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Τό νέον μεγαλοπρεπές μέγαρον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς, τό όποιον έγκαινιάσθη τήν 17ην Νοεμβρίου 1961.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ι5ΘΗΜΕ,ΡΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ

ΠΟΛΕΩΝ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Σ : Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Ο Θ. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ
ΟΔΟΙ
Κ Α Α Α Ι Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Υ 12
Τ Η λ ΕΦΩΝΑ:
6 Π - Λ 6 9 & 62P-7PJ
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : ΈτησΙα δραχμαί 60.—'Εξάμηνο; δραχμαί 30.—Τιμή τεύχου; δραχμαί 2.50
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ {
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΈτησΙα
δ ο λ λ ά ρ ι α 3. — ‘Ε ξ ά μ η ν ο ;
δολλάρια
1,3.

ΓΡΑΦΕΙ Α I

ΕΤΟΣ Θ '.

ΑΘΗΝΑΙ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι96Ι

ΤΕΥΧΟΣ 205ον

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
1944
Μέσα στις ολόλαμπρες σελίδες της ένδοξης Ελληνικής Ιστορίας,
υπάρχουν καί μερικές, ευτυχώς ελάχιστες, ποΰ αποτελούν κατάμαυρα
στίγματα, αντίθετα προς τό πνεύμα καί τον πολιτισμό τής αγαπημένης
αυτής χώρας των Θεών. Καί ένα άπό τά στίγματα αυτά είναι ό κόκκι
νος Δεκέμβρης του 1944, οπότε ό κομμουνιστικός τυφώνας πέρασε
άπό την Ελλάδα καί την μετέβαλε σέ κόλασι φλογών, αίματος καί
σιδήρου.
Είναι τόσο έντονα τά γεγονότα, τόσο τρομακτικά, τόσο φρικώδη, τόσο άπαίσια καί τόσο τραγικά, ώστε, καίτοι άπό τότε πέρασαν
17 ολόκληρα χρόνια, νά παραμένουν ζωντανά στή μνήμη μας καί νά
προκαλοΰν καί τώρα άκόμα τά ίδια αισθήματα άγανακτήσεως καί
μίσους, ποΰ προκάλεσαν τότε, γιά τους όργανωτάς καί έκτελεστάς του
Δεκεμβριανού εκείνου άνοσιουργήματος κατά τής Ελληνικής πατρίδος,
κατά τοΰ πολιτισμού καί κατά τοΰ άνθρωπισμοΰ.
"Οπως λοιπόν ένθυμούμεθα καί μελετάμε τίς λαμπρές σελίδες τής
ιστορίας μας, έτσι πρέπει νά ένθυμούμεθα καί νά μελετάμε συγχρόνως
καί τίς σκοτεινές της σελίδες, για νά διδασκώμεθα άπό τά γεγονότα
που εξιστορούνται σ’ αυτές.
Τί έγινε λοιπόν τότε στην Ελλάδα ; Ή ιστορία άναφέρει τά
εξής:
’Ενώ ό Χίτλερ καί ό Μουσολίνι είχαν σκορπίσει τίς σιδηρόφρα
κτες λεγεώνες τους στή χώρα μας καί προσπαθούσαν νά υποτάξουν
τίς υπερήφανες ψυχές τών 'Ελλήνων (κατοχή 1941 έως 1944), ό Στάλιν, ό προ ολίγου σύμμαχός τους (σοβιετογερμανικόν σύμφωνον
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Ν. 'Αρχιμανδρίτου

1939), ό ανώτατος αύτός αρχηγός των κομμουνιστών όλων των χω
ρών του κόσμου, έξαπέστειλεν ανθρώπους τής στέππας στη γαλανή
μας χώρας, οί όποιοι έξεπαίδευσαν στην προδοσία καϊ τό έγκλημα
εκείνους, που άρνήθηκαν την πατρίδα τους, άρνήθηκαντήν Ελλάδα καί
έπίστευσαν στα κηρύγματα μιας υλιστικής ιδεολογίας (αν είναι δυ
νατό νά γίνη χρήσις τού οξύμωρου αύτοϋ σχήματος), τής μαρξιστικής
ιδεολογίας.
Καί οί άνθρωποι αύτοί ώργανώθηκαν καί παρεσκευάσθησαν νά
καταλύσουν την ελευθερία μας, την κοινωνική καί τήν πολιτική, καί
νά μάς δέσουν στο σοβιετικό άρμα, νά μάς κάνουν δούλους τής άπαισιώτερης τυραννίας πού γνώρισε ποτέ ό κόσμος.
Καί γιά τό έγκλημά τους αύτό διάλεξαν τήν εποχή άκριβώς,
δηλαδή τούς τελευταίους μήνες του 1944, πού οί δυνάμεις τής ελευθε
ρίας κατώρθωσαν ν’ άναγκάσουν τούς φασίστες καί τούς ναζί νά έγκαταλείψουν τήν Ελλάδα.
Ώργίασαν, τότε, οί ελάχιστοι αύτοί εγκληματίες, έκαναν τόσα
τερατουργήματα, ώστε νά διερωτάται κανείς σήμερα, πώς κατώρθω
σαν τά όργανα αύτά τής Μόσχας, πού είχαν άνθρώπινη μορφή, νά
ξεπεράσουν σε άγριότητα τά αίμοβόρα θηρία τής Ζούγκλας. Γιατί
επί τέλους, τά άγρίμια επιτίθενται στά θύματά τους, τά θανατώνουν
καί κατόπιν τά καταξεσχίζουν καί τρώνε τις σάρκες τους. Τά Δεκεμβρια
νά όμως τέρατα έβασάνιζαν προηγουμένως κατά τρόπο φρικώδη τά
θύματά τους.
‘Η Παγκόσμιος Ιστορία άναφέρει με φρίκη ότι ό Κροϋμμος έπινε
τό κρασί του σε κύπελλα καμωμένα άπό τά κρανία τών εχθρών πού
σκότωνε, καί ή κόλασις τού Δάντη, τό πνευματικό αύτόάριστούργημα,
παρουσιάζει πολλές εικόνες γιά τά μαρτύρια πού ύφίσταντο οί κο
λασμένοι.
Μά ό κόκκινος Δεκέμβρης τού 1944 τούς ξεπέρασε, γιατί παρου
σιάζει γεγονότα φρικτώτερα καί άνώτερα οποιοσδήποτε εγκληματι
κής φαντασίας.
Είναι άδύνατο νά πιστέψη κανείς σήμερα ότι ύπήρξαν τότε
άνθρωπόμορφα τέρατα, πού έσταύρωσαν ιερωμένους, πού γέμισαν
κουβάδες μέ άνθρώπινα μάτια, πού έγδαραν ζωντανούς άνθρώπους,
πού ύποχρέωσαν άλλους νά φάνε τό μάτι τους, τό όποιο τούς τό
έβγαλαν μέ πηρούνι, πού έσφαζαν μέ πριόνια καί πού κατασκεύασαν
καπνοσύρριγγες (πίπες) άπό άνθρώπινα κόκκαλα γιά νά θυμούνται
τά Θύματά τους.
Καί τά θύματα τών θηριωδιών αύτών δέν ήσαν ούτε γαιοκτή
μονες, ούτε άριστοκράτες, ούτε πλούσιοι κάν. ~Ησαν άνθρωποι τού
λαού, ήσαν εργάτες, ήσαν δάσκαλοι, ήσαν ιερωμένοι, ήσαν έπαγγελ-
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ματίες, ήσαν μαθηταί, ήσαν νεαρά κορίτσια, ήσαν ανάπηροι, ήσαν
επιστήμονες, ήσαν αστυνομικοί, που τό μόνο τους σφάλμα ΰπήρξεν
ότι αγαπούσαν τήν πατρίδα τους, τήν Ελλάδα.
’Αλλά ενώ με τά έργα τους αυτά νόμιζαν οι κομμουνισταί ότι
θά κατορθώσουν νά τρομοκρατήσουν τους έθνικόφρονας, τους πατριώ
τες που πίστευαν στήν ελευθερία, πέτυχαν τό αντίθετο.
Γιατί τό αίσθημα τής ελευθερίας έκανε ώστε νά δοθή άπό τά
παιδιά των Ελλήνων καί στήν ερυθρά κομμουνιστική τυραννία, που
βάσταξε ένα μήνα, ή άπάντησι καί τό μάθημα που είχε δοθή προη
γουμένως στή ναζιστική καί στή φασιστική τυραννία.
"Ετσι έκλεισε ό ματωμένος Δεκέμβρης του 1944.
’Από τά ιστορικά γεγονότα άντλοΰν συνήθως οί λαοί διδάγμα
τα. Καί οί μαύρες λοιπόν αυτές σελίδες τής ιστορίας μας, άς αποτε
λούν δίδαγμα γιά τις έπερχόμενες γενεές, γιά τους άδελφούς μας Κυ
πρίους, γιά κάθε ελεύθερο καί πολιτισμένο λαό, είτε μικρό, είτε μεγάλο,
ότι ό κομμουνισμός δεν αποτελεί, δεν άπετέλεσε ποτέ ιδεολογία, άλλά
έγκλημα κατά τής έννοιας τής κοινωνικής ελευθερίας, κατά τής έννοιας
τού πολιτισμού καί κατά τής έννοιας τού ανθρωπισμού.
Καί άς ένθυμούμεθα, καί άς τιμούμε πάντοτε τους ήρωες καί τούς
μάρτυρες πού έπεσαν, γιά τά πανανθρώπινα αύτά ιδανικά, τά οποία
αφού έγεννήθησαν καί μεγάλωσαν στήν Ελλάδα, άπλώθηκαν κατόπιν
σ’ όλο τον κόσμο καί φράζουν άπό τότε τό δρόμο σέ κάθε απόπειρα
των κομμουνιστών καί όποιωνδήποτε τυράννων νά τά καταλύ
σουν.
Ν. Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΤΡΟ ΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗ Μ ΑΤΑ
ΠΡΟΑΗΨ ΙΣ Κ Α Ι Κ ΑΤΑΣΤΟ Λ Η Α ΥΤΩ Ν (1)
'Υπό τοΰ πρώην Έφέτου, Κυβερνητικού πράκτορος εις
τά Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια, Δικηγόρου, Γεν.
--------------------------Γραμματέως της «Ελληνικής Εταιρείας ΙΙοινικοϋ Δι--------------------------καίου», Μέλους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου της «Δ ιε
θνούς 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου» κ. ΧΡ. Π. ΓΙΩΤΗ

Προοίμιον.
Ά φ ’ ής ή σημαντική άνάπτυξις των μηχανών της συγκοινωνίας έσχεν ώς συνέ
πειαν την κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους αισθητήν άπό ήμέρας εις ήμέραν
αΰξησιν των μή έκ προθέσεως (των έξ άμελείας) ποινικών παραβάσεων, οί έγκληματολόγοι δλων τών Χωρών δεν έπαυσαν άσχολούμενοι μέ το ενδιαφέρον τοϋτο θέμα.
Διεθνείς συσκέψεις, ώς λ.χ. τό έν έτει 1957 συνελθόν έν Μιλάνω Διεθνές Συνέδριον περί προλήψεως τών ποινικών παραβάσεων κατά τής άνθρωπίνης ζωής καί
σωματικής άκεραιότητος, ή έν έτει 1958 συνελθοϋσα έν Παρισίοις πρύς σύσκεψιν
έπιστημονική συγκέντρωσις ύπό τον τίτλον «Γάλλο—βελγο—λουξεμβουργικαί ήμέραι ποινικού δικαίου», ή έν έτει 1958 (2 ’Οκτωβρίου) γενομένη έν Βρυξέλαις διεθνής
ειδική σύσκεψις έγκληματολογίας περί προλήψεως τών έξ άμελείας έγκλημάτων
άνέπτυξαν καί συνεζήτησαν τάς διαφόρους έπί τοΰ θέματος άπόψεις κ.ά. Έδημοσιεύθησαν έξ άλλου έκθέσεις καί έργα τών μάλλον ειδικών συγγραφέων (2) εις τρόπον
ώστε τό έν λόγω θέμα, αν καί δέν διεφωτίσθη είσέτι όριστικώς, έμφανίζεται έν τούτοίς άρκούντως προκεχωρημένον. Φρονώ δθεν πλεοναστικόν νά περιλάβω εις τήν πα
ρούσαν είσήγησιν (rapport) συνολικήν άνάπτυξιν τοΰ θέματος. Θά περιορισθώ δθεν
νά έκθέσω ένταϋθα σκέψεις μου τινάς, αί όποΐαι μέ ήγαγον εις τά συμπεράσματα, τά
όποια έκθέτω έν τέλει τής παρούσης, χωρίς έν τούτοις νά παραλείψω νά ρίψω έν βλέμ
μα έπί άπόψεων τινων, έμφανιζουσών κατ’ έμήν γνώμην ίδαίτερον ένδιαφέρον.

I. “Απόψεις χινές περί τής «ρύσεως τώ ν έξ άμελείας ποινικών
παραβάσεων.
Μεταξύ τών τεχνικών μέσων, τά όποια άποτελοΰν τήν αιτίαν άθελήτων προσ
βολών κατά τής άνθρωπίνης ζωής καί σωματικής άκεραιότητος, έκείνη ή οποία έμφανίζει κατά τήν σύγχρονον έποχήν τον μεγαλείτερον άριθμόν θυμάτων—χωρίς έν
τούτοις νά ύποτιμώμεν καί τάς διά τών άλλων μέσων προκαλουμένας—είναι αί συγκοινωνιακαί μηχαναί κυκλοφορίας, τών οποίων ό αριθμός τών θυμάτων, συμφώνως
προς τάς είς τάς διαφόρους Χώρας δημοσιευομένας έκάστοτε στατιστικάς πληροφο
ρίας, αυξάνει συνεχώς πανταχοΰ, ομοίως δέ καί έν Έλλάδι, δπου τό κακόν άπό ήμέ
ρας είς ήμέραν καθίσταται άνησυχητικόν. 'Οπωσδήποτε δμως δέον νά τίθενται κατά
(1) Τό παρόν άρθρου έδημοσιεύθη είς τήν έν Παρισίοις έκδιδομένην Revue Internationale
de Droit Penal, 32me annee, ηος 3-4, p. 1253-1259, Paris 1961. Άπετέλεσεν είσήγησιν (rap
port) έπί τοΰ ύπ’ άριθ. 1 θέματος τοΰ τεθέντος είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τοΰ έν Λισσαβώνι της
Πορτογαλίας κατά Σεπτέμβριον 1961 συνελθόντος 8ου Συνεδρίου της «Διεθνούς Εταιρείας Ποινι
κού Δικαίου» (Association Internationale de Droit Ρέηάΐ). Τό έν λόγω Ιον θέμα εΐχεν ώς
έξης: «Προβλήματα έμφανισθέντα είς τό σύγχρονον ποινικόν δίκαιον λόγω της αύξήσεως τών έξ
άμελείας (άνευ προθέσεως) ποινικών παραβάσεων».
Τό προηγούμενου, 7ον Διεθνές Συνέδριου τής Διεθνούς ταύτης Εταιρείας, είχε συνέλθει έν
Άθήναις κατά μήνα Σεπτέμβριον 1957 ("Ορα καί « ’Αστυνομικά Χρονικά», Έ τος Στ' (1958) σ.
5386, 5441, 5495, 5530, 5587 5635 καί 5680).
(2) A ltavilla La colpa, Angiolini Dei deliticolposi, Kearney Sur les statistiques, Piret
Roche Sur la psychologie en la rnatiere, Th6o Collignon Prophylaxie de la circulation routicre, in Etudes Internationales de Psycho-sociologie criminelle, no 2, 1956, κλπ. κλπ.
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μέρος τά περιστατικά τά προκαλούμενα τυχαίως ή έξ άνωτέρας βίας, τα όποια ώς έκ
της φύσεώς των δεν είναι επιδεκτικά προλήψεως.
’Από της άπόψεως της φύσεως τοϋ προσβαλλομένου άγαθοϋ, τά συμβάντα
τής οδικής κυκλοφορίας δύνανται νά διαιρεθούν εις τρεις κατηγορίας, ήτοι κατά τής
άλλοτρίας περιουσίας, κατά τής σωματικής άκεραιότητος καί κατά τής ζωής. ’Εν
ταύθα έπίσης πρέπει νά έξαιρεθοΰν άπό τοϋ εσωτερικού τής πρώτης κατηγορίας—ώς
μη έμπίπτοντα κατ’ άρχάς είς τον κύκλον μέ τον όποιον άσχολούμεθα, ήτοι εντός των
έξ άμελείας παραβάσεων τοϋ ποινικοΰ δικαίου—τά συμβάντα εκείνα, τά όποια τελεσιουργοΰνται προσποιητά έπί τω σκοπώ νά επιτύχουν οί δρασται άποζημίωσιν άθέμιτον άπό τήν ένδιαφερομένην άσφαλιστικήν έταιρίαν. Κατωτέρω θέλομεν έπανέλθει
έπί τής τελευταίας ταύτης μορφής συμβάντων.
Διά των άμέσως άνωτέρω ενδιαφερομένων εξαιρέσεων έλαττοΰται, ούχί όμως
ούσιωδώς, ό συνολικός άριθμός των περί ών ό λόγος έμφανιζομένων παραβάσεων,των
όποιων όμως ό άριθμός παραμένει πάντοτε άξιόλογος καί άνησυχαστικός. ’Απαιτεί
ται κατά συνέπειαν μάλλον έπι με μέλη μένη μελέτη περί τής φύσεως των έξ άμελείας
ποινικών παραβάσεων, ώς άναγράφεται καί είς τήν ύπομνηματικήν άνάπτυξιν (1)
τοϋ είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τοϋ 8ου Διεθνούς Συνεδρίου περιληφθέντος θέματος,
έπί τω σκοπώ ν’ άναζητηθοΰν τά άποτελεσματικώτερα δυνατά μέσα προς έπίτευξιν
έξαλείψεως ή μάλλον άξιολόγου έλαττώσεως τών τοιούτων ποινικών παραβάσεων
μετά τών άποτελεσμάτων αύτών.
Διά νά μή άπομακρυνώμεθα άπό τήν μικράν έκείνην έξάρτησιν, ή οποία, ώς
κοινώς πιστεύουν άκόμη αί άνθρώπιναι κοινωνίαι, συνδέει τήν «πράξιν» παντός άνθρώπου μετά τής «βουλήσεώς» του, τήν δέ τελευταίαν ταύτην μετά τής καταστολής,
πρέπει—προς τό συμφέρον τής κοινωνικής άμύνης—νά παραδεχθώμεν, διά τάς έξ
άμελείας ποινικάς παραβάσεις, τήν έπιχειρηματολογίαν τοϋ διαχωρισμοΰ τής «βουληθείσης πράξεως» άπό τό «μή βουληθέν άποτέλεσμα». Διά τής διακρίσεως ταύτης,
(1) Ή σύν τ φ θέματι τούτω ύποβληθεϊσα εις τό έν Λισσαβώνι συνελθόν 8ον Διεθνές Συνέ
δρων Ποινικού Δικαίου ύπομνηματική άνάπτυξις ή μάλλον έπεξήγησις, έχει ώς έξης: « Ή ταχεία
» άνάπτυξις τών τεχνικών μέσων αυξάνει τον έκ της άσκήσεως ώρισμένων δεξιοτήτων κίνδυνον.
» Μία άμέλεια, καί ή μικροτέρα άκόμη, ή παραμέλησις της τηρήσεως τών συνήθων θεωρουμένων
κανόνων της κινήσεως, δύνανται νά προκαλέσουν βαρείας συνέπειας, αί όποΐαι θέτουν έν «κινδύνφ»
» την ζωήν ή τήν σωματικήν άκεραιότητα άλλων άτόμων.
«Τό φαινόμενον τοϋτο είναι ιδιαιτέρως έμφανές είς τήν οδικήν κυκλοφορίαν, οπού ό άριθμός
» τών άνθρωποκτονιών καί τών σωματικών βλαβών αυξάνει ταχύτατα είς τάς πλείστας Χώρας καί
» φθάνει μέχρις άριθμών άξιοθρηνήτων. ’Αποτελεί τοϋτο μίαν μόνον τών πολλών πλευρών γενικω» τέρας έξελίξεως, ή οποία έκδηλοΰται καί κατά τήν άνάπτυξιν άλλων μέσων μεταφοράς (σιδηρο» δρόμων, άεροπλάνων κ λ π .), τών έν βελτιώσει μέσων βιομηχανικής παραγωγής (π.χ. ήλεκτρικής
» ή άτομικής ένεργείας) ή άκόμη καί κατά τήν έξάσκησιν τών κοινώς χαρακτηριζομένων έπαγγελ» μάτων άνωτέρας σημασίας (Ιατρικής, χειρουργικής, φαρμακευτικής, μηχανικής τέχνης κλπ.).
Ή άνησυχητική αΰτη αδξησις τοϋ άριθμοΰ τών προσβολών τής σωματικής άκεραιότητος
» άποτελεϊ σοβαρόν κίνδυνον διά τήν Κοινωνίαν, ή οποία ώς έκ τούτου είναι υποχρεωμένη νά άντι» δράση είς τό κακόν διά τής καθιερώσεως ρυθμιστικών διατάξεων έπί μάλλον καί μάλλον συγκε» κριμένων, ώς καί διά τής θεσπίσεως νομοθετημάτων υίοθετούντων άστικήν ή καί ποινικήν εύ« θύνην τοϋ υπαιτίου τοϋ πταίσματος ή τής άνωμάλου συμπεριφοράς, ή όποια υπήρξε γενεσιουργός
» τής ζημίας.
Ή έφαρμογή ποινικών διατάξεων είς τάς κατηγορίας ταύτας τών παραβάσεων θέτει ποικίλα
προβλήματα, τά όποια πρέπει νά έρευνηθοΰν:
«α) Ποια είναι ή φύσις τοϋ άνευ προθέσεως ποινικοΰ πταίσματος, ώστε νά δικαιολογήται
» διά τής ποινής κατασταλτική παρέμβασις τής Πολιτείας;
« β ) Τό κατασταλτικόν μέσον πρέπει νά έκλεγή μέ βάσιν τήν βαρύτητα τοϋ πταίσματος ή έν
» άναλογία προς τό μέγεθος τής προσγενομένης ζημίας;
«γ ) Ποια είναι τά καταλληλότερα μέσα διά τήν πρόληψιν ή τήν καταστολήν τών τοιούτων
» παραβάσεων;
«δ) Είς ήν περίπτωσιν γίνεται έφαρμογή ποινής στερητικής τής έλευθερίας έπί τών τοιού» των έγκληματιών, ύπό ποιον σύστημα πρέπει νά έκτελήται αΰτη;».
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την οποίαν ποιείται ό Garraud (1), ύποστηριχθείσης έσχάτως καί ύπό τοϋ Bekaert (2), διατηρείται εις τάς έξ άμελείας ποινικάς παραβάσεις τό ποσοστόν αύτό τής
βουλήσεως, τό όποιον δικαιολογεί την άπό μέρους τής Πολιτείας παρέμβασιν διά
τής κατασταλτικής δυνάμεως τής ποινής (3), άναγκαίας οΰσης χάριν τοϋ μέσω τοϋ
παραδειγματισμού έπερχομένου έκφοβιστικοΰ αποτελέσματος, έν συναφεία πάντοτε
μέ προληπτικά κυρίως διοικητικά μέτρα, διά την προφύλαξιν τής Κοινωνίας άπό άντικοινωνικάς συμπεριφοράς. Έ ξ άλλου, δεν μοι φαίνεται ορθόν τό άντίθετον επιχείρημα
τοϋ Herzog (4), τό συνιστάμενον εις τό δτι ό άμέσως προηγηθείς συλλογισμός χω
λαίνει κατά τό δτι οί δρασται παραβάσεών τινων έξ άμελείας, ώς λ.χ. εις τήν περίπτωσιν άναπτύξεως ύπορβολικής ταχύτητος ή τής άψηφήσεως τοϋ δικαιώματος τής
προτεραιότητος, π ρ ο β λ έ π ο υ ν τό άποτέλεσμα τής πράξεώς των, λόγω τοϋ δτι
είναι τοϋτο προφανές, καί κατά συνέπειαν εύρίσκονται ουτοι έν καθαρώ «δόλω»,
κατά τήν άποψιν ταύτην τοϋ άντιθέτου τούτου έπιχειρήματος. "Οπως θέλω κατωτέρω
έκθέσει, έν τή έπομένη ιδία παραγράφω, ή ύπερβολική ταχύτης κατά περιφρόνησιν
τοϋ κινδύνου, εις τόν όποιον αυτός οδτος ό οδηγός έκθέτει καί έαυτόν, έπηρεάζει
δυσμενώς τήν βιο-ψυχικήν αύτοΰ κατάστασιν, εις τρόπον ώστε ή «προσοχή» μετά
των συναφών αυτή διανοητικών λειτουργιών ύφίστανται αυτόματον μείωσιν έντάσεως' ύπό τοιαύτας δέ προϋποθέσεις είναι εύνόητον, οτι ό σύνδεσμος μεταξύ τής
«ηθελημένης πράξεως» καί τοϋ «άποτελέσματός» της αν μή διακόπτεται πλήρως,
χαλαροΰται δμως αίσθητώς. "Οθεν άδυνατοΰμεν νά δεχθώμεν έν προκειμένω υπαρξιν
«δόλου» ύπό τήν άληθή τής λέξεως έννοιαν, ώς άξιοι ή προρρηθεΐσα αντίθετος γνώμη.
Ό νέος Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ τοϋ έτους 1950διατυπών τόν ορισμόν τής έξ άμε
λείας πράξεως διά τοϋ άρθρου αύτοΰ, 28, δίδει εις τήν «προσοχήν» τήν προσήκουσαν
θέσιν, ώς έξής: «Έ ξ άμελείας πράττει δστις ένεκεν έλλείψεως τής «προσοχής ήν
» ώφειλεν έκ τών περιστάσεων καί ήδύνατο νά καταβάλη, εϊτε δεν προεϊδε τό έκ τής
» πράξεώς του παραχθέν άξιόποινον άποτέλεσμα, εϊτε προεϊδε μέν τοϋτο ώς δυνατόν,
» έπίστευσεν δμως δτι δεν θά έπήρχετο».
Ά λ λ ’ δμως ή προσοχή, αν καί κατευθυνομένη ύπό τής βουλήσεως, ύπόκειται
ούχ ήττον εις έφελκώσεις ή έκτροπάς έκ ποικίλων αιτίων, εϊτε έσωθεν έκ τής ένδοψυχικής καταστάσεως τοϋ άνθρώπου, εϊτε άπό έξωτερικάς έπιδράσεις προερχομένων,
εϊτε καί ταυτοχρόνως έκατέρωθεν έν δεδομένη τινί περιστάσει. Δεδομένου δτι έκα
στος άνθρωπος έχει ιδίαν έκ φύσεως σύνθεσιν, σωματικήν τε καί ψυχικήν, τό πλήθος
καί ή ποικιλία τών προμνημονευθέντων αιτίων είναι κατά συνέπειαν δυνατόν νά άπεργασθοΰν έν δεδομένη τινί στιγμή έν σύμπλεγμα έπιδράσεων έπί τής «προσοχής» τοϋ
άνθρώπου, μέ άποτέλεσμα ή νά τήν έντείνουν ή άλλαι νά τήν καταλύσουν μερικώς ή
πλήρως.
'Η προϊοϋσα άνάπτυξις τών μηχανών τής συγκοινωνίας άπαιτεϊ άπό τόν άν
θρωπον νά χρησιμοποιή τάς φυσικάς αύτοΰ δυνάμεις καί δεξιότητας (καταλλήλους
άπό φύσεως διά τήν προσωπικήν του έξυπηρέτησιν) εις προσπάθειας σωματικάς τε
καί πνευματικάς ύπερβαινούσας κατ’ έντασιν, ιδία εις δύσκολους τινάς περιστάσεις,
τάς φυσικάς ικανότητας καί αύτοΰ τοϋ «μέσου άνθρώπου». Τοϋτο έχει ώς άποτέλεσμα,
ώστε ή δεδομένη πράξις άνθρώπου τίνος νά έπιφέρη άνεπιθύμητον άντανάκλασιν οχι
μόνον έπί έαυτοΰ, άλλά έπίσης έπί άλλων άνθρώπων ή άντικειμένων. Έ ν τούτοις, ή
πείρα διδάσκει, δτι ό «μέσος άνθρωπος» είναι άπλοϋν έπινόημα, τό όποιον δεν έκπροσωπεϊ εϊμή άβέβαιόν τινα άριθμόν άνθρώπων, εύρισκομένων εις τό μέσον τών έτέρων δύο κυρίων κατηγοριών, δηλαδή μεταξύ τών προνομιούχων τής φύσεως άφ’ ένός,
(1)
(2)
(3)
(4)

Traite de Droit Penal, I, no 292.
Έ ν Revue de Droit Penal et de Criminologie, Bruxelles, ϊτ . 1954-55, σελ. 244.
ή καί τοϋ «μέτρου ασφαλείας».
εις τήν αυτήν ώς έν σημ. 4 Revue, Ιτ. 1958, σελ. 93.
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οί όποιοι διά των έξαιρετικών αύτών διανοητικών ή σωματικών ικανοτήτων—ύπό
διαφόρους όμως άτομικούς συντελεστάς διακλαδουμένων—έπιτυγχάνουν νά έξέλθουν
έπιτυχώς άπό μίαν έντυχοϋσαν αύτοϊς δύσκολον περίστασιν, ήν δεν θά ήδύνατο νά
ύπερνικήση ό «μέσος άνθρωπος», καί έξ άλλου έκείνων τών οποίων αί φυσικαί έν
προκειμένη ικανότητες, ώς λ.χ. ή έτοιμότης πνεύματος, σωματική εύελιξία ή ρώμη
κ.τ.τ., αν καί κανονικαί—διακλαδούμεναι καί αύται κατά άτομικούς συντελεστάς—,
εύρίσκονται είς βαθμόν ήσσονα τών τοϋ «μέσου άνθρώπου» καί έπομέμως τά άτομα
ταϋτα δέν θάήδύναντο ίσως έν δεδομένη στιγμή νά έξέλθουν μιας συνδρομής περιστά
σεων ώς θά ήδύνατο ό «μέσος άνθρωπος». Προσθετέον εις τάς παρατηρήσεις ταύτας,
ότι ή έκπαίδευσις καί ή πείρα συντελούν κατά τό μάλλον καί ήττον είς τό νά βελτι
ώσουν τάς ικανότητας παντός άτόμου, έν συναρτήσει πάντοτε προς την φυσικήν αύτοΰ
ιδιοσυγκρασίαν. Έ πί πλέον τών ρηθέντων, αί μηχαναί κατασκευάζονται συνήθως
είς τά έργοστάσια έν όψει τού «μέσου άνθρώπου» άπό άπόψεως σωματικής καί
πνευματικής συγκροτήσεώς του (δέν είναι, πράγματι, δυνατόν νά κατασκευάζωνται
έν τοϊς έργοστασίοις μηχαναί προσαρμόσιμοι άποκλειστικώς καί είδικώς είς έκαστον
άτομον). ’Ιδού ποικίλα αίτια έμποδίζοντα τήν προσπάθειαν τού δικαστοΰ ν’ άποκαλύψη τον βαθμόν τής ΐκανότητος άτόμου τίνος είς τό νά στρέψη προσηκόντως τήν
προσοχήν του είς τά πιθανά άποτελέσματα έπιχειρουμένης πράξεώς του κατά τον
χειρισμόν μηχανής τίνος ή νά κρίνη άν ό τυχόν έπιχειρηθείς έλιγμός, είναι ή οΰ προϊόν
άμελοΰς ένεργείας τού οδηγού.
Προς τον άνωτέρω σκοπόν οφείλει ό δικαστής νά προσπαθήση νά διαγνώση
καλώς καί έμβαθύνη είς τάς πτυχάς τής π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς τού ύπό τήν κρίσιν
αύτοΰ άτόμου, έγχείρημα πλήρες μεγαλείου έν τή θεωρία, άλλά έδαφος πλήρες άκανθών είς τάς αίθούσας τών δικαστικών συνεδριάσεων, ιδία προκειμένου περί έρεύνης
γινομένης προ τής διαπιστώσεως τής ένοχής, ίνα άποκαλυφθή ένδεχομένη έλλειψις
τής «προσοχής», ήν ώς έκ τής άτομικής του ιδιοσυγκρασίας ήδύνατο έν συγκε
κριμένη περιστάσει νά καταβάλη καί επομένως ΰπαρξις πλημμελούς συμπεριφοράς,
έξ ής άπέρρευσεν έπιζήμιον άποτέλεσμα. (*)
Έ ν τή έπομένη παραγράφω θά έρευνήσωμεν τήν φύσιν τής συνήθους συμπερι
φοράς τών όδηγών οχημάτων άναπτυσσόντων υπερβολικήν ταχύτητα.
II. Ή υπερβολική ταχύτης καί ή περιφρόνησις τοΰ κινδύνου.
Ή συμπεριφορά τού οδηγού οχήματος είναι τό άποτέλεσμα συνδυασμού ποι
κίλων αιτίων, κυρίως ψυχικών, ιδίως είς έκαστον άτομον συνθέσεως, ώς εΐπομεν έν τή
προηγουμένη παραγράφω. Κατά γενικόν όμως κανόνα ή ψυχική αότη κατάστασις
περιβάλλεται ύπό ένός ιδιορρύθμου εύαρέστου συναισθήματος τό όποιον καταλαμβά
νει είς μείζονα ή έλάσσονα βαθμόν πάντα άνθρωπον όδηγοΰντα μηχανήν κινουμένην.
Τό εύάρεστον τούτο συναίσθημα, τό όποιον δύναται ν’άποκληθή «ηδονή τής ταχύτητος»,
είναι τόσον ισχυρόν ώστε νά καθιστά άτονον καί αύτό τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως, ό δ’ ύπ’ αύτοΰ κατεχόμενος ν’ άψηφή άσυναισθήτως καί τον προσωπικόν έ'τι
έαυτοΰ κίνδυνον. Είναι άληθώς· περίεργον, άλλ’ άποτελεϊ πραγματικότητα, τό ότι
τό συναίσθημα τούτο έκτρέπει τήν «προσοχήν» τοΰ οδηγού άπό πάσαν άλλην μέρι
μναν έκτος τής άπολαύσεως τής ηδονής τής ταχύτητος.
Είναι εΰκολον νά διαπιστώση τις τά άνωτέρω έν τή καθημερινή ζωή, παρατηρών
οτι οί οδηγοί αύτοκινήτων οχημάτων—θά ήδυνάμην νά εϊπω, άκόμη καί οί πλέον
περιεσκεμμένοι—οσω μεγαλειτέραν άναπτύσσουν ταχύτητα, τόσω μάλλον ύφίστανται τον πειρασμόν νά άναπτύξουν έτι μείζονα, άκόμη καί άν ούδεμία ύφίσταται άνά(1) Σημ. Είς τό κεφάλαιον της διαγνώσεως τής π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς
μένου ή ήμετέρα Νομοθεσία καί ή Πραξις εύρίσκονται είσέτι είς τά σπάργανα.

του κατήγορον-

9926

Χρ. Π. Γιώτη : Τροχαία ατυχήματα, πρόληψις καί καταστολή αυτών

γκη αύξήσεως της ταχύτητος διά την έπίτευξιν τοϋ σκοπού, τον όποιον διά τής δια
δρομής των έπιδιώκουν.
Εις την ιδιορρυθμίαν ταύτην βλέπομεν μίαν μορφήν τής φυσικής τάσεως τοϋ
άνθρώπου προς τήν πρόοδον. 'Η τοιαύτη τοϋ όδηγοΰ οχήματος τάσις, δεν έχει χαρα
κτήρα επιθετικόν, ώς τινες φρονοΰσιν, άλλ’ αποτελεί, κατ’ έμήν γνώμην, τμήμα ή
έκδήλωσιν τής άνθρωπίνης ΐδιότητος, τήν οποίαν ό Montesquieu άνέσυρεν εις τό
φως διά τής άξιομνημονεύτου φράσεως : «αποτελεί συμπέρασμα πείρας αιώνων,
τό δτι πας άνθρωπος, κατέχων έξουσίαν, τείνει νά καταχρασθή αυτής· προχωρεί έως
δτου συνάντηση φραγμόν (lim ites)». Μήπως ό άνθρωπος ό οδηγών έν αύτοκίνητον
δχημα, δέν έχει άρά γε πράγματι υπεροχήν έπί των όμοιων του, υπεροχήν έν τή ταχύτητι υπέρ τάς φυσικάς δυνάμεις παντός άνθρώπου;
Τό συναίσθημα δμως τοΰτο δέν είναι άναπότρεπτον. 'Η έτέρα βιο-ψυχική ίδιότης τοϋ άνθρώπου, ή «προσοχή», ύποκειμένη εις τήν «βούλησιν», θά δυνηθή νά
στρέψη τήν σκέψιν τοϋ όδηγοΰ έ γ κ α ί ρ ω ς προς τάς ένδεχομένας άνεπιθυμήτους
συνέπειας τής τοιαύτης αύτοΰ συμπεριφοράς καί ά π ο φ ύ γ η ούτος ν’ άναπτύξη
υπερβολικήν ταχύτητα πριν ή καταστη αιχμάλωτος τοϋ έξ αύτής προκύπτοντος συν
αισθήματος, άλλ’ άμελεϊ ή παραλείπει έν δεδομένη τινί περιστάσει νά πράξη τοΰτο.
Ένταΰθα κεϊται τό πταίσμα του.
Τοιοϋτοι λόγοι μέ ήγαγον έν τή προηγουμένη παραγράφω εΐςτό νά άποκρούσω
τήν έκφρασθεΐσαν γνώμην, δτι ό οδηγών μέ υπερβολικήν ταχύτητα όχημα π ρ ο 
β λ έ π ε ι άναγκαίως τάς επιβλαβείς συνέπειας τής συμπεριφοράς του, ένεκα τοϋ
δτι αύται είναι π ρ ο φ α ν ε ί ς , καί έπομένως—κατά τήν γνώμην ταύτην—διατελεΐ
έν δόλω. ’Ακριβώς δμως τό «προφανές» τοΰτο καλύπτεται έν τη συνειδήσει τοϋ όδη
γοΰ ύπό τής άνω έκτεθείσης ιδιορρύθμου βιο-ψυχικής αύτοΰ καταστάσεως υπό τής
όποιας άφήκεν έαυτόν νά καταληφθή διά τής άναπτυχθείσης ύπ’ αύτοΰ υπερβολι
κής ταχύτητος, άμελήσας οΰτω νά προΐδη ή πιστεύσας δτι δέν θά έπήρχετο τό
άξιόποινον αποτέλεσμα.
(Συνεχίζεται)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, δτι τό προσπέρασμα έχει καί τούς κινδύνους του και πρέπει νά γίνεται
μέ μεγάλη προσοχή. Ό τα ν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο π ο ύ σας
έμποδίζει νά βλέπετε πρός τά δεξιά σας, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα,
ώστε νά σταματάτε άμέσως άν παραστή άνάγκη.

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α ΟΡΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
(’Άρθρα 1 - 4 Π. Κ. )
'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ
(Σ υνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

II. Τίς ό επιεικέστερος νόμος.
Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α έκ τ ή ς ν ο μ ο λ ο γ ί α ς :
Το θέμα τής έφαρμογής του νόμου τοΰ περιέχοντας τάς εύμενεστέρας διά τον
κατηγορούμενον διατάξεις, άπη σχόλη σε πολλάκις την νομολογίαν ημών. Έ πί τοΰ
προκειμένου άναφέρομεν τάς κάτωθι χαρακτηριστικάς περιπτώσεις.
α) 'Η Α.Κ. κατελήφθη μοιχευομένη την 2-12-50. 'Η ύπόθεσις δικάζεται
τον Σεπτέμβριον τοΰ 1952. Έ ν τώ μεταξύ ΐσχυσαν τρεις νόμοι : 1) 'Ο Π.Ν. μέχρι
τής 21-12-50. Οδτος ήπείλει ποινήν φυλακίσεως 3 μηνών έως 2 έτών. 2) 'Ο Π.Κ.
τεθείς εις ΐσχύν τήν 1-1-51. Κατ’ αυτόν έπιβάλλεται ποινή φυλακίσεως μέχρις ένος
έ'τους καί 3) ό Ν. 1623/51, καθ’ δν «άποσβέννυται διά παραγραφής ή ποινική δίωξις τών πλημμελημάτων, τών μέχρι τής 31-12-51 διαπραχθέντων, έφ’ όσον κατ’
αύτών άπειλεϊται ποινή φυλακίσεως ούχί άνωτέρα του έτους», έξαιρουμένων τινών
έν οΐς δέν διαλαμβάνεται καί ή μοιχεία. Το δικαστήριον άπεφάνθη δτι δέον δπως
παύση όριστικώς ή ποινική δίωξις τής κατηγορουμένης, καθ’ δ άποσβεσθεϊσα διά
παραγραφής, δυνάμει τοΰ έν τώ μεταξύ ίσχύσαντος Ν. 1623 καί έπί τή βάσει τής
έξής σκέψεως : Έ κ τών Π.Ν. καί Π.Κ. έδει νά έφαρμοσθή ό τελευταίος ως έπιεικέστερος. Συνεπώς ή κατηγορουμένη έδει νά ύποβληθή εις ποινήν φυλακίσεως ένος
έτους. Έπελθόντος δμως μετά τήν τέλεσιν τής πράξεως τοΰ Ν. 1623, ή έπί μοιχεία
ποινική δίωξις ταύτης άπεσβέσθη κατά τήν ρητήν τοΰ νόμου διάταξιν (Πλημμε
λειοδικείων Πειραιώς 2614/52).
β) Ό Α.Ν. Μωαμεθανός το θρήσκευμα, ΐσχυρισθείς δτι εΐχεν άσπχσθή τά
δόγματα τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, καί δτι είχε τελέσει - μυστή
ριον τοΰ βαπτίσματος, κατώρθωσε το έτος 1941 νά πείση τούς πάντας πε τούτου,
καί νά τελέση κατά τούς κανόνας τής έκκλησίας γάμον μετά τής Λ. Ν. ήτ τύ 1948
άπήχθη παρ’ άνταρτών. —Έ ν συνεχεία ό Α. Μ. κατηχηθείς καί βαπτισ
πράγ
ματι τήν 27-5—50 έτέλεσε νέον γάμον μετά τής Ο.Τ., καίτοι έγνώριζεν δτ πρώην
σύζυγός του Λ. Ν. έζη έν Ούγγαρία είχε δέ καί άλληλογραφίαν μετ’ αύτ .
Ό εΐρημένος έμηνύθη έπί διγαμία μετά τήν ΐσχύν τοΰ νέου κώδικο Έρμηνευτέον ήδη τίς ό έφαρμοστέος ώς έπιεικέστερος έκ τών έν τώ μεταξύ lr υσάντων
Π.Ν. καί Π.Κ. Έ κ πρώτης δψεως φαίνεται δτι εύμενεστέρας διατάξει: περιέχει
ό Π.Κ. άφ’ οδ οδτος τήν πράξιν (διγαμίαν) χαρακτηρίζει ώς πλημμέ/ ]μα κατ’
άντίθεσιν προς τον Π.Κ. καθ’ δν εις τον ένοχον τής διγαμίας έπιβάλλετ . ειρκτή.
Βαθυτέρα δμως έρευνα άγει εις άντίθετον συμπέρασμα. Διότι ένώ κατά ον Π.Κ.
το έγκλημα τελείται καί παρά προσώπου, οδτινος ό γάμος είναι άκυρος καί έφ’
δσον δέν άκυρωθή ή λυθή άμετακλήτως κατά τον Π.Ν., άπαραίτητον στοιχεϊον προς
συγκρότησιν τοΰ έγκλήματος είναι το νόμιμον τοΰ πρώτου γάμου, όπερ έπί τοΰ προ
κειμένου έλλείπει. Κατά συνέπειαν έφαρμοστέος ό Π.Κ. μέ άποτέλεσμα τήν άπαλλαγήν τοΰ κατηγορουμένου Α.Μ. έπί διγαμία (Έ φ. Κερκύρας Βούλευμα 4/51).
’Άρθρον 3
Προσωρινής ισχνός νόμοι
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αυτών έπί πράξεων τελεσθεισών καθ’ δν χρόνον ΐσχυον έφαρμοζομένης κατά τά
λοιπά τής διατάξεςω τής παραγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου.
I. Ποιοι χαρακτηρίζονται ώς προσωρινής ισχύος νόμοι.
Προσωρινής ισχύος νόμοι ε ίν α ι: α) Εκείνοι των οποίων ή κατά χρόνον ισχύς
είναι ώρισμένη έκ των προτέρων. β) Οί καθ’ οίονδήποτε τρόπον συνδέοντες την
διάρκειαν τής ισχύος αύτών μέ ώρισμένας προσωρινάς καί έξαιρετικάς περιστάσεις
ώς έπί παραδείγματι έπιζωοτίαν κλπ. Ούτοι όμως δέν πρέπει νά συγχέωνται μέ
τούς ποινικούς έκείνους νόμους, οί όποιοι «έν τή συγκροτήσει τής άντικειμενικής
ύποστάσεως τοϋ έγκλήματος, δπερ προσδιορίζουν, περιλαμβάνουν ώς συστατικόν
δρον καί ώρισμένας προσωρινάς καταστάσεις». Τοιοΰτοι λ.χ. είναι οί προβλεπόμενοι ύπό των άρθρων 143 καί 288 παρ. 2 Π.Κ. ήμών. Κατά τό πρώτον έξ αύτών
τιμωρείται διά θανάτου ή ισοβίου καθείρξεως ό "Ελλην ύπήκοος, δστις έν καιρώ
πολέμου ύπηρετεΐ παρά τώ στρατώ τοϋ έχθροϋ ή φέρει δπλα έναντίον τής Ε λληνι
κής Πολιτείας ή τών συμμάχων αύτής. Κατά δέ τον έτερον τοιοϋτον τιμωρείται διά
φυλακίσεως ό παραλείπων νά παράσχη την βοήθειάν του την παρ’ αύτοϋ ζητηθεΐσαν καί την οποίαν ήδύνατο νά προσφέρη άκινδύνως έν περιπτώσει δυστυχήματος
τίνος ή κοινού κινδύνου ή κοινής άνάγκης. Πας τις δύναται ν’ άντιληφθή δτι τό
άρθρον 3 δέν όμιλεΐ περί τών νόμων τούτων, οΐτινες περιλαμβάνουν μέν, ώς συστα
τικόν δρον τής έννοιας τοϋ έγκλήματος τό όποιον προσδιορίζουν, προσωρινήν τινά
κατάστασιν, χωρίς δμως νά έχουν ώρισμένην ίσχύν έκ τών προτέρων καθωρισμένην
ή συνδεομένην μέ ώρισμένην τινά κατάστασιν. Ουτω, οί νόμοι ούτοι γενικοί οντες
έφαρμόζονται πάντοτε κατά τήν διάρκειαν οίασδήποτε παρόμοιας καταστάσεως
(έν προκειμένω πολέμου κλπ.) καί αν τελεσθώσι. 'Η υπηρεσία επομένως παρά τώ
έχθρώ έν καιρώ πολέμου τοϋ "Ελληνος ύπηκόου^) (Π.Κ. 143) δέν σημαίνει δτι καθι
στά τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 143 προσωρινής ισχύος, λόγω τοϋ προσωρινού τής
έμπολέμου καταστάσεως. Ώ ς τοιοϋτον περαιτέρω νόμον θά χαρακτηρίζωμεν λ.χ.
τον ορίζοντα δτι «ή δ ι α ν ο μ ή τ ώ ν ά λ ε ύ ρ ω ν έ ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ε π ιστρ ατεύσ εω ς θέλει γίνεσθαι ουτω».
’ Επί τοϋ προκειμένου μετά τήν λήξιν τής έπιστρατεύσεως παύει ή ισχύς των. "Ομως αν ούτος δέν καταργηθή ρητώς ή σιωπηρώς διά νέου νόμου καί γίνη πάλιν έπιτράτευσις, ό νόμος έχει πλήρη ίσχύν, όπως τοιαύτην έχει καί ή διάταξις
τοϋ άρθρου 143, κατά τήν διάρκειαν οίουδήποτε πολέμου καί αν τελεσθή ή
πράξις, τήν οποίαν αδτη προβλέπει. Άντιθέτως, οί προσωρινοί νόμοι ποινικού περιε
χομένου περί ών όμιλεΐ τό άρθρον 3 Π.Κ. καί έάν έκ τών προτέρων δέν καθορίζουν
ήμερολογιακώς τον χρόνον τής ισχύος των, πάντως έκδίδονται έπί τή εύκαιρία
κοινωνικού τίνος θέματος ή άντικειμένου, άνακύπτοντος κατά τινα χρονικήν περίο
δον κατά τό μάλλον ή ήττον περιωρισμένην. (λ.χ. έπιζωοτία), έν ταΐς περιπτώσεσι
δέ ταύταις, τό ύπ’ αύτών ρυθμιζόμενον θέμα έξαντλεΐται έξ ολοκλήρου καί δέν
δύναται έκ νέου νά έμφανισθή ή καί έάν έμφανισθή, τότε άναφαίνεται κατά νεον
τρόπον, ύπό νέαν ΐσως μορφήν καί ύπό διαφορετικάς συνθήκας. "Ως νόμος προβλεπόμενος ύπό τοϋ άρθρου 3 Π.Κ. άναμφισβητήτως θά ήτο λ.χ. ό καθορίζων «τα
τοϋ τρόπου άποξηράνσεως τής σταφίδος κατά τήν π ρ ο σ ε χ ή παραγωγικήν περίο
δον. γ ) 'Ομοίως καί αί άγορανομικαί διατάξεις είναι προσωρινής ισχύος νόμοι(2).
1. ’Ίδε σχετικώς Χωραφά op. sit. σελ. 67.
2. Καί κατά τήν νομολογίαν μας άν, πραξις τις κηρυχθή διά νόμου έχοντος προσωρι
νήν ίσχύν, ώς είναι αί άγορανομικαί διατάξεις, ώς άξιόποωος, ή μεταγενεστέρα κατάργησές αύ
τής δέν επιδρά έπί τής προηγουμένως παραβάσεως, οί δέ ύποπεσόντες προηγουμένως εις τό
προβλεπόμενον άδίκημα δύνανται νά είσαχθώσιν εις δίκην καί νά τιμωρηθώσι καί μετά τήν
παϋσιν αύτής (Α.Π. 30/1950. Θέμις Ε.Α. 545,527/1924) Τούση-Γεωργίου op. sit, σελ. 12.
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’Ακριβώς δέ διά τοϋτο ό δικαστής ύποχρεοΰται νά έρευνα όχι μόνον κατά πόσον τό
περιεχόμενον αύτών προσάδει προς τό Σύνταγμα, άλλά καί κατά πόσον ύφίσταται
νόμος παρέχων έξουσιοδότησιν προς την οΐκείαν αρχήν προς έκδοσιν αύτών, καθώς
καί τά δρια έξουσιοδοτήσεως ταύτης. Οΰτω, αν διά της α' άγορανομικής διατάξεως
άπαγορεύεται ή έκ κατεψηγμένου κρέατος κατασκευή άλλάντων, διά δέ της β' τοιαύτης άρθή ή άπαγόρευσις, οί παραβάται τής διατάξεως οί ύποπεσόντες εις τό προβλεπόμενον ύπό της α' άδίκημα δύνανται νά εΐσαχθώσιν εις δίκην καί νά τιμωρηθώσιν καί μετά τήν παΰσιν αύτής.
Οί παραβάται τών νόμων προσωρινής ισχύος δέον νά τιμωρούνται, καί μετά
τήν κατάργησίν των, διότι άλλως ήθελε ματαιωθή ό σκοπός, όν διά τής έκδόσεως
τών νόμων τούτων έπεδίωκε ό νομοθέτης τήν στιγμήν μάλιστα καθ’ ήν οί δράσται
τοιούτων έγκλημάτων θά κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν παρελκύσεως άπό μέρους
των τής ποινικής διαδικασίας ή καί θά έφυγοδίκουν κατά τρόπον ώστε ή έκδίκασις
τής ύποθέσεώς των νά συμπέση μετά τήν λήξιν τών έν λόγω νόμων.
Ό Κώδιξ διά τής παραγρ. 2 τού ΐδίου άρθρου αύτοΰ ορίζει ότι εις περιπτώ
σεις, καθ’ άς άπό τής τελέσεως τής πράξεως μέχρι τής άμετακλήτου έκδικάσεως
αύτής ΐσχυσαν πλείονες προσωρινής ισχύος νόμοι, τότε έφαομόζεται ό έπιεικέστερος
τούτων. Τοϋτο πράττει δι’ οΰς λόγους άνωτέρω έξεθέσαμεν.

II. Μεταβολή απαγορευτικού επιτακτικού κανόνος.
Θέμα άσχετον προς τό τών προσωρινών νόμων είναι τό σχετιζόμενον μέ τήν
μεταβολήν οΰχί τού νόμου, άλλά τού άπαγορευτικοϋ ή έπιτακτικοϋ κανόνος τού δι
καίου. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ό δράστης δέον νά τιμωρήται πάντοτε. Οΰτω έπί
παραδείγματι : ’Ά ν ύποθέσωμεν ότι δικάζεται τις εις χρόνον καθ’ όν νόμιμος τόκος
είναι 12% έπειδή είσέπραξε τοιοϋτον 12% προ 6 μηνών, οπότε ώρίζετο νόμιμον
ποσοστόν τόκου 10%, ό εΐρημένος πρέπει νά τιμωρηθή, διότι έπί τού προκειμένου
ή μεταβολή τού άπαγορευτικοϋ κανόνος δεν έπάγεται καί κατάλυσιν του άξιοποίνου
καί μάλιστα άναδρομικώς. Διότι ό Ποινικός Νόμος, καθ’ όν άπαγορεύεται ή εϊσπραξις τόκου ύπερβαίονντος τό κατά νόμον θεμιτόν ποσοστόν αύτοΰ, δεν μετεβλήθη
καθόλου έπί τό έπιεικέστερον, παραμένων πάντοτε ό ίδιος. (Π.Κ. 404 παρ. 2 έδ. α).
Μετεβλήθη απλώς ό άπαγορευτικός κανών. ' Έ τ ε ρ ο ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α : Έ ξ
έπιστημονικής έργασίας (Χατζητζανή Δικ. Συμβούλου, Ποιν. Χρονικά Δ. σελ. 111).
Κατά τό άρθρον 48 Στρατ. Ποιν. Κώδικος (*) ώς λιποτάκτης θεωρείται μέ άλλους
καί ό στρατιωτικός ό έγκαταλείπων αύθαιρέτως πέραν τών 6 ήμερών τάς τάξεις του.
Κατά τό άρθρον 49 τοΰ ΐδίου κώδικος έν καιρώ πολέμου κλπ. ή άνωτέρω προθεσμία
είναι διήμερος. ’ Επίσης συντρεχουσών έξαιρετικών περιστάσεων ή προθεσμία τών 6
ήμερών δύναται νά έλαττωθή ύπό τοΰ άρμοδίου ΰπουργοΰ δι’ άποφάσεώς του, καί έν
καιρώ ειρήνης. Ύποθέσωμεν ότι τοιαύτη άπόφασις έκδοθεΐσα τήν 1—4-1961 ίσχυσε
καθ’ δλον τό έτος τοϋτο, τήν δέ 1—1—1962 έκδίδεται νέα καταργούσα τήν πρώτην.
Διαρκοϋντος τοΰ έτους 1961 ό στρατιώτης Α άπουσίασεν αύθαιρέτως τής υπηρε
σίας του έπί 4 ήμέρας. Δέον νά τιμωρηθή έπί λιποταξία; Ή άπάντησις είναι ναι.
Διότι τό άρθρον 49 Σ.Π.Κ. δέν άποτελει ποινικόν νόμον έν στενή έννοια, κολάζοντα
τουτέστιν πράξιν ή παράλειψιν τινά, άλλά συμπληροΰν τον βασικόν κανόνα (νόμου)
τον άπαγορεύοντα τήν έγκατάλειψιν τών τάξεων τοΰ στρατού καί καθορίζοντα μέχρι,
ποιου χρονικού σημείου είναι άνεκτή ύπό τής πολιτείας ή έπιδεικνυομένη ύπό τούτου
άνυπακοή εις τάς έπιταγάς ή ύπαγορεύσεις αύτάς καί προβλεπόμενον ύπό τών άρ
θρων 44, 45 καί 48 Σ.Π.Κ. (2)
1. Α.Ν. 2803/1941 (Φ.Ε.Κ. τεϋχος Α' ύπ’ άριθ. 49 τής 21-2-41).
2. Σχετικώς, Χωραφα, σελ. 71. Τζωρζοπούλου σελ. 70.
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’Άρθρον 4
’Επιβολή μέτρων ασφαλείας

1. Τά έν άρθροις 69, 71, 72, 73, καί 76 μέτρα ασφαλείας έπιβάλλονται συμφώνως προς τον νόμον τον ίσχύοντα κατά την έκδίκασιν τής πράξεως.
2. Έ ν τή περιπτώσει τής παραγρ. 2 του άρθρου 2 τό έκδόν την άπόφασιν
δικαστήριον, προτάσει. του παρ’ αΰτώ εΐσαγγελέως, άποφαίνεται περί διατηρήσεως
ή μη των έπιβληθέντων μέτρων ασφαλείας.
Την ratio τής διατάξεως τοϋ άρθρου 4 άνευρίσκομεν εις τήν αίτιολογικήν
τοϋ Ποιν. Κωδικός έκθεσιν, ήτις έχει ώς εξής : «Διά τής διατάξεως ταύτης λύεται
τό δυνάμενον νά προκύψη έν τή εφαρμογή τοϋ νόμου ζήτημα, άν αί περί μή όπισθενεργείας των ποινικών νόμων καθοριζόμεναι έν άρθρω 1 άρχαί δύνανται νά έχωσιν
έφαρμογήν καί έπί των έπανορθωτικών καί άσφαλιστικών μέτρων. Λύεται δέ άποφατικώς, διότι τά μέτρα ταϋτα δεν έχουσι τον χαρακτήρα τής ποινής, δεν άποτελοΰσι
τουτέστι κακόν έπιβαλλόμενον κατά τοϋ υπαιτίου διά τό τελεσθέν παρ’ αύτοΰ έγκλημα,
άλλά σκοποΰσι τήν ηθικήν ά ν α μ ό ρ φ ω σ ιν αύτοΰ καί τήν
έ ξ α σ φ ά λ ι σ ι ν τής κ ο ι ν ω ν ί α ς άπό τω ν μ ελ λ ό ντ ω ν έγκλη
μ ά τ ω ν, έν ή περιπτώσει ό νομοθέτης έθεώρησεν άναγκαίαν ταύτην. Παρομοία
διάταξις αναγράφεται έν παραγράφω 3 τοϋ γερμανικού έπισήμου σχεδίου τοϋ έτους
1925. ί1)
Ή διάταξις αυτή δεν έχει έφαρμογήν προκειμένου περί των έν άρθροις 122
καί 123 θεραπευτικών καί άναμορφωτικών έναντι τών άνηλίκων μέτρων, δι’ οΰς
λόγους έκτίθεμεν έν οίκείω τόπω (κατωτέρω ύπ’ άρθρον 122 καί 123).
'Η ratio τής δευτέρας παραγράφου τοϋ έξεταζομένου άρθρου συνίσταται εις
τοΰτο. Είναι δυνατόν πραξις τις νά μή είναι ήδη άξιόποινος. Καί όμως έν δεδομένη
περιπτώσει δυνατόν νά μή έξέλιπεν ό λόγος δι’ όν έπεβλήθη τό μέτρον έξ άφορμής
τής άξιοποίνου τότε καί άνεγκλήτου ήδη πράξεως. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α : Κωφάλαλος
υποπίπτει εις τό υπό τοϋ άρθρου 345 Π.Κ. προβλεπόμενον πλημμέλημα. Δικάζεται
καί απαλλάσσεται κατ’ άρθρον 33 παρ. 1. Π.Κ., υποβάλλεται όμως είς τό κατ’
άρθρον 69 Π.Κ. (φύλαξιν εις θεραπευτικόν κατάστημα) μέτρον άσφαλείας. 'Υποθέσωμεν ότι διά μεταγενεστέρου νόμου ή πραξις ή προβλεπομένη ύπό τοϋ άρθρου
345 Π.Κ. καί δοΰσα άφορμήν είς τήν λήψιν τοϋ ώς άνω μέτρου καθίσταται άνέγκλητος. Οΰδέν τό κωλΰον νά διατηρηθή τό μέτρον άν ό κωφάλαλος έξακολουθή ών
έπικίνδυνος εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν.
1. ’Ίδε αίτιολογ. έκθεσιν είς Ζαχαροπούλου 1950 «Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ», σελ. 448.

(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν
Ιπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην τ ω ν , κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών

άστυνομι-

κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ
ΤΩΝ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ
’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest»,
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Σ υνέχ εια έκ τοΰ προηγουμένου)

Στο Ά ππερ Μανχάταν, τό Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, στις 10 ή ώρα τό πρωί,
μια μπλε Ντόϊτς Σεντάν στάθμευε σ’ ένα πρατήριο βενζίνης τής 127ης όδοΰ καί
λεωφόρου Λέξινκτον. «Πέντε γαλόνια» είπε ό οδηγός κατεβαίνοντας άπό τό αυτο
κίνητο.
'Ο Γουώλτερ Λάϊλ, διευθυντής τοΰ πρατηρίου, μελέτησε τό πρόσωπο τοΰ
άγνωστου—έξωγκωμένα οστά παρειών, πλατεία μάγουλα, προεξέχον πηγούνι. 'Ο
Λάΐλ είχε μεγάλη μνήμη καί θυμόταν όλους τούς πελάτες του καί ήταν βέβαιος ότι
δεν είχε ποτέ εξυπηρετήσει κατά τό παρελθόν τον άνθρωπο αυτόν. « ’Οφείλετε 98
σέντς» τοΰ είπε.
Ό άγνωστος έβγαλε ενα γραμμάτιο των 10 δολλαρίων. 'Ο Λάϊλ τό πήρε στά
χέρια του. Θυμήθηκε τήν εγκύκλιο ή οποία ζητούσε άπό τούς υπαλλήλους να παρα
βάλλουν τα γραμμάτια μέ ένα κατάλογο των λύτρων τού Λίντμπεργκ. Δυστυχώς ό
κατάλογος είχε ξεφτίσει καί είχε σχιστή καί τον είχαν πετάξει. Ά λλα ό Λάϊλ θυμή
θηκε τήν παράκλησι νά γράφουν τον άριθμό τής άδειας κυκλοφορίας τού αύτοκινήτου έκείνου, ό όποιος θά πλήρωνε μέ ένα ύποπτο νόμισμα.
’Ενώ ό Λάϊλ κρατούσε τό νόμισμα, ένας δεύτερος υπάλληλος τού πρατηρίου,
ό Τζόν Λάϊονς, τό εξέταζε. 'Ο πελάτης τότε άπάντησε μ’ ένα έλαφρό χαμόγελο :
«Είναι γνήσιο. 'Οποιαδήποτε τράπεζα θά τό πάρη». 'Η προφορά του ήταν ξενική.
'Ο Λάϊλ πήγε στο ταμείο, έπέστρεψε καί έδωσε στον άγνωστο τά ρέστα.
Μετά καθώς τό αύτοκίνητο απομακρυνόταν, έγραψε τον άριθμό άδειας κυκλοφο
ρίας (4. U—13-41 Νέα 'Υόρκη) στο πίσω μέρος τού γραμματίου.
Λίγο πριν τό μεσημέρι, ό Τζών Λάϊονς'πήγε στην Κόρν Έξτσαίηντζ Μπάνκ
μέ μερικά μπλοκ τοΰ πρατηρίου γιά νά καταθέση τις πρωινές εισπράξεις. Ζήτησε
άπό τον υπάλληλο τής θυρίδος Μιράμ Ό ζμέκ νά άνταλλάξη τό νόμισμα τών 10 δολ
λαρίων μέ δύο γραμμάτια τών 5 δολλαρίων. Ό Ό ζμέκ δέχθηκε καί έβαλε κατά
μέρος τό νόμισμα. Θά τό παρέδιδε άργότερα στον προϊστάμενό του μαζί μέ άλλα
νομίσματα.
Τρεις ήμέρες άργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, ό τραπεζιτικός υπάλληλος άνεγνώρισε τό νόμισμα τών 10 δολλαρίων ώς ένα άπό τά γραμμάτια τών λύτρων.
’Αμέσως ό ΦΙνν καί δύο άστυνομικοί έφτασαν στην τράπεζα. ’Εξέτασαν μαζί
τό νόμισμα καί ξαφνικά διέκριναν τον σημειωμένο άριθμό τής άδειας τού αύτοκινήτου.
Ό Μιράμ Όζμέκ είπε ότι δέν μπορούσε νά θυμηθή αύτόν πού τό κατέθεσε,
άλλά δήλωσε ότι ίσως οί εγγραφές τών καταθέσεων νά βοηθούσαν. Ό Φίνν τοΰ υπέ
δειξε νά έλέγξη μόνο τις έγγραφές πού άφοροΰσαν πρατήρια βενζίνης. ΤΗταν όμως
άκόμα άβέβαιος. Ό Φίνν άντέγραψε όλα τά πρατήρια, ονόματα καί διευθύνσεις. Μετά
έβαλε στην τσέπη του τό νόμισμα τών 10 δολλαρίων καί μαζί μέ τούς δύο άλλους
άστυνομικούς προχώρησαν τώρα επί τά ίχνη τοΰ άπαγωγέως. Τέσσερα τετράγωνα
πιο πέρα, ήταν τό πρατήριο τοΰ Λάϊλ. Ό Λάϊλ τούς είπε, οτι βεβαίως θυμόταν τό
νόμισμα. Κάλεσε καί τον Τζών Λάϊονς καί περιέγραψαν στούς άστυνομικούς τον
πελάτη τους.
Ό Φίνν κοίταξε τούς συντρόφους του χωρίς νά μπορέση νά κρατήση τή χαρά
πού διαγράφηκε στο πρόσωπό του. 'Η περιγραφή τών χαρακτηριστικών ταίριαζε μέ
τίς πληροφορίες πού είχαν γιά τον Τζών. Τώρα τό κλειδί περί τοΰ τόπου διαμονής
τοΰ Τζών ήταν στά χέρια τους.
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Μερικές στιγμές αργότερα, ό Φίνν τηλεφώνησε στο 'Υπουργείο Συγκοινω
νιών καί έδωσε τον άριθμό κυκλοφορίας, ζητώντας νά τον πληροφορήσουν σέ ποιόν
άνήκε τό αυτοκίνητο πού έφερε την πινακίδα μέ τον άριθμό αυτό. Τοϋ είπαν νά
περιμένη για λίγο. Ό Φίνν περίμενε στο άκουστικό. Σέ λίγα λεπτά τοϋ δόθηκε ή
άπάντησις :
ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΧΑΟΥΠΤΜΑΝΝ 1279, 222α οδός, Μπρόγξ.
Τά ξημερώματα της έπομένης ήμέρας, Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, ό ύπαστυνόμος Φίνν ήταν ένας άπό τούς έπιλεγέντας 12 άστυνομικούς, οί όποιοι έστησαν ένέδρα μέσα στούς θάμνους καί τά δένδρα μιας δασώδους περιοχής νοτιοανατολικά τής
Μπρόγξ.
’Από τήν πλεονεκτική θέσι τους παρατηρούσαν συνεχώς μέ τά κυάλια μιά
διώροφο κατοικία καί άποκλειόταν διέξοδος διαφυγής τοϋ ένοικου της. ΤΗταν σχεδόν
βέβαιο δτι μέσα έκεί βρισκόταν ό άπαγωγεύς τον όποιον κυνηγούσαν έπί δυόμισυ
τώρα χρόνια.
** *
Μέ τήν σύλληψι τοϋ Μπροϋνο Ρίτσαρντ Χάουπτμανν, πού επιτεύχθηκε ύστερα
άπό μακράν καί επίμονον άναζήτησιν τοϋ ύποπτου—άπαγωγέως—δολοφόνου τοϋ
τέκνου τών Λίντμπεργκ, ή ύπόθεσις έφθασε είς τό κατακόρυφο καί έλαβε άμέσως
μιά νέα μορφή.
"Ολη τή νύκτα ένα πλήθος άστυνομικών καί άξιωματικών έν πολιτική περιβολή παρακολουθοΰσαν μέσα άπό τά πυκνά δένδρα τά όποια περιστοίχιζαν τήν 1279
άνατολική όδό. Ά ρχιζε νά χαράζη καί ό Φίνν παρακολουθούσε συνεχώς μέ τά κυά
λια του τό σπίτι. ^Ηταν ένα μικρό κίτρινο βαμμένο διώροφο σπίτι. Καί ό Φίνν ήταν
άπολύτως βέβαιος ότι μέσα σ’ αύτό ήταν ό ύπ’ άριθ. 1 καταζητούμενος έγκληματίας
τής Αμερικής, ό άπαγωγεύς—δολοφόνος τοϋ Τσάρλς Λίντμπεργκ.
"Ενα μακρύ κυκλικό μονοπάτι ώδηγοΰσε προς τό άραιοκατοικημένο αύτό
τμήμα τής Μπρόγξ. Κατά τά δυόμισυ χρόνια πού είχαν περάσει άπό τήν ημέρα τής
άπαγωγής, δέν είχε θεωρηθή άλλος σοβαρά ώς ύποπτος. 'Ο ιδιοκτήτης τής κατοι
κίας αύτής είχε προσφάτως πληρώσει γιά βενζίνη μέ ένα γραμμάτιο τών λύτρων
τοϋ Λίντμπεργκ (τών οποίων οί αύξοντες άριθμοί είχαν δημοσιευθή).
Ό έξυπνος ιδιοκτήτης τοϋ πρατηρίου βενζίνης είχε γράψει τον άριθμό κυκλο
φορίας τοϋ αύτοκινήτου του πάνω στο γραμμάτιο καί ή άστυνομία είχε άνακαλύψει
τή διεύθυνσί του άπό τά άρχεΐα τοϋ ύπουργείου Συγκοινωνίας.
Τό όνομά του ήταν Μπροϋνο Ρίτσαρντ Χάουπτμανν. 'Η περιγραφή τών
χαρακτηριστικών του ήταν άκριβώς ή ίδια μέ τήν περιγραφή τοϋ άνθρώπου είς τον
όποιον είχαν καταβληθή τά 50.000 δολλάρια.
Ό ύπαστυνόμος Φίνν, συνεργαζόμενος μέ τον Τόμας Σίσκ καί τόν’Άρθουρ
Κήητον, τής άστυνομίας τής Νιού Τζέρσεϋ, τά είχαν προετοιμάσει όλα προσεκτικά
γιά τή σύλληψι.
Κατ’ άρχάς σκέφθηκαν νά συλλάβουν τον Χάουπτμανν μέσα στο σπίτι, άλλά
ό Φίνν είχε άντίθετη γνώμη. Γιατί γιά νά θέσουν ύπό κράτησι τον Χάουπτμανν γιά
ένα ώρισμένο χρονικό διάστημα, τούς έχρειάζετο μιά άπόδειξις, ότι ήταν ένοχος
έγκλήματος, άλλά πιθανόν μέσα στο σπίτι νά μή εΰρισκαν μιά τέτοια άπόδειξι.
Μπορεί κάπου άλλοϋ νά είχε κρυμμένα τά χρήματα τών λύτρων.
Ό άσφαλέστερος τρόπος, έπέμενε ό Φίνν, ήταν νά έπιτρέψουν στον Χάουπτμανν
νά βγή άπό τό σπίτι του. Γιατί πάντοτε θά προσπαθούσε νά βρή εύκαιρίες προς έξαργύρωσι τών γραμματίων τών λύτρων. Έάν τον συνελάμβαναν μέ ένα τέτοιο γραμ
μάτιο επάνω του, αύτό θά ήταν άρκετή άπόδειξις γιά νά τον θέσουν ύπό κράτησιν.
Ό Σίσκ καί ό Κήητον δέχθηκαν τήν άποψι αύτή. Καί τώρα, στις 19 Σεπτεμ
βρίου 1934, καί οί τρεις τους, μαζί μέ άλλους εννέα άκόμα άστυνομικούς, έν πολιτική
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περί βολή, ανέπτυξαν ένα στρατηγικό τρίγωνο γιά νά προλάβουν κάθε πιθανή δια
φυγή τοϋ ύποπτου άπό τό σπίτι. Τίποτε δεν μαρτυρούσε τήν παρουσία τους. Ό Φίνν
είχε φροντίσει ώστε νά είναι άθέατα καί έπιμελώς καμουφλαρισμένα τά τρία αυτο
κίνητα πού ήταν σταθμευμένα έκεϊ πλησίον. 'Ο ήλιος είχε άνεβή ψηλά στον ουρανό
καί ή επίλεκτη μικρή άστυνομική ομάδα συνέχιζε τήν παρακολούθησί της άθέατη.
Στις εννέα ή ώρα ένας άνθρωπος βγήκε άπό τήν κεντρική είσοδο. 'Ο Φίνν
τον έξέτασε καλά μέ τά κυάλια του. 'Η ταν μετρίου άναστήματος, είχε μακρά σκέλη,
ήταν νευρώδης καί μυώδης, χαρακτηριστικά τά όποια συμφωνούσαν μέ τήν περι
γραφή τού άνθρώπου πού είχε εΐσπράξει τά λύτρα τού Λίντμπεργκ.
Ό άνθρωπος αυτός προχώρησε προς τό γκαράζ πού ήταν κλειστό μέ λουκέτο.
Τό ξεκλείδωσε καί μπήκε μέσα. Μερικά λεπτά άργότερα μιά σκούρα μπλέ ντόϊτς,
έβγαινε μέ τήν όπισθεν έξω. Οί άστυνομίκοί σκυφτοί έτρεξαν στά δικά τους αυτο
κίνητα.
'Η φάλαγξ των άστυνομικών αυτοκινήτων, τηρώντας τις κατάλληλες άποστάσεις, άκολουθοΰσε τή μπλέ ντόϊτς. Καθώς τά αύτοκίνητα πλησίαζαν τή λεωφόρο
’Ή ηστ Τρέμοντ, όπου ήταν εύκολο νά χάσουν τή Ντόϊτς μέσα στή μεγάλη κυκλοφο
ρία, ένας καταβρεχτήρας τοϋ Δήμου βγήκε μπροστά τους καί τούς ανάγκασε νά
ελαττώσουν τήν ταχύτητά τους. ’Αμέσως τότε ό οδηγός τού πρώτου άστυνομικοΰ
αύτοκινήτου, πάτησε γκάζ καί προχωρούσε παράλληλα μέ τήν παρακολουθουμένη
ντόϊτς, ώστε ό καταβρεκτήρας δέν μπορούσε πλέον νά τού κόψη τό δρόμο. Μερικά
λεπτά άργότερα, ένας άρχιφύλακας πήδησε έξω, άνοιξε τήν δεξιά πόρτα τής ντόϊτς,
γλύστρησε στο μπροστινό κάθισμα καί κόλλησε τό όπλο του στά πλευρά τοϋ οδη
γού.
«Πάτα φρένο στή στροφή», τού διέταξε.
'Ο οδηγός κοίταξε έκπληκτος τον άστυνομικό. «Τί συμβαίνει;» τον ρώτησε
καθώς ό άρχιφύλακας τον τραβούσε παράμερα.
Δέν έλαβε καμμιά άπάντησι. "Ενας άλλος αστυνομικός πέρασε ένα ζεύγος
χειροπέδες στά χέρια τού Χάουπτμανν. Μιά γρήγορη σωματική έρευνα άπέδειξε ότι
ήταν άοπλος. "Υστερα οί άστυνομίκοί άρχισαν συστηματικώς τήν έρευνα. Ά πό τήν
τσέπη τού Χάουπτμανν έβγαλε ό Κήητον ένα πορτοφόλι. Μέσα σ’ αύτό ήταν ένα
γραμμάτιο των 20 δολλαρίων, τό όποιο παρεβλήθη άμέσως μέ ένα κατάλογο των
αύξόντων άριθμών των γραμματίων των λύτρων τοϋ Λίντμπεργκ. 'Ο αριθμός του
ήταν στόν κατάλογο ! ! !
Οί άστυνομίκοί δέν μιλούσαν όσο βρισκόντουσαν μέσα στή μεγάλη κυκλοφορία.
Τώρα όμως οί ερωτήσεις έπεφταν βροχή. Πού τό βρήκε τό γραμμάτιο; Ψύχραιμος ό
Χάουπτμανν άπαντοΰσε ότι έκανε συλλογή τέτοιων νομισμάτων γιατί φοβόταν τον
πληθωρισμό. Τον είχε ύποστή στήν ιδιαίτερη πατρίδα του, τή Γερμανία, καί δέν έπιθυμοΰσε νά πάθη πάλι τά ίδια. Είχε μαζεμένα περί τά 100 τέτοια.
Πού τά είχε;
—«Στο σπίτι, επάνω, μέσα σ’ ένα τενεκεδένιο κουτί» είπε ό Χάουπτμανν
ήσυχα.
’Έμπασαν τον Χάουπτμανν σ’ ένα άστυνομικό αυτοκίνητο καί ή μικρή φάλαγξ
κατευθύνθηκε προς τό κίτρινο σπίτι του.
'Η Ά ννα Χάουπτμανν τρόμαξε όταν είδε τούς άστυνομικούς νά εισβάλουν
στο διαμέρισμά της πού ήταν στο δεύτερο όροφο. Τούς παρατηρούσε άλαλη καθώς
μετακινούσαν τά έπιπλα, άνοιγαν τά συρτάρια καί ερευνούσαν κάθε γωνιά.
Μόλις είδε τον σύζυγό της, έτρεξε προς αύτόν.
—«Ρίτσαρντ» φώναξε. «Τί συμβαίνει; Έκανες τίποτε;».
—« ’Όχι ’Άννα».
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—«Πάρτε τή γυναίκα χωριστά» τούς διέκοψε μια φωνή άπότομα. Ή "Αννα
«οδηγήθηκε έξω άπό το δωμάτιο.
'Η έρευνα για τήν άνεύρεση των πειστηρίων άρχισε ευθύς άμέσως μόλις οί
άστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα. Κατ’ άρχάς ζήτησαν άπό τον Χάουπτμανν να
τούς δει A] τό τενεκεδένιο κουτί πού τούς είχε άναφέρει, άλλα άποδείχθηκε ότι αυτό
περιείχε πέντε-έξη χρυσά κέρματα μόνο.
Ό Σίσκ παρατήρησε τον Χάουπτμανν λέγοντας ότι τούς είχε μιλήσει γιά γραμ
μάτια χρυσού καί όχι γιά κέρματα. 'Ο Χάουπτμανν κούνησε το κεφάλι του. «'Ο
χρυσός είναι χρυσός» άπάντησε. «Έ γώ έννοοΰσα αυτά τά κέρματα».
Τώρα οί έρωτήσεις ήταν πιο αυστηρές καί περισσότερες. Πού ήταν τά υπό
λοιπα γραμμάτια; Πού τά βρήκε; Δεν τά είχε πράγματι άποσπάσει άπό τον Τσάρλς
Λίντμπεργκ;
Μέχρι τή στιγμή έκείνη κανένας δεν είχε αναφέρει τό όνομα τού Λίντμπεργκ.
'Ο Χάουπτμανν παρέμεινε άτάραχος. Δεν ήξερε τίποτε γιά τά χρήματα των λύτρων
Λίντμπεργκ, είπε.
—«Τι τά θέλεις αύτά;» ρώτησε ένας άστυνομικός δείχνοντας στον Χάουπτμανν
ένα ζευγάρι ισχυρότατα κυάλια (ή άστυνομία είχε λόγους νάπιστεύη ότι οποιοσδήποτε
είχε διαπράξει τήν άπαγωγή, είχε πρώτα κρυφθή κατά τή νύκτα στο γειτονικό δάσος
καί είχε μελετήσει τήν κατοικία των Λίντμπεργκ παρατηρώντας της μέ ισχυρά κυά
λια).
*0 Χάουπτμανν κοίταξε άδιάφορος τά κυάλια. «Είμαι φυσιολάτρης» άπάντησε.
Δεν έμεινε τίποτε στο διαμέρισμα πού νά μή τό έρευνήσουν. 'Υπήρχαν άκόμα
μερικοί χάρτες, άπ’ αυτούς πού διανέμουν δωρεάν τά πρατήρια βενζίνης. Μεταξύ αύτών υπήρχαν χάρτες τής Νιού Τζέρσεϋ, οπού διέμεναν οί Λίντμπεργκ κατά τήν νύ
κτα τής άπαγωγής, καί τής Μασαχουσέτης, είς τά παράλια τής οποίας είχε γράψει 6
άπαγωγεύς ότι θά βρισκόταν τό παιδί. ’Αλλά ή παρουσία των χαρτών αυτών μπορούσε
νά είναι δλως συμπτωπατική.
Καθώς ή έρευνα συνεχιζόταν, ό Σίσκ, άντιλήφθηκε κάτι παράξενο ώς προς
τήν συμπεριφορά τού ύποπτου. Ό Χάουπτμανν καθόταν άδιάφορος, άλλά σέ ώρισμένες στιγμές όταν νόμισε ότι δέν τον κοιτούσε κανένας—άνασηκωνόταν έλαφρά άπό
τό κάθισμά του καί κοίταζε έξω άπό τό παράθυρο. Ξαφνικά ό Σίσκ τού φώναξε:
«Τί κοιτάζεις έξω άπό τό παράθυρο έτσι κρυφά;».
Τά βαθειά μάτια τού Χάουπτμανν τον κοίταξαν ήσυχα. ((Τίποτε)) άπάντησε.
Ό Σίσκ κοίταξε καί ό ίδιος γιά νά βεβαιωθή.Δέν υπήρχε τίποτε τό ένδιαφέρον,
έκτος άπό τό γκαράζ 20 μέτρα πιο πέρα. 'Ένα σύρμα έπεξετείνετο άπό τό παράθυρο
τής κρεβατοκάμαρας μέχρι τή στέγη τού γκαράζ. Ό Χάουπτμανν έξήγησε ότι τό
σύρμα ήταν μέρος μιας είδοποιητικής συσκευής κατά διαρρηκτών καί τήν είχε έγκαστήσει γιά νά τρομοκράτηση τυχόν κλέπτες πού θά έκαναν τήν άπόπειρα νά κλέψουν
τ’ αυτοκίνητό του τή νύκτα. Γιά νά τούς τό άποδείξη, πίεσε ένα κουμπί πού ήταν δί
πλα στο κρεβάτι του. ’Αμέσως τό γκαράζ πλημμύρισε φώς.
—((’Εκεί έχεις τά χρήματα;» ρώτησε Σίσκ.
—(("Οχι» είπε ό Χάουπτμανν. «Δέν έχω χρήματα».
'Ο Σίσκ όμως δέν τον πίστεψε. ’Αμέσως άρχισε ή έρευνα τού γκαράζ.
'Η ’Άννα στεκόταν κατάπληκτη κοντά σέ μιά πρασιά μπροστά στην είσοδο
τής κατοικίας, προσπαθώντας νά καταλάβη τήν αιτία τής τόσης φασαρίας μέσα στο
σπίτι της. Ά πό τήν στιγμή πού τήν ώδήγησαν έξω άπό τήν κρεβατοκάμαρα άπαντοΰσε συνεχώς στις ερωτήσεις τών άστυνομικών γιά τή ζωή της μέ τον Χάουπτμανν
κατά τό πρόσφατο παρελθόν—ήταν πολύ άπλό—όταν όμως κι’ αυτή μέ τή σειρά της
τούς ρώτησε τί συνέβαινε, δέν έλαβε άπάντησι.
Είχε περάσει τό μεσημέρι καί καθώς σκούπιζε τά δακρΰσμένα μάτια της,
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είδε τον Ρίτσαρντ νά βγαίνη άπό την κεντρική είσοδο δεμένος μέ χειροπέδες, άνάμεσα
σέ δύο αστυνομικούς. Τον κοίταξε χωρίς νά μπορή νά μιλήση. Ό Ρίτσαρντ της ερριξε μιά βιαστική ματιά. Οί δύο άνδρες καί ό κρατούμενος μπήκαν μέσα σ’ Ινα αυτο
κίνητο κι’ άνεχώρησαν.
'Η ’Άννα ρώτησε ένα άστυνομικό, πού πήγαιναν τον σύζυγό της. Αυτή τή
φορά πήρε μιά άπάντησι: Στο άστυνομικό τμήμα τής όδοΰ Γκρήνουϊτς τής Μανχάταν.
Γ ιατί;
Ό αστυνομικός κούνησε τό κεφάλι του.
Στις 2.30 ή ώρα μερικοί άλλοι αστυνομικοί έβαλαν τήν Ά ννα μέσα σ’ ένα άλλο
αυτοκίνητο καί όταν τούς ρώτησε πού τήν πάνε, τής άπάντησαν οτι πηγαίνουν έκεΐ
πού έχει πάει καί ό σύζυγός της.
Στο τμήμα τής όδοΰ Γκρήνουϊτς, τό όποιο είχε διαλεχτή γιατί ήταν κάπως
άπομεμακρυσμένο καί σπανίως ένωχλεΐτο άπό τούς δημοσιογράφους, ή άνάκρισις
του Χάουπτμανν έλαβε άλλη μορφή. Μέχρι τής στιγμής τον θεωρούσαν ένοχο μόνο
γιά εκβιασμό. Τώρα ή αστυνομία γιά νά δικαιολογήση τήν έρευνα καί τή σύλληψί
του, τού έπέρριψε τήν κατηγορία τής άπαγωγής μετά δολοφονίας.
Τήν Τρίτη, 1 Μαρτίου 1932, δεν ήταν στή Χόουπγουέλ τής Νιού Τζέρσεϋ;
’Όχι άπάντησε αύτός μέ ήσυχη φωνή.
Γιατί έλεγε ψέμματα; Τή νύκτα έκείνη πήγε στήν κατοικία των Λίντμπεργκ
καί έκλεψε τό παιδί άπό τή κούνια του! ! ! Ό χι, άπάντησε ό Χάουπτμανν. Δεν πήγε.
Δεν ήταν αύτός πού ζητούσαν.
Τότε πού βρισκόταν τήν Τρίτη 1 Μαρτίου;
Ό Χάουπτμανν σκέφθηκε γιά μιά στιγμή. Κατά τό χρόνο έκείνο-θυμήθηκεέργαζόταν στο Μαζέστικ, σ’ ένα διαμέρισμα μιας κατοικίας τού Μανχάταν. Πέρασε
τήν ήμέρα του άσχολούμενος μέ μικροδουλειές. Προ τις επτά, τό βράδυ εκείνο, είχε
πάει στο άρτοποιεΐο Φρέντερικσεν στή Μπρόγξ, γιά νά συναντήση τήν Ά ννα πού
έργαζόταν εκεί. Τό θυμόταν αύτό γιατί κάθε Τρίτη βράδυ ή Ά ννα έπρεπε νά εργά
ζεται άργά καί συνήθιζε νά παίρνη τό δείπνο του μαζί της στήν αίθουσα φαγητού
τού άρτοποιείου. Καί ή Τρίτη έκείνη ήταν όπως καί οί άλλες ’Έφαγαν μαζί—θά ήταν
εννέα περίπου ή ώρα—καί μετά άνεχώρησαν καί πήγαν κατ’ εύθεΐαν γιά ύπνο.
’Εάν τό άλλοθι αύτό άποδεικνυόταν άληθινό, σκέφθηκε ό ύπαστυνόμος Φίνν,
δέν ήταν δυνατό νά είναι ό Χάουπτμανν ό πραγματικός άπαγωγεύς, καθ’ όσον τό
βρέφος είχε άπαχθή μεταξύ οκτώ καί έννέα τή νύκτα έκείνη. ’Αλλά είχαν καιρό νά
ελέγξουν άργότερα τήν άξιοπιστία του. Οί άνακρίνοντες λοιπόν άστυνομικοί μετεπήδησαν στή δεύτερη κρίσιμη ήμερομηνία τού εγκλήματος.
Δέν ήταν πράγματι, τή νύκτα τού Σαββάτου, 2 ’Απριλίου 1932 ό Χάπουπτμανν
εκείνος πού συνάντησε τον μεσάζοντα τού Λίντμπεργκ, Δρα Κόντον στο νεκροταφείο
τού Α γίου Ραϋμόνδου καί έλαβε 50.000 δολλάρια άπ’ αυτόν; Δέν ήταν αύτός εκείνος
πού συστήθηκε στον Δρα ώς «Τζών»;
Ό χι, άπάντησε ό Χάουπτμανν, τίποτε άπ’ αύτά δέν είναι άλήθεια. Θυμόταν
τό Σάββατο εκείνο εΐδικώς, γιατί ήταν ή τελευταία ήμέρα τής έργασίας του στο Μαζέστικ. ΤΗταν επίσης τό πρώτο Σάββατο τού μηνός καί τή νύκτα έκείνη ό φίλος του
Χάνς Κλέπενμπουργκ, είχε φέρει τήν κιθάρα του στο διαμέρισμα καί πέρασαν τή
βραδυά τραγουδώντας παληά γερμανικά τραγούδια. Αύτό τό έκαναν πάντοτε τή νύ
κτα τού πρώτου Σαββάτου κάθε μηνός.
Ά πό τήν άνοιξη τού 1932 δέν είχε δουλέψει ξανά. Καί όμως ήταν σέ θέσι νά
στείλη τήν Ά ννα ταξίδι στή Γερμανία, νά λαμβάνη μέρος σέ κυνηγετικά ταξίδια
στή Μαίην, ν’ άγοράση ένα ραδιόφωνο άντί 396 δολλάρια. Ποιό ήταν τό μυστικό
του νά ξοδεύη τόσο πολλά χωρίς νά εργάζεται;
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«Κάνω διάφορες αγοραπωλησίες» είπε ό Χάουπτμανν.
'Η έπίθεσις των ερωτήσεων στράφηκε προς άλλη κατεύθυνσι. Του έδειξαν το
μάλλινο νυκτικό τό όποιο φορούσε τό βρέφος κατά τή νύκτα τής απαγωγής καί τό
όποιο ό Τζών εϊχε στείλει στον Δρα Κόντον. 'Ο Χάουπτμανν κούνησε τό κεφάλι του.
Πρώτη φορά τό έβ λεπ ε!! !
Ξαφνικά ένας άπό τούς άνακρίνοντας τον έδειξε μέ τό δάκτυλό του καί μέ βαρειά φωνή πού τραντάχτηκε δλο τό δωμάτιο, είπε : «Έ σύ δεν έφτειαξες μιά σκάλα
καί τήν έστησες στο σπίτι των Λίντμπεργκ, δεν σκαρφάλωσες σ’ αυτή καί άπήγαγες
τό παιδί;».
Ό Χάουπτμανν ταράχθηκε σά νά τον κτύπησε ήλεκτρικό ρεύμα. Το σώμα του
έτρεμε καί έπιασε τις λαβές τοϋ καθίσματος του. Γιά πρώτη φορά δεν ήταν κύριος
τού έαυτοϋ του. «’Ό χι» φώναξε.
—«Δέν έγκατέλειψες έχει τή σκάλα καί μιά σμίλη; δεν δολοφόνησες τό παιδί
καί δέν άφαίρεσες άπό τό σώμα του τό νυκτικό αύτό;».
—«’Όχι».
'Ησυχία βασίλεψε πάλι στο δωμάτιο. Ό Χάουπτμανν έγειρε πίσω στο κάθι
σμά του. Παρακάλεσε άν ήταν δυνατόν νά τοϋ φέρουν ένα ποτήρι γάλα. Τοϋ έφεραν.
Τό ήπιε καί άφοΰ δροσίστηκε, περίμενε περισσότερες ερωτήσεις.
’Ενώ ό Χάουπτμανν ύπεβάλετο εις άνάκρισιν, άλλοι άστυνομικοί ήταν άπασχολημένοι μέ τήν άνάκρισι τής ’Άννας καί μέ τήν έρευνα τής κατοικίας τού Χάουπτμανν.
' Η Ά ννα δέν είχε τήν ψυχρή άπάθεια τού συζύγου της. Κάτω άπό τις συνεχείς
έρωτήσεις ό φόβος άντικατοπτριζόταν στή φωνή καί στά μάτια της. Δυσκολεύθηκε
νά θυμηθή τί έκανε ό Ρίτσαρντ τή νύκτα τής 1 Μαρτίου 1932. Κι’ όταν θυμήθηκε,
ή κατάθεσίς της ταίριαζε μέ τήν κατάθεσι τού Ρίτσαρντ, δπως επίσης καί γιά τή νύ
κτα τής 2ας Απριλίου.
Έ ν συνεχεία οΐ άνακριταί τή ρώτησαν γιά τά χρήματα. Εϊχαν κάνει οικονομίες,
είπε ή Ά ννα, καί ό Ρίτσαρντ κέρδιζε άρκετά χρήματα στή Γουώλ Στρήητ.
«Δέν ήξερε δτι τά χρήματα πού ξόδευε ό Ρίτσαρντ ήταν τά λύτρα τού Λίντ
μπεργκ; "Οτι άπήγαγε τό βρέφος καί δτι συνελήφθηκε γιατί είχε πάνω του χρήματα
προερχόμενα άπό τά λύτρα;»
'Η Ά ννα έμεινε μ’ άνοικτό τό στόμα άπό ειλικρινή κατάπληξι. "Υστερα φώνα
ξε : «Δέν είναι Δέν μπορούσε νά κάνη ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί; γιατί; «Είχαν κι’
αύτοί τό δικό τους μωρό, έτραύλισε, καί ό Ρίτσαρντ τό άγαποΰσε. Μετά άναλύθηκε
σε λυγμούς. ’Έκρυψε τό πρόσωπό της στις παλάμες της καί έκλαιγε μ’ άναφυλλητά.
Στά μάτια τών άστυνομικών πού τήν άνέκριναν, φαινόταν μιά τυπική γερμανίδα σύζυγος, ή όποια έγνώριζε πολύ λίγο γιά τις άσχολίες τού συζύγου της έξω άπό
τό σπίτι καί ή όποια πίστευε δτι ήταν άλήθεια δσα εκείνος τής έλεγε. ΤΗταν δύσκολο
νά πιστέψη κανένας δτι ή ταραχή της, τά δάκρυα καί ή έμβρόντητος έκφρασις τού
προσώπου της, ήταν προσποιητά. Λίγο, άργότερα, τήν άφησαν ν’ άναχωρήση άπό
τό τμήμα καί τής είπαν νά βρίσκεται στό σπίτι της τήν έπομένη τό πρωί.
'Η Ά ννα πέρασε τή νύκτα της κοντά σέ μιά άνεψιά ή οποία περιποιείτο τό παι
δί τοϋ Χάουπτμανν. Τήν άλλη μέρα πού πήγε ή Ά ννα στό σπίτι της, δλα μαρτυρούσαν
δτι είχε γίνει μιά λεπτομερής έρευα. ’Έπιπλα μετακινήθηκαν, σκαμμένος ό σουβάς,
τό πάτωμα. Οί αστυνομικοί βεβαιώθηκαν δτι δέν υπήρχε τίποτε μέσα στό διαμέρισμα.
'Η Ά ννα τούς άκολούθησε έξω στό γκαράζ. Επίσης κι’ έδώ, παρατήρησε δτι οί
άστυνομικοί είχαν ερευνήσει. Τά σανίδια τού πατώματος είχαν ξυλωθή.
Έ π ί ώρες οί άστυνομικοί έρευνοΰσαν άργά τό πάτωμα, τούς τοίχους καί τήν
οροφή. Τότε ένας άπ’ αύτούς ξύλωσε μιά σανίδα άπό τον τοίχο, πάνω άπό τό έργαστήριο τού Ρίτσαρντ καί ξεφώνησε! ! ! Πίσω άπό τήν σανίδα ύπήρχε ένα στενό ράφι
καί πάνω σ’ αύτό ήταν δύο δέματα τυλιγμένα σ’ εφημερίδες. "Ενας άστυνομικός πήρε
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μέ προσοχή τά δέματα καί τά άνοιξε. Μέσα στο καθένα υπήρχε ένα παχύ μάτσο γραμ
μάτια μέ χρυσές σφραγίδες! ! !
—«Γραμμάτια των δέκα δολλαρίων» φώναξε. «Τά γραμμάτια των λύτρων τοϋ
Λ ίντμπεργκ»! ! !
Λίγο άργότερα ένας άλλος άστυνομικός άνεκάλυψε άλλη μιά τέτοια κρύπτη,
μέσα στήν οποία ήταν κρυμμένο ένα τενεκεδένιο κουτί βερνικιού τοϋ ενός γαλονιού.
Μέσα σ’ αύτό υπήρχαν μερικά άκόμα δέματα τυλιγμένα δπως τά πρώτα. ’Έγινε
παραβολή όλων των άριθμών μέ τον κατάλογο των λύτρων τοϋ Λίντμπεργκ. Πίταν
φανερό τώρα οτι έάν οί άστυνομικοί παρουσίαζαν στον Χάουπτμανν τά εύρήματά
τους, δέν θά είχε πλέον παρά νά παραδεχθή ότι αύτός ήταν ό άπαγωγεύς. Είχαν υπο
τιμήσει δμως τον κρατούμενό τους.
'Ο Χάουπτμανν δέν έδειξε σημεία σαστισμοΰ δταν τοϋ έπεδείχθησαν τά χρή
ματα καί τοϋ έζήτησαν νά άπολογηθή γ ι’ αύτά. Είχε πή ψέμματα, είπε ήρεμα, γιατί
φοβόταν δτι θά τον παρέπεμπαν στο δικαστήιο γιά κατοχή χρυσοΰ, πράγμα πού ήταν
παράνομο. Αύτά άνήκαν σ’ ένα φίλο του όνόματι ’Ισίδωρο Φίς.
Οί άστυνομικοί τον ρώτησαν νά τούς πή περισσότερα γιά τον Ισίδωρο Φίς.
'Ο Χάουπτμανν τούς έξήγησε δτι αύτός καί ό Φίς ήταν συνεταίροι σέ κάτι έμπόρια
γουναρικών. Μετά ό Φίς άποφάσισε ν’ άσχοληθή μέ άλλου είδους εμπόριο, άλλά οί
δουλειές του δέν πήγαιναν καλά καίό Χάουπτμανν τοϋ είχε δανείσει δύο φορές.'Η υγεία
τοϋ Φίς είχε κλονισθή καί προ τών Χριστουγέννων τακτοποίησε νάπάη ένα ταξίδι στή
Γερμανία, δπου θά έπισκεπτόταν τούς γονείς του. Πριν ν’ άναχωρήση, έφερε μερικά
πράγματά του στον Χάουπτμανν γιά νά τού τά φυλάξη μέχρι τής επιστροφής του.
"Ενα άπό τά πράγματα αύτά—ένα κουτί υποδημάτων δεμένο μ’ ένα σπάγγο—
τό είχε τοποθετήσει ό Χάουπτμανν σ’ ένα ντουλάπι καί τό είχε ξεχάσει μέχρις δτου,
πριν δύο εβδομάδες δλως κατά τύχην άνεκάλυψε δτι περιείχε χρήματα. Γιά νά πτοστατεύση τά χρήματα, τά έκρυψε στο γκαράζ του. Άργότερα άρχισε νά παίρνη άπό
τά χρήματα εκείνα καί νά ξοδεύη. Θά έπαιρνε μόνο δσα είχε δανείσει στον Φίς καί
τά όποια τοϋ άνήκαν, άφοΰ φυσικά ό Φίς δέν τοϋ είχε ξοφλήσει τά δύο δάνεια.
Ποΰ ήταν τώρα ό Φίς;
Πέθανε, άπάντησε ό Χάουπτμανν. Πέθανε στή Λειψία πριν έξη μήνες.
'Η άνάκρισις κράτησε πολύ καί ό Χάουπτμανν κουράσθηκε Οί άστυνομικοί
περίμεναν νά ξεκουρασθή γιά λίγο. Κατά τήν διακοπή, άκούσθηκε έξω άπό τό Τμή
μα θόρυβος καί φωνές. ΤΗταν ένα μεγάλο εις ογκο εξαγριωμένο πλήθος.
Εύθύς άμέσως, παρά τήν μυστικότητα τή αστυνομίας, είχε διαδοθή έξω δτι
ό κυριώτερος ύποπτος τής διαπράξεως τής άπαγωγής τοϋ Λίντμπεργκ έκρατεΐτο
στο Τμήμα τής όδοϋ Γκρήνουϊτς. Δημοσιογράφοι καί φωτογράφοι έσπευσαν στο
Τμήμα καί άργά τό άπόγευμα ή κυκλοφορία τής όδοϋ Γκρήνουϊτς είχε σταματήσει
άπό τήν συμφόρησι. 'Ομάδες άστυνομικών κατέβαλον άπεγνωσμένες προσπάθειες
γιά νά έπιβληθοΰν στο έξαγριωμένο πλήθος, τό όποιο άπαιτοϋσε νά δικασθή άμέσως
καί έπί τόπου ό κρατούμενος, οποιοσδήποτε καί νά ήταν αύτός.
Ό νεαρός εΐσαγγελεύς τής Νιού Τζέρσεϋ, Ντέηβιντ Βιλέντς, έβλεπε δτι μπρο
στά του είχε ένα πολύ δύσκολο έργο. ΤΗταν εύγλωττος, έπιβλητικός καί κομψός
στήν έμφάνισι. Αύτή ήταν ή πρώτη του δικαστική ύπόθεσις γιά δολοφονία πού άνελάμβανε, καί μάλιστα μιά ύπόθεσις οχι άπό τις συνηθισμένες. Έ ν τούτοις ό Βιλέντς
ήξερε καλά τό νόμο.
Στις άρχές ’Οκτωβρίου, στή Φλέμιγκτον τής Νιού Τζέρσεϋ, πού ήταν ή έδρα
τής νομαρχίας, ό Βιλέντς ζήτησε άπό τούς ενόρκους νά κρίνουν τον Χάουπτμανν ένο
χον δολοφονίας. Ετοιμάσθηκαν γρήγορα τά τής μεταγωγής τοϋ Χάουπτμανν καί
στις 19 ’Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά τή σύλληψί του, μεταφέρθηκε δέσμιος σέ μιά
μικρή φυλακή πίσω άπό τό δικαστήριο τής Φλέμιγκτον, δπου θά καθόταν στο έδώλιο τοϋ κατηγορουμένου.
(Συνεχίζεται)

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
- Η ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΤΙΤΡΟΪΤ ’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Crime
_____________________ Dedective», κατά μετάφρασιν άστυφύλα------------------------------------κος κ. ΓΕΩΡ . ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προ----------------------------------------------------------------------

ηγουμένου κα ί τέλος)

Οί ντέτεκτιβς έτέθησαν ξανά μέ ζέσι στά ίχνη τοΰ Λούμη γιά νά μάθουν
σχετικά μέ την άδεια πού πήρε νά έξασκήση το επάγγελμά του στο Κολλοράντο
καί τήν άκύρωσι τοϋ συμβολαίου τής ’Ασφαλιστικής Εταιρείας. Έ ν συνεχεία ρώ
τησαν τον έπί κεφαλής τοϋ προσωπικοϋ τοΰ Κέντρου : «Μποροΰσε νά είναι αυτή ή
γυναίκα;». Καί τοΰ έδειξαν μιά φωτογραφία μιας ώραιοτάτης νέας.
'Η νέα αύτή εϊχεν έργασθή ώς γραμματεύς κοντά στο γιατρό Λούμη πολύ
καιρό, πριν άπό τό θάνατο τής γυναίκας του. Τήν είχε βοηθήσει στήν πρόσληψί της καί
αύτή, άπό υποχρέωση, τον έμνημόνευε πάντοτε στους ιατρικούς κύκλους, γιατί μπο
ροΰσε καί νά είχε χάσει αύτή τή θέσι. "Οταν οί ιστορίες των έφημερίδων, μετά τό
έγκλημα, τον έχαρακτήριζαν ώς ένα ιδεώδη σύζυγο, αύτή έσπευσε νά διηγηθή τήν
ιστορίαν της στούς άστυνομικούς, πού πάρα πολύ τούς ένδιέφερε. Έπέμενε δτι δέν
είχε δή τό γιατρό άπό τότε, άλλά οί άστυνομικοί ύπωπτεύοντο τήν έκδοχή μιας
παληάς έρωτοτροπίας μέ τό γιατρό, καί στά δσα είπε μποροΰσε νά ζητοΰσε έκδίκησι’ γ ι’ αύτό ήσαν πολύ επιφυλακτικοί. Παρ’ δλα αυτά ένώ καθώς ό έπί κεφαλής των
ύπαλλήλων τοΰ Κέντρου, ήταν άπησχολημένος νά δίνη άκριβεΐς πληροφορίες στούς
άστυνομικούς, εΐπεν δτι ήταν άπολύτως βέβαιος πώς δέν έπρόκειτο γ ι’ αύτή τή νέα,
’Έ τσι οί άστυνομικοί δέν τή χρειάσθηκαν πλέον. 'Ο Λούμης φυσικά άρνήθηκε τό κάθε τι.
Ά λλά καί αν άκόμη οί έρωτοτροπίες του δέν άπεδείκνυον κάτι γιά τό έγκλημα, τε
λικά, δέν ήταν εντελώς ό ιδεώδης σύζυγος καί πατέρας, δπως είχε κάμει τούς φίλους
καί γείτονές του νά πιστεύουν. Είναι γνωστό, δτι δταν οί άνδρες σκοτώνουν τις γυ
ναίκες τους, αύτό γίνεται προς χάριν μιας άλλης γυναίκας—τούς άπαλλάσσει άπό τήν
διατροφή καί άπό άλλα νόμιμα έξοδα. Οί άστυνομικοί συνέχισαν νά έρευνοΰν τήν
ύπόθεσι.
Φήμες κυκλοφορούσαν δτι άπό τότε πού ό γιατρός γύρισε άπό τήν Ν. Ύερσέϋ, τον είδαν διάφορα άτομα, σχεδόν κάθε βράδυ, νά πίνη σε καπηλειά καί κέντρα
διασκεδάσεως μέ μιά ώραιοτάτη κοκκινομάλλα.
Ό έπί κεφαλής τοΰ προσωπικού τοΰ κέντρου είπε πώς φοροΰσε μιά έφαρμοστή
φούστα καί ήταν πολύ δμορφη. Ά λλά έκεΐνοι πού έτυχε νά τήν έχουν δή, έγνώριζαν
μόνον, δτι ό Λούμης τήν έφώναζε ’Ά ντυ. «Κατά κανόνα αύτό δέν ήταν γυναικείο
δνομα», είπεν ό ντέτεκτιβ Νάρραβ στο βοηθό τοΰ Δημοσίου Κατηγόρου Πώλ Μπάκλεϋ. Μποροΰσε όμως νά είναι, χάριν συντομίας, ένα γυναικείο δνομα, δπως Άνδρεα
ή Ανδρομέδα. Έ π ί τέλους δλα αύτά ήταν ένα καλό ξεκίνημα καί άπέδειξαν δτι ό
Λούμης ήταν μπλεγμένος σε έρωτικά σκάνδαλα μέ τήν ίδια γυναίκα προ καί μετά
τό θάνατο τής συζύγου του. Τώρα τί έπρεπε νά κάνουν γιά νά βροΰνε τήν Ά ντυ ;
Ό Νάρραβ δέν ήταν βέβαιος, άλλά είχε συλλάβει μερικές ιδέες. 'Όπως είχε κάνει
καί κατά τό παρελθόν, έπήγε ξανά καί έρεύνησε τούς φακέλλους των γυναικών πού
ήσαν άσθενεΐς τοΰ γιατροΰ Λούμη. Δέν έξεπλάγη, φυσικά, δταν άπέτυχενά βρή κά
ποια πού νά έμοιαζε στήν περιγραφή τής κοκκινομάλλας.
Τότε, κάτι πού φάνηκε στήν αρχή ν’ άποτελή τόσο άλλόκοτη σύμπτωσι,
ώδήγησε τον άξιωματικό σέ μιά άλλη άνακάλυψι. "Ενας ύπάλληλος πού δούλευε
στό άρχεϊο τοΰ ’Επιτελείου τής ’Αστυνομίας, θυμήθηκε μιά γυναίκα γνωστή μέ τό
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ονομα ’Ά ντυ, ή όποια εΐχεν όδηγηθή στο δικαστήριο μερικά χρόνια πριν, μέτήν κατη
γορία, ότι ένοχλοϋσε έναν άλλο γιατρό στο Ντιτρόϊτ. Ό γιατρός παρεδέχθη δτι είχαν
ένα σύνδεσμο καί όταν αύτός προσπάθησε να τον διαλύση αύτή μέ κανένα τρόπο δεν
ήθελε νά τον άφήση. Του τηλεφωνούσε καθημερινώς καί τοϋ έκανε σκηνές, ακόμη
καί μπροστά στούς πελάτες του, μέχρι σημείου νά ριψοκινδυνεύση τήν έπαγγελματική του ύπόληψι, οπότε άναγκάστηκε νά καταφύγη στά δικαστήρια. Μόνον υπό τήν
άπειλή δτι θά πάη στή φυλακή, έδέησε νά σταματήση καί ν’ άπομακρυνθή.
'Ο υπάλληλος τής ’Αστυνομίας μέ τή μνήμη του συγκεντρωμένη στούς φακέλλους των περασμένων χρόνων, βρήκε τελικά τήν υπόθεση πού μέ τόση άκρίβεια
είχε θυμηθή. Ή γυναίκα ήταν ή ’Άνδρεα Λογκγουώρθ, τήν όποιαν οί φίλοι της καί
οί γνωστοί τήν φώναζαν «’Ά ντυ». Πίταν διαζευγμένη καί εΐχεν άρκετή ομοιότητα
μέ τήν περιγραφή τής γυναίκας πού είχαν δή τό γιατρό Λούμη, νά πίνη μαζί της.
Δέν έμεινε πολύ, στήν τελευταία της γνωστή διεύθυνσι, άλλά οί άστυνομικοί ήσαν
βέβαιοι δτι δέν θά έδυσκολεύοντο νά τήν άνακαλύψουν. Ό πατέρας της ήταν ένας
πασίγνωστος δικηγόρος καί τέως Δήμαρχος στήν Πολιτεία 'Υψηλάντητοϋ Μίτσιγκαν,
προσεγγίζουσα τις 12.000 ψυχές καί ήταν 30 μίλλια περίπου προς Νότον άπό τό
Ντιτρόϊτ. Αύτός εξακολουθούσε νά είναι μιά έξέχουσα φυσιογνωμία στήν πόλι καί
ή ’Αστυνομία, μέσω αύτού, πέτυχε νά μάθη τή διεύθυνση τής Ά ντυ στο Ντιτρόϊτ.
'Η Ά ντυ Λόγκγουωρθ συγκέντρωνε όλες τις άρετές μιας γυναικείας καλλονής.
"Ηταν μιά πεπειραμένη καί τυπική σερβιτόρος, ώραιοτάτη, κοκκινομάλλα, πού είναι
δύσκολο νά ξεχάση κανείς τή σιλουέττα της, γυναίκα μέ πυγμή πού ρουφούσε τό ούΐσκυ χωρίς άναπνοή, μέ κατάλευκο δέρμα καί μάτια πού έμοιαζαν μέ προσκοπίνας.
Άρνήθηκε άμέσως στούς ντέτεκτιβς δτι γνώριζε τό γιατρό Λούμη κ’ έφάνη
άπρόθυμη νά παραδεχθή δτι διάβασε τή δολοφονία τής Γκρέϋς Λούμη, στις εφη
μερίδες. Οί άστυνομικοί, ήξεραν τώρα πιά δτι αυτή έκρυβε τό κάθε τι καί τό μόνο
πού είχαν νά κάνουν ήταν νά κινηθούν καταλλήλως γιά νάτής τό άποδείξουν. Πήρανε
τή φωτογραφία της καί τήν έδειξαν στον έπί κεφαλής τού υπηρετικού προσωπικού
τού κέντρου καί σέ δλα τά καπηλειά καί άλλα έξοχικά κέντρα. 'Ο καθένας συμφω
νούσε δτι αύτή ήταν ή φίλη τού γιατρού Λούμη.
Ό γιατρός παραδέχθη δτι αυτή υπήρξε μία άσθενής του, πού τήν είχε θερα
πεύσει άπό ένα έμφύσημα τού πνεύμονος, άλλά άλλαξε τον τόνο του, δταν οί άστυνομικοί τού βρήκαν μία φωτογραφία, πού τον έδειχνε άγκαλιά πεσμένον πάνω στά
στήθια της. Είπε πώς είναι άλήθεια καί δτι βγήκε μέ τήν κυρία Λόγκγουωρθ μερικές
φορές, άλλ’ αύτή ή φωτογραφία έδινε τήν πιο εσφαλμένη έντύπωσι.
Στήν πραγματικότητα, είπε, πώς δέν υπήρχε τίποτε μεταξύ τους καί κανένας
άπό τούς δυό τους δέν είναι άναμιγμένος στήν ύπόθεσι δολοφονίας τής κυρίας Λούμη.
Τώρα, άκολουθώντας μιά σκληρή δοκιμασία σχετικά μέ τις έρευνες, οί αστυ
νομικοί έμαθαν άπό τον πατέρα τής κυρίας Λόγκγουωρθ, δτι ό γιατρός Λούμης τον
έπεσκέφθη τήν ΐδια ήμέρα τής επιστροφής του άπό τό Νιοΰτον τής Ν. 'Υερσέης, δπου
είχε πάει νά θάψη τή γυναίκα του καί τον ρώτησε γιά τήν τελευταία διεύθυνσι τής
Ά ντυ. "Οπως ό γιατρός Λούμης, έτσι καί αύτή είχε μετοικήσει πολλές φορές μετά
άπό τό έγκλημα.
Οί άστυνομικοί έκαναν μιά συλλογή άπό διάφορες διευθύνσεις τής ’Ά ντυ καί
συνέχισαν τις έρευνές τους σέ μέρη πού μπορούσε αύτή νά είχε κάνει τήν έμφάνισί
της μέ τό γιατρό ή νά έφιλοξενήθησαν σέ ξενοδοχεία ή ένοικιαζόμενα δωμάτια.
Φυσικά κανένας δέν θά παρεδέχετο δτι τό ζεύγος είχε ποτέ περάσει τήν νύχτα
του μαζί στά ξενοδοχεία ή δωμάτια. Κατά τύχη μερικοί άστυφύλακες έμαθαν αρκετά
ένδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον δτι ό γιατρός Λούμης εΐχεν έπισκεφθή τήν κυρία Λόγ
κγουωρθ στο δωμάτιό της, στή Λεωφόρο Βάμπας, τήν πρώτη νύχτα τής δολοφο
νίας τής γυναίκας του. Είχε τηλεφωνήσει πολλές φορές στήν_άρχή καί μετά έκαμε
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την έπίσκεψι. Είχε προειδοποιήσει τή σπιτονοικοκυρά νά μή μάθη κανείς δτι πήγε
έκεΐή δτι έτηλεφώνησε. ’Επειδή τον έφοβόταν, κράτησε την ύπόσχεσίν της μέχρις δτου
οί άστυνομικοί άπέσπασαν τήν άλήθεια άπδ αυτή. Αυτοί επίσης έμαθαν δτι ό γιατρός
είχε συναντήσει τήν κυρία Λόγκγουωρθ σ’ ένα ξενοδοχείο τό άπόγευμα τής ήμέρας
που έγινε τδ έγκλημα. ’Επί τέλους οί άστυνομικοί δεν είχαν πιά καμμιά αμφιβολία
για τό έλατήριο τοϋ εγκλήματος, άλλα επειδή έκριναν σκόπιμον δτι έχρειάζοντο
περισσότερες πειστικές μαρτυρίες, άποφάσισαν νά συνεχίσουν.
"Εμαθαν δτι ένας έργάτης εργοστασίου, ονομαζόμενος Μπρόνσον, διέδιδε
δτι είχε δή τό γιατρό Λούμη στή γωνία των οδών Ντιβίζιον Ρόουντ καί Σκουλκράφτ,
οκτώ τετράγωνα άπό τό σπίτι, του, στις 9.15', τή νύχτα τοϋ έγκλήματος. Έ κ
πρώτης δψεως αύτό φαινόταν νά έπιβεβαιώνη τό άλλοθι τοϋ γιατρού. Αυτός προετοι
μασμένος συνεφώνησε δτι ήταν εκεί τή στιγμή αύτή καί τώρα προσπαθούσε νά θυμηθή δτι είχε δή στήν πραγματικότητα τον Μπρόνσον. Αύτό έσήμαινε δτι έπρεπε
νά είχε περπατήσει πολύ γρήγορα, εάν είχε φύγει στις έννέα άκριβώς άπό τό σπίτι,
δπως άρχικώς, είχε δηλώσει, άλλά αύτό ήταν δυνατό. ’Εκείνο πού έκανε τούς άστυνομικούς νά ύποπτεύωνται δέν ήταν μόνον δτι ό γιατρός είχε άλλάξει τήν ιστορία τοϋ
περιπάτου του κατά τέσσαρα τετράγωνα προς τή Λεωφόρο Σκούλκραφτ, γιά νά
συμφωνήση μέ τοϋ Μπρόνσον τήν εκδοχή, άλλά τό δτι τοϋ ήταν αδύνατο νά είχε
επιστρέφει στο σπίτι έγκαίρως, ν’ άνακαλύψη τό πτώμα καί νά τούς είδοποιήση στις
9.20'. "Ετσι άδιαφόρως, αν ή δχι ό Μπρόνσον έλεγε ψέμματα, δτι εΐχεν αναγνωρίσει
τό γιατρό Λούμη, 6 γιατρός γιά πρώτη φορά πιάστηκε ν’ άντιφάσκη γιά τό δικό του
άλλοθι.
Ό Μπρόνσον ήταν τό μόνο άτομο πού ΐσχυρίζετο δτι είχε δή τό Λούμη έξω
νά περπατά, αν καί ό Λούμης είχε δηλώσει δτι είχε προσπεράσει μερικά άτομα. Οί
άστυνομικοί έπίστευαν δτι ό έργάτης τοϋ έργοστασίου καλή τή πίστει κατέθεσε καί ήσαν
πεπεισμένοι δτι ό γιατρός δέν είχε πάει καθόλου γιά περίπατο καί δτι έσκεμμένως
είχε λερώσει τό παλτό του μέ τό αίμα τής γυναίκας του καί τό φόρεσε γιά νά τον δή
ό γείτονάς του πού έμενε στή διπλανή πόρτα. Φυσικά τό κουστούμι τής δουλειάς του
είχε ματωθή τήν ώρα τοϋ έγκλήματος.
Ή μαρτυρία πού συνετέλεσε στο νά έπιβεβαιωθή αύτό, επαληθεύτηκε γιά τήν
άκριβή ώρα τής δολοφονίας, άπό τήν υπάλληλο τής τηλεφωνικής έταιρείας. Τά σήματα
τοϋ τηλεφωνικού πίνακος δέν είναι καί τόσο εύκολο νά καθορισθοΰν καί δέν είχε κατα
λάβει στήν αρχή δτι τό σήμα άπό τό Καρφίελντ 0800 είχε σχέσι μέ τή δολοφο
νία τής κυρίας Λούμη.
Θυμήθηκε τον άναμμένο πίνακα άκριβώς στις 9.05' μ.μ. τή νύχτα τοϋ έγκλή
ματος. Αύτή άπάντησε καί άκουσε μιά γυναικεία κραυγή. Αύτό ήταν δλο. Καρφίελντ
0800 ήταν ό άριθμός τοϋ τηλεφώνου τοϋ Λούμη, δπως αύτή έμαθε άργότερα διαβά
ζοντας τις εφημερίδες.
Αύτό δέν επιβεβαίωσε μόνον τήν ώρα τοϋ έγκλήματος, άλλά έφερε σέ φώς
ένα άλλο ένδιαφέρον σημεΐον. Ή ιδία υπάλληλος τής τηλεφωνικής εταιρείας άνέφερε
δτι είχε άνάψει στον πίνακα ένα κόκκινο φώς άπό τό Καρφίελντ 0800 κατά τις 7.30'
έκεΐνο τό βράδυ. Αύτή άπάντησε καί μιά γυναικεία φωνή άκούστηκε μάλλον έν διεγέρσει.
«Δέν πειράζει. Έκτύπησα τό τηλέφωνο κατά λάθος». Φυσικά οί άστυνομικοί διηρωτώντο αν ή Γκρέϋς Λούμη είχε δεχθή έπίθεσιν ή είχε παλέψει μέ τό σύζυγό της
καί έκτύπησε κατά λάθος τό τηλέφωνο ένωρίς τό άπόγευμα. Σέ μιά τέτοια περίπτωσι,
ένας θά μπορούσε νά τήν περίμενεγιά ν’ άναφέρη τό περιστατικό στήν άστυνομία ήνά
έγκαταλείψη τά σπίτι. Πολλά παντρεμένα ζευγάρια μαλλώνουν κατά κανόνα, σχεδόν
θανάσιμα, μέ σφοδρότητα, καί μετά ζοΰν μαζί, σάν σέ κατάστασι άνακωχής, πάντοτε
έτοιμοι νά ξεσπάσουν ξανά μέ τό παραμικρό.
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Πολύ πιθανόν ή Γκρέϋς Λούμη νά ήταν δειλή, γιατί εφοβόταν πολύ τό σύ
ζυγό της.
Οί άστυνομικοί ήσαν σίγουροι δτι ή πρώτη κλήσις τοϋ τηλεφώνου είχε κατά
κάποιον τρόπο σχέσι μέ τό τελευταίο έγκλημα.
Στις 12 ’Απριλίου, επτά έβδομάδες μετά τό έγκλημα, οί άνακριταί Τόμς
καί Μπάκλεϋ ώπλισμένοι μέ τις άξιοσημείωτες επί πλέον μαρτυρίες, εϊσηγήθησαν
στον Εισαγγελέα νά έκδώση ένα ένταλμα συλλήψεως, κατηγορώντας τό γιατρό Λού
μη γιά φόνο. Αύτό ήταν ύπέροχο.
Οί ντέτεκτιβς Νάρραβ καί Νάλλυ συνέλαβαν τό γιατρό άργάέκεϊνο τόάπόγευμα
καθώς έξήταζε έναν άσθενή στό ίατρεΐον του. Μέ έκπληξι τήν οποίαν άρνήθηκε νάπαραδεχθή άργότερα, είπε: «Θά έπρεπε νά τό είχατε κάνει αύτό προ πολλοϋ καιρού».
Τοϋ επετράπη νά τελειώση τήν έξέτασι τοϋ άσθενοΰς καί νά κάμη τις σχετικές
προετοιμασίες γιά τήν περίπτωσι τής θεραπείας του, πριν νά τον συνοδεύσουν στο
γραφείο τοϋ είσαγγελέως. "Οταν ό Λούμης μετεφέρθη στο γραφείο τοϋ Εϊσαγγελέως
καί τοϋ άπηγγέλθη κατηγορία, εγκλήματος πρώτου βαθμοΰ, ή "Αντρεα Λόγκγουωρθ
μετεφέρθη έπίσης εκεί. Αύτή άρνήθηκε τις σχέσεις της μέ τό γιατρό καί έκρατεϊτο
μέ έγγύησι 50000 δολλαρίων ώς μία έκ των πλέον ουσιωδών μαρτύρων.
Τήν επομένη ημέρα, 6 Λούμης μετεφέρθη στον Εισαγγελέα Άρθουρ Κίλπάτρικ
ό όποιος έχαρακτήρισε τή δολοφονία ώς έγκλημα πρώτου βαθμού. 'Ο δικηγόρος τοϋ
γιατρού Λούμη, Λουίς Κολόμπο, άμέσως διεμαρτυρήθη λέγων: «'Η πραγματική
φύσις τοϋ εγκλήματος άποκλείει τήν κατηγορία δολοφονίας. Έάν έπρόκειτο νά παρα
δεχθούμε τή γελοία θεωρία ότι ό γιατρός Λούμης είναι ένοχος, τότε πρέπει νά συμ
φωνήσουμε ότι τό έγκλημα διεπράχθη σέ κατάστασι ψυχικής ορμής, οπότε χαρακτη
ρίζεται ώς ακούσιος φόνος». Τοιουτοτρόπως θά ένεφανίζετο δτι έάν ή έξέλιςις των
πραγμάτων έχειροτέρευε ό Λούμης θά μπορούσε νά δικαιολογούσε τήν ένοχή του καί
νά μετρίαζε τήν τιμωρία. Καθώς τά πράγματα πήγαιναν τον κανονικό τους δρόμο,
οί στενοί φίλοι τού γιατρού στό Μπρούκλην, οί συνάδελφοί του καί τά μέλη τής έλληνικής άδελφότητος άνέλαβον νά τον βοηθήσουν ήθικώς καί οίκονομικώς. "Αν καί
ήταν τελείως άσύνηθες νά έλευθερωθή ένα πρόσωπο κατηγορούμενο γιά έγκλημα
πρώτου βαθμοΰ, ό Λούμης άφέθη ελεύθερος μέ έγγύησι 100.000 δολλαρίων.
Ό Λούμης εΐσήχθη σέ δίκη στις 23 Μαΐου καί μετεφέρθη μπροστά στό δι
καστή Μπρέναν. Τήν ύπεράσπισί του άνέλαβον, ό Λουΐς καί Έμίλ Κολόμπο καί δύο
άλλοι άπό τούς στενούς φίλους του. Οί γιατροί Χόφφ καί Ρέϊνμπολντ έγκατέλειψαν
προσωρινώς τή δουλειά τους καί έτέθησαν στή διάθεσι τής ύπερασπίσεως.
'Ένας χημικός γιατρός τοϋ εργαστηρίου έρευνών στό Ντιτρόΐτ, εργαζόμενος
γιά λογαριασμό τής ύπερασπίσεως, άπέρριψε τήν κατηγορία δτι ό γιατρός Λούμης
είχε επιχειρήσει νά πλύνη τά αίματα άπό τά ρούχα του. 'Η "Αντρεα Λόγκγουωρθ
δέν έκλήθη νά καταθέση.
Άναμφιβόλως, ό παράγων πού περισσότερον έπέδρασε στούς ενόρκους ήταν ό
έργάτης πού είλικρινώς ύπεστήριζε τις άπόψεις του καί ή τρομακτική πίστις πού έδειχ
ναν γιά τό γιατρό Λούμη οί συνάδελφοί του, οί όποιοι ύποστήριζαν τήν άθωότητά του.
Αυτοί ήσαν άνθρωποι μέ μεγάλη ύπόληψι καί είχαν μεγάλη έπίδρασι στούς
επαγγελματικούς καί εμπορικούς κύκλους τοϋ Ντιτρόΐτ.’Έτσι έδικαιολογεϊτο ή έμπιστοσύνη τους πού έδειχναν στό γιατρό. Οί ένορκοι έπιέζοντο τόσο πολύ ώστεήδληέξέτασις τής ύποθέσεως διήρκεσε 35' τής ώρας. Στις 16 ’Ιουνίου, τέσσαρες έβδομάδες άπό
τότε πού άρχισε ή δίκη, έξεδόθη ή έτυμηγορία των ενόρκων δτι ό γιατρός ήταν άθωος.
Παρά τήν έκδηλωθεϊσα πρόθεσίν του, ό γιατρός Λούμης δέν είχε άκόμη πωλήσει τό σπίτι του. Καί όταν αύτός άρχισε νά γυρνά έδώ καί εκεί ελεύθερα πιά μέ τήν
κυρία Λόγκγουωρθ, έλέγετο δτι θά παντρευόντουσριν καί αύτή θά μετεφέρετο στό
σπίτι τού Λούμη.
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Αυτή ήταν μαζί του δταν ό γιατρός συνελήφθη γιά υπερβολική ταχύτητα με
ταξύ τοϋ Μπάτλ Γκρίκ καί τοϋ Ντητρόϊτ. Έπεσκέπτοντο μαζί πολλά μέρη καί έκα
ναν τήν έμφάνισί τους σέ πολλά καπηλειά. ’Αλλά τήν άνοιξη τοϋ 1928 κυκλοφοροΰσαν φήμες δτι τό ζεΰγος φιλονικούσε.
'Ένας παππάς, πού τούς γνώριζε καλά καί τούς δύο, είπε πώςό γιατρός εϊχεν
άρνηθή νά τήν παντρευτή καί είχαν φιλονικήσει άγρια.
'Ένα βράδυ ή αστυνομία είδοποιήθη νά πάη στο διαμέρισμά της, γιατί ό γιατρός
προσπαθούσε νά σπάση τήν πόρτα. Ειρωνικά, είπε πώς τόν εϊχε κλειδώσει έξω.
Κανένας δεν συνελήφθη.
Μετά άπό αυτό, στις 19 Μαιου τό πρωί, σχεδόν τήν πρώτη έπέτειο της ένάρξεως τής δίκης, ό θυρωρός τοϋ οικήματος δπου ήταν τό ιατρείο τοϋ γιατροΰ, άνησύχισε γιατί άπό κάπου διέφευγε φωταέριον. Σπάζοντας τήν πόρτα τοϋ ιατρείου, βρή
καν τόν γιατρό νά κεΐται πάνω σ’ ένα μαξιλάρι μέ τό σωλήνα τοϋ φωταερίου στο
στόμα του. ΤΗταν άναίσθητος αλλά άκόμη ζωντανός. Τόν πήραν άμέσως γιά τό νο
σοκομείο, άλλά πέθανε κατά τή μεταφορά του.
Εϊχεν άφίσει μερικές επιστολές προ τής αύτοκτονίας του. Μία γιά μίαν εφη
μερίδα τοϋ Ντιτρόϊτ, μίαν άλλη γιά τό προσωπικό του καί τήν τρίτη είχε ταχυδρο
μήσει σ’ ένα φίλο του διευθυντή τής συμφωνικής ορχήστρας τοϋ Ντιτρόϊτ. ’Ακριβώς
πίσω του ήταν ένα Βιβλίο Α γίας Γραφής άνοιγμένο καί πάνω σ’ ένα εδάφιο ήσαν
σημειωμένες οί λέξεις : «ή συνείδησις τοϋ άνθρώπου πρέπει νά πληρώνη γιά τά άμαρτήματά του». Αυτό έδειξε τήν ολη άλήθεια, οτι οί τύψεις τής συνειδήσεώς του τόν
έξηνάγκασαν ν’ αύτοκτονήση. ’Αλλά στο γράμμα του πού έστειλε στήν έφημερίδα
τοϋ Ντιτρόϊτ άντετίθετο σ’ αυτό, λέγοντας δτι έξηναγκάσθη ν’ αύτοκτονήση λόγω τής
μοναξιάς του καί τής φτώχειας του. Ή δουλειά του άρχισε νά μή τοϋ άποδίδη τί
ποτε καί σχεδόν εϊχεν έγκαταληφθή άπό τούς περισσότερους φίλους του. Ή τρίτη
έπιστολή του, προς τό διευθυντή τής συμφωνικής ορχήστρας, άνέφερε τήν παρά
κλησή του, δπως ό φίλος του φροντίση καί προστατεύση μέ κάθε τρόπο τήν ’Άντυ.
’Έλεγε πώς άκόμη τήν άγαποΰσε, άλλ’ αυτή τόν έκανε νά τρελλαθή. Περιέγραφε
μιά φιλονικία πού είχαν τή νύχτα προτοΰ αύτοκτονήση.
Ή ’Ά ντυ άρνήθηκε μέ σθένος. Άρνήθηκε άκόμη δτι εϊχε συναντήσει τό για
τρό τήν περασμένη νύχτα, αν καί οί άστυνομικοί γνώριζαν πολύ καλά δτι έψεύδετο.
Έπέμενε δτι αύτή καί ό γιατρός τά πήγαιναν πολύ καλά. 'Όταν οί ντέτεκτιβς συνέ
χισαν νά τήν άνακρίνουν, κάνοντας μιά ύστάτη προσπάθεια ν’ άνακαλύψουν τί άκριβώς αύτή γνώριζε γιά τή δολοφονία τής κυρίας Λούμη, ξέσπασε σέ μιά κατάσταση
ύστερίας καί έπαθε νευρικό κλονισμό.
Μερικοί άπό τούς πιο έμπιστους φίλους τοϋ γιατροΰ έπέμεναν δτι ή άστυνομία τόν ώθησε ν’ αύτοκτονήση.
Τό σώμα του έπεστράφη στή γενέτειρά του γιά τήν ταφή.
Ό δικαστής Κίλπατρικ έδήλωσε έπισήμως δτι οδτε οί πράξεις τοϋ Λούμη
άπέδειξαν τήν άθωότητά του, μά οδτε καί τό νόημα τών επιστολών του έδωσαν
κάτι ενδιαφέρον γιά τήν άθωότητά του καί διέταξε ή ύπόθεσις νά τεθή στο άρχεϊο,
ώς τερματισμένη.
Ή κυρία Λόγκγουωρθ, συνήλθεν άπό τό νευρικό κλονισμό πού εϊχεν ύποστή
καί έξηφανίσθη. Ά πό τότε κανένας δέν είδε ή άκουσε τίποτε γ ι’ αύτή. Δέν εϊναι π ι
θανόν δτι συνέχισε ν’ άναστατώνη δλους τούς άνδρες καί νά τούς προκαλή, διότι τά
βάσανα, ή έντασις τής ενοχής της καί οί συνέπειες τής άπομονώσεως τής είχαν άποστερήσειτελικά τήν καλή της έμφάνισί. Ή ομορφιά προ πάντων εϊναι κάτι περισ
σότερο άπό τό επιφανειακό καί πρόσκαιρο. Εϊναι ζήτημα σκέψεων καί τοϋ έσωτερικοϋ έαυτοΰ—ή άνθρωπίνη ψυχή—αν προτιμάτε.
"Οταν τελευταία εϊδαν τήν Άντρεα Λόγκγουωρθ, διεπίστωσαν δτι ήταν
μιά κουρασμένη άσχημη γρηά.
Γ . Α . ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥ
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ΑΡΧΗ -

-------------------------------- 'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ--------------------------------Δεν πρέπει νά είμ αστε μόνο πολιτισμένοι,
άλλα καί νά φαινόμαστε πολιτισμένοι.

Νοιώθω ανήμπορο τον έαυτό μου νά περιγραφή μέ τις κατάλληλες λέξεις
τα οσα ή ψυχή μου αίσθάνθηκε τις λίγες στιγμές πού έζησα μέσα στο καινούργιο
κτίριο τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς. Ή άδυναμία μου αυτή οφείλεται
στ’ ότι δεν ξέρω άπό ποϋ ν’ άρχίσω καί που νά τελειώσω.
Τί στ’ άλήθεια νά πρωτοθυμηθώ καί τί νά πρωτοπεριγράψω ; Πώς είναι
δυνατόν σέ τούτο το άψυχο χαρτί νά μεταφέρω τούς κτύπους τής καρδιάς μου,
τή μεγάλη μου χαρά καί συγκίνησι, τον ξέφρενο ένθουσιασμό μου, τ ’ άληθινό παρα
λήρημα τής άστυνομικής μου περηφάνειας; Πώς μπορώ νά έξωτερικεύσω τά
συναισθήματα πού κατέκλυσαν το Είναι μου, μέ τετριμμένες λέξεις;
Τούτη τή στιγμή π ’ άρχισα νά χαράζω τις γραμμές αύτές, προσπαθώ ν’
άφήσω ελεύθερη τή σκέψη μου μακρυά άπό κάθε ύπερβολή, προκατάληψη ή διάθεσι
διαφημίσεως, γιά νά μπορέσω, δσο τό δυνατύν περισσότερο, νά πλησιάσω την
πραγματικότητα, άκριβώς δπως τήν είδα καί την έζησα. Προσπαθώ νά ξεχάσω
πώς είμαι άστυνομίκος καί θέλω γιά λίγο, έστω ύποθετικά, νά γίνω τό ξένο μάτι
πού πρωταντικρύζει τό νέο οίκημα, έτοιμο νά έπαινέση καί νά κρίνη ή έπικρίνη
πρόσωπα καί πράγματα.
Μάταιος δμως ό κόπος. Παρασύρομαι πάλι στις σκέψεις μου κι’ άθελα νοιώθω
τον πόθο, τή λαχτάρα, νά βγώ στον έξω κόσμο καί νά δίαλαλήσω τη χαρά μου.
Νά φωνάξω σ’ δλο τόν κόσμο, έχθρούς καί φίλους, μέ μιά στεντόρεια φωνή,
τούτο τά λόγια : «’Ώ σείς έχθροί καί φίλοι μας, όποιοι κι’ αν είσθε, φθάνει νά
εΐσθε τίμιοι άνθρωποι. ’Ελάτε νά δήτε μέ τά μάτια σας τό νέο σπιτικό μας. Ά νεβήτε τά σκαλοπάτια του, ρίξτε μιά ματιά γύρω σας καί θά άντιληφθήτε τις προσπάθειές μας. Τότε θά πιστεύσετε, χωρίς άμφιβολία, πώς ή ’Αστυνομία μας, ή ’Αστυνο
μία σας, βρίσκεται στήν αρχή μιάς λεωφόρου, ή οποία φαντάζει μπροστά μας όλοφώτιστη κι’ άστραφτερή, έτοιμη νά μάς όδηγήση σέ νέες μέρες προόδου καί επι
τυχίας..... .
Μπορεί νά φαινόμαστε κάποτε μικροί, φτωχοί κι’ άδύνατοι. "Ισως νά μη μάς
δόθηκε ή εύκαιρία νά δείξουμε ποιοι άκριβώς είμαστε. Πάντοτε δμως είμαστε
μεγάλοι, δυνατοί, πάντοτε πρώτοι στις γραμμές τού καθήκοντος. Ίδέστε μας
τώρα, πάμε μπροστά καί σέ νέες κατευθύνσεις. Μπορούμε περήφανα νά σάς προκαλέσουμε λέγοντας πώς πράγματι ή ’Αστυνομία είναι ό καθρέπτης τού πολιτι
σμού...».
Πριν άπ’ δλα οφείλουμε μιά έξήγησι. Τό οίκημα γιά τό όποιο κάνουμε λόγο,
δέν ανήκει στήν κυριότητα τής άστυνομίας. 'Απλώς ένοικιάσθηκε καί διαρρυθμί
σθηκε κατάλληλα καί στεγάζει σήμερα δλες σχεδόν τις άστυνομικές ύπηρεσίες τού
Πειραιώς.
’Από τίς στήλες τού φιλόξενου τούτου περιοδικού μας, νοιώθουμε τήν επ ι
τακτική καί ιερή ύποχρέωσι νά εύχαριστήσουμε ολόθερμα τόν Κυβερνητικό παρά
γοντα ό όποιος μέ τίς άοκνες , προσωπικές ένέργειες τού τότε άλλά καί σήμερα
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άξιου 'Υφυπουργού Οικονομικών κ. Άλιπράντη συνέβαλε αποτελεσματικά στην
ένοικίασι του οικήματος. Θέλουμε να πιστεύουμε καί έλπίζουμε πώς καί στο μέλλον
ό άξιότιμος κ. 'Υφυπουργός θά μάς συμπαρασταθή, σέ παρόμοιες περιπτώσεις πού
ήθελον προκόψει. Ή ευγνωμοσύνη μας είναι καί θά είναι πάντοτε άπέραντη.
Παράλληλα οί συνεχείς ένέργειες καί παραστάσεις του Σεβαστού μας ’Αρχηγού
κ. Ρακιντζή Θεοδώρου καί τού ’Αστυνομικού Δ /ντοΰ Πειραιώς κ. Κοντογεώργου
Γεωργίου, καθώς καί τών άλλων άρμοδίων, συνετέλεσαν θετικά στην πραγματοποίησι τής ώς άνω επιδιώξεως. Θερμά σ’ όλους συγχαρητήρια κι’ άπειρες εύχαριστίες άπ’ όλο τον άστυνομικο κόσμο.
Παρόμοιες ενέργειες τών άρμοδίων τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ένισχυμένες
σημαντικά άπό τις υπεύθυνες Κυβερνητικές άρχές, μάς δίνουν τό δικαίωμα νά έλπί
ζουμε ότι πολύ σύντομα θά δούμε νά συνεχίζεται ή τακτική αύτή καί σ’ άλλες άστυνομικές υπηρεσίες.
Τό φαινόμενο αύτό είναι εΐλικρινά παρήγορο, γιατί διαπιστώνουμε πώς κάτι
πού χρόνια πριν μπορούσε νά είχε γίνει, έστω καί τώρα παίρνει σάρκα καί οστά.
Βλέπουμε δηλαδή νά γίνεται άντιληπτή ή άνάγκη συγκεντρώσεως πολλών άστυνομικών υπηρεσιών σ’ ένιαία οικήματα, σύγχρονα καί πολιτισμένα. Τ’ όνειρο μιάς
παλιάς εποχής, γίνεται σήμερα πραγματικότης.
’Ανεξάρτητα άπό τήν καθαρώς υπηρεσιακή πλεονεκτική σκοπιά, καί γιά λόγους
σκοπιμότητος πρέπει νά επιτύχουμε τό πιο πάνω σκοπό. Είναι, μ’ άλλα λόγια,
άνάγκη νά δημιουργήσουμε κι’ εμείς τήν λεγομένη «άτμόσφαιρα». ’Αξίζουν τον
κόπο μερικές προσπάθειες καί θυσίες άκόμη, προκειμένου νά πλησιάσουμε πιο
πολύ τον πολίτη, τον όποιο ύποσχεθήκαμε νά υπηρετήσουμε.
Τό νά κάνουμε τον πολίτη νάρθή πιο κοντά μας είναι άνάγκη άπόλυτη.
Αύτό θά τό επιτύχουμε, όταν, παράλληλα μέ τις άπό άστυνομικής πλευράς ένέργειές μας, δημιουργήσουμε τό κατάλληλο κλίμα. "Οταν ό πολίτης μπή σ’ ένα πολι
τισμένο άστυνομικο περιβάλλον, τό όποιον θά συμβαδίζη μέ τήν δική μας πολιτι
σμένη συμπεριφορά, φεύγοντας, κι’ εχθρός μας άκόμη αν ήτο, άσφαλώς θά αΐσθανθή
κάποια μεταλλαγή.
’Επιβάλλεται νά δώσουμε παράλληλα στούς υπαλλήλους μας καί ιδιαίτερα
στούς άστυφύλακες, τούς άφανεΐς ήρωες, τό πρόσφορο περιβάλλον μέσα στο όποιο
θά περάσουν τις περισσότερες ελεύθερες ώρες των. Νά ύπάρχη τό άνετο δωμάτιο,
έφωδιασμένο μέ τ ’ άπαραίτητα μιάς άξιοπρεποΰς διαβιώσεως, έτσι ώστε νά μπορή
εύχάριστα εκεί μέσα νά διαβάση, νά γράψη ή νά ξεκουρασθή. Παράλληλα νά ύπάρχη
ή άστυνομική λέσχη, στήν οποία θά μπορεί νά πιή ή νά παίξη κάτι μέ τον συνά
δελφό του, τον φίλο του, τούς γνωστούς του. 'Η υπαρξις επίσης μιάς βιβλιοθήκης
πλουτισμένης μέ πολλά καί διάφορα βιβλία, θά παρέχη στον άστυνομικο τήν διορεάν
πνευματική τροφή πού είναι ισοδύναμη, μπορώ νά πώ, μέ τήν υλική.
Γράψαμε γιά τήν άνάγκη τής πραγματοποιήσεως τών άνωτέρω, τόσο άπό
τήν πλευρά τής έπικοινωνίας μας μέ τον πολίτη, όσο καί άπό τήν οικογενειακή
—άστυνομική μας πλευρά. Δέν υποδεικνύουμε τίποτε τό καινούργιο, οΰτε νομί
ζουμε πώς κομίζουμε «γλαύκα εις ’Αθήνας». Τά ύποσημειώσαμε γιατί μόνο έτσι
θά κάνουμε πιο άντιληπτό τό θέμα πού διαπραγματευόμαστε.
Έ ξ άλλου πιστεύουμε άκράδαντα πώς σήμερα είδικώτερα, ή ηγεσία τού
Σώματός βρίσκεται σέ καλά καί δοκιμασμέσα χέρια, πού ξέρουν νά κρατούν γερά
τά χαλινάρια προς όλες τις κατευθύνσεις. "Εχοντας άπόλυτη εμπιστοσύνη στον
σημερινό μας κ. ’Αρχηγό, έλπίζουμε ότι σύντομα θά έπικροτήσουμε κι’ άλλες έπιτυχίες του. Συγκεντρώνει άναμφισβήτητα, χωρίς διάθεσι κολακείας, πολλές ικα
νότητες. Δέν είναι δυνατόν παρά ν’ άξιοποιηθούν. Τούτο μάς κάνουν νά το πιστεύουμε
τά όσα μέχρι τώρα κατώρθωσε.
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Πιθανόν νά σας ταλαιπώρησα μέ την φλυαρία μου, για τήν οποία ζητώ χίλιες
φορές συγγνώμην. Καιρός ν’ ανεβούμε στο καινούργιο οίκημα. ’Από ’κεΐ μέσα ας
δοΰμε ζωντανή τήν πραγματικότητα. "Υστερα άπ’ όσα στή συνέχεια, θά κάνετε τον
κόπο νά διαβάσετε, θά δικαιολογήσετε τον άρχικό μου ενθουσιασμό καί τήν λίγο
φιλολογική μου παρλάτα.
Θές άπό περιέργεια, θές άπ’ τή λαχτάρα νά δοΰμε κάτι τό πολιτισμένο, τά
βήματά μας έφθασαν στον Πειραιά. Χωρίς κόπο βρεθήκαμε κοντά στο κτίριο, τό
όποιο βρίσκεται στο κεντρικώτερο σημείο του Πειραιώς.
Βρισκόμαστε στο μέσον τής πλατείας του Δημοτικού Θεάτρου. ’Απέναντι
μας, ένα άρκετά περιποιημένο πάρκο, δίνει τήν άνάλογη εικόνα του πρασίνου. Πιο
’κεΐ ό "Αγιος Κων/νος, συμπληρώνει τήν ξεχωριστή εικόνα. Οί τέχνες, ή φύσις,
ή ’Εκκλησία, δυο μεγάλες πλατείες καί πολύ κοντά τό λιμάνι, δίνουν στο σημείο
αυτό τοϋ Πειραιώς κάτι τό μαγευτικό.
’Ανάμεσα σ’ αύτά, στή γωνία τής Λεωφ. Βασ. Κων/νου καί τής όδοϋ 'Αγ.
Κων/νου, σηκώνει περήφανα τ ’ ανάστημά του τό οίκημα τής Ά στυν. Δ/νσεως
Πειραιώς. ’Από τήν πρώτη ματιά πού του ρίχνεις, νοιώθεις ότι έχεις νά κάνης μ’
ένα καινούργιο, σ’ δλη του τήν έκτασι, κτίριο. Τοϋτο, κατά κυριότητα, ανήκει στο
Ταμείο 'Υγείας τών υπαλλήλων τής ’Αγροτικής Τραπέζης. Άποτελεΐται άπό τό
ισόγειο, πέντε ορόφους καί τό ρετιρέ. Τό ισόγειο καί τό μεσοπάτωμα άνήκουν στήν
Τράπεζα καί σ’ άλλα εμπορικά καταστήματα. "Ολα τ’ άλλα στεγάζουν αστυνομικές
υπηρεσίες.
Εισερχόμενοι άπό τήν κυρία είσοδο τής Λεωφ. Βασιλέως Κων/νου καί άνεβαίνοντάς τά 3—4 σκαλοπάτια, βρισκόμαστε σ’ ένα ευρύχωρο κεφαλόσκαλο
’Αριστερά μας δυο πολυτελή άσανσέρ τά όποια όδηγοΰν άστυνομικοί έν στολή,
πρόθυμοι κι’ ευγενικοί, άνεβάζουν τούς επισκέπτες στις διάφορες υπηρεσίες. Στο
βάθος κάτι σαν «θυρίς πληροφοριών» πρόκα),εϊ τήν προσοχή μας. Πληροφορούμεθα,
ότι, σύμφωνα μ’ άπόφασι τοϋ κ. Κοντογεώργου, πρόκειται έκεϊ νά βρίσκεται όλες
τις ώρες πού έργάζονται τά γραφεία, ένας άξιωματικός, ό όποιος θά παρέχη κάθε
είδους πληροφορία. Σοφή όμολογουμένως ή άπόφασις, άπαραίτητο τό μέτρον.
Ά πό τήν πρώτη στιγμή τής εισόδου μας καί πριν άνεβοϋμε στούς ορόφους,
αισθανόμαστε νά είμαστε σ’ ένα άγνωστο ώς τώρα άστυνομικό περιβάλλον. 'Η
άποστράπτουσα καθαριότης τών χώρων, ή έσωτερική καί εξωτερική γενικά διακόσμησις, τά πολύχρωμα μάρμαρα καί μωσαϊκά, προδιαθέτουν κατάλληλα τον
έπισκέπτη. Πρέπει νά είχαν πολλά κέφια οί τεχνικοί πού άσχολήθηκαν μέ τοϋτο
τό κτίριο.
Δεξιά άρχίζει ή έσωτερική σκάλα, ή οποία μέχρι καί τοϋ ρετιρέ καλύπτεται
εκατέρωθεν άπό ωραιότατες πολύχρωμες μαρμάρινες πλάκες σ’ άρκετό ΰψος. Γιά
μιά στιγμή, διερωτηθήκαμε αν θά έπρεπε ν’ αρχίσουμε τήν επίσκεψή μας άπό
κάτω προς τά πάνω ή άπό πάνω προς τά κάτω. Μαθαίνοντας όμως Iότι στο ρετιρέ
βρίσκεται τό έντευκτήριο, σκεφθήκαμε ότι έκεϊ θά έπρεπε νά βρεθούμε τελευταία.
"Υστερα άπό τόσο κόπο, ένα γλυκό ή ποτό, θά μάς άνακούφιζε λίγο. Έ ξ άλλου θά
είχαμε τήν ευχέρεια νά ρεμβάσουμε λίγο άπό τήν ταράτσα, άγναντεύοντας τήν
«φτωχομάννα».
Καί νάμαστε στον βον όροφο. ’Εδώ στεγάζονται οί έξής υπηρεσίες : 1) Ή
άγορανομία, στή διάθεσι τής οποίας βρίσκονται τά ύπ’ άριθ. 1, 2, 3, καί 20 γρα
φεία, 2) 'Η τροχαία, μέ τά ύπ’ άριθ. 4, 5, 6, καί 7 γραφεία, 3) Ό τουρισμός, μέ
τά ύπ’ άριθ. 8 καί 9 γραφεία, 4) Ό άστυμηχανικός μέ τό 17 γραφεΐον καί 5) το
Κέντρον Αλλοδαπών μέ τά ύπ’ άριθ. 10, 11, 12, 13, 14, 15 καί 16 γραφεία.
’Επειδή όλοι οί όροφοι έχουν ακριβώς τήν ίδια διάταξι, μέ μικρές παραλλαγές,
θά περιγράφουμε έδώ ένα όροφο, γιά νά μήν έπαναλαμβάνουμε τά ίδια πράγματα.
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"Οπου χρειασθή νά τονίσουμε κάτι ξεχωριστά, θά τό κάνουμε. Έξαίρεσι της άρχής
μας αυτής θά γίνη όταν φθάσουμε στο έντευκτήριο, γιατί γ ι’ αύτό έχουμε νά ποϋμε
πολύ περισσότερα.
"Ολα τά γραφεία καθώς καί οί βοηθητικοί χώροι λαμποκοπούν άπό καθαριό
τητα κι’ άρχοντιά. Τ’ ολόλευκο ή πολύχρωμο μάρμαρο, τά διαφόρων σχεδίων καί
άποχρώσεων μωσαϊκά, τά συγχρονισμένα καί πλήρως έξωπλισμένα W .C., ή ευρυ
χωρία των διαδρόμων καί γραφείων, μαζύ μέ τ ’ άπλετο φως πού μπαίνει σ’ αύτά,
δίνουν την έντύπωσι μιας εύρωπαϊκής άτμόσφαιρας.
Τά έπιπλα γενικά συμβαδίζουν μέ την τελευταία λέξι τής μόδας. Καθένας
πού βρίσκεται γιά λίγο μέσα στά γραφεία, νοιώθει κάποια ψυχική ξεκούρασι, κάποιο
πειρασμό νά ξεκουράση, μ’ δλη την άνεσι το βαρύ σαρκίον του. ’Εκείνο πού μάς
προξένησε ιδιαίτερη έντύπωσι είναι οί μεταλλικές άρχειοθήκες, Νομίζω δτι είναι
κάτι πού γιά πρώτη φορά άποκτοϋν άστυνομικές υπηρεσίες, σέ τέτοια κλίμακα.
’Εκτος άπ’ τήν άριστη έμφάνισι, οί άρχειοθήκες αυτές παρέχουν καί τό αίσθημα
τής άσφαλείας των διαφόρων φακέλλων καί εγγράφων πού βρίσκονται μέσα σ’
αύτές.
Σέ κάθε γραφείο, διάφοροι πίνακες, σχεδιαγράμματα, τοπεΐα ή ταμπλώ,
έντυπωσιακά καί αισθητικά τοποθετημένα, άποδεικνύουν δτι καί οί άστυνομικοί
κάτι γνωρίζουν άπό «ντεκορασιόν», άρκεΐ νά ύπάρχη πρώτον τό κατάλληλο περι
βάλλον καί τά άναγκαία έξαρτήματα, υστέρα.
Τά περισσότερα γραφεία βλέπουν προς τήν Λεωφ. Βασ. Κων/νου, μερικά
προς τήν οδόν Ά γ . Κων/νου κι’ ελάχιστα βρίσκονται στο βάθος, χωρίς άπ’ ευθείας
έπικοινωνία μέ τον περιφερειακό έξώστη, ό όποιος ύπάρχει στον κάθε δροφο. ’Έτσι,
μέσα άπ’ αύτά μπορεί κανένας νά δή τό μεγαλύτερο τμήμα τού Πειραιώς, είτε
προς τήν πλευρά τής Καστέλλας είτε προς τήν πλευρά τού λιμανιού καί τής Κεν
τρικής άγοράς.
"Αν γιά λίγο θελήσης νά βγής στον έξώστη, θά βρεθής μπροστά σέ μιά πανοραματίκή, μαγευτική θέα. Στό βάθος ό Σαρωνικός, πότε γαλήνιος καί πότε ταραγ
μένος, πιο ’κεΐ, σαν σημάδια στό πέλαγος, ή Αίγινα, ή Τ’υτάλεια, καί ή Σαλαμίνα
καί λίγο άριστερά, μόλις διακρίνονται τά σαγηνευτικά παράλια τής Βουλιαγμένης,
Γλυφάδας κ.λ.π. Πιο κοντά τό λιμάνι τού Πειραιώς, μέ τά πάσης φύσεως πλεού
μενα καί τά φουγάρα των, τις σημαίες καί τά σφυρίγματα, τήν άδιάκοπη κίνησι
τών ναυτικών. Καί μπροστά, κάτω άπό τά πόδια μας, τό έμπορικώτερο τμήμα
τής πόλεως. Κόσμος πάει κι’ έρχεται. Λεωφορεία, ταξί, τρόλλεϋ, τά πάντα καί οί
πάντες σ’ ένα οργασμό κινήσεως γιά τον επιούσιο.
Μπορεί, σαν βιομηχανική καί εμπορική κατ’ εξοχήν πόλις, ό Πειραιεύς,
νά μήν έχη εκείνο τ ’ απαλό καί ρομαντικό χρώμα τής ’Αθήνας. ’Έχει δμως τό
δικό του χρώμα, τήν δική του γοητεία, έχει τά «παιδιά τού Πειραιά», πού τραγου
δήθηκαν καί τραγουδιούνται σ’ όλο τον κόσμο, προς δόξαν τής Ελλάδος καί πλου
τισμόν τού συνθέτου των.
Στον γον καί δον όροφον στεγάζονται δλες οί ύπηρεσίες τής άσφαλείας, ήτοι
άναλυτικά : Γος δροφος. Τά γραφεία τού Δ/ντοΰ καί 'Τποδ/ντοΰ αύτής, ύπ’ άριθ.
12 καί 13, ή γραμματεία μέ τά ύπ’ άριθ. 14, 15, 16, ό άξ/κός υπηρεσίας μέ τό
ύπ’ άριθ. 8, τά γραφεία ταυτοτήτων, ύπ’ άριθ. 10 καί 11, καταδιωκτικών, 7, τού
άρχείου μέ τά ύπ’ άριθ. 4, 5, 6 καί τών ήθών ’Ενταλμάτων μέ τά ύπ’ άριθ. 2 καί 3
γραφεία. Δος όροφος : Σ’ αύτόν στεγάζονται: τό γραφεΐον τύπου καί έκτοπίσεων
(2 καί 3), ή γραμματεία καί ή ύπηρεσία πληροφοριών (6, 7, 8, 9, 12 καί 13), οί
έπόπται Παρ/των (16), οί δακτυλογράφοι (4 καί 5), ό Συνδικαλισμός (10 καί 11)
καί τό τμήμα άναζητήσεων (14 καί 15).
Στόν Εον δροφον βρίσκονται τά γραφεία τού κ. Δ/ντοΰ καί τού κ. 'Υπασπι-
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στοϋ (12 καί 13), μια ευρύχωρη αίθουσα άναμονής, καταλλήλως έπιπλωμένη καί
διακοσμημένη (16), τα γραφεία των κ.κ. 'Τποδ/ντών (11 καί 14) καί τα διάφορα
επιτελικά γραφεία, όπως Διοικητικόν (6 καί 7), Εποπτικόν (15 καί 16), ’Αστυ
νομικόν (4 καί 5), Ταμεΐον (8 καί 9), δακτυλογράφου (10), Πολιτική "Αμυνα (12),
δειγματοληψία (1) καί ή 'Υπηρεσία Συναλλάγματος (19 καί 20).
Στον ΣΤ' όροφο στεγάζονται ή Διαχείρισις (4 καί 5) καί Τμήμα τοϋ Κέν
τρου ’Αλλοδαπών (19 καί 20). Τά υπόλοιπα δωμάτια χρησιμοποιούνται ώς κοιτώ
νες άστυφυλάκων. Φθάσαμε έτσι στο ρετιρέ. Στεκόμαστε γιά λίγο στο κεφαλόσκαλο,
παίρνουμε μια βαθειά άναπνοή καί προχωρούμε δεξιά στο διάδρομο. Λίγο κοντά
στήν μεγάλη αίθουσα τοϋ εντευκτηρίου, βλέπουμε έκπληκτοι μιά γκαρνταρόμπα
πολυτελή. Προχωρώντας βρισκόμαστε σέ μιά μεγάλη αίθουσα, ή οποία χρησιμο-

Ό Ε πίσκοπο; Θαυμακοΰ κ.κ. Χρυσόστομο; κατά τήυ τελετήν τοϋ αγιασμού τού νέου
οίκήματο; τ ή ; ’Αστυνομική; Διευδύνσεω; Πειραιώ;.

ποιείται ώς εντευκτήριο τών άστυνομικών. Στο βάθος βρίσκεται ή κουζίνα, μ’
όλα τ ’ απαραίτητα σκεύη, ήλεκτρικά ψυγεία κ.λ.π. Λίγο πιο ’δώ ό ιδιαίτερος χώρος
τοϋ «μπάρμαν» καί πάνω άπ’ αύτόν, σέ αισθητικά τοποθετημένες προθήκες, φιάλες
παντός είδους ποτών. ’Αριστερά μιά μεγάλη προθήκη ήλεκτρικοϋ ψυγείου, γεμάτη
μέ ποικιλία γλυκών, άλλαντικά, τυριά καί άλλα είδη διατροφής. Τά πάντα τοποθε
τημένα μέ τάξι ζηλευτή.
'Η αίθουσα εντευκτηρίου άστυνομικών μπορεί νά χωρέση άνετα 45—50
τραπέζια, μέ τ ’ άνάλογα καθίσματα. Μοντέρνα πολύφωτα φωτίζουν άπλετα την
αίθουσα, ενώ οί λεπτές καί ώραιότατες κουρτίνες, σέ συνδυασμό μέ την όλη διακόσμησι τής αιθούσης, δίνουν τήν έντύπωσι άριστοκρατικής λέσχης. Στήν λέσχη
αύτήν, έκτος τών άστυνομικών, μπορούν νά φιλοξενηθούν καί φίλοι ή γνωστοί τών
άστυνομικών.
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Διαχειριστής και υπεύθυνος για την λειτουργία τής Λέσχης είναι ό ’Αστυνόμος
Β' κ. Προεστός, ό όποιος βοηθεΐται άπό τον άκάματο κι’ εύγενέστατο Άνθ/μο
κ. Μπερδούση Γεώργιο, τον 'Υπαρ/κα κ. Μπέη καί δύο άστυφύλακας. Τό ιδιωτικό
προσωπικό άποτελεΐται άπό τρεις σερβιτόρους, έκ των οποίων οί δύο εργάζονται
μέ ποσοστά, τον μπουφετζή καί την βοηθό καθαρίστρια.
Τάβλι, σκάκι, ντόμινο είναι μερικά άπό τά παιχνίδια που μπορούν ελεύθερα
νά παίξουν οί άστυνομικοί, μέ τη συντροφιά γλυκείας μουσικής πού χαρίζουν πότε
τό ράδιο καί πότε τό ραδιοπικάπ. 'Όσον άφορά τήν πληρωμή των σερβιριζομένων,
αύτή γίνεται είτε «τοίς μετρητοΐς», είτε «επί πιστώσει».
Παράπλευρα στο εντευκτήριο, υπάρχει μια άλλη μικρότερη αίθουσα πού
χωράει γύρω στα 20 τραπέζια καί επικοινωνεί μέ τήν λέσχη των άστυνομικών.
Στήν αίθουσα αύτή μπορεί νά καθήση οποιοσδήποτε άστυνομικός μέ τήν οίκογένειά του, τή γυναίκα του, τήν άρραβωνιαστίκιά του, τή φιλική του γενικά συντροφιά.
Συνέχεια στήν αίθουσα αύτή υπάρχει μιά άλλη των ιδίων σχεδόν διαστάσεων, πού
χρησιμοποιείται ώς σαλόνι καί βιβλιοθήκη. 'Η άρτια καί συγχρονισμένη έπίπλωσις
χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τό χώρο τούτο. Βέβαια ή βιβλιοθήκη δέν άρχισε άκόμη νά
λειτουργεί πάντως πολύ σύντομα ή λεπτομέρεια αύτή θά τακτοποιηθή.
Καί τώρα φθάνουμε στή τελευταία αίθουσα, ή οποία, κατά τό μεγαλύτερο
μέρος βλέπει προς τήν οδόν 'Αγ. Κων /νου. ’Εδώ μπορούν νά τοποθετηθούν άνετα
γύρω στά 200—220 καθίσματα. Τούτη ή αίθουσα πρόκειται νά χρησιμοποιήται
για μορφωτικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις, συναυλίες, πανηγυρικές έκδηλώσεις
κ.λ.π. Κι’ έδώ ή διακόσμησις γενικά σέ τίποτε δέν υστερεί τών άλλων αιθουσών.
Θεωρούμε σκόπιμο, τώρα πού φθάσαμε στο τέρμα τής περιγραφής νά σημειώ
σουμε ιδιαίτερα τή συμβολή τόσον τού Ταμείου 'Υγείας 'Υπαλλήλων τής ’Αγρο
τικής , πού δέχθηκε νά παραχωρήση τό μέγαρό του στήν ’Αστυνομία, όσον καί τού
έκπονήσαντος τά σχέδια καί έπιβλέψαντος τήν άνέγερσι μηχανικού κ. Βαγιανοΰ,
ό όποιος πρόθυμα προέβη στις άπαραίτητες τροποποιήσεις πού υπέδειξαν οί αρμό
διοι τής ’Αστυνομίας, προκειμένου νά έξυπηρετηθοΰν βασικές υπηρεσιακές άνάγκες.
Θέλουμε ιδιαίτερα νά έξάρουμε τήν συμβολή τής ενταύθα ’Αμερικανικής
’Αστυνομικής ’Αποστολής, ή οποία, συνεχίζοντας τις μεγάλες της προσφορές,
φάνηκε κι’ έδώ μ’ άπλοχεριά, ένισχύοντας υλικά τήν προσπάθειά μας.
"Υστερα άπό τήν περιγραφική τού οικήματος διαδρομή, ελάτε ξανά μαζί μας
στή γιορτή τών έγκαινίων, πού έγιναν τήν 18.30' ώραν τής 17-11-1961.
"Οταν γύρω στις 17.30' ώρα τής 17-11—1961 βρεθήκαμε έξω άπό τήν ’Αστυ
νομική Δ/νσι Πειραιώς, άντίκρύσαμε ένα θέαμα, τό οποίον άληθινά μάς συγκίνησε.
Τό πλούσιο φωταγωγημένο κτίριο μέ τήν γαλανόλευκη πού κυμάτιζε περήφανα,
τό πλήθος τού κόσμου πού είχε κατακλύσει τον γύρω χώρο, οί παρατεταγμένοι
γαντοφορεμένοι άστυφύλακες, ή καλαίσθητα διακοσμημένη είσοδος καί γενικά
ή φροντίδα τών αρμοδίων νά παρουσιάσουν κάτι τό έντυπωσιακό, μάς έκανε τά
νοιώσουμε πραγματική περηφάνεια.
Μέ καλωσύνη καί εύγένεια, πού πάντα τον διακρίνουν, μάς υποδέχθηκε ό
Α' Ύποδ/ντής, Ά στυν. Δ/ντής Α' κ. ’Αναστασίου, ό όποιος έκτελούσε χρέη «τελε
τάρχου». Φθάνοντας στο ρετιρέ, όπου θά έγίνετο ό άγιασμός, μάς υποδέχθηκε προσωπικώς, ό πανταχοΰ παρών καί τά πάντα παρακολουθών, ό ρέκτης καί κατά πάντα
άξιος στήν άποστολή του, Ά στυν. Δ/ντής Πειραιώς κ. Κοντογεώργος.
Οί αίθουσες όλες παρουσίαζαν πανηγυρική όψι. Παντού άνθοδέσμες. Δύο
χαριτωμένες δεσποινίδες, κόρες άστυνομικών, όπως έμάθαμε, εύγενικά καί μέ
καλωσύνη, έξετέλουν περίφημα τά καθήκοντά τους στήν γκαρνταρόμπα. Τό ιδιωτικό
καί άστυνομικό προσωπικό, πρόσχαρο καί άκούραστο, άνέμενε τήν στιγμή νά προσφέρη τις υπηρεσίες του. ’Ανώτεροι καί κατώτεροι άξ/κοί τής Δ/νσεως Πειραιώς,
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μέ προσήνεια και διακριτικότητα παρεϊχον κάθε πληροφορία. Τα τραπέζια, γεμάτα
άπό κάθε είδος ποτά καί άναψυκτικά, μέ τα πλούσια έδέσματά τους, περίμεναν τούς
προσκεκλημένους. Μά πριν άπ’ όλα, όλοι περιμέναμε την άφιξι των επισήμων.
'Η μουσική τής ’Αστυνομίας, υπό την διεύθυνσι τοϋ εξαίρετου άρχιμουσικοΰ
μας 'Υπαστυν. Α' κ. Μπουκουβάλα, άναγγέλλει την προσέλευσι τοϋ Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Θαυμακοϋ κ. Χρυσοστόμου, των 'Υπουργών Συγκοινωνιών καί ’Εμπο
ρικής Ναυτιλίας κ.κ. Βρανοπούλου καί Κωτιάδη, τοϋ 'Υφυπουργού Εσωτερι
κών κ. Δαβάκη, τοϋ 'Υφυπουργού Οικονομικών κ. Άλιπράντη, τών ’Αρχηγών τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Πυρο
σβεστικού Σώματος κ.κ. Ρακιντζή, Βαρδουλάκη καί Μπουραντά.
Στην κατάλληλα διακοσμημένη
αίθουσα μορφωτικών συγκεντρώ
σεων, οί επίσημοι καταλαμβάνουν
τις θέσεις των. 'Ο αγιασμός αρχί
ζει. Μιά μικροφωνική έγκατάστασί,
μαγνητοφωνεί τή τελετή. ’Ενώ όμως
συνεχίζεται ό άγιασμός, ρίχνουμε
μιά ματιά στήν κατάμεστη αίθου
σα. Ή πρόθυμη προσέλευσις έπιλέκτων μελών τής Πειραϊκής Κοι
νωνίας, άποδεικνύει την άγάπη τού
κοινού προς την ’Αστυνομία. Μετα
ξύ τών άλλων διακρίνουμε τήν εύγενέστατη Πρόεδρον τού Ο.Φ.Κ.Α.,
Έρίτιμον κ. Δηλαβέρη, μέ τό Προεδρεϊον τού 'Ομίλου, τήν κ. Κοντογεώργου, τον τ. 'Υπουργόν καί ήδη
βουλευτήν Πειραιώς κ. Άνδριανόπουλον, τούς βουλευτάς Πειραιώς
κ.κ. Σκορδίλην, Μπουγάν, Βοβολίνην, Ντάγκαν καί Μελάν, τον βου
λευτήν ’Αθηνών κ. Καψάλην, τον
βουλευτήν Λακωνίας καί τ. Δήμαρ
χον Καλλιθέας κ. Σκανδαλάκην, τον
Δήμαρχο Πειραιώς κ. Ντεντιδάκην, ‘Ο Υφυπουργός επί τώ ν Εσωτερικών κ. Δ. Δαβάτούς Δημάρχους 'Αγ. Ίωάννου Ρέν- κης μετά τοϋ ’Αρχηγού του ’Αστυνομικού Σώματος
κατά τά εγκαίνια τού νέου οικήματος
τη, Μοσχάτου, Ν. Φαλήρου, Κο κ. Θ. Ρακιντζή,
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
ρυδαλλού, τον Εισαγγελέα κ. Εύγενίκόν, τον Πρόεδρον τών ’Εργατικού Κέντρου κ. Κασιμάτην κ.ά.
Διακρίνουμε επίσης τούς 'Υποστρατήγους τής Χωρ/κής κ.κ. Μπεθάνην καί
Πέτροβαν, τούς κ.κ. Φέρλογκ καί Τζάκσον μετά τών κυριών των, τόν σεβαστόν
φίλον τής άστυνομίας, γυμνασιάρχην κ. Φραγγιαδάκην, τούς τ. άρχηγούς τής ’Αστυ
νομίας κ.κ. Καλυ,βίτην, Βασιλόπουλον, Σαμπάνην καί Σπόρου, τούς τ. Άστυν.
Δ/ντάς κ.κ. Κάλλιαν, Κανελλόπουλον, ’Αρχιμανδρίτην, Κορέσην, Λεκατσάν, Γερανέαν καί Κακαβάν, τόν Γενικόν Δ/ντήν Ά ντυν. Πόλεων, παρά τώ 'Υφυπουργεία)
’Εσωτερικών, Ά στυν. Δ/ντήν Α 'κ . Νούσιαν, τόν Δ/ντήν τής Δ/νσεως ’Αθηνών,
Ά στυν. Δ/ντήν Α' κ. Καραμπέτσον, τόν παρά τώ Άρχηγείω Δ/ντήν, Ά στυν. Δ/ντήν
Α' κ. Καθάρειον, τόν Ά στυν. Δ/ντήν Α' τήςΔ.Ε.Υ. κ. Παπαδόπουλον, τόν Δ/ντήν
’Ασφαλείας Πειραιώς, Ά στυν. Δ/ντήν Α 'κ . Ταβουλάρην, τόν Δ/ντήν ’Ασφαλείας

9950

*1. Ράϊκου

’Αθηνών, Ά στυν. Δ/ντήν Α 'κ . Καραχάλιον, τον Δ/ντήντής Γ.Δ.Ε.Α., Ά στυν. Δ/ντήν
Α' κ. Άδαμόπουλον, τον Δ/ντήν Τουριστικής’Αστυνομίας,’Αστυν. Δ/ντήν Α' κ.
Μουρούσιαν, τον Διοικητήν των Σχολών ’Αστυνομίας, Ά στυν. Δ/ντήν Α' κ. Άρχοντουλάκην, τον Δ/ντήν της Δ/νσεως ’Αλλοδαπών, Ά στυν. Δ/ντήν Α' κ. Νικητάκην, τον
Δ/ντήν της Τ.Π.Ε.Ν. Ά στυν. Δ/ντήν Α 'κ . Βερελήν, τους Ά στυν. Δ/ντάς Β' κ.κ.
Βασιλάκον, Τασιγιώργον, Κοτσιαν, Βούλγαρην, Κούκουραν, Κανέλλον, Γάτσην,
Τσακρήν, Κατσίκαβέλον, Μανέτταν, Γαλανόπουλον, τον τ. Ά στυν. Α', δημοσιογρά
φον κ. Άργυρόπουλον, τούς Ύπασπιστάς, Ά στυν. Α' κ. Κασίμην, Ά στυν. Β' κ.
Κανελλόπουλον, τον Μοίραρχον κ. Λιτάρην καί πολλούς άλλους αξιωματικούς καί
κατωτέρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Μετά το πολυχρόνιο καί τήν άνάκρουσι του ’Εθνικού "Υμνου, άνήλθε στο
βήμα ό Ά στυν. Δ/ντής Πειραιώς κ. Κοντογεώργος καί μέ καταφανή συγκίνησι είπε
τα έξής :
« ’Εξοχότατοι κ. 'Υπουργοί, κ. Βουλευταί, κ. Δήμαρχοι καί ’Αρχηγοί,
Εύγενέσταται Κυρίαι καί Κύριοι.
Έ ν προοιμίω θά ήθελον νά σημειώσω ότι, ή τελούμενη σήμερον τοπική εορτή
τής ’Αστυνομίας τής πόλεως ταύτης, συμπίπτει κατά συγκυρίαν μέ μίαν γενικωτέραν εορτήν, τήν έορτήν τής έπετείου επί τή συμπληρώσει τεσσαρακονταετίας άπό
τής συστάσεως τού ’Αστυνομικού θεσμού τής « ’Αστυνομίας Πόλεων—’Οκτώβριος
1921—’Οκτώβριος 1961».
ΤΗσαν τώ όντι χαρμόσυναι αί ήμέραι τού 1919, 6τε ύπό τό όραμα τής πραγματοποιήσεως τής μεγάλης ιδέας, συνελαμβάνετο μεταξύ τών άλλων καί ή ιδέα
τής συστάσεως ίδιου Αστυνομικού θεσμού προς άστυνόμευσιν τών μεγάλων
Πόλεων, κατά τό πρότυπον τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τού Λονδίνου.
"Ομως ή πραγματοποίησις τής άποφάσεως καί ή έγκατάστασις τού νέου
θεσμού εις ας ήδη πόλεις άστυνομεύει, συνέπεσεν μέ άποφράδας ήμέρας, έν όψει
τής συμφοράς τής άδελφής μας « ’Ιωνίας».
’Έκτοτε ώδευσεν προς τά έμπρός προς έπιτέλεσιν τής άποστολής του, έν μέσω
αντίξοων περιστάσεων, ώς έπί τό πλεϊστον καί περιόδων μεστών γεγονότων έκ
τών πλέων βαρυσημάντων άπό τής άπελευθερώσεως τού "Εθνους . Παρά ταύτα,
έξήλθεν ό θεσμός ούτος άτρωτος καί μέ τήν σφραγίδα τού έπιτυχοΰς δημοσίου
βίου έπί τέσσαρας συναπτάς δεκαετηρίδας καί άκόμη, μέ ώρισμένας περγαμηνάς,
περί τού ότι, ύπό κρίσιμους περιστάσεις, προσέφερεν ύψίστας ύπηρεσίας εις τό
"Εθνος. Ή τελουμένη σήμερον τελετή, άς θεωρηθή ώς δείγμα τής τοιαύτης έπιτυτυχούς διαδρομής.
Βεβαίως, τά τελευταία ώραΐα άποκτήματα, έν οίς καί τό ώδε Μέγαρον,
είσίν άπότοκα μιας ίδιαζούσης οικονομικής εύμαρείας, ήν διανύει τό Έθνος. "Ομως
αΰτη, εδράζεται εις τήν υπαρξιν δύο ύπερτάτων άγαθών, τών άγαθών τής ’Ελευ
θερίας καί Δημοκρατίας, άτινα έξησφάλισεν εις τήν ίεράν αύτήν γήν διά τών συνε
χών αγώνων καί θυσιών του ό ήρωϊκός Ελληνικός Λαός, προμαχούντων τών Σωμά
των ’Ασφαλείας ύπό διττήν μορφήν.
Έ ν ειρήνη μέν, διά τής εύορκου έκτελέσεως τού καθήκοντος των, έξησφάλισαν
τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν, άμα δέ προήσπισαν σθεναρώς τό ιδεώδες τής Δη
μοκρατίας κατά τών ποικιλωνύμων έχθρώντης, έν πολέμοις δέ,έν συναδελφώσει μετά
τών έν δπλοις συναδέλφων των, προέταξαν τά στήθη αυτών ύπέρ τής πατρώας γής—
έκεΐ, εις κοινούς τάφους, πλεΐστα όργανα τής τάξεως άναπαύονται τον αιώνιον ύπνον
τού δικαίου. 'Ένα λεύκωμα τό όποιον μετ’ ολίγον θά κυκλοφορήση μερίμνη τού
’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας, θά περιέχη τήν δράσιν τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων
κατά τό διάστημα τής παρελθούσης τεσσαρακονταετίας τό σημαντικώτερον κεφά-
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λαιον τούτου θά άναφέρεται καί εις τήν δράσιν τής ’Αστυνομίας τής πόλεως ταύτης,
δι’ ήν είδικώτερον έχω να προσθέσω τα έξής :
Καί ή ’Αστυνομία τής πόλεως αυτής θά διανύη μετ’ ολίγους μήνας τό τεσσαρα
κοστόν έτος άφ’ δτου τον Μά'ίον τοΰ 1923, έκεΐ εις τον Τινάνειαν Κήπον, υπό τάς
ευλογίας τής εκκλησίας καί τάς εύχάς των Πειραιωτών, έτελοϋντο τά εγκαίνια τής
έγκαταστάσεως αυτής. Εις τήν γνώριμον μέχρι τίνος διπλοκατοικίαν των δέκα δωμα
τίων τής πλατείας Κοραή εγκαθίσταντο τά γραφεία τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως μέ
πρώτον Διευθυντήν τον τιμώντα τήν σημερινήν έορτήν παλαίμαχον ’Αρχηγόν τής
’Αστυνομίας Ίωάννην Καλυβίτην (χειροκροτήματα).
Ή το ή έποχή καθ’ ήν έρρύθμιζον έν πολλοΐς τάς τύχας του Πειραιώς οί ποικι
λώνυμοι μάγκες καί κακοποιοί τής Τρούμπας, τής Πειραϊκής καί τής ’Ακτής Ξαβερίου, μερικά ονόματα τών οποίων σάς τά επαναφέρω εις τήν μνήμην. Ό Ντουρτής
-Ντικητάς—Μπατάγιας-Άρκούδας-Σταύρακας-Ματσόλας-Μουρμούρας-Ρίχτας -Κε
φάλας κλπ. Ή ταν άκόμη τά πάμπολλα κακόφημα κέντρα, άφοϋ είκοσι καί πλέον χα
σισοποτεία ήρίθμει ή περιοχή τής Πειραϊκής, μερικά τών οποίων σάς τά επαναφέρω
ώσαύτως εις τήν μνήμην. Τό χασισοποτεΐον τοΰ Σερενάκη στήν περιοχή Δημοτικών
σφαγείων. 'Ο ντεκές τής κυρά Ρήνης εις μίαν πάροδον τής όδοΰ Κανελλοπούλου τής
Δραπετσώνας. Τό παρά τον "Αγιον Διονύσιον χασισοποτεΐον Σωτηράκη. Εις τήν
’Ακτήν Ξαβερίου τά χασισοποτεία τοΰ Μπαρμπαλέξη. Εις τό χασισοποτεΐον τοΰ Σά
λωνα εις τήν περιοχήν Βούρλων, τό όποιον άπεθανάτισεν ό μπαγλαμάς μέ τό κατω
τέρω τετράστιχο:
«Θά πάω νά μαστουρωθώ
καί τή χαρά μου νάβρω
μεσ’ τον τεκέ τοΰ Σάλωνα
ποΰχει τό φίνο μαΰρο».
Τέλος εις τήν Πειραϊκήν έλειτούργει άπό τοΰ 1900 τό «πολυτελές καί συγχρο
νισμένο» χασισοποτεΐον τοΰ Τζοάνου όπου έσύχναζεν «καλός κόσμος».
’Αλλά δέν ήρκουν τ ’ άνωτέρω, ένεφανίσθη τό πρώτον ή μπαράγκα, έν οψει τών
συνεπειών τής συνθήκης τής Λωζάνης, έφ’ όσον ό λιμήν ούτος ύπήρξεν ό κυριώτερος
λιμήν τής υποδοχής τής πλειάδος τών καταστραφέντων άδελφών μας Ίώνων. Έ ν
προκειμένω δέ άρμόζει ή παροιμία. «'Ο λύκος εις τήν άναμπουμπούλα χαίρεται».
Τήν τραγικότητα τής καταστάσεως διέγραψεν έξ άλλου εις τήν προσφώνησίν του ό
άείδοιμος τότε Δήμαρχος Παναγιωτόπουλος, περικοπήν τής οποίας σάς άναγινώσκω:
«Έρμηνεύων έν τούτοις επιθυμίαν τών συνδημοτών μου εχω νά υποβάλω μίαν παράκλησιν. Ή επιθυμία όλων μας είναι ή ’Αστυνομία έν τώ έργω της νά προβή άργά
καί βαθμιαίως. Αί όλως έξαιρετικαί περιστάσεις έδημιούργησαν μίαν κατάστασιν
ήτις άπό άπόψεως παραστάσεως καί τάξεως πάν άλλο ή εύχάριστος είναι. Τό γνωρίζομεν, άλλ’ όφείλομεν διά λόγους ύψίστων εθνικών συμφερόντων νά τήν άνεχθώμεν
καί νά προσπαθήσωμεν άργά καί βαθμιαίως μόνον όπως είπα νά διορθώσωμεν τά
κακώς έχοντα καί νά καταστήσωμεν τήν δόλιν τοΰ Πειραιώς έν ζηλευτόν έπίνειον.
Αυτή είναι ή παράκλησίς μας καί είμαι πεπεισμένος ότι θά είναι δυνατόν νά εΐσακουσθή».
'Υπό τοιαύτας ζοφεράς ημέρας άνέλαβε τήν ευθύνην τής άστυνομεύσεως τής
πόλεως τοΰ Πειραιώς ή ’Αστυνομία τών Πόλεων καί άπεδύθη μέ ίδιάζουσαν εύσυνειδησίαν εις τον τραχύν άγώνα τοΰ καθήκοντος, μέ πενιχρά μέσα καί έν μέσω άνωμάλων περιόδων, ώς προανέφερον, αΐτινες περίοδοι, ιδιαιτέρως χαρακτηρίζουσι τήν
πόλιν τοΰ Πειραιώς. Έ ν τούτοις μέ τήν εμπιστοσύνην μόνον τών νομιμοφρόνων Πει
ραιωτών, έφερεν εις πέρας τό έργον καί ήχθη μέχρι τής σημερινής ήμέρας, ότε έκ τής
θέσεως ταύτης, δύναμαι νά άπευθυνθώ ευθέως προς τούς παρισταμένους Δημοτάρχας τής μείζονος πόλεως τοΰ Πειραιώς καί νά πληροφορήσω τούτους ότι ή παράκλη-
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σις ή διαβιβασθεϊσα υπό του άπωτέρου προκατόχου των άειδοίμου Παναγιωτοπούλου προς τήν ’Αστυνομίαν έξεπληρώθη εις τό άκέραιον, διότι, ό λιμήν τοΰ Πει
ραιώς θεωρείται ό νομιμώτερος λιμήν τής Εύρώπης και άλλων ακόμη ’ Ηπείρων.
’Ήδη όμως ότε τό όνομα τής Ελλάδος προβάλλεται διεθνώς έντόνως καί ή
χώρα μετεβλήθη εις έν έργοτάξιον, δεν ήτο δυνατόν να μείνη άσυγκίνητος καί ή πόλις
αΰτη, έστω δέ καί άργά, χάρις εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, έδημιουργήθησαν αί
προϋποθέσεις διά μίαν καλυτέραν αυριον καί διά τήν ’Αστυνομίαν, ήτις, μέ τήν συμπαράστασιν τής Κυβερνήσεως, προχωρεί μέ γοργόν ρυθμόν εις τήν άπαλλαγήν της
έκ τών παλαιών εκείνων οικημάτων, διά κτίσεως συγχρονισμένων τοιούτων, έν οΐς
καί τό Μέγαρον τοϋτο, ιδιοκτησίας τοΰ φιλοπροόδου συλλόγου «του Ταμείου 'Τγείας
Προσωπικού ’Αγροτικής Τραπέζης».
Τό οικοδόμημα τοϋτο, τό όποιον συμπεριέλαβεν άπάσας τάς κεντρικάς 'Υπη
ρεσίας τής Δ/νσεως, έξυπηρετεΐ σπουδαίως τήν ’Αστυνομίαν διά πολλούς λόγους, οί
κυριώτεροι τών οποίων είναι οί έξής:
1) Παρέχεται ή ευχέρεια διευρύνσεως τών καθ’ έκαστον 'Υπηρεσιών βάσει
τών σημερινών δεδομένων, 2) 'Ο υπεύθυνος Ά στυν. Δ/ντής διευκολύνεται εις τήν
καλυτέραν παρακολούθησιν καί συντονισμόν τών ύπ’ αύτόν 'Υπηρεσιών, τής κινητοποιήσεως έν ώρα άνάγκης οίασδήποτε άστυνομικής δυνάμεως καί τής δημιουργίας
μιας άμύνης, βάσει τών δεδομένων τοΰ παρελθόντος. 3) Μέ τήν Λέσχην ταύτην, τάς
αίθούσας τής οποίας θά άνατρέξητε μετ’ ολίγον, τό Μέγαρον τοϋτο έγγίζει πλέον τά
Ευρωπαϊκά ’Αστυνομικά Καταστήματα, σύν τή προσθήκη μόνον, ότι αί Πΰλαι θά
ανοίγουν άπαξ τοΰ έτους διά μίαν έορταστικήν έκδήλωσιν μεταξύ Πειραΐκής Κοινωνίας
καί ’Αστυνομίας, μέ πρωτοπόρον πάντοτε τήν μεγάλην Δέσποιναν τοΰ Πειραιώς καί
Πρόεδρον τοΰ 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας Άθηνάν Δηλαβέρην. Τέλος τό οικοδόμη
μα τοϋτο, έφ’ ού έκάστοτε θά κυματίζη ή κυανόλευκος, ώς σύμβολον τής ισχύος τοΰ
Κράτους, θά όρθοΰται έπιβλητικώς εις τό κέντρον τοϋτο τής Πόλεως καί θά άποτελή
παρήγορον έλπίδα διά τούς νομιμόφρονας, άντιθέτως δέ θά προκαλή τό δέος εκείνων
οΐτινες οσφραίνονται παλαιάς χαλεπάς ήμέρας.
Είμεθα εύγνώμονες προς τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν τοΰ Κωνσταντίνου Καρα
μανλή, ήτις έν τή γενικωτέρια μερίμνη της προς στέγασιν τών δημοσίων 'Υπηρεσιών
εις άξιοπρεπή οικήματα, έπέδειξεν ιδιαίτερον, ένδιαφέρον διά τήν στέγασιν τών 'Υ 
πηρεσιών τής ’Αστυνομίας Πειραιώς. Πρέπει νά όμολογηθή, ότι τό ένδιαφέρον τοϋτο
διά τήν ’Αστυνομίαν Πειραιώς ήτο έπηυξημένον, χάρις είς τον καί πάλιν καθέξαντα
έπαξίως τήν θέσιν τοΰ άρμοδίου 'Υφυπουργοΰ τών Οικονομικών, άξιου τής πόλεως
Πειραιώς δημοσίου άνδρός κ. Δημητρίου Άλιπράντη, τον όποιον καί ιδιαιτέρως
εύχαριστοΰμεν. Καί προσθέτω είς τήν προκειμένην περίπτωσιν μίαν διευκρίνησιν
προς άπόδοσιν δικαιοσύνης προς τον άνδρα. "Οτι ό κ. Άλιπράντης, έπιτυχώς καί
άκριβοδικαίως ήσκησεν τό δημόσιόν του λειτούργημα, συντείνας κατά πολύ εις τήν
οίκοδόμησιν τοΰ Μεγάρου τούτου καί είς τήν στέγασιν έν αύτώ τής ’Αστυνομίας, διότι
ό λιμήν τοΰ Πειραιώς είναι ό πρώτος λιμήν τής Χώρας έκείνης, ήτις κατέχει τήν
πέμπτην θέσιν καί διεκδικεΐ τήν τρίτην είς τήν παγκόσμιον ’Εμπορικήν Ναυτιλίαν
καί δέν είναι δυνατόν αί σημαΐαι τών μεγαθηρίων έκείνων τών 60.000 τόννων, μέ
τούς τόσους τουρίστας, νά κυματίζουν προ τών παμπαλαίων έκείνων οικημάτων καί
δή τής ’Αστυνομίας, ήτις είναι ή μεγαλυτέρα άρχή τής πόλεως καί άποτελεΐ τον καθρέπτην τοΰ πολιτισμού τοΰ Κράτους είς δ άνήκει.
Επίσης είμαι ύποχρεωμένος νά συγχαρώ τό διοικητικόν συμβούλιον τοΰ Τα
μείου 'Υγείας Προσωπικού ’Αγροτικής Τραπέζης, τό όποιον προς χάριν τής πόλεως
Πειραιώς έπροθυμοποιήθη νά οίκοδομήση τό Μέγαρον τούτο καί νά έκδηλώση τήν
προτίμησίν του προς τήν ’Αστυνομίαν, δι’ ήν, διά συμπληρωματικών έ'ργων έπεδίωξε
νά καταστήση τό κτίριον τούτο άπό πάσης πλευράς κατάλληλον δι’ ον σκοπόν προο-
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ρίζεται. Θά ήτο παράλειψις νά μή γίνη μνεία διά τον σχεδιάσαντα καί έκτελέσαντα
το έργον τοΰτο πολιτικόν μηχανικόν κ. Βαγιανόν, ό όποιος τόσον έπεμελήθη ϊνα
καταστή τοΰτο τέλειον καί άπολύτως συγχρονισμένον. Τέλος είμαι υποχρεωμένος
νά έκφράσω τάς ευχαριστίας προς τά μέλη τής ’Αμερικανικής 'Τπηρεσίας Πληρο
φοριών ύπό τον κ. Φέρλογκ διά τά έπιπλα καί μέσα τηλεπικοινωνίας μέ τά όποια
μάς έφωδίασε τελευταίως.
Δεν σάς άποκρύπτω ότι κατέχομαι καί έγώ άπό ποιάν τινα συγκίνησιν τήν
στιγμήν ταύτην, διότι έκ τής πόλεως ταύτης ώρμήθην προ τριάκοντα έπτά ετών προς
τήν έν τή ’Αστυνομία σταδιοδρομίαν μου, ηύτύχησα δέ ήδη, περί τό τέρμα τής στα
διοδρομίας μου, νά εγκαινιάσω τό ’Αστυνομικόν τοΰτο Μέγαρον ύπό τήν ιδιότητα τοΰ

Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Γ. Κοντοχεώργος μετά τής συζύγου του, τής
κυρίας ’Αθήνας Δηλαβέρη καί άλλων έτπσήμων, κατά τά εγκαίνια τοΰ νέου οικήματος
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.

’Αστυνομικού ΔιευΘυντοΰ, τό όποιον θά ευχηθώ νά άποβή πρόδρομος πολιτισμού καί
καλυτέρων επιτευγμάτων διά τήν ’Αστυνομίαν.
'Ομοΰ μέ τάς εύχαριστίας διά τήν τιμήν ήν έκάματε νά προσέλθητε εις τήν
ώραίαν μας αυτήν τελετήν, παραδίδω τον ’Αστυνομικόν τούτον οίκον είς τήν αγάπην
υμών».
Τήν τόσο εμπεριστατωμένη καί μετρημένη, άνευ χρησιμοποιήσεως χειρογρά
φων, ομιλία τοΰ κ. Κοντογεώργου, έκάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα. Σέ λίγο
όλοι οί προσκεκλημένοι βρέθηκαν σκορπισμένοι στις αίθουσες. Τά κατάφορτα άπό
λιχουδιές τραπέζια τούς περίμεναν. Μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα εγκάρδιας συναδελφώσεως έκτιμήσεως κι’ άγάπης, κεφιοΰ κι’ ανεκδότων, μέ τήν γλυκειά κ ι’ άπαλή
συντροφιά τής μουσικής τής άστυνομίας, σεμνά καί διακριτικά, χωρίς τίποτε τό ψεύ-

9954

Τ. Ράϊκου : Τό νέο οίκημα της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς

τικο καί περιττό, έκλεισε ή τελετή των εγκαινίων, μέ τήν άποχώρησι τών έπισήμων.
Τό γλέντί δμως συνεχίσθηκε, μέ τήν ίδια ζωντάνια, μέχρι τις νυκτερινές ώρες.
Κλείνοντας τούτη τή περιγραφή, επιθυμούμε να έκφράσουμε, μέ τον άπαιτούμενο σεβασμό, τις θερμές μας ευχαριστίες στον Υπασπιστή της Ά στυν. Δ/νσεως
Ά στυν. Β' κ. Άθανασόπουλο, για τις πολύτιμες πληροφορίες πού εύγενικά μας παρέσχε. Καί τώρα, ας μοϋ έπιτρέψετε νά έκφράσω προσωπικά μια εύχή, ίσως δχι εντε
λώς άγνωστη, μά πού θέλω νά πιστεύω, άπηχεΐ τον πόθο καί τήν επιθυμία δλων των
άστυνομικών. ’Απευθύνομαι μ’ δλο το σεβασμό προς δλους εκείνους, οί όποιοι ώς
έκ τής θέσεώς των, μπορούν νά συμβάλουν στήν πραγμάτωσι τής ευχής μας—παρακλήσεως. Δημιουργήστε παρόμοιες άστυνομικές έστίες, σ’ δλες τις πόλεις πού αστυ
νομεύουμε. Τίποτε δέν είναι αδύνατο. ’Αρκεί ένα ξεκίνημα, μιά αρχή, μιά πρω
τοβουλία. Στή προσπάθειά σας αυτή, έκτος άπ’ τή δική μας ηθική συμπαράστασι,
θά έχετε καί τήν εύγνωμοσύνη, τόσο τή δική μας, δσον κι’ αυτών πού θάρθουν στήν
οΐκογένειά μας. 'Όλοι μας κάποτε θ’ άφήσουμε τήν ’Αστυνομία. Ή ’Αστυνομία δμως
θά μείνη καί πρέπει νά μείνη, γιατί δέν πρέπει νά πάνε χαμένα τά δσα μέ δάκρυα κι’
αίματα 40 χρόνια τώρα κερδίσαμε.
Προσβλέπουμε σε σάς καί ζητάμε νά προχωρήσετε, θαρραλέα, περήφανα,
άποφασιστικά. Στο πέρασμα τών χρόνων, ας μείνη ή ’Αστυνομία μας μεγάλη καί
δοξασμένη, γερά θεμελιωμένη, χωρίς φόβο ποτέ νά ραγίση τό τρανό της οικοδόμημα.
Αυτό θά τό επιτύχουμε μέ τις δικές σας σήμερα επιτεύξεις, μέ τις δικές μας αυριον,
κ ι’ αύτών πού θά μάς διαδεχθούν στο μέλλον. Καθένας μας ας προσθέσουμε άπό ένα
άγκωνάρι γιά ν’ άνεβή ψηλά, πολύ ψηλά, νά γίνη θεόρατο, άκλόνητο άπό τις μπάρες
καί τις καταιγίδες τό σπίτι πού λέγεται ’Αστυνομία τών Πόλεων. Έ τσ ι τήν σκά
φθηκαν εκείνοι πού άπεφάσισαν τή σύστασί της. "Ας μή τούς διαψεύσουμε. Αύτό
τουλάχιστον επιβάλλει τό δικό μας συμφέρον, μά πάνω άπ’ δλα τό συμφέρον τού
κοινωνικού συνόλου τής πατρίδος μας. Μπροστά λοιπόν, πάντα μπροστά. ’Αγέρωχοι,
αγαπημένοι, πιστοί στον δρκο μας. Ή νίκη είναι καί θά είναι δική μας. Τό πιστεύω
άκράδαντα.
I. ΡΑ Ι Κ Ο Σ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον εαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή .

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τό Σάββατον 11-11-61 καί ώραν 11.00 πρωινήν έτελέσθησαν τά εγκαίνια
τοΰ έν Άμφιάλη νεοδμήτου οικήματος, ένθα έστεγάσθησαν τό ΙΓ' ’Αστυνομικόν
Τμήμα καί τό ομώνυμον Παράρτημα ’Ασφαλείας Πειραιώς.
Παρέστησαν 6 Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Γεώργιος Κοντογεώργος, ό Ύποδ/ντής κ. Εύάγγελος ’Αναστασίου, ό Διοικητής τής Ύποδ/νσεως
Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς κ. Νικόλαος Ταβουλάρης, ό Υποδιοικητής ταύτης κ.
’Αθανάσιος Κοτσιάς, οί Βουλευταί Β' Περιφερείας Πειραιώς κ.κ. Χρ. Μπουγάς καί
’Ιωάννης Μελάς, ό Δήμαρχος Κερατσινίου κ. Δημ. Μισαηλίδης μετά του Δημοτικού
Συμβουλίου, οί Διευθυνταί τών Β', Γ' καί Δ' ’Αστυνομικών Ύποδ/σεων κ.κ. Νικόλαος
Τσακρής, Γεώργιος Κατσικαβέλος καί Γεώργιος Κανέλλος, οί Διοικηταί ’Αστυνομι
κών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών καί έκατόν περίπου ΐδιώται, κάτοικοι τής περιφέ
ρειας, είδικώς προσκληθέντες εις τήν τελετήν.
Κατ’ άρχήν έψάλη άγιασμός ύπό τοΰ Πρεσβυτέρου κ. Ίωάννου Ψαρρα, βοηθουμένου ύπό δύο εΐσέτι ιερέων, τοΰ ίεροϋ Ναοΰ τής Παναγίας τών Βλαχερνών. Τούς
έκκλησιαστικούς ύμνους καί τον έθνικόν τοιοϋτον, έψαλλεν χορωδία μαθητών καί
μαθητριών τοΰ ιδιωτικού Σχολείου τής κ. Βασιλικής Καραχάλιου, ύπό τήν διεύθυνσιν
τοΰ μουσικοδιδασκάλου κ. Ίωάννου Σαρρή.
Μετά τό πέρας τοΰ άγιασμοΰ ώμίλησεν προς τούς προσκεκλημένους ό Διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, οστις άφ’ οδ έξήρεν τήν σπουδαιότητα τής απο
στολής τής ’Αστυνομίας, εις τήν όποιαν τό Κράτος έχει έμπιστευθή τήν διαφύλαξιν
τής τιμής, τής περιουσίας καί τής ζωής τών πολιτών, άνεφέρθη έν συνεχείς εις τήν
προσπάθειαν αύτοΰ δπως έγκαταστήση τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας εις νεόδμητα
οικήματα, ευπρεπή καί ύγιεινά, μή φειδόμενον προς τοϋτο δαπανών. Έ ν συνεχεία
έτόνισεν ότι ή ’Αστυνομία διά τήν έκπλήρωσιν τών πολλαπλών καθηκόντων της έχει
ανάγκην τής αγαστής καί προθύμου συμπαραστάσεως δλων τών πολιτών ώς τοΰτο
αρμόζει άλλωστε εις μίαν δημοκρατικήν χώραν. Έ ν τέλει περαίνων τον λόγον του,
προέβη εις τήν παραίνεσιν δπως διά τήν έπίλυσιν καί προώθησιν τών ζητημάτων τών
άφορώντων τήν ύπό άνάπτυξιν περιοχήν, συνεργασθώσι μετά σύμπνοιας μετά τών
αστυνομικών οργάνων, αί Δημοτικαί Άρχαί καί άπαντες οί κάτοικοι τής περιοχής.
Τό λόγον του έκάλυψαν θερμά χειροκροτήματα.
Μεθ’ δ δι’ ολίγων ό Διοικητής τοΰ Τμήματος κ. Σταύρος Παπαγεωργίου, άφ’ ού
ηύχαρίστησεν τούς τιμήσαντας τήν έορτήν,έδήλωσεν δτι τόσον αύτός δσον καί οί ύπ’
αύτόν άστυνομικοί ύπάλληλοι θά εύρίσκωνται πάντοτε πρόθυμοι, διά τήν έξυπηρέτησιν τών πολιτών καί διά τήν ίκανοποίησιν παντός νομίμου αιτήματος των.
Τέλος προσεφέρθησαν ύπό Κυριών καί Δεσποινίδων άναψυκτικά καί οΰτω έτελείωσεν ή ωραία αυτή τελετή.
Τήν έπομένην 12-11-61 καί τήν αύτήν ώραν, έτελέσθησαν τά έγκαίνια τοΰ έπί
τής όδοϋ ’Αφεντούλη άριθ. 20 νεοδμήτου έπίσης οικήματος, ένθα έγκατεστάθη τό Α'
’Αστυνομικόν Τμήμα μετά τοΰ ομωνύμου Παραρτήματος ’Ασφαλείας Πειραιώς.
Παρέστησαν κατά τήν τελετήν, έκτος τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας Πειραιώς καί
άνωτέρων στελεχών τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς, ό έπί τών Οικονομικών Υφυπουργός κ. Δημ. Άλιπράντης, οί Βουλευταί κ.κ.
Εμμανουήλ Σκορδίλης, Εύάγγελος Σαββόπουλος καί Κων/τίνος Βοβολίνης, ό πολιτευτής κ. Γ. Παραβάντης, ’Αντιπρόσωπος τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Πειραιώς
καί τής Ναυτικής Διοικήσεως Νοτίου Αιγαίου, ό Διοικητής τής Διοικήσεως Χωρ /κής
Πειραιώς, ό Διοικητής τοΰ Τμήματος Μεταγωγών, ό κ. Δημήτριος Κακίσης, Πρω
τόδικης, ό κ. Δημήτριος Παρασκευας, Άρχιτέκτων τ. Πρόεδρος Ο.Λ.Π., ό κ. Κων.
Ρουβόπουλος, Διευθυντής τής ’Εμπορικής Τραπέζης Πειραιώς, ή κ. Άθηνα Δηλαβέρη Πρόεδρος τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. καί 200 περίπου προσκεκλημένοι έξ έπιλέκτων κατοί-
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κων τής περιοχής του Τμήματος. Τον αγιασμόν έτέλεσεν ο Πανοσιολογιώτατος’Αρ
χιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός, βοηθούμενος ύπό τεσσάρων ιερέων καί ενός ΐεροδιακόνου.
Μετά τον αγιασμόν ώμίλησεν ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ.
Κοντογεώργος δστις έμνήσθη του ένδιαφέροντος τοϋ επί των Οικονομικών 'Υφυπουρ
γού κ. Δημ. Άλιπράντη χάρις εις τον όποιον έπετεύχθη ή έγκατάστασις εις νεόδ
μητα οικήματα πολλών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών. ’Ey συνεχεία έτόνισε τήν σπουδαιότητα καί σημασίαν τής εύπρεποϋς έμφανίσεως τών ’Αστυνομικών Καταστημάτων
τόσον διά τούς άστυνομικούς υπαλλήλους όσον καί διά τούς πολίτας γενικώτερον.
Μετά τήν ομιλίαν τοϋ Διευθυντοΰ κ. Κοντογεώργου, ηύχαρίστησεν τούς προσ
κεκλημένους ό Διοικητής τοϋ Τμήματος κ. Δημήτριος Ταραβήρας καί ουτω έληξεν
καί ή τόσον ωραία αυτή τελετή.

Ή άνάθεσις τοϋ Υ πουργείου Σ υγκοινω νιώ ν εις τόν κ . Δημήτριον Βρανόπουλον, περιποιεΐ δλως ιδιαιτέραν τιμή ν εις
τό Α στυνομ ικόν Σώμα έκ τώ ν τάξεω ν τοϋ όποιου προέρχε
τα ι καί διετέλεσεν Δ ιευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς καί
’Α θ η νώ ν.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Ύπο 'ϊπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Δουνάβεως.

Πάροδος τής πλατείας Κύπρου, στα Κουπόνια.
Ό Δούναβις, ό μεγαλύτερος ποταμός τής Ευρώπης, πηγάζει έκ τοϋ Μέλανος
Δρυμοΰ τής Γερμανίας καί χύνεται στον Εύξεινο Πόντο. Τό συνολικό μήκος τής
κοίτης του υπερβαίνει τά 2.900 χιλ., τό δέ πλάτος του ποικίλλει άπό 80—2.000 μ.
και σέ ώρισμένο σημείο φθάνει τά 3.500 μ. Τό βάθος του ποικίλλει άπό 1 ή 2—20 μ.
καί σέ ώρισμένο σημείο (Σιδηραΐ Πύλαι) φθάνει τά 75 μ.
Δούριδος.

Πάροδος τής όδοϋ Πρατίνου 16, στη πλατεία Μεσολογγίου, κοντά στο τέρμα
τοϋ Παγκρατίου.
'Ο Δοϋρις, ένας άπό τούς διασημοτέρους άγγειογράφους τής Ελληνικής
άρχαιότητος, ήκμασε γύρω στις άρχές τοϋ 5ου π. X. αίώνος. Πολλές άγγειογραφίες, έξαιρετικής τέχνης, διεσώθησαν μέχρι σήμερα. Αί παραστάσεις του ήσαν
εμπνευσμένες άποκλειστικά άπό τή μυθολογία ή άπέδιδον σύγχρονά του έθιμα.
Δουρούτη Κων/νου.

Πάροδος τής Λ. Κωνσταντινουπόλεως 156, κοντά στο εργοστάσιο τής ΒΙΟ.
(Μεταξουργεϊον).
Ό Δουρούτης Κων/νος, ύπήρξεν έκ των πρώτων βιομηχάνων τής άναγεννηθείσης Ελλάδος. Καθ’ ΰπόδειξιν τοϋ Γεωργίου Σταύρου, έξελέγη σύμβουλος τής
’Εθνικής Τραπέζης. Μαζί μέ τ ’ άδέλφια του, ’Αθανάσιο καί ’Ιωάννη, ίδρυσαν σέ
διάφορες πόλεις τής Ελλάδος έργοστάσια μεταξωκλωστίας. Τό 1854 ίδρυσαν
στην ’Αθήνα τό πρώτο άτμοκίνητο μεταξουργείο, κοντά στή πλατεία, ή οποία άπό
τότε ονομάζεται «Μεταξουργεϊον».
Δούσμανη ’ Αλεξάνδρου.

Πάροδος τής όδοϋ Νικοπόλεως 6, κοντά στη πλατεία Κολιάτσου.
'Ο Δούσμανης ’Αλέξανδρος, γόνος μεγάλης καί έπιφανοΰς οικογένειας τής
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Κερκύρας, εξ ’Ηπείρου τό γένος, κατά τό έτος 1450, έπΐ-κεφαλής Ήπειροαλβανών
κατήλθε στή Πελοπόννησο καί άργότερα έφθασε στήν’Αττική, όπου καί έγκατεστάθη.
Τό έπώνυμον Δούσμανης, είναι τό έξελλινισμένο Τουρκικό επίθετο «Ντουσμάν»,
πού σημαίνει εχθρός καί τούτο γιατί συχνά - πυκνά οϊ Τούρκοι ήνωχλοΰντο άπό τον
Ήπειρώτην ομώνυμο φύλαρχο.
Δοχειαρίου.

Πάροδος τής οδού Κυψέλης 40, κοντά στον Ά γιο Δημήτριο Κυψέλης.
Μέ την ονομασία αυτή εΐναι γνωστή μία των μονών τού αγίου ’Όρους, πού
βρίσκεται στο μέσον τής χερσονήσου καί προς τά δυτικά. "Εχει 12 Παρεκκλήσια
καί γιορτάζει των Ταξιαρχών. Στο μονή αυτή φυλάσσονται περί τούς 350 χειρό
γραφοι κώδικες, άπό τούς οποίους οί περισσότεροι είναι γραμμένοι έπί περγαμηνής.
Δραγατσανίου.

Βρίσκεται στή Πλατεία Κλαυθμώνος κι’ είναι πάροδος τής οδού Σταδίου 27.
Τό Δραγατσάνιον ή Δραγατσάνι, πόλις τής Ρουμανίας στή Μικρά Βλαχία,
είναι ιστορικά γνωστό άπό τήν μάχη πού έγινε έκεΐ τήν 7 ’Ιουνίου 1921,άποτέλεσμα
τής οποίας ύπήρξεν ή καταστροφή τού ιερού Λόχου. Ή διάλυσις τού ιερού Λόχου
καί οί τρομερές απώλειες'τής μάχης τού Δραγατσανίου, έπέδρασαν βαθύτατα στο
ήθικό τού Ελληνισμού, ό όποιος ήλπιζεν ότι ή έπανάστασις στις παραδουνάβιες
χώρες θά έφερε γρήγορα τήν άπολύτρωσί του, άπό τον Τουρκικό ζυγό τής σκλαβιάς.
Δραγούμη.

Πάροδος τής οδού Διοχάρους 11, στο Νοσοκομείο Συγγροΰ.
'Η οικογένεια Δραγούμη, κατήγετο άπό τό Βογατσικό τής Δυτ. Μακεδονίας,
πολλά δέ μέλη αυτής διεδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στή πολιτική ιστορία τής
χώρας μας, όπως ό Μάρκος, γυιός τού ’Αθανασίου Δραγούμη (1770-1854), ό Νικό
λαος, γυιός τού προηγουμένου (1809-1879), ό Στέφανος (1842-1923), ό ’Ιωάννης
ή "Ιων (1878-1920) κ.λ.π.
Δραγώνα.

Βρίσκεται κοντά στον "Αγιο Στυλιανό τού Γκύζη, στο τέρμα τής οδού Ά μφικλείας.
Ό Κων/νος Δραγώνας, φιλικός άπό τήν Ζάκυνθο, προσέφερε άνεκτίμητες
υπηρεσίες κατά τον άγώνα τής παλλιγγενεσίας. Γι’ αύτές του τις ύπηρεσίες, τό 1842
τιμήθηκε μέ τό Σταυρό τού Σωτήρος. Πέθανε τό 1858.
Δράκοντος.

Πάροδος τής οδού Ευρυδίκης 10, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο τού Παγκρατίου.
Πήρε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τής ομωνύμου μεγάλης οικογένειας
τού Σουλίου, ή οποία, άπό τού 16ου αΐώνος, διεκρίθη γιά τούς έναντίον τών Τούρ
κων άγώνες της. Πολλά της μέλη, βρήκαν ένδοξο θάνατο,, πολεμώντας γιά τήν
ελευθερία τής Ελλάδος.
Δράκου.

Πάροδος τής οδού Βεΐκου 49, στή Γαργαρέτα.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τής ομωνύμου Σουλιώτικης οικογέ
νειας, ή οποία διεκρίθη γιά τούς άγώνες της έναντίον τών Τούρκων, άπό τον 16ον
αιώνα καί τής οποίας πολλά μέλη, πολεμώντας γιά τήν άνεξαρτησία τής χώρας μας,
βρήκαν ήρωϊκό θάνατο.
Δρακούλη.

Πάροδος τής οδού Γουβέλη 11,' στο Κατσιπόδι.
Ό Δρακούλης Σπυρίδων, ’Ιθακήσιος, μυήθηκε στή Φιλική Εταιρεία άπό
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τον συμπατριώτη του Γαλάτη Νικόλαο καί έργάσθηκε στην 'Οδησσό πού εύρίσκετο,
για την Εθνική ύπόθεσι. Ώ ς έρασιτέχνης ήθοποιός πήρε μέρος στο έργο «Ελλάς
άλυσσωμένη». Πήρε μέρος στή μάχη του Δραγατσανίου (7 ’Ιουνίου 1821) μέ τόν
βαθμό τοϋ έκατοντάρχου καί έφονεύθη, άγωνιζόμενος ήρωϊκά έπί κεφαλής ιερολο
χιτών.
Δράμας.

’Αρχίζει άπό τήν όδό Λένορμαν 184 καί φθάνει μέχρι τόν 'Άγιο Σπυρίδωνα
Σεπολίων.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πόλι τής ’Ανατολικής Μακεδονίας πρωτεύουσα
ομωνύμου νομοϋ, πού βρίσκεται κοντά στις υπώρειες τοϋ ορούς Φαλακρού. Ά πό
άρχαιολογικά ευρήματα, πληροφορούμεθα 8τι ή Δράμα κατωκεΐτο άπό τήν άρχαιότητα, μ έτ’ όνομα Δύραμα ή “Υδραμα. Στήν Ελλάδα περιήλθε τό 1913. ’Έχει
άξιόλογες βιομηχανικές έγκαταστάσεις καί άφθονα νερά. ('Ομώνυμος οδός υπάρχει
καί σ’ άλλες συνοικίες).
Δρήρου.

Πάροδος τής όδοΰ 'Υφάσιος 36, κοντά στή πλατεία Άόρνου των Κουπονίων.
'Η Δρήρος, ήτο άρχαία πόλις τής Κρήτης, μεταξύ των χωρίων Φουρνής καί
Νεαπόλεως, στήν Επαρχία Μεραμβέλλου (νομός Λασηθίου). Σέ άνασκαφές πού
έγιναν βρέθηκε, γραμμένες σέ πλάκα, ό όρκος πού έδιναν οί Δρήριοι έφηβοι πολε
μώντας έναντίον των Λυκτίων (3ος π. X. αιών).
Δρίνου.

Πάροδος τής όδοΰ Χρυσουπόλεως 19, κοντά στο τέρμα τής λεωφοριακής
γραμμής Πολυγώνου.
Μέ τ ’ ονομα αυτό είναι γνωστοί τρεις ποταμοί τής Βαλκανικής: 1) ό μεγαλύ
τερος των ποταμών τής ’Αλβανίας πού χύνεται στήν Άδριατική, 2) ό παραπόταμος
τοϋ Σάνου, ό όποιος πριν άπό τόν Α' παγκόσμιο πόλεμο, ήτο τά σύνορα Σερβίας
καί Αυστρίας καί 3) ό παραπόταμος τοϋ ’Αώου, τής Β. ’Ηπείρου.
Δρίσκου.

Πάροδος τής όδοϋ Ψυχάρη 66, στο Γαλάτσι, στή στάσι Λιναρά.
*0 Δρίσκος, είναι έπίμηκες βουνό καί βρίσκεται άνατολικά τής λίμνης τών
Ίωαννίνων. Στο βουνό αύτό, τό Νοέμβριο τοϋ 1912, διεξήχθησαν σφοδροί άγώνες
μεταξύ τών Τουρκικών καί τών Ελληνικών στρατευμάτων ’Ηπείρου, τών όποιων
γενικός άρχηγός ήτο ό αντιστράτηγος Σαπουντζάκης. Στή μάχη τοϋ Δρίσκου έτραυματίσθη ό άρχηγός τοϋ Σώματος Ελλήνων έρυθροχιτώνων Λ. Ρώμας καί έφονεύθησαν πέντε άξιωματικοί, μεταξύ τών όποιων ό λόγιος καί ποιητής λοχαγός Μαβίλης
Λαυρέντιος (Λορέντσος).
Δράση Λεωνίδου.

Πάροδος τής όδοΰ Ά χιλλέως Παράσχου 91, κοντά στον Ά γ ιο ’Ελευθέριο
τοϋ Γκύζη.
Ό Λεωνίδας Δρόσης, “Ελλην άξιόλογος γλύπτης τοϋ 19ου αίώνος, γυιός τοϋ
Βαυαροΰ φόν Ντόρς καί τής Έλληνίδος συζύγου του, τό γένος Μέξη, γεννήθηκε
στήν ’Αθήνα τό 1843. ’Αποκτώντας τήν Ελληνική ιθαγένεια, εξελλήνισε τ ’ όνομά
του σέ «Δρόσης». Διετέλεσε καθηγητής τής γλυπτικής στή σχολή Καλών Τεχνών
τοϋ Πολυτεχνείου καί πέθανε στή Νεάπολι τό 1884.
Δροσίνη.

Συνέχεια τής όδοΰ Λασκαράτου (Πατησίων 348—Κυπριάδου), στήν πλατεία
Παπαδιαμάντη.
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'Ο Γεώργιος Δροσίνης, ποιητής καί λογοτέχνης, γεννήθηκε σ τή ν’Αθήνα τό
1859, άπό γονείς Μεσολογγΐτες. 'Ο παππούς του Καραγιώργος, πήρε μέρος στήν
έξοδο τοϋ Μεσολογγίου. 'Ο άλλος παππούς του, άπό τή μητέρα του (άπό τή πλού
σια εμπορική οικογένεια των Πετροκόκκινων τής Χίου), κατέβηκε μέ τον Δημήτριο 'Υψηλάντη ν’ άγωνισθή γιά τήν Ελληνική εθνεγερσία.
Φοίτησε στή νομική σχολή, άπ’ όπου, κρυφά, μετεγράφηκε στή Φιλοσοφική,
κατά σύστασι τοϋ Ν. Πολίτη. Τό 1855 πήγε στή Γερμανία καί παρηκολούθησε
στο Πανεπιστήμιο τής Λειψίας τά μαθήματα τοϋ ’Όβερμπεγκ. Γυρίζοντας άργότερα γιά λίγο στήν Ελλάδα, έ'φυγε ξανά γιά τήν Γερμανία, άπ’ οπού γύρισε ορι
στικά τό 1888, γιά ν’ άναλάβη τήν διεύθυνσι τοϋ περιοδικού «Ε σ τία» πού τοϋ
πρότεινε ό Κασδόνης, καί τό όποιο τό 1894 μετέτρεψε σέ ήμερήσια έφημερίδα,
μεταβιβάζοντάς το στους Σπ. Δάσιον καί Ά δωνιν Κύρου.
Τις πρώτες φιλολογικές δοκιμές του υπέγραφε μέ τό ψευδώνυμο « ’Αράχνη».
Συνεργάστηκε στά περιοδικά «Μή χάνεσαι» καί «Ραμπαγάς». Έξέδωκε τά περιο
δικά « ’Εθνική άγωγή», «Μελέτη», καί «'Ημερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος».
Σημαντική υπήρξε καί ή κοινωνική δρασις τοϋ Δροσίνη. 'Ως διευθυντής τής
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, ένήργησε γιά τήν σύνταξι τοϋ «ιστορικού Λεξικού τής
'Ελληνικής Γλώσσης», καθιέρωσε στά σχολεία τή γιορτή τής σημαίας καί έδημιούργησε γραφείο Σχολικής ύγιεινής.
Τό 1913 έγινε διευθυντής των Γραμμάτων τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας καί
έπέφερε εύρύτατες καί άξιοθαύμαστες άντισχολαστικές μεταρρυθμίσεις. Τό 1923
άπεχώρησε άπό τήν υπηρεσία καί ωργανωσε τό Μουσείο Κοσμητικών Τεχνών. Τό
1926 έγινε ’Ακαδημαϊκός.
Μεγάλο μέρος τής ζωής του άφιέρωσε στο «Σύλλογο προς διάδοσιν ωφε
λίμων βιβλίων. Μέ δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε ή «Σεβαστοπούλειος ’Εργατική
Σχολή» καί σ’ αύτόν οφείλεται ή ιδρυσις τοϋ Οΐκου Τυφλών.
'Η ποίησις τοϋ Δροσίνη είναι άπλή, εύληπτη καί σαφής. Τό ποιητικό του
ξεκίνημα υπήρξε μιά προσφορά στήν υπηρεσία τοϋ δημοτικού νατουραλισμού.
Καλλιέργησε τον αισθηματολογικό λυρισμό καί τήν περιγραφική έντύπωσι «σέ
μέτρα όπου κυμάτιζαν όλοι οί ρυθμοί καί σέ γλώσσα άθηναϊκώς συντηρητική,
άπαλλαγμένη άπό τις άκρότητες τοϋ Ψυχαρικοϋ δημοτικισμού», όπως χαρακτη
ριστικά γράφει ό Μ. Περάνθης. ’Ασχολήθηκε τόσο μέ τή ποίησι, όσο καί μέ τό
πεζογράφημα.
’Από τή συλλογή του «Φωτερά Σκοτάδια» είναι τό πιο κάτω ποίημα :
Δέ θέλω τοϋ κισσοΰ τό πλάνο ψήλωμα
σέ ξένα άναστυλώματα δεμένο.
"Ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο,
μά όσο άνεβαίνω, μόνος ν’ άνεβαίνω.
*
Δέ θέλω τοϋ γιαλού τό λαμπροφέγγισμα,
πού δείχνεται άστρο μέ τοϋ ήλιοΰ τή χάρη"
θέλω νά δίνω φώς άπό τή φλόγα μου
κι’ ας είμαι ταπεινό λυχνάρι.
'Ο Δροσίνης, πέθανε τό φθινόπωρο τοϋ 1951, σέ ήλικία 92 χρόνων.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΥΜΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ
*Τπό "Υπαστυν. Β' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)

«—Τί θά λέγατε άν σάς ζωγράφιζα τώρα δά, δπως άκριβώς είστε ! "Ετσι,
» μέ κατεβασμένο τδ κεφάλι και μέ κατακόκκινο τδ πρόσωπό σας ! Θά τιτλοφοροΰ» σα αύτή τή σύνθεση « Ά μ η χ α ν ί α π ο ύ φ ε ύ γ ε ι » ! Έ ; Τί λέτε ! ! !
« - ! ! !

«—Θέλετε νά πάρετε κάτι ; "Εχω ωραία γλυκά στη ντουλάπα. Προτιμάτε
» μήπως μιά λεμονάδα ; Θά σάς την φτιάσω άμέσως !...
« —Φοβάμαι μήπως είστε κουρασμένος, είπα ξερά.
« —"Α ! "Ωστε μιλάτε Η... Καί μιλάτε τόσο όμορφα !!... Γιά ξαναπήτε το
» αύτό : «Φ ο β ά μ α ι μ ή π ω ς ε ί σ τ ε κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ς !...». Ελάτε !
» Πέστε το πάλι !
«—Μου φαίνεται πώς κάποιον άφήσατε μέσα άπδ τδ παραβάν.., είπα προ» σπαθώντας νά κρύψω ένα λυγμό. Μήπως γίνομαι ένοχλητική ;
« —Ένοχλητική ; "Ω ! καθόλου!!.... Εκείνος πού ήταν μέσα άπδ τδ παραβάν
» έ'φυγε πρδ ολίγου. Είναι μιά κοπέλλα πού έρχεται καί ποζάρει όταν τή χρειάζομαι.
» Θά πάρετε όμως κάτι, έ ; Τουλάχιστον μιά σοκολάτα !... Νά, μιά άπ’ αυτές τις
» μεγάλες έκεΐ !
«Σηκώθηκα νευριασμένη. ΤΗταν ολοφάνερο πώς μέ κοροΐδευε, πώς μ’ έπαιρνε
» γιά παιδί.
«—Μά γιατί φεύγετε ; ’Ακόμα δέν είπαμε τίποτα ! "Η μήπως θά σάς τις
» βρέξη ή μαμά σας όταν άργήσετε !...
«—Ή μαμά μου δέν μοϋ τις βρέχει εμένα ! ! ! φώναξα νευριασμένη. Δέν
» είμαι πιά κοριτσάκι νά μοϋ τις βρέχουν ! ! !...
«"Αρπαξα τήν τσάντα μου καί άνοιξα γρήγορα την πόρτα. Μ’ έπιασε δυνατά
» τότε άπδ τδ μπράτσο καί μέ κράτησε. ’Έκλεισε τήν πόρτα καί τραβώντας με
» κοντά του κόλλησε τά χείλη του στά δικά μου. Παρέλυσα ολόκληρη άπδ μιά γλυ» κειά ηδονή κι’ άφέθηκα στην άγκαλιά του........................................................................
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

«Τδ άπόγευμα συναντηθήκαμε στήν ’Ακρόπολη. Τά χείλη μου έκαιγαν άκόμη
άπ’ τά πρωινά φιλιά τοϋ Θέμου καί τδ σώμα μου σπαρταρούσε ενώ μέ κρατούσε
σφιχτά, κοντά σ’ ένα βραχάκι τοϋ Άρείου Πάγου. Μείναμε έκεΐ σφιχταγκαλιασμένοι γιά πολλές ώρες. Κουβεντιάσαμε άρκετά καί κατόπιν πήγαμε σέ κάποιο
κέντρο. Τδ βράδι γύρισα πολύ άργά στδ σπίτι μου άλλά, ευτυχώς, οί δικοί μου δέν
μοΰ έκαναν σκηνές. Δικαιολογήθηκα άλλωστε ότι είχα βγή μέ μιά συμμαθήτριά
μου καί πήγαμε στδ Θέατρο.
«"Αρχισε άπδ τήν ήμέρα εκείνη ένας παράφορος έρωτας μεταξύ μας. "Ημουνα
τρελλά ερωτευμένη μαζί του καί δέν σκεπτόμουνα τίποτα άλλο έκτδς άπ’ αύτόν.
’Αλλά κι’ ό Θέμος μ’ ερωτεύτηκε μ’ όλη του τήν ψυχή. Ερχόταν στδ Λύκε-ο τις
ώρες πού σχόλαγα καί μέ πήγαινε ώς τήν πλησιέστερη γωνιά τού σπιτιού μου.
Έ φευγε ύστερα, άφοϋ μοΰ ώριζε πού θά συναντιόμαστε τδ άπόγευμα. Βλεπόμαστε
κάθε μέρα καί γιά πολλές ώρες, άν καί ήξερα ότι μόλις μάθαιναν τίποτα οί δικοί
μου θά μέ τσάκιζαν στδ ξύλο. Παρακαλοΰσα τδ Θεδ νά μή μέ συναντήσουν καμμιά μέρα μέ τδ Θέμο, γιατί ήξερα ότι δέν θά μέ ξανάφηναν νά βγώ έξω. Τούς
φόβους μου αυτούς τούς είχα πή στδ Θέμο καί τδν παρακάλεσα ν’ άποφεύγουμε
τά κεντρικά σημεία, στά όποια μπορούσε νά μάς δοϋν γνωστοί.
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«Πήγα άρκετές φορές στο δωμάτιό του. Ζοΰσα ένα όνειρο άπό τά πιο γλυκά
πού μπορεί νά ζήση μιά κοπέλλα, γιά πολύν καιρό. "Ωσπου, μια μέρα έγινα δική
του, όλότελα δική του. Δεν μετάνοιωσα γιά ό,τι συνέβη γιατί τον αγαπούσα μέ
πάθος. Βεβαιωνόμουνα ήμέρα μέ την ημέρα ότι ό Θέμος μ’ άγαποϋσε όλο καί
περισσότερο. Καί αύτο μοϋ χάρ'ζε την πιο μεγάλη εύτυχία. Τον έβλεπα νά μη δίνη σημασία σέ καμμιά άλλη γυναίκα. Άφοσιωνόταν άποκλειστικά σέ μένα καί
στή ζωγραφική του κι’ έκανε ένα σο>ρό όνειρα γιά τό μέλλον μας.
«Τά δύο πρώτα χρόνια πέρασαν έτσι, μέσα στή πιο μεγάλη εύτυχία πού φαν» τάστηκα. Κατώρθωσα σ’ αυτά τά δύο χρόνια νά άπομακρύνω το Θέμο άπό όλες
» εκείνες τις κοπέλλες πού είδα στο χορό τής φοιτητικής Λέσχης. Τό μόνο πού
» μου άρνήθηκε ήταν ή συντροφιά τής Νάνσυ. Τήν χρειαζότανε γιά τή δουλειά του
» καί μου ώμολογούσε ότι καμμιά άλλη γυναίκα δέν μπορούσε νά τον έμπνεύση
» τόσο, οσο ή Νάνσυ. Αύτό μέ πείραζε κι’ έκλαιγα όταν μοΰ τολεγε. Τού έλεγα
» ότι, αν μ’ αγαπά πραγματικά, θά έπρεπε νά έμπνέεται άπό μένα κι’ όχι άπό τή
» Νάνσυ. Άντέτεινε όμως οτι τό νά μέ μεταχειριστή γιά μοντέλο, τό θεωρούσε ίερο» συλία γιά τήν άγάπη μας.
«"Ενα βράδι, τήν ώρα πού μιλούσαμε ό ένας κοντά στον άλλον, χτύπησε ή
» πόρτα καί μπήκαν στο δωμάτιο δυο άνθρωποι. Τού είπαν ότι έρχονται συστημένοι
» άπό κάποιον θειο του συμβολαιογράφο καί ήθελαν νά τού μιλήσουν ιδιαίτερα.
» Τούς πήρε καί πήγαν μέσα στο άτελιέ. Συζήτησαν έκεΐ σιγανά πάνω άπό μιά ώρα.
» "Υστερα έφυγαν.
«Ά πό τή βραδιά έκείνη, ό Θέμος έγινε εντελώς άλλος άνθρωπος. Βρισκόταν
» πάντοτε σκεπτικός, άφηρημένος καί λιγόλογος. ’Άρχισε σιγά—σιγά νά γίνεται
» βάναυσος, νά μοΰ μιλάη άπότομα καί νά μέ βρίζη. Κάπνιζε άδιάκοπα καί πολλές
» φορές έβλεπα τό πρόσωπό του νά παίρνη άσυνήθιστες έκφράσεις. ’’Ηταν στιγμές
» πού έμενε εκστατικός, κοιτάζοντας μέ μάτια άπλανή καί σάν νά οραματιζόταν
» κάτι τό παράξενο. ’Άλλες φορές άγρίευε περισσότερο κι’ έλεγε πράγματά πού δέν
» εννοούσα. Άρχισε νά μήν έρχεται στά ραντεβού μας καί νά παραμελή τον έαυτό
» του. Σιγά σιγά έπαψε νά ζωγραφίζη, ή αν ζωγράφιζε κάτι, στεκόταν υστέρα καί
» τό χαλούσε βρίζοντας. Κάποιο άπόγευμα, όταν φάγαμε τό γλυκό μας σ’ ένα ζα» χαροπλαστεΐο, τον είδα νά παίρνη τό γκαρσόν άπόμερα καί νά τού λέη κάτι σιγά...
» ’Εκείνο δυσανασχέτησε κι’ έφυγε...
«Κατάλαβα ότι κάτι τρομερό τού συνέβαινε. Προσπάθησα νά μάθω όπωσδή» ποτέ τί ήταν εκείνο πού τον έκανε ν’ άλλάξη τόσο πολύ καί νά γίνη ένας τύραννος.
» Καί μιά νύχτα...
«Α λλά αυτά δέν σάς ένδιαφέρουν, κύριε. Εκείνο πού πρέπει νά ξέρετε, είναι
» ότι μοΰκανε τή ζωή σωστή κόλαση. Μέ βασάνιζε άπάνθρωπα καί μέ μεταχειρι» ζόταν σάν κουρέλι, σάν μιά κοινή γυναίκα. Τά δύο τελευταία χρόνια πέρασαν τόσο
» καταθλιπτικά, τόσο έφιαλτικά, πού μέ έκαναν ν’ άλλάξω πολύ. Οί δικοί μου έμα» θαν τό δεσμό μας μέ όλα τά επακόλουθα καί υστέρα άπό πολλά άποφάσισαν νά
» γνωρίσουν τό Θέμο καί νά τού πουν νά νομιμοποιήση τις σχέσεις μας. Πήγε ό
» πατέρας μου ένα βράδι καί τον συνάντησε. Κι’ ώσπου νά γυρίση στο σπίτι έμεινα
» κλεισμένη στή κάμαρά μου, άναλογιζόμενη τό τί κακό θά ξεσποΰσε στο σπιτικό
» μας όταν θά έπέστρεφε. "Ηξερα άπό πριν ότι οί γονείς μου ποτέ δέν θά έδιναν τή
» συγκατάθεσή τους όταν τον γνώριζαν κι’ έβλεπαν τήν κατάντια του.
«Ό πατέρας γύρισε στις δώδεκα τή νύχτα. Είχε γεράσει κατά δέκα χρόνια
» καί μπήκε τρικλίζοντας. Κάθησε, καί μέ πολύ κόπο είπε αύτές τις λέξεις στή μη» τέρα μου καί στο Λάκη : «Πάει ή τιμή τών Στέφεν ! !... Κατρακύλησε στο. βούρ» κο !!... *Η κόρη μου καταστράφηκε γιά πάντα... Είμαστε...».
«Δέν πρόφτασε ν’ άποτελειώση τή φράση του. Έ νας ρόγχος ακούστηκε κι’
»
»
»
»
»
»

Γυμνή μοντέλο
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» ό πατέρας έμεινε ακίνητος. ΤΗταν νεκρός!! 'Η καρδιά του έπαψε άπότομα να
» χτυπά...
«Δύο μέρες άργότερα πήγα στο δωμάτιο τοϋ Θέμου. Τον βρήκα νά κρατάη
» σφιχτά στην άγκαλιά του τή Νάνσυ. ΤΗταν άναστατωμένος. ’Εκείνη τον κοίταζε.
» μέ τά μάτια πεταγμένα έξω άπ’ τις κόγχες καί πάλευε νά ξεφύγη. Μόλις μέ είδε
» μοϋ έκλεισε δυνατά τήν πόρτα καί μέ έβρισε βάναυσα.
«’Έφυγα τότε καί κρύφτηκα σέ μιά πάροδο. Σέ λίγο ή Νάνσυ βγήκε άναμαλ» λιασμένη. Πήρε ένα ταξί κι’ έφυγε γρήγορα, χωρίς νά προσέξη πώς τής έκανα
» νόημα νά σταματήση.
«Πήγα τότε σ’ ένα κατάστημα καί άγόρασα ένα μυτερό μαχαίρι. "Οταν νύχτω» σε, πήγα καί κρύφτηκα έξω άπό τό δωμάτιο τοϋ Θέμου. ’Από τό παράθυρο τον
» είδα νά παίρνη τις. μπογιές καί νά χαράζη μέ τό πινέλο γραμμές σ’ ένα πορτραΐτο
» τής Νάνσυ, εντελώς.γυμνό. Μπήκα άθόρυβαάπ’ την πόρτα πού ώδηγοϋσε στο άτε» λιέ καί στάθηκα άπό πίσω του. Δέν μέ είχε άντιληφθή. Φαινόταν άφηρημένος καί
» τό χέρι του κουνιόταν χωρίς ρυθμό στον πίνακα.
«Σήκωσα τό μαχαίρι καί τό βύθισα άνάμεσα στους ώμους του. Εκείνος κα» ιάπεσε μπροστά καί σέ λίγο τό στόμα του γέμισε άπό αίμα. ’Έφυγα τότε τρέ» χοντας άπ’ τήν πόρτα πού μπήκα καί σέ μισή ώρα βρισκόμουν στο σπίτι μου...
«Τώρα τά ξέρετε όλα. Θέλω νά τά γράψετε 8λα, νά μή παραλείψετε τίποτα.
» 'Ορίστε καί τή φωτογραφία μου, γιά νά δουν οΐ ωραίες εκείνες καί μορφωμένες
» κοπέλλες πού τον τριγύριζαν στο χορό τής Λέσχης, δτι τό άσημο κοριτσάκι πού δέν
» του έδιναν καμμιά σημασία κέρδησε τήν καρδιά ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Τον
» έκαμε νά τήν έρωτευθή μέ δλη του τήν καρδιά καί γνώρισε τήν πιο μεγάλη εύτυ» χία. Καί τον σκότωσε, δταν πλέον ή δυστυχία φώλιασε γιά πάντα στήν καρδιά
» της...
«Δέν μετανοώ γιά 0,τι έκαμα. ΤΗταν άνάγκη νά γίνουν αυτά πού έγιναν. Πη» γαίνω τώρα στήν αστυνομία νά παραδοθώ.. ............................................................ ».
** *
ΓΙέταξα τήν έφημερίδα καί σηκώθηκα. 'Η ώρα ήταν πέντε καί είκοσι. Στις
έξη έπρεπε νά βρίσκωμαι στοϋ Ζαβορίτη, πού μέ περίμενε ή Ντόρα.
Μόλις άρχισα νά ντύνωμαι χτύπησε τό τηλέφωνο. Μέ καλοϋσαν άπό τήν
’Ασφάλεια.·
—Κύριε 'Υπαστυνόμε, μοϋ είπε ό τηλεφωνητής. Μόλις προ πέντε λεπτών πα
ρουσιάστηκε ή Μίνα. Συνοδεύεται άπό δύο δικηγόρους καί δήλωσε δτι δέν έχει νά
προσθέση τίποτα άλλο άπό έκεΐνα πού είπε στήν έφημερίδα. Φεύγω γιά τήν Λεφάκη,
νά. τήν φέρω στήν ’Ασφάλεια. Τή ζητάει επειγόντως ό κ. Διευθυντής.
—Πότε γύρισε ό κ. Διευθυντής ;
—Προ μισής ώρας περίπου. 'Ο κ. Βέλιος ειδοποίησε προ ολίγου μόλις δτι έχει
στο Παράρτημα τοϋ Φαλήρου κάποιον πού ζητάει έσάς γιά νά μιλήση. Πήρε τό
τηλέφωνό σας, άλλά δέν τοϋ άπάντησε κανείς καί μάς τηλεφώνησε νά επικοινωνήσουμε
μαζί σας γιά νά σάς ποΰμε νά κατεβήτε στο Φάληρο άμέσως.
—Πώς ; Πήρε τό τηλέφωνό μου καί δέν τοϋ άπάντησε κανείς ; Διάβολε !
Μά. έγώ βρίσκομαι έδώ πριν άπό τρεις ώρες ! !... Έσύ δυσκολεύτηκες καθόλου γιά
νά μέ πάρης ;
—"Οχι ! Μόλις σχημάτισα τον άριθμό συνδεθήκαμε άμέσως...
—Πήρα τήν ίδια στιγμή τό Παράρτημα ’Ασφαλείας τοϋ Φαλήρου καί ζήτησα
τον ’Αστυνόμο Βέλιο. Μοϋ είπαν δτι δέν βρίσκεται έκεΐ άλλά ούτε καί πήγε καθόλου
δλη τήν ήμέρα... Ζήτησα τον διοικητή τοϋ Παραρτήματος γιά νά βεβαιωθώ. Μέ
βεβαίωσε δτι ό ’Αστυνόμος δέν πήγε καθόλου στο Παράρτημα.
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Κατάλαβα. 'Η συμμορία των λαθρεμπόρων ήξερε περισσότερα πράγματα
άπ’ ο,τι φανταζόμαστε. 'Η δράση της ήταν καθωρισμένη μέ καταχθόνια σχέδια καί
λεπτομέρειες. ’Εκείνος ό «Μάνος» είχε σατανικές ικανότητες. Μά γιατί ήθελε
νά μέ πάη στο Φάληρο ; Σέ τί άπέβλεπε ;
*
* *
Στοΰ Ζαβορίτη βρήκα τη Ντόρα νά μέ περιμένη μέ μια μακρυά κίτρινη πίπα
στο στόμα. Φορούσε ένα πράσινο ταγιέρ καί βελούδινο καπέλλο της τελευταίας μό
δας. Τα μακρυά της νύχια ήταν κατακόκκινα καί δλα έδειχναν άπάνω της δτι μόλις
προ ολίγου είχε βγή άπό οίκο καλλονής. Κάθησα κοντά της ρίχνοντας μια ματιά
στο βιβλίο πού κρατούσε. Ή ταν γαλλικό καί άφοροΰσε τήν φιλοσοφία τού Μπέργκσονα.
'Ύστερα άπό τά τυπικά λόγια πού άλλάξαμε, μπήκε άπότομα στο θέμα.
—Χτές τό βράδυ, καθόσαστε έξω άπ’ τό παράθυρο τού καμαρινιού μου καί μέ
παρακολουθούσατε, μοΰ είπε. Αύτό μέ κάνει νά σκέπτωμαι δτι είστε πολύ επικίν
δυνος. ’Εκτός αυτού, μέ τή χθεσινή σας στάση μέ βάλατε σέ τρομερά δύσκολη θέση.
Είχα τήν πρόθεση νά σας ζητήσω κάποια χάρη... μιάέκδούλευση πού μόνο έσεΐς θά
μπορούσατε νά μού κάνετε... ’Αλλά τώρα, τά πράγματα είναι διαφορετικά... Δέν
μπορώ νά σάς ζητήσω τίποτα...
Σταμάτησε καί ξέσπασε άπότομα σ’ ένα διαπεραστικό γέλιο. Γελούσε μ’ δλη
της τήν καρδιά καί γιά μιά στιγμή αΐσθάνθηκα σέ πολύ δύσκολη θέση. Τά κεφάλια
των θαμώνων γύριζαν προς τό μέρος μας καί ψίθυροι ειρωνικοί άκουγόντουσαν.
—Σταματήστε ! τής είπα ταραγμένος. Πές τε μου τί θέλετε άπό μένα καί
πάψτε νά φέρεστε έτσι! Δέν έχω καιρό διαθέσιμο.
—’Ά ! Βιάζεσθε ; Λοιπόν, άκοΰστε :
Πήρε έπίσημη στάση καί τό πρόσωπό της ήρέμησε.
—-Εκείνα πού ήθελα νά σάς πώ, άνατράπηκαν μέ τήν ομολογία τής φόνισσας
τού Βότσικα πού είδα στήν έφημερίδα. ’Ήμουνα βέβαιη δτι ό Βότσικας είναι
θύμα ενός ανθρώπου πού μόνον τό μικρό του όνομα γνωρίζω. Τον λένε Νίκο καί
τό μόνο πού ξέρω γ ι’ αύτόν είναι δτι τον τρέμουν δλοι... Τώρα δμως καταλαβαίνω
δτι είχα πέσει έξω στις υποψίες μου. Γι’ αύτό θά μοΰ επιτρέψετε νά σάς εύχαριστήσω γιά μιά φορά άκόμα γιά τό καλό πού μού κάνατε εκείνο τό βράδι, σώζον
τας τή ζωή μου. Σάς εύχαριστώ πάρα πολύ. Καί... μιάς καί δέν έχετε κ α ι ρ ό
δ ι α θ έ σ ι μ ο , σάς χαιρετώ. ’Αντίο...
« Ή γυναικεία της αξιοπρέπεια θά πληγώθηκε, σκέφτηκα. Δέν έπρεπε νά δείξω
τόση βιασύνη».
Σηκώθηκε καί πήρε τήν τσάντα της γιά νά φύγη. Τότε πρόσεξα πώς στήν
άπέναντι γωνιά βρισκόταν μιά ηλικιωμένη γυναίκα πού κάπνιζε αδιάκοπα. Ή ταν
ή κυρία Λεφάκη. ’Έκανα νά προχωρήσω προς τό μέρος της γιά νά τή χαιρετήσω,
μά τό βλέμμα της έπεσε άμέσως στο περιοδικό πού κρατούσε. Ή ταν φανερό δτι
μ’ άπέφευγε.
—-Καθήστε δεσποινίς, είπα τότε στήν Ντόρα. Θέλω νά σάς ρωτήσω μέ τή
σειρά μου καί έγώ κάτι :
Είπατε δτι μέ είδατε έξω άπό τό καμαρίνι σας χθές τό βράδυ. Μπορώ νά σάς
ρωτήσω άπό πότε έργάζεστε ώς χορεύτρια στο «Πίγκαλς» ;
Γέλασε πάλι τό ίδιο διαπεραστικό γέλιο. Ή Λεφάκη γύρισε προς τό μέρος
μας ξαφνιασμένη καί κατόπιν βύθισε πάλι τό κεφάλι της στο περιοδικό πού κρατούσε
μπροστά της. Τότε κατάλαβα γιατί δέν τήν πρόσεξα άπό τή στιγμή πού μπήκα.
Τό «Λάϊφ» έκάλυπτε δλο της τό πρόσωπο καθώς τό βαστοΰσε καί τό ντύσιμό της
ήταν λαϊκό.

Γυμνό μοντέλο

9905

'Η Ντάρα κάθησε πάλι καί μου ζήτησε τσιγάρο. "Υστερα μοϋ είπε, πετώντας
μου τον καπνό στο πρόσωπο.
—’Από πότε εργάζομαι στο «Πίγκαλς» είπατε; Μά, άπό καιρό. Μόνο πού
δεν είμαι τακτική. Εργάζομαι ώς βοηθητική, άναπληρώνοντας τή Νάνσυ όταν λείπη. Τις άλλες φορές παίρνω μέρος στο μπαλλέτο καί τότε περνώ εντελώς άπαρατήρητη. Χθές όμως είχα έξαιρετική έπιτυχία. Μέ μπιζάρισαν πολλές φορές καί τά
λουλούδια πού δέχτηκα ύστερα άπ’ την τελευταία μου έμφάνιση ήταν πάρα πολλά.
Λένε ότι κι’ ή ίδια ή Νάνσυ δέν είχε ποτέ τόσα πολλά λουλούδια.....
Τάλεγε αύτά κοιτάζοντας μέ τρόπο προς τό μέρος τής Λεφάκη. 'Ο τόνος τής
φωνής της, άλλοτε ήταν ζωηρός καί άλλοτε άδύνατος. Παρατήρησα ότι χαμήλωνε τή
φωνή της όταν έπρόκειτο να πή κάτι για τή Νάνσυ. "Υστερα την ύψωνε άπότομα.
ΤΗταν φανερό πώς ή κ. Λεφάκη δέν βρέθηκε τυχαία εκεί. 'Υπήρχε κάποια σχέση μέ
την παρουσία τής Ντόρας καί πιο πολύ μέ τήν δική μου παρουσία εκεί.
Άνάβοντας ένα τσιγάρο, έ'σκυψα προς τό μέρος τής Ντόρας καί τής είπα
σιγανά:
—Θέλετε νά πάμε νά καθήσουμε κάπου άλλου ; Νομίζω ότι δέν είναι καί τόσο
κατάλληλο τό μέρος έδώ.
Τά μάτια της γέμισαν άπό φόβο..
—"Οχι ! Γιά τό Θεό ! μουρμούρισε.
"Υστερα μούπιασε τό χέρι καί ψιθύρισε σιγά.
—Μή μου μιλάτε σιγανά ! Μιλήστε μου γιά ό,τι άλλο ζήτημα, αλλά δυνατά!...
Συμμορφώθηκα άμέσως. Τή ρώτησα :
—Τί γίνεται ή φίλη σας ή Νάνσυ ; "Ακόυσα οτι πρόκειται νά φύγη γιά τό
έξωτερικό. Κάποια πρόταση άπό τή Μασσαλία, μοϋ φαίνεται, γιά κάποιο νυχτερινό
κέντρο....
Στά λόγια μου αύτά ή κ. Λεφάκη τραντάχθηκε ολόκληρη καί τό περιοδικό
πού κρατούσε γλύστρησε στο πάτωμα. Μέ τήν άκρη τοϋ ματιού μου κοίταξα προς
τό μέρος της. Τό σήκωσε μέ χέρια πού έτρεμαν.
Ή Ντόρα μέ κοίταζε σάν χαμένη. Τό πρόσωπό της ήταν κατακόκκινο καί τά
χείλη της έτρεμαν. "Ηθελε νά πή κάτι μά δέν τό κατώρθωνε. Φαίνεται ότι ή έρώτηση πού τής έκανα δημιούργησε πιο τραγική κατάσταση άπό έκείνη πούέπεδίωκα.
Ξέσπασε πάλι σέ κείνο τό τρομερό της γέλιο. "Ενα γέλιο πού μοϋ θύμιζε στριγγλιές πληγωμένης άλεποϋς. "Υστερα σοβαρεύτηκε άπότομα.
—Πολύ θά τό έπιθυμοΰσα νά έφευγε ή Νάνσυ, είπε σιγά. Θά γινόμουνα έτσι
περιζήτητη στο «Π ίγκαλς»... ’Αλλά μήν τό πιστεύετε αυτό. Ή Νάνσυ έπαθεκάποια
κρίση καί ώσπου νά συνέλθη θά περάση καιρός. Τά νεύρα της φαίνεται πώς χαλά
ρωσαν πολύ...
Ά πό τήν πόρτα φάνηκε μιά λαϊκή γυναίκα. Άνεζήτησε μέ τή ματιά της κά
ποιον καί κατόπιν προχώρησε προς τό μέρος μας. Πήγε καί σταμάτησε μπροστά
στήν κ. Λεφάκη.
—Κυρία, σάς ζητούν δυο κύριοι, είπε κάνοντας υπόκλιση. Είναι άνάγκη νά
σάς δοΰν τό γρηγορώτερο...
—Καλά. Πήγαινε καί πές στούς κυρίους ότι δέν μποροί νά τούς δεχθώ. Έ χω
κάποιο ραντεβού καί δέν μπορώ νά φύγω. Πήγαινε.
—Κυρία, είναι άνάγκη νά σάς δοΰν, έπέμενε έκείνη. Μοΰ είπαν νά έρθετε
οπωσδήποτε...
—Πήγαινε, σοΰ είπα ! Πές τους ότι δέν μέ βρήκες καί δώσε τους νά κατα
λάβουν ότι θ’ άργήσω πολύ νά γυρίσω.
( Συνεχίζεται)
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού των Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική
άμοιβή εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους: 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Μπιτούνην
Νικόλαον, 2) ’Αστυνόμον Β' κ. Τσαλτάκην Θεόδωρον, 3) Άρχιφύλακα κ. Λάμπρου
Κωνσταντίνον καί 4) ’Αστυφύλακας: κ.κ. Μπέλμπαν Κωνσταντίνον, Μπίρην Μιχαήλ,
Γκούτην Δημήτριον, Κουβεδάκην ’Αθανάσιον, Τσαγκαράκην Ή λίαν καί Ρϊζον Χαρά
λαμπον, διότι κατά τήν άπεργίαν των έργατοτεχνιτών οικοδόμων τής 31 /8/61 καί
τήν έπακολουθήσασαν μετ’ αυτών συμπλοκήν, έπέδειξαν εξαιρετικήν δραστηριότητα,
εύψυχίαν καί ψυχραιμίαν, τραυματισθέντες ελαφρώς. Εις έκαστον τών δύο τελευταίων
ένεκρίθη καί ή χορήγησις υλικής άμοιβής, λόγω σοβαρού τραυματισμού των διά λίθων.
*
ϊ[ί jj:
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ—ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Άπελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες: κ.κ. Παπαδοθωμάκος Βασ. Δριτσάκος Κων. καί Καραγιάννης Δημήτριος.
—Παρητήθη τού ’Αστυνομικού Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος Μ.Δ. κ. Ντίνόπουλος Νικόλαος.
***
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Κατόπιν σχετικού έγγράφου 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, εφεξής,
δ ε ν θ ά έ γ κ ρ ί ν ω ν τ α ι α ί δ α π ά ν α ι έκτελέσεως ένδοφλεβίων ένέσεων
παρά μή ’Ιατρών, εις τά προστατευόμενα παρά τού Ταμείου μέλη, καθ’ όσον τούτο
είναι επικίνδυνον καί ά π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι . ' Η έκτέλεσις ύποδορείων ή ένδομυϊκών
ένέσεων έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι Μ Ο Ν Ο Ν παρά διπλωματούχων πολυετούς φοιτήσεως νοσοκόμων ή μαιών, παρ’ ών εις τάς σχετικάς αποδείξεις δαπανών δέον ν’
ά ν α γ ρ ά φ η τ α ι εύκρινώς ό αριθμός καί ή ημερομηνία τού διπλώματος, ή χορηγήσασα τούτο άρχή κ.λ.π. καί ή διεύθυνσις κατοικίας των.
'Η ένέργεια ύποδορείων ή ενδομυϊκών ένέσεων παρά πρακτικών νοσοκόμων
δεν δικαιολογείται έν τή περιοχή τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, άλλά κατ’
έξαίρεσιν μόνον λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών εις έπαρχίας ή εις σημεία άπομεμακρυσμένα τού Κέντρου έλλείψει ’Ιατρού ή διπλωματούχου νοσοκόμου ή μαίας οπερ
θά έκτιμάται τόσον παρά τού 'Υπηρεσιακού ’Ιατρού, όσον καί παρά τής άρμοδίας
'Υγειονομικής ’Επιτροπής.
Εις τάς σχετικάς άποδείξεις δαπανών επί διπλωματούχων νοσοκόμων ή μαιών
δέον παρά τού θεράποντος ’Ιατρού ν’ άναγράφηται ή ενδειξις «τή παραγγελία μου
έγένοντο αί πρόσθεν ή αΐ ώς άνω ένέσεις», 0τε ό ’Ιατρός ούτος θά ύπογράφη καί θά
θέτη κάτωθι τής ύπογραφής του τήν σφραγίδα του ύποχρεωτικώς. Κατόπιν τούτου
καταργεΐται ή ύποχρέωσις τών προστατευομένων μελών τού Ταμείου, όπως θεωρώσι παρά τής ’Αστυνομικής ’Αρχής έν ταΐς άποδείξεσι τών διπλωματούχων νοσοκό
μων ή μαιών τό γνήσιον τής ύπογραφής αύτών.
* *
ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ
'Υπό τού τ. ’Αστυνόμου Β’ κ. Ρώσση Δημητρίου καί εις μνήμην τής ’Αντιγόνης
Ν. Στρέφη κατετέθησαν εις τον Κλάδον 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων δραχμαί 300.
*
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται Χρόνια Πολλά επί τή έπετείω
τής ονομαστικής των εορτής εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Άνδρέαν
Σταυρόπουλον, Άνδρέαν Μαρούσιαν καί Άνδρέαν Χρυσανθόπουλον ώς καί εις άπαντας
τούς έορτάζοντας κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους.

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Δεκέμβρης 1944, ύπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου ............................................................................

9919

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Τροχαία α τυχήμ ατα, πρόληψις καί καταστολή α υ τώ ν , ύπό τοϋ πρώην Έφέτου,
Κυβερνητικού πράκτορος είς τά Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια, Δικηγόρου, Γεν.
Γραμματέως τής «'Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου», μέλους τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τής «Διεθνούς 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου» κ. Χρ. Π. Γιώτη. 9922
ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Χρονικά δρια Ισχύος τω ν ποινικώ ν νόμων (άρθρα 1—4 Π ,Ν.), ύπό τοϋ Ύ παστυνόμου Α' κ. Δ. Ντζιώρα (συνέχεια) ............................................................................. 9927
ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Ή απαγωγή τοϋ βρέφους τώ ν Λ ίντμπεργκ, άπό τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν
«R ead er’s D igest», κατά μετάφρασιν Άστυφύλακοε κ. ’Αναστασίου Βογιατζή
(συνέχεια) ................................................................................................................................... 9931
Τό πάθος σκοτώνει τήν γυναίκα τοϋ γιατρού — Ή πιό έντυπω σιακή ΰπόθεσις
δολοφονίας στό Ν τιτρόϊτ, άπό τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Crime Dedective», κατά μετώφρασιν Άστυφύλακος κ. Γ. Γεωργακοπούλου (συνέχεια και τέλος). 9938
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Τό νέο οίκημα τής ’Α στυνομικής Δ ιευθύνσεως Πειραιώς—Τά έγκαίνια τούτου
—Μιά καλή καί πολιτισμένη άρχή , ύπό 'Τπαστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου. 9943
Έ γκαίνια Α σ τυνο μ ικ ώ ν οικημάτων τής ’Α στυνομικής Δ ιευθύνσεως Πειραιώς

9955

Δημήτριος Βρανόπουλος, 'Υπουργός Σ υγκοινω νιώ ν

9956

..............

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τώ ν ’Αθηνών καί τοϋ Π ειραιώς, ύπό Ύ παστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) ................................................................ 9957
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τό γυμνό μοντέλο, ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Χαρ. Σταμάτη (συνέχεια) .....................

9961

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ .................................................................................

9966

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΙΙΧΟΥΝ ΤΪΙΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ
Τό περιοδικόν έκτυποΰται εις τά Τυπογραφικά Κ αταστήματα ’Α δελφώ ν Γ . ΡΟΔΗ
Κεραμεικοΰ 40 - Ά θ ή ν α ι (Τηλ. 522.512)

r

CKw-,

Κάθε

Σάββατο

Ωρα 12.30'-1μ.μ.
Παρακολουθήτε τήν Έκττομπή
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τό

Ραδιοφωνικό Σταθμό των

Ενόπλων Δυνάμεων.

