 
ήθικόν των άντίκρυσμα καί οί άγώνες της υπέρ τής ελευθερίας καί τής κοινωνικής 
δικαιοσύνης ουδέποτε έδικαιώθησαν, δταν παραστή άνάγκη, θ’ άγωνισθή καί πάλιν 
ύπέρ τών πανανθρώπινων ιδανικών τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης καί θά έπα- 
ναλαμβάνη πάντοτε τό « ’Ό χ ι»  σέ δλους εκείνους πού θά σκεφθοϋν νά έπιβουλευθοϋν 
τήν έλευθερίαν της.

Τό Ελληνικόν πνεύμα καί ή έλληνική ιδέα, πού ή ρίζα τους βρίσκεται μέσα στά 
βάθη τής τρισχιλιετούς ιστορίας τής Ελλάδος, δέν θά σβύσουν ποτέ άλλά θά ύπάρχουν 
στούς αιώνας γιά νά φωτίζουν, κατά τήν άτέρμονα διαδρομήν του χρόνου, τον κό
σμον καί νά διδάσκουν τούς λαούς πώς πρέπει νά ζοΰν ελεύθεροι.

Αύτό είναι τό Ελληνικό πνεύμα πού δέν χάνεται ποτέ, δπως έτόνισεν κι’ 6/ 
ποιητής:

Δέν χάνομαι στά τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω 
Στή ζωή ξαναφαίνομαι καί λαούς άνασταίνω.

"Ανω σχώμεν τάς καρδίας, κατά τή σημερινή ένδοξο έπέτειο καί άποτίοντες 
φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τούς ήρωϊκούς νεκρούς, τούς ύπέρ πατρίδος 
πεσόντας, άς στρέψουμε μ’ εύλάβεια τις σκέψεις μας πρός τις άόρατες σκιές τους καί 
ας δώσουμε δρκο ιερό, δρκο πίστεως, δτι θά εκπληρώσουμε τό χρέος μας πρός τήν 
Πατρίδα, αλύγιστοι πάντα καί υπερήφανοι γιά νά προασπίσουμε τάς αίωνίας άρχάς 
τού έλευθέρου κόσμου, πού άποτελεϊ τό προπύργιον τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, 
τού δικαίου καί τής ειρήνης.

Ζ ή τ ω  ή α ι ώ ν ι ο  Ε λ λ ά ς .
ΔΗΜ. ΥΦΑΝΤΗΣ
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟ Υ ΒΡΕΦΟΥΣ 
ΤΩΝ ΛΙΝΤΜ ΠΕΡΓΚ

’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest», 
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια 4κ τοΟ προηγουμένου)

Ό  Φίνν τον ακούσε προσεκτικά καί τού ύποσχέθηκε δτι θά έκανε έκκλησι 
προς την άστυνομία τής Νιού Τζέρσεϋ νά έπιτρέψη στον Σόενφελντ νά ΐδή τά γράμ
ματα. Γιά μιά στιγμή άλλαξαν τά πράγματα καί οί ισχυρισμοί αυτοί έφεραν αποτε
λέσματα. Φωτοστατικά άντίγραφα των σημειωμάτων πού έφύλαττε ζηλότυπα ή 
άστυνομία παρεδόθησαν στον ψυχίατρο καί τον Νοέμβριο ό Σόενφελντ άνέφερε τά 
άποτελέσματα των μελετών του στον Φίνν. Τά σημειώματα, εϊπε, ένίσχυάν τις 
άρχικές του άπόψεις. Τώρα αυτός καί ό Φίνν έπρεπε νά καταστρώσουν τό σχέδιο 
δράσεώς των.

'Ο γιατρός, μέ βάσι τά σημειώματα, άρχισε νά περιγράφη λεπτομερώς τά 
χαρακτηριστικά τοϋ Τζών. Πρώτα-πρώτα ήταν Γερμανός. Τά ορθογραφικά λάθη 
πού ήταν στά γράμματα γιά τά λύτρα προήρχοντο οπωσδήποτε άπό μετανάστη ό 
όποιος εξακολουθούσε νά σκέπτεται γερμανικά. Πιθανώς ζοΰσε στη Μπρόγξ, άφοϋ 
διάβαζε την εφημερίδα «Χόουμ Νιούς» της Μπρόγξ καί άπό τις λεπτομερείς οδηγίες 
πού έδινε στον Δρ. Κόντον προέκυπτε δτι έγνώριζε πολύ καλά τήν περιοχή.

’Αλλά ή πλέον άποκαλυπτική μαρτυρία γιά τόν Τζών, προήρχετο άπό τήν 
άσυναίσθητη λειτουργία τοϋ έγκεφάλου του, δπως έδειχναν τά σημειώματα. 'Ο τό
νος στον όποιο έγραφε ήταν έγωϊστικός... «'Η  άπαγωγή ετοιμαζόταν έπί ένα σχεδόν 
χρόνο».

Τό πιο κτυπητό παράδειγμα ήταν ή φράσις: «είναι πράγματι άπαραίτητο νά 
τό κάνωμε διεθνές ζήτημα». ’Από τό κείμενο φαίνεται δτι ό Τζών ήθελε νά γράψη 
«Μά πρέπει πράγματι...» ’Αλλά ό εγωισμός του καί ή ζήλεια του άπό τήν προσέλ- 
κυσι τής παγκόσμιας κοινής γνώμης πού προεκάλεσε ή πτήσις τοϋ Λίντμπεργκ, 
άπεκάλυπταν τό υποσυνείδητό του.

Συνεχίζοντας ό Σόενφελντ είπε δτι άπό τό τελευταίο σημείωμα τών λύτρων 
προέκυπτε καί άλλη μαρτυρία: Ό  Τζών είχε γράψει τό δνομα «Γλαίη Χέντ». 'Τπό 
μεγεθυντικό φακό φαινόταν δτι άρχικώς είχε γραφή «Γκάν Χίλλ» καί μετά άλλά- 
χθηκε. 'Η  Γκάν Χίλλ ήταν μιά κεντρική πολυσύχναστος οδός τής Μπρόγξ. "Ισως τό 
σφάλμα αύτό στο γράψιμο νά μαρτυρούσε τή γειτονιά δπου κατοικούσε ό Τζών.

'Ο Φίνν καί ό Σόενφελντ μελέτησαν μαζί ένα χάρτη τής περιοχής καί έση- 
μείωσαν τις θέσεις πού είχε άναφέρει ό Τζών στις οδηγίες του προς τόν Δρα Κόντον. 
'Η  περιοχή στήν οποία, κατά τήν γνώμη τους, έπρεπε νά ψάξουν γιά τόν Τζών, 
ήταν μιά περιοχή πρός δυσμάς πλησίον τού νεκροταφείου τού Γουντλώον, παρά τήν 
λεωφόρον Τζέρομ καί ή όποια πρός δυσμάς συνόρευε μέ τήν όδό Γκάν Χίλλ.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τήν άπαγωγή ό συνταγματάρχης Σβάρτζκοπφ ξανάρ
χισε τις έρευνές του άπό τή σκάλα. Τήν εξέτασαν γιά δακτυλικά άποτυπώματα, 
τήν φωτογράφησαν άπ’ δλες τις πλευρές, μελετήθηκε άπό ξυλουργούς καί τεχνικούς 
τού γραφείου έρευνών τής Ούάσιγκτων. ’Αλλά τίποτε τό σημαντικό δέν προέκυψε 
άπ’ δλες αυτές τις μελέτες.

'Ο Άρθουρ Κόολερ, προϊστάμενος τού κρατικού τεχνολογικού έργαστηρίου 
δασικών προϊόντων, είχε έξετάσει μερικά κομμάτια άπό τό ξύλο, άλλά δχι ολόκληρη 
τή σκάλα.

Τώρα ό Σβάρζκοπφ πληροφορήθηκε δτι ό Κόολερ ήταν άσσος στό είδος τής 
εργασίας του. Σέ μιά περίπτωσι ενός έγκλήματος ήταν άρκετό νά άναφερθή τό δνομά 
του γιά νά άναγκαστή ό δράστης νά όμολογήση.



9888 Μετάφρ. ’Αναστασίου Βογιατζή

Παρά τήν αποστροφή του προς τούς έρασιτέχνας ϋπερντέτεκτιβς, ό Σβάρζκοπφ 
άπεφάσίσε στην προκειμένη περίπτωσι νά ζητήση τη βοήθεια τοϋ Κόολερ. Ό  Κόο- 
λερ δέχθηκε ευχαρίστως. Μερικές ήμέρες μετά την άπαγωγή, ό Κόολερ είχε δια
βάσει στις έφημερίδες γιά τη σκάλα και είχε γράψει στον Λίντμπεργκ προσφέροντας 
τις υπηρεσίες του. Μέσα στο κατακλυσμό όμως των έπιστολών πού έδέχετο ό Λίν
τμπεργκ, δεν δόθηκε σημασία στο γράμμα τοϋ Κόολερ. Τώρα έχοντας στη διάθεσί 
του τη σκάλα, θά τοϋ έδίδετο ή ευκαιρία νά έφαρμόση πλήρως όλες τις εγκυκλοπαι
δικές γνώσεις του γύρω άπό τό ξύλο.

Κατ’ άρχάς ό Κόολερ διέλυσε τη σκάλα καί μέτρησε έξη σκαλοπάτια καί έξη 
πλάγια στηρίγματα. Μέ τη βοήθεια ένός μικροσκοπίου άρχισε νά έξετάζη τά μυ
στικά τοϋ ξύλου. Μέ τις πρώτες του παρατηρήσεις άνεκάλυψε ότι υπήρχαν τέσσερες 
τρύπες άπό πρόκες στο αριστερό άνω καδρόνι τής σκάλας. Οί τρύπες είχαν γίνει 
μέ παλαιού τύπου τετράγωνες πρόκες καί οι καθαρές γωνίες τους έδειχναν ότι ή 
ξυλεία είχε προηγουμένως άποθηκευθή προς προστασίαν άπό τις καιρικές συν
θήκες. Έάν τυχόν συνελαμβάνετο κανένας ύποπτος, είπεν ό Κόολερ στον Σβάρτζκοπφ, 
θά ήταν καλή ιδέα νά έρευνηθή καί τό σπίτι του προς άνεύρεσι τεμαχίου ξύλου τοϋ 
οποίου οί διαστάσεις θά συνέπιπταν κατά προσέγγισιν μέ τό ξύλο τής σκάλας, γιατί 
μιά άπλώς τυχαία σύμπτωσις των διαστάσεων ήταν μαθηματικώς άνύπαρκτος.

Έ ν συνεχεία ό Κόολερ έξήτασε λεπτομερώς μιά σειρά άπό σχεδόν άνεπαί- 
σθητες αύλακώσε'.ς στο κάτω μέρος τών δύο καδρονίων. Οί ραβδώσεις αυτές είχαν 
γίνει άπό τις λεπίδες τοϋ εργοστασίου έπεξεργασίας ξυλείας, άλλά τώρα ένα στοι
χείο μαρτυρίας προέκυπτε άπό τις λεπτές αύτές γρατσουνιές. Κατά μήκος τής γω 
νίας τών καδρονίων—τά όποια άρχικώς ήταν μέρη κορμοΰ πεύκου—ένα ελάττωμα 
μιας λεπίδος τοϋ μηχανήματος έπεξεργασίας είχε σκαλίσει ένα άμυδρό άλλά άλάν- 
θαστο αύλάκι. Κατά τις έκτιμήσεις τοϋ Κόολερ, τό έλάττωμα αυτό ήταν τό δακτυ
λικό αποτύπωμα τοϋ μηχανήματος.

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης τών ύπό μεγέθυνσι φωτογραφιών τών έγκοπών 
τής λεπίδος, ό Κόολερ προσδιώρισε τά βασικά χαρακτηριστικά τής πλάνης καί τήν 
άκριβή ταχύτητα μέ τήν οποία ό κορμός τοϋ πεύκου είχε εύθυγραμμισθή.

Ό  Κόολερ έγραψε μετά σέ όλα τά έργοστάσια έπεξεργασίας ξυλείας πού ήταν 
μεταξύ Νέας 'Τόρκης καί Άλαμπάμας—ήταν έν συνόλω 1598—ζητώντας άπό τούς 
έργοστασιάρχες νά τον πληροφορήσουν έάν είχαν μηχανή μέ τά ώρισμένα ειδικά 
γνωρίσματα πού τούς κατωνόμαζε.

Οί άπαντήσεις—μερικές άπό τις όποιες καθυστέρησαν πάρα πολύ—τον βοή
θησαν νά περιορίση τήν έρευνά του σέ 23 εργοστάσια. Τότε, άπό τά 23 έργοστάσια 
ζήτησε δείγματα άπό τούς κορμούς πεύκων πού είχαν έπεξεργασθή άπό τις πλάνες 
τους. Έ π ί τέλους σέ ένα δείγμα άπό τό εργοστάσιο τών Ντόρν στή Νότιο Καρο
λίνα, βρέθηκαν τά ίδια χαρακτηριστικά σημάδια πού υπήρχαν πάνω στά καδρόνια 
τής σκάλας. Δέν υπήρχαν όμως οί αυλακιές πού είχαν προκληθή στά καδρόνια άπό 
τήν έλαττωματική λεπίδα, πράγμα πού ό Κόολερ τό περίμενε. Γιατί, ήξερε ότι ύ
στερα άπό άρκετό καιρό ή έλαττωματική λεπίδα θά είχε έν τώ μεταξύ άαονισθή 
ή άντικατασταθή.

'Ο Κόολερ πήρε ένα κατάλογο μέ όλα τά φορτία κορμών πεύκου πού είχαν 
φορτωθή άπό τά βόρεια τοϋ ποταμού ΙΙότομακ κατά τούς τελευταίους μήνες. Ή ταν 
έν όλω 46 φορτία (αύτοκινήτων) τά όποια είχαν σταλή σέ 25 έργοστάσια. Ό  Κόολερ 
ήξερε τώρα ότι ένα μεγάλο μέρος τής ξυλείας θά είχε περάσει άπό τόσα πολλά χέρια 
ώστε νά είναι άδύνατο νά τήν παρακολουθήση. Ή τα ν  όμως άποφασισμένος νά 
δοκιμάση.

Κατά τούς επομένους μήνες συνοδευόμενος άπό τον άστυνομικό Λιούϊς Μπόρν- 
μανν, ό Κόολερ έπισκέφθηκε τη Νιού Τζέρσεϋ, Κονέκτικουτ, Νέα 'Υόρκη καί Μα-
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σαχουσέτη, σημειώνοντας τά ονόματα καί τις διευθύνσεις των πελατών πού είχαν 
άγοράσει άπό το φορτίο πού είχε παραδοθή στο εργοστάσιο Ντορν. 'Ο νέος κατά
λογος ονομάτων βύθισε τον Κόολερ σέ μια τεράστιας έκτάσεως ,ερευνά άπό σπίτι 
σέ σπίτι.

Μέ την έξουσιοδότησι καί παρουσία τοϋ αστυνομικού Μπόρνμανν, σταμα
τούσε σέ κάθε ύποπτο σημείο καί έκανε λεπτομερείς άναζητήσεις. ’Εξέταζε ένα 
κομμάτι ξύλο σ’ ένα γκαράζ, σέ μια σοφίτα, σ’ ένα ορνιθώνα, σ’ ένα φράκτη. Πουθενά 
δέν βρήκε το είδος το όποιο είχε τά γνωρίσματα τοϋ ξύλου τής σκάλας, άλλά σιγά- 
σιγά ή έρευνα περιορίζονταν. Τελικά στις 29 Νοεμβρίου, ό Κόολερ μέ τον Μπόρν
μανν έπισκέφθηκαν στη Μπρόγξ το υποκατάστημα της Νάσιοναλ Λάμπερ καί Μιλ- 
γουώρκ.

Στά βιβλία τής έταιρείας ό Κόολερ βρήκε την έγγραφή πού ήθελε: Μιά πο- 
σότης πεύκου είχε έπεξεργασθή στο εργοστάσιο Ντόρν, καί* είχε παραδοθή στήν 
έταιρία άκριβώς τρεις μήνες προ τής άπαγωγής. Μήπως ύπήρχε ύπόλοιπη άπούλητη 
άκόμα; 'Ο επιστάτης σκέφθηκε γιά μιά στιγμή, μετά ώδήγησε τον Κόολερ μέ τον 
Μπόρνμανν στήν αποθήκη, καί έκοψε μέ το πριόνι τήν άκρη μιας σανίδας πού προε
ξείχε. Ό  Κόολερ έφερε τό ξύλο στο φώς καί το έξέτασε. ’Αμέσως άνεγνώρισε τις 
αυλακιές τής ελαττωματικής λεπίδας. Τά σημάδια ήταν αύθεντικά άπό πάσης πλευ
ράς. Δέν ύπήρχε καμμιά άμφιβολία γ ι’ αύτό. Τό ξύλο πού είχε χρησιμοποιηθή γιά 
νά κατασκευασθή ή σκάλα έπρεπε νά προέρχεται άπ’ αυτή τήν άποθήκη ξυλείας 
τής Μπρόγξ.

Σχεδόν συγκινημένος ό Κόολερ έδωσε τό κομμάτι τό ξύλο στον Μπόρνμανν. 
Με τά ρώτησε τον έπιστάτη έάν μπορούσε νά ίδή τά βιβλία. 'Ο έπιστάτης είπε δτι 
δέν υπήρχαν βιβλία. Ή  έταιρία πουλούσε μόνο τοις μετρητοΐς. Ό  Κόολερ δέν μπο
ρούσε νά κρατηθή νά μή ρωτήση γιά τελευταία φορά. Μήπως θυμόταν αύτόν πού είχε 
φέρει τά πεύκα; ’Ό χι, είπε ό έπιστάτης. Πίταν σχεδόν τώρα δύο χρόνια άπό τότε 
πού τούς έφεραν τή ξυλεία.

Γιά πρώτη φορά ύστερα άπό τήν πολύμηνο έρευνα κλονίσθηκε ή πεποίθησις 
τού Κόολερ. Καθώς έφευγαν, ό Μπόρνμανν τό πρόσεξε αύτό καί διέκοψε τή σιωπή. 
«Πολύ καλά» είπε. «Τά νέα ήταν άσχημα άλλά κάτι μάθαμε. Ό  άνθρωπος πού έ
φτιαξε τή σκάλα κατοικούσε στή Μπρόγξ ή τήν ήξερε πολύ καλά. Ή ταν πελάτης 
τής Νάσιοναλ Λάμπερ καί Μιλγουώρκ Α.Ε. καί μπορεί άκόμα νά είναι. Δέν τό νο
μίζεις αύτό πρόοδο;».

'Ο Κόολερ συμφώνησε μαζί του χαμογελώντας. Δήλωσε δτι θά συνέχιζε 
τήν έρευνά του. Είχε παρατηρήσει μερικές γρατσουνιές στά έλάτινα καδρόνια τής 
σκάλας. Μπορούσαν ν’ άρχίσουν άπό έκεϊ καί πιθανώς τά σημάδια αύτά νά τούς οδη
γούσαν πίσω στή Μπρόξ, σέ μιά άποθήκη ξυλείας ή οποία τηρούσε βιβλία στά όποια 
κατεγράφοντο οί πελάτες της.

Μετά τά γεγονότα τής άπαγωγής ό Λίντμπεργκ έπανέλαβε καί πάλι τήν ομαλή 
ζωή του. Ή  συμπεριφορά του στο γραφείο πού έργαζόταν ήταν ή ίδια όπως καί 
πρίν. Μόνο πού φαινόταν γερασμένος καί είχε χάσει άπό τό βάρος του τουλάχιστο 
20 κιλά.

"Οταν τον Αύγουστο τού 1932 ή Ά ννα γέννησε ένα δεύτερο γυιό, ένα υγιέ
στατο άγοράκι, πού ονομάσθηκε Τζών, ό Λίντμπεργκ δήλωσε στούς δημοσιογράφους:

« Ή  γυναίκα μου κι’ έγώ κατοικούμε στή Νιού Τζέρσεϋ. Φυσικά ή έπιθυμία 
μας είναι νά συνεχίσωμε έκεϊ τή ζωή μας. Έ ν  τούτοις, μάς είναι άδύνατο νά έκθέ- 
σωμε τή ζ&υή τού δευτέρου παιδιού μας μέ τή δημοσιότητα, πράγμα πού θεωρούμε 
δτι ήταν ή αιτία τού θανάτου τού πρώτου μας παιδιού».

Οί φόβοι του δέν ήταν άβάσιμοι γιατί ένα παράξενο φαινόμενο παρουσιάζοταν 
άπό τότε πού άπήχθηκε τό παιδί τών Λίντμπεργκ. ’Ενώ πρίν άπό τό γεγονός αύτό
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μόνο μια άπαγωγή είχε θεωρηθή άξια λόγου νά δημοσιευθή καί να σχολιασθή άπό 
τον ’Αμερικανικό τύπο, τώρα τα έγκλήματα άπαγωγής αυξήθηκαν καί έγιναν μια 
μεγάλη άπειλή στην εύημερία τοϋ κοινού, παρά τό «Νόμο Λίντμπεργκ» πού είχε 
ψηφισθή στις 22 ’Ιουνίου 1932 διά τοϋ οποίου καθίστατο τό έγκλημα της άπαγωγής 
προσβολή κατά τής πολιτείας. Τόσο συχνά γινόταν άπαγωγές, ώστε οί Τάϊμς τής 
Νέας 'Τόρκης δημοσίευαν πάντοτε στη πρώτη σελίδα μιά μικρή περίληψη τά πλέον 
πρόσφατα γεγονότα των σοβαρωτέρων άπαγωγών. ’Ακόμα καί οί Λίντμπεργκ 
είχαν λάβει άπειλητικά γράμματα για τό παιδί τους τον Τζών.

Παρ’ όλα αύτά ήταν πράγματι άδύνατο για τούς Λίντμπεργκ νά άποφύγουν 
τήν δημοσιότητα. "Ύστερα άπό την πτήσι την οποία έπραγματοποίησαν κατά τό 
θέρος τοϋ 1933 για νά έξερευνήσουν πιθανές γραμμές γιά τήν υπερατλαντική άερο- 
πορική έπικοινωνία, δημιουργήθηκε ένας νέος θόρυβος γύρω άπό τό όνομά τους.

ΤΗταν ένα άσύνηθες ταξίδι. 'Ο  Τσάρλς όδηγοΰσε καί κρατούσε ήμερολόγιο 
σχετικώς μέ τίς παρατηρήσεις του. Πλήρωμα καί χειριστής άσυρμάτου ήταν ή "Αννα, 
ή οποία κατέγραφε καί μετεωρολογικές πληροφορίες. ’Εντός πέντε μηνών είχαν 
διανύσει κάπου 30.000 μίλλια, είχαν διασχίσει δύο ωκεανούς, τέσσερες ήπείρους 
καί 21 χώρες. Πολλές φορές είχε άναγγελθή ή έξαφάνισίς τους. Είχαν πετάξεί 
ύπεράνω τοϋ νοτίου ’Ατλαντικού έπιστρέφοντες στήν ’Αμερική χωρίς νά σταθμεύσουν 
πουθενά. Είχαν διασχίσει τόσο μεγάλη περιοχή τής επιφάνειας τής γής, όση δέν είχε 
έπισκεφθή κανείς άλλος εξερευνητής. Οί έφημερίδες παραδέχθηκαν ότι ή συμβολή 
τους στήν έξερεύνησι τοϋ πλανήτη μας ήταν άνεκτίμητη.

Τό σπίτι τους στή Χόουπγουέλ δέν τό χρησιμοποιούσαν πλέον ώς κατοικία. 
'Ο  Τσάρλς μέ τήν "Αννα τό είχαν δωρήσει γιά νά χρησιμοποιηθή ώς κεντρικός παι
δικός σταθμός, όπου παρείχετο δωρεάν καί χωρίς φυλετικές διακρίσεις, στέγη σέ 
παιδιά πού ήθελαν νά σπουδάσουν.

Οί Λίντμπεργκ έπέσπευσαν τά τελευταία στάδια τού ταξιδίου τους γιά νά 
μπορέσουν νά περάσουν τά Χριστούγεννα μέ τό παιδί τους. Εύθύς άμέσως μόλις 
προσγειώθηκαν έτρεξαν στήν κατοικία τής Μόρροου στήν "Εγγλεγουντ καί άνέ- 
βηκαν γρήγορα τίς σκάλες πού οδηγούσαν στο δωμάτιο τού παιδιού τους γιά νά χαι
ρετίσουν τον Τζών καί τήν παραμάνα Μπέττυ Γκάους.

’Αλλά τώρα ύπήρχαν περισσότερες ελπίδες. Στο ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας τής 
Νέας 'Τόρκης, έξετάσθηκε καί πάλι ό χάρτης τού ύπαστυνόμου Φίνν. Οί λιγοστές 
σκόρπιες καρφίτσες οί όποιες σημείωναν τίς πρώτες έμφανίσεις τών γραμματίων 
τών λύτρων, είχαν πολλαπλασιασθή καί έσχημάτιζαν ένα μικροσκοπικό δάσος. Ό  
Φίνν, μελετώντας τό χάρτη κάθε μέρα, είχε παρατηρήσει καί είχε διαπιστώσει ένα 
άλάνθαστο ντοκουμέντο:

'Η  Μπρόγξ ήταν ή πόλις όπου κατοικούσε ό άπαγωγεύς. 'Ο  Φίνν είχε σύρει 
λεπτές γραμμές άνάμεσα άπό τίς καρφίτσες ώστε ό χάρτης φαινόταν σάν ιστός άρά- 
χνης. Εις τό κέντρον, όπου οί γραμμές έτέμνοντο, έσχημάτιζαν ένα κόμβο καί οί 
καρφίτσες λιγόστευαν όσο άπεμακρύνοντο άπό τή Μπρόγξ.

’Επί πλέον οί καρφίτσες έδωσαν σάρκα στά χαρακτηριστικά τού άπαγωγέως. 
Μερικοί άπό τούς τραπεζιτικούς υπαλλήλους, καταστηματάρχας, ταμίας κλπ., είχαν 
άναγνωρίσει τά γραμμάτια καί είχαν προσέξει τον άνθρωπο πού τά έξαργύρωνε. 'Η  
άξιοσημείωτος ομοιόμορφος περιγραφή, έμοιαζε πολύ μέ τά χαρακτηριστικά πού είχε 
δώσει ό Δρ. Κόντον: ό άνθρωπος αύτός είχε γαλανά μάτια, έξωγκωμένα οστά πα
ρειών, πλατειά μάγουλα καί προεξέχον πηγούνι. Μιλούσε μέ γερμανική προφορά.

"Αλλη μιά πρόοδος σημειώθηκε στήν έρευνα. Καθώς όλα τά σημάδια έδειχναν 
προς τή Μπρόγξ, ό συνταγματάρχης Σπάρτζκοπφ τό βρήκε πολύ δύσκολο νά δι- 
καιολογήση τόν πρωτεύοντα ρόλο τής άστυνομίας τής Νιού Τζέρσεϋ στήν ύπόθεσι 
καί στο τέλος έδωσε τά στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει καί στις άλλες άστυνομίες.
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Τώρα καί οί τρεις υπηρεσίες άναζητήσεων, ή άστυνομία της Νιού Τζέρσεϋ, της 
Νέας 'Υόρκης καί το ’Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, άρχισαν να έργάζωνται άπό κοινού έν πλήρει 
αρμονία, ανταλλάσσοντας έλευθέρως μεταξύ τους στοιχεία καί υποδείξεις.

Κατά τις αρχές του 1934 ό ύπαστυνόμος Φίνν άρχισε νά αισθάνεται δτι άρχι
σαν να αυξάνουν οΐ πιθανότητες για την σύλληψι τοϋ Τζών. Τον ’Απρίλιο τοϋ παρελ
θόντος έτους, ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις, σέ μια δραστική ένέργεια νά καταπολε- 
μήση τήν έγκληματικότητα, είχε διατάξει όπως όλος ό χρυσός—άκατέργαστος, κέρ
ματα καί γραμμάτια—έπιστραφή στήν ομοσπονδιακή τράπεζα έπ’ άνταλλαγή μέ 
νέα νομίσματα. Παρ’ όλον ότι μία τεραστία ποσότης γραμματίων χρυσοϋ παρέμενε 
άκόμα στα χέρια ιδιωτών, τώρα ήταν περισσότερον εμφανή, διότι ούσιαστικώς ή 
κυκλοφορία τους ήταν παράνομη. Τά δύο τρίτα των λύτρων είχαν καταβληθή σέ 
γραμμάτια. ’Ασφαλώς τό άπόθεμα τοϋ Τζών σέ γραμμάτια τών 5 δολλαρίων εϊχε 
έξαντληθή. Είχε έξαργυρώσει τώρα δύο γραμμάτια τών 10 δολλαρίων καί ίσως σέ 
λίγο θά βρισκόταν στήν άνάγκη νά άρχίση νά έξαργυρώνη τό άπείραχτα γραμμάτια 
τών 20 δολλαρίων.

Ή  αύξανομένη πεποίθησις τοϋ Τζών ύποστηρίχθηκε περαιτέρω άπό ένα νέο 
σχέδιο παγιδεύσεως τοϋ άπαγωγέως. Ά π ’ όλα όσα ήταν γνωστά, ήταν βέβαιο ότι 
ό Τζών οδηγούσε αυτοκίνητο. Έ τσ ι ό Φίνν έστειλε άπό ένα άντίγραφο τών άριθμών 
τών γραμματίων τών λύτρων σέ όλους τούς σταθμούς καί πρατήρια βενζίνης της Νέας 
'Υόρκης μέ τήν παράκλησι προς τούς υπαλλήλους νά γράφουν έπάνω στο ίδιο τό 
γραμμάτιο τον άριθμό κυκλοφορίας τοϋ αύτοκινήτου πού θά ώδηγεϊτο άπό κάποιο, 
ό όποιος θά πλήρωνε τή βενζίνη ή τό λάδι μέ γραμμάτιο τών 10 ή 20 δολλαρίων.

Έ ν  τούτοις κατά τάς άρχάς τοϋ νέου έτους, οί άριθμοί άδειών κυκλοφορίας οί 
όποιοι άναφέρθηκαν στήν άστυνομία δέν ώδήγησαν σέ κανένα ΰποπτο άτομο. Τό 
μόνο ένθαρρυντικό στοιχείο ήταν ό όγκος τών άναφορών πού εξακολουθούσε νά είναι 
μεγάλος.

Στις 14 Φεβρουάριου, ή "Αλις Μόρφυ, ταμίας της Κρός ’Όστιν & "Αϊρλαντ 
Κόμπανυ έπί τής 149ης οδού τής Μπρόγξ, άντιλήφθηκε μέσα άπό τό γραφείο της 
δύο άνθρώπους πού προχωρούσαν κατά μήκος τής αυλής, κουβαλούσαν ένα μεγάλο 
φύλλο κόντρα-πλακέ άπό τήν άποθήκη τής έταιρίας.

Ή  Δις Μόρφυ τούς συνάντησε έξω άπό τήν πόρτα τοϋ γραφείου. Παρατή
ρησε ότι ό ένας άπ’ αυτούς είχε γαλανά μάτια, πλατεία μάγουλα καί προεξέχον 
πηγούνι. 'Ο  άνθρωπος αυτός τής έξήγησε μέ γερμανική προφορά ότι ήθελε νά κόψη 
ένα μέρος τοϋ κόντρα-πλακέ σέ ώρισμένες διαστάσεις. Πόσο θά κόστιζε; Ή  Δίς 
Μόρφυ τού άπάντησε ότι θά κόστιζε σαράντα σέντς. 'Ο  άγνωστος τής έδωσε ένα 
γραμμάτιο τών 10 δολλαρίων. Αυτή τό πήρε διστάζοντας. Δέν ήταν παράνομη ή 
κυκλοφορία τών γραμματίων αύτών.

Φώναξε ένα επιστάτη πού ήταν στήν αυλή, άλλα ό άγνωστος ξανάβαλε βια
στικά στήν τσέπη του τό νόμισμα. «Δέν πειράζει» εϊπε ό σύντροφός του καί έδωσε 
στήν ταμία 40 σέντς. 'Η  Δίς Μόρφυ τούς έξήγησε ότι σέ ένα λεπτό θά ήταν κομμένο 
τό ξύλο. Αύτοί όμως άπάντησαν ότι ήταν βιαστικοί καί θά έπέστρεφαν άργότερα 
για νά τό πάρουν.

Ή  Δις τούς παρακολούθησε όπως άπομακρύνονταν. ΤΗταν πολύ παράξενο, 
σκέφθηκε, τό ΰποπτο γραμμάτιο, ή βιαστική άναχώρησις. Αύθορμήτως παρακο
λούθησε τούς δύο άγνώστους καί τούς είδε νά μπαίνουν σ’ ένα αυτοκίνητο. Καθώς 
τό αυτοκίνητο άπομακρυνόταν, αύτή πήρε τον άριθμό άδειας κυκλοφορίας του.

Μετά έπέστρεψε στο γραφείο καί συνέχισε τήν έργασία της όσο μπορούσε πιό 
άθόρυβα γιά νά μή ένοχλήση δύο άνθρώπους πού έργαζόντουσαν στό διπλανό γραφείο. 
'Ο  ένας άπ’ αύτούς εϊχε συστηθή σ’ αύτήν ώς Κ. Κόολερ καί ό άλλος ώς Μπόρνμανν 
καί ήσχολοΰντο μέ τόν έλεγχο τών πωλήσεων ύπό τής έταιρίας ξυλείας πεύκου κατά 
τούς τρεις μήνες πρό τής 1ης Μαρτίου 1932.
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'Ο  Κόολερ δεν άντιλήφθηκε καλά-καλά τήν επιστροφή τής υπαλλήλου καί εξα
κολουθούσε τήν εργασία του. Είχε συγκεντρώσει ένα κατάλογο άπό φορτία καί ή 
έπίσκεψίς του στις αποθήκες ξυλείας τής Μπρόγξ είχε σκοπό τήν εξακρίβωσι τής 
προελεύσεως των καδρονίων τής σκάλας. Έ ν  τούτοις, στήν ’Άλις Μόρφυ δεν είπε 
τίποτε για τή σκάλα, οδτε τής άπεκάλυψε ότι αύτός καί ό Μπόρνμανν εργαζόταν για 
τήν ύπόθεσι των Λίντμπεργκ.

Οί άγνωστοι αυτοί πού είχαν άγοράσει τό κόντρα-πλακέ δεν έπέστρεψαν ξανά.
Μερικούς μήνες άργότερα, κατά τον Αύγουστο, ό Δρ. Κόντον βρισκόταν μέσα 

σ’ ενα λεωφορείο κατά μήκος τής λεωφόρου Γουΐλλιαμς Βρίτζ τής Μπρόγξ. Ό  γη
ραιός καθηγητής κατά τά δύο χρόνια πού πέρασαν άπό τήν άνακάλυψι του πτώματος 
του βρέφους, δέν έ'μενε άδρανής. Σύμφωνα μέ τά διάφορα σημειώματα πού έλάμβανε 
ταχυδρομικώς, είχε ταξιδεύσει μέ δικά του έξοδα πάνω καί κάτω δλη τήν άνατολική 
άκτή άπό τό Μοντρεάλ μέχρι τό Μαϊάμι ψάχνοντας νά βρή τον άνθρωπο πού άθέτησε 
τό λόγο του.

Ξαφνικά μέσα άπό τό παράθυρο τοϋ λεωφορείου, ό Δρ. Κόντον είδε ένα άν
θρωπο νά περπατά κατά μήκος ενός άνοικοΰ χώρου, έκεΐ κοντά. Γούρλωσε τά μά
τια του καί δέν πίστευε σ’ αύτό πού έ'βλεπε. Ή ταν ό Τζών, ό άνθρωπος τον όποιον
εΐχεν όρκισθή δτι θά έψαχνε νά βρή μέχρις τήν τελευταία ήμέρα τής ζωής :ου. Ό
Κόντον φώναξε στον οδηγό νά σταθμεύση. Ό  οδηγός, ό όποιος έγνώριζε τον Κόντον, 
φρενάρισε δσο μπορούσε πιο γρήγορα καί ό Δρ. Κόντον έσπευσε νά κατέβη. ’Αλλά 
ό Τζών είχε έξαφανισθή καί κατάλαβε δτι ήταν άνώφελο νά προσπαθήση νά τον 
καταδιώξη.

’Αμέσως τηλεφώνησε στήν αστυνομία τής Νέας Ύόρκης. Δέν υπήρχε αμφι
βολία, τούς είπε. Ή ταν ό ίδιος ό Τζών καί μάλιστα στή Μπρόγξ.

Μήπως δέν ήταν ό Τζών; Ό  Φίνν καί οί συνεργάτες του δέν μπορούσαν νά 
ίσχυρισθοΰν δτι ό Δρ. Κόντον εΐχε κάνει λάθος καί είχε έκλάβει κάποιον άλλον γιά 
τον Τζών, γιατί ξαφνικά ή έξαργύρωσις των γραμματίων σταμάτησε απότομα. 
Μήπως ό Τζών έφυγε μακρυά; "Η μήπως άπλώς αποφάσισε νά προφυλαχθή κατά 
τρόπο πού νά μή προκαλή τήν προσοχή;

’Ίσως, συμπέρανε ό Φίνν, ή άπάντησις νά βρισκόταν στο χειρισμό έκ μέρους 
τού τύπου τής ύποθέσεως. Κατά τό παρελθόν, δταν δημοσεύοταν στον τύπο ή έξαρ- 
γύρωσις ένός γραμματίου, ό Τζών σταματούσε νά έξαργυρώνη γιά μιά ή δύο ή μέρες. 
’Αργότερα, πριν δημοσιεύσουν καί περί τής ύποθέσεως Αίντμπεργκ οί εκδότες έξα- 
πέστελναν τούς άνταποκριτάς των νά συλλέξουν καί τήν παραμικρή πληροφορία 
γιά κάθε γραμμάτιο πού εξαργυρωνόταν. Πιθανώς ό Τζών νά εΐχε άποφασίσει νά 
μή δώση πλέον άφορμή -μέχρις δτου ήσύχαζαν τά πράγματα.

Ό  Φίνν καί ό αστυνομικός Τόμας Σίσκ, κατέστησαν τον τύπο υπεύθυνο. "Οσο 
γρηγορώτερα σταματούσαν νά δημοσιεύουν, τόσο γρηγορώτερα ό Τζών θά βρισκό
ταν στή φυλακή. Οί έκδοτες συμφώνησαν. Ό  Τζών δέν θά διάβαζε ξανά πλέον στήν 
καθημερινή του έφημερίδα τις λεπτομερείς περιγραφές των ένεργειών του.

Οί ήμέρες περνούσαν χωρίς καμμιά νέα πληροφορία. Ξαφνικά, στις 5 Σεπτεμ
βρίου έξαργυρώθηκε ένα γραμμάτιο των 10 δολλαρίων. Ό  διευθυντής τού παντο
πωλείου πού τό κατέθεσε στήν τράπεζα, θυμόταν τον πελάτη άπό τον όποιο τό εΐχε 
λάβει, γιά νά πληρώση ψώνια αξίας έξη σέντς. Καί ή περιγραφή τού ατόμου δέν άφησε 
άμφιβολίες στούς άστυνομικούς. Ή τα ν  ό Τζών.

"Ολην έκείνη τήν εβδομάδα έξακολούθησε ν’ αύξάνη καθημερινώς ή έξαργύ- 
ρωσις τών γραμματίων. Προφανώς, ένθαρρυνθείς άπό τό δτι οί έφημερίδες σταμά
τησαν νά δημοσιεύουν τις έξαργυρώσεις του, ό Τζών άγόραζε πράγματα ευτελούς 
αξίας καί πλήρωνε μέ γραμμάτια τών 10 καί 20 δολλαρίων. Σιγά-σιγά οί γραμμές 
ανάμεσα στις καρφίτσες στο χάρτη τού Φίνν έγιναν πιο πυκνές.

(Συνεχίζεται)
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"Οταν ηοχισεν αυτή ή μεγάλη δίκη δολοφονίας δεν νπήρχον 
ουδέτεροι εις την πάλιν, άλλά και οΐ πιστοί ύποστηρικταί τοϋ για
τρού όμως, έμειναν κατάπληκτοι δταν άπεκαλύφθησαν στο κοινό 
οί σκανδαλώδεις ερωτικές τον σχέσεις.

Οί φίλοι των, οί γείτονες των καί ό καθένας πού τούς γνώριζε, θεωρούσε το 
ζεύγος Φράνγκ Λούμη ώς το πιο ιδεώδες ζευγάρι. Ή  Γκρέϋς Λούμη, ντροπαλή 
καί σεμνή, δταν ό γιατρός έ'λλειπε άπό το σπίτι, κλείδωνε προσεκτικά πόρτες καί 
παράθυρα. Ό  ίδιος ό γιατρός Λούμης ήτο κοινωνικός, ωραιότατος καί εύθυμος 
άνδρας καί παρά τά τριάντα του χρόνια, έφημίζετο ώς ένας άπό τούς καλλίτερους 
γιατρούς τού Ντιτρόϊτ. ’Ακόμη, παρά την διαφορετική των ιδιοσυγκρασία, ό για
τρός ήταν ένας άφωσιωμένος σύζυγος καί πατέρας, πού μόνος του έπλενε τά ρούχα 
τού σπιτιού στο πλυντήριο, ή άκούραστος έπαιζε στον κήπο μέ τά δυό του μικρά 
παιδιά, πηγαίνοντάς τα συχνά περίπατο μέ τό μεγάλο μπλε αύτοκίνητό του, μάρκας 
Πάνκαρτ.

Ό  Λούμης ήταν ένας φιλόδοξος καί αύτοδημιούργητος άνδρας, ό όποιος ειχεν 
έργασθή μέ τον δικό του τρόπο στην ιατρική σχολή τού Μίτσιγκαν καί ειχεν έξασκηθή 
στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ν. 'Ύόρκης. Έ κ εΐ είχε συναντήσει τήν Γκρέϋς 
Μπάρνς, μία άπλή άλλά ωραιότατη νέα, μερικά χρόνια μεγαλύτερή του, πού εργα
ζόταν ώς νοσοκόμος.

Παντρέφτηκαν στο μικρό έκκλησάκι του νοσοκομείου και επεστρεψαν στ
γενέτειρά του, ένα χωριό του Μπρούκλην-Μίτσίγκαν, δπου άρχισε νά έςασκη τό 
επάγγελμά του.

'Η  Γκρέϋς, πού καί ή ιδία άρχικώς ήταν χωρίατοκόριτσο, θά μπορούσε κάλλι- 
στα νά εύτυχήση εκεί καί ν’ άναθρέψη τά παιδιά της, στήν υγιεινή αγροτική ατμό
σφαιρα τού Μπρούκλην. 'Ο  γιατρός δμως ήτο πολύ καλός καί ανυπόμονος νά 
άνέβη ψηλά, δέν έφαίνετο καθόλου νά ίκανοποιήται στο μικρό χωριό. Ένθαρρυ- 
νόμενος άπό τούς πρώην καθηγητάς καί συμμαθητάς του, στήν ιατρική σχολή δπου 
είχε διαπρέψει, άποφάσισε νά μετοικήση μέ τήν γυναίκα του στο Ντιτρόϊτ. Μετά 
άπό λίγο χρονικό διάστημα έγινε γνωστός ώς ένας άπό τούς καλλίτερους για
τρούς τής πόλεως. Πέρασε λίγος καιρός καί έκτισε μιά πολύ άκριβή κατοικία σέ μιά 
άπό τις πιο άριστοκρατικές συνοικίες τής πόλεως, στή Λεωφόρο Grand River, 
διαγωνίως προς τό ’Αστυνομικό Τμήμα καί άκριβώς στή γωνία των οδών Marlowe 
καί Schoolcraft. Έ κ εΐ ένεφανίσθη τήν 9.20' ώραν μ.μ. τής 9ης Φεβρουάριου 1926 
σέ κατάστασι διεγέρσεως. «Θεέ μου», φώναζε, «ελάτε γρήγορα, ή γυναίκα μου είναι 
δολοφονημένη».

'Ο άρχιφύλαξ Μίλφορντ Χάρισσον καί ό ντέτεκτ'.β Έλίζαν Βάσσον έτρε- 
ξαν καί βρήκαν τήν κυρία Λούμη νά είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα τής βεράν
τας τού σπιτιού των. Ή ταν ντυμένη, αν καί ή φούστα της ήτο σηκωμένη μέχρι 
τή μέση της. Τό πρόσωπο καί τό κεφάλι της ήσαν βουτηγμένα μέσα σέ πηχτό αίμα 
καί άναμφίσβήτητα φαινόταν πεθαμένη. Κοντά στά άπλωμένα χέρια της βρισκό
ταν τό ακουστικό τού τηλεφώνου βγαλμένο άπό τή συσκευή. "Αν καί δέν φαινόταν
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σημαντικό στην άρχή, στό σπίτι ύπήρχεν άσυνήθιστη θερμοκρασία. Οί άστυνομικοί 
ρώτησαν τό γιατρό Λούμη, τί έν προκειμένω είχε συμβή. «Κατά τήν 9ην ώραν», 
είπε ό γιατρός, «πήγα να κάνω τό νυκτερινό περίπατό μου. Γύρισα είκοσι λεπτά 
αργότερα περίπου καί τήν βρήκα σ’ αυτή τήν κατάστασι».

Παρά τό άρχικό συμπέρασμα μιας σεξουαλικής έπιθέσεως, οί άστυνομικοί παρε- 
τήρησαν ύποπτες κηλΐδες αίματος πάνω στο άκούμβωτο παλτό του καί στο γκρί κου
στούμι τής δουλειάς, πού φορούσε. Ό  γιατρός έξηγήθη : «'Όταν τήν βρήκα σ’ αύτή 
τήν κατάστασι, έξήτασα τό σφίγμό της. "Εβαλα τό κεφάλι μου πάνω στο στήθος 
της νά ακούσω τούς κτύπους τής καρδιάς της. Τότε, όταν κατάλαβα πλέον πώς ήταν 
πεθαμένη, τήν σήκωσα στά χέρια μου γιά μιά στιγμή. "Ετσι έγέμισα αίμα».

Φυσικά οί ντέτεκτιβς περίμεναν μιά τέτοια έπίδειξη συγκινήσεως, άκόμη καί 
άπό ένα γιατρό. Ό  Βάσσον τον ρώτησε: «Γιατρέ Λούμη ποιος νομίζετε πώς τήν 
σκότωσε;» Ό  γιατρός σιγανά άπάντησε. «Πιθανόν ένας ληστής—ό όποιος τής έπε- 
τέθη γιά νά ίκανοποίηθή σεξουαλικώς».

«Τί σάς κάνει νά τό νομίζετε αυτό;»
«Λίγο πριν Ιβγω έξω, μοΰ είπε πώς ήθελε νά πάη γιά ψώνια αύριο τό πρωί. 

Στεκόμασταν στο απέναντι παράθυρο του δωματίου τής βεράντας καί τής έδωσα 
100 δολλάρια. "Ισως ό δολοφόνος νά τό είδε αυτό», είπε ό γιατρός Λούμης.

Ό  Βάσσον παρετήρησε τά ύψωμένα παραθυρόφυλλα, μέ τή σκέψι νά διαπι- 
στώση τήν ιστορία του γιατρού, άλλά γιά νά άντίκρούση δσα είπε ό γιατρός, έδειξε 
τά τρία μεγάλα διαμαντένια δαχτυλίδια στά δάχτυλα τής σκοτωμένης γυναίκας καί 
είπε: «έάν αυτό ήταν άλήθεΐα ό δολοφόνος ξέχασε νά πάρη τά δαχτυλίδια». Ό  για
τρός Λούμης δέν έδωσε καμμίαν άπάντηση, γ ι’ αύτό καί ό Βάσσον άλλαξε συζήτηση 
καί είπε, ότι δπως είχε πληροφορηθή άπό μερικούς αστυφύλακες του Τμήματος τής 
γειτονιάς, ή κυρία Λούμη ήταν υπερβολικά δειλή καί ούδέποτε άνοιγε τήν πόρτα 
σέ ξένους. «Σωστά» άποκρίθηκε ό γιατρός, «είδικώτερα τούς τελευταίους δύο μήνες». 
«Γιατί τελευταίως;» ρώτησε, ό Βάσσον. «Φαινόταν νά έφοβεϊτο άπό κάποιον ή άπό 
κάτι», είπε ό γιατρός Λούμης. «Ά πό ποιόν δμως ή άπό τί δέν κατώρθωσα νά τήν 
κάνω νά μοΰ τό μαρτυρήση. 'Υπάρχουν έπίσης διαδόσεις στή γειτονιά γιά κάποιον 
ήδονοβλεψία ή ληστή. Δέν ξέρω άν ήταν αυτός».

Ό  Βάσσον γνώριζε τούς τελευταίους ισχυρισμούς τοϋ γιατρού κατά πόσον 
μπορούσε νά είναι άληθινοί καί τον ρώτησε : «Ναι άλλά πώς μπορούσε ό δολοφόνος 
νά μπη στο σπίτι;» Ό  γιατρός Λούμης έφάνη τώρα ν’ άντιφάσκη. Αύτό είπε, «δέν 
τό καταλαβαίνω καί έγώ ό ίδιος, έκτος άν ήταν κάποιος πού γνώριζε». «Πέστε μου 
γιατρέ, μήπως έσεΐς κατά τύχην ξέρατε κάποιον πού νά ήθελε νά τήν σκοτώση;» 
ρώτησε ό Βάσσον καί, δταν ό γιατρός άπάντησε δτι δέν ήξερε, ό ντέτεκτιβ έστρεψε 
τήν προσοχή του προσωρινώς σέ άλλα πράγματα. Οί αρμόδιοι πού έκαναν τις έρεύνες 
είχαν διαπιστώσει τό σπάσιμο ενός τζαμιού, σ’ ένα άπό τά τρία παράθυρα τής βε
ράντας. Τό τζάμι είχε πέσει έξω μέσα στήν αύλή μαρτυρώντας—δπως είχε μαρτυ
ρήσει τό βγαλμένο άπό τή συσκευή τηλέφωνο πού έκειτο στο πάτωμα, οί πιτσι
λισμένες μέ αίμα καρέκλες καί τό ελαφρό σπάσιμο τού καναπέ—δτι μία σφοδροτάτη 
πάλη είχε λάβει χώραν μέσα στο δωμάτιο. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο τό κάθε τι 
φαινόταν νά είναι τακτοποιημένο στήν κανονική του θέσι, άπό κάποιον πού προσε
κτικά ένδιεφέρθη νά είναι τό σπίτι κόσμίο.

Καθώς οί άστυνομικοί άνεπαρέστησαν τό έγκλημα, άπεφάνθησαν δτι ή κυρία 
Λούμη είχε κτυπηθή κατά τή διάρκεια πού καθόταν πάνω σέ μία άναπαυτική πολυ
θρόνα, διαβάζοντας κάτω άπό τό φως μιας κρεμαστής λάμπας. Μερικές έκδορές στήν 
παλάμη τού άριστεροΰ χεριού της μαρτυρούσαν πώς αύτή είχε σπάσει τό τζάμι καί 
είχε τραβήξει τό άκουστικό τού τηλεφώνου έξω άπό τή συσκευή, δταν προσπά
θησε νά καλέση βοήθεια. Είτε υπήρξε τόσο γνωστή στον έπιτιθέμενο ούτως ώστε
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νά εϊχε συνηθίσει τήν παρουσία του, είτε ένας κακοποιός είχε κατά κάποιο τρόπο 
εΐσέλθει στο σπίτι καί τήν είχε ύπουλα κτυπήσει- τούτο δέν κατώρθωσαν νά τό εξηγή
σουν καθώς καί κατά πιο τρόπο εϊχεν εΐσέλθει, ή γιατί νά σκοτιζόταν νά ξανατακτο- 
ποιήση τά έπιπλα μετά άπό δ,τι συνέβη. Τά άνωτέρω μπορούσαν νά έξηγηθοϋν μέ 
τήν ξεκλείδωτη πίσω πόρτα καί τήν ανοιχτή μπροστινή πόρτα, άλλά ό γιατρός Λού- 
μης είπε πώς αυτός εϊχεν άφίσει ξεκλείδωτη τήν πίσω πόρτα όταν έπέστρεψε άπό τό 
βραδυνό του περίπατο καί εϊχεν άνοίξει τήν μπροστινή πόρτα όταν έ'τρεξε νά εΐδο- 
ποιήση τήν άστυνομία.

'Η  πιό εύλογοφανής έξήγησις γιά τήν είσοδο τοϋ δολοφόνου έφάνη νά είναι ή 
ξεκλείδωτη πίσω πόρτα πού ώδηγοΰσε άπό τήν πίσω αυλή στό υπόγειο. 'Ο γιατρός 
Λούμης παρεδέχθη τήν ένοχή του γιά τήν πόρτα λέγων: «Πρέπει νά εϊχα ξεχάσει 
νά τήν ξανακλειδώσω όταν την περασμένη βδομάδα εϊχα βγή ν’ άπομακρύνω μέ τό 
φτυάρι μου τό χιόνι». ’Έκρυψε τό πρόσωπό του μέσα στά χέρια του καί άρχισε νά 
κλαίη: «’Ά χ  γυναικούλα μου, φτωχή άγαπημένη μου γυναίκα. Πώς μπορώ ποτέ νά 
συγχωρήσω τον έαυτόν μου; 'Η  άπροσεξία μου τήν έχει σκοτώσει, εϊναι τόσο βέ
βαιο αυτό σάν νά τό έκανα ό ίδιος» καί κούνησε τό σώμα του μπροστά καί πίσω.

Οί άστυνομικοί δέν ήσαν άπολύτως βέβαιοι γιά τήν αθωότητα τοϋ γιατρού. 
'Ένας σύζυγος ή μία σύζυγος, εϊναι πάντοτε οί πρώτοι, οί λογικώς ύποπτοι, δταν ό 
ένας βρεθή σκοτωμένος. Καί ό γιατρός Λούμης, παρά τήν καλή του υπόληψη καί 
παρά τό δτι κατοικούσε πολύ πλησίον στό ’Αστυνομικό Τμήμα, μπορούσε, νά μήν 
άποτελή έξαίρεσι. 'Η  υποψία έγινε δυνατώτερη, δταν ό χημικός γιατρός τής άστυνομίας 
Τζών Ε. Κλάρκ έξέφρασε τή γνώμη δτι ό γιατρός Λούμης εϊχεν έπιχειρήσει νά πλύνη 
τό αϊμα άπό τά ροΰχα του. Φυσικά αύτός τό ήρνήθη. ’Ακόμη βαρύτερη κατηγο
ρία γ ι’ αυτόν ήταν τό μπλέ ριγωτό υποκάμισό του πού φορούσε κάτω άπό τό πιτσι
λισμένο μέ αϊμα παλτό του, τό όποιο ήταν προσεκτικά καθαρισμένο άπό τούς λεκέδες 
τοϋ αίματος. Αυτός ήρνήθη τήν κατοχή ένός άλλου ύποκαμίσου τοϋ ίδιου τύπου, ή 
τήν άλλαγή, άλλά οί άστυνομικοί δέν ήσαν τόσο βέβαιοι. 'Ο  Χάρισσον καί ό Βάσσον 
ένεθυμήθησαν τήν άσυνήθη θερμοκρασία τοϋ σπιτιού δταν έφτασαν στήν άρχή, τήν 
οποίαν δέν τήν έθεώρησαν σημαντική. Τώρα, έξεπλήττοντο γιατί μπορούσε ό γιατρός 
νά εϊχεν άνάψει τον κλίβανο, πού ήταν στό υπόγειο καί νά εϊχε κάψει τό ματωμένο 
υποκάμισο, πριν τούς εΐδοποιήση. Θά ήταν άρκετά πανούργος νά μήν καταστρέψη 
τό ματωμένο του κουστούμι, γνωρίζοντας, δτι οί άστυνομικοί θά έσκέπτοντο τε
λείως φυσικά, δτι μπορούσε νά εϊναι ματωμένο. ’Αλλά μπορούσε νά κάνη μιά κακή 
ενέργεια καταστρέφοντας τό ύποκάμισο. Οί άστυνομικοί ύπό τή διεύθυνσι τού 
’Αστυνόμου Ά λ  Κράμερ, καθάρισαν τον κλίβανο καί έξήτασαν τά ύπολείμματα. 
Άπετελοΰντο άπό δύο μαργαριταρένια κουμπιά ένός άνδρικοΰ ύποκαμίσου.

'Ο γιατρός Λούμης εύκολα άντιμετώπισε τήν ενοχήν του καί μέ μιά εύλο- 
γοφανή έξήγησι λέγοντας : «Χθές καθάρισα τό σπίτι μέ τήν ήλεκτρική σκούπα 
άντί τής κ. Λούμη. Ή  σκούπα μπορεί νά εϊχε μαζέψει τά κουμπιά άπό τό πάτωμα. 
Είμαι σίγουρος γ ι’ αύτό. Αδέιασα τό περιεχόμενο καί τό έκαψα στον κλίβανο». Οί 
άστυνομικοί έξήτασαν τήν ήλεκτρική σκούπα. ΤΗταν άδεια δπως άκριβώς εϊχεν εΐπει.

Έξήτασαν τό γιατρό Λούμη στό σώμα του, γιά σημεία σφοδράς πάλης καί 
βρήκαν μία εκδορά στον άριστερό δείκτη τού χεριού του καί ένα μικρό σχίσιμο στό 
άριστερό του μάγουλο. Είπε πώς εϊχε κόψει τό δάχτυλό του στήν άποστειρωτική 
μηχανή τής εργασίας του. Τό σχίσιμο προήρχετο άπό ξύρισμα.

Οί άστυνομικοί ήσαν φαινομενικά άπογοητευμένοι, δταν ό τελευταίος άσθενής 
τού γιατρού Λούμη, ήταν βέβαιος έκείνη τήν ήμέρα, πώς ό γιατρός φορούσε τό ίδιο 
καθαρό μπλέ ριγωτό ύποκάμισο. Παρά τό γεγονός δτι είχαν βρή τά κουμπιά στον 
κλίβανο, ήταν τελείως άδύνατο ν’ άποδείξουν δτι αύτός εϊχεν άγοράσει ένα δεύτερο 
ύποκάμισο πρό τού έγκλήματος.
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Το πιο χειρότερο, άπό άστυνομικής πλευράς, ήταν ή κυρία Μίλντερ Τρούοκ, μία 
γειτόνισσα πού κάθοταν άκριβώς στήν έπομένη πόρτα άπό του Λούμη τό σπίτι, ή 
οποία είπε πώς είχε περάσει μπροστά άπό τό σπίτι τοΰ γιατρού κατά τις 9.20', χωρίς 
νά δη ή ν’ άκούση τίποτε τό ενδιαφέρον. Έπρόκειτο να μπή στο σπίτι της όταν έφάνη 
ό Λούμης στή Βεράντα φορώντας τό παλτό του καί φωνάζοντας δτι ή γυναίκα του 
ήταν δολοφονημένη.

«Βγήκα γιά τον περίπατό μου την 9ην ώραν άκριβώς», είπε ό γιατρός Λού
μης στους άστυνόμους Φράνκ Νάλλυ καί Τζών Νάρραβ ειδικούς έπί των άνθρω- 
ποκτονιών. «Περπάτησα τέσσερα τετράγωνα προς την οδό Scoolcraft καί έπέ- 
στρεψα άπό την ιδία πλευρά τοΰ δρόμου, φθάνοντας στο σπίτι κατά τάς 9.15'. Έπρό- 
σεξα ότι τά φώτα στήν κουζίνα καί όλα τα άλλα, έκτος άπό αύτό πού διάβαζε ή κυρία 
Λούμη στο δωμάτιο τής βεράντας ήσ&ν σβυσμένα. Τότε την βρήκα». Πρόσθεσε 
έπίσης ότι είχε συναντήσει μερικούς διαβάτες στο δρόμο.

Οί άστυνομικοί ήσαν άκόμη φιλύποπτοι. ’Απορούσαν γιατί ό γιατρός είχε 
τόσο προσεκτικά σημειώσει την ώρα πού ειχεν έπιστρέψει καί είχε φύγει. Έπίσης 
ή μανία μέ την όποιαν ή Γκρέϋς Λούμη είχε δολοφονηθή, έδειχνε την έκδικητική 
ζηλοτυπία κάποιου γνωστού της. ’Εάν ή κυρία Λούμη δεν ειχεν έρωμένο, τότε ποιος 
άλλος, έκτος άπό τό γιατρό Λούμη, θά τή σκότωνε;

Ούτε οί γείτονές του, οΰτε οί συνάδελφοί του θά τον θεωρούσαν ποτέ ένοχο. 
Οί άνωτέρω έπίστευαν πώς ό γάμος των Λούμη προωρίζετο γιά μίαν άπόλυτη καί 
ευτυχή συζυγική μακαριότητα. Οί συνάδελφοι τού γιατρού, περιλαμβανομένων καί 
πολλών άλλων τού ιατρικού κόσμου στήν πόλι, ποτέ δέν θά μπορούσαν νά πεισθοΰν 
ότι ένας άνδρας, όπως ό γιατρός Λούμης, άπολύτου έπαγγελματικής άκεραιότητος, 
έξέχουσα προσωπικότης γιά τό ζήλο του καί τήν άφοσίωσί του στις άπαιτήσεις 
τής υψηλής ήθικής τού έπαγγέλματός των, θά μπορούσε ποτέ νά διαπράξη 
έγκλημα. "Ολοι τους ήσαν άγανακτισμένοι έναντίον τής άστυνομίας, γιατί τον 
άνέκριναν όλην τήν νύκτα τοΰ έγκλήματος. "Ολοι τους έδειξαν τήν πίστι τους καί 
τήν άγάπην τους, μισθώνοντας ένα άπό τά πλέον φημισμένα δικηγορικά γρα
φεία νά τον υπεράσπιση. Ή  έμπιστοσύνη τους έξηπλώθη σ’ όλη τήν πόλι καί ό πε
ρισσότερος κόσμος πήρε τό μέρος τους. ’Ακόμη μερικές άπό τις κυριώτερες έφημε- 
ρίδες τής πόλεως έδίχασαν τις γνώμες τους γιά τήν ένοχή τοΰ γιατρού Λούμη. Δέν 
υπήρχαν άποτυπώματα στο σπίτι, άλλα άπό έκεΐνα των Λούμη. Τό όπλο τοΰ έγκλή 
ματος έπιστεύετο νά είναι ένα άμ.βλύ ξύλινο ρόπαλο, μέ τό όποιον είχαν καταφερθή 
τέσσαρα βαρυά χτυπήματα στο κεφάλι καί τούς κροτάφους τοΰ θύματος, όπως έγραψε 
στήν άναφορά του ό 'άνακριτής Γεώργιος Μπέργκ, αιτιολογώντας τό θάνατο μέ έγκε- 
φαλική αιμορραγία. 'Η  γνώμη των άστυνομικών ήταν ότι ή κυρία Λούμη δέν υπήρξε 
θύμα σεξουαλικής ή ληστρικής έπιθέσεως. Έ ξ  άλλου τούς έκανε ν’ άπορήσουν, 
τό ότι ή φούστα της είχε σηκωθή, άπλώς γιά νά φανή πώς τό έγκλημα είχε σε
ξουαλικά έλατήρια. ’Ερεύνησαν τήν περιοχή, έκεϊ πού ό γιατρός είπε πώς πήγε περί
πατο γιά νά βροΰν ένα τέτοιο όπλο. Τίποτε δέν βρέθηκε. ’Ίσως νά έκάη στον κλίβανο 
μαζί μέ τό ματωμένο υποκάμισο. Τούτο έθεωρήθη πολύ φυσικό άπό τούς άρμοδίους 
πού διενεργούσαν τις άνακρίσεις.

'Η  άστυνομία άπηύθυνε μία έκκλησι σέ όλους αύτούς πού κατά τύχην ήσαν 
στήν περιοχή κατά τήν ώραν τοΰ έγκλήματος. "Αν είχαν δή κανέναν ύποπτον, νά 
ήρχοντο νά τό καταγγείλουν. 'Η  κυρία Λουάν Ντίλάνεϋ καί ό άρραβωνιαστικός της 
’Αρθούρος Σώντερς προσήλθον νά καταθέσουν. Είπαν πώς είχαν περάσει άπό τό 
σπίτι των Λούμη στις 9 ή ώρα ή ΐσως λίγο ένωρίτερον, όταν ήκουσαν ένα σπάσιμο 
τζαμιού καί μιά γυναικεία κραυγή. Οί κουρτίνες των παραθύρων ήσαν ριγμένες 
πάνω στά τζάμια καί έτσι δέν μπορούσαν νά δοΰν τί είχε συμβή μέσα. Άπεφάσισαν νά 
φύγουν. Ή ταν τό καλλίτερο πού θά έκαναν, μιά καί δέν είχαν καμμιά δουλειά έκεϊ.
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Αύτή ή κατάθεσίς περιήγαγε το γιατρό Λούμη σέ πολύ δύσκολη Οέσι, γιατί, 
κατά τή δική του εκδοχή δεν είχε βγή γιά τον περίπατό του μέχρι τις εννέα ή 
ώρα. Αύτό, περισσότερον άπό πρακτικής πλευράς, άπέρριπτε τήν εκδοχή ότι ή κυρία 
Λούμη είχε κτυπηθή άπό έναν άνώμαλο καί περίεργο ληστή. ΤΗταν τελείως άδύνα- 
το γιά τον τελευταίο νά κατεβάση τις κουρτίνες τοΰ παραθύρου χωρίς νά γίνη αντι
ληπτός άμέσως απ’ αυτήν.

Έ φ ’ όσον οί άστυνομικοί δέν είχαν βρή ένα μάρτυρα νά έπιβεβαιώση τον 
περίπατο τοΰ γιατρού έκείνη τή νύχτα, ήσαν πλέον πεπεισμένοι ότι δέν τον είχε 
πραγματοποιήσει. ’Έμεινε στό σπίτι καί σκότωσε τή γυναίκα του. Τή στιγμήν ακρι
βώς πού ήσαν έτοιμοι νά τον συλλάβουν γιά φόνο, ήλθε κάποιος νά συσκότιση όλη 
τήν ύπόθεσι. 'Η  κυρία Π. Φ. Κλέντζ, πού διέμενε λίγα μέτρα πιο κάτω άπό τό 
σπίτι των Λούμη, στή Λεωφόρο Μάρλοου—κατέθεσεν ότι καθόταν κοντά σ’ ενα άνοι- 
χτό παράθυρο έκείνη τή χειμωνιάτικη νύχτα, αίσθανομένη λιποθυμία άπό τήν 
ελλειψι άέρος, όταν ακούσε τό θύρυβο τοΰ σπασμένου τζαμιού. Γιά κάποιον 
περίεργο λόγο, έκύτταξε άμέσως τό ρολόγι τοΰ τοίχου. Ή  ώρα ήταν 9.05'. 
’Έτσι, αν ό γιατρός Λούμης είχεν άφίσει τό σπίτι τήν 9ην ώραν, όπως είπε, πέντε 
λεπτά άργότερα, ήταν εύκολο ν’ άπομακρυνθή, χωρίς ν’ άκούση τό θόρυβο τοΰ σπα
σμένου τζαμιοΰ καί τις κραυγές τής γυναίκας του.

Χωρίς καμμιά άμφιβολία, ή ειλικρίνεια, είτε τοΰ άρραβωνιασμένου ζεύγους, 
εΐτε τής κυρίας Κλέντζ, ήταν πλέον σαφές στούς άστυνομικούς, πώς κάπου ήταν 
λανθασμένη. ’Έστειλαν τά ωρολόγια των Σώντερς καί τής κυρίας Κλέντζ καθώς καί 
τοΰ γιατρού Λούμη, νά τά έλέγξη γιά τήν άκρίβειάν τους, ένας ώρολογοποιός. Ή  
άπάντησις τοΰ ώρολογοποιοΰ άπομάκρυνε ξανά τό βάρος τής ύποψίας άπό τό για
τρό. Τό ώρολόγιον των Σώντερς εύρέθη νά πηγαίνη πέντε λεπτά πίσω. Τοΰ γιατρού 
καί τής κυρίας Κλέντζ ήσαν άκριβή. Μ’ άλλα λόγια εάν ό γιατρός Λούμης είχε φύγει 
άπό τό σπίτι, όπως είχε δηλώσει, δέν μπορούσε νά έχη σκοτώσει τή γυναίκα του, 
ούτε θά μποροΰσε ν’ άκούση όλη τήν έ'κβασι τοΰ εγκλήματος ή τό θόρυβο άπό τό 
σπασμένο τζάμι. Φυσικά οί άστυνομικοί δέν είχαν προβλέψει τήν πιθανότητα, ότι 
ό Λούμης μποροΰσε νά είχεν άφίσει τήν πόρτα τοΰ ύπογείου ανοιχτή, σκοπίμως, γιά 
νά νομισθή ότι άπό έκεϊ μπήκεν ό δολοφόνος. Δέν κατώρθωσαν νά συγκεντρώσουν 
έπιβαρυντικά στοιχεία γιά νά στηρίξουν τάς άπόψεις τους. Δύο μέρες τον είχαν κρα
τήσει χωρίς καν νά κοιμηθή. Έπέμενε τόσο πολύ στήν ιστορία του, σάν ένας καλοε- 
ξασκημένος παπαγάλος, καί οί άστυνομικοί δέν μποροΰσαν ν’ άποδείξουν τίποτε.

"Οπως είχεν άποδειχθή ό γιατρός Λούμης δέν είχε κίνητρα σεξουαλικά, οικο
νομικά ή άλλου είδους καί ή κυρία Λούμη δέν είχεν ερωμένους. Δέν είχε κάνει άσφά- 
λεια ζωής, ούτε ήτο κάτοχος καμμιάς περιουσίας, μά ούτε καί περίμενε νά κληρο- 
νομήση κάποιον. Χωρίς κανένα κίνητρον αύτοΰ τοΰ είδους καί μαρτυρίας των δακτυ
λικών άποτυπωμάτων, ή άλλο έντονο περιστατικό, δέν μποροΰσαν ν’ άποδείξουν ότι 
ό γιατρός εύρίσκετο στό σπίτι κατά τή μοιραία στιγμή. ’Έτσι δέν μποροΰσαν νά 
τον κρατήσουν περισσότερο. Άπελύθη μέ έγγύησι 10.000 δολλαρίων τό Σάββατο, 
δύο ημέρες μετά τό έγκλημα. "Οταν ή ειδική επί τών άνθρωποκτονιών όμάς άπέτυχε 
νά βρή μιά τελειωτική άπόδειξι μέχρι τή Δευτέρα, ό άνακριτής Ρόμπερτ Τόμς, 
έλαβεν οδηγίες άπό τούς δικαστάς τής Εισαγγελίας, νά μήν έκδώση ένταλμα συλλή- 
ψεως γιά φόνο. Τό δικαστήριο ένέκρινε τοΰ γιατροΰ τήν εγγύηση καί έτσι άφέθη 
ελεύθερος. Προθύμως ταχυδρόμησε 1.000 δολλάρια γιά τήν άμοιβή έκείνου πού θά 
συνελάμβανε τό δολοφόνο τής γυναίκας του καί πήρε τό πτώμα της γιά νά τό θάψη 
στό Νιοΰτον τής Νέας Ύερσέης.

Καί ένω ό γιατρός Λούμης έφαίνετο νά κερδίζη τήν υπόθεση, οί αστυ
νομικοί ήσαν τελείως άπογοητευμένοι, γιατί ήσαν βέβαιοι γιά τήν ένοχή του, 
άν καί σύμφωνα μέ τήν κατηγορία έπρεπε τελικά ν’ άποδείξουν ότι ήταν
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ένοχος μέ αδιάσειστα στοιχεία. "Οταν ό γιατρός Λούμης έπέστρεψεν άπό τό 
Νιοϋτον τής Ν. Ύερσέης, δπου είχε πάει για να θάψη τή γυναίκα του, εΐδοποιήθη 
να παρουσιασθή προς έξέτασιν άπό τό ειδικό Γραφείο Εγκληματολογίας. Προ- 
σήλθε μέ τό δικηγόρο του καί ήρνήθη ρητώς ν’ άπαντήση στις έρωτήσεις των αστυ
νομικών ή κατά κάποιον τρόπο νά συνεργασθή μ’ αυτούς. Οί άστυνομικοί, μαζύ μέ 
μερικούς συνταξιούχους άστυνομικούς, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του καί συνέ
χισαν νά ερευνούν τό παρελθόν του.

Έ ν τώ μεταξύ ένας ηδονοβλεψίας συνελήφθη μερικά μίλλια άπό τό σπίτι τού 
γιατρού. Έπρόκειτο γιά τον Νόρμαν Α. "Αλλγουώκ, πασιφανώς διανοητικώς άνώ- 
μαλον. Παρεδέχθη πώς αύτός ήταν ό άνδρας πού κατεσκόπευε τίς γυναίκες δταν 
έγδύνοντο στήν περιοχή πού ήταν τού Λούμη τό σπίτι καί άνεγνωρίσθη άπό μερικούς 
πού τον είχαν καταγγείλει. Πραγματικά τό τελευταίο παράπονον είχε δίατυπωθή 
άπό ένα σπίτι πού βρισκόταν μερικά μέτρα μακρυά άπό τήν κατοικία τού Λούμη.

Οί ψυχίατροι πού τον έξήτασαν έδήλωσαν δτι θά έστοιχημάτιζαν τήν επαγ
γελματική τους ύπόληψι, πώς ό "Αλλγουώκ ήτο τελείως άκίνδυνος. Πάνω άπ’ όλα 
αύτός κατείχε ένα τέλειο άλλοθι. Τήν νύκτα, πού ή Γκρέϋς Λούμη έδολοφονήθη, αύτός 
έκρατεϊτο στο κρατητήριο γ ι’ άλητεία. Ό  "Αλλγουώκ άφέθη ελεύθερος καί έστάλη 
προς θεραπεία σ’ ένα Κρατικό ’Ινστιτούτο διανοητικώς άναπήρων καί ούδέποτε τον 
άπησχόλησαν ξανά γιά τό έν λόγ<*> έγκλημα.

Ό  γιατρός Λούμης, πριν πάη νά θάψη τήν γυναίκα του στο Νιοΰτον τής Ν. 
'Τερσέης είχε διαδώσει πώς θά πωλοΰσε τό σπίτι του καί δτι θά συνέχιζε νά εργά
ζεται στο Ντιτρόϊτ, διαμένοντας σέ διάφορα ξενοδοχεία ή νοικιάζοντας δωμάτια. 
Παρ’ δλο πού διατηρούσε τά ίδια γραφεία στήν Λεωφόρο τού Grand River, άλλαξε 
κατοικία. Πολύ γρήγορα ή άστυνομία τον ύπωπτεύθη, δτι προσπαθούσε νάτήν κάνη 
νά χάση τά ίχνη του. ’Ακριβώς γ ι’ αύτό, άπέτυχε ή έρευνα ν’ άποδείξη κάτι εις 
βάρος του, δεδομένου δτι άπέφευγε νά φιλοξενήση γυναίκες, ούτε κανέναν άλλον στις 
διάφορες κατοικίες πού διέμενε.

’Επί πλέον, ή άστυνομία, είχε τή γνώμη δτι αύτός έπρεπε κάπου νά είναι 
μπλεγμένος στήν κοινωνική του ζωή, γιατί σπανίως έπέστρεφε στά δωμάτιά του πριν 
τά μεσάνυχτα. Οί μέχρι στιγμής έρευνες άπεκάλυψαν δύο παράξενα πράγματα, πού 
αύτός είχε κάνει, πολύ λίγο πριν άπό τό φόνο τής κυρίας Λούμη. Πρώτον, είχε πάρει 
άδειαν έξασκήσεως τού έπαγγέλματός του γιά τό Κολλοράντο καί δεύτερον είχε 
μεταφέρει τήν ασφάλεια ζωής στον εαυτόν του, εΐσπράττοντας τό ποσόν τών 12.000 
δολλαρίων, τά όποια διαφορετικά θά εΐσέπραττε ή Γκρέϋς ώς κληρονόμος του. Τό 
πρώτο, θά παρουσιάζετο, ώς άντίθεσις, στή δηλωθεΐσα πρόθεσί του νά παραμείνη 
στο Ντιτρόϊτ. 'Ο  γιατρός ήρνήθη δτι σχεδίαζε νά μετοικήση στο Κολλοράντο. ’Εξή
γησε πώς πήρε τήν άδεια μάλλον άπό άδυναμία προς τό επάγγελμά  του καί προσέθεσε 
δτι εϊχεν έκδοθή στο δνομά του καί άλλη άδεια έξασκήσεως επαγγέλματος γιά τήν 
Ν. 'Υερσέη, άλλά ποτέ δέν πήγε εκεί, ούτε ήλπιζε ποτέ νά πάη. Αύτόδέν έφάνη καλό 
στούς Νάλλυ καί Νάρρεβ, άλλά τό άφησαν νά περάση άπαρατήρητο. Τον ρώτησαν 
γιατί είχε μεταφέρει τήν άσφάλεια ζωής στο ονομά του. Αυτός άπήντησε : «αυτό 
ήταν εΐσήγησις τής γυναίκας μου γιατί χρειαζόμουν χρήματα». Ελέγχοντας τόν 
τρόπον ζωής του, οί αξιωματικοί άνεκάλυψαν δτι αύτός έτρωγε σ’ ένα πολυτελέ
στατο κέντρο τού Ντιτρόϊτ καί ήρέσκετο σέ άρκετές άλλες πολυτέλειες, τελείως 
άσυμβίβαστες μέ τή ζωήν του. Έμαθαν επίσης δτι είχε φιλοξενήσει στο άνωτέρω 
κέντρο μιά γυναίκα καί μάλιστα πολλές φορές προ τού θανάτου τής γυναΐκός του. 
Ό  έπί κεφαλής τών ύπαλλήλων τού κέντρου είπε στούς άστυνομικούς δτι δέν είχε 
φανή μαζί της μετά τό θάνατο τής γυναίκας του. Περίγράφοντας αύτήν είπε δτι 
ήτο μία πολύ ωραία κοκκινομάλλα μ’ ένα άπαλό καί βελουδένιο πρόσωπο, πού 
θά τόν τρέλλαινε αν ήταν πιό νέος. (Συνεχίζεται)



ΛΗ ΣΤΕΙΑ  ΣΤΟ  MONTE ΚΑΡΛΟ
Ύπό ’Αστυνόμου Β' 

κ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Υ Ε ΙΣ

1. ΚλοπαΙ καί ληστε Ιαι πού προκαλοϋν τό ενδιαφέρον τον κοινού και τον τύπου.
2. Πώς έγινεν ή ληστεία τον Μ  άντε—Κάρλο.
3. Τί αφηγούνται οί αύτόππαι μάρτυρες.
4. Δηλώσεις αξιωματικού τής Ίντερπόλ.

1 . Κλοπαί καί ληστεΐαι ποΰ προκαλοϋν τό ενδιαφέρον τοϋ κοινοΰ 
καί τοϋ τύπου.

Τελευταίως, ό .ευρωπαϊκός τύπος, αλλά καί τα ’Αστυνομικά Σώματα δλης 
σχεδόν της Ευρώπης, είχον άσχοληθή άρκετά μέ τάς κλοπάς καί τό λαθρεμπόριον 
χρυσοϋ καί πολυτίμων λίθων, τό όποιον εύρίσκεται, κατά τά τελευταία έτη, είς με- 
γάλην άκμήν, εις τά πλεϊστα των Κρατών.

’Εκείνο τό όποιον έδωσεν άφορμήν εις τά σχόλια αύτά τοϋ τύπου καί προε- 
κάλεσε τό ενδιαφέρον τής παγκοσμίου κοινής γνώμης, ήτο μία θρασυτάτη λη
στεία, ή οποία διεπράχθη πρό τίνος χρόνου, εις ένα μεγάλο κοσμηματοπωλεϊον τοϋ 
Μόντε—Κάρλο, ύπό διεθνοΰς σπείρας διαρρηκτών καί κατά την οποίαν έκλάπησαν 
κοσμήματα καί πολύτιμοι λίθοι άξίας 500 περίπου εκατομμυρίων Γαλλικών φρά
γκων.

Μολονότι τό διεθνώς γνωστόν κοσμηματοπωλεϊον τοϋ Φερράριο εύρίσκεται 
εις κεντρικόν σημεΐον καί εις μικράν άπόστασιν άπό τό περίφημον ξενοδοχεϊον τών 
Παρισίων καί πλησίον τοϋ παγκοσμίως γνωστοϋ Καζίνου τοϋ Μόντε—Κάρλο, ή 
δέ ληστεία συνέβη έν καιρώ ημέρας, έν τούτοις ή ’Αστυνομία τής Κυανής ’Ακτής 
δεν κατώρθωσε, μέχρι σήμερον, νά συλλάβη τούς δράστας.

2 . Πώς εγινεν ή ληστεία τοϋ Μόντε-Κάρλο.
Μίαν πρωίαν τοϋ παρελθόντος Σεπτεμβρίου, έσταμάτησεν, έμπροσθεν άκρι- 

βώς τοϋ κοσμηματοπωλείου τοϋ Φερράριο, είς τό Μόντε—Κάρλο, Ιν ιδιωτικόν 
αύτοκίνητον τύπου Σιτροέν, χρώματος μπλέ. Έ κ  τοϋ αύτοκινήτου αύτοΰ έξήλθον 
ταχέως τρεις νέοι οί όποιοι, μέ κεκαλυμμένα τά πρόσωπα καί προτεταμένα τά περί
στροφα, ώρμησαν εντός τοϋ κοσμηματοπωλείου. 'Τπό την άπειλήν τών περιστρό
φων των, ύπεχρέωσαν την κατά την στιγμήν εκείνην εύρισκομένην εις τό κοσμη
ματοπωλείων σύζυγον τοϋ ιδιοκτήτου (ό ιδιοκτήτης Φερράριο πρό ολίγου εϊχεν 
έξέλθει αύτοΰ) καί μίαν ύπάλληλον νά πέσουν ύπτίως έπί τοϋ δαπέδου. ’Εν συνεχεία, 
γνωρίζοντες προφανώς καί την ύπαρξιν φύλακος τοϋ καταστήματος, άνεΰρον τοΰτον 
έντός μικρας άποθήκης, δπου εϊχεν είσέλθει διά νά ένδυθή καί άφοΰ τον έξήγαγον 
βιαίως έκεϊθεν,τόν ύπεχρέωσαν νά πέση καί αυτός ύπτίως είς τό δάπεδον, παραπλεύ- 
ρως τών δύο γυναικών.

’Ακολούθως, μέ μεγάλην ταχύτητα, έπεδόθησαν εις την περισυλλογήν δλων 
τών κοσμημάτων, τά όποια ήσαν εκτεθειμένα είς τάς προθήκας τοϋ καταστήματος 
καί τά όποια έρριπτον έντός σάκκου. Άφοΰ έπεράτωσαν τό ληστρικόν έργον των, 
έξήλθον ταχέως τοϋ κοσμηματοπωλείου καί έπιβάντες τοϋ άναμένοντος αύτούς αυτο
κινήτου έξηφανίσθησαν.

3 . Τί άφηγοΰνται οί αύτόπται μάρτυρες.
Ά λλ’ άς ίδωμεν τί λέγουν οί αύτόπται μάρτυρες, διά τήν θρασυτάτην αυτήν
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ληστείαν, ή όποια χαρακτηρίζεται, ύπό τοϋ ευρωπαϊκού τύπου ώς «ληστεία του 
αίώνος εις τό Μόντε—Κάρλο».

'Η  σύζυγος τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ κοσμηματοπωλείου, άφηγήθη ώς έξης την 
σκηνήν τής ληστείας :

«Προ ολίγου, μόλις είχεν έξέλθει ό σύζυγός μου από τό κατάστημά μας διά 
» νά μεταβή εις τό Ταχυδρομεΐον. Δεν είχαν περάσει ούτε δέκα λεπτά άπό την 
» ώραν πού είχομεν άνοίξει. Αίφνιδίως, ώρμησαν εντός τοϋ καταστήματος μας, μέ 
» προτεταμένα τά περίστροφα, τρεις νέοι, μελαχροινοί, ύψηλοΰ άναστήματος καί 
» μάλλον άδύνατοι. Τά πρόσωπά των ήσαν κεκαλυμμένα μέ μαΰρον ύφασμα φουλάρ 
» τό όποιον τούς προσέδιδε μίαν περίεργον οψιν, ή όποια κυριολεκτικώς μάς έπά- 
» γωσε, περισσότερον καί άπό τά περίστροφα.

« Μέ φωνήν χαμηλήν, άλλ’ άποφασιστικήν, μάς διέταξαν νά έξαπλωθώμεν 
» κάτω εις τό πάτωμα. Έξηπλώθημεν πράγματι άμέσως, μαζί μέ τήν πωλήτριαν, 
» μέ τήν κρυφήν έλπίδα ότι ό φύλαξ Έ μίλ, ό όποιος ένεδύετο τήν στιγμήν εκείνην 
» είς μίαν μικράν αποθήκην εις τό βάθος τοϋ καταστήματος, θά ήδύνατο ίσως νά 
» καταφέρη τίποτε. Οί λησταί όμως,, ωσάν νά έμάντευσαν τήν σκκεψιν μου, ήνοιξαν 
» άποτόμως τήν μικράν θύραν τής αποθήκης, ήρπασαν τον Έ μίλ, ό όποιος κατά 
» τρόπον άνύποπτον έφόρει τήν στολήν του καί τον ύπεχρέωσαν νά. έξαπλώση καί 
» αύτός παραπλεύρως μας. 'Όλη αύτή ή φάσις είναι ζήτημα άν θά έκράτησε ολίγα 
» δευτερόλεπτα. Καί έν τούτοις, ήμεθα τόσον τρομοκρατημένοι ώστε ένομίζαμεν 
» ότι έπέρασαν ολόκληρες ώρες άπό τής στιγμής τής εισόδου των ληστών είς τό κο- 
» σμηματοπωλεΐον μας μέχρι τής στιγμής πού έ'φυγαν τρέχοντες».

Παρατυχών υπάλληλος, τοϋ έκεΐ πλησίον ευρισκομένου ξενοδοχείου των Πα- 
ρισίων, συνεπλήρωσεν ώς εξής τήν εικόνα τής πρωτοφανούς αυτής ληστείας :

«’Ενώ διηρχόμην, έ'μπροσθεν τοϋ κοσμηματοπωλείου, εΐδον ένα θέαμα τό 
όποιον μοΰ έφάνη άπίστευτον. ’Όπισθεν τής βιτρίνας τοϋ καταστήματος ήτο ένας 
» νεαρός, μέ τό πρόσωπον κεκαλυμμένον δι’ ένός μαύρου φουλάρ, ό όποιος έμάζευε 
» μέ τά χέρια του τά διάφορα κοσμήματα καί τά έρριπτεν είς ένα σάκκον. Έ ξω θι 
» άκριβώς τοϋ καταστήματος έστάθμευεν έν αύτοκίνητον τύπου Σιτροέν, χρώματος 
» μπλέ.' Ό  οδηγός τοϋ αυτοκινήτου, μόλις μέ άντελήφθη έκορνάρισε συνθηματικά 
» δύο φοράς. Τότε εγώ, ύποψιασθείς ότι κάτι σοβαρόν συνέβαινε, έγύρισα τρέχων 
» είς τό ξενοδοχεΐον διά νά ειδοποιήσω τήν ’Αστυνομίαν».

'Η  γκαγκστερική αύτή έπίθεσις εναντίον τοϋ κοσμηματοπωλείου, έν καιρώ 
ημέρας, είς τό κέντρον τοϋ Μόντε—Κάρλο καί ή άξια των κλαπέντων κοσμημάτων, 
κατατάσσουν τήν ληστείαν αύτήν είς τήν κατηγορίαν των πλέον τολμηρών καί έπι- 
τυχών επιχειρήσεων τοϋ υποκόσμου, ή έξιχνίασις τής όποιας ματαίως άπασχολεΐ 
μέχρι σήμερον τάς ’Αστυνομίας όλης σχεδόν τής Ευρώπης.

4 . Δηλώσεις αξιωματικού τής Ίντερπ όλ.
Μετά τήν ληστείαν τοϋ Μόντε—Κάρλο καί πολλάς άλλας κλοπάς χρυσού καί 

κοσμημάτων, αί όποΐαι συνέβησαν είς διαφόρους χώρας, μέ άποτέλεσμα νά σημειω- 
θή έξαρσις είς τό λαθρεμπόριον χρυσοΰ καί πολυτίμων λίθων, ένας αξιωματικός τής 
Διεθνούς ’Αστυνομίας (Ίντερπόλ) έδωσε τήν κατωτέρω συνέντευξιν προς άνταπο- 
κριτήν τής γαλλικής έφημερίδος «Φράνς—Σουάρ». :

«Είναι περισσότερον δύσκολον, έδήλωσε, νά έπιτευχθή ή διάλυσις μιας σπεί- 
» ρας λαθρεμπόρων χρυσοΰ παρά μία σπείρα λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Καί τοΰτο 
» διότι, είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, όλα τά Κράτη συνεργάζονται προθύμως μετά 
» τής Ίντερπόλ, καί τής παρέχουν κάθε πληροφορίαν έκ τών άρχείων των. 'Όσον,
» όμως, αφορά τό λαθρεμπόριον χρυσοΰ, έκ τών 76 κρατών, τά όποια συνεργάζονται 
» μαζί μας, μόνον έν, ή Τουρκία, δέν παρεμβάλλει δυσκολίας διά τήν έκδοσιν τών
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)) λαθρεμπόρων. Τά υπόλοιπα κράτη μέ την στάσιν την όποιαν τηρούν, σχεδόν τούς 
» προστατεύουν. ’Επί παραδείγματα, ή Σουηδία, άρνεΐται κατηγορηματικώς την 
» έ'κδοσιν αύτών. Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι κλείουν τούς οφθαλμούς εις ότι, άφορα 
» τό λαθρεμπόριον χρυσού καί πολυτίμων λίθων. ’Άλλα, πάλιν, Κράτη έκδίδουνενα 
» λαθρέμπορον μόνον έπ’ άνταλλαγή. 'Όσον διά τά όπισθεν τού Παραπετάσματος 
» κράτη, ταΰτα άπό τού 1959 καί έντεύθεν έπαυσαν συνεργαζόμενα μέ την Ίντερ- 
» πόλ. Προ παντός, ή Ρωσία, εύνοεΐ τό λαθρεμπόριον αύτό διότι ή βιομηχανία της 
» έχει μεγάλην ανάγκην πολυτίμων λίθων.

«Έ ν άντιθέσει μέ τό λαθρεμπόριον ναρκωτικών—συνέχισε ό αξιωματικός της 
)» Ίντερπόλ—τό λαθρεμπόριον πολυτίμων λίθων δέν άκολουθεΐ ώρισμένον δρομολό- 
)) λόγιον. Διά τά ναρκωτικά, είναι γνωστόν ότι εκκινούν άπό την Μέσην ’Ανατολήν, 
» μεταφέρονται εις ’Ιταλίαν καί Γαλλίαν προς κατεργασίαν καί καταλήγουν εις τά 
» μεγάλα κέντρα καταναλώσεως, ώς είναι ή Νέα 'Ύόρκη, τό Σάν Φραντζίσκο, τό 
» Λος Ά ντζελες κ.τ.λ. "Ομως, ό χρυσός καί οί πολύτιμοι λίθοι, έκκινοΰν άπό την 
)) Νότιον ’Αφρικήν καί τήν Σιέρρα Λεόνε διά νά έξαφανισθοϋν μόλις διέλθουν τά 
» σύνορά των. "Ολα αύτά οφείλονται εις τήν διάφορον νομοθεσίαν έκάστου Κράτους, 
» διά τής οποίας καθορίζεται ή εισαγωγή καί έξαγωγή τού κίτρινου μετάλλου καί 
)) των πολυτίμων λίθων.

«Συνηθέστερον, εΐπεν έν τέλει ό ίδιος άξιωματικός, ό χρυσός διοχετεύεται 
» εις τάς ’Ινδίας καί τό Πακιστάν. Εις τά Κράτη αύτά, ό πληθυσμός, παρά τό χα- 
» μηλόν βιοτικόν του επίπεδον, θέλει νά έχη εις τήν κατοχήν του έστω καί εν μικρόν 
» τεμάχιον τού κίτρινου αυτού μετάλλου. Εις τά σύνορα των Κρατών αύτών, είναι 
» πολύ αυστηρός ό έλεγχος, εις τό εσωτερικόν των έπιτρέπονται έλευθέρως αί συν- 
» αλλαγαί εις χρυσόν. Ουτω, εκεί είναι δυνατόν νά ίδη κανείς λαθρέμπορους νά 
» κυκλοφορούν μέ αυτοκίνητα τών οποίων οί προφυλακτήροες είναι κατασκευασμέ- 
» νοι άπό καθαρόν χρυσόν βάρους 450 κιλών».

Εύτυχώς, ή χώρα μας, χάρις εις τήν δραστηριότητα τών Ελληνικών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί τήν ικανήν ήγεσίαν των, δέν προσφέρεται διά δράσιν διεθνών συμ
μοριών, διαφόρων ειδικοτήτων, ώς άλλωστε φαίνεται ν’ άναγνωρίζη τούτο καί ό 
άξιωματικός τής Ίντερπόλ, όστις ούδόλως μάς άναφέρει εις τάς δηλώσεις του.

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
επιστημονικήν και εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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Η Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ  Λ Α Μ Ψ Α
—  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Φ. ΧΑΛΛΙΝΤΕΫ —

Μεταξύ των δυσχερείων αί όποϊαι παρενεβάλλοντο κατά τά πρώτα βήματα 
τής όργανώσεως τής Αστυνομίας Πόλεων, ήτο καί ή άντιμετώπισις μιας δυσπι
στίας, καχυποψίας καί αύταρχικότητος, πού μετά πείσματος, συχνά έπρόβαλλε ό 
’Αρχηγός τής ’Αποστολής.

'Ο Σερ Φρέντερικ Χαλλίντεϊ, ύπηρέτησεν προηγουμένως έπί μακράν, ώς 
διευθυντής τής άστυνομίας εις την Καλκούταν των ’Ινδιών, λόγω δέ τής πανσπερμίας 
τών κατοίκων τής πολυανθρώπου αύτής πόλεως, αντιμετώπιζε άπειρίαν ζητημά
των ή λύσις τών οποίων, κατ’ άνάγκην, διέστρεψε τον καλόν, κατά βάθος, χαρα
κτήρα του καί επηρέαζε τήν έμφυτον εΰγένειάν του. Ούτως είχεν ύποστή, ώς είναι 
φυσικόν, καί ώς μου είχεν άργότερον ό ίδιος έμπιστευθή, κάποιαν άθέλητον άλλαγήν 
εις τούς τρόπους ένεργείας του, καί μολονότι εύρίσκετο έν Έλλάδι, καί μεταξύ 
ελευθέρων καί πεπολιτισμένων ανθρώπων, έξηκολούθει νά έπηρεάζεται άπό τά 
συστήματα διοικήσεως τής αποικιακής πολιτικής τής άπεράντου τότε Βρεταννικής 
αύτοκρατορίας. Μετά όλιγόμηνον δμως παραμονήν μεταξύ μας καί κατόπιν τής 
συνεχούς καί έπιμόνου ύποδείξεώς μου, περί άποβολής τών κακών αύτών συνεπειών, 
καί άλλαγής συστήματος καί συμπεριφοράς απέναντι μας, ήλλαξεν άρδην άντιλή- 
ψεις. Εις τάς προσπάθειας μου αύτάς σπουδαίαν συμβολήν έσχον καί αι έξωϋπηρε- 
σιακαί του έπαφαί μέ έπίλεκτα μέλη τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, εις τάς οποίας καταλ
λήλως τον κατηύθυνον. Σπουδαιοτέρα δέ δλων ύπήρξεν ή βοήθεια τού κοσμογυρι- 
σμένου καί πραγματικά πολιτισμένου διευθυντοΰ τού ξενοδοχείου τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, μακαρίτου Ευσταθίου Λάμψα, εις τον όποιον είχα άναπτύξει τό θέμα 
καί τον είχα παρακαλέσει νά μέ βοηθήση. Πράγματι μίαν πρωίαν, έλθών ό Αρχηγός 
μας εις τό γραφεϊον του, μέ έκάλεσε μέ ιδιαιτέραν λεπτότητα καί άσυνήθη εύπρο- 
σηγορίαν καί μειδιών μοί άνεκοίνωσεν τό μυστικόν τής εύκολου καί άκόπου διοι- 
κήσεως τού "Ελληνος.

Σείς οί "Ελληνες, μοϋ εΐπεν, έχετε τό «φιλότιμο». 'Ο  Λάμψας μοϋ έξήγησεν 
δτι μέ τον καλόν τρόπο, μ’ ένα ευγενικό «σέ παρακαλώ)) καί τό πολύ μ’ ένα φιλικό 
κτύπημα στον ώμο, γίνεσθε «άρνάκια». Δέν είναι έτσι ;

Τον διαβεβαίωσα δτϊ έτσι είναι καί τού έπανέλαβα έπί τή ευκαιρία δτι ό 
Ελληνικός λαός, ό κατ’ εξοχήν ευφυής καί φιλότιμος, διοικεΐται άποδοτικώτερον 
μέ τό σύστημα πού τού ύπέδειξεν ό Λάμψας. Καί ώς έκ θαύματος έκτοτε μετεβλήθη 
εις άλλον άνθρωπον. Είχεν τόσον έπηρεασθή άπό τήν εδστοχον καί επίκαιρον έπέμ- 
βασιν τού Λάμψα, ώστε μετέβαλεν άρδην τακτικήν καί ή συνεργασία μας άπέβη 
πλέον εύκολος καί τόσον καρποφόρος, ώστε εντός έξαετίας καί ό Νόμος 2461 περί 
’Αστυνομίας Πόλεων νά γίνη καί ή έν Κερκύρα ’Αστυνομική Σχολή νά λειτουργήση 
παραδειγματικούς, .καί άπό τού ’Οκτωβρίου τού 1921 νά είσαχθή ό θεσμός εις Κέρ
κυραν καί άλληλοδιαδόχως έπειτα καί μέχρι τών αρχών τού 1926 εις Πάτρας, 
Πειραιά καί ’Αθήνας.

Πολύ δέ συχνά, όταν έγώ μέ τον αύθορμητισμόν τής νεαράς ήλικίας μου, 
άπευθυνόμενος κατά τάς έπιθεωρήσεις μας είς τάς οδούς τών πόλεων, προς ΐδιώτας 
μή συμμορφουμένους, δψωνα τήν φωνήν, ύποδεικνύων κάπως έντονώτερον τήν 
άνάγκην συμμορφώσεώς των, μέ έπλησίαζεν καί μοϋ έψιθύριζεν μειδιών.

—Μήν είσαι άπότομος Κορέσση... μεταχειρίσου τήν μέθοδον Λάμψα !.........
ΔΗΜ. ΚΟΡΕΣΣΗΣ
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Ο Ι  Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ
Ύπό κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

‘0  καλός οδηγός αυτοκινήτου φαίνεται στις στροφές. Γιατί, στις στροφές 
χρειάζεται, 6χι μόνον νά γνωρίζη δ σωφέρ τούς κανόνες πορείας, άλλα καί να είναι 
κύριος τής μηχανής του. Θά ελάττωση την ταχύτητα πριν άπό τη στροφή, θά φου- 
λάρη λίγο πάνω στη στροφή, γιά να δώση τη ισορροπία στο αμάξι του καί θά πάρη 
ύστερα τον κανονικό δρόμο. Ταυτόχρονα θέλοντας να στρίψη κάπου, δεν θά ξεχάση 
νά ειδοποίηση έγκαίρως εκείνους, πού έρχονται πίσω του, κατά ποΰ θέλει να στρίψη.

Αυτά γιά την τέχνη του όδηγοϋ κατά τις στροφές.
’Ά ς δούμε όμως τώρα καί τούς κανόνες πορείας, πού οφείλει νά τηρή ό οδηγός, 

κατά τις στροφές. Οί κανόνες αύτοί είναι άνάλογοι μέ την πορεία τού αύτοκινήτου 
καί τό είδος τής στροφής πού θά γίνη, άκολουθοΰν δέ πάντοτε τό βασικό κανόνα 
τής κινήσεως των οχημάτων δεξιά.

Καί : 1) 'Η  κ α ν ο ν ι κ ή  σ τ ρ ο φ ή  π ρ ο ς  τ ά  δ ε ξ ι ά  γίνεται πά- 
τοτε κλειστά, δηλαδή πρέπει νά οδηγούμε τό αμάξι όσο τό δυνατόν πλησιέστερα 
πρός τό πεζοδρόμιο καί μέ μικρή ταχύτητα. 'Όταν μάλιστα στη στροφή επάνω 
ύπάρχη δ ι ά β α σ ι ς  π ε ζ ώ ν ,  οφείλουμε νά προσέχουμε πολύ καί νά είμαστε 
έτοιμοι νά σταματήσωμε τό αυτοκίνητο έπί τόπου, αν χρειασθή.

’Εάν πάλι πρόκειται περί στροφής πού βρίσκεται σέ άπότομη κλίση τού δρό
μου, λ.χ. πάνω σέ βουνό ή σέ έξοχή, πρέπει νά έλαττώνουμε στο έλάχιστο τήν τα
χύτητά μας καί νά προχωρούμε μέ πρώτη ταχύτητα καί μέχρι βήματος πεζού, 
άκόμα, γιατί στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν κίνδυνοι φοβερών δυστυχημάτων. 
Έ άν, στά μέρη χυτά, θελήσουμε ν’ άναπτύξουμε μεγάλη ταχύτητα, είτε γιά νά 
παραστήσουμε τον έξαιρετικό οδηγό, είτε γιά νά φτάσουμε πιο γρήγορα στο τέρμα 
τού ταξιδιού μας, δέν θά είμαστε κύριοι τού αύτοκινήτου μας καί δέν πρέπει νά λη
σμονούμε ότι ένδέχεται άσφαλώς νά βρεθούμε στο γκρεμνό ή στή θάλασσα, καί έτσι 
νά μή φθάσουμε ποτέ στον προορισμό μας.

2) Ή  κ α ν ο ν ι κ ή  σ τ ρ ο φ ή  π ρ ό ς  τ ά  ά ρ ι σ τ ε ρ ά  παίρνεται 
πάντοτε ά ν ο ι κ τ  ά, δηλαδή πρέπει νά οδηγούμε τό άμάξι μας όλο δεξιά στο δρόμο, 
ώστε νά μή άποκλείουμε τό πέρασμα στά αυτοκίνητα, πού έρχονται στ’ άντίθετα. 
"Οταν μάλιστα παίρνουμε στροφή πρός τά άριστερά σέ δρόμο μέ κ α μ π ύ λ η ,  
οφείλουμε νά άκολουθοΰμε τήν καμπύλη κοντά στο πεζοδρόμιο, καί νά μή παίρνουμε 
άπότομα τή στροφή, γιατί είναι πολύ πιθανόν νά προκαλέσουμε δυστύχημα.

’Επίσης, μπαίνοντας άπό ένα δρόμο σέ άλλον, μέ άριστερή στροφή, θά προσέ
ξουμε πολύ, γιατί φυσικά, θά περάσουμε άπό τό κέντρο τού άξονος τού δρόμου στον 
όποιον μπαίνουμε, καί είναι ένδεχόμενον νά συγκρουσθοΰμε μέ αύτοκίνητα, τά όποια 
θά κινούνται στο δρόμο αυτό, καί τά όποια έχουν προτεραιότητα,,έφ’ όσον θά έρ- 
χωνται άπό τά δεξιά μας.
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’Ακόμη πιο μεγάλη προσοχή χρειάζεται στά σταυροδρόμια, όταν θέλουμε νά 
στρίψουμε άριστερά καί όταν μάλιστα στά σταυροδρόμια αυτά υπάρχουν διαβάσεις 
πεζών καί τοϋτο, γιατί οφείλουμε νά περάσουμε άπό τό κέντρο τής διασταυρώσεως 
των δρόμων, ώστε νά βρεθούμε κανονικά στο δεξιό μέρος τοϋ δρόμου, όπου θέλουμε 
νά μπούμε, προσέχοντας ταυτόχρονα νά μή κινούνται πεζοί επάνω στις διαβάσεις.

Έ άν όμως ύπάρχη στο σταυροδρόμι άστυφύλακας τής τροχαίας, ρυθμιστής 
τής κινήσεως, θά άκολουθήσουμε τή πορεία που θά μάς υπόδειξη.

3) Στις Πλατείες, καθώς καί τά σταυδροδρόμια όπου υπάρχουν καταφύγια 
πεζών στή μέση, όπως στο Δέλτα τοϋ Φαλήρου, πρέπει νά κινούμεθα πάντα δεξιά, 
ώστε ή Πλατεία ή τό κύκλωμα νά βρίσκωνται συνεχώς άριστερά μας. Αύτός είναι 
ένας κανών βασικός στήν κυκλοφορία καί ή τυχόν παραβίασή του, έκτος τοϋ ότι φέρ
νει άμέσως άναστάτωση στον κανονικό ρυθμό τής κινήσεως τών οχημάτων, θά προ- 
καλέση έκ τοϋ άσφαλοΰς συγκρούσεις καί άλλα δυστυχήματα.

Συνήθως στις Πλατείες καί στις διασταυρώσεις αυτές μέ τά καταφύγια, το
ποθετούνται ειδικές καθοδηγητικές πινακίδες μέ τό διεθνές σήμα κυκλικής κινή- 
σεως, άλλά καί όταν τό σήμα αυτό δέν ύπάρχη, καθήκον τοϋ καλοΰ όδηγοΰ είναι νά 
άκολουθήση τήν προς τά δεξιά πορείαν μέ περιστροφήν γύρω τής πλατείας ή τοϋ 
καταφυγίου.

4) Πολλοί οδηγοί κάνουν στροφές στο κατάστρωμα τών δρόμων τής πρω- 
τευούσης. Καί αν μέν τό φάρδος τοϋ δρόμου είναι μεγάλο, τήν παίρνουν μέ μιας ολό
κληρη τή στροφή, όταν όμως ό δρόμος είναι στενός, τότε άναγκάζονται νά κάνουν 
μανούβρες. Αυτό τό πράγμα άπαγορεύεται, γιατί έκτος τοϋ οτι παρακωλύει τήν κυ
κλοφορία, γίνεται συχνά αιτία δυστυχημάτων. Στους κεντρικούς μάλιστα καί πολυ- 
συχνάστους δρόμους τής πόλεως, άνεξαρτήτως τοϋ πλάτους των, ά π α γ ο ρ ε ύ ε -  
τ α ι  α π ο λ ύ τ ω ς  ή στροφή έπί τοϋ καταστρώματος.

5) Σέ ώρισμένους δρόμους διπλοΰ καταστρώματος, παρίσταται άνάγκη νά 
μπουν τ ’ αμάξια σέ διπλή ή τριπλή σειρά. Στή περίπτωση αύτή πρέπει ό οδηγός νά 
μπαίνη εγκαίρως στή σειρά εκείνη πού θά τοϋ έπιτρέψη νά στρίψη χωρίς νά έμποδί- 
ση τήν κυκλοφορία τών άλλων οχημάτων, σύμφωνα άλλωστε μέ τις καθοδηγητικές 
χαράξεις μέ λευκή γραμμή καί τόξα, πού έχουν γίνει στο κατάστρωμα όλων σχεδόν 
τών κεντρικών δρόμων.

Γενικά, τονίζουμε ότι πολλά δυστυχήματα γίνονται στά σ τ α υ ρ ο δ ρ ό μ ι α  
κ α τ ά  τ ι ς  σ τ ρ ο φ έ ς  τ ώ ν  α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  καί άλλων οχημάτων. Γ ι 
αυτό σέ κάθε στροφή, πρέπει νά προσέχουμε πολύ, νά κάνουμε έγκαίρως σήμα, δεί
χνοντας τήν πρόθεσί μας, νά εΐμεθα κύριοι τής ταχύτητος τοϋ αυτοκινήτου, τήν ο
ποίαν θά έλαττώνουμε εις τό έλάχιστον καί αν βρισκώμαστε σέ φάλαγγα νάτηροΰμε 
τήν κανονική άπόσταση καί νά διατηρούμε στήν εύθεΐα πορεία, άδιάφορα αν τό μπρο
στινό αύτοκίνητο στρέφη άριστερά ή δεξιά. Δέν πρέπει νά βιαζώμεθα ποτένά περά
σουμε καί δέν πρέπει νά ύπολογίζουμε στούς χειρισμούς τού όδηγοΰ τού μπροστι
νού αύτοκινήτου, γιατί μπορεί νά βρεθούμε σέ δύσκολη θέση μέ αποτέλεσμα δυστύ
χημα εις βάρος μας καί εις βάρος άλλων ή τό όλιγώτερο άνωμαλίας εις τήν κυκλο
φορίαν.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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' Ύπό Ύπαστυνόμου Α ' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Δ ιστόμου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Άργους 2, στον Κολωνό (Λόφος Κολωνοϋ).
Τό Δίστομον, ιστορική κωμόπολις τής έπαρχίας Λεβαδείας, άπέχει άπό τή 

Λειβαδιά περίπου 18 χιλ. Δύο σημαντικές μάχες συνέδεσαν τό Δίστομο μέ τον 
άγώνα τοΰ 1821. Ή  πρώτη έγινε τό Μάϊο τοΰ 1825, όταν οί Τουρκαλβανοί του 
Κιουταχή Μεχμέτ Ρεσσήτ, πρεσεπάθησαν να εμποδίσουν τή συνένωσι των δυνάμεων 
τοϋ Γκούρα μέ τούς άπό τή Πελοπόννησο έπιστρέφοντες Ρουμελιώτες πού είχαν 
άγωνισθή έναντίον τοΰ Ίβραήμ. Οί "Ελληνες ένίκησαν καί οί Τουρκαλβανοί γύρισαν 
άτακτα στήν Άμφισσα καί τό Μεσολόγγι.

*Η δεύτερη καί πιο σημαντική έγινε τό Γενάρη τοΰ 1827. Κείνη τήν εποχή 
στο Δίστομο εύρίσκοντο 400 Σουλιώτες ύπό τό Νότη Μπότσαρη, Μήτσο Τριαντα- 
φύλλου κ.λ.π. 'Ο Κιουταχής, γιά νά φέρη αντιπερισπασμό στις κινήσεις τοΰ Καραϊ- 
σκάκη, έστειλε 2.500 περίπου άνδρες γιά νά προσβάλουν τό Δίστομο. Οί Σουλιώτες 
βλέποντας τον μεγάλο όγκο τών επιτιθεμένων, υστέρα άπό άμυνα πολλών ωρών, 
άπεσύρθησαν στο τελευταίο τους οχυρό, στο λόφο τοΰ Προφήτη Ή λία.

Οί Σουλιώτες, βλέποντες πώς δέν υπήρχε άλλη διέξοδος καί μή θέλοντες νά 
αΐχμαλωτισθοΰν, έπεχείρησαν άκάθεκτη έξόρμησι, καί έτρεψαν τούς Τούρκους σέ 
φυγή. Στή κρίσιμη στιγμή τής έπιθέσεως, έφθασε ένίσχυσις άπό 200 Σουλιώτες 
καί Λεβαδεΐς ύπό τοΰ Δράκου. Στή μάχη αύτή τραυματίσθηκε καί ό Νότης Μπό- 
τσαρης. Αποτέλεσμα τής μεγάλης αύτής νίκης ήτο ν’ άποχωρήσουν οί Τοΰρκοι οχι 
μόνο άπό τό Δίστομο, άλλά καί άπό τήν Άμφισσα, τή Δαύλεια καί άλλα επίκαιρα 
σημεία τής Ανατολικής Στ. Ελλάδος.

Στό διάστημα τής Γερμανικής κατοχής (1941-1944), τό Δίστομο γνώρισε 
άφάνταστη τραγωδία.

Οί Γερμανοί έχοντες πληροφορίες ότι μεταξύ Διστόμου καί Άμφίσσης δροΰ- 
σαν άνδρες τοΰ Ε.Λ.Λ .Σ., άπεφάσισαν νά τούς εξοντώσουν. "Ετσι τό πρωί τής 10
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’Ιουνίου 1944, οί Γερμανοί στρατιώτες βρίσκονται στο Δίστομο. Θέλοντες να παρα
πλανήσουν τούς Έλασίτες ντύθηκαν περίπου 50 άπ’ αυτούς πολιτικά, άνέβηκαν 
σέ δυο επιταγμένα φορτηγά αύτοκ/τα, καί ξεκίνησαν γιά την ’Άμφισσα ένω άπο 
κοντά ακολουθούσαν 20 γερμανικά αύτοκίνητα μέ στρατιώτες. Ξεκινώντας άπο το 
Δίστομο διέταξαν νά μη βγή κανένας πολίτης έξω άπο το σπίτι του μέχρι νά γυ
ρίσουν.

"Οταν οί μεταμφιεσμένοι Γερμανοί έφθασαν στη θέσι Καταβόθρα, δέχθηκαν 
έπίθεσι τών άνταρτών. Έπηκολούθησε σύγκρουσις μέ αποτέλεσμα οί άντάρτες νά 
τραπούν σέ φυγή, άφήνοντας 15-20 νεκρούς καί άρκετούς τραυματίες, ένω παράλ
ληλα σκοτώθηκαν 6 γερμανοί καί τραυματίσθηκαν βαρειά περί τούς 15.

Τύ τί έγινε στο Δίστομο, δταν οί Γερμανοί γύρισαν, δέν περιγράφεται. Σκλη
ρότητες άφάνταστες, άντίποινα άπανθρωπιάς. Γυναίκες καί κορίτσια έβιάσθησαν 
καί κατόπιν έξετελέσθηκαν, άφού πριν τούς άπεκόπησαν οί μαστοί. 'Ο  παπάς βρέ
θηκε άποκεφαλισμένος. Το κεφάλι του βρέθηκε άλλοΰ μέ βγαλμένα τά μάτια. Οί 
Γερμανοί σκέφθηκαν νά βάλουν φωτιά σ’ όλο τό Δίστομο, πλήν έπειδή δέν τούς 
έπαιρνε ή ώρα, άρχισαν νά σκοτώνουν τούς πάντας, μπαίνοντας άπο σπίτι σέ σπίτι. 
"Οταν πλέον νύχτωσε έγκατέλειψαν τήν κωμόπολι καί γύρισαν στή Λεβαδειά. Σύμ
φωνα μέ έπίσημα στοιχεία, ιδού οί άριθμοί τών έκτελεσθέντων.

Άρρενα Θήλεα Σύνολον
Νήπια έως 6 έτών 10 10 20

Ά τομα  5—20 έτών 26 19 45
» 20-60 » 44 67 111

άνω τών 60 έτών 24 18 42

104 114 218
Οί Γερμανοί γυρίζοντας στή Λεβαδειά, σκότωσαν δσους βρήκαν στύ δρόμο 

ή στά χωράφια πού δούλευαν.
Το ανοσιούργημα αύτύ τών Γερμανών προκάλεσε τήν άγανάκτησι ολόκληρου 

τού κόσμου, δπου μεταδόθηκε άπο τον σταθμό τού Λονδίνου.
’Επί κεφαλής τού Γερμανικού άποσπάσματος ήτο ό ύπολοχαγός Χάϊντς Ζά- 

μπελ, ό όποιος τον Αύγουστο τού 1949, ένώπιον τών άρμοδίων Ελληνικών ’Αρχών, 
ώμολόγησε τις θηριωδίες τού Διστόμου, έπικαλεσθείς ώς έλαφρυντικό, τό γεγονός 
δτι, ώς στρατιωτικός έξετέλει διαταγές άνωτέρων του.

('Οδοί μέ τήν ΐδια όνομασία υπάρχουν καί σ’ άλλες συνοικίες).
Δ ιώ νης.
Πάροδος τής οδού Άριστοφώντος 16, στήν άγορά τής οδού Πειραιώς.
'Η  Διώνη, παλαιότατη θεά τών άρχαίων 'Ελλήνων, άναφέρεται στήν Ίλιάδα 

(Ε ' 370) ώς μητέρα τής ’Αφροδίτης. ’Αντίθετα ό Ησίοδος λέγει πώς ήτο κόρη τού 
’Ωκεανού, ό Φερεκύδης μιά άπο τις παραμάνες τού Διονύσου κ.λ.π.

Οί σύγχρονοι μυθολόγοι χαρακτηρίζουν τήν Διώνη ώς πολύ άρχαία Πελασγική 
θεότητα, έκπρόσωπο τής γονιμοποιού δυνάμεως τού υγρού στοιχείου, Θεά τής ύγράς 
φύσεως. Στήν ’Αθήνα, ή λατρεία τής Διώνης ήτο άρκετά παληά, δπως άποδεικνύεται 
από πανάρχαιο βωμό της πού βρέθηκε πάνω στήν Άκρόπολι, μπροστά στο Έ ρέ- 
χθειο.

Δοϊράνης.
Πάροδος τής οδού Εύβοιας 67, κοντά στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως, στή 

Κυψέλη.
'Η  Δοϊράνη, πόλις τής Νοτιοσλαβίας, βρίσκεται στο νομό Μοναστηριού, κοντά
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στα Έλληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. Είναι κτισμένη άμφιθεατρικά κοντά στην ομώ
νυμη λίμνη.

Κοντά στη Δοϊράνη την 23 ’Ιουνίου 1913, τά έλληνικά στρατεύματα ένίκησαν 
τά βουλγαρικά. Σφοδρές μάχες διεξήχθησαν καί κατά τον Α ' παγκόσμιο πόλεμο.

Δοκοϋ.
Πάροδος της όδοϋ Νάξου 12, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο Κυψέλης.
Ή  Δοκός, νησίς τής Έρμιονίδος θαλάσσης, κοντά στήν Ύδρα, τον καιρό της 

Έπαναστάσεως, έχρησιμοποιεϊτο ώς άγκυροβόλιον τοϋ 'Υδραϊκοΰ στόλου. ’Από 
τούς Βυζαντινούς εϊχεν όχυρωθή μέ φρούριο ϊχνη τοϋ οποίου άκόμη σώζονται. 
’Ορεινή καί βραχώδης, έξάγει πολύτιμα χρωματιστά μάρμαρα. Διοικητικούς άνήκει 
στον δήμο τής 'Ύδρας.

Δομοκοϋ.
Πάροδος τής όδοϋ Παιωνίου 60, κοντά στη πλατεία ’Αττικής.
Ή  Δομοκός, κωμόπολις τοϋ νομοϋ Φθιώτιδος, γνωστή καί ώς Θαυμακός, 

περιήλθε στήν ’Ελεύθερη Ελλάδα τό 1881. Τό 1897, στή Δομοκό, διεξήχθη ή κυ- 
ριώτερη μάχη τοϋ 'Ελληνοτουρκικού πολέμου, κατά τήν οποία καί ένικήθησαν τά 
Έλληνικά στρατεύματα.

Δομπόλη.
Πάροδος τής όδοϋ Άρχιμήδους 38, στό Μέτς.
'Ο Δομπόλης ή Ντομπόλης ’Ιωάννης, Ή πειρώτης μεγαλέμπορος τής Ρωσίας 

άπό τοϋ 1814 εΐσήλθε στήν ύπηρεσία τοϋ Καποδιστρίου, τοϋ οποίου καί διετέλεσε 
γιά πολλά χρόνια, οικονόμος καί άκόλουθος. Ύστερα άπό τήν δολοφονία τοϋ κυβερ
νήτου, γύρισε ξανά στή Ρωσία, δπου καί πέθανε τό 1849, άφήνοντας 285.744 άργυ- 
ρά ρούβλια καί άλλα περιουσιακά στοιχεία, γιά τήν ϊδρυσι Πανεπιστημίου πού θά 
ώνομάζετο Καποδιστριακόν, πράγμα τό όποιον έγινε άπό τό 1912, δταν τό ’Εθνικό 
Πανεπιστήμιο πήρε τήν ονομασία «’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον».

Δοντα Σπυρίδωνος.
Πάροδος τής Λεωφ. Συγγροΰ 33, στοΰ Μακρυγιάννη.
'Ο Σπΰρος Δοντάς, άθηναΐος άγωνιστής έπολέμησε ύπό τον Κτέναν, καί Σαρ- 

ρήν. Πρός τό τέλος τοϋ 1821, διαφωνήσας μέ τούς Άνδροΰτσον καί Γκούραν, άπε- 
σύρθη στή Σαλαμίνα μέχρι τοϋ 1825. ’Ενθουσιασμένος άπό τά κατορθώματα τοϋ 
Καραϊσκάκη έπανήλθεν επί κεφαλής Κουλουριωτών καί πήρε μέρος σέ πολλές μάχες. 
Τό Φεβρουάριο τοϋ 1827 κοντά στούς τρεις Πύργους, έματαίωσε τον σκοπό τοϋ 
Κιουταχή, νά καταλάβη τήν Καστέλλα.

Δοξαπατρή.
Πάροδος τής όδοϋ Φωτίου Πατριάρχου 27, στά Πευκάκια.
Μέ τ ’ δνομα αυτό, άναφέρονται στήν Ελληνική ιστορία τά έξής πρόσωπα: 

1 ) 6  Βουτσαράς επονομαζόμενος τοπάρχης κατά τούς χρόνους τής τρίτης σταυρο
φορίας. 2) Γρηγόριος, λόγιος τοϋ 12ου αΐώνος, 3) Θεοφάνης, Σπαθάριος καί δισύ- 
πατος τοϋ 12ου αΐώνος, 4) ’Ιωάννης, επονομαζόμενος Σικελιώτης ή Σικελός, Μονα
χός τοϋ 11ου αΐώνος, 5) Νικόλαος, Πατριαρχικός νοτάριος, Πρωτοσύγκελλος καί 
νομοφύλαξ, τής έποχής τών Κομνηνών καί 6) Νείλος ’Αρχιμανδρίτης, ό όποιος 
ταυτίζεται, άπό πο>ίλούς, μέ τόν προηγούμενο.

Δοξαρδ ή Δόξα.
Πάροδος τής όδοϋ Δεκελείας 16, στήν 'Αλυσσίδα τών Πατησίων.
'Ο Δοξαράς Παναγιώτης, γυιός τοϋ Ευπατρίδου Νικολάου Δοξαρά, γεννήθηκε 

μάλλον στή Ζάκυνθο τό 1662 καί ύπήρξεν έ'νας άπό τούς άριστους "Ελληνες άγιο- 
γράφους.
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Δοξάτού.
Πάροδος τής όδοΰ Καβάλας 5, στη πλατεία Ράμνες (Ελαιοτριβείων—Προ

φήτης Δανιήλ).
Το Δοξάτον, κωμόπολις τής Μακεδονίας, είναι έδρα ομωνύμου Δήμου στήν 

έπαρχία καί τδ νομδ Δράμας.
Τδ 1912, καταληφθέν άπδ τούς Βουλγάρους, έξεκενώθη ύπ’ αύτών, άφοΰ 

προηγουμένως κατεστράφη καί πολλοί των κατοίκων του έσφάγησαν. Παρομοίαν 
καταστροφήν ύπέστη στδν Α' παγκόσμιο πόλεμο (1916—1918) καθώς καί κατά τδν 
Β ' παγκόσμιο πόλεμο, δταν κατείχετο άπδ τούς Γερμανούς καί Βουλγάρους.

Δόρδου.
Πάροδος τής όδοΰ Πρεβέζης 107, κοντά στδν "Αγιο Μελέτιο Σεπολίων.
Πήρε την ονομασία αυτή πρδς τιμήν ομωνύμου άγωνιστοϋ τής Ελληνικής 

Έπαναστάσεως, ό όποιος κατήγετο άπδ τήν Πελοπόννησο καί υπήρξε μέλος τής 
Φιλικής Εταιρείας.

Δορυλαίου.
Βρίσκεται στη πλατεία Μαβίλη καί είναι πάροδος τής Λεωφ. Β. Σοφίας 100.
Τδ Δορύλαιον ή Δορυλάϊον, πόλις άρχαιοτάτη τής Φρυγίας, ίδρύθη πριν άπδ 

τδν 6ον π. X. αιώνα ύπδ τοΰ Δορυλάου, ό όποιος κατήγετο άπδ τήν Ερέτρια. Βρί
σκεται κοντά στδ σημερινό Έσκή - Σεχίρ καί ύπήρξε σπουδαίος συγκοινωνιακός 
κόμβος καί φρούριον, τδν καιρό των Βυζαντινών. Τήν 8 ’Ιουλίου 1921 κοντά σ’ 
αυτό, τά Ελληνικά στρατεύματα έσημείωσαν λαμπρή νίκη έναντίον μεγάλης δυνά- 
μεως Τουρκικού στρατού. ('Οδούς μέ ίδια ονομασία συναντάμε σέ πολλές συνοικίες).

Δούκα Νεοφύτου.
Πάροδος τής Λεωφ. Β. Σοφίας, κοντά στή πλατεία Ρηγίλλης.
'Ο Νεόφυτος Δούκας, "Ελλην λόγιος καί κληρικός, γεννήθηκε στά "Ανω 

Σουδενά τοΰ Ζαγορίου τδ 1760 καί ύπήρξε μέγας διδάσκαλος τοΰ Γένους. Μέ τήν 
κήρυξι τής Έπαναστάσεως, ό Δούκας διέτρεξεν δλην τήν Τρανσυλβανίαν, ώς Ε θνα
πόστολος. Μετά τήν άπελευθέρωσι, κατόπιν προσκλήσεως τού Καποδιστρίου, 
ήλθε στήν Ελλάδα καί άνέλαβε τήν διεύθυνσι τοΰ ’Ορφανοτροφείου Αίγίνης.

'Ως μέλος τής έπί τών εκκλησιαστικών νομοσχεδίων έπιτροπής, τής οποίας 
μετέσχε, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Κωλέττη, συνέβαλε τά μέγιστα στδ έργο τής 
έπιτροπής. Στις φροντίδες τοΰ Δούκα καί τοΰ Γ. Γενναδίου, οφείλεται ή ΐδρυσις 
τής Ριζαρείου σχολής, τής οποίας καί έγένετο διευθυντής. Πέθανε τδ 1845, σέ ήλι- 
κία 85 έτών. Φανατικός οπαδός τής αρχαίας γλώσσης, δικαίως θεωρείται ώς διδά
σκαλος τοΰ Γένους. Τδ έργο του πολυσχιδές, έχαιρεν ευρωπαϊκής φήμης.

Δουκίσσης Πλακεντίας.
Συνέχεια τοΰ Τέρματος τής όδοΰ ’Έσλιν, στδ τέρμα ’Αμπελοκήπων (ΘΩΝ).
’Οφείλει τήν ονομασία της, στήν σύζυγο τοΰ Δουκδς τής Πλακεντίας Λεμπρέν, 

Σοφία (1785-1854), ή οποία συνεισέφερε μεγάλα ποσά γιά τδν άγώνα τοΰ 1821 
καί γιά τήν Παιδεία, μετά τήν άπελευθέρωσι. Έρχομένη μέ τήν κόρη της, στήν 
Ελλάδα, έργάσθηκε γιά κοινωφελείς σκοπούς, έκτισε ένα μέγαρο κοντά στδν ’Ιλισό, 
(δπου σήμερα στεγάζεται τδ Βυζαντινόν Μουσεΐον), καί άλλο στδ Πεντελικδ τοΰ 
οποίου σώζονται ερείπια, καί τά όποια ήσαν κέντρα τών ξένων καί Ελλήνων 
λογίων.

(Συνεχίζεται)
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Γ Υ Μ Ν Ο  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
'Τπδ Ύπαστυν. Β' χ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Κατέβηκα τρέχοντας τις σκάλες. 'Ο θυρωρός απούσιαζε καί στην είσοδο του 
ξενοδοχείου στεκόταν ό άστυφύλακας ΜαΘιός.

—Τί έγινε; τον ρώτησα. Χτύπησαν πολύ τον Σωτηρίου;
—Ναί, δυστυχώς...
—Καί πώς έγινε; Ποιοι τον χτύπησαν;
—Στεκόταν έδώ, στήν είσοδο, καί σ’ αυτήν την καρέκλα καθόταν κάποιος 

άλλος, σαρανταπεντάρης περίπου. Ξαφνικά κατέβηκαν δυο άτομα καί τον πλησίασαν. 
’Αστραπιαία άρπαξαν τον σαρανταπεντάρη καί έκαναν, να φύγουν. 'Ο  άστυφύλακας 
τούς έπετέθη μά έκεΐνοι τον χτύπησαν μ’ ένα σίδερο καί τον έρριξαν κάτω. Πήραν 
ύστερα τον σαρανταπεντάρη καί μπαίνοντας στο ταξί έξαφανίστηκαν προς το τελω
νείο.

’Ένοιωσα να μέ κυριεύη μεγάλη άπογοήτευση. Οί λαθρέμποροι μοϋ πήραν τον 
Πουλίδη καί τραυμάτισαν τον Σωτηρίου!!...

—’Ελπίζω νά μη ξεφύγουν κ. 'ΐπαστυνόμε, συνέχισε ό Μαθιός.’Απο κοντά του 
τρέχει ό κ. Βέλιος μέ δυο άρχιφύλακες δικούς μας. Έ πρεπε καί γώ νά βρίσκομαι 
μαζί τους μά δεν πρόφτασα νά πηδήσω στο τζιπ, γιατί ό κ. Βέλιος ξεκίνησε άμέσως 
δταν είδε νά παίρνουν τον μεσόκοπο καί νά φεύγουν.

Άνάσανα μ’ άνακούφιση δταν άκουσα δτι τούς κυνηγάει ό ’Αστυνόμος. 
"Ηξερα δτι δεν θά του ξέφευγαν μέ κανένα τρόπο κι’ δτι ό Πουλίδης θά βρισκόταν 
πάλι στά χέρια μας σέ λίγο.

Πήρα μαζί μου τον άστυφύλακα κι’ άνέβηκα γρήγορα στον τρίτο δροφο. 
'Ο Κώτσος στηριζόταν στον τοίχο κι’ έβριζε τον άνθυπαστυνόμο. 'Ο  τρίτος έμενε 
ακίνητος, δπως τον είχα άφήσει. Μόνο πού το πρόσωπό του είχε τώρα μελανιάσει 
λίγο.

’Έκανα ένα τηλεφώνημα καί σέ λίγο κατέφθασαν στο ξενοδοχείο ό Διευθυντής 
Πειραιώς μέ τον Εισαγγελέα καί τον ιατροδικαστή. Δέν άργησε ό ιατροδικαστής 
νά γνωματεύση δτι πρόκειται γιά δηλητηρίαση κι’ δτι ό νεκρός είχε λάβει τό δηλη
τήριο πριν δύο ώρες περίπου. Τότε πρόσεξα δτι στή μικρή έταζέρα πού βρισκόταν 
κοντά στή βρύση ήταν τρία ποτήρια καί τρία φλυτζάνια του τσαγιού. Ή ταν θύμα 
τών δύο συνενόχων του καί λεγόταν Δ. Λιάσκος. 'Ο άλλος ονομαζόταν Π. Θαλής καί 
ό τρίτος Θ. Κώτσος.

’Έκανα λεπτομερή έρευνα στις τσέπες τών δύο κακοποιών καθώς καί στοϋ 
νεκρού. Μόνον στο πτώμα τού Λιάσκου βρήκα ναρκωτικά. Στήν εσωτερική τσέπη 
τού Κώτσου βρήκα άρκετές φωτογραφίες. Μουκανε έντύπωση τό δτι οί περισσότερες 
άπό αυτές παρίσταναν ήλικιωμένα ή μεσόκοπα ζευγάρια σέ τρυφερές στάσεις. ’Ακό
μα περισσότερη έντύπωση μοΰ προξένησε μιά άλλη λεπτομέρεια: Κανένα άπό τά 
άτομα πού παρίσταναν οί φωτογραφίες δέν είχε στραμένα τά μάτια προς τόν άνθρω
πο πού τις έπαιρνε, δπως συμβαίνει συνήθως Οί στάσεις δλων εκείνων πού υπήρχαν 
στις φωτογραφίες ήταν πολύ φυσιολογικές καί δλα έδειχναν δτι άγνοούσαν τήν πα
ρουσία τού φακού.

Στο πορτοφόλι τού Θαλή υπήρχαν έπίσης πολλές τέτοιες φωτογραφίες. Μία 
παρίστανε τόν Πουλίδη μέ μιά ηλικιωμένη κυρία. Φαινόταν καλής κοινωνικής τάξεως. 
"Αλλη παρίστανε τόν Κώτσο νά σφίγγη στήν άγκαλιά του μιά μελαχροινή, τριάντα 
χρόνων περίπου. Ή  φωτογραφία εκείνη είχε παρθή στο «Πίγκαλς» καί στο βάθος
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τής σκηνής διακρινόταν ή Νάνου νά βγαίνη ημίγυμνη για τό νούμερό της. Μια άλλη 
φωτογραφία παρίστανε τον Μπούκη στήν αγκαλιά μιας ξανθής γοητευτικής κυρίας, 
περίπου τριάντα πέντε χρόνων. Π ίταν καθισμένοι σέ μιά απόμερη γωνιά του «Πί- 
γκαλς» κι’ αυτοί καί ή κυρία φαινόταν πολύ ενθουσιασμένη άπό τό σύνοδό της.

Κοιτάζοντας καί τήν τελευταία φωτογραφία αναπήδησα. 'Η  γυναίκα φίλ,ου 
μου βιομηχάνου βρισκόταν στήν άγκαλιά του άνθρώπου πού κοιτόταν τώρα νεκρός 
στην καρέκλα. Ή  φωτογραφία είχε παρθή σέ κεντρικό νυχτερινό κέντρο των ’Αθη
νών, φημιζόμενο για τήν εκλεκτή πελατεία του καί τις άστρονομικές του τιμές.

Τό αύτοκίνητο τοϋ νεκροτομείου σταμάτησε άπό κάτω καί δυο άνθρωποι 
άνέβηκαν. Σήκωσαν τό πτώμα τοϋ Λιάοκου καί τό τοποθέτησαν σ’ ένα φορείο. 'Ο 
Διευθυντής μέ τόν Εισαγγελέα καί τον ’Ιατροδικαστή μοϋ είπαν δτι δεν μέ χρειάζον
ταν άλλο.

Πήρα τόν Κώτσο καί τό Θαλή καί μέ τή βοήθεια τοϋ άνθυπαστυνόμου έφτασα 
σέ μιοή ώρα στήν ’Ασφάλεια. 'Η  ώρα ήταν δώδεκα περίπου. Αισθανόμουν άφάντα- 
στα κουρασμένος καί ζήτησα νά φύγω γιά νά ξεκουραστώ λίγες ώρες. Τά γεγονότα 
καί οί συγκινήσεις τών τριών ημερών πού πέρασαν άφ’ δτου άρχισα τή διαλεύκανση 
τής δολοφονίας τοϋ Θέμου Βότσικα, μέ είχαν άρκετά συντρίψει κι’ αισθανόμουν 
έπιτακτική τήν άνάγκη νά ξεφύγω γιά τρεις τέσσερις ώρες. Πριν φύγω, ρώτησα γιά 
τήν «δμορφη Μίνα». Μοϋ είπαν δτι δέν παρουσιάστηκε άκόμα στήν ’Ασφάλεια κι’ 
δτι ό Είσαγγελεύς τήν ζητούσε άπ’ τό πρωί.

*
*  *  _

Βρισκόμουνα τρεις ολόκληρες ώρες ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, άλλά ό 
ύπνος δέν μέ είχε πάρει οδτε λεπτό. Τό κεφάλι μου βούιζε άκατάπαυστα καί στο 
μυαλό μου περνούσαν σάν κινηματογραφική ταινία δλα εκείνα πού έζησα τίς τρεις 
τελευταίες ήμέρες. Σκεπτόμουνα, δτι φεύγοντας τό μεσημέρι άπό τήν ’Ασφάλεια 
είχα καταλήξει σέ μερικά συμπεράσματα πού θεωρούσα εντελώς άδύνατο ν’ άνα- 
τραποϋν. "Ομως, μελετώντας μέ κάθε λεπτομέρεια τήν άφήγηση τής «όμορφης 
Μίνας» στήν εφημερίδα, άπό τή στιγμή πού ξάπλωσα στο κρεβάτι, πολλά άπό τά 
συμπεράσματα πού είχα βγάλει άνατρέπονταν καί νέοι δρόμοι ξανοίγονταν μπροστά 
μου. Ή  δολοφονία τοϋ ζωγράφου Θέμου Βότσικα περιπλεκόταν άφάνταστα τώρα, 
καί πολλά ήταν έκεΐνα τά στοιχεία πού μ’ έκαναν νά σκέπτωμαι δτι ίσως νά μή 
βρισκόμουν ούτε στήν άρχή άκόμα...

'Η  εφημερίδα βρισκόταν πλάϊ μου άνοιχτή. Τήν πήρα καί ξαναδιάβασα δλη 
τήν είδηση μέ προσοχή :

« Δ ο λ ο φ ό ν ο ς  τ ο ϋ  Β ό τ σ ι κ α  ε ί ν α ι  γ υ ν α ί κ α ! . . » .
«Π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η  τ ή ν  ν ύ κ τ α  ε ι ς  τ ό ν  σ υ ν ε ρ γ ά τ η ν  μ α ς  

κ. Μ.Σ. ή δ ο λ ο φ ό ν ο ς  τ ο ϋ  ζ ω γ ρ ά φ ο υ  Θ έ μ ο υ  Β ό τ σ ι κ α
κ .λ .π ......

« ...............................................................................................................................
»’Αργά χθές τήν έσπέραν, ένώ ό συνεργάτης μας κ. Μ.Σ. εύρίσκετο εις τό γρα- 
» φεϊον του, έδέχθη τήν έπίσκεψιν νεαράς γυναικός, ή οποία τοϋ έδήλωσεν δτι θέλει 
» νά προβή εις μίαν συνταρακτικήν άποκάλυψιν. 'Ο συνεργάτης μας άφησε τήν 
» εργασίαν του καί ένώ τής προσέφερε κάθισμα, τής είπε δτι δύναται νά τοϋ άπο- 
» καλύψη δ,τι επιθυμεί.

«'Η νεαρά γυνή, ή οποία σημειωτέον είναι πολύ δμορφη καί μόνον είκοσι 
» ενός έτους, τοϋ έδήλωσε τότε δτι αυτή έφόνευσε τόν ζωγράφον Θέμον Βότσικα 
» καί επιθυμεί νά τοϋ άφηγηθή τάς συνθήκας καί τά αίτια τά όποια τήν ώδήγησαν 
» εις τό έγκλημα. Έπροτίμησεν δέ τήν εφημερίδα μας, εΐπεν, διότι πάντοτε έτρεφε
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» συμπάθειαν προς τήν « Έ  π ο χ  ή ν» και πάντοτε έθεωροΰσε τήν γραμμήν μας 
» ώς τήν πλέον συμφέρουσαν εις τα Ελληνικά δίκαια και τον "Ελληνα πολίτην. 
» Ό  συνεργάτης μας τήν ηύχαρίστησεν, πλήν δμως τής έδήλωσεν δτι θά έπρεπε νά 
» παρουσιασθή είς τήν ’Αστυνομίαν πρώτον. Εκείνη άπήντησεν : «'Ύστερα άπδ 
» σάς, πηγαίνω κατ’ ευθείαν στήν ’Ασφάλεια γιά νά παρουσιασθώ. Γιά πολλούς 
» δμως λόγους, θέλω νά άφηγηθώ τά τής δολοφονίας σέ σας πρώτα...».

« 'Η  νεαρά δολοφόνος ονομάζεται Μίνα Στέφεν καί είναι άπόφοιτος τήςΔρα- 
» ματικής Σχολής τοϋ Θεάτρου. ’Έ χει παίξει είς πολλά έργα ρόλους βοηθητικούς καί 
» δεν είναι άκόμα γνωστή είς το εύρύ κοινόν. Το δνειρό της είναι νά γίνη μιά άφθαστος 
» καλλιτέχνις τοϋ Θεάτρου καί τοϋ Κινηματογράφου, καί νά ύπανδρευθή άπό έρω- 
» τα. ’Ιδού πώς άφηγήθη τήν βδελυράν της πράςνν :

«Το Θέμο, είπε, τον γνώρισα δταν ήμουνα δέκα επτά έτών. Δινόταν κάποιος 
» χορός στή φοιτητική λέσχη καί πήγα μέ τον άδελφό μου τό Λάκη, πού ήταν τότε 
» στο τελευταίο έτος τοϋ Πολυτεχνείου. ’Εκεί γνώρισα τό Θέμο, πού ήταν φίλος τοϋ 
» άδελφοΰ μου. Χόρεψα πολλούς χορούς μαζί του καί φεύγοντας κατά τις τρεις τό 
» πρωί, κατάλαβα δτι ήμουν ερωτευμένη μαζί του.

«Τό βράδυ εκείνο ό Θέμος δεν φάνηκε νά μέ πρόσεξε. Είχε παρέα πολλές 
» δμορφες κοπέλλες, πού εκείνο τό χρόνο έπαιρναν τά πτυχία τους. Ή τα ν  μορφωμέ- 
)) νες εκείνες, έξυπνες καί προ παντός δμορφες.’Ήξεραν νά μιλάνε ωραία καί νά φέρ- 
» νωνται ωραία στούς άνδρες, ένώ εγώ, δσο κι’ αν ήμουνα όμορφη, δέν είχα τον άέρα 
» καί τήν άνεση έκείνων. Πήγαινα γιά πρώτη φορά σέ δημόσιο χορό καί μοΰ φαι- 
» νόταν δτι θά πνιγόμουνα έκεΐ μέσα.

«'Ο Θέμος ήταν πολύ όμορφος νέος. Είχε πάρει τό πτυχίο του δυό χρόνια πρίν, 
» καί είχε άρχίσει μιά καλή σταδιοδρομία. Οί πίνακες πού παρουσίασε στά δυό 
» πρώτα του χρόνια παινεύτηκαν άπό πολλούς κριτικούς τών Καλών Τεχνών κι’ οί 
» καθηγηταί του τον κάλεσαν στο χορό «τιμής ένεκεν».

«Ή ταν μοιραίο φαίνεται νά βρεθή στο δρόμο μου έκεΐνο τό βράδι καί νά 
» νοιώσω τό πρώτο ερωτικό καρδιοχτύπι. Μιλοΰσε τόσο ωραία, τόσο συναρπαστι- 
» κά, πού οί γυναίκες τον κύκλωναν καί τον άκουγαν μέ θαυμασμό. Διάβαζα στά 
» μάτια δλων έκείνων τών γυναικών τον πόθο νά τον κατακτήσουν, τή δίψα νά τον 
» κάνουν νά τίς προσέξη. ’Εκείνος δέν Ιδινε καί πολλή σημασία σ’ αύτές. ’Αλλά 
» οΰτε καί σέ μένα. Σ ’ δλο τό διάστημα πού κράτησε ό χορός, μόνο δύο φορές μέ 
» κοίταξε στά μάτια. "Οταν σηκωνόταν δμως νά χορέψη, φαινόταν καθαρά δτι 
» έδειχνε μεγάλη προτίμηση νά χορεύη μέ μένα. Δέν μοΰ μίλησε ούτε μιά φορά στούς 
» οχτώ χορούς πού χόρεψε μαζί μου. Δέν μοΰ είπε οΰτε καί τό παραμικρό άθώο 
» κοπλιμέντο, πού επιβάλλεται σέ τέτοιες στιγμές...

«Στις τρεις τό πρωί μέ πήρε ό άδελφός μου καί φύγαμε. Πήγα στο σπίτι καί 
» ξάπλωσα στό κρεβάτι μου κατάκοπη. Τότε ό νοϋς μου γιόμισε άπ’ αυτόν. ’Έβλεπα 
» τό άρρενωπό του πρόσωπο νά μοΰ χαμογέλα, νά συνοφρυώνεται, νά σκύβη πάνω 
» άπό τον ώμο μου. ’Έβλεπα τό στόμα του νά μίλα άκατάπαυστα δταν καθόταν στό 
«τραπέζι κι’ άκουγα τά λόγια του νά πλημμυρίζουν τήν αίθουσα... "Εβλεπα καί 
» δλες εκείνες τίς δμορφες γυναίκες νά τον πλησιάζουν καί νά κάνουν τό παν γιά νά τίς 
» προσέξη. Μιά τοΰ έλεγε δτι θά πάη στό Παρίσι νά σπουδάση, κι’ δτι θά μποροΰσε 
» νά τον φιλοξενήση έκεΐ γιά κάμποσο καιρό, αν ήθελε νά μελετήση τά έργα τοΰ 
«μουσείου τοΰ Λούβρου καί τής Γαλλικής πινακοθήκης. Τοΰ τόνιζε πολλές φορές 
» δτι θά έπρεπε νά έπισκεφθή οπωσδήποτε τό «Μουλέν Ρούζ» καί νά κάνη μελέτες 
» πάνω στά έργα τοΰ Τουλούζ Λωτρέκ. Μιά άλλη, μέ καταγάλανα μάτια καί πού 
» φάνταζε σάν τήν Λουκρητία Βοργία μέ τ’ άσημικά καί τά δαχτυλίδια, τοΰ έλεγε 
» νωχελικά δτι τρελλαίνεται γιά τή ζωγραφική καί δτι μετάνοιωσε πού άκολούθησε 
» τήν άρχιτεκτονική καί δέν σκέφθηκε νά γίνη μιά καλή ζωγράφος. Μιά άλλη, μέ
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» σώμα ’Αφροδίτης καί μέ μάτια πού έρριχναν κάτω τά δικά σου μόλις τά κοίταζε, 
» σφιγγόταν σάν μαϊμουδίτσα στην άγκαλιά του όταν χόρευαν. Καί άλλη, καί άλλη, 
» καί άλλη...

«Τίς έβλεπα όλες αύτές μπροστά μου κι’ έσφιγγα τά χέρια μου άπό άγανά- 
» κτηση. Θά τίς ξεμάλλιαζα μ’ όλη μου την καρδιά αν μπορούσα, κι’ άν αύτο δεν 
» θά θύμωνε το Θέμο.

«Σηκώθηκα το πρωί μέ τά μάτια πρισμένα άπ’ τήν άϋπνία καί τό κλάμα. 
» Έ κλαιγα άπό ζήλεια γιά όλες έκεΐνες πού κύκλωναν το Θέμο στο χορό. Αίσθανό- 
» μουνα άνίκανη νά τίς εκτοπίσω, άλλά κάτι μ’ έσπρωχνε νά ριχτώ στον άγώνα 
» καί νά παλαίψω μ’ όλες εκείνες τίς ξελογιάστρες φοιτήτριες. Μπορεί καί νά 
» νικούσα.

«Ντύθηκα γρήγορα καί παίρνοντας τή σάκκα μου έφυγα γιά τό Λύκειο. Παρα- 
» κολούθησα μαθήματα τίς δύο πρώτες ώρες καί κατόπιν έφυγα κρυφά. Πήγα κατ’ 
» εύθεΐαν στο άτελιέ του καί χτύπησα τήν πόρτα. Μοΰ άνοιξε άμέσως καί μόλις 
» μέ είδε τά μάτια του μεγάλωσαν. Δέν μέ περίμενε καί παραξενεύτηκε μέ τήν πα- 
» ρουσία μου έκεϊ. Τότε μέ ρώτησε :

«—Συμβαίνει τίποτα στο Λάκη ; Μήπως έπαθε τίποτα ;
«—"Οχι, κατώρθωσα ν’ άρθρώσω.
«’Άρχισα νά ζαλίζωμαι καί τρίκλιζα λίγο. Είχα χάσει τό χρώμα μου καί 

» ένοιωθα σάν χαμένη. Μέ πήρε άπ’ τό χέρι καί μ’ έβαλε νά καθήσω.
«—Λοιπόν ; μέ ρώτησε. Πώς άπό δώ ; ’Ελπίζω νά περάσατε πολύ καλά χθές 

» τό βράδι.
«—Ναί, πολύ καλά...
«—Μά γιατί τρέμετε ! Τί έχετε ; Δέν αίσθάνεσθε καλά ;
«—’Ό χι. Καλά είμαι ...
«Σήκωσε τούς ώμους του καί προχώρησε προς τό βάθος πού δυο μπλέ κουρ- 

» τίνες σχημάτιζαν ένα παραπέτασμα. Τράβηξε τήν κουρτίνα καί μπαίνοντας έκεΐ 
» μέσα μοΰ είπε :

«—’Εμένα μέ συγχωρήτε. Θ ’άποτελειώσω ένα πίνακα σέ δέκα λεπτά καί 
» θά είμαι όστερα στή διάθεσή σας.

«Χαμογέλασε καί τράβηξε πίσω του τήν κουρτίνα. "Ενα κρυστάλλινο γυναι- 
» κεΐο γέλοιο άκούστηκε τότε. "Υστερα ή φωνή τού Θέμου πάλι :

«—’Έλα Νάνσυ, μείνε όπως ήσουνα γιά ν’ άποτελειώσουμε. Πιο κλειστά τά 
» χείλη σου. ’Έ τ σ ι! Τό πόδι σου λίγο πιο χαμηλά. Σήκωσε λίγο τό κεφαλάκι σου!.. 
» 'Ωραία ! Μήν κινηθής !!...

«’Έγινε σιωπή. Μιά νεκρική σιωπή πού έκανε τά μηνίγγια μου νά πονούν. 
» Κοιτούσα τό ρολόγι μου καί μετρούσα ένα ένα τά λεπτά. Πέρασαν τά δέκα, δώ- 
» δέκα, δέκα πέντε, είκοσι... Μόνον ένα ελαφρό γρατσούνισμα άκουγόταν κάπου 
» κάπου άπ’ τό πινέλο τού Θέμου καί τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Θά έκανε τό πορ- 
» τραϊτο καμμιας φίλης του, καμμιας άπό έκεΐνες πού είδα τήν προηγούμενη νύχτα 
» νά τον πολιορκούν.

«Στά είκοσι πέντε λεπτά βγήκε επί τέλους. Πήγε νά πλυθή καί βγάζοντας 
» τή μπλούζα του, ήρθε καί κάθησε κοντά μου. Ακόυσα μιά μικρή πόρτα νά τρίζη 
» μέσα άπό τό παραβάν καί βήματα ν’ άπομακρύνωνται.

«—Πώς αίσθάνεσθε τώρα ; μέ ρώτησε σκύβοντας κοντά μου. Καλύτερα, ί  ; 
» Φαίνεται ότι τό περιβάλλον σάς επηρέασε μόλις μπήκατε μέσοι.... Δέν πήγατε στο 
» Λύκειο σήμερα ;

«— ! ! !....
(Συνεχίζεται)
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Τήν 27ην Όκτωρβίου 1961 άπεβίωσε, προσβληθείς έκ τής έπαράτοο νόσου 
του καρκίνου, ό τέως 'Υπαστυνόμος Α'. ’Αθανάσιος Μπουκουβάλας.

Ό  μεταστάς διεκρίνετο διά τήν άκεραιότητα τοΰ χαρακτήρος του, διά τήν 
υποδειγματικήν προσήλωσίν του εις τό καθήκον καί τά Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη 
καί διά τήν εύγένειαν τής ψυχής του. Ή  κηδεία του έγένετο τήν ιδίαν ήμέραν έκ του 
ίεροϋ Ναοϋ τοΰ Α ' Νεκροταφείου ’Αθηνών.

Κατ’ αύτήν παρέστησαν πολλοί Τραπεζιτικοί καί ’Αστυνομικοί υπάλληλοι, 
ώς καί πολλοί φίλοι καί συμπολΐται του.

Τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό ’Αστυνόμος κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος, είπών 
τά εξής :

«Αίσθημα βαθυτάτης λύπης δοκιμάζει σήμερον ή ’Αστυνομική οικογένεια 
καί μαζί μέ αύτήν δλοι οί υπάλληλοι τής 
ΈθνικήςΤραπέζης Ελλάδος, άλλά καί όλη 
ή ’Αθηναϊκή κοινωνία καί ιδιαιτέρως ή κοι
νωνία τοΰ Παγκρατίου καί τής Κυψέλης διά 
τον απρόοπτον θάνατον τοΰ τέως Ύπαστυ- 
νόμου Α ' καί άνωτέρου Τραπεζιτικού υπαλ
λήλου ’Αθανασίου Μπουκουβάλα.

Μία έπάρατος νόσος, ή οποία τόσον 
σκληρά δοκιμάζει τούς ανθρώπους τής έπο- 
χής μας, συνήντησε στον άδυσώπητον δρό
μον της τον άνυπόπτως καί τιμίως έργαζό- 
μενον ’Αθανάσιον Μπουκουβάλαν διά νά 
τοΰ καταφέρη ενα μοιραΐον πλήγμα, μέ 
τό όποιον προώρως τον έξαπέστειλεν εις τον 
κόσμον τής αίωνιότητος διά νά τον στερή- 
ση από τήν προσφιλή του οικογένειαν τήν 
οποίαν τόσον ήγάπα καί ή οποία είχε τό
σην άνάγκην των φροντίδων του.

Μοΰ είναι δύσκολον, κατά τήν συγκινη
τικήν ταύτην στιγμήν νά έκφράσω τήν ειλι
κρινή θλΐψιν, ή οποία κατέχει όλους ή μάς 
διά τον πρόωρον καί τόσον οδυνηρόν θάνα
τόν του καί ν’ απαριθμήσω τάς άρετάς του καί τάς σημαντικάς υπηρεσίας τάς 
οποίας προσέφερεν εις τήν πατρίδα καί ιδιαιτέρως εις τήν ’Αστυνομίαν καί τό πρώ
τον Τραπεζιτικόν "Ιδρυμα τής χώρας μας, όπου έπί πολλά έτη ύπηρέτησεν.

Θά μάς μείνη αλησμόνητος ή έντιμότης του, ή ευψυχία του, ή αύταπάρνησίς 
του κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, όπως θά μάς μείνη άλησμόνητοςή 
άπέραντος καλωσύνη του. Ξεκίνησε άπό τον 'Αλμυρόν τοΰ Βόλου τό έτος 1920, 
νέος 20 έτών, διά νά καταταγή εις τό στράτευμα καί νά μετάσχη όλων τών έπιχει- 
ρήσεων τής Μικρασιατικής εκστρατείας.

Έ ν συνεχεία κατετάγη έκ τών πρώτων εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, διά νά 
φθάση πολύ σύντομα, μέ τά έξαίρετα πνευματικά έφόδια τοΰ πτυχιούχου τής Νομι
κής, εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Α'.

’Αποχωρήσας έν έτει 1931 τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους υγείας, 
διωρίσθη είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος διά νά έξελιχθή μέχρι τοΰ βαθμοΰ

t ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ



9914 Πένθη : 'Αθανάσιος Μπουκουβάλας

τοϋ Τμηματάρχου. Καί εις την θέσιν ταύτην υπηρετών εύδοκίμως τον εύρε τό 
μοιραΐον.

’Έκλεισε μέσα στην καρδιά του την μεγάλην άποστολήν τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος καί της ’Εθνικής Τραπέζης καί ή το πάντοτε πρόθυμος νά θυσιάση καί 
αυτήν την ζωήν του διά την επιτυχίαν της υψηλής άποστολής των.

Μέ τό έξαίρετον ήθος του καί την καλωσύνην του άφησε δείγματα ιδανικού 
άστυνομικοΰ λειτουργού καί λαμπρού τραπεζιτικού υπαλλήλου, τα όποια θ’ άποτε- 
λέσουν μίαν πολύτιμον κληρονομιάν διά τούς συνεχιστάς τοϋ έ'ργου του.

’Αλλά καί ή κοινωνική δράσις τοϋ ’Αθανασίου Μπουκουβάλα ήτο αξιόλογος.
Θά μοϋ μείνη αλησμόνητος ή μεγάλη ίκανοποίησις τήν οποίαν ήσθάνετο δταν 

έβοήθει πτωχούς καί πάσχοντας, ιδία κατά τάς μεγάλας έορτάς τής Χριστιανοσύνης. 
"Οπως άλησμόνητος θά μείνη καί ή πρόθυμος συμπαράστασίς του εις κάθε φιλαν
θρωπικήν καί κοινωνικήν έκδήλωσιν.

Διά τήν πολύμορφον δράσιν του, ή Πολιτεία τοϋ άπένειμε πολλάς ήθικάς 
άμοιβάς.

’Αγαπητέ φίλε ’Αθανάσιε Μπουκουβάλα,
Θρηνοΰμεν είλικρινά διά τήν τόσον πρόωρον, άλλά καί τραγικήν άπώλειάν 

σου, έμπνεόμενοι όμως άπό τήν φωτοβόλον προσωπικότητά σου καί άπό τήν αγνό
τητα τής ψυχής σου, θά ζώμεν μέ τήν σκέψιν δτι εύρίσκεσαι πάντοτε κοντά μας 
καί θ’ άποτελής παράδειγμα ιδανικού δημοσίου λειτουργού καί έξαιρέτου άνθρώπου.

Άπευθύνων τον τελευταΐον χαιρετισμόν, εύχομαι δπως ό Πανάγαθος Θεός 
χαρίση εις τήν άγαπημένην σου οικογένειαν τήν έξ ύψους παρηγοριάν, τό δέ χώμα 
τής ’Αττικής πού σε λίγο θά σέ σκεπάση νά είναι έλαφρόν.

Αίωνία σου ή μνήμη αγαπητέ μας φ ίλε καί συνάδελφ ε».
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» διερμηνεύοντα τά αισθήματα πένθους ολοκλήρου 

τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ύποβάλλουν εις τούς οικείους τού μεταστάντος τά ολό
ψυχα συλλυπητήρια καί εύχονται δπως ό Κύριος, ό νεκρών καί ζώντων τήν εξου
σίαν έ'χων, χαρίση εις αύτούς τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Αίωνία ας είναι ή μνήμη αύτοΰ.



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Μ Η Ν Ο Σ  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  19 6 1
Κατά τον μήνα ’Οκτώβριον καί άπό 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας

καί Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπό ’Ιατρούς τής εκλογής των οίκοι . . .  810 Μέλη
2) » εις ’Ιατρεία » » » .............. 1.327 »
3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλογής των 215 »
4) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια ........................  15 νέα »
5) Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ’Ιατρεία τοϋ Ν.Α.Π. καί του

Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πειραιώς .............................  4 .042 »

"Ητοι τό Ταμεϊον 'περιέθαλψεν έν συνόλω ..................  6 .409 »
6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των .........  4 .992 Συνταγαί
7) Έχορηγήθησαν εις 46 Μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας . . .  7 .532 Δραχμών
’Από οικονομικής πλευράς ό μήν Σεπτέμβριος έχει ώς έξής :

’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δ ρ α χ μ α ί  ............................... Δρχ. 403.596.—
Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου .................................  )>- 135.425,50

Σ ύ ν ο λ ο ν  έ σ ό δ ω ν  .....................................................  » 539.021,50
Έ ξ ο δ α  .................................................................. ............. » 684.306,90

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

1) Συνταξιούχοι—Μέλη τοϋ Κλάδου 'Υγείας, προσερχόμενοι είς τά γραφεία 
τού Ταμείου, είτε προς καταβολήν τής μηνιαίας εισφοράς των έκ 2%  έπί τοϋ συν
ταξίμου μισθοΰ των, είτε προς πάσης φύσεως έξυπηρέτησίν των, όφείλουσιν άπα- 
ρα.τήτως νά φέρωσι μεθ’ έαυτών, τόσον τό συνταξιοδοτικόν των βιβλιάριον προς 
διαπίστωσιν τής έπ-αυτού σημειουμένης καί ύπό τοϋ άρμοδίου Δημοσίου Ταμείου 
Πληρωμών πραγματοποιουμένης έκ 0,50%  κρατήσεως έπί τής συντάξεώς των υπέρ 
τοϋ Δημοσίου, δτε καί μόνον δικαιούνται νοσοκομειακής καί ’Ιατροφαρμακευτικής 
περιθάλψεως, όσον καί τό οικογενειακόν των βιβλιάριον υγείας, άφ’ ενός μέν προς 
αναγραφήν έπ’ αύτοΰ τής χρονολογίας μέχρι τής οποίας έξώφλησεν έκαστος τάς 
προς τό Ταμεϊον υποχρεώσεις του, άφ’ έτέρου δέ προς είδικώτερον έκάστοτε δι’ 
αύτοΰ έλεγχον παρά τών άρμοδίων υπηρεσιών τοϋ Ταμείου.

2) Δυνάμει έγγράφου 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ('Υπηρεσίας 'Υγειο
νομικής Περιθάλψεως 'Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων Δημοσίου) έφεξής δεν θά 
έγκρίνωνται αί δαπάναι έκτελέσεως ένδοφλεβίων ένέσεων παρά μή ’Ιατρών, καθ’ 
δσον τοΰτο είναι έπικίνδυνον καί άπαγορεύεται έκ τοϋ νόμου. 'Η  έκτέλεσις όμως 
ύποδορείων ή ένδομυϊκών ένέσεων έπιτρέπεται ΜΟΝΟΝ παρά διπλωματούχων 
νοσοκόμων ή Μαιών, παρ’ ών εις τάς σχετικάς άποδείξεις δαπανών δέον ν’ άναγρά- 
φηται εύκρινώς ό αριθμός καί ή χρονολογία τοϋ διπλώματος, ή χορηγήσασα τοΰτο 
’Αρχή κ.λ.π., ώς καί ή διεύθυνσις κατοικίας των.

'Η  ένέργεια ύποδορείων ή ένδομυϊκών ένέσεων παρά πρακτικών νοσοκόμων 
δεν δικαιολογείται έν τή περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, αλλά κατ’ έξαί- 
ρεσιν μόνον, λόγιρ ειδικών τοπικών συνθηκών, είς έπαρχίας ή είς σημεία άπομεμα- 
κρυσμένα τοϋ Κέντρου, έλλείψει Ίατροΰ ή διπλωματούχου νοσοκόμου ή μαίας, 
δπερ θά έκτιμάται παρά τοϋ 'Υγειονομικού ’Ιατρού καί τής άρμοδίας 'Υγειονομικής 
’Επιτροπής.

Ό  'Αρχηγός
Ώς Πρόεδρος τον Κλάδου Υγείας 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ  <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
—Διά Β.Δ. άπενεμήθη ό Σταυρός των Άνωτέρων Ταξιαρχών τοϋ Β' Τάγ

ματος τοϋ Φοίνικος εις τον ’Αρχηγόν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ρακιντζήν 
Θεόδωρον.

—'Ωσαύτως διά Β.Δ. άπενεμήθη ό Σταυρός των Ταξιαρχών τοϋ Β' Τάγ
ματος τοϋ Φοίνικος εις τούς κάτωθι ’Αστυνομικούς Διευθυντάς : κ.κ. 1) 'Υφαντήν 
Δημήτριον, 2) Βασιλάκον Δημήτριον, 3) Τασιγεώργον Κωνσταντίνον, 4) Ταμιω- 
λάκην Γεώργιον, 5) Στρατήν ’Αθανάσιον, 6) Χαλοΰλον Γεώργιον, 7) Κατσικαβέ- 
λον Γεώργιον, 8) Παπαρσενίου Γρηγόριον, 9) Κούκουραν Ίωάννην, 10) Κανελ- 
λάκην Γεώργιον, 11) Ζερβόπουλον Σπυρίδωνα, 12) Κωτσιάν ’Αθανάσιον, 13) Δη- 
μητρόπουλον Χρηστόν, 14) Χατζηελευθερίου Γεώργιον, 15) Τσακρήν Νικόλαον, 
16) Τσαλτάκην Νικόλαον, 17) Κατσώλην ’Απόστολον, 18) Δημόπουλον Βασίλειον, 
19) 'Υφαντήν Κωνσταντίνον, 20) Θεοχαράκην Νικόλαον, 21) Βλάχον Πάϊκον, 
22) Χίου Δημήτριον, 23) Γιαννόπουλον Βασίλειον, 24) Λυκούσην Παναγιώτην, 
25) Κεφαλάν Ίωάννην, 26) Άναστασόπουλον Γεώργιον, 27) Παπαγιάννην Γεώρ
γιον, 28) Μπογιατζόπουλον Εύθύμιον, 29) Διαβάτην Ευάγγελον, 30) Καφαράκην 
’Αθανάσιον, 31) Δουβάραν Δημήτριον, 32) Μόρον Δημήτριον, 33) Γάτσην Ίωάν- 
νην, 34) Βούλγαρην Μιχαήλ, 35) Χανδρινόν Δημοσθένην, 36) Γιαννόπουλον Δημή- 
τριον, 37) Χρυσανθόπουλον Άνδρέαν, 38) Τουζένην Κωνσταντίνον, 39) Κανέλλον 
Γεώργιον καί 40) τέως ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. Δασκαλόπουλον Ίωάννην.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, προήχθησαν εις τον βα
θμόν τοϋ 'Υπαρχιφύλακος έκ τοϋ καταρτισθέντος οικείου πίνακος ικανών, προς 
πλήρωσιν υφισταμένων ισαρίθμων κενών θέσεων, οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Χανιωτά- 
κης Χαράλαμπος καί Στεφανάκης ’Εμμανουήλ.

*
*  *

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' 

τάξεως κ. Δημητρόπουλος Χρήστος. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ ’Αστυνομική) Σώ- 
ματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν 
ευαρέσκειάν του.

—Διεγράφησαν τής δυνάμεως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρ
χίας, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Παπασημακόπουλος Δημήτριος, Ευγενικός Γεώργιος, 
Παπαδατος ’Αριστείδης, Χυτήρης Κωνσταντίνος καί ’Αρβανίτης Φίλιππος.

•—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες : 
κ.κ. Τσιούκας Παναγιώτης καί Υφαντής ’Ιωάννης, διότι έκρίθησαν άκατάλληλοι 
διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί ώς έκ τούτου άνίκανοι νά διορισθοΰν τακτικοί ’Αστυ
φύλακες.

—Διεγράφη τής δυνάμεως τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, 
ό Άστυφύλαξ κ. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, ώς καταστάς σωματικώς άνίκανος 
προς περαιτέρω έκτέλεσιν αστυνομικής υπηρεσίας.
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—Μετετάγη εις τήν κατάστασιν τής Μονίμου Διαθεσιμότητος καί δή τής Β' 
κατηγορίας, άτε πληρουμένων των προς τοϋτο νομίμων προϋποθέσεων άπό τής 24/ 
10/61, ό Άστυφύλαξ κ. Μητσόπουλος Κωνσταντίνος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Ύφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική άμοιβή 
εις τον ’Αστυφύλακα κ. Άναστασόπουλον Ίωάννην, διότι ούτος άναπτύξας εξαιρε
τικήν δραστηριότητα καί έργασθείς μετ’ έξαιρέτου ζήλου καί προθυμίας, άνεκάλυψε 
καί συνέλαβε τήν 21 /8/1961 σπείραν νεαρών κλεπτών, παρ’ ών ώμολογήθησαν δέκα 
κλοπαί έξ αυτοκινήτων καί καταστημάτων.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική 
καί υλική άμοιβή εις τούς : 1) 'Υπαρχιφύλακα κ. Γεβρέκον Δημήτριον καί 2) ’Αστυ
φύλακας κ.κ. Καμαριανάκην Μιχαήλ καί Καλλιτέρην ’Αλέξανδρον, διότι τήν 8/9/61 
καί ώραν 3.50' ο! δύο τελευταίοι, ένεργήσαντες μετ’ εξαιρετικής ψυχραιμίας, παρα
τηρητικότητας καί τόλμης τή συνδρομή τοϋ 'Υπαρχιφύλακος, δστις άφυπνισθείς άπό 
τάς κραυγάς τών συμπλεκομένων ’Αστυφυλάκων μετά κακοποιού, πλησίον τής κα
τοικίας του, προσέτρεξεν εις ένίσχυσιν τούτων καί διά τής εύστοχου καί εγκαίρου 
ένεργείας του, έπέτυχον τήν σύλληψιν τοϋ έπικινδύνου διαρρήκτου Γιαρενίου Κων
σταντίνου, τούτου τραυματισθέντος έλαφρώς ύπό τοϋ έν λόγω κακοποιού.

—Ωσαύτως δι’ άλλης άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ Εσωτερικών, άπενεμήθη 
ήθική καίύλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Χρηστίδην Χρήστον τοϋ Πέτρου, διότι 
ούτος τήν 16.20’ ώραν περίπου τής 22/8/1961, εύρισκόμενος πλησίον τών εις Πάτρας 
Έγκληματολογικών Φυλακών, έκτος ύπηρεσίας καί έν πολιτική περιβολή, καί άντι- 
ληφθείς τον έκ τών ώς άνω φυλακών άποδράσαντα κρατούμενον Κουτρόπουλον 
’Αντώνιον, έτέθη εις καταδίωξίν του καί χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν έξαιρετικήν 
πρωτοβουλίαν, δραστηριότητα, ψυχραιμίαν καί θάρρος, κατώρθωσε νά συλλάβη 
καί όδηγήση τούτον εις τό Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα καί έν συνεχεία εις τάς φυλακάς, 
προκαλέσας διά τής έπιτυχίας του ταύτης ευμενή σχόλια ύπέρ τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος καί τάς ευχαριστίας τού Διευθυντοΰ τών Φυλακών.

*s|e j|c
ΤΟ Π Ο Θ ΕΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Οΐ όρκισθέντες τήν 11/10/1961 εκατόν δέκα (110) δόκιμοι’Αστυφύλακες, 
δι’ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας διωρίσθησαν ώς μαθητευόμενοι 
’Αστυφύλακες, τού διορισμού των λογιζομένου άπό τής ήμέρας τής ορκωμοσίας των 
καί έτοποθετήθησαν ώς κάτωθι :

Α) Ε ί ς  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  ’ Α θ η ν ώ ν :
1) Βλασταράκης Γεώργιος, 2) Τέκος Δημήτριος, 3) Μακρυγιάννης Γεώργιος, 

4) Λάγιος Βλάσιος, 5) Κακαβούλης ’Ιωάννης, 6) Πεπόνας Στέφανος, 7) Γκότσης 
Δημήτριος, 8)Δραγώνας Γεώργιος, 8) Μπερεδήμας Δημήτριος, 10) Κόνιαρης Βα
σίλειος, 11) Μαριόλης Ή λίας, 12) Τσώτας Περικλής, 13) Δελώνας Μιχαήλ, 14) 
Μούζουλας Γεώργιος, 15) Μπαρμπούτας ’Αλέξανδρος, 16) Ψωρογιάννης ’Ιωάννης, 
17) Νέζης Γεώργιος, 18) Μαστρογιάννης Κωνσταντίνος, 19) Στρεμμένος Παναγιώ
της, 20) Γίγας Γεώργιος, 21) Κοσκινάς ’Ιωάννης, 22) Οίκονομίδης Γεώργιος, 23) 
Ράπτης Θωμάς, 24) Ρεπούλιας Κωνσταντίνος, 25) Βασιλάκης Γεώργιος, 26) Ά ρ- 
γυρόπουλος Θεόδωρος, 27) Κατεργάρης Κωνσταντίνος, 28) Βιδάλης ’Ιάκωβος, 
29) Σταύρος Νικόλαος, 30) Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, 31) Καρβούνης Πανα
γιώτης, 32) Τσιπτσάς Κωνσταντίνος, 33) Δραμητινός Γεώργιος, 34) Άσπιώτης
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Σπυρίδων-Άριστείδης, 35) Γυφτάκης Νικόλαος, 36) Μαγρής Τριαντάφυλλος, 37) 
Κακογιαννάκης Μιχαήλ, 38) Γεωργόπουλος ’Ιωάννης, 39) Άναδιώτης ’Αναστάσιος, 
40) Λουκόπουλος Παναγιώτης, 41) Μπέλλος Δημήτριος, 42) Χρύσανθος Θεόδωρος, 
43) Μαροπάκης ’Εμμανουήλ, 44) Άλέξης Γεράσιμος, 45) Καντζούρας Θεόδωρος, 
46) Λουκάκης Χρηστός, 47) Σαμπαζιώτης Παναγιώτης, 48) Βασιλείου Χρηστός, 
49) Παπαζόπουλος ’Ιωάννης, 50) Λαλιώτης Θεόδωρος, 51) Τσαμάλης Σωτήριος, 
52) Λαρκόπουλος ’Αναστάσιος, 53) Μαντάς Νικόλαος, 54) Κοντογιάννης ’Ιωάννης, 
55) Παπανδρέου Σπυρίδων, 56) Λέκκας Θεοφάνης, 57) Άθανασόπουλος ’Ιωάννης, 
58) Σταματίου Ή λίας, 59) Κρητικός Γεώργιος, 60) Χριστοδούλου Δημήτριος, 
61) Κατσαδοϋρος ’Αθανάσιος, 62) Βουνισέας Γεώργιος, 63) Κούτσης ’Ιωάννης, 64) 
Σταπάκης Βασίλειος, 65) Παντελόπουλος Χρηστός, 66) Δημόπουλος Δημοσθένης, 
67) Βάρδας Γεώργιος, 68) Καρυστινός Τάσος, 69) Πλατανιας Γεώργιος, 70) Ά λε- 
ξόπουλος ’Απόστολος, 71) ’Αθανασίου Δημήτριος, 72) Ίωαννίδης Πέτρος, 73) Ά λ - 
μπάνης Λουκάς, 64) Πάντος Παναγιώτης, 75) Κάλφας ’Ελευθέριος, 76) Φίλων 
Εύάγγελος, 77) Καρτσακλής Εύάγγελος, 78) Οίκονομόπουλος Θεοφάνης, 79) Γεωρ- 
γακόπουλος Σταύρος καί 80) Δημητρίου Παντελής.

Β) Ε ι ς  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς :
1) Νέζερης ’Αριστείδης, 2) Μανώλης Δημήτριος, 3) Φωτόπουλος Εύστάθιος, 

4) Πατσιάς ’Αθανάσιος, 5) Κωνσταντίνου Γεώργιος, 6) Διπλάρης Εύάγγελος, 7) 
Τσακαλάκας Γεώργιος, 8) Φίλης Σεραφείμ, 9) Βρεττός Δημήτριος, 10) Κακαρού- 
χας Εύστάθιος, 11) Τσακαλουβέρτος Παναγιώτης, 12) Τσαμπαχανιώτης Μιχαήλ, 
13) Πρατίλας Βασίλειος, 14) Καραμάνης Κωνσταντίνος, 15) Λεμονής Γρηγόριος, 
16) Κουμεντάκος Κούλης, 17) Μελέτης Νικόλαος, 18) Καπνουτζής Δημήτριος, 19) 
Τσαγανός Νικόλαος καί 20) Παναγιωτάκος Πιέρρος.

Γ ) Ε ί ς  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π α τ ρ ώ ν :
1) Παππάς Χρηστός, 2) Μητσόπουλος Λάμπρος, 3) Καρυώτης Νικόλαος, 

4) Μπαλάκας Βασίλειος, 5) Κρανίτης Χρηστός, 6) Δουκάκης Γεώργιος, 7) Λυμπε- 
ρόπουλος Ευάγγελος, 8) Άγγελακόπουλος Βασίλειος, 9) Γεωργίου Γεώργιος καί 
10) Μαλαβίτης Γεώργιος.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙΑΙ Μ ΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

'Ο άστυφύλαξ Παπαϊωάνου ’Ιωάννης, υπηρετών εις τό Μηχανοκίνητον Τμή
μα Πατρών, έπιθυμεϊ να μετατεθή άμοιβαίως μέ συνάδελφόν του τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως ’Αθηνών.
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Ενόπλων Δυνάμεων.


