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Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α
1. Διατελώ ύπδ τδ κράτος συγκινήσεως, διότι έκλήθην καί πάλιν ώ ς ομι
λητής κατά την Β ' ταύτην έτησίαν όμήγυριν των ύπεραγαπη τών άρχηγών καί ύπαρχηγών των Παιδοπόλεων. Διά την έκδηλωθεϊσαν εις εμέ τοιαύτην τιμήν καί έμπιστοσύνην, πρδς τάς έριτίμους έντεταλμένας Κυρίας της «Βασιλικής Προνοίας»,
έμ7ύνευσμένας καί δραστήριας πρωτεργάτιδας των δημιουργικών έ'ργων τοϋ ήγιασμένου Καθιδρύματος, άφθονωτάτας υποβάλλω τάς ευχαριστίας μου.
2. Δεν υπερβάλλω, έάν τονίσω ότι εις έ'ργα καρποφόρου άγνής κοινωνικής
προνοίας καί άνθρωπιστικής εύωδίας, χαρίζοντα βάλσαμον καί γλυκεϊαν άνακούφισιν
είς πάσαν πάσχουσαν έξ υλικής ή ήθικής δυστυχίας καί άλγοΰσαν ψυχήν συνανθρώ
πων, προσφέροντα δέ νόημα καί ψυχικήν ωραιότητα είς τήν άνθρωπίνην δράσιν έπί
τής γής ταύτης, οΐα τά άλλεπάλληλα τής «Βασιλικής Προνοίας», άντικρύζει τις
ζώσαν τήν θρησκείαν τής ’Αγάπης.
Σκέπτομαι δέ καί οραματίζομαι,όπόση ευτυχία καί όπόση ώραιότης θά έ'ρρεεν
έπί τής άνθρωπίνης γής, έάν τά άνθρώπινα τέκνα της θά ήδύναντο νά έμβαθύνωσιν
είς τδ άγιον βάθος καί είς τήν λυτρωτικήν δύναμιν μιας ένέργοϋ πανανθρώπινης
Φιλαλληλίας. Διότι «ή άνθρωπίνη ψυχή θέλει νά αίσθανθή τή ζωή τής χαράς καί τοϋ
πόνου μέσα στδν σύνδεσμο τής άγάπης, πού άδελφώνει τούς άνθρώπους. ’Έ ξ ω άπό
τδν σύνδεσμον αύτόν, τίποτε δέν αναπαύει τήν ψυχή. Τδ ψυχικδ δράμα τοϋ άνθρώπου
δέν ήμπορεϊ νά εδρη λύσιν άλλοΰ πουθενά, παρά μόνο πρδς τήν κατεύθυνσιν, πού θά
τδν φέρη κοντά στήν ψυχή τοϋ διπλανού του. "Οσο κ ι’ άν φοβάται τδν συνάνθρωπό
του, όσο κ ι’ άν προσπαθή, στήν άπομόνωσή του, νά εΰρη τδ αίσθημα τής άσφαλείας,
πάντα μελαγχολικδς καί δυστυχής θά είναι. Για τί μέσα στά βάθη τής ψυχής του
θά ύπάρχη πάντα ή γωνιά τοϋ καλοΰ, πού θά τοϋ θυμίζη ότι είναι ό άνθρωπος τής
καλωσύνης, ό άνθρωπος πού είναι πλασμένος γιά τή ζωή τής καλωσύνης, καί ότι
μόνο μέσα σ’ αυτή τήν ζωή θά ήμπορή νά εΰρη τήν προσωπική του χα ρ ά »(2).
1. ’Ε κ της όμιλίας έν τώ Συνεδρίω τών Παιδοπόλεων της «Βασιλικής Προνοίας» κατά
τήν 3ην ’Απριλίου 1957.
2. «Νικόλαος Άντωνόπουλος. Ε ίς την υπηρεσίαν της άγάπης. Έ κ δ . γ ', Άθήναι, 1949».
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Καί ή «Βασιλική Πρόνοια» είναι «έργον καλωσύνης, τό όποιον έβλάστησεν
άπό τον σπόρον τής συμπόνιας, ό όποιος έσκορπίσθη άπό τα τρίσβαθα τής άνθρωπίνης ψυχής τής σεπτής Βασιλίσσης των Ελλήνω ν, πλασμένης για τή βοήθεια στους
δοκιμασμένους, τούς δυστυχισμένους καί τούς κατατρεγμένους». Προς ήν δυνάμεθα
νά έπαναλάβωμεν τον προς τήν ήρωίδα τής αγάπης ’Ολυμπιάδα άπευθυνθέντα ύπο
του Ίωάννου Χρυσοστόμου χαρακτηρισμόν: «Άναλόγισαι πώς ... έω ς τής παρούσης
ήμέρας ούκ έπαύσω τρέφουσα πεινώντα τον Χριστόν, διψώντα ποτίζουσα, γυμνόν
ένδύουσα, ξένον συνάγουσα, άρρωστοΰντα επισκοπούσα, προς δεδεμένον άπιοϋσα.
Έννόησόν σου τής άγάπης τό πέλαγος, δ τοσοϋτον ήνέωξας... ».
3.
Καί νϋν εισέρχομαι εις τό ταχθέν δι’ έμέ θέμα τής ένώπιον τού 'Υμετέρου
Συνεδρίου ομιλίας μου, άναφερόμενον είς διάφορα προβλήματα των παιδιών καί
εφήβων, τά όποια είσάγονται έντός των διαφόρων Παιδικών Ιδρυμάτων καί είς τήν
ορθήν άντιμετώπισίν των.
Τοιουτοτρόπως θά δοκιμάσω νά προσφέρω «κάτι άπό τήν επιστήμην μου καί
ταυτοχρόνως κάτι άπό τήν ψυχήν μου».
Διότι τά θέματα τής παιδικής εύτυχίας πάντοτε μέ συνεκίνησαν καί μέ έθελ
ξαν, προς αυτά δέ καί έκινήθην μ ετ’ ένθουσιασμοΰ καί μεθ’ δλων τών δυνάμεων
μου ήδη άπό τής πρώτης μου επιστημονικής συγγραφικής σταδιοδρομίας. Ά νταποκριθείς τοιουτοτρόπως καί είς τήν ένδόμυχον έπιθυμίαν τών σεβαστών καί ύπερα
γαπητών γονέων μου, τούς όποιους Ιγνώρισα ώς ιερούς άνθρώπους τής καλωσύνης.
§ 2. νΕ κτα σ ις τον προβλήματος τή ς ά γω γή ς έντός τώ ν Παιδικών 'Ιδρυμάτω ν.
Δεν θά έπρεπε νά έκληφθώ ένδεχομένως ώς ύπέρμετρος καί ώς ύπερβάλλων
είς τάς κρίσεις μου, εάν θά έτόλμων νά χαρακτηρίσω τό έν λόγω θέμα τών προβλη
μάτων τών νεαρών άνθρώπων, τών είσαγομένων έντός τών παιδικών 'Ιδρυμάτων,
καί τής άντιμετωπίσεώς των ώ ς άχανές. Διότι δεν υπάρχει άμφιβολία δτι καί πάμπολλαι καί ποικίλαι καί δυσεπίλυτοι είναι αί άνά πάσαν στιγμήν έντεϋθεν άνακύπτουσαι ένώπιον τών ύπευθύνων, έντός τών παιδικών ιδρυμάτων, σχετικαί άπορίαι,
άναφερόμεναι είς τήν ένδεικνυομένην στάσιν έναντι τών νεαρών τροφίμων καί είς τήν
ένδεικνυομένην χειραγώγησιν αύτών. Διό άκριβώς, ένεκα τού λόγου τούτου, θά
άναγκασθώ νά περιορισθώ, κατά τήν άνάπτυξιν τού έν λόγω θέματός μου, μόνον είς
ώρισμένην κεντρικήν άφετηρίαν έκ τού έκτενοΰς τούτου κύκλου τών άποριών.
§ 2. ”Ερευνα τώ ν προβλημάτω ν τώ ν είσαγομένω ν έντός τώ ν Π αιδικώ ν ' Ιδρυ

μάτω ν άπό άπόψεως Βιοκοινωνικής Π αθολογίας.
, I. Είδικώς δμως τό έν λόγω θέμα τών προβλημάτων τών είσαγομένων έντός
τών 'Ιδρυμάτων άνηλίκων θά άντικρύσω ούχί ώ ς παιδαγωγός, άλλ’ άπό τής σκοπιάς
τής είδικωτέρας έπιστήμης, είς ήν διακονώ. ’Εννοώ τήν έπιστήμην τής « Ε γ κ λ η μ α 
τολογίας», ή όποια διευρυνομένη θά έδει, καθ’ ήμάς, νά έξελιχθή είς μίαν άγνωστον
είσέτι έν τώ διεθνεΐ έπιστημονικώ όρίζοντι έπιστημονικήν ιεραρχίαν, τήν τής «Β ιοκοινωνικής Παθολογίας» ( 1).
II.
Πρόκειται περί έπιστήμης, ή όποια παρουσιάζει άναλογίαν προς τήν ’Ια 
τρικήν, ή όποια σκοπόν έχει τήν διατήρησιν τής σωματικής ύγείας, τήν πάλην κατά
τών σωματικών άσθενειών, τήν έν γένει άνακούφισιν τών σωματικώς πασχόντων καί
τήν πάλην έναντίον τού σωματικού θανάτου. Προς τήν έπιστήμην ταύτην, προσομοιάζουσα ή ιεραρχία τής Βιοκοινωνικής Παθολογίας, έχει ώς ύπόθεσιν καί αδτη
νόσους καί πληγάς καί όδύνας καί δυστυχίας, άλλ’ ούχί τού άνθρωπίνου σώματος,
1. "Ορα σχετικώς « ’Ιωάννης Κωνστ. Παπαζαχαρίου. Διεύρυνσις τής έπιστήμης τής ’Ε γ 
κληματολογίας είς έπιστήμην τής Κοινωνικής Παθολογίας. Άθήναι 1956».
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άλλά ήθικάς τής ψυχής. Φερ’ είπεΐν τάς κοινωνικάς νόσους τής έγκληματικότητος,
τής πορνείας, τής άλητείας ή τής έπαιτείας. Τ ή ς τοξικομανίας ή τής οίνοφλυγίας.
Τ ή ς αυτοκτονίας. Τ ή ς άθεΐας, τοϋ ύλισμοΰ. Τ ή ς φρενοπαθείας. Τοΰ «φαρισαϊσμού».
Τ ή ς διαλύσεως των οικογενειών, των νόθων γεννήσεων ή διαφόρων άλλων κοινω
νικών τραγωδιών. Τ ή ς δουλείας ύπό τάς ποικίλας μορφάς τής συγχρόνου εποχής κ.ο.κ.
Καί οίονεί ως επιστήμη τής Κοινωνικής ’Ιατρικής θέτει ως σκοπόν ή Βιοκοινωνική Παθολογία τήν διατήρησιν τής ήθικής καί ψυχικής υγείας τών άνθρωπίνων
κοινωνιών, τήν πάλην εναντίον τών ήθικών καί ψυχικών άσθενειών, τήν έν γένει
άνακούφισιν τών ήθικώς καί ψυχικώς πασχόντων καί τήν πάλην εναντίον ενός θα
νάτου, τοϋ ήθικοΰ καί ψυχικοΰ, τοϋ γένους τών άνθρώπων, τόν όποιον καί μόνον
φοβείται εις χριστιανός. Λ έγει ό θειος λόγος : «Καί μή φοβεΐσθε άπό τών άποκτεινόντων τό σώμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων άποκτεΐναι» ( 1). «Ού χρείαν έχουσιν
οί ίσχύοντες ΐατροΰ, άλλ’οί κακώς έχοντες. Ούκ ήλθον καλέσαι δικαίους, άλλ’ αμαρ
τωλούς εις μετάνοιαν»!2).
'Υπό τήν έννοιαν ταύτην ό προτεινόμενος νέος κλάδος τής «Βιοκοινωνικής
Παθολογίας», ήτοι τής ιατρικής τών ήθικών δυστυχιών τών άνθρωπίνων κοινωνιών,
είναι ιερός, έκπηδών έξ αύτοΰ τοΰ Χριστιανικοΰ Ευαγγελίου. Είναι «ένα κομμάτι
τοΰ οΰρανοϋ».
Καί τοιουτοτρόπως ό επιστήμων άνατόμος τών κοινωνικών παθολογικών
φαινομένων εύρίσκεται «μέσα εις τόν βοΰρκον καί είς τήν σήψιν καί εις τάς βρωμερότητας καί έλεεινότητας τής κοινωνίας», τάς οποίας διερευνά καί εναντίον τών ο
ποίων άγωνίζεται άγώνα τιτανικόν.
II I.
’Ακριβώς λοιπόν άπό τής τοιαύτης σκοπιάς τής έπιστήμης τής Παθο
λογίας τών Κοινωνιών τών άνθρώπων θά άντικρύσω τό θέμα τής διερευνήσεως τών
προβλημάτων τών νεαρών άνθρώπων, τών είσαγομένων εντός τών παιδικών ιδρυ
μάτων, καί τής ένδεικνυομένης άντιμετωπίσεως αύτών.
Καί τοΰτο, διότι ποθώ νά υποδείξω, τί θά έπρεπε νά έχωσιν οί υπεύθυνοι εντός
αύτών, ίνα άποφύγωσι παιδαγωγικά σφάλματα, τά όποια θά ήδύναντο τυχόν νά
όδηγήσωσι τοΰτον ή εκείνον τόν περιθαλπόμενον νέον άνθρωπον εις ένα ψυχικόν καί
ήθικόν κρημνόν.
§ 3. Α ί περιπτώ σεις περιθαλπόμενων ανηλίκων εντός τών 'Ιδρυμάτω ν γενικώ ς.
I. Τό θέμα μου προφανώς παρουσιάζει δύο πλευράς, ήτοι άφ’ ενός τά προβλή
ματα τών παιδιών καί εφήβων, τών είσαγομένων εντός τών παιδικών ιδρυμάτων,
άφ’ ετέρου δέ τήν ένδεικνυομένην άντιμετώπισίν των.
. Καί έν πρώτοις, ώς προς τήν πρώτην πλευράν, νομίζω οτι δεν άπομακρύνομαι
τής πραγματικότητος, εάν ίσχυρισθώ , ότι σχεδόν πάντοτε «κάθε ένα άπό τά άγοράκια καί κοριτσάκια αύτά, τά όποια είσάγονται είς τά παιδικά ιδρύματα, τά έφερε
κοντά μας καί μάς τά ένεπιστεύθη κάποια τραγική μοίρα».
«Μοίρα παιδιοΰ, πού παρουσιάζει ταύτας ή έκείνας τάς σωματικάς ή πνευματικάς ή ψυχικάς άτελείας, ίσω ς άσχημο καί άποκρουστικόν, ίσω ς άσθενικόν, καχεκτικόν καί θνησιγενές. ’Ή παιδί φτωχό καί πεινασμένο καί περιφρονημένο. ’Ή μοίρα
παιδιοΰ, πού έχασε τήν γλυκειά του μαννούλα, πού μόνη αυτή ξεύρει νά προσφέρη
ολόκληρον τόν εαυτόν της στά παιδιά της, χωρίς νά κρατάη τίποτε γιά τόν εαυτόν της.
’Ή πού έχασε ένα προστάτη αγαπημένο πατέρα, διότι έχει καί τό χάδι ένός πατέρα
τήν γλυκύτητά του. "Η δυστυχισμένο παιδί, πού έχασε καί τούς δύο γονείς του,
1. Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον ι' 28.
2. Εύαγγέλιον κατά Μάρκον β' 17.
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δηλαδή ολόκληρον την άτμόσφαιραν τοΰ επιγείου παραδείσου τής ζωής του. "Η
παιδί, πού έγεννήθη νόθον ή καί έπετάχθηκε στο δρόμο ώς έκθετον» κ.ο.κ.
II. Διδάσκει δ’ ή έπιστήμη τής ψυχολογίας τής Κοινωνικής Παθολογίας ότι
εις άπάσας τάς τοιαύτας περιπτώσεις άντικρύζομεν «μίαν πληγωμένην ψυχήν»,
διότι, «όπως π?ςηγώνεται άπό ενα μαχαίρι κάποιο άνθρώπινο σώμα, έτσι πληγώ 
νεται άπό μία δυστυχία ή άπό μία παλιανθρωπιά μία άνθρώπινη ψυχή».
Έ π ί των περιπτώσεων τούτων μεταχειρίζεται ή έπιστήμη τον ψυχρόν ΐσως
όρον «ψυχικά τραύματα». Πάντως έν παραμένει βέβαιον ότι έντεϋθεν μία άνθρωπίνη
ψυχή διαποτίζεται ύπό πικρίας καί άλγους.
Ά λ λ α τό κακόν, δυστυχώς, δεν σταματά. Διότι ή συνήθης συνέχεια είναι
ότι «ξεχύνεται κάτι, τό όποιον μπορεί νά παρομοιασθή μέ τό σκοτάδι μέσα στή
ψυχή». Δ ιότι ή «ιδία αύτή ψυχή γεμίζει άπό κάποιο δηλητήριο», τό όποιον λέγεται
μίσος καί κακία καί έχθρότης έναντίον τών συνανθρώπων καί έναντίον τής κοινω
νίας, καί τοιουτοτρόπως ή ψυχή «χάνει τό φώς της, πού λέγεται άγάπη τοΰ πλησίον».
Καί έπί τών περιπτώσεων τούτων ή έπιστήμη μεταχειρίζεται τούς ψυχρούς
της όρους τής «άντικοινωνικότητος» καί τής «άποξενώσεως άπό τής κοινωνίας».
Καί ή τοιαύτη άντικοινωνικότης καί άποξένωσις άγει εις τήν ψυχικήν καί ήθικήν
καταστροφήν, ήτοι εις τον ψυχικόν καί ήθικόν θάνατον. Τό όποιον λέγεται «φυ
λακή» ή «πορνεΐον» ή «άσυλον» ή «φρενοκομείου» ή «νεκροταφείου» κ.τ.λ.
III. Θά προσπαθήσω τάς έπιστημονικάς ταύτας άληθείας νά διασαφήσω,
σταχυολογών καί ένια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα έκ τής σω 
ρείας, άτινα καθημερινώς ώς έπιστήμων καί ώς άνθρωπος άντικρύζω.
§ 4. Α ί περιπτώ σεις τώ ν περιθαλπόμενω ν ανηλίκων έντός τώ ν Ίδ ρ νμ ά τω ν, έ-

ρεννώμεναι είδικώτερον.
I. Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς

σωματικών

άτελειών.

1. Καί ας άντικρύσωμεν έν πρώτοις τάς διαφόρους περιπτώσεις παιδιών καί
έφήβων, παρουσιαζόντων ποικίλας σωματικάς άτελείας.
2. Ή σημασία τοΰ προβλήματος διεπιστώθη ήδη ύπό τών άρχαίων Ελλήνων,
άλλά καί ύπό ένίων Σινών φιλοσόφων, παρατηρητών τής φύσεως καί τοΰ άνθρώπου,
τονισάντων ότι μόνον έντός τοΰ σώματος ΰγιοΰς δύναται νά κατοική ψυχή υγιής.
«Οία ή μορφή, τοιάδε καί ή ψυχή».
Έναργεστέραν χαρακτηριστικήν σχετικήν περίπτωσιν διετύπωσε καί ό 'Ό 
μηρος περί τής παροιμιώδους καταστάσης «Θερσιτικής διαγωγής» (Ίλ ιά ς), ήτοι
τής διαγωγής τοΰ άσχημοτάτου τήν μορφήν Αΐτωλοΰ Θερσίτου, μετασχόντος τής
εις Τροίαν έκστρατείας. Ούτος άπογοητευμένος διά τήν άσχημίαν του εις εποχήν
καί εις κοινωνίαν, ήτις εϊχεν έξιδανικεύσει τον άνθρώπινον τύπον τοΰ ύπερφυοΰς
ήρωος, ένσαρκοΰντος σωματικήν ρώμην καί σωματικόν κάλλος, άντέδρασεν ώς ψυχή
διά τής κακίας. Οότω κατέστη ούτος περιώνυμος ώς αΐσχιστος τό ήθος, άμετροεπής,
φωνασκός, προπετής καί φιλολοίδορος. Τό όνομα αύτοΰ άπέβη συνώνυμον τοΰ άναιδοΰς, δειλού, καί έν ταύτώ άσχήμου άνθρώπου ( 1).
( Σ υνεχίζεται)

1. Σχετικώς « Γ . Γαρδίκας. « Έ γ κ . Λεξ. Έλευθερουδάκη». Τόμος Σ Τ '. Άθηναι, 1929»,
σ. 514. Ε ις τήν ψυχολογίαν τοΰ Θερσίτου άναφέρεται καί ό «H einrich E anseim ann. Einfuhrung
in die H eilpadagogik. E rlen bach — Zurich. 1946», σ. 335.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΜΟΡΑΪΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΜΠΑΣΙΑΚΟ
-Ύ πδ τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ Λ ΕΩ ΤΣΑ Κ Ο Υ( Συνέχεια άττό τδ προηγούμενο)

'Ο άδελφός του σκοτωμένου είπε, καταλήγοντας, ότι τον μακαρίτη τον άδελφό
του τοϋ τον «έ'φαγε» ό Μπασιάκος, καί εξήγησε άκόμη.πού στηρίζει αυτή τη γνώμη
του. Στήν ένοικίασι της «τσάντλερ» τοϋ Παπαδημητρίου μέσω τοϋ Μ πρατσιώτη, την
άναχώρησί τους άπδ τό ζαχαροπλαστείο « ’Αθηναϊκό», στο τηλεγράφημα πού έ'στειλεν
ύστερα άπό το Βόλο ό Μπασιάκος στον σκοτωμένο πιά Μωραίτη στην « ’Αργολίδα»
για να τοϋ ζητάη, δήθεν, τα λεπτά πού ποτέ δέν τοϋ δάνεισε, στο γράμμα πού έγραψε
στον πατέρα του, παρουσιάζοντας επίσης τον άνθρωπο πού σκότωσε σατανικώτατα
σαν θύμα του. Καί άκόμη στο γεγονός δτι, κατά την ΐδια τή μητέρα του,ό Μπασιάκος
φεύγοντας για τό Βόλο είχε μαζί του 9 .0 0 0 δραχμές, Ινώ έ'δωσε σέ ένα Γιωργαντά
για σανά πού τοϋ χρώσταγε 11 χιλιάρικα, έχασε στο πόκερ άλλα 10 καί είχεν άκόμη
στήν Χαλκίδα μαζί του 3 4 χιλιάρικα. Διηρωτήθη πού τά βρήκε όλα αύτά τα μή διδικαιολογούμενα λεπτά καί τά δσα άκόμη σκορπούσε παντοΰ, τά ροΰχα πού άγόρασε
όλοκαίνουργα καί έπέμενεν δτι ό Μπασιάκος ήταν ό δολοφόνος, δτι ό παππούς του είχε
κάνει φονικά σκοτώνοντας ένα δυστυχισμένο γεροντάκι καί καταδικάστηκε γιά φο
νιάς καί δτι ό ίδιος ό Τηλέμαχος μέσα στή φυλακή στον παληό Στρατώνα είχε μπά
σει καί έσερνε επάνω του φαλτσέτα. Μά καί στο έφηβεϊο «Ά β έρ ω φ », δπου ήταν ύπόδικος γιά τό φόνο τού Μπασιάκου, τό πρώτον ό διευθυντής των φυλακών Γιάνναρος
τοϋ βρήκε δυο φαλτσέτες πού τις είχε κλέψει άπό τό παπουτσίδικο τής φυλακής γιά νά
επιβάλλεται στούς άλλους συγκρατουμένους του, νά τούς τρομοκράτη καί νά τούς κάνη
πειθήνια όργανά του.
'Ο μάρτυς Σεραφείμ Γεωργίου, ξενοδόχος στήν Καρδίτσα, είπεν δτι στο προσ
κέφαλο τού Μπασιάκου βρήκε 2 8 χιλιάδες δραχμές σέ πεντακοσάρικα ξεχασμένα καί
τού τά έδωσε. Μά ό Μπασιάκος έδειξεν δτι δέν τον ένδιέφεραν καί τόσο τά λεπτά λέγοντάς του δτι είχε καί άλλα πολλά στήν Τράπεζα. ’Ά λλος πάλιν, ό Παύλος Π ηγαδιώτης είπεν δτι ό Μπασιάκος πριν άπό τό φόνο ήταν πτωχός καί δτι τού είχε πάρει
μιά φορεσιά ροΰχα γιά νά φορέση καί 150 δραχμές καί δέν τού τά γύρισε. Μ ετά δμως
τή δολοφονία τού Μωραίτη καί μέχρι τή σύλληψί του βρέθηκε μέ καινούργια γκαρνταρόμπα, μέ γκαρσονιέρα, μέ μαιτρέσσα, έσύχναζε στο τότε καμπαρέ τής μόδας «Σάν
Σουσί» καί κάθε τόσο έδειχνε βγάζοντας άπό τήν τσέπη του, 25 καί 30 χιλιάρικα.
Κάποιος άλλος σωφέρ, ένας Κουρής, είπε στο Στρατοδικείο δτι ό Παπαδημη
τρίου έξωμολογήθηκε καί σ ’ αύτόν δτι αύτός μετέφερε τό πτώμα τού Μωραίτη στή
Μαλακάσα καί δτι δταν ό κατηγορούμενος σωφέρ γύρισε άπό τή Λάρισα καί τον
είχε διώξει πιά ή Δαλάκου καί δούλευε στο καζίνο τού Φαλήρου, μιά νύχτα βρήκε
καρφωμένο μέσα στο αύτοκίνητό του, γιά μιά στιγμή πού έλειψεν, ένα σημείωμα τού
Μπασιάκου πού έγραφε: «Μή μαρτυρήσης γιατί θά σκοτωθής». 'Ο Παπαδημητρίου
δμως έκανε τήν κουταμάρα, καθώς τού έλεγε υστέρα, νά τό σκίση. Ε ίχ ε πραγματικά
πανικοβληθή πού έμπλεξε στήν περιπέτεια αύτή καί στο φοβερό έγκλημα. Ό Κουρής
έπέμεινεν δτι ό κατηγορούμενος Παπαδημητρίου άναγκάσθηκε νά βοηθήση γιατί
άπειλήθηκε. Μετά τό έγκλημα ήταν άπένταρος καί ζήτησε καί άπό τον Κουρή δα
νεικά.
Στο σημείο αύτό ή δίκη έγινε δραματική. 'Ο Μπασιάκος έπαιζε θέατρο καί
δταν ένας άπό τούς στρατοδίκες ρώτησε σέ μιά διακοπή τού μάρτυρος Κουρή τον
Παπαδημητρίου, πού βρισκόταν μέ τό αυτοκίνητο δταν έπεσεν ό πυροβολισμός ή
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μάλλον δταν ακούσε τον κρότο καί γύρισε να δή τί συμβαίνει, ό κατηγορούμενος σωφέρ άπήντησε:
— Περνούσα την οδόν Άριστοτέλους καί ήμουνα προς τό τέρμα. Ε τοιμ α ζόμ ου
να μόνος νά γυρίσω γιά νά ρωτήσω ποιόν δρόμο έ'πρεπε ύστερα νά πάρω, δταν ακόυσα
πίσω μου ενα «μπάμ». Γύρισα καί είδα τό Μωραίτη πεσμένο, άναίσθητο μέσα στό
κάθισμα καί γερμένο νά κρατάη μέ τό χέρι του τό λαιμό του, πού ήταν πλημμυρι
σμένος στό αίμα. Γιά μιά στιγμή κέρωσα καί πήγα άσυναίσθητα νά σταματήσω,
δταν ό Μπασιάκος πρότεινε τό πιστόλι πού κρατούσε έπάνω μου καί μοΰ φώναξε:
— Προχώρει . . . το σταυρό σου.
Καί τρέμοντας προχώρησα . . .
Στό σημείο αύτό πετάχτηκε άπό τό έδώλιο ό Μπασιάκος καί φώναξε στό
Παπαδημητρίου πού καθότανε πιο πέρα.
— Για τί βρέ παληάνθρωπε λές ψέμματα;
—Έ γ ώ βρέ Μπασιάκο λέω ψέμματα ή έσύ ; Ποιός σκότωσε τό Μωραίτη ;
’Ε γώ ή έσύ ; τού άπήντησεν ό Παπαδημητρίου.
— Αύτό θά τό δούμε αργότερα, είπεν ό Μπασιάκος.
'Ο Παπαδημητρίου δμως είχε θυμώσει. Πήρε φόρα καί δέν έννοΰσε νά σταματήση. Καί στον ίδιο τόνο έξακολούθησε:
—"Ω στε είναι ψέμματα αύτά πού λέγω δτι τον σκότω σες; "Ο τι μέ τό πιστόλι
μέ ύποχρέωσες νά τραβήξω μέ τό αυτοκίνητο στή Μαλακάσα καί έκεϊ μεταφέραμε
τον μακαρίτη στή χαράδρα καί πώ ς ύστερα έ'ρριχνες μιά-μιά τις πέτρες έπάνω στό
κουφάρι του; Μοΰ φαίνεται σαν ν’ άκούω καί τώρα τις πέτρες μιά-μιά νά πέφτουνε
έπάνω στό καταματωμένο πτώμα του καί νά κάνουνε «ντούπ-ντούπ-ντούπ». Τό λέω
καί άνατριχιάζω. Καί δσο τό σκέπτομαι πάω νά τρελλαθώ. Ψ έμματα είναι αύτά δλα;
’Έ ; ’Απάντησε . . .
"Ολο τό άκροατήριο τό κατέλαβε φρίκη μέ αύτή τη δραματική περιγραφή τής
μακάβριας έκείνης σκηνής καί μόνο' στοΰ Μπασιάκου τά χείλη διαγραφόταν ενα
ειρωνικό καί πικρό χαμόγελο. Μέ αύτό ήθελε νά παραστήση δτι δλα αύτά ήταν μιά
σκηνοθετημένη συκοφαντία εις βάρος του, γιατί έννοοΰσε ώς τήν τελευταία στιγμή
νά μάς παριστάνη τον άθώο. Σηκώθηκε λοιπόν καί ετοιμαζόταν νά άπαντήση, άλλά
ό Πρόεδρος, ό μακαρίτης Μοάτσος, σηκώθηκε στήν έδρα του όρθιος καί φώναζε :
— Φτάνει πιά . . . Στήν άπολογία σου θά πής τήν άποψί σου Μπασιάκο.
"Ενας άπό τούς συνηγόρους τής πολιτικής άγωγής ρώτησε τότε τον Παπαδη
μητρίου αν τού είπεν ό Μπασιάκος εκείνη τήν ώρα τό γιατί έκανε τό φόνο.
— Π ώς, άμέσως μοΰ έδωσε τήν έξήγησι, άπήντησεν ό Παπαδημητρίου καί
πάλι. Μοΰ είπε : «Τού τό χρώσταγα, γιατί αύτός είχε βάλει άνθρώπους του καί μοΰ
σκότωσαν τον άδελφό μου επειδή ήταν άντίθετός του».
— Αύτό δμως Παπαδημητρίου δέν τό είπες σέ καμμιά άπό τις τόσες άπολογίες σου, τοΰ παρετήρησεν ό Πρόεδρος.
— Ναι έχετε δίκηο. Δέν τό είπα. Μπορεί καί νά μοΰ ξέφυγε, άπήντησεν ό
Παπαδημητρίου.
Στον γράφοντα δμως, δταν συνελήφθη καί έπροφυλακίσθη ό Παπαδημητρί
ου, ό σωφέρ τής μοιραίας «τσάντλερ» είπεν δτι ό Μπασιάκος τοΰ είχε πή άμέ
σως μετά τον φόνο δτι σκότωσε τον Μωραίτη γιά λόγους τιμής.
Μ ετά τό παραπάνω δραματικό επεισόδιο συνεχίσθηκε ή κατάθεσις τοΰ μάρτυρος Κουρή,πού είπεν δτι ό Παπαδημητρίου τοΰ ώμολόγησεν δτι κατά τήν επιστροφή
άπό τή Μαλακάσα, ό Μπασιάκος κρατοΰσε στά χέρια του ένα δέμα τυλιγμένο μέ
εφημερίδες, δηλαδή τά λεπτά πού πήρε άπό τό θΰμα του. ’Επίσης κατέθεσεν δτι
ό Παπαδημητρίου είχε τρομοκρατηθή γιατί καί στή Λάρισα πού πήγε ό Μπασιάκος
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τοϋ είχε στείλει ένα φαντάρο καί δύο πολίτες συγγενείς του, μέ τούς οποίους τοϋ
παράγγειλε να μήν άνοιξη το στόμα του καί πή λέξι για ό,τι ήξερε.
Ά π ό το Στρατοδικείο παρήλασαν καί άλλοι άρκετοί μάρτυρες. Ή ’Άννα
Δαλάκου, ή ίδιοκτήτρια της «τσάνλτερ», ή οποία εϊπεν ότι ό Παπαδημητρίου για τη
νύχτα έκείνη τής εϊπεν ότι είχε πάει κάποιον στο Τατόϊ καί τής έδωσε 2 5 0 δραχμές
γιά το άγώγι, λέγοντας ότι το αυτοκίνητο είχε λερώσει καί το πλύνανε, γιατί ό έπιβάτης ζαλίστηκε καί έκανε εμετό μέσα στο άμάξι. Ή Μαρία Γεωργαντά, ή όποια
εϊπεν ότι την άλλη μέρα τοϋ έγκλήματος στο Σχηματάρι ό Μπασιάκος έξώφλησε
ένα παληό του χρέος άπό σανά πού είχε σ ’ αύτήν καί τήν έπλήρωσε μέ ένδεκα χιλιά
ρικα. Ό Γιάννης Σεφερλής, πού κατέθεσεν ότι ό Παπαδημητρίου σ’ ένα, μέ τό
επίθετο Λαγό, φίλο του σωφέρ, πού τον εϊδε μουδιασμένο καί τον ρώτησε μήπως
τρακάρησε πουθενά μέ τό αυτοκίνητο τής Δαλάκου καί τοϋ έκανε καμμιά ζημιά ό
Παπαδημητρίου τοϋ είπ ε : «Κ άτι σοβαρώτερο μοΰ συνέβη σέ μένα καί τό πότε θά
ξεσπάση ή μπόρα δέν τό ξέρω». Ό I. Κουτσολιός άπό τήν Τανάγρα, έμπορος, κατέ
θεσεν ότι μετά τό έγκλημα ό Μπασιάκος καί ό πατέρας του διέδιδαν ότι ό Μωραΐτης
γλένταγε στο Παρίσι, ότι ό παπποΰς τοϋ Μπασιάκου ήταν ληστής καί φονιάς καί
ότι πέθανε στις φυλακές, ότι ό πατέρας τού Μπασιάκου, όταν ό Τηλέμαχος ήταν στήν
Καρδίτσα, τοϋ πήγε λεπτά εκεί καί ότι όταν έγύρισε καί βρισκόταν μέσα στο καφε
νείο « ’Αργολίδα», είδε τό προς τον μακαρίτη Μωραΐτη σταλμένο μετά τή δολο
φονία τηλεγράφημα τοϋ γυιοΰ του γιά τό δήθεν χρέος τοϋ θύματος καί φώναξε τότε
ό γέρος τά γκαρσόνια νά φέρουν καί νά ανοίξουν τό τηλεγράφημα γιά νά δοΰν μήπως
εϊναι δικό τους. Καί μέ αύτό ό πατέρας Μπασιάκος ήθελε νά έπιστήση τήν προσοχή
των θαμώνων τοϋ καφενείου στο τηλεγράφημα τοϋ Τηλέμαχου προς τό Μωραΐτη
πού είχε δολοφονήσει.
Θέλησε νά κάνη έκείνη τή στιγμή κάποια διευκρίνισι ό πατέρας τοϋ Μπασιά
κου, πού παρακολουθούσε μέ ένδιαφέρον τή δίκη τοϋ γυιοϋ του,άλλά ό Πρόεδρος δέν
τό έπέτρεψε καί συνεχίσθηκαν οί είς βάρος των κατηγορουμένων άποκαλύψεις άπό
μάρτυρες τής κατηγορίας. 'Ο μάρτυς ’Αθανάσιος Νταούλης κατέθεσεν ότι ό Μπα
σιάκος τοϋ εϊπεν ότι ό φερόμενος ώς έξαφανισθείς Μωραΐτης ήταν καλά καί ότι
γλεντούσε στή Ρουμανία όπου βρισκόταν. 'Ο Μπασιάκος, θέλοντας νά έξουδετερώση
τό είς βάρος του αύτό στοιχείο, διέκοψε θρασύτατα τον μάρτυρα καί είπε :
— Δέν θυμώσατε κ. Νταούλη. Σ εις μοΰ είπατε ότι ό Μωραΐτης βρίσκεται
στή Ρουμανία.
Καί ό μάρτυς έπέμενε.
— Μέ συγχωρεϊτε κ. Μπασιάκο. Λάθος κάνετε. Ε σ ε ί ς μοΰ είπατε ότι ό μα
καρίτης ό Πάνος Μωραΐτης είχ ε πάει ταξίδι στή Ρουμανία.
—"Ισω ς νά μή θέλετε νά πήτε τήν άλήθεια κ. Νταούλη, παρετήρησε θρασύτατα
ό Μπασιάκος. Καί αύτό γιατί εγώ είμαι τώρα κρατούμενος καί σεις έλεύθερος.
Μά ό Μπασιάκος κατέφυγεν έκείνη τή στιγμή καί σέ ένα άλλο σατανικό κόλπο,
νομίζοντας ότι μπορούσε νά θολώση τά νερά καί νά παραστήση στούς στρατοδίκες
τον εαυτό του θύμα μιας σκευωρίας τοϋ φουκαρά τού Παπαδημητρίου, πού γιά μένα
ήταν κ ι’ αυτός θύμα τού Μπασιάκου. 'Ο Μπασιάκος λοιπόν έκείνη τή στιγμή πού
έδημιουργήθη ή δυσμενής γ ι’ αυτόν έντύπωσις άπό τήν κατάθεσι τού μάρτυρος
Νταούλη σηκώθηκε μέ στόμφο καί παρέδωσε στο δικαστήριο ενα γράμμα πού τοϋ
έγραψε καί τού Ιστειλεν ένας κρατούμενος στις φυλακές τού παληοΰ Στρατώνα,-ό
Ά χιλλέα ς Βυθούλας, όνομαστός κακοποιός καί λαθρέμπορος ναρκωτικών τής επο
χής εκείνης. Αύτός λοιπόν έγραφε στον Μπασιάκο ότι ό Παπαδημητρίου μέσα στήν
παληά Στρατώνα έλεγεν σ ’ ένα άλλο συγκρατούμενό του ότι : «μόνον αύτός μπορεί
νά ξεμπλέξη τό Μπασιάκο καί νά άποδείξη τήν άθωότητά του, άλλά γ ι’ αύτό έπρεπε
νά πάρη 15.000 δραχμές». Μά στήν επιστολή αύτή τό όνομα τού άλλου καταδίκου
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δέν φαινόταν καθαρά καί ό Μπασιάκος άρνήθηκε στο Στρατοδικείο να τον κατανομάση.Είπεν ότι μόνο μιά τακτική άνάκρισι θά τον άπεκάλυπτε.Μά οί στρατοδΐκαι
δέν ήταν κουτοί γιά νά τό χάψουν. Κατάλαβαν άμέσως ότι αύτή ή επιστολή καί τό
άνακάτεμα τοΰ Βυθούλα, τον όποιον άπό όπου νά τον έ'πιανες βρωμούσες, ήταν
κόλπο του Μπασιάκου μέ τήν στερνή έλπίδα νά ματαίωση τή δίκη καί τό Δικαστή
ριο νά διατάξη μιά νέα άνάκρισι. ’Ή θ ελ ε μέ άλλα λόγια νά κερδίση χρόνο καί νά άναβάλη τή θανατική του έκτέλεσι, πού κ ι’ αυτός πιά άρχισε νά τήν διαισθάνεται. Καί
φυσικά τό Στρατοδικείο δέν έ'δωσε καμμιά συνέχεια στήν περίφημη έκείνη έπιστολή.
Σάββατο 2 0 ’Ιουνίου 1925. Ή δίκη στο Στρατοδικείο έξακολουθεΐ άκόμα
καί συνεχίζεται ή έξέτασις διαφόρων μαρτύρων πού προσθέτουν καί άλλα συντριπτι
κά στοιχεία. Καί νά ένας Σόλος, σωφέρ, πού κατέθεσεν ότι καί σ ’ αύτόν ό Παπαδημητρίου κλαίγοντας τού είπε ότι άθελά του τον μπλέξανε σ ’ ένα κακούργημα φρικτό. ’Ά λλη μιά άπόδειξις τής συντριβής του. 'Ένας έμπορομεσίτης, ό Μάρκος Διαμιανίδης, φίλος τοΰ άδικοσκοτωμένου, κατέθεσεν ότι ό μακαρίτης έτριβε τά χέρια
του γιατί θά έπαιρνε κάποια μεγάλη προμήθεια, άφοΰ θά έδωροδοκοϋσε τον τότε
ιδιαίτερο τοΰ ύπουργοΰ τής Γεωργίας. Καί τελευταίος μάρτυς έξητάσθη ό τότε διευ
θυντής τοΰ καφενείου «Ά ργολίς» Γαβριήλ, πού είπε τά γνωστά στήν άνάκρισι στοι
χεία,ήτοι ότι ό Μπασιάκος προσπαθούσε νά τον πείση ότι τό άπόγευμα τής 18 Φ ε 
βρουάριου αυτός καί ό Μωραΐτης καθόντουσαν στο καφενείο καί ότι αν έξετασθή νά
τό καταθέση στήν άνάκρισι. Μά αυτός άρνήθηκε, γιατί αυτό ήταν ψέμμα. Ε ίπ ε γιά τό
τηλεγράφημα τό σατανικό πού έστειλεν ό Μπασιάκος μετά τή δολοφονία στο θΰμα του
άπό τό Βόλο, όπου γλεντοΰσε μέ τά λεπτά τοΰ άνθρώπου πού έδολοφόνησε καί έλήστευσε. Καί επίσης εϊπεν οτι ό Μπασιάκος ήταν ή πηγή όλων των διαδόσεων πού έ 
λεγαν ότι ό έξαφανισθείς Μ ωραΐτης ήταν καλά καί ότι γλεντοΰσε. πότε στο Παρίσι
καί πότε στή Ρουμανία μέ φιλενάδες.
Καί ή τόσο μακρά καί λεπτομερής άκροαματική διαδικασία μετά άπό τόσες
μέρες έτελείω σε καί άρχισαν νά απολογούνται οΐ κατηγορούμενοι.
*

* *
'Ο Παπαδημητρίου έξήγησε τούς λόγους γιά τούς οποίους όταν τον έπιασαν
εΐπεν ότι τό έγκλημα εΐχε γίνει μέσα στή χαράδρα τής Μαλακάσας,γιά νά έλαφρώση
τή θέσι του καί είπε τά περί δεσίματος μέ τό λουρί. Έ τό ν ισε στο δικαστήριο ότι τό
έγκλημα έγινε στήν οδόν Ά ριστοτέλους, όταν τό αυτοκίνητο έπλησίαζε προς τό τέρ
μα καί εξέθεσε τό πώ ς ό Μπασιάκος τον άπείλησε μέ τό πιστόλι καί τον διέταξε
νά τραβήξη μετά τή δολοφονία τον Μωραΐτη στή Μαλακάσα, άφοΰ τοΰ είπεν ότι
ό Μ ωραΐτης, δήθεν, εΐχε βάλει άνθρώπους του νά δολοφονήσουν τον άδελφό του,
πράγμα πού ήταν όλότελα ψέμμα.Καί έπέμεινεν ότι όλες αύτές τις λεπτομέρειες τοΰ
έγκλήματος τις είπε στον Τσιβούλη καί ύστερα, άκρες - μέσες, σέ φίλους του καί σέ
συναδέλφους του, έξιστορώντας έτσι όλη τήν άνάμιξί του στο κακούργημα γιατί
εΐχε τύψεις.
Σ ’ όλο αύτό τό διάστημα τής άπολογίας τοΰ Παπαδημητρίου, πού ήταν καί
τό κατηγορητήριο τοΰ Μπασιάκου, ό τελευταίος όχι δέν έδειχνε καμμιά ταραχή,
άλλά τον έκοίταζε καί γελοΰσε ειρωνικά, σαν νά ήθελε νά δείξη, τάχα, στούς στρα
τοδίκες ότι όλα όσα έλεγεν ό σωφέρ Παπαδημητρίου ήταν παραμύθια.
'Ο Τσιβούλης στήν άπολογία του άρνήθηκεν ότι ό Παπαδημητρίου τοΰ έξω μολογήθηκε άμέσως γιά τό έγκλημα καί έπέμεινεν ότι τοΰ είπεν ότι εΐχε μεταφέρει
σφαγμένα άρνάκια άπό τά Μεσόγεια καί πώ ς άπ’αύτό, ήσαν τά αίματα. Άρνήθηκε
ότι εΐχε πάρει τό ματωμένο καπέλλο τοΰ Μωραΐτη, έπέμεινεν ότι άδικα μπλέχθηκε στήν ύπόθεσι καί κατέληξε λέγοντας οτι ό Παπαδημητρίου τον έμπλεξε γιά
νά τον έκδικηθή.
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Καί ήλθε ή σειρά τοϋ Μπασιάκου νά άπολογηθή. Καί θυμάμαι δτι δλοι οί δη
μοσιογράφοι, πού παρακολουθήσαμε καί το έγκλημα καί τή δίκη στο Στρατοδι
κεία, γιατί γράφαμε τα πρακτικά, περιμέναμε μέ άγωνία αύτή τή στιγμή. Γιατί
κυκλοφορούσαν διαδόσεις δτι ό Μπασιάκος θά έ'λυνε πιά τή σιωπή του καί ή θά
ευρισκε κάποια δικαιολογία γιά το έγκλημά του ή θά άπεκάλυπτε τον περίφημο
άγνωστο «ιδιαίτερο» καί το ποιοι πήραν τά λεπτά. Κυκλοφορούσαν άπό τότε δια
δόσεις γιά το περίφημο «μυστικό» της ύποθέσεως, πού θά άπασχολοϋσε έπί χρόνια,
δχι μόνο τήν ’Αθήνα, άλλά καί τήν Ε λλά δα καί γιά το όποιο θά μιλήσω στο τέλος.
’Ά λλοι έλεγαν δτι ό Μπασιάκος είχε σκοτώσει το Μωραΐτη, γιατί δήθεν ό τελευ
ταίος ήταν άνώμαλος τύπος καί είχε διαφθείρει μέτή βία τον ωραίο καί έφηβο άκόμα,
Τηλέμαχο Μπασιάκο. Μά αύτο δεν ήταν σωστό, γιατί ό Παναγιώτης Μωραΐτης ήταν
όνομαστός γυναικάς καί κάθε άλλο, παρά ομοφυλόφιλος καί σάτυρος ή σαδιστής.
’Επίσης καί ό Μπασιάκος ήταν μέν ωραίος καί κυνικός, άλλά δέν ήταν καθόλου
παθολογικός τύπος καί είχε μάλιστα καί τοϋ κόσμου τις κατακτήσεις. Πολλές μά
λιστα άπό τις «άγάπες» του παρακολουθούσαν τή δίκη άπό τά λίγα θεωρεία τοϋ
Στρατοδικείου καί κατά τά διαλείμματα τοϋ έστελναν λουλούδια καί γλυκά. ’Επίσης
διεδίδετο δτι θά έλεγε κάτι καί γιά τό μυστηριώδες σπίτι καί γιά τούς άνθρώπους
πού μένανε έκεϊ, γιά νά μπορέση ’ί σως νά παρασύρη καί άλλους στο έδώλιο καί νά
κερδίση χρόνο μέ μιά μεγάλη άναβολή καί τήν ένέργεια μιας συμπληρωματικής άνακρίσεως. Μά δέν έγινε τίποτε τέτοιο, γιατί ό Μπασιάκος έπέμεινε καί στήν άπολογία του, στο Στρατοδικείο στήν πλήρη άρνησι.
Στήν αρχή περιέγραψε τις σχέσεις του μέ τον Μ ωραΐτη, σχέσεις καθαρώς
έμπορικές καί φιλικές, έπέμεινεν δτι τον είχε δανείσει μέ 18 .0 0 0 δραχμές καί ΐσχυρίσθηκε δτι δέν ύπήρχε στή μέση καμμιά προμήθεια, μέσω ιδιαιτέρου τοϋ 'Υπουργού
Γεωργίας, πού σημειωτέου ποτέ δέν μπόρεσε νά βρή ή άνάκρισις, άλλά έπήγαιναν
σέ κάποιο σπίτι, κάπου στο τέρμα τής όδοΰ ’Ίο υ —’Αντιόχειας, κοντά στήν οδόν
Α γίου Μελετίου καί άκουγαν κάποια κοπέλλα πού τραγουδούσε. Ά φ η σ ε δηλαδή νά
ύπονοηθή δτι ό Μωραΐτης έπήγαινε έκεί γιά έρωτική κατάκτησι καί δχι γιά έμπο
ρικές δουλειές. Αύτό έγινε καί τό βράδυ εκείνο πού μέχρι τίνος τούς είχε συνοδεύσει
ό αδελφός τοϋ Μωραΐτη, ό Γιάννης. "Οταν έφθασαν κοντά δμως ό Μωραΐτης άπεμάκρυνε τον άδελφό του καί έτσι προχώρησαν οί δύο μέχρι τό σπίτι. ’Έμειναν άπ’
έξω ώς δέκα λεπτά καί υστέρα έφυγαν καί έπήγαν στήν όδόν Άχαρνών καί βρήκαν
τον Γιάννη Μωραΐτη νά κάθεται στο γαλατάδικο καί νά τούς περιμένη. Τελειώνοντας
τήν άπολογία του είπεν δτι φεύγοντας εκείνο τό άπόγευμα άπό τό σπίτι τής σπιτονοικακυράς τοϋ Μωραΐτου είπε στό γυιό της δχι γιά τό ζαχαροπλαστείο « Α θ η 
ναϊκόν», άλλά δτι : «Π ές τε στον Πάνο δτι θά τον περιμένω στήν «Αργολίδα».
Φυσικά άρνήθηκε καί δτι πήγε μέ τον έξάδελφό του Μπρατσιώτη καί βρήκαν τον
Παπαδημητρίου καί συμφώνησαν γιά τό αυτοκίνητό του. "Ολα ήταν ψέμματα,
ψέμματα σατανικά, φτιαγμένα γιά νά τον ενοχοποιήσουν, ενώ αύτός ήταν άθώος.
Στό τέλος δμως τής άπολογίας πετάχτηκε άπάνω ό Παπαδημητρίου καί τοϋ
φώναξε κατάμουτρα :
—"Ω στε δέν ήλθες καί μέ ζήτησες νά πάμε μέ τό αύτοκίνητο εκείνο τό άπομεσήμερο στό Τατόι;
—’Ό χι,είναι ψέμματα δλα δσα λές γιά μένα καί γιά τό φόνο καί γιά τή Μαλακάσα. "Ολα τά ψέμματα τά άράδειασες γιά νά μέ συκοφαντήσης καί νά ρίξης έπάνω
μου τό έγκλημα τοϋ φίλου μου, άπήντησε μέ άναίδεια ό Μπασιάκος.
—Βρέ, θά μέ κάνης νά τρελλαθώ, έπέμενεν ό Παπαδημητρίου. Βρέ, δέν μοΰ
παρήγγειλες καί τώρα μέσα στή φυλακή νά άναιρέσω δλα δσα είπα γιά σένα καί νά
κάνω τον τρελλό καί δτι θά φροντίσης νά στείλης δικούς σου γιατρούς στή φυλακή
καί νά μέ εξετάσουν καί νά μέ βγάλουν άπό τή φυλακή γιά άνισόρροπο ;

1018

Σπ. Λεωτσάκου : 'Η σατανική δολοφονία καί ληστεία τοϋ Παναγ. Μωραίτη

—Ψ έμματα... "Ολα είναι ψέμματα.
Μά στον Μπασιάκο πού τελείω σε τή σύντομη καί μέ ολο άρνήσεις άπολογία
του άπηύθυνε μερικές ερωτήσεις ό Κυβερνητικός Ε π ίτρ οπ ος Βλαστός.
—Σ ’ αύτο τό σπίτι στο τέρμα της οδού Άχαρνών, "Ιου — ’Αντιόχειας, τί
κάνατε;
—Τ ίπ οτε, άπήντησεν ό Μπασιάκος. Καθόταν άπ’ έ'ξω ό Μωραΐτης.
—’Έ κανε κόρτε;
—Δέν είδα.
—’Ήταν χαζός ό μακαρίτης ό Μ ωραΐτης;
—"Ο χι, καθόλου.
—’Αλλά τότε;
—Τον ρώτησα τί συνέβαινε καί δέ μου είπε.
-—Μά τότε γιατί νύχτα ή ώρα νά σέρνη ό Μωραΐτης τόσα χρήματα μαζί του,
άφοΰ δέν πήγαινε έκεΐ για εμπορική δουλειά;
—Δέν είχε μαζί του λεπτά.
—Μά είχε. Το έβεβαίωσαν τόσοι μάρτυρες, τό βεβαιώνει ή σπιτονοικοκυρά,
τό βεβαιώνει ό άδελφός του... έπέμεινεν ό ’Επίτροπος.
—"Ολοι τους λένε ψέμματα, έπέμεινεν ό Μπασιάκος.
*
* *
Την Δευτέρα 22 ’Ιουνίου ή δίκη έπανελήφθη μέ μιά εκτεταμένη άγόρευσι τοϋ
Κυβερνητικού ’Επιτρόπου, ό όποιος εΐπεν ότι ό Μπασιάκος είναι όχι μόνον χωρικός
τήν καταγωγή, άλλά καί χωρικός τήν ψυχή καί άφοΰ τόσο σατανικά έσκηνοθέτησε καί διέπραξε τό κακούργημα άρνεϊται άφελέστατα τήν καταφανή ένοχή του.
’Ανέλυσε μίαν προς μίαν τις ένδείξεις καί τις άποδείξεις καί κατέληξε τονίσας ότι
τό Στρατοδικείο πρέπει νά κηρύξη συναυτουργούς τού έγκλήματος ληστείας μετά
φόνου τον Μπασιάκο καί τον Παπαδημητριού καί απλό σύνεργό τον Τσιβούλη.
Μ ετά άρχισαν καί διήρκεσαν τρεις ολόκληρες ήμέρες οί άγορεύσεις των συνη
γόρων πολιτικής άγωγής καί ύπερασπίσεως, πού όλοι τους ήσαν οί καλύτεροι τής
έποχής.
’Επάνω στή δίκη έσκασε, στις 25 ’Ιουνίου τού 1925, τό κίνημα τού στρα
τηγού Θεοδώρου Π αγκάλου, ό όποιος διέλυσε τή Βουλή καί άνεκήρυξε τον έαυτό
του άπό πρωθυπουργό σέ δικτάτορα. Καί έτσι τήν άλλη πιά μέρα, 26 ’Ιουνίου, συνεχίσθηκε ή δίκη στό Στρατοδικείο μέ τις άγορεύσεις των τελευταίων συνηγόρων.
'Η δραματική πολυήμερη δίκη πλησίαζε στό τέλος της καί ή καταδικαστική άπόφασις έφέρετο πιά στά στόματα όλων.
Τελευταίος ώμίλησεν ό τρίτος των υπερασπιστών τού Μπασιάκου, άπό τούς
καλύτερους δικαστικούς ρήτορες των τελευταίων δεκαετιών κ. Μπαμπάκος,
πρώην 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης. 'Η άγόρευσίς του ήταν άσφαλώς ή καλύτερη
άπό όσες έχω άκούσει στή σχεδόν πενηντάχρονη δημοσιογραφική σταδιοδρομία μου.
'Ωμολόγησε στήν άρχή ότι ή ύπεράσπισις τού Μπασιάκου πραγματοποιεί άθλον
ύπερασπίζουσα τό σύνολον ύποθέσεως μυστηριώδους, λέγοντας χαρακτηριστικά :
«Παλαίομεν προς τούς πάντας καί τά πάντα. Έπιτελοΰμεν άθλον, διότι δέν ύποτιμώμεν τήν πραγματικότητα, διότι ύφιστάμεθα τήν σύνθλιψιν καί τήν συμπύκνωσιν
φαινομένων». Άνεφέρθη κατόπιν στά πορίσματα τής διαδικασίας καί τις άποδείξεις
πού προέκυψαν, τις οποίες καί έπροσπάθησε κάπως νά διασείση καί νά τάς θέση
σέ κάποια άμφιβολία καί κατέληξε μέ τήν φράσιν : « Έ ά ν κύριοι Στρατοδϊκαι εις
τάς ψυχάς σας ύπάρχη καί ό παραμικρός δισταγμός καί ή έλαχίστη, ίσως, άμφιβολία,άναμετρήσατε τού άνεπανορθώτου τήν φρίκην».
(Σ υ ν εχ ίζ ετα ι)

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΡΕΥΝ Α Π ΕΡ Ι ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΝ
’Ε κ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, Ιατροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. L E M O Y N E S N Y ------------------------------ D E R , κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ-------------------------------

ΣΤΑΣΙΟ Υ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Σ υ ν έχ εια έ κ τ οϋ π ροη γουμ ένου)

3. Μ υ ϊ κ ή ά τ . ο ν ί α τ ω ν β ο λ β ώ ν τ ω ν ο φ θ α λ μ ώ ν κ α ί μ ε τ αβ ο λ α ί τ η ς κ ό ρ η ς . 'Ο κερατοειδής χιτών είναι εις άπό τούς πλέον εύαισθήτους ιστούς τοϋ σώματος καί έφ’ όσον διαρκεϊ ή ζωή, ή ευαισθησία αδτη ύπάρχει
εις εν βαθμόν, έ'στω καί άμυδρώς. Συνεπώς, έγγίζοντες τον βολβόν τοϋ οφθαλμού
μέ τον δάκτυλον, θά προκαλέσωμεν τήν σύσπασιν τοϋ βολβοΰ ή τών βλεφαρίδων,
έκτος έάν τό άτομον είναι νεκρόν ή εύρίσκεται εις κωματώδη κατάστασιν. "Οταν
έπέλθη ό θάνατος τά βλέφαρα χαλαρώνουν καί όταν άνοίγωνται παραμένουν άνοικτά.
Μέ τό άνοιγμα τών βλεφάρων οί βολβοί χάνουν ταχέως τήν στιλπνότητά των καί
θαμβώνουν, λόγω τής έξατμίσεως τών ύγρών. Κατά τήν διάρκειαν τής ζωής, ό βολ
βός τοϋ οφθαλμού φαίνεται τελείω ς στρογγυλός καί οί βολβοί άμφοτέρων τών οφθαλ
μών ισομεγέθεις. ’Α μέσω ς όμως μετά τον θάνατον, λόγω τής χαλαρώσεως τών
μυών, ή συμμετρική έμφάνισις τών βολβών χαλαρώνει καί οΰτω διαφέρουν εις τό
μέγεθος καί, αντί νά εΐναι στρογγυλοί, δυνατόν νά είναι ελλειψοειδείς. "Οταν διαπιστώνωνται τά γνωρίσματα αύτά, ό έπιλαμβανόμενος πρέπει νά εΐναι βέβαιος περί
τοϋ έπελθόντος θανάτου.

Τό σώμα μεταβάλλεται μετά τον θάνατον.
’Α π ώ λ ε ι α τ ή ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς τ ο ϋ σ ώ μ α τ ο ς . Κατά τήν διάρ
κειαν τής ζωής, τό θαυμάσιον σύστημα τό όποιον ρυθμίζει τήν θερμοκρασίαν τοϋ
σώματος, τήν διατηρεί εις 9 8 περίπου βαθμούς φάρενάϊτ, ύφ’ οίασδήποτε συνθήκας.
Αί καιρικαί μεταβολαί ή ή άλλαγή ένδυμάτων δεν μεταβάλλει τήν θερμοκρασίαν τοϋ
σώματος, τό όποιον έχει τήν ικανότητα νά προσαρμόζεται άμέσως. Μετά τον θάνατον,
ή θερμοκρασία τοϋ πτώματος τείνει νά καταστή ή θερμοκρασία τοϋ άμέσου περι
βάλλοντος. Συνεπώς, εΐναι άδύνατον νά ύπολογίζη τις τήν ταχύτητα μέ τήν όποιαν
άποβάλλει τήν θερμοκρασίαν του εν πτώμα.
Ή ταχύτης μέ τήν όποιαν τό πτώμα χάνει τήν θερμοκρασίαν του έξαρταται
άπό τήν διαφοράν τής θερμοκρασίας τοϋ σώματος κατά τήν στιγμήν τοϋ θανάτου
καί τής θερμοκρασίας τοϋ περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάριν. "Εν σώμα τό όποιον
βυθίζεται έντός πάγων καί πνίγεται, θά χάση τήν θερμοκρασίαν του μέ έξαιρετικήν ταχύτητα, ένώ έν σώμα τό όποιον έχει πληγή άπό ηλεκτρισμόν μίαν θερμήν
ήμέραν, θά χάση τήν θερμοκρασίαν του πολύ βραδέως.
"Αλλος παράγων, ό όποιος επηρεάζει τήν ταχύτητα τής άπωλείας τής θερμο
κρασίας, εΐναι αί διαστάσεις καί ή ποσότης τοϋ λίπους τοϋ πτώματος. "Εν μικρόν βρέ
φος, τό όποιον ζυγίζει έπτά λίβρας, θά άπολέση τήν θερμοκρασίαν του πολύ ταχύτερον άπό μίαν γυναίκα ή όποια ζυγίζει διακοσίας λίβρας. Παρά τον παράγοντα
τοΰτον, ή θερμοκρασία τοϋ πτώματος εΐναι δυνατόν νά διαπιστώνεται πάντοτε
άπό τον έπιλαμβανόμενον. Γενικώ ς, άρκεΐ νά θέσωμεν τή χεΐρα μας επί μιας προστατευομένης έπιφανείας τοϋ σώματος, όπως εΐναι αί μασχάλαι, καί έάν τό σώμα εΐναι
είσέτι θερμόν, τοΰτο έΐναι μία μαρτυρία ότι ό θάνατος έχει έπέλθει έντός τών τ ε 
λευταίων ωρών. ’Εάν τό πτώμα εΐναι ψυχρόν καί χαλαρόν, υπό συνθήκας μέσης
θερμοκρασίας δωματίου, τότε ό θάνατος θά πρέπει, κατά πασαν πιθανότητα, νά
έχη έπέλθει τουλάχιστον προ 18 - 2 4 ωρών.
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Προσφάτως διεξήχθη μία έκτεταμένη σειρά πειραμάτων άπό τούς ιατρούς
της Λάϊλ καί Κλήβελαντ τής Σινσινάτι επί τής ταχύτητος μετά τής όποιας εν πτώμα
χάνει τήν θερμοκρασίαν του, μέ βάσιν την μέσην θερμοκρασίαν δωματίου. Έ λήφ θη
ή θερμοκρασία τοϋ έσωτερικοϋ του εγκεφάλου, τοϋ ήπατος, του παχέος έντέρου
καί διαφόρων άλλων μερών τοϋ σώματος. Κατά τά πειράματα αυτά διεπιστώθη ότι
ή άπώλεια τής θερμοκρασίας τοϋ εγκεφάλου είναι ό πλέον αξιόπιστος δείκτης διά
τό διαρρεΰσαν χρονικόν διάστημα άπό τήν στιγμήν πού έπήλθεν ό θάνατος. Αί μελέται τών ώς άνω ιατρών παρουσιάζουν εν γεγονός μεγίστης πρακτικής σπουδαιότητος. Έ ά ν ή θερμοκρασία τοϋ παχέος έντέρου ενός ατόμου μέσων διαστάσεων είναι
ή ιδία, ώ ς ή θερμοκρασία δωματίου 72°, τότε πρέπει νά είναι κανείς απολύτως βέ
βαιος δτι τό άτομον τοϋτο έχει άποθάνει τουλάχιστον προ 2 4 ωρών καί πιθανόν νά
έχουν παρέλθει 3 6 ώραι άπό τοϋ θανάτου.
' Υ π ό σ τ α σ ι ς ( μ ε λ ά ν ι α σ μ α ) . 'Η ύπόστασις είναι μία ωχρά άπόχρωσις τοϋ πτώματος, ή όποια άναπτύσσεται εις τά σημεία έκεΐνα τοϋ πτώματος, τά
όποια εύρίσκονται πλησιέστερον προς τό δάπεδον.'Η άχρωμία αυτή οφείλεται εις τό
κατακάθισμα τοϋ αίματος, λόγω τής βαρύτητος είς τά σημεία ταΰτα. Κατά τήν
διάρκειαν τής ζωής, τό αίμα, τό όποιον αποτελεί τό εν δέκατον τοϋ συνολικοΰ βά
ρους τοϋ άτόμου, τίθεται είς κυκλοφορίαν υπό πίεσιν. Μ ετά τον θάνατον ή πίεσις
μειοΰται είς τό μηδέν καί τό αίμα αρχίζει, λόγω τής βαρύτητος, νά κατακάθεται,
άσχέτως πρός τήν στάσιν είς τήν όποιαν εύρίσκεται τό πτώμα, προς τά σημεία έκεΐνα
τοϋ σώματος, τά όποια εύρίσκονται χαμηλότερον. Ε ίς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις
ή ύπόστασις άρχίζει νά έμφανίζεται μία ή δύο ώρας μετά τον θάνατον.
'Η διαπίστωσις τής ύποστάσεως είναι σπουδαία διά δύο λόγους. Πρώτον, μάς
προσδιορίζει γενικώς τον χρόνον κατά τον όποιον έπαυσε νά ύφίσταται ζωή. Δ εύ
τερον, μάς έπιτρέπει τήν διαπίστωσιν έάν τό πτώ μα μετεκινήθη μετά τον θάνατον.
"Οταν τό αίμα κατακαθίση, υπάρχει πάντοτε είς ώρισμένος βαθμός θρομβώσεως,
ή οποία λαμβάνει χώραν είς τούς ιστούς, ώ στε καί έάν τό πτώ μα μετακινηθή, ή
ύπόστασις (μελάνιασμα) νά διατηρηθή είσέτι είς τά σημεία είς τά όποια έλαβε χ ώ 
ραν. Συνεπώς, δταν ό άστυνομικός εύρεθή προ πτώματος είς τό όποιον τά σημεία
τής ύποστάσεως ύπάρχουν είς τά άνω μέρη τοϋ σώματος, πρέπει νά είναι βέβαιος
δτι άτομόν τι μετεκίνησε τό πτώμα έκ τής άρχικής του θέσεως, είς χρόνον τουλάχι
στον μερικάς ώρας μετά τον θάνατον. Ε ίς περιπτώσεις θανάτου όφειλομένου είς
δηλητηρίασιν διά μονοξειδίου τοϋ άνθρακος, ή άπόχρωσις τής ύποστάσεως θά είναι
κερασί κόκκινον, άντί τοϋ συνήθους κυανοΰ ή πορφυρού χρώματος. Π τώματα τά
όποια ύπέστησαν μεγάλα τραύματα, καί άπό τά όποια έρρευσεν άρκετή ποσότης αί
ματος, παρουσιάζουν έλαχίστην ύπόστασιν ή δέν παρουσιάζουν καθόλου.
Μ ετά τήν άνάπτυξιν τής μεταθανάτιου ύποστάσεως, έάν μέ τό άκρον τοϋ δακτύ
λου μας πιέσωμεν τήν έπιφάνειαν τοϋ. δέρματος καί τό κρατήσωμεν έκ εΐ έπ ’ ολίγον
θά παρατηρήσωμεν δτι τό «μελάνιασμα» είς τό σημεΐον αύτό θά έξαφανισθή καί τό
δέρμα θά παραμείνη λευκόν.Ό ταν άποσύρωμεν τον δάκτυλόν μας, τό «μελάνιασμα» θά
έπανέλθη. Έ ά ν δμως έχουν παρέλθει 4 - 5 ώραι μετά τον θάνατον, τότε προκαλεΐται
θρόμβωσις είς τάς λεπτάς ύποδορείους άρτηρίας, μέ συνέπειαν νά μήν παρατηρήται
λεύκανσις τής έπιδερμίδος μέ τήν πίεσιν τοϋ δακτύλου μας, ώς προηγουμένως.
Ε π ο χήν τινα ήμην βοηθός τοϋ καθηγητοΰ Μπράϊτενέκερ είς Βιέννην τής
Αύστρίας κατά τήν διενέργειαν νεκροψίας έπί πτώματος ένός άνδρός μεγάλων δια
στάσεων. Κ α τ’ άρχάς εύρέθην είς άδιέξοδον, διότι ή διαπιστωθεΐσα ύπόστασις έκάλυπτεν ολόκληρον τό πτώμα, έκτος μιας περιοχής 4 περίπου ίντσών κατά μήκος τοϋ
στήθους. 'Ο Δρ. Μπράϊτενέκερ έτόνισεν δτι ή κάλυψις ολοκλήρου τοϋ πτώματος
ύπό τής ύποστάσεως ώφείλετο είς τό δτι τό πτώμα είχ ε μετακινηθή όλίγας ώρας
μετά τον θάνατον. Κατά τήν πίεσιν τοϋ δακτύλου προυκαλεΐτο λεύκανσις είς δλας
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τάς περιοχάς τοϋ άνω καί κάτω μέρους τοϋ πτώματος, πλήν τοϋ στήθους. Έ κ τούτου
προέκυπτε τό συμπέρασμα δτι το θΰμα είχε πέσει, καί είχε άποθάνει μέ το στήθος
προς τά κάτω καί δτι, ή εύρεϊα λωρίς ήτις περιεβάλλετο άπό τδ «μελάνιασμα»,
είχε προκληθή άπδ τήν χεΐρα του, ήτις είχ ε καταπλακωθή υπό τό πτώμα. Αυτή δέ
ήτο ή άρχική θέσις τοϋ πτώματος, τό όποιον εύρέθη άργότερον τοποθετημένον εις
τήν κλίνην του καί είς στάσιν ύπτίαν. Παρ’ δλον δτι ό βαθμός τής ύποστάσεως έφαίνετο ομοιόμορφος εις δλην τήν έπιφάνειαν, κατέστη δυνατόν να διαπιστωθή εις
ποιαν χώραν καί πλευράν ελαβεν αυτή χώραν τό πρώτον καί ώς έκ τούτου καί ή
στάσις εις τήν όποιαν εΐχεν άποθάνει τό θΰμα.
Μεταθανάτιος
δ υ σ κ α μ ψ ί α . Τό φαινόμενου τοϋτο οφείλεται είς
χημικάς άλλοιώσεις, αίτινες λαμβάνουν χώραν έντός αύτών τούτων τών ιστών τών
μυών. ’Α μέσω ς μετά τον θάνατον τό πτώμα είναι λίαν χαλαρόν καί ή κεφαλή δύναται νά στραφή εύκόλως άπό τήν μίαν πλευράν είς τήν άλλην, ώς επίσης αί χεϊρες
καί τά σκέλη νά μετακινηθούν, χωρίς δυσκολίαν, προς οίανδήποτε κατεύθυνσιν.
"Οταν όμως έπέλθη ή δυσκαμψία, οί μΰες καθίστανται σκληρότατοι καί ή στάσις
τών μελών δύναται νά μεταβληθή μόνον δταν καταβληθή μεγάλη δύναμις. Κυριολε
κτικούς τό πτώμα είναι τόσον δύσκαμπτου, ώς νά ήτο μία σανίς, καί έάν τό άνασηκώσωμεν άπό τούς πόδας, μόνον tTO άνω μέρος τής κεφαλής θά εφάπτεται τοϋ
δαπέδου.
'Υπάρχουν σοβαραί διαφωνίαι μεταξύ τών ειδικών, ώς προς τον χρόνον δστις
άπαιτεΐται διά τήν έπέλευσιν τής μεταθανάτιου δυσκαμψίας, ύπό όμαλάς συνθήκας.
Πολλοί είναι οί παράγοντες οί όποιοι μεταβάλλουν τον ρυθμόν μέ τον όποιον αΰτη
έμφανίζεται, καθώς καί τήν διάρκειαν τοϋ χρόνου ύπάρξεώς της. Κατά γενικόν
κανόνα ισχύουν τά κατωτέρω άναφερόμενα :
'Η δυσκαμψία άναπτύσσεται τό πρώτον είς τό πρόσωπον καί τάς σιαγόνας,
ή δέ παρουσία της είς τήν περιοχήν αύτήν άρχίζει 3 - 5 ώρας μετά τον θάνατον.
'Η δυσκαμψία βαθμηδόν έπεκτείνεται προς πά κάτω, είς τον λαιμόν, είς τό στήθος,
είς τάς χεΐρας, τήν κοιλιακήν χώραν καί τελικώς είς τά σκέλη καί τούς πόδας. Διά νά
καλύψη ολόκληρον τό πτώ μα άπαιτοΰνται 8 - 1 2 ώραι άπό τήν στιγμήν τοϋ θα
νάτου.
'Ο χρόνος κατά τον όποιον θά παραμείνη τό πτώμα είς κατάστασιν δυσκαμψίας
διαφέρει άναλόγως τών περιπτώσεων, γενικώς δμως άπό 1 2 -1 4 ώρας. Ε ίς ώρισμένας
περιπτώσεις δυνατόν νά διαρκέση περισσότερον, ένίοτε δέ καί μέχρι δύο ή τρεις
ήμέρας.
Έ ν συνεχεία ή άκαμψία άρχίζει νά έγκαταλείπη τό πτώ μα καί νά έξαφανίζεται
κατά τον ίδιον τρόπον μέ τον όποιον ένεφανίσθη. Δηλαδή κατ’ άρχάς θά χαλαρώ
σουν τό πρόσωπον, ό λαιμός καί έν συνεχεία τά άλλα μέρη τοϋ σώματος. Ά π ό τήν
στιγμήν πού θά άρχίση νά ύποχωρή ή δυσκαμψία, θά παρέλθουν 8 -1 0 ώραι μέχρις
ότου έξαφανισθή εντελώς.
Έ ξετά ζο ντες τον άκριβή χρόνον διάρκειας τής δυσκαμψίας τοϋ πτώματος, δυνάμεθα νά καθορίσωμεν, κατά προσέγγισιν, τον χρόνον τοϋ θανάτου. Παραδείγματος
χάριν. Έ ά ν είς άστυνομικός διαπιστώση δτι είς έν πτώμα έχει έπέλθει ή ύπόστασις καί ή δυσκαμψία παρατηρεΐται είς τούς μηρούς καί τά σκέλη, άλλά ό λαι
μός καί οί ώμοι είναι χαλαροί, δύναται νά ύπολογίση τόν χρόνον τοϋ θανάτου ώς
εξής :
1. — Θά ύπολογίση 8 - 1 8 ώρας διά τήν άνάπτυξιν τής δυσκαμψίας.
2.
— Θά ύπολογίση έπιπροσθέτως 18 ώρας περίπου, αί όποϊαι άπαιτοΰνται διά
νά καλύψη ή δυσκαμψία ολόκληρον τό πτώμα.
3.
— Θά ύπολογίση 3 - 4 ώρας διά τήν έξαφάνισιν τής δυσκαμψίας είς τό άνω
μέρος τοϋ πτώματος.

1022

Μετάφρ. Α. Βογιατζή : 'Η ερευνά περί την ανθρωποκτονίαν

’Από τό άθροισμα των δεδομένων τούτων τοϋ χρόνου, είναι φανερόν δτι ό
θάνατος έλαβε χώραν, εις τήν περίπτωσιν ταύτην, προ 2 9 - 3 4 ωρών περίπου.
Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ά σ κ ο ΰ ν τ ες έπίδρασιν εις τήν έμφάνισιν
κ α ί έ ξ α φ ά ν ι σ ι ν τ ή ς μ ε τ α θ α ν ά τ ι ο υ δ υ σ κ α μ ψ ί α ς . 'Ο υπολο
γισμός του χρόνου τοϋ θανάτου μέ δεδομένον τήν διάρκειαν τής δυσκαμψίας, γίνεται
κατά προσέγγισιν, διότι πολλοί είναι οί παράγοντες οίτινες έπιδροϋν επί τής ταχύτητος καί τοϋ ρυθμοΰ μετά τοϋ οποίου άναπτύσσεται ή δυσκαμψία. Εις άτομα άτινα
άποθνήσκουν υπό συνθήκας συνεχοΰς καί ίσχυράς συγκινήσεως, ή δυσκαμψία έμφανίζεται πολύ συντόμως. Τό αυτό συμβαίνει καί όταν ό θάνατος έπισυμβή αίφνιδίως
καί καθ’ ήν στιγμήν τό θΰμα εύρίσκεται εις φυσικήν έ'ντασιν καί δραστηριότητα.
Ε ις άδύνατα καί έξησθενημένα άτομα ή άνάπτυξις τής δυσκαμψίας έπισπεύδεται.
Εις ρωμαλέους, σωματώδεις καί άθλητικούς τύπους, ή πρόοδος τής δυσκαμψίας
έπιβραδύνεται.
'Η θερμοκρασία τής άτμοσφαίρας επιδρά άναλόγως εις τό φαινόμενου τής δυσ
καμψίας. Οί ειδικοί διαφωνούν ώς προς τήν έπίδρασιν τής θερμοκρασίας. Έ ν τούτοις, έκ πείρας γνωρίζω δτι εάν τό πτώ μα ψυχθή μετά τον θάνατον, ή δυσκαμψία
θά έπέλθη κατά πολύ ταχύτερου καί θά έξαφανισθή άπό τό πτώμα πολύ βραδέως,
παρά εάν τό πτώμα παρέμενεν εις θερμόν χώρον.
Είναι σπουδαίου νά άντιληφθή ό άστυνομικός δτι τό φαινόμενου τής δυσκαμ
ψίας δεν εμφανίζεται μέ τον αύτόν ρυθμόν εις δύο πτώματα. "Οταν ομαδικός θάνατος
οφείλεται εις κοινήν αιτίαν, ώς ή δηλητηρίασις διά μονοξειδίου τοϋ άνθρακος, είναι
άπαραίτητον νά διαπιστωθή ποιον έκ τών θυμάτων άπέθανε τελευταίου. Έ ά ν τά
πτώματα άνακαλυφθοΰν άρκετάς ώρας μετά τον θάνατον, είναι δύσκολου νά προσπαθήσωμεν νά διαπιστώσωμεν τήν σειράν τών έπελθόντων θανάτων, μέ μόνον δεδο
μένον τήν δυσκαμψίαν.
'Ο άστυνομικός δέν πρέπει νά λησμονή δτι έάν έν πτώμα ταριχευθή, οί κανό
νες περί δυσκαμψίας δέν είναι δυνατόν νά τηρηθούν. Ή ταρίχευσις προκαλεΐ μίαν
χημικήν δυσκαμψίαν, ή οποία εις πολλά σημεία είναι όμοια μέ τήν φυσικήν μεταθα
νάτιου δυσκαμψίαν. 'Η φυσική δμως δυσκαμψία δέν άναπτύσσεται εις εν ταριχευμένον πτώμα.
Επιθανάτιοι
σ π α σ μ ο ί . 'Υπό ώρισμένας συνθήκας, ή δυσκαμψία
εις τάς χεΐρας ή τούς πόδας λαμβάνει χώραν άμέσως μετά τον θάνατον. Τό φαινό
μενου τοΰτο είναι γνωστόν ώ ς «έπιθανάτιοι σπασμοί» καί συγχέεται μέ τήν μετα
θανάτιου δυσκαμψίαν εις τά γενικά συμπτώματά του. Δέν είναι άσύνηθες έν άτομον
τό όποιον κρατεί έν περίστροφου ή έν μαχαιριού εις τήν χεΐρα του, κατά τον χρόνον
τοϋ θανάτου, νά συνέχιση νά τό κρατή στερρώς καί μετά τον θάνατον. Συχνάκις οί
αύτοκτονοΰντες έχουν είσέτι έν περίστροφου ή έν ξυράφιον εις τήν χεΐρα των, τό όποι
ον κρατούν πολύ στερεώς, παρ’ δλον δτι δέν παρατηρεΐται δυσκαμψία εις τά άλλα
μέρη τοϋ σώματος. 'Η αιτία τοϋ φαινομένου τούτου είναι άγνωστος.
Είναι σπουδαίου δμως νά τό διακρίνωμεν άπό τήν φυσικήν δυσκαμψίαν. Δ ιό
τι δταν εύρεθή έν μαχαιριού ή έν περίστροφου τό όποιον νά κρατήται στερεώς εις
τήν χεΐρα τοϋ νεκροΰ θύματος, πρέπει νά εΐμεθα βέβαιοι δτι τό έκράτει τώ δντι καί
κατά τήν ώραν τοϋ θανάτου. Είναι αδύνατον έν άλλο άτομον νά τοποθέτηση έν δπλον
εις τήν χεΐρα τοϋ νεκρού, ή όποια νά κρατήση στερεώς κατά τον τρόπον τον όποιον
προείπομεν.
(Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ
ΕΙ Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Ν
-------------------------------- 'Τπο τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ------------------------------

Τό άπόγευμα της 23ης ’Ιανουάριου τοϋ 1928 μιά άσυνήθιστη κίνησις παρετηρεΐτο στο Τμήμα Δ ιώ ξεω ς Λαθρεμπορίου, δπου υπηρετούσα την έποχήν έκείνην.
'Ο υποδιοικητής άστυνόμος, μακαρίτης Νικόλαος Τσαγκλής, είχε καλέσει
μέ άνακοίνωσί του ολόκληρο τη δύναμι του Τμήματος σέ έκτακτη συγκέντρωσι.
Ά π ό πολύ ενωρίς είχαμε κατακλύσει τήν αίθουσα καί περιμέναμε μέ αδη
μονία καί περιέργεια τον υποδιοικητή, πού ήρθε στήν ώρα του κρατώντας ένα με
γάλο ντοσιέ.
—Ε ίμαστε δλοι παρόντες, δπως βλέπω, είπε χαμογελαστός. Σας έκάλεσα γιά
νά σας άνακοινώσω μιά μεγάλη κατάχρησι σέ ανώνυμη έλληνική έταιρεία, είπε, κι’
άρχισε νά μας διαβάζη τό έκτακτο παράρτημα της Διευθύνσεως Έγκληματολογικών
'Υπηρεσιών.
«Νίλας Δημή-ριος του Γεωργίου, έτών 25, κάτοικος Πειραιώς, ταμίας. Δ ιώ 
κεται διά πλαστογραφίαν καί σοβαράν κατάχρησιν εις βάρος άνωνύμου έλληνικής
έταιρείας».
Ά φοϋ μάς έμοίρασε κ ι’ άπό ενα άντίτυπο, μέ τήν φωτογραφία τοϋ καταχραστοϋ, συνέχισε.
— Πρέπει νά ένδιαφερθοΰμε δλοι μέ ζήλο γιά τή σύλληψί του, άσχετα αν είναι
δουλειά τής Χωροφυλακής, πού έχει άναλάβει επί τοϋ παρόντος τήν δίωξι τοϋ εγκλή
ματος. Αυτό δέν έχει σημασία. Δίνομε έξετάσεις καί κάθε έπιτυχία μας θά φέρη πιο
σύντομα τήν έπανόρθωσι.
Κατόπιν μάς εξιστόρησε τήν ύπόθεσι δπως τοϋ τήν έξέθεσεν ό διευθυντής τής
έταιρείας.
— "Ο πως κάθε χρόνο ή διεύθυνσις τής έν λόγω έταιρείας διέταξε καί φέτος
ν’ άρχίση ό έλεγχος στά δικαιολογητικά τών εισπράξεων. Τ ότε άκριβώς καί 6
ταμίας τοϋ κεντρικού καταστήματος ’Αθηνών Νίλας Δημήτριος άρχισε ν’ άπουσιάζη σποραδικώς άπό τήν υπηρεσία του μέ διάφορες δικαιολογίες, δταν τελικά
ζήτησε καί τήν άδειά του. Ό Νίλας είχ ε τό λόγο του. "Η θελε νά βρίσκεται μακρυά κατά τήν διάρκεια τοϋ ελέγχου. 'Η έταιρεία άνύποπτη τοϋ έδωσε όλιγοή
μερη άδεια καί ό Νίλας έφυγε κανονικώς. Στο μεταξύ στις 11 ’Ιανουάριου 1928
ζήτησε καί ή τράπεζα πού συνηλλάσετο ή εταιρεία τήν έκκαθάρισι λογαριασμών.
Ό γενικός ταμίας τής έταιρείας δπως έψαχνε τούς φακέλους γιά νά βρή τά
δικαιολογητικά πού ζητούσε ή τράπεζα, πρόσεξε πώς δέν συμφωνούσε τό ταμείο
του μέ τις εισπράξεις. Παρουσιάζετο σοβαρή άνωμαλία στις άποδείξεις πού είχαν
είσπραχθή άπό τήν τράπεζα γιά λογαριασμό τής έταιρείας.
Θορυβημένος ό γενικός ζήτησε νά τού φέρουν τά δικαιολογητικά γιά νά έλέγξη τις άποδείξεις. "Ο πως προχωρούσε στον έλεγχο, κάποιες άποδείξεις τον έφε
ραν σέ δύσκολη θέσι. Οί υπογραφές δέν έμοιαζαν άκριβώς μέ τήν δική του. "Οταν
διεπίστωσεν δτι ή υπογραφή του είχε πλαστογραφηθή, πήγε άμέσως ταραγμένος
στο γραφείο τού διευθυντοΰ καί τού έδειξε τις πλαστογραφημένες άποδείξεις. 'Ο
διευθυντής διέταξε τότε νά κληθή έπειγόντως ό ταμίας, μά ό Νίλας καί άπό τό
σπίτι του άκόμα είχε έξαφανισθή. "Ε τσ ι υπεύθυνος τής καταχρήσεως καί τής πλα
στογραφίας έθεωρήθη ό ταμίας Δημήτριος Νίλας. Τ ό τε πλέον ή έταιρεία κατέ
φυγε στή δικαιοσύνη καί ό άνακριτής τού Ε ' Τμήματος ’Αθηνών πού άνέλαβε τήν
ύπόθεσιν, έξέδωσε ένταλμα συλλήψεως. Σ τις 2 0 ’Ιανουάριου πρωί - πρωί ένας άνθ-
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υπομοίραρχος καί μερικοί χωροφύλακες κύκλωσαν το πατρικό σπίτι του Νίλα στή
Καστέλλα. Άνίεδη ή μάννα για τά κατορθώματα του γυιοϋ της, ρωτούσε μέ απο
ρία τον άνθυπομοίραρχο γιά ποιο λόγο έρευνοΰσαν τό σπίτι της. 'Ω ς τόσο ή ερευνά
δεν έκαρποφόρησε κ ι’ ό άνθυπομοίραρχος μέ τούς άνδρες του έφυγαν άπρακτοι.
Μέ την ύπόσχεσι έπιτυχίας πού δώσαμε στον υποδιοικητή μας ή συγκέντρωσι έληξε.
*
* *
'Η ύπόθεσις Νίλα ήταν άπ’ αυτές πού μέ ήλέκτριζαν καί μέ τραβούσαν νά
ριχτώ σ ’ όποιαδήποτε περιπέτεια γιά την παρακολούθησή καί τήν άνακάλυψι τού
δράστου. ΤΗταν, 6πως λέμε σήμερα, το «χόμπυ» μου, κι’ άρχισα κιόλας νά σκέπτωμαι άπο πού έπρεπε νά ξεκινήσω. Ά πεφάσισα ν’ άρχίσω άπο τήν έταιρεία. Ά π ’
εκεί θά έπαιρνα τις πρώτες γραμμές γιά τά ίχνη τού καταχραστοΰ. Ά π ’ τούς δικούς
του πρώτον, αν καί ήταν κάπως δύσκολο, γιατί θά είχαν πάρει άσφαλώς τά μέτρα
τους.
Κ ι’ έτσι τήν επομένη βρισκόμουν στήν Α θήνα, στά γραφεία τής μεγάλης άνωνύμου ελληνικής έταιρείας. Ά π ο το διευθυντή, άπο το όποιο πήρα τις πρώτες πλη
ροφορίες, έμαθα πώς δύο υπάλληλοι τής έταιρείας ό Παπαδόπουλος καί ό Δαμασκίνης, ήσαν φίλοι τού καταχραστοΰ. Τούς έπλησίασα, κουβέντιασα μαζί τους, καί μοΰ
μίλησαν μέ λύπη γιά τό φίλο τους.
—Τ ά χαρτιά, τά καμπαρέ καί τά κακόφημα σπίτια ήσαν ή αιτία τής κατα
στροφής του, μοΰ είπαν.
Ά π ο τις πληροφορίες πού μοΰ έδωσαν οί υπάλληλοι έμαθα τά βίτσια τού
Νίλα άκόμα καί τη φιλενάδα του σ’ ένα κακόφημο σπίτι τής όδοΰ Ψαρών.
"Οταν πήγα στο γνωστό αύτό κακόφημο σπίτι, μιά μεσόκοπη σωματώδης
φτιασιδωμένη γυναίκα, πού μέ πήρε γιά πελάτη, μέ παρέλαβε καί μέ μεγάλη ευγέ
νεια μέ παρεκάλεσε νά περιμένω λίγο στο σαλόνι.
— Ό χ ι κυρία μου, θέλω μόνον κάτι νά σάς ρωτήσω, τής είπα δηλώνοντας
τήν ιδιότητά μου.
'Η φτιασιδωμένη γυναίκα πρόθυμα καί μέ άκόμη περισσότερα κομπλιμέντα,
όπως συνηθίζουν νά κάνουν στούς άστυνομικούς, μοΰ μίλησε μέ ειλικρίνεια γιά τον
Νίλα καί τή φιλενάδα του.
—Ό Μίμης, μοΰ είπε άγανακτισμένη, ένα βράδυ μέ κάποιο φίλο του, πού
άπ’ όπου τον πιάσης λερώνεσαι, πήραν τήν Ά θηνά μαζί τους κι’ άπο τότε δέν ξανα
φάνηκαν. ’Από τις άλλες όμως τις γυναίκες έμαθα πώς ή προκομένη έχει έγκατασταθή μέ τον Μίμη σ’ ένα ξενοδοχείο στις Τ ζιτζιφ ιές, στο ξενοδοχείο τών «Ρόδων».
Μέ τις ενδιαφέρουσες αύτές πληροφορίες νόμιζα πώς πέτυχα κιόλας άπο τό
πρώτο ξεκίνημα. Στο ξενοδοχείο τών «Ρόδων» όμως μέ περίμενε ή πρώτη άπογοήτευσις, άπ’ όσα μοΰ είπεν ή διευθύντρια.
— Πριν λίγες μέρες ό Νίλας έγκατέλειψε ξαφνικά τό ξενοδοχείο καί τή φιλε
νάδα του. Τό ίδιο βράδυ κάνοντας έλεγχο οί άστυνομικοί στο ξενοδοχείο πήραν
τήν Ά θηνά μαζί τους.
Είναι άλήθεια πώς δέν μοΰ καλοφάνηκε ή σύλληψις τής Άθηνάς. Νόμισα
πώς μέ πρόλαβαν οί Αθηναίοι συνάδελφοί μου, μά ή Άθηνά, όπως έξακρίβωσα,
είχε πιαστή άπο τήν 'Υπηρεσία ’Ελέγχου ’ Ηθών γιά κάποιες παλιές δοσοληψίες.
Τήν έπεσκέφθηκα, άλλ’ άπ’ ό,τι μοΰ είπε γιά τον φίλο της, δέν έβγαινε τίποτε
άπολύτως. Τ ότε πιά στράφηκα στούς δικούς του. 'Ο πωσδήποτε τούς είχε περάσει
ή πρώτη έντύπωσις, πού πάντοτε δυσχεραίνει τό έργον τοΰ άστυνομικοΰ, κ ι’ άρχισα
τή συστηματική παρακολούθησι τοΰ άδελφοΰ τοΰ καταχραστοΰ Γιάννη.
Μιά Κυριακή άπόγευμα, όπως περνούσα τον παραλιακό δρόμο τοΰ Νέου
Φαλήρου, είδα τό Γιάννη Νίλα νά κάθεται στο κέντρο τοΰ Τζίτζικα.

Μ εγάλη κατάχρησις είς ανώνυμον έλληνικήν εταιρείαν
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’Ί σ ω ς κάποιον περιμένει, σκέφθηκα. Προχώρησα κι’ έκάθισα σ’ ένα τραπέζι
άκριβώς πίσω του.
Σ έ λίγη ώρα μια κοπελλίτσα πολύ συμπαθητική ήλθε προς το μέρος μας καί
σταμάτησε μπροστά στο τραπέζι του Νίλα.
— Γειά σου Γιαννάκη, είπε μέ οικειότητα.
—Καλώς την Κούλα, της είπε, καί της πρόσφερε κάθισμα.
—Δ έ μοϋ λες Γιάννη, τι έ'γινεν ό Μίμης καί δέν φαίνεται;
Ε κ είν ο ς δέν της έδωσε καμμιά άπάντησι κι’ ή κοπελλίτσα συνέχισε.
— Γιάννη μη μοϋ τά κρύβης. ’Ε γώ τά έμαθα δλα, κι’ άπορώ πώς το έκανε
αύτό ό Μίμης. Μά δέν φταίει έκεΐνος, οί φίλοι του τον πήραν στύ λαιμό τους.'Ο Τέλης
καί οί άλλοι πού τον ξεμυάλισαν καί τόν πήγαιναν στις λέσχες, στα κέντρα, στα
κακόφημα σπίτια, κ ι’ έξόδευε τά λεπτά του μέ γυναίκες τοϋ δρόμου, είπε μέ λυγ
μούς, καθώς δύο δάκρυα σάν διαμάντια κύλισαν άπό τά μαύρα μάτια της.
Κάνοντας πώς ήμουν άπορροφημένος στο διάβασμα ένύς περιοδικού πού
κρατούσα, δέν άφησα νά μοϋ διαφύγη λέξι άπό τήν ενδιαφέρουσα συζήτησί· τους.
Κράτησα καλά στή μνήμη μου τ ’ δνομα Τέλης πού άνέφερε το κορίτσι.
'Ω στόσο ή κοπέλλα έπέμενε νά μάθη ποΰ βρίσκεται ό άδελφός του. ’Εκείνος
τότε γιά ν’ άποφύγη τήν άπάντησι σηκώθηκε άπο τύ κάθισμά του, γιά νά της δείξη
δτι έπρεπε νά φύγη.
Τήν πήρα στο κατόπιν κ ι’ δταν έφθασε στο Μοσχάτο μπήκε σ ’ ένα νοικοκυ
ρεμένο σπίτι μιας παρόδου τής λεωφόρου Β . Κωνσταντίνου. Ά π ο τή συνάντησι
αύτή φάνηκε πώς ή κοπέλλα ήταν τοϋ στενοΰ κύκλου τοϋ Νίλα καί τύ μεγάλο ένδιαφέρον της γ ι’ αυτόν μέ ύπεχρέωνε νά τήν παρακολουθήσω. "Ε τσ ι άπο τήν έπομένη
μπήκε καί ή Κούλα στο πρόγραμμα τών προσώπων τής παρακολουθήσεως άπο
τήν οποία βγήκε πώς μόνο δύο ύποπτες επαφές έπραγματοποίησε. Μιά συνάντησι
μέ ένα νέο, άδύνατο, μέ παράξενο χαλκοπράσινο πρόσωπο, έξω άπό τύ ξενοδοχείο
«Θεσσαλονίκη» τής όδοΰ Πειραιώς, καί μιά έπίσκεψίς της στή χαρτοπαικτική λέ
σχη τής όδοΰ Προαστείου. ’Έ π ρ επ ε μέ κάθε τρόπο νά εξακριβώσω τις επαφές
αυτές, κι’ άρχισα άπό τή χαρτοπαικτική λέσχη.
Πήγαινα σχεδόν κάθε βράδυ καί τριγύριζα ώρες άνάμεσα στά καρρέ τών
παικτών. "Εδινα τήν έντύπωσι τοϋ μανιώδους παίκτου, χωρίς διαθέσιμα χρήματα,
μέ τό προσποιητό ένδιαφέρον μου γιά τό παιγνίδι τους, μά τ ’ αύτιά μου ήταν έτοιμα
ν’ άρπάξουν κάθε κουβέντα σχετική μ ’ δ,τι ζητούσα. Κάποιο βράδυ πού βρισκόμουν
έκεϊ, είδα νά μπαίνη ένας λεπτός καί πανύψηλος νέος, πού έτρεξε νά τόν ύποδεχθή
ό λεσχιάρχης.
—Τ ί έγινες βρέ Νίκο, τοϋ είπε. ’Εκείνον τόν Τέλη τόν βλέπεις καμμιά φορά;
Χάθηκε κι’ αύτός άπό τότε πού έσκασε τή μπόμπα ό Νίλας ό παραλής. Γιά θυμίσου
πού μάς έδειχνε τό βιβλιάριο μέ τις καταθέσεις του στή τράπεζα «Ά μέρικαν».
— ’Αλήθεια, ποιος τό περίμενε άπό τόν Μίμη, απάντησε ό νέος. "Οσο γιά τόν
Τέλη στά Φάληρα τραβιέται. Στά «5 Φ », στή «Μπομπονιέρα», καί στή «Χρυσόμυιγα».
Σκέφθηκα δτι κάπου έκεΐ θά άνεκάλυπτα τόν μυστηριώδη Τέλη, τόν άναπόσπαστο μέ τόν Δημήτρη Νίλα, μά πρώτα έπρεπε νά έξακριβώσω άν αυτό πού άκουσα άπ’ τόν λεσχιάρχη ήταν άλήθεια, δτι δηλαδή ό Νίλας είχε καταθέσεις στήν
«Άμέρικαν Μπάνκ».
Δυστυχώς δμως δέν μπορούσα νά προχωρήσω γιά πληροφορίες άπ’ εύθείας
στήν τράπεζα.'Τπήρχε τό άπόρρητον, γι’ αύτό μέ τό δελτίον μου τής επομένης ό υπο
διοικητής μου έζήτησε τήν έπέμβασι τοϋ εΐσαγγελέως, μακαρίτη Παπαδημητροπούλου, γιά τό μπλοκάρισμα τών καταθέσεων τοϋ Νίλα, άν υπήρχαν.
— Πρόλαβε ό Νίλας, είπα στον ύποδιοικητή μου, ύστερα άπ’ τις πληροφο-
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ρίες πού μοδδωσε ή τράπεζα. Πραγματικά είχε καταθέσεις, άλλα τις άπέσυρε πριν
να έξαφανισθή.
’Από τότε πια τα βράδυα μόυ τά περνούσα διαδοχικά στά περίφημα εκείνα
κέντρα πού άφησαν εποχή. Τ ά «5 Φ », «Μπομπονιέρα» καί «Χρυσόμυιγα».
"Υστερα άπύ κάμποσες φορές πού είχα πάει στή «Μπομπονιέρα», ήρθε ένα
βράδυ στό τραπέζι μου ό διευθυντής τού κέντρου πού μέ γνώριζε καλά άπο άλλες
παρόμοιες περιπτώσεις καί μοΰ είπε :
.—Τώρα τελευταία κ. Γιώργο σάν πολύ συχνά μάς έ'ρχεσαι στο κέντρο. Μυρίσθηκες τίποτε;
—Ναι κύρ Σταύρο, κάποιον ζητώ.
—Ποιόν; τον ξέρω;
—’Ί σ ω ς νά τύν ξέρης. Κάποιον νεαρό.
—Σίγουρα τον Μίμη, τον Νίλα γυρεύεις.
Έ γ ώ έννοοΰσα τον Τέλη κ ι’ ό κύρ Σταύρος μοΰ μιλούσε γιά τον ίδιο τον
καταχραστή.
—Ναι αύτόν, τού είπα, μά πώς το κατάλαβες;
—Διάβασα στις έφημερίδες τά κατορθώματά του.
—Καί τον γνωρίζεις κύρ Σταύρο;
—"Αλλο δά νά μή τον γνωρίζω. Κάθε βράδυ ερχόταν μέ την παρέα του. Τον
Τέλη τον Τασίδη, τον Κράβις καί τούς άλλους. Μά από τό βράδυ εκείνο τού περα
σμένου Δεκέμβρη πού έκαναν τό έπεισόδιο δέν ξαναφάνηκαν.
— Ποιο έπεισόδιο κύρ Σταύρο;
—Κύριε Γιώργο μου τι νά σοΰ πώ , δέν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο .στό κέντρο μου.
Ε κ είν ο τό βράδυ όταν ήρθε ό Νίλας μέ τήν παρέα του, ήταν στουπί στό μεθύσι."Οπως
φαίνεται τού χτύπησε στό μάτι μιά κοπέλλα άπο άλλη παρέα καί ήθελε μέ τό ζόρι
νά την πάρη στή δική του. ’Έ γινε φασαρία, οί δυο παρέες λογομαχούσαν, καί στό
τέλος ό Νίλας έβγαλε πιστόλι καί άρχισε νά φωνάζη: «"Οποιος μέ πλησιάση θά τον
σκοτώσω καί τό κορίτσι αν δέ δεχθή νάρθη μαζί μου θά τό σκοτώσω». Φαντάσου τί
έγινε. Ό κόσμος όπου φύγη-φύγη, τό κέντρο άδειασε, έμεινε μόνον αυτός μέ τούς
φίλους του πού προσπαθούσαν νά τού πάρουν τό πιστόλι, κ ι’ έγώ πού τηλεφωνούσα
στην.’Αστυνομία. Μόλις άκουσε ό Ν ίλα ς’Αστυνομία μέ μιας σάνά ξεμέθυσε πήρε τήν
παρέα του καί έφυγαν. ’Από τότε δέν τούς ξαναείδα, μόνο άπ’ τις έφημερίδες έμαθα
•τις βρωμοδουλειές του. Αυτός παιδί μου μέ τό δρόμο πού είχε πάρει φαινόταν πώς
εκ εί θά καταντούσε. Λυπάμαι τούς γονείς του γιατί είναι άπο καλό σπίτι.
—Καί ποιοι ήταν εκείνο τό βράδυ μαζί του κύρ Σταύρο; τον ρώτησα γιά νά
έπαναλάβη τά ονόματα καί νά τά συγκρατήσω καλύτερα.
—Μά δέν σού είπα; ό Κράβις, ό Τέλης Τασίδης καί δυο - τρεις άλλοι πού
είχαν έρθει γιά πρώτη φορά.
"Ω στε Τασίδης λέγεται ό Τέλης, ό άχώριστος φίλος τού καταχραστοΰ πού άνέφερε ή Κούλα στον Γιάννη Νίλα, τήν περασμένη Κυριακή στοΰ Τζίτζικα.
Περισσότερα γιά τόν Δημήτρη Νίλα, ό διευθυντής τής «Μπομπονιέρας» δέν
ήξερε. .Τόν καληνύχτισα κι’ έφυγα γιά τό σπίτι μου, καταστρώνοντας στό δρόμο τό
πρόγραμμα αναζητήσεων τής έπομένης.
( Συνεχίζεται)

Ξ Ε Ν Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Ι

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ε Φ -Μ Π ΙΆ Ϊ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
--------------------------- Χουάιτχέντ « Ή Ιστορία τοϋ F .B .I.» , κατά μετάφρα-____________________
σιν Άστυφύλακος κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ Β Ο Γ ΙΑ Τ Ζ Η
....... —
—■ .............. —ι. 11 ...

(Συνέχεια έκ τοθ
προηγουμένου)

'Ο άστυνόμος Ρήντ καί δύο υπάλληλοι τοΰ F .B .I . άνέβηκαν στο πίσω κάθι
σμα τοϋ αυτοκινήτου. Οί δύο άστυνομικοί καί ένας άλλος υπάλληλος του F .B .I . σ τέ
κονταν μπροστά στο αύτοκίνητο, ενώ ό Κάφρεϋ έτοιμαζόταν νά άνοιξη την πόρτα τοϋ
αυτοκινήτου καί νά καθίση στο τιμόνι. "Ολοι τους ήταν ώπλισμένοι.'
Γιά μιά στιγμή οί άστυνομικοί είχαν χαλαρώσει την προσοχή τους. Ξαφνικά
τότε παρουσιάσθηκαν τρεις οπλοφόροι, δύο μέ πολυβόλα καί ένας μέ πιστόλι καί
πλησίασαν τό αύτοκίνητο. Πριν προλάβουν νά κάνουν τήν παραμικρή κίνησι οί άστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά στις κάννες των πολυβόλων. Τ ό τε δόθηκε τό παράγ
γελμα «Πϋρ».
Οί γκάγκστερς άνοιξαν πϋρ. 'Η έπίθεσις ήταν τόσο ξαφνική, ώ στε οί αστυνο
μικοί δεν πρόλαβαν νά χρησιμοποιήσουν τά δπλα τους. Οί άστυνομικοί Κρούμς καί
Χέρμανσον, ό άστυνόμος Ρήντ καί ό Κάφρεϋ έφονεύθησαν μέ τήν πρώτη ριπή. Δύο
άλλοι υπάλληλοι τοΰ F .B .I . τραυματίσθηκαν καί ένας διέφυγε τις σφαίρες ώ ς έκ
θαύματος. Μέσα σέ δευτερόλεπτα τέσσερες αστυνομικοί νεκροί καί δύο τραυματίες.
Οί δολοφόνοι πήδησαν μέσα σ’ ένα αυτοκίνητο καί εξαφανίσθηκαν.
Καί ό Νάς, ό άνθρωπος πού οί γκάγκστερς ήθελαν νά άπελευθερώσουν ; Μιά
σφαίρα πού προήρχετο άπό τό δπλο ενός των « άπελευθερωτών» του, τον βρήκε στο
κρανίο καί τον άφησε στον τόπο.
'Η θρασεία έπίθεσις τής Κάνσας Σίτυ άπεδείκνυε τήν θρασύτητα καί τήν τ ε 
λεία περιφρόνησι των γκάγκστερς προς τό κράτος τοΰ νόμου. Άπητοϋντο τώρα
αύστηρότερα μέτρα προς επιβολήν τοΰ νόμου σέ τοπικά καί ομοσπονδιακά επίπεδα.
Έ ν ώ υποβάλλονταν συνεχώς διαμαρτυρίες, οί γκάγκστερς παραβίαζαν καί
πάλι τούς νόμους μέ τήν άπαγωγή ένός πλούσιου πετρελαιοπαραγωγού. 'Η απαγω
γή δμως αύτή άπέδειξε τουλάχιστον δτι κάτι μπορούσε νά γίνη κατά τής άπειλής
τών γκάγκστερς.
*
*

*

Λίγο μετά τά μεσάνυκτα τής 23 ’Απριλίου 1933, ένα φωτάκι άναψε στο ταμπλώ τής κεντρικής ύπηρεσίας τοΰ F .B .I . στήν Ούάσιγκτων, δίνοντας τό σήμα
κλήσεως προς τήν ειδική υπηρεσία διώξεως άπαγωγών. Ό τηλεφωνητής διεβίβασε τό σήμα αυτό στον Χοΰβερ, πού βρισκόταν στο σπίτι του.
'Ο ήχος τοΰ τηλεφώνου ξύπνησε τον Χοΰβερ. "Αρπαξε τό άκουστικό καί μιά
γυναικεία φωνή τοΰ μίλησε. Πίταν ή σύζυγος τοΰ Τσάρλς Οΰρσελ, άπό τήν Ό κ λ α χόμα, πού τοΰ έξιστοροΰσε πώ ς ό σύζυγός της καί ένας φίλος τους, ό Γουώλτερ Τ ζά ρεττ, είχαν άπαχθή μόλις πριν λίγα λεπτά.
'Ο Τσάρλς Οΰρσελ μέ τή σύζυγό του έπαιζαν χαρτιά (μπριτζ) μέ τον Τ ζά ρεττ καί τή σύζυγό του στή βεράντα τοΰ σπιτιοΰ τών Οΰρσελ, δταν δύο ένοπλοι,
ένας μέ πολυβόλο καί ό άλλος μέ πιστόλι, άνοιξαν τήν πόρτα τής βεράντας καί παρουσιάσθηκαν μπροστά τους:
— Ποιος άπό σάς είναι ό Οΰρσελ; ρώτησε ό ένας οπλοφόρος.
’Επειδή κανένας δέν άπαντοΰσε, ό άπαγωγεύς είπε τότε.
— Καλά, θά πάρωμε καί τούς δυό σας. ’
··■■··..
Οί οπλοφόροι συνέστησαν στις δυό γυναίκες νά μή χρησιμοποιήσουν τό τη-
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λέφωνο. "Οταν δμως ή κυρία Οΰρσελ ακούσε τό αύτοκίνητο των άπαγωγέων να ξε
κίνα καί να φεύγη κάλεσε άμέσως τδ F .B .I .
Ό Χοϋβερ πήρε άμέσως τδ γραφείο τοϋ F .B .I . της Ό κλαχόμα καί διέταξε
τούς υπαλλήλους να μεταβοϋν στήν κατοικία της Ουρσελ καί ταυτοχρόνως νά ειδο
ποιήσουν καί την ’Αστυνομία της Όκλαχόμα. Οί υπάλληλοι του F .B .I . είχαν διατα
γές νά συνεργασθοϋν μέ τήν οικογένεια, χωρίς νά προβοΰν σε ένέργειες πού θά δυσχέραιναν τήν επιστροφή των άπαχθέντων. ΤΗταν—καί είναι άκόμα—ή πολιτική τοϋ
F .B .I . νά μήν έπεμβαίνη καί συμβουλεύη τήν οικογένεια νά καταβάλη ή νά μή καταβάλη λύτρα. Αύτδ ήταν ζήτημα της οικογένειας.
Ό Τ ζά ρ εττ έπέστρεψε στδ σπίτι της Ουρσελ .κατατρομαγμένος, ύστερα άπδ
δυδ ώρες. ’Αφηγήθηκε 6τι οί άπαγωγεΐς τράβηξαν κάπου δέκα-δώδεκα μίλλια νο
τιοανατολικά τής πόλεως, τοϋ πήραν 50 δολλάρια, τδν κατέβασαν άπδ τδ αύτοκίνη
το καί συνέχισαν τήν πορεία τους πρδς νότον, έχοντας μαζί τους τδν Ουρσελ.
Τέσσερες μέρες άργότερα, ό Γκάλετ, κάτοικος τής Τούλσα τής Όκλαχόμα,
φίλος των Οΰρσελ, έλαβε ένα δέμα πού περιείχε τέσσερα γράμματα, τδ ένα έκ των
όποιων ήταν γραμμένο άπδ τδ χέρι τοϋ Ουρσελ. "Ενα άλλο ήταν γραμμένο μέ τή
γραφομηχανή καί άπευθυνόταν πρδς τδν Κίρκπατρικ, κάτοικο τής Όκλαχόμα Σίτυ,
πού ήταν έπίσης φίλος των Ουρσελ. Μέ τδ γράμμα αύτδ οί άπαγωγεΐς ζητούσαν
2 0 0 .0 0 0 δολλάρια γιά τήν άσφαλή έπιστροφή τοϋ πετρελαιοπαραγωγού. Έδίδοντο
οδηγίες νά βάλουν τήν κατωτέρω άγγελία στήν έφημερίδα «Νταίλυ» τής Ό κλαχό
μα, έάν οί προτάσεις των άπαγωγέων ήσαν άποδεκτές: «Πωλοΰνται 160 στρέμ
ματα, οικία πέντε δωματίων έν καλή καταστάσει, βαθύ πηγάδι, άγελάδες, εργαλεία,
τρακτέρ, σιτάρι καί χόρτο. 3 .7 5 0 δολλάρια πρδς άμεσον παράδοσιν... 'Ό ροι... θυρίς
Η—807».
Αύτή ήταν ή καθ’ δλα άθώα άγγελία τής έφημερίδος. Περισσότερες οδηγίες
έλήφθησαν άπδ ένα άλλο γράμμα τδ όποιο είχε ταχυδρομηθή άπδ τήν Τζόπλιν τοϋ
Μισούρι. Ό Κίρκπατρικ ξεκίνησε άπδ τήν Ό κλαχόμα έχοντας μαζί του μια τσάν
τα γεμάτη μέ χαρτονομίσματα των 2 0 δολλαρίων, ήτοι συνολικώς 2 0 0 .0 0 0 δολλά
ρια. Οί οδηγίες των άπαγωγέων έτηροΰντο κατά γράμμα, έκτδς άπδ τδ 8τι τδ F .
Β .Ι. είχ ε σημειώσει δλους τούς άριθμούς των χαρτονομισμάτων των λύτρων.
Ό Κίρκπατρικ κατέλυσε στδ ξενοδοχείο «Μ ίλεμπαχ» τής Κάνσας Σίτυ στις
3 0 ’Ιουλίου καί περίμενε μέχρις δτου τδν πάρουν στδ τηλέφωνο, γιά νά τοϋ δώσουν
τις τελευταίες οδηγίες.
’Αργά τδ άπόγευμα ό Κίρκπατρικ πήρε ένα ταξί καί πήγε στδ ξενοδοχείο
«Λα Σάλ». Κατεβαίνοντας έξω άπδ αύτό, πλήρωσε τδν όδηγδ καί προχώρησε μέ
τά πόδια δυτικά. Δέν είχε διανύσει πολλή άπόστασι δταν τδν πλησίασε ένας άγνω
στος καί τοϋ είπε:
—Κύριε Κίνκερ, θά πάρω τή τσάντα σας.
Ό Κίρκπατρικ διαμαρτυρήθηκε,λέγοντας δτι έπρεπε νά τοϋ δώση ένα σημείω
μα γιά νά φέρη πίσω στήν κυρία Οΰρσελ. Ό άγνωστος τοϋ άπάντησε τότε.
—Οί τίτλοι μεταβιβάσεως τοϋ άγροκτήματος θά παραδοθοΰν μέσα σέ δώδεκα
ώρες.
Μετά πήρε τή τσάντα μέ τά χρήματα άπδ τά χέρια τοϋ Κίρκπατρικ καί εξα
φανίσθηκε.
Τήν άλλη βραδυά έφτασε στδ σπίτι του ό Οΰρσελ σώος, άλλά κατατσακισμένος. Ά φ οϋ ξεκουράσθηκε, άφηγήθηκε στούς υπαλλήλους τοϋ F .B .I . τήν ιστορία
τής άπαγωγής του μέ κάθε λεπτομέρεια.
Μετά τήν κάθοδο τοϋ φίλου του Τ ζά ρ εττ άπδ τδ αύτοκίνητο, τοϋ έδεσαν τά
μάτια καί τδν έφίμωσαν. Ξημέρωσε δταν τδ αύτοκίνητο των άπαγωγέων μπήκε σ’
ένα γκαράζ, δπου ό άπαχθείς μετακομίσθηκε σ’ ένα άλλο αύτοκίνητο, τδ όποιο ήταν
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μεγαλύτερο άπό τό πρώτο καί ύπέθεσεν ότι. θά ήταν «μπουΐκ» ή «καντιλλάκ». Τόν
έτοποθέτησαν στο πίσω μέρος τοϋ αυτοκινήτου, πάνω σ’ Ινα χαλί άπλωμένο στο
δάπεδο καί ξεκίνησαν.
Τρεις ώρες περίπου μετά τήν άλλαγή των αύτοκινήτων, έσταμάτησαν σ ’ ένα
πρατήριο βενζίνης, όπου μία υπάλληλος έγέμισε τό τάνκ μέ βενζίνη, χωρίς νά άντιληφθή τον κρατούμενο.
— Π ώς πάνε οί σοδειές; ρώτησε ένας άπό τούς άπαγωγεΐς τήν υπάλληλο.
—’Ά ! τά εισοδήματα της περιοχής έχουν καή άπό τήν άνομβρία, άπάντησε
αύτή. Κάτι όμως μαζέψαμε.
'Ο έπόμενος σταθμός ήταν ένα γκαράζ, όπου ένας άπό τούς άπαγωγεΐς παρετήρησεν ότι ή ώρα ήταν 2 . 3 0 'μ. μ. "Εδωσαν στόνΟΰρσελ ένα σάντουιτς καί ένα φλυτζάνι καφέ καί περίμεναν στή θέσι αύτή μέχρις ότου βράδυασε. Μετά τον πήραν καί
πεζή πήγαν σ’ ένα σπίτι κάπου έκεΐ κοντά, όπου πέρασε τή βραδυά. Τήν άλλη μέρα
τον μετέφεραν σε άλλο σπίτι, πού άπεΐχε είκοσι περίπου λεπτά άπό τό πρώτο. Ά ν τελήφθη πώς θά ήταν άγρόκτημα ή ράντσο, γιατί άκουσε κακαρίσματα άπό κότες,
μούγκρισμα άγελάδων καί γαυγίσματα σκυλιών. "Ακούσε νά αντλούν νερό μ’ ένα
κουβά άπό ένα πηγάδι, τό όποιον ύπελόγιζε νά βρίσκεται νοτιοδυτικά τοϋ σπιτιοΰ.
"Η πιε νερό άπό ένα τενεκεδένιο κύπελλο χωρίς χέρι. Τό νερό είχε μεταλλική γεΰσι.
Σ ’ αύτό τό σπίτι είχε γράψει τό γράμμα προς τον Κάτλερ.
"Ο πως ήταν δεμένος μέ μιά άλυσσίδα, ό Οόρσελ κατώρθωσε νά άνασηκώνη
λιγάκι τό πανί άπό τά μάτια του καί νά κοιτάζη τό ρολόγι του. Σημείωσεν ότι κάθε
πρωί κατά τις 9 .4 5 ' καί κάθε άπόγευμα κατά τις 5 .4 5 ' άκουγε τό θόρυβο μηχανής
άεροπλάνου πού περνούσε πάνω άπό τό σπίτι. Τήν Κυριακή όμως τής 3 0 ’Ιουλίου,
έξ αιτίας μιας δυνατής μπόρας δέν άκουσε τό πρωινό άεροπλάνο. Τήν άλλη μέρα τον
ώδήγησαν σ’ ένα σημείο κοντά στή Νόρμαν τής Όκλαχόμα, καί τόν άφησαν ελεύ
θερο.
Οί ειδικοί υπάλληλοι τοϋ F .B .I . μελέτησαν 6λα αύτά τά στοιχεία πού θυμό
ταν ό Οόρσελ καί κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι ό καλύτερος τρόπος γιά νά προσ
διορίσουν τό σπίτι τοϋ άπαγωγέως ήταν νά συνδυάσουν τήν πληροφορία τής δυνα
τής βροχής καί τής άλλαγής τοϋ δρομολογίου τοϋ άεροπλάνου, τό όποιο δέν άκολούθησε τή συνηθισμένη πορεία του. Ή υπάλληλος τοϋ πρατηρίου βενζίνης είχεν άναφέρει «περί ξηρασίας στήν περιοχή» καί έτσι ό συνδυασμός μιας ξηρής περιοχής καί
μιας πρόσφατης βροχής ήταν σπουδαίο στοιχείο. Μετά άρχισαν ένα συστηματικό
έλεγχο τών άεροπορικών εταιρειών, τών οποίων τά άεροπλάνα περνοΰσαν μέχρι α
κτίνας 6 00 μιλλίων άπό τήν Όκλαχόμα. Ό έλεγχος αυτός συνοδευόταν καί άπό
τή μελέτη τών μετεωρολογικών δελτίων κατά τό χρονικό διάστημα κατά τό όποιο
ό Ουρσελ ήταν κρατούμενος.
Διαπιστώθηκε ότι τήν 3 0 ’Ιουλίου τό άεροπλάνο μιας άεροπορικής έταιρείας,
πού έκτελοΰσε τή γραμμή Φόρτ Γουώρθ-’Αμαρίλλο, είχε άναγκασθή νά παρεκκλίνη άπό τήν πορεία του βορείως, γιά νά άποφύγη μιά καταιγίδα. Ή μετεωρολογική
ύπηρεσία τοϋ Ντάλας άνέφερεν ότι ή περιοχή της ύπέφερεν άπό ξηρασία καί τά σιτη
ρά της είχαν καή,μέχρις ότου τήν 3 0 ’Ιουλίου έβρεξεν επί τέλους. Μέ ένα μικρό υπο
λογισμό αποδείχθηκε ότι, τό πρωινό άεροπλάνο πού άπογειωνόταν άπό τή Φόρτ
Γουώρθ καί τό άπογευματινό πού άπογειωνόταν άπό τήν Άμαρίλλο, έπρεπε νά
ύπερίπτανται καί νά διέρχωνται ύπεράνω ένός σημείου κοντά σ .όν Παράδεισο τοϋ
Τ έ ξας, κατά τήν ακριβή ώρα πού είχ ε σημειώσει ό Οόρσελ.
"Ε τσ ι οί υπάλληλοι τοϋ F .B .I . βρήκαν τό σπίτι πού τούς περιέγραψεν ό Οόρσελ.
’ Ηταν ένα ράντσο τοϋ κυρίου καί τής κυρίας Σάνον, πού ήταν πατρυός καί μητέρα τής
Κάθριν Κέλλυ. Ή Κάθριν Κέλλυ ήταν ή σύζυγος τοϋ διαβοήτου «πολυβολητοΰ»
Κέλλυ,ό όποιος,ώς έλέγετο,μπορούσε νά πετυχαίνη μέ τό πολυβόλο του καρύδια πάνα)
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σέ μιά καρυδιά, σημαδεύοντάς τα άπό ένα φράκτη, πού άπεΐχε είκοσι πέντε γιάρδες.
'Ο Ο υρϊελ άνεγνώρισε τήν κατοικία των Σάνον ώς τον χώρο στον όποιο
έκρατήθη. 'Υπήρχε καί τό πηγάδι, τό τενεκεδένιο κύπελλο χωρίς χέρι καί ή άλυσσίδα μέ την όποια τον είχαν δεμένο. Δεν μπορούσε ποτέ νά ξεχάση τή μεταλλική γεϋσι τού νερού. Οί Σάνον ώμολόγησαν ότι είχαν συνεργήσει στή φρούρησι τού Ουρσελ, καί μαρτύρησαν έκεϊνο τό όποιο ύποπτ ύονταν οί υπάλληλοι '.οΰ F .B .I .,—ότι
δηλαδή οί άπαγωγεϊς ήταν ό Κέλλυ, γαμβρός των Σάνον καί ό ’Ά λμ π ερ τ Μ πέητς.
'Ο Μ πέητς ανακαλύφθηκε στο Κολοράντο, όπου καί συνελήφθηκε. 'Ο Κέλλυ
καί ή σύζυγός του άνακαλύφθηκαν σ’ ενα σπίτι στή Μέμφιδα τού Τένεση, όπου ό
Κέλλυ δροΰσε κάποτε ώς λαθρέμπορος. Τό πρωί της 2 6 Σεπτεμβρίου 1933, οί ει
δικοί υπάλληλοι τού F .B .I . καί ή ’Αστυνομία της Μέμφιδος αίφνιδίασαν τό κρησφύ
γετο τού Κέλλυ. Τόν συνέλαβαν χωρίς όπλο στα χέρια του. Κατατρομαγμένος ό
Κέλλυ μπροστά στούς άστυνομικούς, τούς ικέτευε : «Μή πυροβολήτε, άνθρωποι
τού κράτους, μή πυροβολήτε».
Τό παρατσούκλι πού έδωσε ό Κέλλυ στούς άνδρες τού F .B .I . τούς είχε κολλή
σει για άρκετά χρόνια. Σ τις εφημερίδες, στά περιοδικά, στόν κινηματογράφο καί στο
ραδιόφωνο τούς άποκαλοΰσαν «άνδρες τού κράτους» καί ό τίτλος αυτός άποδείχθηκε ευεργετικός, γιατί αποθάρρυνε τούς κακοποιούς.
'Ο διαπολιτειακός χαρακτήρας τής δράσεως των γκάγκστερς διαγράφηκε
καθαρά μέ τήν ύπόθεσι τού Ουρσελ. 'Ο πετρελαιοπαραγωγός άπήχθηκε άπό τήν
Όκλαχόμα Σίτυ τής Όκλαχόμα, καί έκρατήθη αιχμάλωτος κοντά στόν Παράδει
σο τού.Τ έξα ς.’ 'Η επιστολή γιά τά λύτρα έταχυδρομήθη άπό τήν Τζόπλιν τού Μισούρι. Τ ά λύτρα κατεβλήθησαν στή Κάνσας Σίτυ τού Μισσούρι. Τά χρήματα των
λύτρων κυκλοφόρησαν στόν "Αγιο Παύλο τής Μινεσότα καί μερικά βρέθηκαν στο
Όρέγκον. "Ενα μέρος των λύτρων ήταν θαμμένα μέσα σέ μιά βαμβακοκαλλιέργεια
στο Τέξας. 'Ο ένας άπό τούς άπαγωγεϊς συνελήφθηκε στο Ντένβερ τού Κολοράντο
καί οί άλλοι δύο στή Μέμφιδα τού Τένεση.
*
* *
Κατά τήν περίοδο αύτή ό Χοΰβερ διεξήγαγε καί μιά άλλη μάχη. Αυτή τή φο
ρά, εναντίον ένός σχεδίου πού έπροτείνετο άπό τον γερουσιαστή τής Νέας Ύ όρκης,
Ρόγιαλ Κόουπλαντ, τον όποιον ό Χοΰβερ έ'βλεπεν ώ ς άπειλή κατά τού F .B .I . Ό
Κόουπλαντ ήταν υπέρ τής έπεκτάσεως τού F .B .I . μέ τον διορισμό των άνδρών του
άπό τούς κυβερνήτες έκάστης Πολιτείας. Οί νεοδιοριζόμενοι θά ώνομάζονταν ει
δικοί υπάλληλοι, κατόπιν άποφάσεως τού υπουργού Δικαιοσύνης. Οί ύπό των κυ
βερνητών διοριζόμενοι θά έξεπαιδεύοντο άπό τό F .B .I . καί κατόπιν θά έτοπόθετοΰντο εντός τής Πολιτείας των, όπου θά εργάζονταν προς έπιβολή τών ομοσπονδιακών
νόμων.
Ό Χοΰβερ ύπέβαλεν ενα μακροσκελέστατο υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον
υπουργόν Δικαιοσύνης Κάμμινγκς, διά τού όποιου έτόνιζεν ότι τό σχέδιο Κόου
πλαντ θά κατέστρεφεν όλες τις προϋποθέσεις έπιτυχίας τού F .B .I . στήν άποστολή
του. Οί προϋποθέσεις αυτές ήταν ή άκομμάτιστη εκλογή τών υπαλλήλων του, ή αύστηρή πειθαρχία καί ό συγκεντρωτικός έλεγχος καί διοίκησις.
' «Ο ί υπάλληλοι πόύ θά διωρίζονταν άπό τούς κυβερνήτες τών Πολιτειών, έλεγεν ό Χοΰβερ, θά χρωστούσαν τις θέσεις τους, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, στούς
κυβερνήτες... καί έτσι θά δημιουργηθή μία κατάστασις μέ τάσιν προς έξάρτησιν τής
υπηρεσίας άπό τούς διαφόρους πολιτικούς»,
(Συνεχίζεται)
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«Σέ τρεϊς πράξεις...»
' Γπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Σ. ΠΗΛΟΥ
..........Μέσα στής ζωής τό παράξενο θέατρο οί άνθρώπινες ζω ές φτειάχνουν
ένα σωρό ιστορίες, μικρές, άπίθανες, συνταρακτικές, χαρούμενες ή πονεμένες. Κ ι’
δλα ετούτα τα ποικίλα θεάματα της βιοπάλης έχουνε ενα κοινδ γνώρισμα. Ξεκινάνε
άπδ την ίδια πηγή. Ά π δ την πηγή της ζωής καί της δημιουργίας. Κόσμοι παληοί
πεθαίνουνε καί νέοι γεννιούνται............ Κ ι’ οί άνθρωποι έρχονται καί φεύγουνε,
άφήνοντας πίσω τους κενά πού γρήγορα συμπληρώνονται στοϋ βίου το γοργό κατραμκύλισμα.
"Α ς άνοίξουμε, λοιπόν, της πεζότητος τη φτηνή αύλαία για να παρακολουθήσουμε
άπό κοντά μιά απλή ιστορία, μιά άπό τις πολλές πού γράφουν καί παρουσιάζουν
οί ά ν θρ ω π ο ι..................................., .............................................................................................., . . .
*
*

*

...............Είμαι ένας άστυφύλακας, ένας άπ’ αυτούς πού άνταμώνετε στο δρόμο νά
έκτελοΰν τήν υπηρεσία τους. Είμαι ένας άνθρωπος, δηλαδή, όπως κ ι’ έσεϊς, όπως
οί φίλοι σας καί οί γνωστοί σας. Δέν είμαι ένας «σπουδαίος» άνθρωπος. Είμαι ένας
ταπεινός υπηρέτης σας. 'Η στολή μου δέν είναι δύναμη γιά μένα. Μέ γεμίζει ένα
σωρό καθήκοντα καί ύποχρεώσεις. Πολύ λίγα τά δικαιώματά μου. Σ τέκω στή μέση
αύτοϋ τού άπέραντου άνθρώπινου χείμαρρου μέ μιά συγκεκριμένη εντολή : νά υπηρε
τώ τούς συνανθρώπους μου. Καί κάνω 8,τι μπορώ γιά νά φέρω εις πέρας τήν απο
στολήν μου. Ζώ καί κινούμαι σέ μιά φτωχογειτονιά, πού τήν διατρέχω κάθε μέρα
πολλές φορές. Ξέρω, έναν προς έναν, ολους τούς κατοίκους της. Κ ι’ έκεϊνοι μέ ξ έ
ρουν καί, πάρα πολλές φορές, ζητούν τήν βοήθειά μου. Μήν πάη τό μυαλό σας σέ
σπουδαία πράγματα. Μικρή είναι ή βοήθειά μου. Νά, ας πούμε, σταματώ τ ’ αύτοκίνητα καί βοηθώ ένα γέροντα νά περάση στο απέναντι πεζοδρόμιο, ·. . Δίνω πληρο
φορίες σ’ έναν ξ έ ν ο ... Προσπαθώ 'νά σάς έξασφαλίσω ήσυχο καί άδιατάρακτο
ύπνο. . . Φροντίζω νά διατηρώ τό ρυθμό τής κοινωνικής ζωής σέ νόμιμα πλαίσια. . .
Προστατεύω τή ζωή καί τ ’ άγαθά σας, φυλάω τά σπίτια σας, καί πολλά άλλα τέτοια
μικροπράγματα, γιά τά όποια δέν περηφανεύομαι, γιατί αύτά είναι ή δουλειά μου.
Είμαι ένα τίποτα. "Ο μως, γύρω άπό μένα κινούνται δλα. ’Από τήν γέννηση έω ς τον
θάνατο, δλα τά γεγονότα καί τά φαινόμενα περνούν άπό μένα πριν γίνουν ζωή. Ά π ό
τό πρωί έως τό βράδυ, γυρίζω στούς δρόμους, γνωρίζω άνθρώπους, άκούω ιστορίες
καί σπεύδω νά βοηθήσω δταν ή άνάγκη τό άπαιτήση. Λοιπόν, νά σάς εξομολογηθώ
κάτι : Αύτή ή δουλειά, πού μερικές φορές μέ ταλαιπωρεί καί μέ κουράζει, τήν έχω
άγαπήσει μ’ δλη μου τήν καρδιά. Κ ι’ έχω άγαπήσει πρώτα άπ’ δλα, ένα σωρό πρό
σωπα τής γειτονιάς μου. Κολακεύομαι, μάλιστα, νά πιστεύω δτι κάποια μικρή βοή
θεια καταφέρνω νά τούς προσφέρω κ ι’ έγώ.
Καθώς, λοιπόν, άνοίγει ή αύλαία τής ζωής μέ συναντάτε επάνω στή σκηνή νά
περπατώ ήσυχα - ήσυχα σέ μιά φτωχογειτονιά. Δέν είμαι ό πρωταγωνιστής. Είμαι
ένας κομπέρ, ας πούμε, ένας παράξενος έπιμελητής, σέ χίλιες δυο καταστάσεις,
Έ γ ώ , άπό τήν άκρη τού δρόμου, θά σάς παρουσιάσω μιά ιστορία. Α λλά , πρώτα,
δήτε καλά επάνω στή σκηνή. Φτηνά τά σκηνικά. "Ενα στενό δρομάκι , ,
"Ενα
κλειστό περίπτερο πιο κ ει. . , Ά , ναί, ξέχασα. Κλειστό, γιατί ή ώρα είναι περα
σμένη. "Εχουν περάσει δυο ώρες άπό τότε πού άκούστηκε ή καμπάνα εκείνου τού
μοναστηριού. Δύο μετά τά μεσάνυχτα, "Ο πως βλέπετε, είναι δλα κλειστά καί δια=
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βάτες δέν υπάρχουν στους δρόμους. Μονάχα μια γάτα στέκει κουλουριασμένη στο
πεζοδρόμιο. Αυτό είναι ένα κομμάτι άπό τήν γειτονιά μου. Κ ι’ άπό πάνω ένα ολό
γιομο φεγγάρι καί χίλια δύο άστέρια τριγύρω του. Προσθέστε άκόμα κι’ ένα ελα
φρό άεράκι, πού σπρώχνει τά πεταμένα χαρτιά στο δρόμο, για νά ύπάρχη άνάλογη μουσική υπόκρουση. ’Αλλά, μέ συγχωρεΐτε, πρέπει νά φύγω. Ή πρώτη πράξη
άρχίζει. ’Αρχίζει μ’ ένα ζευγαράκι πού εμφανίζεται άπό τήν άκρη τοΰ δρόμου. « ’Ε 
κείνος» καί «εκείνη» Μιλούν ζωηρά.
—Ά ν τ ε , χριστιανή μου, προχώρα. Τ ί θά γίνη ; Ξημέρωσε.
— Δέν μπορώ άλλο, Νίκο μου. Κουράστηκα. Δυο ώρες τώρα περπατάμε.
— Τ ί θές νά κάνουμε ; 'Υπάρχει άλλη λύση ; Δυο δραχμές έχω στή τσέπη μου.
— Ναί, Νίκο μου. Τώρα βέβαια έχεις δυο δραχμές, άλλ’ δταν ξεκινήσαμε άπό
τό σπίτι είχες δυο χιλιάδες.
— Δηλαδή, τί θές νά πης ;
— Καλά, μήν άγριεύης. Δέν είπα τίποτα.
Μέ συγχωρεΐτε πού επεμβαίνω. Δέν διεπράχθη καμμιά παράβαση. ’Αλλά,
μοϋ έκανε κάποια έντύπωση αύτό τό ζευγάρι. Νάναι άραγε άντρόγυνο ; Καί τί νάγιναν
τάχα οί δυο χιλιάδες πού είχε αυτός στή τσέπη του ; Κλοπή ; ή μήπως ; ..........
— ΤΗταν άνάγκη, Νίκο μου, νά τά -α.ξης δλα ; ’Αφού είδες δτι δέν είχ ες
τύχη γιατί ; ....................
— "Α σε τις θεωρίες, Νίτσα, καί προχώρησε. "Ο ,τι έγινε - έγινε τώρα.
— Μά, τά ξένα λεφτά πού θά τά βρούμε νά τά δώσουμε πίσω ; Δέν καταλα
βαίνεις δτι καταστρέφομαι ;
— "Ε ! ναί, δέν λέω. ’Αλλά, θά τά βολέψουμε. Κάτι θά γίνη. Νά πάρη ό διάολος
κι’ αύτόν μέ τό καρρέ του. Τήν έπαθα σάν αγράμματος. Τέτοια γκίνια δέν τήν έχω
ξαναδή άλλοτε στή ζωή μου. Ά ν τ ε καί σύ, προχώρησε μή μέ νευριάζης περισσότερο.
— Καλά - καλά. Π ρ ο χ ω ρ ώ ............
Ά ν σταματήσω αύτό τό ζευγάρι, γιά νά τό έλέγξω , ποιος ξέρει τί έχω ν’
άκούσω. Θά μού ποΰν δτι δέν έχω δικαίωμα ν’ άνακατεύωμαι στήν ιδιωτική τους
ζωή.
Κ ι’ δμως κάτι κακό προαισθάνομαι. Ξένες σκοτούρες, θά μού πητε. Ναί, έχετε
δίκηο. ’Αλλά οί πιο πολλές σκοτούρες μου, είναι οί σκοτούρες τών συνανθρώπων
μου. Πού νά πήγε άράγε τό ζευγάρι ;
Νάτο, μπροστά σέ μιά κλειστή πόρτα. ’Εκείνος προσπαθεί ν’ άνοιξη, μά δέν
τά καταφέρνει. Καί νευριάζει :
—- Τ ί διάολο έπαθε σήμερα ;
— Γιά δόσε μου ν’ άνοίξω έγώ.
— 'Ο ρίστε, κυρία, Νίτσα. Δοκιμάστε τις ίκανότητές σας.
'Η πόρτα κάποτε άνοίγει. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Ε κ είν ο ς πέφτει ξερός
σέ μιά πολυθρόνα.
— Ουφ ! ’Επιτέλους κάθισα. Τ ά πόδια μου είναι πρισμένα. ’Έ χ ε ι τίποτα
νά φάμε ;
— Κάτι θάχη τό ψυγείο. Περίμενε.
’Εδώ είμαι υποχρεωμένος νά σταματήσω. Δέν έχω δικαίωμα νά παραβιάσω
τό οικογενειακό άσυλο. Ά ς άφήσουμε τό ζευγαράκι νά ξεκουραστη. Έ γ ώ θά συνεχίσω τή σκοπιά μου. 'Η πρώτη πράξη τελείω σε. Ά ς πέση ή αυλαία.
*

* *

<( Σ έ τρεις πράξεις... »
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. . . Καί πάλι είναι βράδυ. ’Ό χ ι τόσο άργά. Είναι έντεκα ή ώρα. Στο ίδιο
κομμάτι της γειτονιάς μου. Τά ίδια σκηνικά. Μονάχα τό φεγγάρι καί τ ’ άστρα λεί
πουν.
Έ χου ν κρυφτή πίσω άπό κάτι πελώρια κατάμαυρα σύννεφα. Συννεφιασμένη
Κυριακή. Ή βροχή οπού νάναι φτάνει. "Ολα γύρω μου προμηνύουν τον έρχομό της.
Τό στενό δρομάκι δεν είναι άπόψε έ'ρημο. Τό διασχίζουν αύτοκίνητα κι’ άνθρωποι
πού πηγαινοέρχονται βιαστικοί. Οΰτε ένα ταξί στη πιάτσα. Κ ι’ ή γάτα λείπει κ ι’
αυτή. Μονάχος έγώ στήν ίδια γωνιά. ’Αστράφτει.
Σ έ λίγο, θά βρέξη. Μά, τί σημασία έχει αυτό για μένα ; Καί συνεχίζω τή
σκοπιά μου. ’Ό χ ι, δεν πρόκειται να χαθώ. Κάπου έδώ θά μέ συναντάτε πάντοτε, νά
γυροφέρνω γύρω άπό τά ίδια σπίτια, στους ίδιους δρομίσκους. Νά μπορούσα νά
καπνίσω ένα τσιγάρο ! ’Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται. "Ενας μεθυσμένος περνά άπό
δίπλα μου :
— Μέ τό μπαρδόν, περικαλώ, τή φωτιά σου.
Χαμογελώ καί τού άνάβω τό τσιγάρο. ’Εκείνος έχει όρεξη γιά κουβέντα. ’Ε 
μένα ή δική μου δουλειά είναι διαφορετική. Τόν καληνυχτίζω καί άποτραβιέμαι.
"Ενας σαρανταπεντάρης βιαστικός καί ταραγμένος μέ πλησιάζει :
— Ποιο είναι τό διανυκτερεΰον φαρμακείο έδώ, παρακαλώ ;
Τού δίνω τήν πληροφορία πού μου ζήτησε. "Ενας φυστικάς μέ τό καλάθι στο
χέρι περνά τώρα άπό μπροστά μου.
— Γειά χαρά !
Τόν χαιρετώ. Καί ξαφνικά ξεσπά ή καταιγίδα.
Οί κεραυνοί καί τ ’ άστροπελέκια έχουν στήσει ένα άγριο καυγά μέ τή βροχή.
Μ ’ άκοΰτε τώρα ; Ε ! ; A ! Δέν θά τά καταφέρετε. Τουλάχιστον μέ βλέπετε ;
Δέν έχει σημασία. Έ γ ώ πρέπει νά τ ’ άκούω καί νά τά βλέπω όλα. Ε σ ε ί ς πρέπει
νά βιαστήτε νά πάτε σπίτι σας, γιά νά μην βραχήτε. Καί προχωρώ. Δέν βιάζο
μαι. Ή βροχή δέν είναι έχθρός μου. Σύντροφός μου είναι. Πολλές φορές κάναμε
παρέα μαζί. Πολλές φορές μου τραγούδησε ένα σωρό παράξενα τραγούδια. Θη
λυκό δέν είναι;
"Ενας καυγάς παρακάτω . . . "Ενα αυτοκίνητο πέρασε κοντά στο πεζοδρόμιο
μέ ταχύτητα, καί, τά νερά πού πετάχτηκαν λέρωσαν τό κοστούμι ένός νεαρού. Θέλει
τά στοιχεία τού οδηγού, γιά νά τού ζητήση άποζημίωση, λέει. ’Έ χ ω κρατήσει τόν
άριθμό τού αυτοκινήτου καί λέω στο νεαρό νά περάση αύριο άπό τό Τμήμα γιά νά τού
δώσω τά στοιχεία πού ζητάει. Κ ι’ ή νύχτα φεύγει βροχερή. 'Απλή πού είναι ή
δουλειά μου! ! ! ! Προχτές έπιασα ένα κλέφτη, πού επιχειρούσε ν’ άνοιξη ένα
μαγαζί. Καί λίγο υστέρα, κάποιος μεθυσμένος πού κρατούσε μαχαίρι, μοΰ είχε
έπιτεθή. Τά κατάφερα καί τόν άφώπλισα, καί τόν πήγα σπίτι του. Τίποτε
άλλο. ’Απόψε επικρατεί ησυχία. Καί μονάχα τής βροχής τό μονότονο άκομπανιαμέντο άκούγεται.
Τήν ίδια ώρα μέσα στο σπίτι «εκείνου» καί «έκείνης» άκούγεται ένας παρά
ξενος διάλογος :
— Βρέχει, Νίκο.
— Καί τί μοΰ τό λές αύτό ; Φθινόπωρο είναι καί βρέχει.
— Έ ! καλά μιά κουβέντα είπα.
— "Ασε τις κουβέντες καί κάτσε νά δούμε τί θά γίνη σήμερα. Λεφτά πού θά
βρούμε ;
— Κ ι’ άλλα ;
— Ναί. Κ ι’ άλλα, Νίτσα. Γιατί ; Μέ τί θά παίξω άμα δέν έχω λεφτά ;
— Είναι άνάγκη νά παίξης καί σήμερα, Νίκο μου ; Δέν μένουμε μαζί άπόψε
σπίτι μας, μιά καί βρέχει ; Νά φάμε, νά μιλήσουμε ήσυχα σάν άνθρωποι ; Κ Γ αν
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θές νά παίξης χαρτιά, έλα νά παίξουμε μαζί. ’Έ χου μ ε τράπουλα. ’Έ λα , άγάπη μου,
μείνε κοντά μου.
— Δεν θάσαι μέ τά καλά σου. Χρειάζεσαι γιατρό φαίνεται. Βέβαια νά............
καθίσουμε σπίτι μας, νά φάμε, νά........ ποϋμε ένα σωρό άηδίες γιά τή βροχή, νά. . . .
κοιμηθούμε μέ τις κόττες. Καί τό πρωινό νά ξυπνήσουμε νωρίς νά πάμε στη δου
λειά. 'Ωραία ζωή. ’Απορώ πώς τήν άντέχουν αύτή τή σκλαβιά μερικοί άνθρωποι.
Δέν μπορώ νά κατάλάβω τί είδους ομορφιά βρίσκουν στην οικογένεια. 'Έ ν α ............
σπιτάκι μικρό, δυο - τ ρ ί α ..........κουτσούβελα πού νά σοϋ ζαλίζουν τό μυαλό μέ τις
φωνάρες τους. Ό ιδ ιο κ τή τη ς............ νά ζητάη τό νοίκι καί νά μήν έ'χης νά τοΰ τό
δώσης, καί πάει λέγοντας.
— ’Αγάπη μου, δέν έχεις δίκηο.
— "Ακούσε, Νίτσα, καί κατάλαβέ το, μιά γιά πάντα. Έ γ ώ είμαι άλλος άν
θρωπος. Δέν πρόκειται νά μουχλιάσω μέσα σ’ ενα τετράγωνο δωμάτιο, περί-,
μένοντας τήν πρώτη τοΰ μηνός νά πληρωθώ, καί άγοράζοντας λαχεία. Ξύπνα. 'Ο
κόσμος . προχωρεί.
—- Νά προχωρήσουμε κ ι’ έμεΐς, Νίκο μου. Δέν είπα νά μήν προχωρήσουμε.
Δέν σοϋ ζήτησα νά μουχλιάσης μέσα σ’ ένα δωμάτιο. Σοϋ ζήτησα νά φτειάξης κάτι
γιά τον εαυτό σου καί γιά τά παιδιά σου. Μέ 'ιδρώτα τοΰ προσώπου σου,. ’Έ τ σ ι κά
νουν σί άληθινοί άνδρες.
— Ποιά... «παιδιά μου» χριστιανή μου;
— Αύτά πού θά κάνης, Νίκο μου.
— Δηλαδή, ποΰ τό πάς;
— Πουθενά δέν τό πάω. Κάποτε δέν θά παντρευτούμε; Τ ί θά γίνη τότε;
—”Α ! 'Ώ σ τ ε εκεί τό πάς. Στή κουλούρα. ’Ε κ εί πού τό πάτε όλες οί γυναίκες.
Δέν πρόκειται έγώ νά παντρευτώ. Κατάλαβες;
— Μά, κάποτε, άγάπη μου, μιλούσες κάπως διαφορετικά. 'Όταν πρωτογνωριστήκαμε ήσουν άλλος άνθρωπος. Πόσα λόγια μοΰ έλεγες τ ό τ ε ! ! ! Μου μίλαγες
γιά ένα σπιτάκι φτωχικό πού τό λούζουν φεγγαριάτικες άχτΐδες... Γιά μιά εύτυχία
παντοτεινή, πού δέν θά τή διακόψη ούτε ό θάνατος... Γιά μιά γαλάζια άγάπη, όπου
τό δάκρυ δέν βρέχει τό μάγουλο κ ι’ ό άναστεναγμός δέν ταράζει τή ψυχή.
— Παράτα με, Νίτσα, σέ παρακαλώ, παράτα με μέ τίς άνοησίες σου. Τ ό τε....
Τ ό τε... είμαστε παιδιά. Τ ό τε.,.ν α ί! ήταν ή πρώτη μας γνωριμία!.. Τ ί ήθελες νά σοϋ
λέω ; Μοιρολόγια; Τώρα όμως...
— Κ ι’ έκεϊνα τά λόγια σου, τί έγιναν, Νίκο μου, άγάπη μου; Τά πήρε ό
άνεμος;
Σηκώθηκε άγέρας ξαφνικά. Καί κάνει κρύο. Παράξενη ποδναι αύτή ή ν ύ χ τα !!!
Πόσο, γλυκός είναι ό ύπνος! Τ ί νά γίνωνται άραγε τά παιδιά μου; Νά τον σκέπασε
άράγε τό Δημήτρη ή γυναίκα μου; Ε ίχ ε λιγάκι πυρετό χτές, κι’ έβηχε σήμερα. Μήν
ξεσκεπάστηκε; Δέν πρέπει νά κοιμηθώ. Αύριο πρωί - πρωί πρέπει νά πάω νά πλη
ρωθώ γιά νά τοΰ άγοράσω κι’ εκείνο τό παιγνιδάκι πού τοΰ ύποσχέθηκα. Νάναι
άράγε ακριβό ;
— Νίτσα, έχεις δ ίκ ιο !!!
— Τ ί είπες, άγάπη μου;
— Ναί, έλα κάθησε εδώ κοντά μου. "Ημουνα λίγο νευριασμένος προηγουμένως.
Συγχώρεσέ με. Θέλεις τσιγάρο ;
—“Οχι, Νίκο μου. Νά σοΰ φτειάξω ένα καφέ;
—"Οχι. ’Έ λ α κάθησε κοντά έδώ. Έ ν τ ά ξ ε ι! Λοιπόν, ή Νίτσα μ ου! ! ! Καί της
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χαϊδεύω τά μαλλάκια, και τής ψιθυρίζω οτι τήν άγαπώ πολύ! ! ! Κουτό κορίτσι!!
Π ώς σοϋ πέρασε ή ιδέα δτι άλλαξα; Καί βέβαια θά παντρευτούμε.
—’Αλήθεια λές, άγάπη μου;
— Ναί, Νίτσα, άλήθεια, λέω. ’Αμφιβάλλεις; "Ο μως, τί νά σου π ώ ; Χρεια
ζόμαστε καί λεφτά βέβαια. Τ ί θάλεγες αν δοκίμαζα τήν τύχη μου γιά τελευταία
φορά;
— Νά παίξης ;
— Ναί, νά παίξω. ’Αλλά, γιά τελευταία φορά.
— Μοϋ τ ’ ορκίζεσαι;
— Σ τ ’ ορκίζομαι.
Στην άγάπη μας;
— Στήν άγάπη μ α ς!
— Νάξερες πόσο μέ κάνεις ευτυχισμένη ! Νάξερες πόσο σέ λατρεύω ! Πόσο
υπερήφανη είμαι γιά σένα ! ! !
— Νίτσα, είσαι καλό κορίτσι καί σ ’ άγαπώ. Συγχώρεσέ με γιά τον άσχημο
τρόπο μου.
-— Μά, τί λόγια είναι αυτά, άγάπη μου; Είσαι έκεΐνος πού άγαπώ καί τ ί
ποτα καί κανείς δεν μπορεί νά μάς χωρίση.
— Λοιπόν, θά παίξω καί σήμερα. ’Έ τ σ ι δεν είπαμε;
—’Έ σ τ ω , άφοΰ σ’ ευχαριστεί. ’Αλλά, γιά στάσου. Μέ τί λεφτά θά παίξης;
—’Αλήθεια. Αυτό δέν τό σκέφθηκα. Πού νάβρω λεφτά; Πού νάβρω;
Μεσολαβεί δυο λεπτών σιωπή, πού τη διακόπτει ξαφνικά «εκείνος».
— Νίτσα; Δέν μοϋ λές κάτι;
— Τ ί πράγμα, άγάπη μου;
—"Ε χεις μαζί σου τά κλειδιά τού μαγαζιού;
— Τ ά χω , άλλά γιατί;
— Πόσα λεφτά έχει τό ταμείο;
— Τ ί θές νά πής, Νίκο μου;
— Τίποτα, απλώς ρωτώ. Πόσα λεφτά έχει τό ταμείο;
— Τ ί έρώτηση είναι αυτή;
— Σ έ ρωτώ πόσα λεφτά έχει τό ταμείο. Θά μοΰ πής; Ναί; ή όχι;
— Μη θυμώνης, Νίκο μου. Θά σοΰ πώ. ’Αλλά γιατί ρωτάς;
— Βρέ, κουτό κορίτσι, δέν κατάλαβες; "Ενα δάνειο θά κάνουμε...
. — Τ ί πράγμα;
— Είπα ένα δάνειο, θά κάνουμε. "Ενα μικρό δανειάκι.
— Μέ ποιόν τρόπο; Π ώ ς;
— Μά, τό πράγμα είναι άπλούστατο, άγάπη μου. Θά πάμε στο μαγαζί, θ’
άνοιξης τήν πόρτα μέ τό κλειδί πού έχεις, καί θά πάρουμε άπό τό ταμείο τρία - τέσ 
σερα χιλιάρικα.
— Π ώ ς; Τ ί είπες, Νίκο; "Ακόυσα καλά;
—’Αγάπη μου, γιατί νεύριασες; "Αν μ ’ αγαπάς δέν θ’ άρνηθής νά μέ βοηθήσης.
Πρόκειται γιά τή ζωή μας, γιά τό μέλλο μας, γιά τό σπιτάκι μας.
—”Αδικα έπιμένεις. Αυτό ποτέ δέν θά γίνη.
— Μά, τί κακό βρίσκεις; Αύριο πρωί θά ξαναβάλουμε τά λεφτά στή θέση
τους. Δέν θά μάθη τίποτε τ ’ άφεντικό σου, άφοΰ λείπει σέ ταξίδι κ ι’ άφησε στά χ έ
ρια σου τό μαγαζί.'
— Ναί, άφησε στά χέρια μου τό μαγαζί του γιατί πιστεύει ότι είμαι τίμια
κοπέλλα. Γιατί μοΰ έχει έμπιστοσύνη. " Ε ! λοιπόν, αυτήν τήν εμπιστοσύνη του ποτέ
δέν πρόκειται νά προδώσω. Μοΰ ζητάς νά τον κλέψω;
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— Γ ια τί; Μ ήπως είναι ή πρώτη φορά; Ξεχνάς τις δυο χιλιάδες; Τό πεντακοσάρικο; Φοβάσαι μή ατριτώση» τδ κακό;
—“Οχι. Ποτέ. Ποτέ. Δείρε με. Δ ιώ ξε με, σκότωσέ με. Αύτό δμως ποτέ δέν
θά τό κάνω. ’Αρκετό κακό μοϋ έκανες μέχρι σήμερα..
'Η βροχή ξανάρχισε. Νάχη διαβάσει άράγε, ό Ντΐνος μου; Θά ξυπνήση
αύριο νωρίς γιά τό σχολείο του; Χειμώνιασε καί θέλει παπούτσια, κ ι’ έχει ανάγκη
άπό βιβλία τό φτωχό μου άγόρι. Πόσο λαχταράω νά τό δω μιά μέρα μεγάλο άνθρωπο
στη κοινωνία! ! ! Μούσκεψα. Έ πότισεν ή βροχή τη στολή μου. Νοιώθω ρίγη. ’Αλλά,
τί σημασία έχει αύτό; “Εχουν τόσοι άνθρωποι τήν ανάγκη μ ο υ !! Καί τό ζευγα
ράκι. Τ ί νά έγινε άράγε; Μήν βιάζεσθε. Κάποτε θά σάς τό παρουσιάσω κι’ αυτό.
Στή τρίτη, όμως, καί τελευταία πράξη. Τώρα, καί πάλι αύλαία.
*
* *
Καί πάλι έ γ ώ ! Μιά άλλη μέρα όμως. Δέν βρέχει. Ούτε είναι νύχτα. Σούρουπο
είναι. Χιλιάδες γκρίζες πινελιές βάζει κάποιο άόρατο χέρι έπάνω στον πίνακα της
φύσεως. Κ ι’ ολα γύρω χλωμιάζουν. 'Η πόλη χάνεται σιγά - σιγά.
Σκοτεινιάζει. “Ομορφη στιγμή αύτή, καθώς οί άνθρωποι άποθέτουν τά σύ
νεργα τής δουλειάς τους καί γυρνούν φορτωμένοι μέ ψώνια στά σπίτια τους. Μεγάλη
κίνηση έξω . Δέν βλέπετε; “Ανδρες, γυναίκες, παιδιά, μαθητές, μικροπωλητές, λο
γιώ ν-λογιώ ν διαβάτες. Κ ι’ άνάμεσά τους έγώ. Προσέχω, έπιβλέπω, άγρυπνώ.
“Οχι καί πάλι σπουδαία πράγματα. Μιά προσπάθεια γιά νά ωφελήσω. Δικά μου
προβλήματα δέ μέ άπασχολοϋν. Αυτά τά πλήθη πού πηγαινοέρχονται μέ ένδιαφέρουν. Θέλω νά τά βλέπω ήσυχα, χαρούμενα, νά εύημεροΰν. Είμαι λιγάκι κουρασμένος,
άλλ’ αύτό δέν έχει σημασία γιά τήν ιστορία πού σάς άφηγοΰμαι.
Ή προχτεσινή βροχή στάθηκε ή αιτία ν’ άρρωστήσω. Κομμένα είναι τά γό
νατά μου. ’Αλλά μήν άνησυχήτε. Τ ή δουλειά μου θά τήν κάνω κανονικά. Μιά παρε
ξήγηση σ’ ένα τρόλλεϋ. Δυο κύριοι πιάστηκαν στά χέρια καί θέλανε νά άλληλομηνυθοϋν. Τούς συμφιλίωσα καί έφυγαν, κουβεντιάζοντας φιλικά.
Σ έ μιά ώρα ή υπηρεσία μου τελειώνει. “Ο μως, δέν θά πάω σπίτι μου, γιατί
ένα γεροντάκι στή γειτονιά μου είναι έτοιμοθάνατο. Δέν έχει κανένα στον κόσμο.
Καί πρέπει νά πάω έγώ. Καί προχωρώ. Σκοτείνιασε. Χιλιάδες φώτα άναψαν τρι
γύρω μου. "Ομορφη πού είναι ή ’Αθήνα τή ν ύ χτα !! Καί πόση πρόοδος!! Πόσοι
καινούργιοι δρόμοι, πλατείες, πάρκα, σπίτια πολυώροφα!! Είμ α στε ένας σφριγηλός
λαός. Μέσα σέ πολύ λίγα χρόνια έπετελέσαμε θαύματα. 'Η ’Αθήνα έγινε άγνώριστη.
Σάν ευρωπαϊκή μεγαλόπολη. Θυμάμαι, σάν έκανα τό πρώτο τετραώρό μου, αύτοί
οί δρόμοι είχαν τά χάλια τους. Σάν νά ξεφύτρωσε μιά καινούργια γειτονιά. Σ τ ’ άλήθ εια !! Είμα στε ένας σπουδαίος λαός. “Α ς γκρινιάζουμε. Προχωρούμε. Προχωρή
σαμε πολύ. ’Ε γώ πού γυρνώ άδιάκοπα στούς δρόμους καί βλέπω καί άκούω τόσα
πράγματα, τό διαπιστώνω μέ συγκίνηση.
Ή ώρα είναι έννιά καί τέταρτο. 'Ο παράξενος χορός τών ώρών συνεχίζεται.
Καί ξαφνικά, κάτι ταράζει τήν σιωπή... Μιά διαπεραστική γυναικεία φωνή σχίζει
τό πέπλο της νυχτερινής γαλήνης.
— Βοήθεια... Βοήθεια...
’Ακούσατε ό,τι άκουσα; Μιά γυναικεία φωνή. Ζητάει βοήθεια. Σ έ μένα άπευθύνεται. ’Εμένα φωνάζει. “Α ς βιαστώ.
Τ ί νά συμβαίνη, άράγε; Βλέπω κόσμο συγκεντρωμένο, έξω άπ’ ένα σπίτι.
Κ ι’ άπό μέσα άκούγεται θόρυβος. Σάν νά γίνεται καυγάς.
■
— Συγνώμη, κύριοι.
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’Ανοίγω δρόμο άνάμεσα στο πλήθος καί στέκω έ'ξω από τήν πόρτα. Τή κτυπώ.
Μιά άγριεμένη άνδρική φωνή ρωτά:
— Ποιος είναι;.
—Ά ν ο ΐξτε κύριε, ’Αστυνομία, τοΰ άπαντώ.
— Τ ί θέλετε; μέ ξαναρωτά.
—Ά ν ο ΐξτε τήν πόρτα, παρακαλώ, επιμένω.
—Τ ί θέλετε; Δέν άνοίγω. Δεν έχετε δικαίωμα να μ’ ένοχλήτε.
Μά τήν ίδια ώρα άκούγεται μιά διακεκομμένη, χαμηλή γυναικεία φωνή:
— Για τό Θεό, άνοΐξτε. Μέ μαχαίρωσε.
— Σκάσε, Νίτσα. Τό κλειδί τοΰ μαγαζιού που τώ χεις;
Μέσα έγινε ένα άδίκημα. "Ενας άνδρας μαχαίρωσε μιά γυναίκα. Κτυπώ καί
δέν μου άνοίγουν. Κ ι’ όμως πρέπει νά μπώ. Τά λεπτά είναι πολύτιμα. Στρέφομαι
σ’ έναν άπό τό πλήθος :
— Ξέρετε αν ύπάρχη άλλη είσοδος στο σπίτι;
—Ναί, κύριε πόλισμαν. 'Υπάρχει μιά άλλη πόρτα στο πίσω μέρος. Στο βάθος
τοΰ κήπου, μοϋ άπαντά.
— Συνεχίστε σείς νά κτυπάτε τήν πόρτα, γιά νά μήν μπορέση νά βγή έξω ,
φωνάζω στο πλήθος.
Τραβώ γιά τήν αύλή. Πηδώ τό μανδρότοιχο καί σπεύδω προς μιά μικρή
πόρτα πού είναι άπέναντι. Β ά ζω τό χέρι στο πόμολο καί γυρίζω. Εύτυχώς ε ί
ναι άνοικτή καί μπαίνω. Μά, ξαφνικά δέχομαι τήν επίθεση. Μέ κτυπά μ’ ένα
ξύλο στο πρόσωπο καί καθώς κλονίζομαι, κάνει νά φύγη. Τό πρόσωπό μου
γεμίζει αίματα. Νοιώθω μιά έντονη ζάλη. Μά, δέν πρέπει νά πέσω. 'Ό λα στριφο
γυρίζουν γύρω μου. Είναι άνάγκη νά προχωρήσω. Π ιέζω τον έαυτό μου καί, μπαί
νοντας στο σπίτι, άντικρύζω τή κτυπημένη γυναίκα στο πάτωμα. Σκύβω, τήν παίρνω
στά χέρια μου καί τραβώ κατά τήν κεντρική πόρτα. Τήν άνοίγω καί παραδίνω τήν
πληγωμένη γυναίκα σ’ ένα συνάδελφό μου, πού στεκόταν άπ’ έξω επιχειρώντας νά
σπάση τήν πόρτα.
— Νά τήν πας άμέσως στο Νοσοκομείο συνάδελφε, τον παρακαλώ. Καί κάνω
νά φύγω. Μά, εκείνος μέ τραβά άπ’ τό μανίκι τής στολής.
— Πρέπει καί σύ νά πάς όμως, συνάδελφε. Είσαι κτυπημένος, μου ψιθυ
ρίζει.
’Αλλά έγώ δέν άκούω. Ξαναμπαίνω γρήγορα στο σπίτι καί βρίσκομαι στή μικρή
τετράγωνη αύλή. "Ολα έτοϋτα έγίνηκαν μέ κινηματογραφική ταχύτητα. Μέσα σ ’
έλάχιστα δευτερόλεπτα. Κ ι’ ό δράστης; Ποϋ νάχη πάει άράγε; Γυρίζω τό βλέμμα
μου έδώ καί ’κεΐ, σκουπίζοντας άπ’ τά μάτια μου τό αίμα πού έξακολουθοΰσε νά
τρέχη. "Ωσπου τον άνακαλύπτω. Τον βλέπω έπάνω στήν ταράτσα ν’ έπιχειρή νά
πηδήση στο διπλανό σπίτι. ’Ανεβαίνω γρήγορα τά σκαλιά καί (βρίσκομαι άπέναντί
του. Ε κ είν ο ς τρομοκρατείται καί κάνει τήν τελευταία προσπάθεια γιά νά ξεφύγη.
’Αλλά, αύτή ή άπεγνωσμένη προσπάθειά του στέκεται μοιραία. Πέφτει άπό τήν
ταράτσα στο έδαφος καί τραυματίζεται. Κατεβαίνω καί τον πλησιάζω. Σκύβω
έπάνω του. Τό βλέμμα του είναι τρομαγμένο.
— Τ ί θά μοϋ κάνης; μέ ρωτά.
Δέν προσέχω τά λόγια του. Τον παίρνω στήν άγκαλιά μου μέ κόπο καί τρικλί
ζοντας βγαίνω στό δρόμο. Τον άκουμπώ στο έδαφος.
— Δέν μπορώ νά περπατήσω, ψιθυρίζει.
— Δέν πειράζει... Στηρίξου έπάνω μου, τοΰ λέω.
Τά πλήθη κινούνται μέ έχθρικές διαθέσεις έπάνω του.
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— Νά μή τον πειράξη κανείς, σας παρακαλώ. Είναι τραυματισμένος, ψιθυ
ρίζω, καί χάνω τις αισθήσεις μου.
*
* *
Τό κατάντημα ένός χαρτοπαίκτη...
'Ο Νίκος καί ή Ν ίτσα... Τ ι παράξενο ντουέττο! ! ! ’Εκείνη μια ονειροπαρμένη
κοπέλλα, πού άγάπησε παράφορα τύν πρώτο τυχόντα για νά τον παντρευτη καί,
δίχως νά σκεφτη τίποτα, του τά έδωσε δλα. Τ ’ δνειρο, τό γαλάζιο όνειρο χιλιάδων
κοριτσιών γιά ένα ευτυχισμένο λευκό σπιτάκι, τήν παρέσυρε στήν καταστροφή.
Κ ι’ εκείνος... ’Ώ ! ’Ε κ ε ίν ο ς !!!... Οδτε όνειρα έκανε ποτέ, οδτε ιδανικά είχε.
Έ π ή ρ ε τ ’ άγια καί τά όσια της καρδιάς της καί τά έκαμε έμπόριο. Σπατάλησε ολό
κληρη τήν προίκα της κι’ ύστερα τήν έσπρωξε στήν κλοπή. Πόσο θλιβερός ό άπολογισμός αύτης της άγάπης! ! ! . . .
Κ ι’ άνάμεσά τους ό άστυφύλακας, πού δεν είχε καμμιά σχέση μ ’ αυτούς, πού
δεν έφταιξε σέ τίποτα καί πού, δμως, κόντεψε νά χάση τή ζωή του, έκτελώντας
τήν υπηρεσία του.
*
* *
Τώρα ή σκηνή είναι άδεια. ’Ε γ ώ λείπω. Στή θέση μου είναι ένας άλλος συνά
δελφος. ’Ίδιος μέ μένα. Μέ τήν ίδια στολή, μέ τά ίδια δημόσια είδη, μέ τά ίδια ιδα
νικά. Λέγεται Κώ στας. Κ ι’ είναι άπό τήν ’Ή πειρο. Οικογενειάρχης είναι κι’ αυτός.
Κ ι’ έχει τέσσερα παιδιά. Συνεχίζει τήν ίδια σκοπιά πού άφησα έγώ , καθώς μετα
φέρθηκα στό νοσοκομείο. Τ ί; Δεν τόν βλέπετε; Ά ν ο ΐξτε τά παράθυρά σας καί κοι
τά ξτε κατά τό δρόμο. Θά τόν ανταμώσετε. "Οσο γιά μένα, μιά άλλη φορά θά βρώ
τήν εύκαιρία νά σάς παρουσιάσω μιά άλλη ιστορία.
'Ιστορίες της ζ ω ή ς ! ! ! ! . .. Μικρές, άπίθανες, συνταρακτικές, χαρούμενες ή
πονεμένες. 'Ό λα άλλάζουν στον άνθρώπινο βίο. Μονάχα ό άστυφύλακας στέκει
πάντα εκεί, στήν ίδια θέση, πρόθυμος νά σάς προσφέρη τή βοήθειά του. ’Έ τ σ ι,
καθώς πέφτει ή φτηνή αύλαία της πεζότητας, έκεΐνος δεν έγκαταλείπει τή σκηνή.
Μένει έκεΐ γιά νά έπιμεληθή τό έπόμενο έργο.
Σ ’ Αύτόν άφιερώνω απόψε τό φτωχικό μου ήμερολόγιο.
Σ. Π Η Λ Ο Σ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ» σάς δίνουν έκλεκτή
πνευματική τρ ο φ ή .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΏΣΤΗΣ Π Α Λ Α Μ ΑΣ
Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ ΤΩ Ν Ε Θ Ν ΙΚ Ω Ν ΕΞΟ ΡΜ Η Σ ΕΩ Ν Κ Α Ι
Ε ΙΚ Ο Σ Ι ΧΡΟ Ν Ω Ν ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ Τ Ο Υ
--------------------------

'Υπό 'Υ-αστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

--------------------------

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

»Αύτοί οί στίχοι, δεν είναι στενά, έπικαιρικά εθνικοί καί πατριωτικοί. Μέ
πνοή προφητική διαγράφουν τον ψυχικό καί ιδεολογικό χώρο μέσα στον όποιο πέρνει πάντα τήν πλατειά της άνάσα ή έλληνική ψυχή, κάθε φορά πού κάτι μεγάλο καί
γενναίο πρόκειται ή πρέπει να πράξει. Εκφράζουν μια άέναη επαγρύπνηση. Ό Παλαμάς, ήταν άνοιχτομάτης καί δεν ξεγελιόταν άπό ωραία, ίσω ς, μά χιμαιρικά ιδα
νικά. Πίστευε πώς « ... τά Ιθνη πάντα θά ζοϋν, παντοτινά θά ιδροκοπάν, ό άγώνας
—πάντα γιά τό μεγάλωμα—γιά τή δύναμη. Π ίσω άπ’ τ ’ άγρίμια κυνηγοί, κισσοί
στά δέντρα άπάνου—παντοτινά οί καταχτητές. Πάντα οί καταχτημένοι.—’Ά μ οια 
στοι, πρώτα, άντίμαχοι, κι’ υστέρα ταιριασμένοι—μέσ’ στον άτέλειωτο χορό γιά
τον οχτρό πού θάρθει-—κ ι’ αυτός μέ τήν αράδα του στο πλήρωμα του χρόνου—νά
φάει καί τόν καταχτητή καί τον καταχτημένο». Μέσα σ’ αύτή τήν έξελικτική κίνη
ση τής ιστορίας πού είναι μαζί καί παλινδρομική καί άκίνητη (κάτι πού τό άγνόησε όλότελα ό Μαρξισμός, γ ι’ αυτό σήμερα άναγκάστηκε νά παρατήσει τά παληά
του συνθήματα καί νά παρουσιαστεί σχετικός καί παραλλαγμένος) «καί πάντα θά
υπάρχω έ γ ώ—ή έλληνική ψυχή». Αύτή ήταν άνέκαθεν ή βασική στάση τοΰ Παλαμά- αύτή ή ουσία του «ελληνικού καί εθνικού έγώ », χρωμάτιζε καί έτρεφε όλες τις
ιδέες τοΰ Παλαμά, άκόμη κι’ έκεΐνες πού τού τις έφερναν τά καινούργια, μπροστά
του, καί καμμιά φορά τού τις έρριχναν άπό τό παράθυρό του, μέσα στο κελλί του,
μαζί μέ τις εντυπώσεις καί τό ταχυδρομείο τής ήμέρας.. ’Έ τ σ ι θά πρέπει νά τόν
άντικρύζουμε τόν Παλαμά: μέσα στήν αδιάσπαστη έθνική του ενότητα καί τήν έλ
ληνική του γνησιότητα. Πέρα άπ’ αύτά, δ, τι παρουσιάζεται γιά «Παλαμάς» δέν
είναι παρά προβολές ψεύτικων παλαμικών ομοιωμάτων, κατάλληλες γιά εκδηλώ
σεις καί διαδηλώσεις πού ξέρουμε σέ τί άποβλέπουν...».
*

*

*

Αύτά παρατηρεί ό κ. Καραντώνης. Τό δεύτερο σημείωμα άνήκει στον γνω
στόν συγγραφέα καί δημοσιογράφο κ. Μ. Παπαστρατηγάκη. Ύ π ό τόν τίτλον « Κ ω σ τ ή ς Π α λ α μ ά ς», ό κ. Παπαστρατηγάκης γράφει στήν « ’Ακρόπολη» τής
3ης Μαρτίου, μέ τήν σαφήνεια καί τήν έμπεριστατικότητα πού τόν διακρίνουν :
«Πριν άπό είκοσι χρόνια, στις 27 Φεβρουάριου 1943, πέθανε ό Κ ω στής Πα
λαμάς. 'Υψώνουμε σήμερα τήν ψυχή μας στήν ιερή μνήμη του καί θέλουμε νά δια
κηρύξουμε, σάν εύλαβική προσφορά, μιάγ άλήθεια πού προσπαθεί νά μήν τήν άφήση νά φανή καί νά άστράψη ή προπαγανδιστική σκοπιμότης τής άκρας άριστεράς.
Μιά είναι ή προσπάθειά τη ς: Νά παρουσιάση καί τόν Παλαμά, τόν μεγάλο έθνικό
μας ποιητή—αυτόν προ πάντων !—σάν «σύντροφο» καί «γκρεμιστή» καί «άντιστακό», μέ τήν έλπίδα δτι θά μπορέση έτσι μέ τήν προβολή τοΰ πατριδολάτρη ποιητή,
νά παρουσιάση εθνικόν τόν άγώνα της. Ή πρώτη προσπάθεια εκδηλώθηκε στήν κη
δεία τοΰ Παλαμά, μέ τόν τεχνητό καί έπίδεικτικό θόρυβο. Τήν έβάφτισαν «άντιστασιακή πράξη». 'Ύ στερα άκολούθησε ένα βιβλίο τοΰ Ν. Ζαχαριάδη, « Ό ’Αλη
θινός Παλαμάς», πού τό προλόγιζε ό Γ . Ζέβγος. Έ π ή ρ ε ό Ζαχαριάδης τό «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου», διάλεξε δσους στίχους ήθελε, άπό δώ κ ι’ άπό κ εΐ, εφάρμοσε γιά
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τήν άνάλυσή τους καί τήν κριτική τους εκτίμηση τή μέθοδο του «διαλεχτικοϋ ύλισμοΰ» καί μας παρουσίασε ένα Παλαμά «βαθυστόχαστο» πού «συνέλαβε—καθώς
έγραψε ό Ζέβγος—καί έξέφρασε ποιητικά το νόημα τοϋ ιστορικού καί «διαλεχτικοϋ
υλισμού». « Ό Ζαχαριάδης—μάς λέει άκόμη—μάς έμφανίζει έναν Παλαμά,πού σ’ αυτό
»τό μεγαλότολμο πέταμα είναι άπολυτρωμένος άπό τα ίδεαλιστικά δεσμά καί άντι«κρύζει καί άπεικονίζει τον κόσμο στην πραγματική, στην υλική του υπόσταση, στη
»ροή, την κίνηση καί τήν άλλαγή του, σάν διαλεχτικός υλιστής φιλόσοφος». Καί
στο τέλος, γεμάτος χαρά ό προλογιστής μάς βεβαιώνει πώς ό Ζαχαριάδης «προ
σθέτει έναν καινούργιο γίγαντα πολεμιστή», στις γραμμές τους, τον ποιητή Παλαμά.
»Αύτό ή τα ν! Κάτι σάν άναγκαστική στρατολογία ή καί σάν έπίταξη. 'Ό σο
γιά τό Ζαχαριάδη, άφοΰ κατηγορεί τήν «ποικιλόμορφη άντίδραση» πού «έταξε βα
σικό σκοπό της νά παρουσιάση τον Παλαμά στρατιώτη καί άγωνιστή τοϋ μεγαλοϊδεάτικου σωβινισμοΰ καί στυλοβάτη τής άστικοτσιφλικάδικης κυριαρχίας καί λαϊκής
ληστείας», υποστηρίζει πώ ς ό «πραγματικός» Παλαμάς, παρ’ όλες τις έλλείψεις,
τούς δισταγμούς, τήν άναποφασιστικότητα καί συχνά τήν άσυνέπειά του, δέν είναι
τέτοιος. Καί πρέπει νά τόνε φυλάξουμε, νά τόνε κρατήσουμε καί νά τόνε δείξουμε
τέτοιον πού είναι στήν πραγματικότητα». Τον παρουσιάζει, λοιπόν, σάν «πραγμα
τικό πρωτοπόρο», σάν «κοινωνικό πρωτεργάτη», σάν «κοινωνική δύναμη», σάν «άναφαίρετο χτήμα τοϋ έργαζόμενου έθνους», σάν «λαϊκό άγωνιστή». Ό Παλαμάς,
μάς λέει ό Ζαχαριάδης, είναι «διαλεχτικός». Κ ι’ οί δυό τους, Ζέβγος καί Ζαχαριά
δης, τον ήθελαν όραματιστή τοϋ «ξεσηκώματος» τοϋ 1944. Ό ραματιστή τοϋ Δ ε 
κέμβρη !
«Βέβαια, δέν άντέχουν σέ άνάλυση παρόμοιες άντιλήψεις πού τις υπαγόρευε
ή κομματική προπαγανδιστική σκοπιμότης. Αύτοί, άλλωστε, καί όσοι άλλοι άνέλαβαν νά καταγράψουν καί τον Παλαμά, σάν μεγάλο ποιητή, στή δύναμη τοϋ «κόμ
ματος», παρασιωπούνε θεληματικά κάτι πού είναι άδύνατο νά μή τό ξέρουν. Καί
επειδή άκριβώς τό ήξεραν πολλοί άπό τούς σημερινούς άριστερούς ύμνολόγους του,
τον είχαν βρίσει προπολεμικά καί δέν ξεχνιούνται δσα ε ί χ α ν γράψει στούς «Νέους
Πρωτοπόρους» κ ι’ άλλοΰ εις βάρος του. Ό κ. Άνδρέας Καραντώνης, λίγα χρόνια
ύστερα άπ’ ,τό θάνατο τοϋ Ποιητή, σέ μιά σειρά άρθρων του πού τάκλεισε ύστερα
σέ ένα τόμο μέ τον τίτλο «Πνευματική ’Ελευθερία», όταν βρέθηκε μπροστά στήν
προσπάθεια νά υψώσουν τον Παλαμά σάν σύμβολο τοϋ άγώνα τους, μέ θάρρος καί
πίστη ξεσκέπασε έναν-έναν, τούς στρατολόγους μέ τον καθυστερημένο καί περιστασιακό θαυμασμό.
»Τά πράγματα είναι γνωστά. Ό Παλαμάς, σάν έλεύθερο-άληθινά έλεύθερο
—πνεΰμα καί σάν πνευματικός άνθρωπος—«ίδεοπλάνος ποιητής»—πού παρακολου
θούσε άπ’ τή σκοπιά του τήν παγκόσμια πνευματική κίνηση, τά ρεύματα των ιδεών
καί τή ροή των γεγονότων, συγκλονίστηκε άπό τό ξέσπασμα τής έπαναστάσεως στή
Ρωσία. Έ ν α τέτοιο τεράστιο γεγονός δέν μπορούσε νά τον άφήση άσυγκίνητο. Κ ι’
έχουμε άπό τον καιρό εκείνο, άπό τά πρώτα χρόνια τής έπαναστάσεως, μερικές σκέ
ψεις του, πού τις διατύπωσε στο « ’Εμπρός», πού έγραφε τότε καί ύπόγραφε μέ
ένα: W . Παρακολουθεί τον ξένο τύπο, διαβάζει, μαθαίνει καί κρίνει. Βρισκόμαστε
στο 1920, τρία χρόνια ύστερα άπό τή σοβιετική έπικράτηση.
»Σ τίς 4 Αύγούστου μιλεί γιά τήν «κακή πίστη» τών μπολσεβίκων καί περι
γράφει τή σφαγή τής αύτοκρατορικής οικογένειας.
»Σ έ άρθρο του άλλο— 18 Αύγούστου—άναφέρεται στις ιδέες τού Λένιν δπως
τις εκθέτει στο «Κράτος καί Έ πανάστασις». Γιά τή θεωρία τού Μάρξ, τόν «ιστο
ρικό ύλισμό», έγραφε πώς είναι «έν γένει βαθυστόχαστος καί μέγα ποσόν αλήθειας
έγκρύπτουσα, άλλά στενή καί άποκλειστική».
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»Σ τίς 19 Αύγούστου: ’Έ κρινε πώς ό Λένιν δεν δέχεται την άναρχικήν μακα
ριότητα κα'ι αποχωρίζεται «άπό την χιμαιρικήν άναρχολατρείαν του». Καί έτόνιζε: « Έ ν τώ μεταξύ το ξίφος θά θερίζη τάς ζωάς ώς άστάχεις καί άπ’ όπου ό Μπολ»σεβίκος πέρνα, χόρτον δεν θά φυτρώνη, καθώς έγένετο εις τούς καιρούς τοϋ Ά τ »τίλα».
» «Ο ί έργάται—έγραφε άκόμη—διευθύνονται καί κυβερνώνται μέ το κνοΰτον
τή ς κεφαλαιοκρατίας. Πειθαρχία σιδηρά κατά την διάρκειαν τή ς έργασίας, υποτα
γή απόλυτος εις το θέλημα τοϋ ένός. Ε ίς τά όπλα! "Οπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει
μαχαίρι. 'Υπό τήν προλεταριακήν δημοκρατίαν ό εργάτης δέν χαίρει κανέν δικαίω
μα άπό εκείνα των οποίων άπολαύουν οί υπήκοοι των άστικών δημοκρατιών τής
Εύρώπης... Οί διαδεχθέντες τούς έπί τσαρικού καθεστώτος διοικοϋντας διέπονται
ύπύ άγριων όρμεμφύτων κυριαρχίας καί έκδικήσεως».
»Τήν 26ην Σεπτεμβρίου—τοϋ 1920 πάντοτε—μιλεϊ γιά τή στάση πού τήρη
σαν άπέναντι στούς Μπολσεβίκους ό Γκόρκυ καί ό Μερεζκόβσκι. Κ ι’ άναφέρει ότι
ό Γκόρκυ στήν έφημερίδα του «Νέα Ζω ή» τον ’Ιανουάριον τοϋ 1917 έγραφε:
» «Εύρισκόμεθα προ σπείρας τυχοδιωκτών, οί όποιοι χάριν τών προσωπικών
των συμφερόντων είναι πρόθυμοι νά προδώσουν τήν πατρίδα κατά τον μάλλον έπαίσχυντον τρόπον, νά καταστρέψουν τήν έπανάστασιν καί τούς προλεταρίους, έπ ’ όνόματι τών οποίων παραδίδονται εις άτιμίας έπί τοϋ χηρεύοντος θρόνου τών Ρ ω μανώφ».
« ’Αργότερα, σάν έμαθε πώς ό ’Ά γγλος συγγραφεύς Ούέλς πήγε στή Ρωσία
καί μίλησε μέ τον Λένιν έγραψε (9 Φεβρουάριου 1 9 2 1 ):
» «Καί είναι ποτέ δυνατόν εις διάστημα ολίγων ήμερών καί μέ δλην τοϋ πνεύ»ματος τήν όξύνειαν, νά άντιληφθή κανείς καί νά δύναται νά προσδιορίση κατάστα»σιν τόσον άπροσδιόριστον;»
«Σ τις 25 ’Απριλίου τοϋ 1921:
» « ’Εκείνοι—έγραφε—οί ποιηταί άκούονται (στή Ρω σία ) πού—θέλοντας καί
μή------άνυμνοΰν τήν δύναμιν καί τήν δόξαν τοϋ νέου καθεστώτος. Ελευθεροτυπία
»ούδέ ίχνος. Οί κατά σκέψιν άνεξάρτητοι, σιγώσιν ή έκπατρίζονται».
»Δέν προχωρούμε μακρύτερα. "Ο μως κ ι’ αυτά άρκοΰν γιά νά δείξουν π ώ ς ό
Παλαμας παρακολουθούσε τά πράγματα άπό τή φιλελεύθερη κι’ άνθρωπιστική του
πνευματική έπαλξη καί δέν δίστασε νά μιλήση μέ πίκρα γιά τή βία καί γιά τά μαρ
τύρια ένός λαοΰ.
«Υ π ά ρ χει υστέρα ένα άλλο πολυσήμαντο πέρασμα, ή καλύτερα ένας σταθμός.
Είναι τό ποίημά του «Ο ί Λύκοι». Γράφτηκε στις 27 Αύγούστου 1 922, τήν ώρα τής
Μικρασιατικής καταστροφής. Μέσα στούς στίχους του δέν δείχνεται μόνο ό θυμός
τοϋ ποιητή γιά τήν κατάρρευση καί τή συμφορά, μά καί ό τρόμος γιά τις συνέπειες:
» «Βοσκοί, στή μάντρα τής Πολιτείας οί λύκοι! Οί λύκοι!—Στά όπλα, Ά »κρίτες! Μακρυά καί οί φαΰλοι καί οί περιττοί,—καλαμαράδες καί δημοκόποι καί
«μπολσεβίκοι,—γιά λόγους άδειους ή γιά τοϋ ολέθρου τά έργα βαλτοί...»......
»Θά προχωρήσουμε σέ μιάν άλλη μαρτυρία, συνεχίζει ό κ. Παπαστρατηγάκης, πού προέρχεται άπό τό στρατόπεδο τής άριστεράς.
» Μέσα στήν ποιητική συλλογή τοϋ Παλαμά « Ό Κύκλος τών Τετράστιχων»,
πού είδε τό φως στά 1929, ύπάρχει, έκτος άπό άλλα καί τό τετράστιχο 53 πού λέει:
» «Καίσαρες, Νέρωνες, λογής, Λένιν καί Ρομπεσπιέρων—φιλοσοφίες, εϊν’ άρ»κετά τά δάκρυα τών μητέρων—γιά νά σάς πνίξουν ! ΤΩ γοερά ποτάμια αιμάτων—
»καί κορωνάτων καί λαϊκών, μαρτύρων καί θυμάτων!»
» ’Απάνω σ’ αυτό ό Γιάννης Κορδάτος, θεωρητικός τοϋ «ιστορικού ύλισμοΰ»,
πού είδε τήν έλληνική ιστορία μέ τό πρίσμα του, έγραψε στήν «'Ιστορία τής Ε λ λ η 
νικής Λογοτεχνίας» (τ. 1ος, σελ. 3 6 7 ), πώ ς «ή στροφή αυτή τού Παλαμά πίκρανε

1042

Χαρ. Σταμάτη : Κωστης Παλαμας

«πολλούς άπο τούς νουμαδικούς (Σημ. Συντάκτες καί φίλους του περιοδικού «Νου»μ α ς») καί τούς προοδευτικούς νέους πού τον τιμούσαν». Καί άφοΰ μας βεβαιώνει
π ώ ς ένας άπ’ τούς δυσαρεστημένους ήταν κ ι’ αύτός, διηγείται π ώ ς πήγε στο σπίτι
τού Ποιητή γιά νά τού παραπονεθή, «γιατί χαρακτήριζε τούς Μπολσεβίκους λύκους».
» «Τού μίλησα—γράφει—γιά τή Γαλλική Επανάσταση καί γιά. τον ιστορικό
»ρόλο τής Ρω σικής Επανάστασης. Μέ ακούσε μέ κάποια δυσφορία καί ξακολού»θησε τον έξάψαλμό του.
» «Ό ρθά-κοφτά μοΰ άπάντησε πώς οί μπολσεβίκοι κατέστρεψαν τή μεγάλη
»χώρα τού Βορά. Ό τ ι έσφαξαν καί γέμισαν τή Ρωσία μέ πτώματα. Την έρριξαν
«στο χάος, τήν ξέγραψαν άπο το χάρτη τής πολιτισμένης Εύρώπης. 'Ό τι έφεραν τήν
»άθλιότητα καί τήν πείνα. Μιλούσε σαν εισαγγελέας καί όχι σά στοχαστής. Έ π ι »καλέσθηκε μάλιστα σά μάρτυρα καί τον Γκόρκυ, πού στά πρώτα χρόνια τής μπολ»σεβικικής επανάστασης στάθηκε αύστηρος έπικριτής τη ς σέ μιά σειρά άρθρα του.
»Τοΰ θύμισα πάλι τήν Γαλλική επανάσταση καί τύ αίμα πού χύθηκε τότε, άλλά δεν
«πείστηκε. ’Έ φυγα άπογοητευμένος καί λυπημένος. Φαίνεται δτι το κατάλαβε καί
«υστέρα άπο λίγες μέρες μοΰ έστειλε ένα γράμμα όχι γιά νά δικαιολογηθή, άλλά
«γιά νά μέ πείση πώς δέν είχα δίκιο: « ... Σά νέος πού είστε τά βλέπετε ρόδινα. Μι«λάει ή καρδιά καί όχι τό μυαλό. Ξέρω πώς σάς λύπησα... άπο τά διαβάσματά μου
«καί άπο τον ξένο τύπο μαθαίνω πώ ς τό έργο τής καταστροφής δέ σταμάτησε στή
«Ρ ω σία . Ό Λένιν καί ό Τρότσκυ, αύτοί οί κακοποιοί δαίμονες, δέν έχουν άφήσει
«τίποτε όρθιο. Τό χάος πού δημιούργησαν δέν θά βρή δικαίωση άπο τήν ιστορία».
» Πρέπει νά σημειώσουμε πώς ό Κορδάτος δέν συμφωνούσε μέ τις έκτιμήσεις τού Ζαχαριάδη καί άλλων πού τον ήθελαν «συνειδητό οπαδό τού έπαναστατικοΰ σοσιαλισμού καί στοχαστή, πού έβαλε τή μούσα του στήν υπηρεσία τού εργα
ζόμενου λαού». Δέν τον θέλει «ποιητή τού λαού». « Έ τ σ ι —γράφει—τον παρουσίασε
ό Ν. Ζαχαριάδης στά 1946 καί, «άντιστάσεως μή ουσης», καί οί πιο πολλοί άριστεροί πίστεψαν τον χαρακτηρισμό αύτόν καί κανοναρχούσαν π ώ ς «ό Παλαμας είναι
δικός μας». ’Αλλά τό εργατικό κίνημα δέν έχει άνάγκη άπο τά ποιητικά δεκανίκια
τού Παλαμά γιά νά συνεχίσει τήν ιστορική του άποστολή»......
» ’Έ π ρ επ ε νά διακηρυχθή, επιλέγει υστέρα καί άπο πολλά άλλα ό συγγραφεύς τού άρθρου τούτου, «ότι ό Παλαμας όχι μόνο ήταν όλότελα ξένος προς τον έπαναστατικό σοσιαλισμό μά καί άπροκάλυπτα εχθρικός άπέναντί του. Κ ι’ άκόμη ότι
όλοι οί ύμνοι πού πλέκονται τώρα κι’ άπο κείνους πού δέν τον άναγνώριζαν προπο
λεμικά, είναι σκόπιμοι καί προπαγανδιστικοί, γιά νά καλυφθούν μέ τήν προβολή
τού μεγάλου πατριδολάτρη Ποιητή, σκοποί άλλοι.
» Τό ’Έ θνος θά δοξάζη πάντοτε τή μνήμη του καί όσοι ' Έ λ λ η ν ε ς θά τής
προσφέρουν στον αιώνα τό θαυμασμό τους. Καί δέν θά τιμούν έτσι μόνο τή μνήμη
ένός μεγάλου Ποιητή. ’Αλλά καί ένός Μεγάλου 'Έλληνα καί ’Ανθρώπου, τού άληθινοΰ Παλαμά, τού ΐδεοπλάνου καί τού πατριδολάτρη μέ τό πανελεύθερο πνεύμα
καί τό βαθύ άνθρωπισμό, πού μίσησε τή Β ία».
*
*

*

Δέν γνωρίζω κατά πόσον συνέβαλα, μέ τόν «Δωδεκάλογο τού Γύφτου» τού
1962 καί τόν «Κ ω στή Παλαμά» τού 1963, στο νά κατανοηθή τό πολύπλευρο έργο
καί ή μεγάλη προσωπικότης τού εθνικού μας τροβαδούρου. 'Ο πωσδήποτε, τά έλάχιστα πού παρέθεσα—έν συγκρίσει μέ τό τεράστιον έργον εκείνου πού μαζί μέ τόν
Σολωμό άποτελεΐ τό ύπεράπαν τής πνευματικής μας κληρονομιάς μετά τήν έλληνική άρχαιότητα—ας θεωρηθούν μιά ταπεινή προσφορά, ένα μικρό βοήθημα γιά έ κεΐνον πού θά θελήσει νά γνωρίσει σέ όλες του τις διαστάσεις τόν ποιητή τού Γ έ 
νους, τόν όραματιστή δ, τι τού έλληνικοΰ άπο τόν καιρό τού Ό μηρου μέχρι τής
εποχής μας, άλλά καί τόν γίγαντα ένσαρκωτή πανανθρώπινων συγκινήσεων.
X. Σ ΤΑ M A TH Σ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Στενότης κατοικίας δεν υπάρχει στην ’Αμερική. 'Υπάρχουν άφθονα ξενοδο
χεία ΰπνου, πάμπολλες πολυκατοικίες καί χιλιάδες μοτέλς. ’Από τά ξενοδο
χεία, άλλα είναι πολυτελείας, τελείω ς συγχρονισμένα προς τις μοντέρνες άντιλήψεις
όπως π .χ. παρουσιάζονται τά ξενοδοχεία τής έταιρείας Χίλτον, καί άλλα είναι πα
λαιού τύπου, χωρίς όμως νά τούς λείπουν οί άνέσεις καί οί εύκολίες. Χαρακτηριστι
κά των ξενοδοχείων είναι δτι δλα σχεδόν έχουν μόνιμους τάπητες (καρπέτα) στά
δάπεδα, ώ στε παρουσιάζονται άθόρυβα, δτι υπάρχουν νύκτα καί μέρα έγκαταστάσεις θερμού καί κρύου νερού, δτι κάθε δωμάτιο διαθέτει τό λουτροκαμπινέ του,
πού είναι πολυτελέστατος καί άοσμος, γιατί οί εγκαταστάσεις έξαερισμοΰ είναι τ έ 
λειες. ’Έ τ σ ι βλέπετε, τό περίεργο γιά μάς, ν’άνοίγη ή πόρτα τού λουτροκαμπινέ κατ’
εύθεΐαν στην κρεβατοκάμαρα. Τέλος δλα τά ξενοδοχεία διαθέτουν πάρκα γιά τη
στάθμευσι των αύτοκινήτων. Δέν υπάρχει λοιπόν περίπτωσι νά μην εύρη κανείς δωμάτιον ΰπνου στήν ’Αμερική. Τ ά ξενοδοχεία ύπερεπαρκοϋν. Οί τιμές τους κυμαί
νονται στά 15 δολλάρια τήν ήμέρα γιά τά πολυτελείας. Τά Α ' κατηγορίας παίρνουν
5 -8 δολλάρια τό κρεβάτι. Στήν τρίτη κατηγορία μπορεί νά βρή κανείς δωμάτιο μέ
ένα κρεβάτι πληρώνοντας 3 -5 δολλάρια. Τά ξενοδοχεία επιθεωρούνται συχνά άπό
άρμοδίους υπαλλήλους υγιεινής, ώ στε νά πληρούν τούς δρους καλής λειτουργίας.
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τό Λος ’Ά ντζελες, δπως καί δλες οί μεγάλες πόλεις τής ’Αμερικής, έχει
πάρα πολλές πολυκατοικίες. Οί πολυκατοικίες αύτές είναι διαφόρων κατηγοριών.
'Υπάρχουν πολυκατοικίες νέες, επιπλωμένες πολυτελέστατα, υπάρχουν πολυκατοι
κίες Αης νά πούμε κατηγορίας, υπάρχουν καί πολυκατοικίες Γ η ς καί Δ ης κατηγο
ρίας, είτε μέ έπιπλα, είτε χωρίς έπιπλα. Συνήθως οί πολυκατοικίες πολυτελείας άνήκουν σέ μεγάλες έταιρεΐες ή οικοδομικούς οργανισμούς, ένώ οί άλλες άνήκουν σέ
μικρότερες επιχειρήσεις ή καί σέ ιδιώτες. Έ πεσκέφ θηκα μέ τούς φίλους μου
κ. κ. Γκατσόπουλο καί Άνδριτσάκη μιά νέα πολυτελέστατη πολυκατοικία πού
έκτίσθη προ δύο ετών κοντά στο ξενοδοχείο Χίλτον. ’Ονομάζεται Μπάριγκτον Πλάζα. Είναι 25ώροφη μέ δυο οικοδομικά συγκροτήματα. Μπροστά στο ξενοδοχείο
υπάρχει τεράστιο πάρκο γιά τά αύτοκίνητα. Στο ισόγειο τού ενός συγκροτήματος
είναι έγκατεστημένα διάφορα καταστήματα καί πολυτελέστατα ρεστωράν. Πήρα
με τό άσανσέρ καί άνεβήκαμε στο 15ον δροφο. Σχεδόν δλος ό δροφος ήταν ξενοί
κιαστος καί έτσι περιεργασθήκαμε μέ άνεσι δλα τά διαμερίσματα τού ορόφου αυ
τού, συμβουλευόμενοι καί τον κατάλογο πού μάς έδωσαν κατά τήν είσοδο σχετικά
μέ τις τιμές. 'Η πολυτέλεια δλου τού ορόφου είναι καταπληκτική. 'Ο μεγάλος διά
δρομος τού ορόφου, σέ χρώμα κόκκινο, είναι στρωμένος μέ παχύτατο χαλί τού ΐδίου
χρώματος, ένώ στούς τοίχους φαντάζουν καλλιτεχνικώτατοι πίνακες καί άλλα διά
φορα κομψοτεχνήματα. 'Ω ραίες γλάστρες μέ πλαστικά φυτά κοσμούν διάφορες γ ω 
νιές τού διαδρόμου. Τ ά πάντα είναι χαρούμενα, σοβαρά, καλλιτεχνικά μελετημένα.
’Αρχίζουμε τήν έπίσκεψι άπό ένα διαμέρισμα τού ενός δωματίου. Τό διαμέ
ρισμα αύτό διαθέτει μιά κρεβατοκάμαρα, ένα λίβιγκ-ρούμ, μέ τήν κουζίνα του καί
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τό λουτροκαμπινέ. 'Η έπίπλωσις της κρεβατοκάμαρας καί του ύπνοδωματίου ε ί
ναι πλουσιωτάτη. Τάπητες, πολυθρόνες, βάζα, κάδρα, μπιμπελό, πορτατίφ, καί δ,τι
μπορεί κανείς νά φαντασθή δτι θά ύπάρχη σ’ ένα πλούσιο σπίτι βρίσκεται έκεΐ. 'Η
κουζίνα μέ τό ψυγείο της, την ηλεκτρική στόφα, τούς έξαεριστήρες καί τα σερβί
τσια στην έντέλεια. Τό φαγητό λείπει. ’Ε πίσης τό λουτρό καί ή τουαλέττα είναι προκλητικώτατα. Τό διαμέρισμα είναι καμωμένο σέ χρώμα ροζ μέ ωραία διακοσμητικά κάδρα καί λουλούδια παντού. ’Εννοείται δτι τά λουλούδια είναι πλαστικά γιαπω
νέζικα, άλλά τόσο φυσικά, ώ στε νομίζει κανείς δτι μόλις κόπηκαν άπό τον κήπο.
’Αλλά καί γλάστρες μέ πράσινους θάμνους ένός μέτρου βλέπετε έκεΐ. Είναι δλα πλα
στικά. Παντού ύπάρχει άπλοχωριά, άνεσις καί δροσερή άτμόσφαιρα. Κοιτάζουμε
τον κατάλογο καί βρίσκομε δτι τό ένοίκιο είναι 155 δολλάρια μηνιαίος μέ καθάρι
σμα πρωινό, δηλαδή 4 .6 4 0 δραχμές.
Προχωρούμε καί μπαίνουμε σέ άλλο διαμέρισμα των δύο δωματίων, λίβιγκ
ρούμ κουζίνα κλπ. Καί έδώ ή αύτή πολυτέλεια, άλλά τό στυλ τής διακοσμήσεως
αλλάζει. "Αλλη φαντασμαγορία, άλλα χρώματα, άλλα κάδρα, άλλα πορτραΐτα, άλλα
μπιμπελό.
Τά σκεπάσματα των κρεβατιών ολομέταξα, πριγκιπικά, ονειρώδη.
Θαυμάζουμε τήν πολυτέλεια καί βγαίνουμε στή βεράντα δπου ωραίες καί αναπαυτικές
σαίζ-λόγκ μάς περιμένουν.’Από έκεΐ άνοίγεται ύπέροχη ή θέα τού Λος Ά ν τζελ ες,τή ς
τεράστιας όμορφης πολιτείας. ’Εννοείται δτι ή βεράντα είναι ένας ολάνθιστος κήπος
μέ φυσικώτατα πλαστικά λουλούδια καί θάμνους σέ γλάστρες, άκόμη καί μικρά δέν
δρα (πορτοκαλιές, βοκαμβίλιες κ λπ .). Κοιτάζουμε τον κατάλογο στά διαμερίσμα
τα των δύο ύπνοδωματίων, δύο λουτρών, λίβιγκ-ρούμ,κουζίνα κλπ. καί βλέπουμε τις
τιμές νά κυμαίνωνται, άνάλογα μέ τον όροφο καί τον προσανατολισμό, σέ 2 6 0 μέχρι
3 6 0 δολλάρια μηνιαίως, ήτοι σέ 7 .8 0 0 —-10.800 ελληνικές δραχμές. Συνεχίζουμε τήν
έπίσκεψί μας σέ δλα τά διαμερίσματα τού ορόφου αυτού καί βλέπουμε δτι στήν έπίπλωσι καί τή διακόσμησι γενικώς, κανένα διαμέρισμα δέν μοιάζει μέ άλλο. Τό κα
θένα έχει τό δικό του στύλ. Πραγματικά, δέν ξέρει κανείς τί νά πρωτοθαυμάση
καί τί νά... προτιμήση. Τό πιο ακριβό διαμέρισμα μέ δυο κρεβατοκάμαρες πού εί
δαμε ήταν ενα πού ένοικιαζόταν 5 05 δολλάρια τό μήνα, δηλαδή 1 5 .1 5 0 δραχμές,
πού μεταφράζεται σέ 16,5 δολλάρια ή 505 δραχμές ήμερησίως. Βέβαια τά διαμερί
σματα αυτά νοικιάζονται μέ τον μήνα καί γ ι’ αυτό έναντι τών τιμών πού παίρνουν
τά διάφορα μοτέλς είναι φθηνότερα. Πάντως άξίζει νά μείνη κανείς σέ ενα τέτοιο
διαμέρισμα πού τά έχει δλα. Αύτά είναι τά πολυτελέστατα διαμερίσματα.
'Υπάρχουν δμως καί οί λαϊκές πολυκατοικίες. ’Εκείνες στις όποιες διαμέ
νουν οί άπόμαχοι τής ζωής, ή καί διάφοροι οικογενειάρχες πού εργάζονται καί δέν
έχουν άποκτήσει δική τους κατοικία. "Α ς έπισκεφθοΰμε λοιπόν μιά τέτοια λαϊκή
πολυκατοικία. Πήγαμε στήν παλιά κεντρική συνοικία τού Ντάουντάουν, πού είναι
κάτι σάν τήν συνοικία τής 'Ομονοίας στήν ’Αθήνα. Μπήκαμε σέ μιά πολυκατοικία,
πού είχε είκοσι τέσσερα διαμερίσματα, δλα τού ένός δωματίου, μέ κουζίνα καί λουτροκαμπινέ, ζεστά-κρύα νερά καί έπίπλωσι άπλή. Καναπές, δύο πολυθρόνες, ένα
κρεβάτι, ψυγείο καί ήλεκτρική κουζίνα ή μέ γκάζι. Γιά έδώ αύτά είναι φτωχικά.
’Εννοείται δτι ή κατανάλωσις τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος, τού άεριόφωτος καί τού νε
ρού βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Οί ένοικιασταί δέν πληρώνουν τίποτε. Αύτά τά διαμερί
σματα νοικιάζονται συνήθως άπό 5 0 -6 0 δολλάρια τό μήνα, ήτοι 1 5 0 0 -1 8 0 0 δραχμές.
’Εκτός δμως άπό τις λαϊκές αυτές πολυκατοικίες ύπάρχουν καί άλλες μέσης κατη
γορίας γιά τούς οικογενειάρχες κυρίως. Αύτές είναι κτισμένες σέ πολυώροφες οικο
δομές, είτε σέ μικρά άνεξάρτητα σπιτάκια, πού άποτελοΰν δμως ένα οικοδομικό συγ
κρότημα πολυκατοικίας. Έ πεσκέφ θηκα μία πολυώροφο πολυκατοικία 40 διαμερι
σμάτων. Τά διαμερίσματα ένοικιάζοντο χωρίς έπιπλα. Είχαν δμως άπαραιτήτως
εγκαταστάσεις καί ήλεκτρικό ψυγείο, ήλεκτρική σόμπα ή γκαζιού καί ήλεκτρικό

Los Angeles

1045

πλυντήριο. Φυσικά νύχτα-μέρα ζεστά νερά καί τά πητες-στά δάπεδα. ’Επίσης είχε
πάρκο γιά τά αυτοκίνητα των ενοίκων. Αυτά τά διαμερίσματα των δύο δωματίων,
λίβιγκ-ρούμ κλπ. ένοικιάζονται άπό 1 0 0 -1 2 0 δολλάρια,ήτοι 3 .0 0 0 -3 .6 0 0 δρχμές καί
τά προτιμούν, δπως είπαμε, διάφοροι οικογενειάρχες, υπάλληλοι κυβερνητικοί κλπ.,
άνθρωποι πού το εισόδημά τους φτάνει τά 5 0 0 -6 0 0 δολλάρια τό μήνα.
Έ πεσκέφ θηκα καί ενα συγκρότημα 3 0 ανεξαρτήτων διαμερισμάτων σέ κεν
τρική συνοικία. Τά διαμερίσματα αυτά είναι μικρά σπιτάκια ανεξάρτητα τό ενα
άπό τό άλλο καί σχηματίζουν ενα «Π » στενόμακρο τό όποιο στο μέσον έχει κήπο
μέ διαδρόμους, μέ συντριβάνια, λουλούδια καί πρασινάδες. "Ολα αύτά τά φροντίζει
καί τά συντηρεί ό μάνατζερ, ό επιστάτης δηλαδή τής πολυκατοικίας, πού είναι εγ
κατεστημένος σ’ ένα άπό τά διαμερίσματα αύτά καί πληρώνεται γιά τή δουλειά πού
κάνει. Τό κάθε σπιτάκι έχει δύο ή τρία δωμάτια, κουζίνα μέ ήλεκτρικό ψυγείο, ήλεκτρική σόμπα ή γκαζιού, πλυντήριο πιάτων, νερά ζεστά κλπ. Συνήθως τό σπιτάκια
αύτά νοικιάζονται άπό 8 0 -1 2 0 δολλάρια τό μήνα. Προτιμώνται πολύ γιατί κατά κά
ποιο τρόπο άποφεύγεται ή συγκατοίκησις καί οί συναφείς προς αύτήν ενοχλήσεις των
οικογενειών άπό παιδάκια κλπ. ’Εννοείται ότι καί στις πολυκατοικίες αύτές ύπάρχει γιά τό κάθε διαμέρισμα καί γκαράζ γιά τό αυτοκίνητο των ενοίκων, γιατί κατά
9 9 % δλοι οί ένοικοι’ έχουν αυτοκίνητα.
ΜΟΤΕΛΣ

Μιά άλλη μορφή κατοικιών είναι τά περίφημα μοτέλς. Τά μοτέλς είναι μιά
παραλλαγή τών ξενοδοχείων ύπνου, μέ τή διαφορά δτι είναι πολυτελώς επιπλωμένα
καί τό κάθε διαμέρισμα τών μοτέλς, ενός ή δύο ή καί τριών δωματίων, είναι ανεξάρ
τητο. ’Έ τ σ ι κάθε οικογένεια διαλέγει τό διαμέρισμα πού θέλει καί μπορεί νά μείνη
μία, δύο ή δσες μέρες θέλει. Τ ά μοτέλς διαθέτουν πάντοτε γκαράζ ή πάρκο σταθμεύσεως αυτοκινήτων καί κολυμβητικές δεξαμενές, μέ δλα τά σχετικά γιά κολύμβησι
μικρών καί μεγάλων, γιά ήλιοθεραπεία καί γιά άνάπαυσι. 'Η τιμή τους κυμαίνεται
άπό 6 -2 0 δολλάρια τήν ήμέρα, άναλόγως τών δωματίων, τής έπιπλώσεως καί τών
λοιπών άνέσεων πού διαθέτουν. Τέτοια μοτέλς υπάρχουν πάμπολλα στις πόλεις τής
’Αμερικής καί στά χωριά άκόμη. Στον "Αγιο Φραγκίσκο υπάρχει καί μία λεωφό
ρος πού λέγεται ή λεωφόρος τών μοτέλς. ’Ε κ εί υπάρχουν άποκλειστικώς σχεδόν
μοτέλς πάσης κατηγορίας.
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Οί ιδιωτικές κατοικίες, δπως συμβαίνει σ’ δλες τίς χώρες, μπορεί νά είναι
ολόκληρα άνάκτορα, μπορεί νά είναι μεγάλα σπίτια, μπορεί νά είναι καί μέτρια ή
μικρά σπιτάκια γιά τίς μικρές οικογένειες. Τ ά σπίτια δμως αύτά, είτε είναι μικρά,
είτε είναι μεγάλα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τά άκόλουθα: α) Τά 95 %
είναι κατασκευασμένα μέ ξυλεία κατά ένα ιδιόρρυθμο τρόπο. Καί δσα μέν είναι παλαιότερα έχουν καί τούς έξωτερικούς άκόμη τοίχους ξύλινους, δσα δέ είναι νεώτερα
είναι καμωμένα μέ ξύλινο σκελετό, πού άπ’ έξω καρφώνουν πισσόχαρτο, πάνω άπό
τό πισσόχαρτο καρφώνουν ένα δικτυωτό άπό σύρμα καί κατόπιν κάνουν μία έπάλειψι άπό τσιμεντοκονία. ’Εννοείται, ό τι αν κανείς κτυπήση τον τοίχο αυτό μέ σφυρί
ή μέ μιά κλωτσιά πέφτει τό άσβεστοκονίαμα καί φαίνεται τό δίχτυ μέ τό πισσό
χαρτο. Στή στέγη σπάνια μεταχειρίζονται κεραμίδια, γιατί μεταχειρίζονται καί
πάλι κομμάτια ξύλου πού τά καρφώνουν κανονικά, ώ στε νομίζει κανείς π ώ ς είναι
κεραμίδια, τά βάφουν δέ σέ ποικίλους χρωματισμούς (μαύρο, κόκκινο, πράσινο,
λευκό κ λπ .). β) Τά παράθυρα κατά κανόνα δέν έχουν εξώφυλλα. Σ έ μερικά σπίτια
φαίνονται έξώφυλλα στά παράθυρα, άλλά αύτά είναι ψεύτικα, γιά φιγούρα μονάχα.
’Αντί γιά έξώφυλλα βάζουν στις πόρτες καί τά παράθυρα ειδικά δικτυωτά άπό ψι
λή σίτα, γιά νά μή μπαίνουν μέσα μυΐγες ή κουνούπια. ’Έ τ σ ι τά παράθυρα έχουν
έξωτερικά τή σίτα, κατόπιν τά τζάμια πού άνοίγουν συρταρωτά προς τά επάνω καί
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έν συνεχεία την κουρτίνα για τήν προφύλαξι άπό τον ήλιο, για τή σκότισι κλπ. γ )
"Ολα τα σπίτια, έξωτερικώς τούλάχιστον, έχουν πρασιά άπό πράσινο χόρτο (γκα
ζόν ή άπό άλλες πρασινάδες, πού τή συντηρούν καλά, καθώς καί διάφορα τροπικά
φυτά, λουλούδια κλπ. πού ποτίζονται μέ πίδακες νερού. Τ ή νύχτα όλα σχεδόν τά σπί
τια ήλεκτροφωτίζονται έξωτερικώς μέ έγχρωμους φακούς καί μέ διάφορα άλλα χα
ριτωμένα παιγνιδίσματα ή σχέδια, πού τά σχηματίζουν μέ ηλεκτρικά φώτα, δέσμες
φωτός κλπ. Πραγματικά τίς εσπερινές ώρες όλοι οί δρόμοι μέ τά φωτισμένα σπί
τια, τούς πίδακες τού νερού καί τούς καταπράσινους τάπητες παρουσιάζουν πανοραματική δψι. "Αν λάβη μάλιστα κανείς ύπ’ 0ψι του ότι έκτος άπό τά νέα μοντέρνα
σπίτια καθένα άπό τά παλιά έχει δικό του ρυθμό, άνάλογο μέ τή χώρα άπό τήν ο
ποία έλκει τήν καταγωγή του ό ιδιοκτήτης, θ’ άντιληφθή τήν ωραιότατη εικόνα πού
παρουσιάζεται. Β λέπ ετε σπίτια σπανιόλικα, σπίτια έλληνικά, σπίτια βιεννέζικα,
γερμανικά, έλβετικά, όλλανδέζικα, ινδιάνικα, παριζιάνικα, μεσαιωνικά καί όποιου
κράτους μπορεί νά φαντασθή κανείς. Καί όλα αυτά παρουσιάζουν ένα κομψότατο
σύμπλεγμα πού δίνει καί τήν ήμέρα καί τή νύχτα φαντασμαγορική εικόνα. Μερικοί
στήν άρχή έκπλήσσονται, γιατί στή χώρα αυτή τού πλούτου τά σπίτια έχουν έξω τερική οψι κάπως φτωχή μέ τά ξύλα καί τά ιδιόρρυθμα σουβατίσματα. ’Αλλά γρή
γορα συνηθίζει. Πάντως όλα τά καινούργια σπίτια γίνονται τελείω ς μοντέρνα σέ
σχέδια πρωτότυπα καί μπορεί νά εΐπή κανείς έκπληκτικά.
Καιρός όμως νά μπούμε καί στο έσωτερικό τών σπιτιών αύτών. Παίρνω τό
έσωτερικό ένός σπιτιού πού άνήκει σέ ιδιοκτήτη μέσης οικονομικής άντοχής. Τά
σπίτια αυτά είναι καί τά περισσότερα. Συνήθως θά είναι ένα σπίτι ισόγειο, μονώρο
φο. Ή είσοδος, σχεδόν κατά κανόνα, οδηγεί σ’ένα εύρυχωρότατο λίβιγκ-ρουμ, έπιπλωμένο μέ μεγάλους καναπέδες, πιάνο κλπ. Πλάι' άπό αύτό φαίνεται ή κουζίνα
αμερικανικού τύπου μέ όλο τον ήλεκτρικό της έξοπλισμό,. ώ στε ή νοικοκυρά νά έργάζεται μέ ευχέρεια καί άνεσι καί νά μπορή άπό έκεΐ νά περιποιήται τούς φιλοξενουμένους. Τά πάντα (πολλές φορές καί ό χώρος της κουζίνας) είναι στρωμένα μέ
καρπέτα (τάπητες) μονόχρωμα κολλημένα ή καρφωμένα στο πάτωμα. Τά περισ
σότερα σπίτια έχουν έγκαταστάσεις έξαερισμοΰ καί θερμάνσεως, ώ στε τον χειμώνα
τό σπίτι είναι ζεστό καί τό καλοκαίρι είναι δροσερό. Τό λουτρό καί τό άποχωρητήριο είναι πολυτελέστατα στήν κατασκευή καί στήν έπίπλωσι, γιατί φαίνεται ότι
δίνουν μεγάλη σημασία οί ’Αμερικανοί στο νά βλέπουν ωραία πράγματα κατά τήν
ώρα πού άνακουφίζονται. "Ε τσ ι βλέπετε ωραιότατους τάπητες στήν τουαλέττα, βλέ
π ετε τό σκέπασμα της λεκάνης νά φορή άλλοτε τό έπίσημο καί άλλοτε τό ήμιεπίσημο καπέλλο του, ένώ ένα πλήθος άπό μπιμπελό καί άγαλματάκια είναι τοποθετη
μένα σέ διάφορες θέσεις. Γενικώς τό έσωτερικό τών σπιτιών στήν ’Αμερική είναι
κατά πάντα τέλειο καί έξυπηρετικό καί γιά τήν νοικοκυρά καί γιά τούς έπισκέπτες.
Είδα πολλά σπίτια Έλληνοαμερικανών καί όλα σχεδόν, άνάλογα μέ τίς οικονομικές
δυνατότητες τών ιδιοκτητών των, ήσαν τέλεια επιπλωμένα, καί είχαν έφοδιασθή μέ
όλα τά άπαιτούμενα γιά μιά άνετη καί πλούσια διαβίωσι.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ — Π Ο Λ ΙΤΕΙΕΣ
ΜΗΝΕΣ

ΠΟΥ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ Σ Ε ΛΙΓΟΥΣ

Θά νόμιζε κανείς 6τι ύστερα άπό τον πλούτο πού διαθέτει ή ’Αμερική θά ύπήρχεν οικοδομικός κορεσμός. Καί έν τούτοις παρατηρεΐται τό άντίθετον. Υ π ά ρ χει
ένας οικοδομικός, οργασμός άνευ προηγουμένου. Μέσα στήν πόλι, ιδίως στή συνοι
κία Ντάουντάουν, τού Λος "Αντζελες, δηλαδή τήν παλιά πόλι, κατεδαφίζονται ολό
κληρα οικοδομικά τετράγωνα, τά όποια άπαλλοτριώνει ό Δήμος καί άλλα μέν κ τί
ζονται, τά περισσότερα όμως γίνονται δημοτικά πάρκα σ-ταθμεύσεως αυτοκινήτων.
"Ε τσ ι καί τό πρόβλημα τής κυκλοφορίας έξυπηρετεΐται άπόλυτα καί ό Δήμος ει
σπράττει ποσά αρκετά γιά νά καλύψη. τή δαπάνη τής άποζημιώσεως. ’Εκτός όμως
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άπο το Δήμο υπάρχουν καί μεγάλες οικοδομικές έταιρείες πού κτίζουν διάφορα μέ
γαρα για πολυκατοικίες ή μαγαζιά ή καί δημιουργούν ιδιωτικά πάρκα σταθμεύσεως
αυτοκινήτων, πού είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα. Έ κ τ ο ς όμως άπο τά κεντρικά οι
κοδομικά έργα, γίνονται τεράστιες οικοδομικές έργασίες στις συνοικίες, στην έξο
χή καί στις μικρότερες πόλεις. ’Ακόμη καί νέοι συνοικισμοί ή πόλεις δημιουργοΰνται μέ καταπληκτική ταχύτητα. Έ κ ε ΐ π.χ. πού σήμερα βλέπετε μιά έ'κτασι άγονη,
όπως είναι οί έκτάσεις άπ’ όπου έβγαλαν τό χρυσάφι (παλαιά χρυσωρυχεία), μέ
σα σέ ένα ή δυο μήνες ξεφυτρώνει ολόκληρο χωρίο ή μικρή πόλις, μέ όλες τις ευκο
λίες καί τις ανέσεις. Τά σπίτια πωλοϋνται μέ δόσεις καί άμέσως έκεΐ ή ζωή άρχίζει.
Β λέπ ετε λοιπόν ολόκληρες πόλεις καί σας λέγουν ότι αυτή ή πόλις κτίστηκε προ 4
ή 2 ετών. ’Έ τ σ ι υπάρχει ένας μόνιμος οικοδομικός οργασμός, πού είναι παράλ
ληλος προς την δραστηριότητα πού αναπτύσσεται σέ όλους τούς τομείς καί τις έκδηλώσεις της ζωής.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Σ έ άλλο άρθρο περιγράψαμε ώ ς πρότυπο μιά μαρκέτα τροφίμων καί ένα ρεστωράν. Υπάρχουν όμως καί τά ρεστωράν πολυτελείας, πού τό καθένα παρουσιά
ζει καί κάποια πρωτοτυπία. Έ πεσκέφ θηκα λοιπόν δύο τέτοια έστιατόρια πού άνήκουν σέ "Ελληνες. Τό ένα άνήκει στον κ. Παν. Σκούμπη καί τά παιδιά του. Λέγεται
«'Αρματωμένη Βασίλισσα», καί βρίσκεται στήν τοποθεσία «Ένσίνο» επί τής λεω 
φόρου Βεντούρα. Είναι ένα τεράστιο μονώροφο κτίριο σέ ρυθμό άγγλικό (μεσαίωνος),
τελείως ιδιόρρυθμο. 'Όταν μπαίνη κανείς μέσα αισθάνεται ότι βρίσκεται σέ κάποιον
σκοτεινό πύργο μεγάλου πυργοδεσπότου. Αίθουσες τεράστιες, τζάκια στο κέντρο,
ντεκόρ μεσαιωνικό, φωτισμός, όπλα, πανοπλίες τά πάντα των διαφόρων σταυροφό
ρων. Πίνακες γεμίζουν τις αίθουσες, ένώ τά κεριά φωτίζουν άμυδρώς τά τραπέζια.
Τό υπαλληλικό προσωπικό είναι ντυμένο μέ μπλούζες μεσαιωνικές, πού φέρουν τό
θυρεό τού ρεστωράν. Είδαμε άκόμη καί γυναίκα νά φορά ζώνη άσφάλειας στη σκη
νή, όπου ό ιππότης τήν κλειδώνη γιά νά φύγη στον πόλεμο καί νά είναι ήσυχος γιά
τήν τιμιότητα τής γυναίκας του. Θά νόμιζε κανείς ότι οί τιμές των φαγητών είναι
πολύ μεγάλες. Καί όμως συμβαίνει τό άντίθετο. Ε μ ε ί ς πήγαμε στο κέντρο τό με
σημέρι, οπότε εφαρμόζεται τό σύστημα τού αύτοσερβιρίσματος. Δηλαδή πλήρώνετε δύο δολλάρια (δρχ. 6 0 ) καί παίρνετε άπο τήν τραπεζαρία δ,τι φαγητό θέλετε καί
όσο θέλετε. Κατόπιν κάθεστε στο τραπέζι, όπου τό γκαρσόν επίσης φέρνει τά ποτά
πού προτιμάτε, καί αύτά ώς έπί τό πλεΐστον είναι ό άμερικανικός καφές ή τό τσάι,
πού τον σερβίρουν μέ τήν κανάτα. ’Ακολουθεί τό γλυκό καί τό φρούτο γιά όσους
θέλουν. Εύνόητο ότι τό τεράστιο αύτό ρεστωράν ήταν γεμάτο. Τό βράδυ οί τιμές
άλλάζουν καί κυμαίνονται άπο 4 ,5 0 έω ς 5 ,5 0 δολλάρια, άνάλογα μέ τό φαγητό.
Μέ τήν ευγενική παρέα τού διευθυντοΰ έπεσκέφθηκα τις εγκαταστάσεις τού
έστιατορίου αύτοΰ, τά ψυγεία, κουζίνες, άποθήκες, πλυντήρια κλπ. τά όποια είναι
τελειότατα. Είδα όμως καί σακκιά κάρβουνα καί άπόρησα κάπως γιά τήν ΰπαρξί
τους εκεί. Μοΰ έξήγησε, 6τι οί μπριζόλες στο κέντρο αύτό ψήνονται μέ κάρβουνο καί
μοΰ έδειξε τή σχετική σχάρα, οί δέ πελάτες τις προτιμούν πολύ γιατί είναι νοστιμώτερες άπο τό ήλεκτρικό ψήσιμο. Ρ ώ τησα τί στοιχίζει τό κέντρο αύτό καί μοΰ είπαν,
ό διευθυντής καί ιδιοκτήτης του, ότι ή άξία τού κτήματος τής έπιχειρήσεως φθάνει
τά 1 .0 0 0 .0 0 0 δολλάρια, δηλαδή 3 0 .0 0 0 .0 0 0 έλληνικές δραχμές.
( Σ τ ό επόμενο : 'Α στυνομία — τ ροχ α ία κίνησις - - π α ρ κ α αυτοκίνητων
■Αστυνομική Ακαδημία — φ υλ ακαί).

—

αστική συγκοινω -

■- -

~

'Υ π ό Ύπαστυνόμου Α ’ κ. I . ΡΑ *Ι*Κ Ο Υ

——

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μ Ε Ρ Ο Σ Π ΡΩ ΤΟ Ν
Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν Β '

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Κόσσου Ίω άννου.
Πάροδος της όδοϋ Ή λ ία Ζερβοϋ 85, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό Α γίου
Ελευθερίου.
'Ο ’Ιωάννης Κόσσος, ζωγράφος καί γλύπτης, καθηγητής της Σχολής Καλών
Τεχνών, γεννήθηκε κατά την διάρκεια τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 καί άπέθανε τό
1 872. Μερικά άπό τά πλέον γνωστά του έργα είναι : οΐ άνδριάντες τοΰ Ευαγγέλου
Ζάππα, στό Ζάππειο, τοΰ Ρήγα Φεραίου, στο Πανεπιστήμιο καί οΐ προτομές τών
Έϋνάρδου καί Καποδιστρίου, στον ’Εθνικό κήπο.

Κοτζια Κωνσταντίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Χρυσοστόμου Σμύρνης, στό τέρμα λεωφορείων «Βύρωνος».
'Ο Κωνσταντίνος Κοτζιας, πολιτευτής καί δημοσιογράφος, γεννήθηκε στην
’Αθήνα τό 1892. Τό 1934 έξελέγη δήμαρχος ’Αθηναίων καί τό 1936, παραιτηθείς,
άνέλαβε τό υπουργείο Πρωτευούσης. Οί υπηρεσίες πού προσέφερε, τόσον ώς δή
μαρχος, όσον καί ώς υπουργός - διοικητής Πρωτευούσης, υπήρξαν πολύτιμες. Τό
1941, καί ένώ άνεμένετο ή εισβολή τών Γερμανών, άνέλαβεν υπουργός - γενικός διοι
κητής Θράκης. Μετά τήν αύτοκτονία τοΰ Κοριζή, τοΰ άνετέθη ( 1 8 -4 -4 1 ) ό
σχηματισμός κυβερνήσεως, πλήν όμως τήν έπομένη κατέθεσε τήν εντολή, συστήσας
τον σχηματισμό στρατιωτικής κυβερνήσεως. Τήν 2 2 -4 -4 1 έφυγε, μέσω Τουρκίας,
γιά τήν ’Αμερική, άπό τήν οποίαν έπέστρεψε τό 1945.
Σ τις έκλογές τοΰ Μαρτίου 1950, συναρχηγός ών τή ς Πολιτικής ’Ανεξαρ
τήτου Παρατάξεως μαζί μέ τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη, έξελέγη βουλευτής ’Α 
θηνών. Σ τις δημοτικές έκλογές τοΰ ’Απριλίου 1951, έξελέγη δήμαρχος ’Αθηναίων,
θέσι πού διετήρησε μέχρι τοΰ θανάτου του, 8 Δεκεμβρίου 1951. ( Συνώνυμη οδός
υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών ).

Κοτοπούλη Μαρίκας ( ’Ίω νος).
Βρίσκεται στή πλατεία 'Ομονοίας καί έμπροσθεν τοΰ κινηματογράφου « Κοτο
πούλη ».
'Η Μαρίκα Κοτοπούλη, μία τών κορυφαίων ήθοποιών τής έλληνικής σκηνής,
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στην όποιαν έκυριάρχησε μια όλόκληρη 50ετία, κόρη των ηθοποιών Δημητρίου καί
Ε λ έν η ς Κοτοπούλη, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1887 καί άπέθανε τό 1954. Μέ τον
καλλιτεχνικό της οίστρο ανανέωσε τό έλληνικό θέατρο καί ένεσάρκωσε δεκάδες
ήρωίδων, άπό τής φάρσας μέχρι τής τραγωδίας, στήν όποιαν ιδιαίτερα διεκρίθη.
Χ ω ρίς καμμιά υπερβολή, όλόκληρη ή νεώτερη θεατρική ζωή τής πατρίδος μας,
φέρει την σφραγίδα τής προσωπικότητος τής άειμνήστου τραγωδού. Δίκαια έθεωρήθη
ώς ή μεγαλύτερη, μέχρι σήμερον, ήθοποιός τής Ελλάδος. Πρός τιμήν τη ς καθιερώθη
τό ομώνυμο βραβεΐον ήθοποιίας, πού άπονέμεται κάθε χρόνο στη καλύτερη ήθοποιό.
( Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Ν. Ψυχικό ).

Κότσικα Πολυχρόνη καί Θεοχάρους.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 68, στάσις Άγγελοπούλου.
Οί άδελφοί Πολύχρονης ( 1857 - 1936 ) καί Θεοχάρης Κότσικας ( 1859 1932 ) κατήγοντο άπό τήν Κάρυστο καί, έξ αιτίας των σημαντικών χρημάτων πού
διέθεσαν για κοινωφελείς σκοπούς, θεωρούνται ώ ς έθνικοί εύεργέτες.

Κοτυαίου.
Πάροδος τής όδοΰ Τιμολέοντος Φιλήμονος 7, όπισθεν τού μαιευτηρίου τής
"Ελενας Βενιζέλου.
Τό Κοτύαιον ή Κοτυάειον, άρχαία πόλις τού βιλαετιού τής Προύσσης, εύρίσκετο έκεΐ όπου σήμερα είναι ή Κιουτάχεια. Ό Σουίδας τήν θεωρεί ώς πατρίδα τού
Αισώπου. Τό 1085, μετά τήν ΐδρυσι τού κράτους τών Σελτζουκιδών καί τού κρά
τους τού Κερμιάν, μετωνομάσθη σέ Κιουτάχεια. ( Συνώνυμη όδός υπάρχει στο
Περισσό καί στή Ν. Σμύρνη ).

Κοτυλαίου.
Πάροδος τής όδοΰ Κρίσσης 55, κοντά στον "Αγιο ’Αθανάσιο τής Νέας Κυψέλης.
Τό Κοτύλαιον, όρος τής Εύβοιας, εύρίσκεται στο μέσον τής νήσου, είναι ή
άνατολικώτερη παραφυάς τής Δίρφυος καί έ'χει υψόμετρο 774 μ. Στήν άρχαιότητα
ήταν άφιερωμένο στήν θεά Ά ρτέμιδα.

Κοτυώρων.
Πάροδος τής όδοΰ Κωνσταντινουπόλεως 40, απέναντι στή πλατεία Α γ ία ς
Λαύρας τού Υ μ η ττο ύ .
Τά Κοτύωρα, άρχαία αύτόνομη πόλις τού Πόντου, εύρίσκετο άνατολικά τής
Κερασοΰντος. Πίταν άποικία τών Σινωπέων καί τήν έποχή τών Μιθριδατών ύπετάχθη
στο βασίλειο τού Πόντου. Μετά τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών, ή πόλις σήμερα
λέγεται Ό ρυτοΰ καί είναι όνομαστή γιά τούς τάπητές της.

Κουβάτσου Κωνσταντίνου ( ’ Ιφιγένειας).
’Αρχίζει άπό τήν λεωφόρο Συγγροΰ, άπέναντι στή κλινική « Κυανούς Σταυρός »
καί τελειώνει στή λεωφόρο ’Ιλισού, κοντά στον ήλεκτρικό σταθμό Καλλιθέας.
Σ έ σπίτι τής όδοΰ αύτής γεννήθηκε τό 1920, ό ύπολοχαγός τού πυροβολικού
Κωνσταντίνος Κουβάτσος, πού κατήγετο άπό τήν Κηπούλα τής Οΐτύλου. Ό Κουβάτσος έλαβε μέρος στόν έλληνοϊταλικό πόλεμο καί έπί κατοχής ώργάνωσε δυο
ομάδες κατασκοπείας, μιά στή Καλλιθέα καί μιά στο Πολυτεχνείο, όπου έφοίτα.
Έ τ ο ιμ ο ς ών νά φύγη γιά τήν Μέση ’Ανατολή συνελήφθη άπό τούς Γερμανούς
μαζί μέ τον άδελφό του καί έφυλακίσθη στο Χαϊδάρι. Ά πέθανε τό 1946, συνεπεία
τών κακουχιών καί τών βασανιστηρίων τού Χαϊδαρίου.

Κουγκίου.
Συνέχεια τού τέρματος τής όδοΰ Α γαπητού κοντά στόν Ά γ ιο Στυλιανό τού
Γκύζη.
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’Οφείλει τήν ονομασία στην συνώνυμη τοποθεσία του Σουλίου, όπου τον Δ ε
κέμβριο τοΰ 1803 ό καλόγερος Σαμουήλ έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη καί άνετινάχθη μαζί μέ πέντε συντρόφους του Σουλιώτες καί άρκετούς Τούρκους πού είχαν
μεταβή έκεΐ για να παραλάβουν το Κούγκι, κατόπ.ν συμφωνίας των Σουλιωτών
καί τοΰ Βελή, γυιοΰ τοΰ Ά λ ή πασά τών Ίωαννίνων. Τό Κούγκι δίκαια θεωρείται ώς
ή Άκρόπολις τοΰ Σουλίου, γι’ αυτό άλλωστε, υστέρα άπό βασιλικό διάταγμα, άπεφασίσθη όπως ή 15η Μαΐου, γιορτάζεται ώς ήμέρα έθνικής εορτής, προς τιμήν τοΰ
Σαμουήλ καί τών μαζί μ’ αύτόν θυσιασθέντων Σουλιωτών.

Κούζη Άριστοτελους.
Πάροδος τής όδοΰ Σαμαρά 13, κοντά στήν 'Αγία Παρασκευή τών Κάτω Πα
τησίων.
Ό ’Αριστοτέλης Κούζης, ιατρός, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα το 1872. Τό 1921
έξελέγη τακτικός καθηγητής τής ιστορίας τής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών,
θέσι πού διετήρησε μέχρι τοΰ 1943. Τό 1931 έξελέγη άκαδημαϊκός καί τό 1945 έχρημάτισε πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Διετέλεσεν ύπουργός 'Υγιεινής ( 19351936 ) επί κυβερνήσεως Δεμερτζή καί άπέθανε τό 1961. Συνέγραψε διάφορα έργα
τής ειδικότητάς του.

Κουκλουτζδ.
Πάροδος τής λεωφόρου Ύ μ ηττο ΰ 52, άπέναντι στον "Αγιο Νικόλαο Καισαριανής.
'Ο Κουκλουτζάς ήταν προάστιο τής Σμύρνης. Προ τοΰ 1922 ήταν άμιγώς
ελληνικό, κατοικηθέν περί τό 1850 άπό Πελοποννησίους καί Κυθηρίους. (Συνώνυμη
οδός υπάρχει στούς συνοικισμούς τοΰ Βύρωνος καί τής Νέας Σμύρνης).

Κούλων.
Πάροδος τής όδοΰ Ευαγγελίστριας, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων «"Α 
γίας Σοφίας» (Κοπανά).
Κούλα, λέξις τουρκική πού άπαντάται σέ πολλά τοπωνύμια, σημαίνει κορυ
φή βουνοΰ, καθώς καί κάθε τί πού κτίζεται έπάνω σέ κορυφές: πύργος, σκοπιά κλπ.

Κούμα Κωνσταντίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Στάθη Γεροδήμου 20, στις ύπώρειες τοΰ Λυκαβηττού,
κοντά στο τέρμα 'Ιπποκράτους.
'Ο Κωνσταντίνος Κούμας, έκ τών σημαντικωτέρων διδασκάλων τοΰ Γένους,
γεννήθηκε στή Λάρισα τό 1777. Έ δίδαξε στά Ά μπελάκια, στή Σμύρνη, στή Τ ερ 
γέστη καί στή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, στή Κωνσταντινούπολι. 'Υπήρξεν έκ
τών πρωτεργατών τής πνευματικής άφυπνίσεως τοΰ έθνους καί συνέγραψε σημαν
τικά έργα. Ά πέθανε στή Τεργέστη τό 1836. Προτομή του ύπάρχει σέ κεντρική
πλατεία τής Λαρίσης.

Κουμανούδη Στεφάνου.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 69, άπέναντι στά «Παναθήναια».
'Ο Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής τής λατινικής φιλολογίας καί τής ρω
μαϊκής γραμματολογίας καί άρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, γεννήθηκε
στήν Άνδριανούπολι τό 1818. Μέ τήν ευρύτητα τής σκέψεώς του, τήν προοδευτικότητα τών άντιλήψεών του καί τήν άκατάβλητη δραστηριότητά του, διέπρεψε σέ πολ
λούς επιστημονικούς καί κοινωνικούς τομείς καί συνετέλεσε στή πρόοδο τών γραμ
μάτων καί τών έπιστημών τής ειδικότητάς του στήν Ε λλάδα. Διωργάνωσε τήν ’Αρ
χαιολογική 'Υπηρεσία καί .συνέβαλε στήν ΐδρυσι τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου. Ά 
πέθανε τό 1899 στήν Αθήνα.
(Συνεχίζεται)

ΤΟ Υ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ «X»
•^^ύσκολα τά «άστυνομικά εικοσιτετράωρα» των τελευταίων ήμερων, τα πλέον
δύσκολα κα πολύμοχθα τής παρελθούσης διετίας. Αιτία φυσικά ή προεκλο
γική κίνησις καί αί έκλογαί τής 3ης Νοεμβρίου. "Ο πως εις κάθε προεκλογικήν π ε
ρίοδον, ή ’Αστυνομία έκλήθη καί κατά τήν τελευταίαν νά διασφάλιση τήν τάξιν, τήν
ήσυχίαν του Λαού καί τήν διεξαγωγήν των εκλογών κατά τρόπον άδιάβλητον, διά
τής παροχής τής δυνατότητος εις έκαστον πολίτην νά ψηφίση έλευθέρως καί άνεπηρεάστως. Είργάσθη προς τούτο δι’ όλων των δυνάμεών της, μέ ψυχραιμίαν καί
σύνεσιν—ως επιβάλλουν πάντοτε αί στιγμαί τής «ώρας τού λαού»—καί έπέτυχεν ά
ριστα εις τήν αποστολήν της, γεγονός τό όποιον μαρτυρεϊται άπό τό πλήθος τών
κολακευτικών σχολίων πού ήκούσθησαν έξ όλων των πλευρών. Δίκαιος λοιπόν ό
έπαινος'καί άξιος τής ευγνωμοσύνης τού Λαού ό μόχθος όλων τών άστυνομικών, ένας
μόχθος πού δεν ήμπορεϊ παρά νά άναγνωρίζεται καί άπό τήν Πολιτείαν.
*
JL πάρχουν μερικοί «τομείς» πού κυριολεκτικώς ώργίασαν κατά τήν προεκλο
γικήν περίοδον. Είναι οί τομείς τών λεγομένων «άνθρώπων τού ποδαριού», τώ ν «π ει
ρατών» καί ταξιτζήδων καί ώρισμένοι άλλοι. ’Επωφελούμενοι τής άπασχολήσεως
τών άστυνομικών εις τάς προεκλογικάς συγκεντρώσεις οί άνθρωποι αύτοί, εύρον
τήν εύκαιρίαν νά κάμουν «χρυσές δουλειές» κατά κυριολεξίαν. «'Έ να μικρό Λάς Β έγ κας στήν καρδιά τής Όμονοίας» τονίζεται ύπό μιας έφημερίδος διά τον πυρετόν
πού παρετηρήθη εις τάς τάξεις τών μικροπωλήτών καί άλλων υπαιθρίων «έπαγγελματιών», δίδεται δέ άκολούθως ή έξής... ειδυλλιακή περιγραφή: «"Ενα παζάρι, όχι
πρόχειρο καί ανοργάνωτο όπως άλλες φορές, άλλά λαμπρά ρυθμισμένο, μέ τάξιν καί
»μέ κανόνες, έπί πλέον δέ χωρισμένο κατά τμήματα. 'Η περιοχή τής οδού Α θήνας,
»έπί παραδείγματι, κοντά στήν 'Ομόνοια, είχε μετατραπή εις ένα μικρόν Λάς Β έγ »κας. ’Ε κ εί είχαν συγκεντρωθή τά τυχερά παιγνίδια, οί ρουλέττες, οί παπατζήδες
»καί τά ζάρια. Ε ις τήν οδόν Αιόλου άντιθέτως, έπνεε παιδαγωγικός άνεμος. ’Ε κ εί
»ήσαν τά πανέρια καί τά καυροτσάκια μέ τά βιβλία, ένώ στήν οδό Πανεπιστημίου,
»θά μπορούσε νά τοποθετηθή ή πινακίς «Σ π ίτι καί κουζίνα». Έπωλοΰντο μαγειρι»κά σκεύη, είδη γραφείου, πιάτα καί ποτήρια άπό πλαστική όλη, κουβέρτες, χαλιά
»καί τρόφιμα. ’Έ ξ ω άπό τά «'Ηνωμένα Βουστάσια» έθεάθη καί παστουρμάς, ό ό»ποΐος έγινε άνάρπαστος. Στατιστικούς θά μπορούσε νά άναφέρη κανείς ότι τήν με«γαλυτέραν κίνησιν είχε τό Λάς Βέγκας τής 'Ομονοίας, πού έπί πλέον παρουσίασε
»μιά συναρπαστικήν ποικιλίαν παιχνιδιών. ’Ιδιαίτερη επιτυχία είχαν οί δακτυλή»θρες (νεώτερη έκδοση τού «παπά», πού θεωρείται ήδη ντεμοντέ), τά ποδοσφαιρά»κια (έξειλιγμένο είδος ρουλέττας διά τούς φιλάθλους) καί τό πανάρχαιον κόκκινο
«-μαύρο. Συντάκτης μας, πού παρηκολούθησε τό τελευταίο, μάς έπληροφόρησε ότι
»σέ δέκα γυρίσματα, ήλθε οκτώ φορές μαύρο καί μόνον δύο τό κόκκινο. Διόλου εύ«χάριστος οιωνός διά τήν χθεσινήν τελευταίαν προεκλογικήν συγκέντρωσιν τού άν»τιστοίχου κόμματος...».
*
*

*
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Ά π ό τά πρωτότυπα εγκλήματα, τα σχετικά προς τάς έκλογάς, ξεχωρίζει
εκείνο τοϋ ταχυδρομικού διανομέως ’Αθηνών Μ .Γ . 'Ο ρηξικέλευθος αυτός άνθρω
πος φαίνεται να κατενόησε βαθύτατα την αξίαν των άποστελλομένων έντύπων επ ι
στολών άπό τούς υποψηφίους βουλευτάς προς τούς εκλογείς. Δ ι’ δ καί ένέβαλεν αύτάς εις σάκκους καί άντί να όδεύση πρός τήν όντως «μαρτυρικήν» οδόν της διανομής
κατ’ οίκον, ώδευσεν πρός έργοστάσιον χαρτοποιίας καί έπώλησεν αύτάς ώς άχρη
στον υλικόν πρός πολτοποίησιν! « Έ κ χάρτου ήν καί εις... χάρτην άπελεύσεται», θά
έσκέφθη εύαγγελικώτατα ό εύφυής. ’Από άλλας πρωτοτυπίας τών εκλογικών ημε
ρών ξεχωρίζει νομίζω καί αυτή πού είδα—καί έθαύμασα—πασχίζων νά έπιβάλω τήν
τάξιν εις τρεις μακροσκελείς «ουράς» εκλογικών τμημάτων γυναικών κατά τήν 3ην
Νοεμβρίου: Δύο κυρίαι έβγήκαν άπό ένα ταξί, έλαβαν άπό τήν γωνίαν δύο ανύποπτους
πιτσιρίκους εις τήν αγκαλιά των, τούς «μπούκωσαν» μέ καραμέλλες καί σοκολάτες
καί ήλθαν μέ τά φορτία έκεΐνα νά περάσουν έκτός σειράς... 'Ομολογώ τό παράπτωμά
μου: Τάς άφισα νά’ είσέλθουν, ρίπτων ένα βλέμμα... πλήρους κατανοήσεως!...

Ν,

*
* *

' εωτέρα έκδοσις τοϋ κινηματογραφικού έργου «τό κτήνος μέ τό μαστίγιο» ήλθεν είς φώς αύτάς τάς ημέρας άπό τήν αστυνομικήν πραγματικότητα. Δέν πρό
κειται βεβαίως περί νέου έργου τής οθόνης άλλά περί μιας στυγνής σωματεμπορικής ΰποθέσεως πού ήμπορεΐ νά γίνη μυθιστόρημα μέ τον καιρό, νουβέλλα ή διή
γημα μέ δζουσαν πλοκήν καί προ πάντων πολλήν δραματικότητα. «Μία άπραγη
κοπελλίτσα 14 ετών», θά λέγη 6 προλογιστής, έρχεται στήν πρωτεύουσα προ διμή»νου μέ δνειρα καί φιλοδοξίες, μέ άντιπάθεια πρός τό σφουγγάρισμα καί τά πιάτα πού
»τής προσφέρονται τίμια καί μέ επιθυμία κάποιας καλής ζωής, κομμώτριας έστω .
»Τ ή ς άρέσει νά βλέπη φώτα πολλά, κόσμο, βιτρίνες, καί άρχίζει νά περπατάη στούς
«δρόμους. 'Ο πότε παρουσιάζεται μπροστά της ’Εκείνος, ένας νέος άξύριστος καί
«άκούρευτος πού ωστόσο φαίνεται νά «ξαίρη τή ζω ή». Είναι ό άπό μηχανής θεός,
«διότι πολύ εύγενής, πολύ «πονόψυχος» καί δσο γίνεται γενναιόδωρος, τή ς προσφέ»ρει τή θέση πού ζητά, τής προσφέρει άκόμα νά μοιρασθοΰν καί τό δωμάτιό του...».
'Ιστορία πολύ συνηθισμένη, θά μοϋ πήτε, μέ γνωστό τό τέλος. Μόνον πού τό τέλος
είναι άνατριχιαστικό χωρίς καμμίαν δόσιν φαντασίας: 'Ο νεαρός δέν άρκεΐται νά
Ιχη τήν έπαρχιωτοπούλα μόνον διά τον έαυτόν του άλλά καλεΐ ένα πλήθος γνωστών
καί αγνώστων. ’Αληθινό χρυσωρυχείο μία μικρή άβγαλτη καί αγνή, καί κοντά εις
αύτό «ενδιαφέρουσα ύπόθεσις» νά αντιστέκεται εκείνη καί νά εξαναγκάζεται νά ύποκύπτη εις τούς πελάτας υστέρα άπό τό άνελέητο μαστίγωμα τοϋ «προστάτου». Μαστίγωμα καί πελάτης λοιπόν—καί χρήματα είς τήν έκμεταλλευτήν—πελάτης καί
μαστίγωμα κ.ο.κ. "Ωσπου οΐ κραυγές τοϋ θύματος οδηγούν τήν ’Αστυνομία είς τό
άντρον τοϋ ύπανθρώπου Κ .Κ . τών 25 ετών καί θέτουν τέρμα είς μίαν άκόμη βρωμεράν ύπόθεσιν, τήν πλέον βρωμεράν τών τελευταίων ετών.

Π,

*
* *

ιολλά τά άξιόλογα άπό τό «μέτωπον» κλεπτών. Κ α τ’ άρχήν, στόχοι τών άξιοτίμων αύτών, άνδρών έν πολλοΐς, υπήρξαν τά πάντα καί πρός πάσαν κατεύθυνσιν, μέ ιδιαιτέραν δμως προτίμησιν είς ώρισμένα «παραγωγικά σημεία». Μεγαλυτέρα νομίζω προτίμησις έξεδηλώθη πρός τάς εκκλησίας, οί κάπως πρωτοτυπήσαντες δέ διαρρήκται είναι έκεΐνοι πού άφήρεσαν άπό τό γραφεΐον ίερέως, είς τον Π ει
ραιά, 2 .1 5 0 δραχμάς καί κληρικόσημα καί άπό τήν εικόνα άγιου είς ’Αθήνας πέντε
χρυσάς λίρας καί άλλα άφιερώματα. "Αλλη προτίμησις τών διαρρηκτών έξεδηλώθη
πρός τά ώρολογοπωλεϊα διά θραύσεως τών προθηκών των. (Δύο κεντρικά ώρολογοπωλεΐα καί ένα είς τον 'Υμηττόν τά «θύματα» αύτής τής προτιμήσεως είς ένα
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μόνον 24ωρον). 'Υπήρξαν χαρακτηριστικοί εις τάς μεθόδους των καί την νοοτροπίαν
πολλοί μεγάλοι καί μικροί έγκληματίαι του είδους, όπως λ.χ. ό γαλακτοπώλης Μ .Α.
των 53 ετών, εις τόν Πειραιά, πού «έξάφριζε» οχι το πωλούμενον παρ’ αύτοϋ είδος,
άλλα όσα χρήματα ευρισκεν εις την οικίαν πελάτιδος κατά τήν διανομήν τοΰ γάλα
κτος καί έπωφελούμενος τής άπουσίας της, όπως ή άθλήτρια ρίψεων Ο .Α. των 25
έτών, πού άφήρεσε τό περιεχόμενον πορτοφολιού Κυπρίου έκ τοΰ ξενοδοχείου του
μέ πολλά τεχνάσματα, όπως πολλοί άλλοι πορτοφολάδες, μέ έπί κεφαλής τόν διεθνή
κακοποιόν Κ .Α . ή Γάλλον ή Κούκον κ.λ. κ.λ., έτών 64 , άποφυλακισθέντα μόλις πρό
45 ήμερών καί καταληφθέντα νά άφαιρή αριστοτεχνικά τό πορτοφόλιον έπιβάτου
λεωφορείου. Οί νεαροί έξ άλλου δέν έσημείωσαν καθυστέρησιν, μεγάλοι δέ άστέρες
καί πολλά ύποσχόμενοι οί συλληφθέντες εις τόν Πειραιά Σ .Σ . τών 18 καί Β .Δ . τών
17 έτών: 'Ο πρώτος κατέρριψε κάθε ρεκόρ, πραγματοποιήσας μόνος πέντε κλοπάς
αύτοκινήτων εις ’Αθήνας, Πειραιά καί Προάστια άπό 2 3 -2 8 ’Οκτωβρίου. Καί ό
δεύτερος, έργαζόμενος άπό διετίας εις γραφεΐον έγκατεστημένον εις τό μέγαρον
Γιαννουλάτου, παρά τήν άκτήν Τζελέπη τού Πειραιώς, έλεηλάτει δι’ άντικλείδων
τά γραφεία καί είχεν άναστατώσει τούς ένοικους καθ’ δλον αύτό τό διάστημα.
*
* *
Τό «βαρύ πυροβολικόν» τού μετώπου αυτού έξεδηλώθη πάντως εις τήν οδόν
Βορέου τών ’Αθηνών, όπου τό έργοστάσιον γνωστοτάτου ζωγράφου. Οί διαρρήκται,
οπωσδήποτε μεγάλοι «έπαγγελματίαι» τού είδους, άφήρεσαν ολόκληρον τό χρηματοκιβώτιον, βάρους 2 50 κιλών καί περιέχον 8 .0 0 0 δραχ. πλήν τών άλλων, τό όποιον
προφανώς έφόρτωσαν έπί άναμένοντος αυτοκινήτου. "Αλλο σοβαρόν κρούσμα ή άρπαγή χαρτοφύλακος έμπορου μέ 8 0 .0 0 0 δραχμάς καί μετοχάς δανείου τής Δ .Ε .Η .
μεταξύ τών άλλων, καθ’ ήν στιγμήν τό θύμα συνωμίλει έντός τοΰ υποκαταστήματος
Τραπέζης τής Ελλά δος εις τόν Πειραιά. Δράσται: νεαροί τής «ντόλτσε βίτα», συλ
ληφθέντες εις τά προάστια όπου καί κατεσπατάλουν τήν λείαν των. Καί ενα όμως
κρούσμα κλοπής πού καθιερώνει νέαν μέθοδον : «Κλοπή δι’ έναγκαλισμοΰ... υπό άνδρός» ! Τήν γνωστήν κλοπήν δι’ έναγκαλισμοΰ ύπό γυναικός άντέστρεψε κατ’ αύτάς ό
σπουδαστής τής Δραματικής Σχολής (καί ξυλουργός) Π .Δ .,ό όποιος έναγκαλιζόμενος
νεαράν Καναδέζαν—καί άπαγγέλλων λόγους αγάπης εις τό αυτί—έντός ταβέρνας,
άπεπειράθη κλοπήν τοΰ πορτοφολιού της άπό τήν τσάνταν. "Ισ ω ς διά νά μή εύρη θιασώτας ή μέθοδος τού έπεβλήθη ή αυστηρά ποινή τών 5 μηνών διά τήν άπόπειραν μόνον.
*

Ε

*

*

ξαρσις τών τροχαίων δυστυχημάτων κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον τοΰ
’Οκτωβρίου. "Ανω τών πεντήκοντα τά σοβαρά δυστυχήματα, μεγάλο τό πλήθος τών
τραυματισθέντων καί σεβαστός ό άριθμός τών νεκρών. Κατά γενικήν ομολογί
αν, πρώτιστος αιτία ή μεγάλη ταχύτης, έν συναρτήσει βεβαίως προς τήν κατάστασιν τής οδού, τήν ορατότητα, τήν ταχύτητα τών άλλων οχημάτων, τήν δεξιοτεχνίαν τού οδηγού κ.λ. "Α ς έλπίσωμεν έπ’ αύτοϋ οτι δέν θά βραδύνη ό έφοδιασμός
τών αυτοκινήτων διά τοΰ ειδικού οργάνου προς διαπίστωσιν τής ταχύτητος πού προ
βλέπει τό άρθρον 77 τού Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας. Θά καταστή οΰτω δυνα
τόν νά γνωρίζουν οί οδηγοί ότι θά άποκαλυφθούν περί τό ποιαν ταχύτητα είχαν άναπτύξει κατά τήν δεδομένην στιγμήν τού δυστυχήματος, νά έπιβάλλωνται δέ καί αί
δέουσαι αύστηραί κυρώσεις προς έξάλειψιν τής έγκληματικής περιφρονήσεως στοι
χειωδών κανόνων περιφρουρήσεως τής ζωής τόσων άνυπόπτων θυμάτων.Ά πό τάς
άλλας αιτίας δυστυχημάτων ιδού πού ή μή καλή τροχοπέδησις τοΰ οχήματος προκαλεΐ
κατ’ αύτάς άληθινήν συμφοράν εις πλήθος άτόμων. Μέ αΐφνιδίαν έκκίνησιν τό σταθμεΰον εις κεντρικήν κατωφερικήν οδόν τών ’Αθηνών φορτηγόν, έπιπίπτει έπί π ε
ριπτέρου τό όποιον καταστρέφει καί τραυματίζει τόν περιπτεριοϋχον, παρασύρει έν
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συνεχεία καί φονεύει άνύποπτον διαβάτην, έπιπίπτει άλληλοδιαδόχως κατά τριών
ιδιωτικών αύτοκινήτων καί τέλος παρασύρει καί τραυματίζει άλλον περαστικόν.
*
* *
ΙΙροκαλεϊ άλγεινήν έντύπωσιν ό μεγάλος άριθμός έκείνων πού τελευταίως έγκατέλειψαν τό θϋμα των άβοήθητον. ’Ιδού μερικά άπό τά τόσα κρούσματα πρωτο
φανούς ΐσω ς πωρώσεως ένίων κακούργων τού βολάν: "Ενας «λαμπρός» οδηγός—
καί «άνθρωπος» μέ τά ολα του...—έπέπεσεν έπί δυστυχούς πεζού μέ τό ήμιφορτηγόν
του καί τον έτραυμάτισεν, άγνωστον εάν θανασίμως ή μή. Άναπτύξας ταχύτητα
μετά ταΰτα, ίλιγγιωδεστέραν εκείνης της μεγάλης διά της οποίας έπέπεσεν έπί τού
πεζού, έξηφανίσθη, πιθανώς ψιθυρίζων: «Δεν βαρυέσαι... "Ενας όλιγώτερος!...»
Δεύτερος οδηγός, πλέον «λαμπρός» κ.λ. κ.λ τού πρώτου, διερχόμενος έκ τού σημείου
έκείνου μέ ΐλιγγιώδη ταχύτητα διά τής κίτρινης «Ντωφίν» του—φαντάσματος ως
γνωστόν—συνεπλήρωσε τήν δευτέραν, περισσότερον τραγικήν καί λίαν πρωτότυ
πον «πράξιν»: Έπέρασεν άστραπιαίως άνωθεν τού σώματος τού άτυχούς, ένώ δέ
τά αίματα έξετοξεύοντο προς πάσαν κατεύθυνσιν άνέπτυξε μεγαλυτέραν ταχύτη
τα καί έξηφανίσθη. Ό μοΰ μετά τού οχήματος καί τού οδηγού τούτου έξηφανίζετο
καί τό πτώμα, «γαντζωμένον» κατά πρωτοφανή τρόπον μεταξύ τών τροχών, διά
νά άνευρεθή φρικτά παραμορφωμένον εις άπόστασιν δύο χιλιομέτρων! Ταΰτα κατά
τάς μεταμεσονυκτίους ώρας καί μέ σκηνήν τού τραγικού δράματος τήν αρχήν τής
οδού Πειραιώς μέχρι τής στάσεως Μαυρομμάτη, όπου άπεχωρίσθη τό πτώ μα τού
αυτοκινήτου. Τρίτος οδηγός τής κατηγορίας αύτής έτραυμάτισε βαρέως δόκιμον
άστυφύλακα τάς μεσονυκτίους ώρας καί τον έγκατέλειψεν έξαφανισθείς. Τέταρτος
έτραυμάτισεν ιδιωτικόν ύπάλληλον καί τον έγκατέλειψεν ήμιθανή, διά νά άποβιώση ύστερα άπό ολίγον εις τό Δημοτικόν Νοσοκομεϊον. Π έμπτος... έκτος... έβδομος...
όγδοος κ.λ. έκαμαν τό ίδιον καί ίσω ς τώρα νά σαρκάζουν μέ τον άπύθμενον βόρβορον
τής ψυχής των ή νά πληρώνουν τά έπιχείρια τής πράξεώς των μέ τύψεις τής συνειδήσεως. Τό μέγα «ζήτημα τιμής» δι’ όλους μας λοιπόν είναι νά άποκαλυφθοΰν οπωσδή
ποτε οί άσυνείδητοι αυτοί ύπάνθρωποι, έστω καί αργά, καί νά δώσουν λόγον τή ς έγκληματικής πράξεώς των εις τήν Δικαιοσύνην. Είναι έπιτακτικόν τό χρέος τούτο
καί άποτελεΐ ύψίστην έπιταγήν τό νά μή ένθαρρύνωνται οί άσυνείδητοι καί πωρωμένοι δαίμονες τής άσφάλτου.

θ;

'ά ήμποροΰσε νά διερωτηθή κανείς διατί έξακολουθοΰν νά ύπάρχουν τόσον εγ 
κληματικά άφελεΐς, θύματα τών πάσης φύσεως απατεώνων, ύστερα άπό όσα
λέγονται καί άκούονται εις κάθε γωνίαν καί ύστερα άπό όσα καθημερινώς άναγράφονται εις τον τύπον. ’Ιδού πού τό μαγικόν υγρόν κατά πάσης «νόσου καί μαλακίας»—κατά τό εύαγγελικόν ρητόν—έκαμε πάλιν τό θαύμα του εις πολλάς βλακώ
δεις καταστάσεις (φιαλίδιον ΰδατος καί έλαίου άντί 9 0 0 δραχμών!) ιδού φωτογρα
φική μηχανή διά τον κάλαθον τών αχρήστων (χωρίς φακόν κ .λ .) πωληθεϊσα εις
«ειδικόν» ( ! ) άντί σεβι στής τιμής. Καί ιδού οί άμετανόητοι τών «έλευθέρας» εις
τά πρόσωπα πλήθους φιλάθλων, οί όποιοι έπίστευσαν ότι έκεΐνοι οί δύο ταπεινοί έργάτες ήσαν εις θέσιν νά τούς έφοδιάσουν μέ δελτία έλευθέρας εισόδου εις τά ποδο
σφαιρικά γήπεδα...
*

* *
κμυστηρεύσεις:
—Είδα τόν διαρρήκτη νά πήδα τον μανδρότοιχο τού σπιτιού, νά άνεβαίνη στήν
υδρορροή καί νά άνοίγη τό παράθυρο! Μόλις πήδησε μέσα έτρεξα στο περίπτερο καί
τηλεφώνησα στήν "Αμεσο Δράση, αλλά άπό τήν ταραχή μου πήρα τό 001 άντί τό
100, δηλαδή άνάποδα άριθμό!! Τ ί σοΰ είναι όμως αυτή ή ’Αστυνομία!...
’
—Τ ί έγινε; Τ ί ένινε:...

Ε
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—Κατέφθασαν άμέσως δύο περιπολικά μέ τήν όπισθεν!! Σοΰ τό ορκίζομαι!
Βγήκαν οί αστυφύλακες λοιπόν καί συνέλαβαν τον διαρρήκτη...
***
•Λ^-έγιστος ό όγκος της ξένης άστυνομικής εΐδησεογραφίας των τελευταίων ημε
ρών. ’Ιδού έλάχιστα, καί άποτελοϋντα όσον τό δυνατόν άντιπροσωπευτικά... διδά
γματα προς δλας τάς κατευθύνσεις:
* Τεράστιος άθλος της Έ φ -Μ π ί Ά ϊ . Συνέλαβεν ένα έπικίνδυνον διαρρήκτην,
τόν όποιον άναζητοϋσε πυρετωδώς εις δλην τήν ’Αμερικήν άπό της 27ης Σ επ τεμ 
βρίου. Τον εδρεν νά εργάζεται ως «λαντζιέρης» εις τό έστιατόριον τοϋ... τμήματος
Σημάνσεως της ’Έ φ -Μ π ί-”Α ϊ, εις τήν Ούάσιγκτώνα!
* Κατασκοπευτικόν δίκτυον εις τούς κόλπους τής Σκώτλαντ Γυάρντ. Ά π εκ α λύφθη δτι ό υπόκοσμος του Λονδίνου παρακολουθεί έκ τοϋ σύνεγγυς τάς κινήσεις καί
τήν δραστηριότητα των ίκανωτέρων ντέτεκτιβς μέ πράκτορας μετημφιεσμένους εις
περιηγητάς κ.λ. Οί πράκτορες αύτοί, πλήν των άλλων, λαμβάνουν φωτογραφίας των
αξιωματικών διώξεως, τών διαφόρων οχημάτων αυτοκινήτων καί ψευδοταξί, καί,
εύκαιρίας δοθείσης υποκλέπτουν άπόρρητα έγγραφα.
* 'Η πρώτη άπόπειρα εις τήν ιστορίαν της ’Ιαπωνίας διά τήν άπαγωγήν μέ
λους τής αύτοκρατορικής οικογένειας, έξουδετερώθη ύπό τής ’Αστυνομίας τήν νύ
κτα τής 28ης ’Οκτωβρίου. Θά άπήγετο ή κόρη τοϋ αύτοκράτορος άπό τριμελή σπ εί
ραν κακοποιών καί θά έζητοΰντο λύτρα 50 εκατομμυρίων γιέν. Ε ις τήν κατοχήν τοϋ
Τσίρο Καμιμπαγιάσι, 43 έτών καί άρχηγοΰ τής σπείρας, εύρέθησαν σπάθη, μάχαιρα καί σχοινίον διά νά χρησιμοποιηθούν κατά τήν άπαγωγήν, καθώς καί γάντια διά
νά μή άφεθοΰν δακτυλικά άποτυπώματα.
* Τέσσαρες ένοπλοι λησταί, φέροντες στολήν άστυνομικών, έλήστευσαν τρά
πεζαν τής Μασσαλίας άφαιρέσαντες άπό τά ταμεία αύτής 1 0 0 .0 0 0 φράγκων. ’Ά λλοι
λησταί, εις τό Πικαντίλλυ τοϋ Λονδίνου, άφήρεσαν άπό κοσμηματοπωλείου είδη α
ξίας δέκα χιλιάδων λιρών (1 .1 0 0 .0 0 0 δρχ. περίπου).
* « 'Η μ είς οί υπογεγραμμένοι Πώλ Σαρτόν, 2 4 έτών, καί Κλώντ Πονρουά,
2 6 έτών, όμολογοΰμεν δτι συνελήφθημεν έπ’ αύτοφώρω κλέπτοντες άπό τόν κ. Μεριέ. 'Ορκιζόμεθα νά μή τό έπαναλάβωμεν». Ή δήλωσις αύτή ΰπεγράφη άπό τούς
δύο κλέπτας εντολή τοϋ ανθοπώλου Μαρσέλ Μεριέ, άκολούθως δέ ό αγαθός άνθρω
πος συνώδευσε μέ τό αύτοκίνητόν του τούς δύο κλέπτας μέχρι τής Μασσαλίας καί
έδωσεν άπό ένα εικοσάδραχμου εις τόν καθένα. ’Ή λ π ιζε δτι θά γίνουν έντιμοι πολΐται. ”Ηδη οί δύο «δηλωσίαι» έξειλίχθησαν εις «άστέρας» κλοπών καί διαρρήξεων καί
συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω άπό τήν ’Αστυνομίαν, ή όποια επιρρίπτει εύθύνας εις
τόν κ. Μεριέ έπειδή δέν τούς κατήγγειλεν.
* Έ κτελοΰσα περιπολίαν μέ δύο άρρενας συναδέλφους της ή άστυνομικόςτής
Νέας 'Χόρκης κ. Μαρία Σέριλ, ήλικίας 36 έτών, συνέλαβε κατόπιν πάλης ένα κα
κοποιόν πού προσεπάθει νά διαρρήξη σταθμευμένον αυτοκίνητου καί έβοήθησε τούς
συναδέλφους της νά καταβάλλουν άλλους δύο. "Οταν ό ένας έκ τών δύο αυτών διέ
φυγε καί ήρχισε νά τρέχη, ή κ. Σέριλ τόν έκυνήγησε μέ τό άστυνομικόν αυτοκίνη
του τής περιπόλου, τόν έπυροβόλησε, καί τελικώ ς τόν συνέλαβε μέ πλήγμα διά τής
άστυνομικής ράβδου της έπί τής κεφαλής του. Ταΰτα δέ παρά τό δτι διήνυε τόν έ 
κτου μήνα τής έγκυμοσύνης τ η ς !....
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ «X »
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Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή εις τον Ύπαρχιφύλακα κ. Άνδρέαν Μαστοράκον, διότι την 1 0 -9 -6 2
καί ώραν 1 0 ,3 0 ' ενεργών διαβατηριακόν έλεγχον "Αγγλων περιηγητών εις την απο
βάθραν τοϋ λιμένος της νήσου Δήλου καί άντιληφθείς 8τι ό 16ετής κολυμβητής P earge R oger, "Αγγλος περιηγητής, έκινδύνευσε, λόγω της θαλασσοταραχής να πνίγη,
έρρίφθη εις τήν θάλασσαν καί χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν αύτοθυσίαν του, τό άπαράμιλλον θάρρος του καί τήν ψυχραιμίαν του, κατώρθωσε διά καταδύσεως να νάνασύρη
τούτον, διασώσας τούτον έκ βεβαίου πνιγμού καί προκαλέσας ουτω διά τής άλτρουϊστικής ταύτης πράξεώς του λίαν ευμενή σχόλια υπέρ αΰτοϋ καί τοϋ ’Αστυνομικού
Σώματος.
X
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Τήν Μεσημβρίαν τής 1 3 -1 0 -6 3 εις τό έπί τής όδοΰ ’Ασκληπιού 23 σκοπευτήριον τής ’Αστυνομίας Πειραιώς έτερματίσθησαν οί Α ' εσωτερικοί σκοπευτικοί άγώ-

νες τών 70 έκπαιδευθέντων άξιωματικών καί άνδρών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, τών 'Υποδιευθύνσεων καί τών ’Αστυνομικών Τμημάτων.
Μολονότι τό πρώτον ώργανώθησαν οί σκοπευτικοί άγώνες, τα άποτελέσματα
υπήρξαν ικανοποιητικά, ιδιαιτέρως εις τό άγώνισμα τοϋ υπηρεσιακού περιστρόφου,
είς τό όποιον οί σκοπευταί τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς κατέρριψαν τάς

προηγουμένας επιδόσεις των ’Αθηναίων συναδέλφων των, άσκουμένων άπό τριετίας
εις τήν σκοποβολήν.
Έ π ί τώ πέρατι των σκοπευτικών άγώνων, οί όποιοι διήρκεσαν επί τριήμερον,
εις τάς εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου ώργανώθη τήν μεσημβρίαν της 1 3 -1 0 -6 3
τελετή, καθ’ ήν ό πρόεδρος της Ελλανοδίκου ’Επιτροπής, ’Αστυνομικός Διευθυντής
Α ' κ. Νικόλαος Νικητάκης, Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, άπένειμε τα έπα
θλα εις τούς νικητάς.
'Ο κ. Νικητάκης άπαντών εις χαιρετισμόν τού όργανωτοϋ- καί επόπτου τών
άγώνων ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β ' κ. Κυριάκου Σπυριούνη, ό όποιος άνεφέρθη εις
τάς ίκανοποιητικάς έπιδόσεις τών μετασχόντων τών άγώνων άστυνομικών, συνεχάρη τούς σκοπευτάς διά τάς έπιτυχίας των.
« ’Εάν, εΐπεν ό κ. Νικητάκης, ή σκοποβολή άποτελή δι’ όλους τούς ανθρώ
πους εν πανάρχαιον καί εύγενές άθλημα, διά τον σύγχρονον αστυνομικόν άποτελεϊ
μίαν έπαγγελματικήν ανάγκην.Ό κακός, ό άδέξιος σκοπευτής, άμυνόμενος σκοτώνει,
ένώ ό καλός σκοπευτής έξουδετερώνει τον έπιτιθέμενον κακοποιόν, χωρίς καί νά τον
έξοντώση, διότι άκριβώς έλέγχει τήν πορείαν τών σφαιρών του».
’Ακολούθως ό κ. Νικητάκης άπένειμεν εις τούς νικητάς τά έπαθλα άποτελούμενα έξ ώρολογίων άτομικών εις τούς α' νικητάς, άναμνηστικών μεταλλίων καί έκ
κυπέλλων διά τούς ομαδικούς νικητάς.
Νικηταί άνεδείχθησαν: Ε ις τό άγώνισμα ύπηρεσιακοϋ περιστρόφου : 1ος ό
άστυφύλαξ κ. ’Ιωάννης Δήμου, 2ος ό άστυφύλαξ κ. ’Ιωάννης Στέφος καί 3ος ό
άστυφύλαξ κ. Λάζαρος Λαζαράκος. 'Ο πρώτος εις τάς είκοσι βολάς έπέτυχεν 97
βαθμούς, ό δεύτερος 96 καί ό τρίτος 92.
Ε ις τό άγώνισμα άεροβόλου καραμπίνας : 1ος ό άστυφύλαξ κ. Μιλτιάδης
Π επές, 2ος ό 'Υπαστυνόμος α' κ. Στυλιανός Σαντάς καί 3ος ό άστυφύλαξ κ.
Λεωνίδας Λιγομυάλης.
Ε ις τό άγώνισμα τού άεροβόλου πιστολιού : 1ος ό άστυφύλαξ κ. Γεώργιος
Άντωνάκος, 2ος ό 'Υπαστυνόμος Β ' κ. ’Ιωάννης Όρφανίδης καί 3ος ό άστυφύλαξ
κ. ’Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Πολυνίκης όμάς άνεδείχθη ή Ύποδιεύθυνσις ’Αγορανομίας, ήτις καί έ'λαβε
τό 3ετές έπαμειβόμενον κύπελλον.
Άνεκοινώθη άρμοδίως οτι μεταξύ τών νικητών τών άγώνων θά έπιλεγοΰν
οί μέλλοντες νά τιμήσουν τά όπλα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς εις
τούς παναστυνομικούς άγώνας οί όποιοι, έκτος άπροόπτου,θά διεξαχθοΰν κατά τό α'
ΙΟήμερον τού μηνός Νοεμβρίου.
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|

"Ωρα 12.30'-1 μ.μ.

Ι

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή τ ε τ η ν Έ κ ττο μ π ή
τ ή ς *Α σ τ υ ν ο μ ία ς

Π ό λ εω ν α π ό

τό

Σταθμό

ί

Ρ α δ ιο φ ω νικ ό
Ενόπλω ν

Δ υνά μ εω ν.

τω ν

