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I. Γ ενική επισκόπησές τοϋ προβλήματος τής νεότητος.
1.
Μέχρι τω ν μέσω ν άκόμη τοϋ παρελθόντος αίώνος ή νεότης, ώς τοιαύτη,
δεν απετελει ούτε κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν , οΰτε ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν πρόβλημα. Παραστατικη η απεικονισις εκ μέρους τοϋ διακεκριμένου καθηγητοΰ της Παιδαγωγικής
έν τω Πανεπιστημίου ’Αθηνών και ’Ακαδημαϊκού Νικολάου I. Έξαρχοπούλου «'Η
σωματική έξέλιξις τοϋ παιδός» :
« Ο ανθρώπινος νοΰς έστράφη καί εις τά απώτατα άκρα τοϋ κόσμου, έζήτησε να εισδυση μέχρι τω ν βαθυτάτων τής φύσεως μυστηρίων, ούδέν των όντων καί
φαινομένων κατελιπεν ανεξερεύνητον. Καί όμως τό γοητευτικώτατον των όντων,
όπερ συγχρόνως τυγχάνει και τό εγγύτατον καί προσφιλέστατον τω άνθρώπω, ό
Π α ΐ ς, επι μακρον χρονον διετέλεσεν έκτος τοϋ κύκλου τοϋ ένδιαφέροντός του».
Τή αλήθεια η νεοτης ήρξατο προσελκύουσα τήν προσοχήν τής κ ο ι ν ω ν ί α ς ,
ως αυτοτελές και σπουδαϊον «κοινωνικόν» πρόβλημα καί τής ε π ι σ τ ή μ η ς , ώς
αυτοτελές και σπουδαϊον ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν πρόβλημα, τό πρώτον άπό τής
καμπής τοϋ τελευτήσαντος προς τον τρέχοντα αιώνα. Τοΰθ’ οπερ άποτελεΐ φυσικήν
άπόρροιαν τής μεταβολής τής καταστάσεως τής νεότητος ώς συνόλου έν τή κοι
νωνία.
Ειδικωτερον, μέχρι τών μέσων τοϋ 19ου αίώνος, ή άντίληψις καί ή πρόνοια
υπέρ της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας ένηργεΐτο ώς τμήμα τής γενικής άντιληψεως, ιδίως τής ταξεω ς τών πενήτων, καί κυρίως έν οψει τής οικονομικής δυσπρα
γίας. Η εν τω μεταξύ όμως σημειωθεΐσα μετάβασις τής διεθνούς οικονομίας άπό
τής άγροτικής προς τήν βιομηχανικήν, χσχε τον μοιραΐον δυσμενέστατον αντίκτυ
πον της καί έπί τήν κατάστασιν τής νεότητος τών διαφόρων χωρών. Ό άντίκτυπος
ούτος, κυρίως, έξεδηλώθη διά τής αύξήσεως τοϋ άριθμοΰ τής προς βιοπορισμόν
έργαζομένης νεότητος, τής έπιτάσεως τής παιδικής νοσηρότητος, τής δημιουργίας
ρεύματος παιδικής έγκαταλείψεως καί έν τέλει τής έντονου άνόδου τοϋ δείκτου
τής παιδικής διαφθοράς καί έγκληματικότητος. Τά δέ τοιαΰτα παθολογικά κοινω
νικά φαινόμενα κατέστησαν κατά τοσοϋτον πλέον ανησυχητικά, καθ’ όσον ή νεότης
ήρξατο φθειρομένη όλονέν καί πρωιμώτερον. Τό θέμα συνδέεται στενώς καί προς
τήν δημιουργίαν ρεύματος ανατροπής καθιερωμένων ύψίστης ήθικής πνοής άξιων,
ώς καί αύτοΰ τοϋ πολυτιμοτάτου θεσμοϋ τής οικογένειας.
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'Η έλπιδοφόρος άντίδρασις καί τής κοινωνίας καί τής επιστήμης, έξεδηλώθη
δι’ έμφανίσεως μιας γενικωτέρας κοινωνικής καί έπιστημονικής κινήσεως προς συ
στηματικήν παρακολουθήσω’, ερευνάν καί άντιμετώπισιν του προβλήματος τής έν
κινδύνω τελούσης νεότητας. Τοϋτο δ’ ού μόνον έπί σκοπώ άνάχαίτίσέώς του κινδύ
νου, άλλα καί έπί σκοπώ δημιουργίας μιας καλυτέρας αύριον.
Καί ή μέν κοινωνική άντίδρασις, έπραγμ.ατοποιήθη διά τής δημιουργίας ορ
γανισμών προστασίας τής παιδικής καί έφηβικής ηλικίας, δημοσίων καί ιδιωτικών,
ή δέ έπιστημονική' άντίδρασις έξεδηλώθη διά τής θεμελιώσεως καθολικού επιστη
μονικού κλάδου, έρευνώντος άπαντα τα εις τήν νεότητα άφορώντα προβλήματα τού
κλάδου τής έπιστήμης τής Π α ι δ ο λ ο γ ί α ς . Κατά ταΰτα λοιπόν εύκόλως εξη
γείται καί λίαν έπαρκώς δικαιολογείται ό παραστατικός χαρακτηρισμός τής έποχής ημών, ώς «αίώνος τού παιδός».
2.
Έπεταχύνθη ή τοιαύτη έξέλιξις καί έκ των παγκοσμίων πολνέμων. Χαρα
κτηριστικούς λέγει ή μεγάλη φιλάνθρωπος κυρία ’Άννα Παπαδημητρίου ( Περιοδ.
((Παιδί» (1930) 1, σ. 5, έν σχέσει προς τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον) :
«Παντού καί πάντα σέ όλους τούς καιρούς καί σέ όλους τούς τόπους, βλέπο
με τό παιδί νά πληρώνη γιά τά σφάλματα καί τήν άμάθεια των μεγάλων. Καί φθάνομε στήν τελευταία φάση τού δράματος, στον χθεσινό πόλεμο. Καί σ’ αύτό τό
σημεΐον ή τραγωδία γίνεται τόσον τρομερή, ώστε αύθόρμητα γεννιέται μιά παγ
κόσμια άντίδρασις καί κάθε κράτος χωριστά καί όλα μαζί ένωμένα προσπαθούν νά
σώσουν τά παιδιά. ’Αδελφώνονται οί χθεσινοί εχθροί καί άπό τήν κοινή αυτή ένέργεια ιδρύονται διεθνείς οργανισμοί μέ τον ένα καί μόνο σκοπό, τήν σωτηρία των
παιδιών».
Κατά τήν αίτιολογικήν εκθεσιν έν έτει 1918 τού είσέτι τότε έν τω γίγνεσθαι
έλβετικοΰ ποινικού κώδικος, αί σύγχρονοι διατάξεις των διαφόρων δικαίων περί
προστασίας τής παιδικής καί έφηβικής ηλικίας, άποτελοΰσιν απόρροιαν διεθνούς αν
θρωπιστικής κινήσεως, «βαθέως έμφορουμένης ύπό τού συναισθήματος τής ευθύνης
τής συγχρόνου γενεάς έναντι τής νεότητος».
II.
Ή μέριμνα υπέρ τής νεότητος έν τφ κύκλω τοϋ Δ ικαίου, Ιδία δέ της Π οι
νικής έπιστήμης.
1. Πλούσια εις ζήλον υπέρ τής προστασίας τής νεότητος ένεφανίσθη έν τή
νεωτάτη αύτής πορεία καί ή έπιστήμη τού Δικαίου έν ποικίλαις αυτής έδηλώσεσι.
Διαρκούσης δέ ταύτης έσημειώθη σαφής στροφή προς συγκρότησιν ειδικού επιστη
μονικού κλάδου «νομικής έπιστήμης άνηλίκων», συγκεντρούσης άπάσας τάς εις τήν
παιδικήν καί έφηβικήν φάσιν τής ηλικίας των άνθρώπων άφορώσας διατάξεις, τό
σον τού δημοσίου, όσον καί τού ιδιωτικού δικαίου. ’Εντεύθεν μάλιστα έξεπήδησε
καί κίνησις προς δημιουργίαν άντιστοίχου πανεπιστημιακής έδρας παρά ταΐς νομικαΐς σχολαΐς «Δικαίου ’Ανηλίκων», έπί σκοπώ ύποβοηθήσεως τής θεραπείας τού
έν λόγω νέου κλάδου, έξασφαλίζοντος τήν εύδαιμονίαν τής νέας γενεάς, συνιστώσης
τήν κοινωνίαν των άνθρώπων τής αυριον. Διότι άληθώς, καθ’ όλου είπεΐν, ό χαρακτήρ καί ή ποιότης τών μελλόντων καί χρόνων καί άνθρώπων ήρτηνται έκ τής ύπό
τής κοινωνίας έκπαιδεύσεως τής νεότητος ή τύχη άγαθή προς αρετήν, ή τουναντίον,
τύχη κακή, προς κακίαν.
2. Πρωτοπόρος έν τή έπιστήμη τού δικαίου ή ποινική έδημιούργησεν ήδη
είδος κλάδου «νομικής ποινικής έπιστήμης καί εγκληματολογίας άνηλίκων».
3. ’Εν τώ παρόντι θέματι ήμών, θά περιστραφώμεν είδικώτερον περί τον βα
σικόν θεσμόν τού έν λόγω ποινικού δικαίου άνηλίκων, τον θεσμόν τών ειδικών δικαστηρίοω άνηλίκων, θεσμόν, 6στις συνιστα έργον πίστεως καί άγάπης καί θεμέλιοί
μήνυμα χαράς καί έλπίδος.
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Τό έν λόγω θέμα μέ συγκινεΐ, ’ίσως, διότι έδωσα εις τον θεσμόν τούτον, άποσκοποΰντα εις τήν διάσωσιν τής έν ήθικώ κινδύνω τελούσης νεότητος, μέγα μέρος
άπό τήν ψυχήν μου.
111. ’Ε μφάνισές το ν θεσμόν των δικαστηρίω ν άνηλίκων έν τώ κόσμω.
1.
’Ά ς άνατρέξωμεν νοερώς, είς τήν καμπήν του παρελθόντος προς τον τρέ
χοντα αιώνα, εις τήν Βόρειον ’Αμερικήν, είδικώτερον εις τήν μεγάλην πόλιν του
Σικάγου.’ Είναι ή δευτέρα κατά πληθυσμόν πόλις τής Βορείου ’Αμερικής καί ή πέμ
πτη του κόσμου. Είναι κατ’ εξοχήν κοσμοπολιτική πόλις. ’Εν τή πόλει ταύτη έξέσπασε κατά τήν διαδρομήν τής τελευταίας δεκαετίας του τελευτήσαντος αΐώνος κύ
μα ήθικής διαφθοράς τω ν άνηλίκων έκπληκτικώς άπειλητικόν. Έξεχείλίσεν ή παι
δική άλητεία, ή παιδίκή έκπόρνευσις, ή παιδική έγκληματικότης (κλοπαί, διαρρήξεις,
ληστεϊαι), αί παιδικαί συμμορίαι, ό παιδικός «γκαγκστερισμός», γενικώς ή παιδι
κή ηθική παραλυσία.
Διαμαρτυρίαι ήγέρθησαν πανταχόθεν έκ μέρους κύκλων τής εκκλησίας, δια
φόρων επιστημονικών τάξεων, επιχειρηματιών ποικίλων κλάδων, του άνωνύμου πλή
θους. Καί ή άγανάκτησις έξετοξεύθη καί έκ μέρους του τύπου δι’ άρθρων, άσκούντω ν δριμυτάτην κριτικήν καί αύστηράς κατηγορίας. 'Η όλη έπίθεσις έστρέφετο ε
ναντίον τών θεωρηθεισών ώς υπευθύνων κρατικών υπηρεσιών, ώς ιδίως τών δικα
στών, τής αστυνομίας, τώ ν σχολείων καί τών διοικητικών άρχών.
Πάντα ταΰτα έλάμβανον χώραν κατά τό έτος 1899. ’Αλλά κατά τήν στιγμήν
εκείνην τής απελπισίας καί της άπογνώσεως μία απρόοπτος πρότασις υπεβλήθη
έκ μέρους του τότε έκλεγέντος ώς δικαστοΰ έν Σικάγω αειμνήστου καί αγνώστου
μέχρι τότε εις εύρυτέρους κύκλους Βενιαμίν Λίνδσεϋ.
« ’Αναθέσατε είς εμέ, είπε προς τούς συναδέλφους του δικαστάς, τό έργον
τής άντιμετωπίσεως τής παιδικής διαφθοράς. ’Αφήσατε νά άνακρίνω καί δικάζω
έγά> μόνος πάντα τά παιδικά έγκλήματα, βαρέα ή έλαφρά.
’Αλλά μή μέ δεσμεύετε μέ δικονομικούς τύπους, δεχθήτε δέ νά κινούμαι
έλευθέρως είς τάς διαφόρους ένεργείας μου ώς δικαστής.
Καί μή μέ ταλαιπωρήτε μέ άλλα δικαστικά καθήκοντα, άλλ’ αφήσατε νά
έπιδοθώ άπερίσπαστος είς τό έργον τής άντιμετωπίσεως τής παιδικής διαφθοράς».
'Η πρότασις τού Λίνδσεϋ βεβαίως κατέπληξεν, άλλ’ έγένετο μετ’ άνακουφίσεως άποδεκτή. Τά συναισθήματα όμως τής δυσπιστίας δέν άπέλειπον.
'Η πρότασις του Βενιαμίν Λίνδσεϋ ήτο μία έκδήλωσις τής πάλης ενός έλευθέρου πνεύματος, έπιθυμοΰντος νά διασπάση τον άσφυκτικόν κλοιόν τών ίσχυόντων
μέχρι τής έποχής έκείνης άκάμπτων ποινικών καί δικονομικών συστημάτων καί
νά υπηρέτηση είς τήν κλήσιν τής φωνής τής εσωτερικής ήθικής συνειδήσεως, προς
σωτηρίαν τών νέων άνθρώπο^ν.
Καί τό θαύμα έπετελέσθη. ’Εντός έλαχίστου χρόνου ή κατάστασις αίσθητώς
έβελτιώθη καί ολίγον άργότερον τό κύμα τής παιδικής ήθικής παραλυσίας έξ ολο
κλήρου έσαρώθη άπό έν άλλο κύμα, κύμα ώραΐον αύτήν τήν φοράν, έμπνέον αισιο
δοξίαν. Τό κύμα τής ήθικής άνατάσεως τών ιδίων εκείνων παιδιών τού Σικάγου,
τά όποια μόλις προ ολίγου χρόνου ειχον περιαγάγει μέ τά έγκλήματά των καί τήν
άνήθικον συμπεριφοράν τω ν είς άπόγνωσιν τούς πάντας. Καί ούτω ό Βενιαμίν Λίν
δσεϋ κατέστη θρύλος έν τή ύφηλίω.
2. ’Αλλά π ώ ς συνετελέσθη τό θαύμα τούτο ;
'Α πλώ ς διά τής χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς ά γ ά π η ς , τής άπεράντου άδολου
άγάπης, μέ τήν οποίαν περιέβαλε τούς άνηλίκους έγκληματίας, «τά άγαπητά του
παιδιά», ώς τά άπεκάλει, ό τεταγμένος ώς δικαστής αυτών Βενιαμίν Λίνδσεϋ. Ούτος δέν υπήρξε «τίπ οτε παραπάνω άπό πατέρας τω ν»! 'Ιερεύς τής άπαλότητος,
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της άγαθότητος, τής έγκαρτερήσεως, όστις έρραινε τά προσαγόμενα παιδία καί εφή
βους διά του μύρου τής καλωσύνης. 'Ο δικαστής των ούτος δέν προσεποιήθη φιλίαν, άλλα συνησθάνθη πραγματικήν αγάπην ύπέρ αυτών. Τήν παιδαγωγικήν του
δρασιν ήντλει άπό τήν άγάπην, τήν θωπείαν, το πατρικόν του ένστικτον. Καί είς
τον ψυχρόν χώρον του δικαστηρίου έδημιούργησε τήν θερμότητα τής φιλόστοργου
οικογενειακής άτμοσφαίρας, ήτις διασκορπίζει τά εύεργετικά έλέη τής διασωζούσης θωπείας. Δέν συμπεριεφέρθη ώς ψυχρός, άπαθής καί άκαμπτος δικαστής, αλλ’
ώς φιλόστοργος πατήρ μέ ψυχήν άλγοΰσαν καί άγωνιώσαν διά τον ήθικόν κίνδυ
νον, είς όν, κακή τή τύχη, εϊχον περιαχθή τά προσφιλή τέκνα του. Δέν έτηρησε
στάσιν ψυχολογικής άποστάσεως άπό τών υποδίκων νέων, άλλά μέ όλον τον εαυτόν
του τούς έπλησίασε. Δέν περιεχαρακώθη είς τήν έπίσημον έπιβλητικήν δικαστικήν
τήβεννόν του, τήν υψηλήν δικαστικήν έδραν καί τήν αυθεντίαν τοϋ δικαστοΰ, αλλά
κατήλθεν ώς άνθρωπος καί έπλησίασεν, Ενα σώση τούς πάσχοντας νεαρούς συναν
θρώπους. Δέν ύπετάγη είς τούς δικονομικούς τύπους καί δέν ύπέκυψεν είς τήν στενήν
ερμηνείαν τών νόμων, άλλ’ άντιθέτως ήρμήνευσε καί έφήρμοσεν εύρέως τάς δια
τάξεις των, Ενα δυνηθή νά κινηθή μετ’ άνέσεως καί έλευθερίας, ώστε νά κατορθώση
νά διασώση τούς νέους άνθρώπους έκ τοϋ ήθικοϋ ολέθρου. Δέν έβαλλεν έναντίον
τών άνηλίκων, δέν ήγάπα τάς ειρωνείας, δέν έπεζήτει νά έπιδείξη πνεύμα είς βάρος
των, δέν έζήλωσε ρόλον πτοοϋντος φοβήτρου, δέν ύπήρξεν άνοικτίρμων. Ά λ λ ’ αντιθέτως έδείκνυε σεβασμόν προς τήν άνθρωπίνην άξίαν τών δικαζομένων νέων, ετίμα αυτούς ειλικρινούς, ήτο κριτής φιλόστοργος, έχων άκραν λεπτότητα καί άγνην
ευγένειαν, δικαστής πλήρης άπό κατανόησιν καί πραγματικήν ανησυχίαν διά τήν
τύχην τών νεαρών άνθρώπων.
Μία άτμόσφαιρα θαλπωρής έξηπλώθη είς τούς άλλοτε παγερούς θαλάμους
τοϋ δικαστηρίου τοϋ Σικάγου, όπου συνέρρεον τά παιδία τής θυέλλης τής διαφθο
ράς. Δικαστής ιεραπόστολος, όστις περιεκάλυψε τά κινδυνεύοντα ήθικώς τέκνα του
διά νά τά σώση.
3.
Ά λλ’ ας μεταφερθώμεν μέ τον νοϋν ήμών είς τό γραφεΐον τοΰ δικαστοΰ
Βενιαμίν Λίνδσεϋ είς τό Σικάγον, τήν μεγάλην αύτήν πόλιν μέ τούς τόσους κινδύ
νους της, Ενα παρακολουθήσωμεν, κατά τό άπομεμακρυσμένον έκεΐνο έτος 1899,
τήν δρασιν του έν τοΐς καθ’ έκαστον.
Ό δικαστής δέν έπερίμενε νά γίνη ή δίκη διά νά γνωρίση τον προσαγόμενον
παρεκτραπέντα ανήλικον καί νά τον δικάση. ’Ά νευ υπερβολής, είς τήν κυρίαν δίκην,
αύτήν καθ’ έαυτήν, άπέδιδεν έλαχίστην σημασίαν. "Ολον τό βάρος τό έρριπτεν εις
τήν προδικασίαν. Εύθύς ώς ένεφανίζετο οίαδήποτε ύπόθεσις άνηλίκου διά μηνυσεως ή κατ’ άλλον τινά τρόπον, άμέσως ετίθετο είς κίνησιν ό δικαστής. Μετέβαινε καί ευρισκε τό παιδίον ή τον έφηβον. Μετέβαινεν ώς πραγματικός φίλος είς τήν
οικίαν τοΰ νέου, είς τό σχολεϊον του καί είς τήν επαγγελματικήν του στέγην. Έ γνώριζε καί συνεδέετο μετά τών καλής πίστεως καί άγαθών προθέσεων οικείων ή
άλλων φιλικών προσώπων τοϋ άνηλίκου, μετά τών διδασκάλων καί μετά τών προ
ϊσταμένων έν τή εργασία αύτοϋ. Καί κατά τό έν τω μεταξύ διάστημα, καί πριν
είσέτι γίνη ή δίκη, ό Λίνδσεϋ έμερίμνα διά παν σοβαρόν πρόβλημα, τό όποιον θά
άφεώρα τον άνήλικον, ενδεχομένως καί τήν οίκογένειάν του καί τούς φίλους του,
πρόβλημα υγείας, επαγγελματικόν, εκπαιδευτικόν, ήθικόν ή άλλο. Καί όλα τά ζη
τήματα τά άντεμετώπιζεν ό δικαστής χάρις είς τήν πολύτιμον κατανόησιν καί συ
νεργασίαν, τήν οποίαν ήρχισε νά προσφέρη είς αύτόν ή συγκινηθεΐσα κοινωνία τοΰ
Σικάγου. Ούτως έσχηματίσθη ολόκληρον έπιτελεΐον εθελοντών συνεργατών, άνδρών καί γυναικών, άνθρώπων πάσης τάξεως, άνθρώπων πάσης μορφώσεως, άν
θρώπων θαυμαστών τής ύπερωραίας προσπάθειας τοΰ ιεραποστόλου δικαστοΰ, αν
θρώπων, οί όποιοι εϊχον άφθονον πλοΰτον ήθικών συναισθημάτων φιλαλληλίας. Είς
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τούς κύκλους των εθελοντών εκείνων συναντώμεν κληρικούς, ιατρούς, εκπαιδευτι
κούς, δημοσίους, ή άλλους υπαλλήλους, άστυνομικούς, φοιτητάς, και έπαγγελματίας ποικίλων ειδικοτήτων καί άλλους πολλούς άλλους. ’Αναφέρω μεταξύ του κύ
κλου των συνεργατών τοϋ δικαστηρίου ανηλίκων Σικάγου το μέγα δνομα του διε
θνούς φήμης ψυχιάτρου W illiam Healy καί το δνομα τής διασήμου ψυχολόγου Αύγούστας Bronner.
Κατ’ αύτόν τον τρόπον ό δικαστής Λίνδσεϋ κατώρθωνε νά έπιτύχη πλήρως
δύο τινά : ’Ή τοι, α) νά διάγνωση κατά βάθος τήν περίπτωσιν τοϋ ηθικού κινδύ
νου τού άνηλίκου (έ'ργον ψυχοδιαγνωστικόν) καί β) νά διάσωση «ύτόν (έ'ργον ψυ
χοτεχνικόν). Διότι διά τής άδολου άγάπης ό δικαστής καί έγνώριζε καί έσωζε τό
νεαρόν άτομον. ’Αληθώς οΐ νέοι έχουσι μίαν ψυχολογικήν ικανότητα διαισθήσεως.
Καί διαισθάνονται εκείνους, οί όποιοι πραγματικώς ένδιαφέρονται καί τούς αγα
πούν. Καί οί ύπόδικοι ανήλικοι βλέποντες εις τό πρόσωπον τοϋ δικαστοΰ των τον
ιερόν άνθρωπον, ό όποιος τούς περιέβαλε μέ άπέραντον καί ειλικρινή άγάπην καί
ό όποιος έζήτει νά τούς διασώση, ήνοιγον τήν καρδίαν των. Ούτως άπεκάλυπτον
ασυνειδήτους τάς τάσεις των, τάς κλίσεις των, τά ενδιαφέροντα, των, τάς συγκρού
σεις των, τάς πτήσεις των, τάς χαράς καί τάς λύπας των, τούς πόθους καί τάς άπεχθείας των, τάς ελπίδας καί τούς φόβους των, τά προτερήματα καί τά έλαττώματά
τω ν, γενικώς άφ’ ενός τά φωτεινάς καί τάς σκιεράς πλευράς τής προσωπικότητάς
τω ν καί άφ’ έτέρου τον τρόπον τής ζωής των. Άπεκάλυπτον τά ψυχικά των τραύ
ματα, τά συναισθήματα τής μειονεξίας τουν, τά ψυχικά συμπλέγματα, τά εις ψυ
χικά καρκινώματα έξελιχθέντα. ’Αλλά ταυτοχρόνως οί άνήλικοι άνταπέδιδον εις τον
δικαστήν των τήν εμπιστοσύνην, άνταπέδιδον τήν άγάπην, άνταπέδιδον τήν άφοσίωσιν. Καί οί άλλοτε περιαγαγόντες μέ τήν ήθικήν των παραλυσίαν νεαροί βλα
στοί είς άπελπισίαν τήν μεγαλόπολιν τοϋ Σικάγου έλάμβανον πλέον τήν σταθεράν
καί ειλικρινή άπόφασιν (καί τήν έπραγματοποίουν, συνεχώς βοηθούμενοι ύπό τοϋ
δικαστοΰ καί τής συνεργαζομένης μετ’ αύτοΰ κοινωνίας τής πόλεως), τήν άπόφασιν νά διορθωθώσι, νά μή βλάπτωσι πλέον, νά μή παρεκτρέπονται. Καί πάντα
αυτά άρχικώς καί μόνον, ΐνα μή προξενήσωσι λύπην, τήν παραμικράν λύπην, εις
τον ύπεραγαπητόν τω ν πατέρα, τον δικαστήν των. Τοϋ έδόθησαν, τον έλάτρευσαν,
τον ήσθάνθησαν ίδικόν των, έθερμάνθησαν πλησίον του, έδέχθησαν τήν ευεργετικήν
του έπίδρασιν, δέν ήθελον πλέον νά τον λυπήσουν.
4.
’Εντεύθεν έξεπήδησεν ουρανίας πνοής θεσμός τών ειδικών δικαστηρίων
ανηλίκων καί ό θεσμός τής συνεργαζομένης μετ’ αύτών Δικαστηριακής Βοήθειας
της Κοινωνίας.
5.
Βλέπετε λοιπόν ότι ό άείμνηστος εκείνος άνήρ Βενιαμίν Λίνδσεϋ δέν ύπήρξε μόνον καινοτόμος δικαστής, άλλά ταυτοχρόνως καί άνθρωπος πεπροικισμένος
διά ψυχολογικής καί παιδαγωγικής ιδιοφυίας, οΰτινος τά διδάγματα θά άσκώσιν
άείποτε άνθρωπιστικήν έξυψωτικήν έπίδρασιν.
IV. 'Ε μφ άνισις το ϋ θεσμού τών δικαστηρίω ν ανηλίκων εν Έλλάδι.
1.
Υ πάρ χει μία διατριβή έπί διδακτορία γεγραμμένη είς γαλλικήν γλώσσαν,
ήδη άπό τού έ'τους 1912, περί δικαστηρίων άνηλίκων. ’Εγκεκριμένη ύπό τής νομι
κής σχολής ξένου Πανεπιστημίου. ’Οφείλεται είς τήν έλληνίδα Ελένην Τρωιανοΰ.
’Έφθασεν ή έργασία αυτή άλλοτε μέχρι τών χειρών μου έν βιβλιοθήκη ξένου τί
νος Πανεπιστημίου. Καί ένθυμούμαι περίπου μίαν παραστατικήν περιγραφήν της,
διά τήν έξ ’Αμερικής περαιτέρω διάδοσιν τού θεσμού τών ειδικών δικαστηρίων ά
νηλίκων. ’Έ γραφε : «Κ αί έξεχύθη ό θεσμός. Ύπερέβη σύνορα, διέβη όρη, διέσχισε
κύματα, έπέρασεν ωκεανούς. Καί διεσκορπίσθη ή ευεργετική του πνοή είς όλας τάς
ηπείρους καί έγένετο πλέον κτήμα διαρκές καί πολύτιμον όλης τής πεπολιτισμένης
άνθρωπότητος τής ύφηλίου».
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2. Είδικώς έν Έλλάδι, ή πρώτη κίνησις προς εισαγωγήν του θεσμού των
δικαστηρίων άνηλίκων παρ’ ήμΐν, έσημειώθη μετά την λήξιν του πρώτου παγκο
σμίου καί του μικρασιατικού πολέμου. Έξεπήδησε δέ άπό διαφόρους κοινωφελείς
συλλόγους, φερ’ εΐπεΐν τό Εθνικόν Συμβούλιου των Έλληνίδων (Ραλλοΰ Γεωργαντα κ.τ.λ.), τον Σύλλο,γον Κρατουμένων Γυναικών καί ’Ανηλίκων (κυρίαι ’Αμαλία
Ψάλτη, Ευανθία Γκινοπούλου, Παπαγεωργίου κ .ά .), οστις σήμερον δρα ώς Σωμα
τείου ύπό τό όνομα «Μέριμνα ’Ανηλίκων» (Αίγλη Ψάλτη κ .ά .), την «Γενικήν Ε 
ταιρείαν Προστασίας τής παιδικής καί εφηβικής ήλικίας» ("Αννα Παπαδημητρίου
κ.ά.) κ.τ.λ., καί ιδίως άπό συμμετεχούσας ώ>ς μέλη Έλληνίδας Κυρίας (Μεταξύ
των πρωτοπόρων έκ των άνδρών μνημονεύομεν τούς Α. Ρηγανάκον, Α. Κουτσουμάρην, Π. Σκουριώτην, Λουκαν Κανακάρην Ροΰφον, Σ. Βέραν, Σωτήριον Σολιώτην, Α. Ζάμπον, Άργύριον Κωτούλαν, Η. Λαγάκον, I. Βεργόπουλον, Ε. Φωτάκην κ.ά.).
Καί τούτο είναι εύεξήγητον. ΑΙ ύψηλαί καί εύεργετικαί διά τά έν ήθικώ κινδύνω τελοΰντα τέκνα νέαι ίδέαι έκίνησαν τάς χορδάς εύγενών καρδιών έπιλέκτων
γυναικών τής Ελλάδος.--Έργον άγάπης τό δικαστήριον άνηλίκων, δεν ήτο δυνατόν
παρά νά συγκινήση «τήν γεμάτη άπό άγάπην καρδιά τής έλληνίδος μάννας».
Τοιουτοτρόπως έγεννήθη κατά τό έτος 1931, έπί πρωθυπουργίας ’Ελευθε
ρίου Βενιζέλου καί έπί υπουργίας έπί τής Δικαιοσύνης Πετρίδου, ό νόμος 5098
περί δικαστηρίων άνηλίκων. ’Έλαβον άφορμήν κατά τήν έποχήν έκείνην, εις τήν
πρώτην μου συγγραφικήν έπιστημονικήν σταδιοδρομίαν, νά προβώ εις συγκριτι
κήν έρευναν του ποινικού δικαίου άνηλίκων, τού ΐσχύοντος εις διαφόρους χώρας.
Καί κατέληξα εις τό αντικειμενικόν συμπέρασμα μετ’ εθνικής συγκινήσεως ότι ό
ψηφισθείς ελληνικός νόμος ήτο ό άρτιώτερος. Πλήν δυστυχώς ό νόμος έκεΐνος ε ί
χε τήν άχιλλειόν του πτέρναν, δηλονότι μίαν τελευταίαν διάταξιν, ήτις έπέτρεπεν
εις τό 'Υπουργεΐον έπί τής Δικαιοσύνης νά άναβάλη τήν έναρξιν τής ισχύος τού νό
μου. Καί τής διατάξεως ταύτης έγένετο συνεχής χρήσις, δυστυχώς όμως, άνευ πα
ραλλήλου προπαρασκευαστικής έργασίας προς προλείανσιν τού έδάφους χάριν τής
λυσιτελούς έφαρμογής τού νόμου. 'Έως ού φαίνεται ότι τό 'Υπουργεΐον έβαρύνθη
πλέον καί τελικώς μετά τινα έτη διά νέου νόμου κατήργησε τον νόμον 5098 (πλήν
ελάχιστων έξαιρέσεων). Καί κατ’ αυτόν τον τρόπον ό άρτιος έκεΐνος νόμος άπέθανε πριν ή προφθάση νά ζήση.
3. Θεωρώ τον εαυτόν μου εύτυχή, διότι άργότερον έπί υπουργίας έπί τής
Δικαιοσύνης τού έγκριτου άνδρός "Αγιδος Ταμπακοπούλου έν έτει 1939 είσηγήθην
υπό τήν τότε ιδιότητά μου ούς έπιστημονικοΰ συνεργάτου τής Διευθύνσεως Μελε
τών τού έν λόγω 'Υπουργείου τήν εισαγο^γήν τού νέου θεσμού καί είσήκούσθην.
Τοιουτοτρόπως άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1940 ήρξατο ισχύων δ θεσμός τών δικα
στηρίων άνηλίκων έν Έλλάδι, έπί τή βάσει τού παρ’ έμοΰ συνταχθέντος νόμου 2135
περί έκδικάσεως τών έγκλημάτων τών άνηλίκων. ’Οφείλω όμως έν ταύτώ νά -παρα
τηρήσω ότι διά τού νόμου τούτου έπεζήτησα άπλώς νά χαράξω τό πρώτον βήμα.
Τήν ολοκληρωτικήν εισαγωγήν πλήρους συστήματος έπεδίωξα έκ παραλλήλου διά
τής ύπ’ έμού προταθείσης καί γενομένης εύμενώς άποδεκτής συνεπικουροΰντος καί
τού τότε έγκριτου καί ρέκτου διευθυντοΰ τής Διευθύνσεως Μελετών, νΰν δέ καθηγητού τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πέτρου Βάλληνδα, τής συντάξεως ειδι
κού κώδικος άνηλίκων, περιλαμβάνοντος άπάσας τάς ούσιαστικάς δίκονομικάς καί
έκτελεστικάς διατάξεις. 'Ο έκραγείς πόλεμος κατά τό έτος 1940 άνέκοψε τήν άρξαμένην προσπάθειαν τής συγκροτηθείσης ειδικής έπιτροπής. Σήμερον έχει ή νο
μοθεσία περί άνηλίκων συμπληρωθή διά τών νέων έλληνικών κωδίκων έτους 1950,
τού ποινικού καί τού δικονομικοΰ, εις τούς πρωτοπόρους πρωτεργάτας τών όποίών
ή ήμετέρα χώρα οφείλει εύγνώμονα άναγνώρισιν,
(Συνεχίζεται)

Θ ΕΜ Α ΤΑ

ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ Σ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
'Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
,

-

(Σ υ ν έχ εια έκ τοϋ προηγουμένου κ α ί τέλος)

Β) Τ ά κ ο ι ν ω ν ι κ ά δικαιώματα.
Τά κοινωνικά δικαιώματα τοΰ Έλληνος πολίτου είναι κυρίως δύο :
1. Τ ό δ ι κ α ί ω μ ά τ ο υ γ ι ά τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ά σ φ α λ ι σ ι
στή σύγχρονη οικονομική όργάνωσι τής κοινωνίας, στην οποία το άτομο δεν ήμπορεΐ σέ ώρισμένες περιπτώσεις νά ζήση μόνο του, χωρίς δηλαδή τή συνδρομή του
κράτους. Τό δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες τοΰ πολίτου.
Π ρ ώ τ ο ν : Ά σφάλισι έναντι άσθενείας, γήρατος, άναπηρίας καί μητρότητος γιά τις γυναίκες.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Ά σφάλισι έναντι κινδύνων τής εργασίας, ήτοι άπό άτυχ-ήματα τής εργασίας καί άπό τήν ανεργία, παρεχόμενων στή δεύτερη περίπτωσι
πολλών ειδών βοήθειας ώς π.χ. επιδόματος άνεργίας ή στρατεύσεως, βοήθειας προς
άνεύρεσι εργασίας, άπαγορεύσεως άπολύσεων κλπ.
Τ ρ ί τ ο ν : Πρόνοια υπέρ τών κοινωνικώς άδυνάτων ή πληγέντων συνεπεία
πολεμικών γεγονότων, σεισμών, πλημμυρών ή άλλων γεγονότων άνωτέρας βίας.
2. Τ ό δ ι κ α ί ω μ α τ ή ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς ε π ι τ υ χ ί α ς , ήτοι τής
έξασφαλίσεως ύπό τοΰ κράτους στον πολίτη μιας ((καλής ζωής», γιατί ναι μέν τό
κράτος συνεστήθη κατά τον Άριστοτέλην «τοΰ ζήν ένεκα», ύφίσταται δμως γιά
τήν έξασφάλισι στους πολίτες τοΰ «εύ ζήν», γιά νά παρέχη δηλαδή στον πολίτη
τά μέσα γιά νά ζή όπως πρέπει. ’Έ τσι ό πολίτης έχει τις άκόλουθες δυνατότητες
καλής ζωής :
Π ρ ώ τ ο ν : Τήν δυνατότητα τής έκπαιδεύσεως δωρεάν.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Τήν δυνατότητα διαβιώσεως ύπό συνθήκες εύταξίας καί ασφα
λείας.
Τ ρ ί τ ο ν : Τήν δυνατότητα έξασφαλίσεως έλαχίστων ορίων οικονομικής εύμαρείας σέ διάφορες κοινωνικοοικονομικές μονάδες. ’Έτσι τό κράτος παρέχει στούς
άκτήμονες γεωργούς κλήρο, δι’ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως μεγάλο»; κτημάτων,
καθορίζει γιά τούς εργαζομένους κατώτατα όρια άμοιβής, μεριμνά γιά τήν εύθηνή
έργατική κατοικία κ.ο.κ.
Τ έ τ α ρ τ ο ν : Τήν δυνατότητα έξασφαλίσεως άνεκτών συνθηκών εργασίας μέ
τον καθορισμό τώ ν ωρών έργασίας, ληφεως άδειων, έβδομαδιαίας άναπαύσεως, ψυ
χαγωγίας τών εργαζομένων κλπ.
Β' ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ
Στις χώρες όπου κατώρθωσαν τά κομ,μουνιστικά κόμματα, πού άποτελοΰσαν
μειοψηφίες, νά καταλάβουν επαναστατικά τήν ’Αρχή, έπρεπε, κατά τις διδασκα
λίες τοΰ Μάρξ, νά έφαρμόζεται ώς κοινωνικό μέν σύστημα ή κοινοκτημοσύνη (κολλεκτιβισμός - κομμουνισμός), ώς πολιτικό δέ σύστημα ή δικτατορία τοΰ προλετα
ριάτου.
Οΐ ’ίδιοι χαρακτηρίζουν τό σύστημα τοΰτο τής δικτατορίας τοΰ προλεταριά
του, σάν ένα είδος δημοκρατικής συγκεντρώσεως καί μ.έ αύτό θέλουν νά δώσουν
τήν έντύπωσι ότι κατορθώνουν ώστε, όλοι οί άνθρωποι πού ζοΰν σέ μιά κοινωνία,
νά μετέχουν στήν κυβέρνησι. Στήν πραγματικότητα δμως άπεδείχθη δτι ή δικτα-
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τορία του προλεταριάτου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα είδος τυραννίας, ή οποία
ρυθμίζει τά πάντα στα κράτη πού κυβερνούν τά κομμουνιστικά κόμματα καί ή
οποία ζητεί τυφλή πειθαρχία, άφοϋ άλλως τε, σύμφωνα μέ τις άρχές τοΰ κομμουνι
σμού, ό άνθρωπος μέσα στην κομμουνιστική κοινωνία δεν έχει π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α, αλλά δουλεύει καί ζή γιά το σύνολο πού το άντιπροσωπεύει ή δικτατορία, ή
οποία μπορεί νά είναι άτομική ή συλλογική (αδιάφορο).
Το σπουδαίο είναι ότι όλα τά κράτη, όπου την αρχή κατέλαβαν τά κομμουνι
στικά κόμματα, δεν λέγονται π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ έ ς δ ι κ τ α τ ο ρ ί ε ς , όπως εί
ναι σωστό, αλλά «Λ α ϊ κ έ ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί ε ς » ένώ στή διακυβέρν/;σι των Χ ω
ρών αύτών ούτε ίχνος δημοκρατίας υπάρχει. Παράλληλα καί οί άπεργαζόμενοι την
ανατροπή τοΰ αστικού καθεστώτος στις δημοκρατικές χώρες δέν λέγονται σήμερα
« κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί » , άλλά αύτοαποκα?Λυνται « δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ί π ο 
λίτες».
Στις δικτατορίες λοιπόν του προλεταριάτου - κομμουνιστικές (καί κατ’ εύφημισμον Λαϊκές Δημοκρατίες), υπάρχουν βέβαια νόμοι, υπάρχουν καί καταστα
τικοί συνταγματικοί χάρτες, στους όποιους άναγράφονται τά άτομικά, πολιτικά καί
κοινωνικά δικαιώματα τών πολιτών. Στήν πραγματικότητα όμως δέν υπάρχει καμμια εγγυησις γιά τήν έξασφάλισι στον πολίτη τών δικαιωμάτων αύτών. 'Ο άνθρω
πος στις χώρες πού κυβερνούν τά κομμουνιστικά κόμματα, στερείται τής ελευ
θερίας να ανάπτυξη τήν προσωπικότητά του καί νά άναδειχθή, γιατί αύτό θά χαρακτηρισθή ως προσωπολατρεία δήθεν καί θά κτυπηθή αμέσως. Τό άτομο μέσα
στις κομμουνιστικές κοινωνίες μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, για τί τήν πρώτη θέσι,
όπως υποστηρίζουν οί μαρξισταί, έχει ή κοινωνία καί όταν κατά τήν άντίληψι τοΰ
μοναδικού κόμματός ή μάλλον τών δικτατόρων (τυράννων) πού κάθε φορά κρατούν
την αρχή επιβάλλεται ένα άτομο νά έξαφανισθή, αύτό θά γίνη οπωσδήποτε καί καθ’
οίονδήποτε τρόπο.
Ά λλ’ ας δούμε ποιά είναι ή πραγματική κατάστασις στις Χώρες αύτές άπό
αποψεως ατομικών, πολιτικών καί κοινωνικών δικαιωμάτων τοΰ πολίτου. Καί
1 Α) Ά τ ο μ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α .
1. Δ ι κ α ί ω μ α ζ ω ή ς κ α ί α τ ο μ ι κ ή ς ά κ ε ρ α ι ό τ η τ ο ς . Ούδεμια εγγυησις υπάρχει γιά τή ζωή καί τή σωματική άκεραιότητα (δολοφονίες, νομι
μοφανείς δίκες, μυστικές έξαφανίσεις, έξορίες, καταναγκαστικά έργα κ λ π .).
2. Δ ι κ α ι ώ μ α τ α π ρ ο σ ω π ι κ ή ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς . Ούδεμία έγγύησις υπάρχει τοΰ απαραβίαστου τοΰ ασύλου τής κατοικίας καί οί κάτοικοι ζοΰν μέ
τη διαρκή αγωνία ότι σ’ οποιαδήποτε ώρα θά κτυπήση ή μυστική ’Αστυνομία τήν
πόρτα καί θά μπή στήν κατοικία τους.
Δεν επιτρέπεται ή αλλαγή κατοικίας καί εργασίας μέσα στή Χώρα, χωρίς
άδεια τών ’Αρχών καί επιβάλλεται ή καταναγκαστική έργασία.
Ουδεμια προστασία υπάρχει έναντι τών αύθαιρεσιών τώ ν οργάνων τής δημο
σίας εξουσίας, τα οποία ανεξέλεγκτα συλλαμβάνουν, φυλακίζουν, βασανίζουν κλπ.
γιατί δήθεν το απαιτεί η άνάγκη προστασίας τού καθεστώτος τής Χώρας.
3. Δ ι κ α ί ω μ α έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς τ ή ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς κ α ί σ κ έ ψ ε ω ς.
Δεν υπάρχει ελευθερία τής συνειδήσεως, γιατί υποβλέπονται οί θρησκευόμε
νοι και υποστηρίζεται ο αθεϊσμός, ούτε ελευθερία πολιτικής συνειδήσεως υπάρχει,
αφού δεν μπορούν να εκδηλωσουν οί πολίτες τά φρονήματά τους, ώς προς τό πολι
τικόν καθεστώς τής Χώρας.
4. Το Δ ι κ α ί ω μ α τ ή ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α ς , ούδόλως διασφαλίζεται, γιατί εκεί τό άτομο πρέπει νά υποτάσσεται στο κόμμα καί νά
θυσιάζη γ ι’ αύτό τά πάντα καί τήν προσωπικότητά του άκόμη.

Σ υγκριτική μελέτη των καθεστώτων της Δημοκρατίας κλπ.
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5.
Τό δ ι κ α ί ω μ α π ρ ο σ τ α σ ί α ς έ ν ν ό μ ω ν σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν
είναι μονομερές, για τί ή δικαιοσύνη άσκεϊται άπό μιά τάξι, άπό τό προλεταριάτο,
και κατα κυριολεξία από μέλη του κομμουνιστικού κόμματος καί έπομένως δέν
παρέχεται έγγύησις άμερολήπτου κρίσεως.
Β) Π ο λ ι τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α .
1 · Ο πολίτης δεν έχει δικαίωμα νά δημοσιεύη τούς στοχασμούς του χωρίς
αδεια του αρμοδίου οργάνου τού κόμματος (ύπόθεσις Πάστερνακ κλπ.) Εκείνος
που δεν θα συμμορφωθή πρός τις κατευθύνσεις τού κόμματος καί τις συστάσεις
αύτού θά τιμωρηθή άμείλικτα.
Ούτε λοιπόν ελευθερία τού τύπου ύπάρχει, ούτε έλευθερία τού λόγου, ούτε
απόρρητόν επιστολών, τηλεγραφημάτων ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Η έλευθερία κυκλοφορίας πληροφοριών καί ειδήσεων έν σχέσει μέ τά γεγο
νότα τής εθνικής ζωής και τής διεθνούς ζωής, γίνεται μόνον ύστερα άπό έγκρισι
τω ν κυβερνώντων.
Το^ δικαίωμα τού συνερχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι είναι άγνωστο στά καθε
στώτα αύτά.
t 2. Το δικαίωμα τού εκλεγειν καί έκλέγεσθαι άσκεϊται έκεΐ κατά ιδιόρρυθμο
ιροπο. Οι πολίτες δηλαδη είναι υποχρεωμένοι κατά τις τυπικές έκλογές, πού γί
νονται κάθε φορά, νά ψηφίζουν τά πρόσωπα πού προτείνει τό κομμουνιστικό κόμμα,
χωρις^να μπορούν μήτε να διαμαρτυρηθοΰν, μήτε νά ψηφίζουν κανένα άλλο κόμμα,
δεδομένου οτι δεν επιτρέπεται η ύπαρξις άλλου κόμματος, έκτος τού κομμουνιστι
κού.
Γιά τό
:ό ζήτημα αύτό ό περίφημος Ρώσος συγγραφεύς Μπόρις Παστερνάκ
(βραβεΐον Νομπελ)
ν°μπελ) γράφει στο βιβλίο του «Δόκτωρ Ζιβάγκο» τά εξής: «ΤΗταν
» αδύνατο νά παραδεχθούν (πρόκειται γιά τούς μπολσεβίκους πού κυβερνούν τη Ρω» σια) το λάθος. Για να κρυψουν απο τό λαό την αποτυχία, χρησιμοποιούν κάθε μέ» σο τρομου, ώστε να του βγάλουν τη συνήθεια νά κρίνη μόνος του καί νά τον άναγ» κασουν να βλεπη εκείνο που δεν υπήρχε, νά λέη τό άντίθετο άπό έκεΐνο πού έβλε)) παν τα ματια του. Αυτό εξηγεί τη δημοσίευσι ενός Συντάγματος πού ποτέ δέν εί)) χαν σκοπο να το εφαρμόσουν, και την καθιέρωσι εκλογών πού παραβιάζουν τήν
» ίδια άρχή τής έλευθέρας εκλογής».
^ ^ Ο ίδιος σε άλλο μέρος γράφει. « . . . ’Αλλά δέν βλέπετε έκεΐνο πού ύψωσε
» έπί αιώνες τον άνθρωπο πάνω άπό τό κτήνος δέν είναι κνούτο, άλλά ή άκατα» νίκητη δύναμις τής άοπλης άλήθειας;».
’Επίσης άλλου γράφει γιά τό κομμουνιστικό σύστημα δτι τό θεωρεί ως «ενα
» σύστημα πού άπαιτεϊ αδιάκοπη καί συστηματική διπροσωπία καί σέ έξαναγκάζει
» νά λές τά αντίθετα άπό έκεΐνα πού αισθάνεσαι, νά σέρνεσαι μπροστά σέ δ,τι σοΰ
» προξενεί τήν άηδία καί νά ένθουσιάζεσαι μέ δ,τι δέν σοΰ φέρνει τίποτε άλλο άπό
» δυστυχία».
3.
Τό δ ι κ α ί ω μ α τ ο ύ π ο λ ί τ ο υ γ ι ά ί σ η μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι
εκ ^μέρους του κράτους δέν υπάρχει, παρα το οτι διετυμπανίσθη άπό τούς κομμουνιστάς ή ίσότης ως δόγμα τού κομμουνισμού. Έ τσι ούτε νόμοι υπάρχουν πού νά δε
σμεύουν τούς δικαστές καί τις δικαστικές άρχές, μήτε δικαστικές έγγυήσεις, μήτε
δικαιοδοτικές έγγυήσεις όπως άναφέραμε δτι ισχύουν στις άστικές δημοκρατικές
Χώρες.
Γ) Τ ά κ ο ι ν ω ν ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α .
Ή κομμουνιστική προπαγάνδα διακηρύσσει έπί χρόνια δτι μέ τήν έφαρμογή
τών σοσιαλιστικών καί κομμουνιστικών προγραμμάτων θά δημιουργηθή στις Χώ
ρες αυτές τού σιδηρού παραπετάσματος ό επίγειος παράδεισος.
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’Αντί τούτου τά άποτελέσματα των 50 περίπου χρόνων πειραματισμού στη
Σοβιετική "Ενωσι άπέδειξεν τό αντίθετο.
Πάνω στο ζήτημα αυτό έμεΐς δεν θά πούμε τίποτε. Θά αφησουμε τους ίδιους
τούς κομμουνιστάς νά μιλήσουν.
'Ο άλλοτε πρεσβευτής των Σοβιέτ στο Βουκουρέστι Μπουντιεγκο που εφυγε άπό τή Χώρα αυτή στήν οποία άνεπτύχθη καί κατέλαβε άνωτάτη διπλωματική
θέσι, λέγει τά έξης διασαφητικά. «Έχωρίσθην διά παντός καί μέ φρίκην απο τους
«μπολσεβίκους καί ρίπτω εν βλέμμα άνασκοπήσεως εις τά εφιαλτικά έτη που εζη»σα εις τήν Χώραν αυτήν τήν οποίαν οι μπολσεβίκοι έπιδιώκουν νά παρουσιάζουν
«ώς Μέκκαν τής κοινωνικής ευτυχίας, τής άποτελεσματικής έργασίας και τής δι«καιοσύνης.
«Άπό τήν παιδικήν καί εφηβικήν ηλικίαν διατηρώ συμπαθεστατας αναμνη«σεις άπό τήν παλαιάν Ρωσίαν, τήν όποιαν οι μπολσεβίκοι περιγράφουν ως «β α»σ ι λ ε ί α ν τ ο υ π λ ο ύ τ ο υ κ α ί τ ή ς β ί α ς«.
«~Ητο ή Ρωσία πού έδωσεν εις τον κόσμον ένα Ποΰσκιν, ενα Τολστοί, ενα
«Ντοστογιέφσκυ, ένα Τσαϊκόφσκυ καί ένα Ρίμσκι Κορσακώφ.
«Εις τήν Ρωσίαν αυτήν, τήν οποίαν ό Στάλιν μέ τό δήθεν αλανθαστον του
«χαρακτηρίζει ώς τήν πλέον « σ κ ο τ ε ι ν ή ν ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν τ ρ ο μ ο κ ρ α 
τ ί α ν«, ήδύνατο νά λέγη καί νά γράφη τάς άθανάτους σάτιράς του ενάντιον του
Τσαρισμού, ό μέγας Ρώσος συγγραφεύς Σολτίκωφ - Σέμπριν.
«'Ο ρωσικός Τσαρισμός ακόμη καί κατά τήν περίοδον τής άγριωτερας πάλης
«έναντίον τών δημοκρατικών δυνάμεων, δέν ύψωσε τάς χείρας τού ενάντιον των
«σφοδροτέρων πολεμίουν του Γκόγκολ, Τολστόϊ, Σαλτικωφ - Σεμπριν, Γκορκι.
«'Η παλαιά Ρωσία, παρά τά έλαττώματα του καθεστώτος της, μενει μέχρι
«σήμερον εις τήν συνείδησιν τού ρωσικού λαού ώς έποχή τής γενικής αφθονίας, τής
«εύδαιμονίας, τής ελευθερίας, τής ισορροπίας τής άνθρωπίνης έργασίας και τής ατο«μικής πρωτοβουλίας.
«Τήν ιστορικήν καί πνευματικήν καθυστέρησίν της έναντι του πολιτισμού της
«δυτικής Εύρώπης, αύτή ή Ρωσία προσεπάθει νά ύπερνικήση διά διαρκώς στενω«τέρας έπαφής μέ τάς πλέον προωδευμένας καί πλέον πολιτισμένας χώρας τής Ευ«ρώπης».
«Αλλά τότε ένεφανίσθη ό μπολσεβικισμός.
«Όΐ μπολσεβίκοι προσπαθούν νά παρουσιάσουν τό σοβιετικόν καθεστώς ως
«ιδεώδη Δημοκρατίαν.
«Όποια ειρωνεία ! Εις τήν Ρωσίαν τών Σοβιέτ δέν υπάρχει ούτε μία μή
«κομμουνιστική έφημερίς ή κάν ούδετέρα. Εις τήν χώραν αύτην η παραμικρα λε«ξις ενάντιον τού Στάλιν θεωρείται μέγα έγκλημα έσχάτης προδοσίας καί άν δέν
«προκαλέση άσφαλώς τον τυφεκισμόν, θά έπιφέρη τουλάχιστον πολυετή φυλακισιν.
«Εις τήν Ρωσίαν <έχει δημιουργηθή εν άνυπόφορον καθεστώς στρατώνος,
«όχι μόνον εις τό πεδίον τής πολιτικής, άλλά καί εις τό πεδίον τής επιστήμης και
τής- τεχνικής.
«Προ ολίγου οί μπολσεβίκοι συνέλαβον καί έφυλάκισαν τον περίφημον κα
θηγητήν Τουπόλεφ, ό όποιος υπήρξε κατασκευαστής σχεδόν όλων τώ ν τύπων τών
«σοβιετικών αεροπλάνων, άπό τά όποια άποτελείται ή .μπολσεβίκικη αεροπορία και
αύτών άκόμη μέ τά όποια έπραγματοποιήθη ή υπέρ τον πόλον πτήσις προς τήν
’Αμερικήν.
«Ό καθηγητής Τουπόλεφ δέν ήσχολεΐτο μέ τήν πολιτικήν, ήτο άφιερωμέ«νος εις τήν επιστήμην του.
«Εκατοντάδες άλλων επιστημόνων, καθηγητών, μηχανικών, ύπέστησαυ ή θα
«ύποστούν τήν αυτήν τύχην.
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((Εις τήν χώραν του μπολσεβικισμοΰ βασιλεύει ή φοβερωτέρα τρομοκρατία.
« Εθανατωσαν τούς στρατηγούς των, δεκάδας έχ των γνωστοτέρων διπλωματών
τω ν, ολοκληρον σειράν των διαπρεπεστέρων όμοφρόνων των κομμουνιστών ηγετών.
((’Εγώ, ό όποιος παρέστην προσωπικώς εις πολλάς δίκας, γνωρίζω καλύτερα
«απο κάθε άλλον πόσοι άνθρωποι έντιμοι καί άπολύτοος αθώοι κατεδικάσθησαν εις
«θάνατον.
« ’Ήδη άπεφάσισα νά απαλλαγώ όριστικώς από τον μπολσεβικισμόν:
«Έ ζη σ α τό 1937 καί τό 1938 εις χώρας τής δυτικής Ευρώπης καί ήδυνή«θην νά αντιληφθώ καθαρά όλην τήν κατάπτωσιν τής σημερινής Ρωσίας.
«Ά ντελήφθην δτι δεν μου έπιτρέπεται πλέον νά διστάζω ούδέ επί στιγμήν
«και να μένω υπό τήν εξουσίαν του μπολσεβικισμοΰ - ψευδοσοσιαλισμοϋ, ό όποιος
«κατεστρεψε τα πολυτιμώτερα ιδανικά καί έφερεν εις τον κόσμον τήν βασιλείαν τής
βαρβαρότητος, του πολέμου καί τής καταστροφής.
((Τό πείραμα τής μπολσεβικικής έπαναστάσεως έν Ρωσία τό όποιον παρη«κολουθησα επι 25 έτη, μέ έ'πεισε περί των σφαλμάτων τής σοσιαλιστικής ΐδεο«λογιας εφαρμοζόμενης εις τήν καθημερινήν ζωήν καί προσεχώρησα εις τόνκό«σμον τού αληθούς πολιτισμού καί τής δικαιοσύνης, άποφασισμένος νά αφιερώσω
»όλας μου τάς δυνάμεις εις τήν ύπεράσπίσιν τής άνθρωπίνης προόδου».
Ό ’ίδιος πρεσβευτής Μπουντιέγκο σχετικά μέ τή βιομηχανική όργάνωσι
στη Ρωσία καθώς και γιά τή θέσι των εργατών, μάς λέει τά εξής ένδιαφέροντα :
« Στην πραγματικότητα ή Ρωσική έργατική τάξις ύπόφερε τρομερές στερή»σεις, ιδιαίτερα άφ’ δτου άρχισε ή εποχή τής λεγομένης «σοσιαλιστικοποιήσεως.
«Στή θέσι τώ ν παλαιών ((κεφαλαιοκρατών» έδημιουργήθη μία νέα «μπουρ«ζουαζία.
((Δεν εχει σημασία τό γεγονός, δτι άσήμαντος αριθμός παλαιών κεφαλαιοκρα
τ ώ ν έφυγε άπό τή Ρο^σία μετά τήν έκρηξι τής έπαναστάσεως. Πολλοί άλλοι έμει»ναν στή Ρωσία, έτυχαν τής ειδικής προστασίας τού πλέον εμπίστου συμβούλου
«τού Στάλιν, τού Λαζάρου Καγκάνοβιτς.
(('Όλα τά μεγάλα εργοστάσια, τό μονοπώλιο τής παραγωγής, ή πολεμική
«βιομηχανία, οι σιδηρόδρομοι, τό μέγα καί τό μικρό εμπόριο έμειναν ουσιαστικά
«σε φιλικά τους χέρια, καί ή εργατική τάξις παραμένει θεωρητικά «κυρία τής οί«κονομίας».
«Οί γυναίκες καί οί οικογένειες τών ανθρώπων αυτών κατέχουν πολυτελή
«αυτοκίνητα καί έπαύλεις, περνούν τό καλοκαίρι τους στις καλύτερες λούτροπόλεις
«τής Κριμαίας καί τού Καύκασού, φορούν βαρύτιμα γουναρικά, έχουν κοσμήματα
«καί φέρνουν τά ρούχα τους καί άλλα άντικείμενα πολυτελείας άπό τό Παρίσι.
«Στο μεταξύ ο εργάτης, τό θύμα καί τό παίγνιο τής έπαναστάσεως, παίρνει
«500 ή 400 σοβιετικά ρούβλια τό μήνα, μέ τά όποια ζή μία ζωή πείνας, αν ληφθή
»ύ π ’ οψιν δτι ένα ζευγάρι κοινότατα παπούτσια στοιχίζει 200 - 250 ρούβλια καί
«ένα γεύμα σέ λαϊκό έστιατόριο 6 ή 8 ρούβλια.
« Ο εργάτης μετά τό τέλος τής δουλειάς του υποχρεώνεται νά περνά τον
«καιρό του σέ μιά άπό τις πολλές λέσχες πού άποτελοΰν τό μόνο νεωτερισμό τοϋ
«μπολσεβικικού καθεστώτος.
«Οί μπολσεβίκοι έδημιούργησαν δεκάδες χιλιάδες τέτοιες λέσχες στή χώρα
«τους, με τις ρ>πό(.ες-επιζητούν ν’ αντισταθμίσουν τις υλικές στερήσεις τοϋ εργάτου
«μέ έ'ντονο καί άποκρουστική κομμουνιστική προπαγάνδα.
((Μίλησα με πολλούς εργάτες, οί όποιοι θυμούνται ακόμη πώς ήταν ή ζωή
«στήν παλαιά Ρωσία.
((Τήν θυμούνται ακόμη ώς μακρινή χίμαιρα, γιατί τότε ό μισθός τοϋ έργά«του εξασφάλιζε σ’ αυτόν τήν τροφή του καί τή δυνατότητα νά ντυθή, ενώ σήμερα
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»ό έργάτης φορεΐ τά ίδια ροΰχα 6 ή 7 έτη, Θεωρεί τό κρέας σπάνια πολυτέλεια καί
»δέν έχει καθόλου βούτυρο, ύποχρεούμενος ταυτόχρονα νά ψηφίζη καθημερινά απο»φάσεις υπέρ τοϋ σοβιετικού καθεστώτος.
«Τέλος, σχετικώς μέ τούς άγρότες, ό ίδιος περίφημος μπολσεβίκος διπλωμα»της μας λέει τά έξης.
«Στήν πραγματικότητα είσήχθη στη ρωσική ύπαιθρο ή σκληρότερη δουλεία
»πού άνέφερε ποτέ ή ανθρώπινη ιστορία.
«Εναντίον τής έλευθέρας θελήσεώς των, μέ τη δύναμι των δπλων καί μέ
«άλλα διοικητικά μέτρα, οί χωρικοί συγκεντρώθηκαν σέ κολλεκτιβιστικά κτημα»τα, δηλαδή έστερήθησαν δλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τής γης τους, κάθε
«πρωτοβουλίας στή συνεργασία καί ΰπεβλήθησαν σέ ομαδική άγγαρεία ύπό την
«άπειλή τοϋ κνούτου.
«Οί χωρικοί υποχρεώθηκαν νά παραδίνουν παν δ,τι παίρνουν στο Κράτος και
«αναγκάσθηκαν νά ζοΰν μέ λίαν άθλίαν άμοιβή».
Συμπέρασμα
’Από τή σύγκρισι λοιπόν τής γνήσιας Δημοκρατίας, πού έφαρμόζεται στα
άστικά εθνικά κράτη καί τής λαϊκής Δημοκρατίας (δικτατορίας), πού έφαρμόζεται στις Χώρες τοϋ σίδηρου παραπετάσματος, μπορεί νά βγάλη ό καθένας τό συμπέ
ρασμα γιά τον τρόπο ζωής πού έχει δημιουργηθή εκεί.
Λ7. Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤ Η Σ

ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Φέρεται εις γνώσιν των κ. κ. συνδρομητών οτι την βι
βλιοδεσίαν των «’Αστυνομικών Χρονικών» έδέχθη νά πραγματοποιή, μέ σχετικήν έκπτωσιν, ήτοι : δερματόδετον άντί 27 κα,ι
πανόδετον άντί 17 δραχμών, ό επί τής όδοΰ Μεσολογγίου καί
Τζαβέλλα (Έξάρχεια) βιβλιοδέτης κ. Δ. Πιπέρης, τηλ. 625.796.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΜΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΩΝΟ
--------------- ----------- 'Τπίι τοΰ Δημοσιογράφου

κ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ________________

Στο τέρμα της οδού "Αστρους, στον Κολωνό, ήταν τά παληά έκεΐνα χρόνια
η συνοικία τω ν ’Ελαιοτριβείων πού ώφειλε το όνομά της στα πολλά ληοτρίβεια
που ήταν συγκεντρωμένα έκεΐ, στην άκρη τής πόλης, γιά να άλέθουν τις έληές τοΰ
Αττικού ελαιώνα πού δεν είχε γίνει άκόμη όλος εργοστάσια καί συνοικισμοί. Καί
ακριβώς την Παρασκευή 5 ’Οκτωβρίου 1928, κάνα - δυο ώρες μετά τά μεσάνυχτα,
οι κατοικούντες σέ μερικά σπιτόπουλα τοΰ παραπάνω δρόμου καί δίπλα στά ληοτριβεια, ακόυσαν ξαφνικά μερικούς πυροβολισμούς καί ξεπετάχτηκαν απάνω στόν
ύπνο τους. Νόμισαν στην άρχή ότι τούς έρριξαν τίποτε λιμοκοντόροι, δηλαδή με
γάλοι τεντυμπόϋδες τής έποχής πού έκαναν το νταή, άλλά τούς δύο πρώτους εκεί
νους πυροβολισμούς πού έπεσαν άπανωτά, διαδέχθηκαν άλλοι τρεις σέ ένα δυο λε
πτά τής ώρας. Μετά γαυγίσματα καί ούρλιάσματα, κοντεινά καί μακρυνά, σκυλιών
και υστέρα απόλυτη ήσυχία. ΤΗταν γλυκειά φθινοπωρινή νύκτα μέ καθόλου κρύο
και μερικοί άπό τούς γείτονες πού ξυπνήσανε άπό τις πιστολιές ξανακοιμηθήκανε,
ενώ άλλοι πετάχτηκαν άπό τά σπίτια τους στο δρόμο γιά νά δουν τί έτρεχε καί βλέ
ποντας το σπιτοπουλο τού τυπογράφου Γιάννη Σακιώτη, στή διασταύρωσι των
οδών Αστρους 121 καί Λουιζου, κατάφωτο, πήγαν νά ρωτήσουν τί συνέβαινε για
τί άκουσαν μέσα στο σπίτι καί φασαρία.
Η περιέργεια τών γειτόνων πού είχαν χάσει τον ύπνο, τους ικανοποιήθηκε
καί μέ τό παραπάνω μάλιστα γιατί στο πρώτο δεξιά μεγάλο δωμάτιο, τό σαλόνι,
πού τό είχαν νοικιάσει σ’ ένα νέο τυπογράφο, τον Γιάννη Γεωργίου, πού δούλευε
στο Ιδιο τυπογραφείο με τό Σακιώτη είδαν μισοαναίσθητο κάτω στό πάτωμα καί
πλημμυρισμένο στά αίματα τόν εικοσάχρονο κουνιάδο τοΰ σπιτονοικοκύρη, τό Γιάν
νη τον Καμπάνη. Είχε ενα τραύμα άπό σφαίρα στό κάτω σαγόνι καί άμυχές στό
πρόσωπο. Ή σάλλα ανάστατη καί τό πάτωμα πλημμυρισμένο στό αίμα πού εξα
κολουθούσε νά τρέχη άπό τήν πληγή καί άπό τόν έμετό πού έκανε ό πληγωμένος.
Ή κατάστασις τοΰ Καμπάνη ήταν άπελπιστική. ΤΗταν άδύνατο 6 δυστυχής μέ τό
τραΰμα που είχε να αρθρώση καί μιά μόνο λέξι καί δέν άκουγότανε άπό τό πληγω
μένο στόμα του παρά 6 έπιθανάτιος ρόγχος άνακατεμμένος μέ άκατάπαυστα βογγητά. Ό πληγωμένος πονοΰσε έξαιρετικά φαίνεται καί στριφογύριζε στόν έαυτό
του καθώς ήταν ξαπλωμένος στό πάτωμα, άγωνιοΰσε, έτρεμε, έμούγκριζε. . .
'Όλα αύτά τά είπαν οί γείτονες τήν άλλη μέρα στήν άνάκρισι καί είπαν ότι
εκείνη τήν ώρα μέσα στό δωμάτιο ήταν ό τυπογράφος Σακιώτης, ή γυναίκα του,
ή Εύαγγελία, ή άδελφή τοΰ λαβωμένου πού ήταν πιά έτοιμοθάνατος Μαρία, ό άρραβωνιαστικος της τελευταίας Γ. Σκαλτσούνης, υπάλληλος σέ μπακάλικο καί τό
μικρό παιδακι του Σακιώτη. 'Ο Σακιώτης εξήγησε στούς γείτονες :
—’Ακούσαμε κρότο στό παράθυρο. . . Ξέραμε ότι κάποιος ήθελε νά σκοτώση τή κουνιάδα μου τή Μαρία. Ό φουκαράς ό κουνιάδος μου πήγε νά άνοιξη τό
παράθυρο καί τήν πλήρωσε τή νύφη. Γιατί αυτός πού ήταν άπ’ έξω τόν άρχισε
στις πιστολιές. Έ ρριξε τό πρώτο δύο άπανωτές καί μετά άλλες τρεις. Καί κάποια
πήρε τό φουκαρά τό κουνιάδο μου τόν Καμπάνη καί τόν στέλνει σέ λίγο στόν άλλο
κόσμο.
— Τόν άτιμο τόν κακούργο πού μοΰ σκότωσε τόν άδελφό, φώναζε ή 20χρονη Μαρία. . . Πρέπει νά τό πληρώση τό τέρας μέ τή ζωή του. . .
— Τόν ξέρουμε όμως, ξεφώνιζε ή γυναίκα τοΰ Σακιώτη, ή Εύαγγελία, θά
τοΰ πιούμε τό αίμα του. Ό φονηάς θά άποκαλυφθή καί θά τόν πιάσουνε.
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'Ο Γιάννης ό Καμπάνης σπάραζε καί τό. αίμα εξακολουθούσε νά τρέχη ακατάπαυστά άπό την πληγή πού ήταν στο κάτω σαγόνι του.
— Μά τί τον φυλάτε τον άνθρωπο καί τον κλαΐτε άπο ζωντανό, παρατηρη-σε κάποιος άπα τούς γείτονες πού είχαν φθάσει με* τις πιστολιες και με το σαμα
τά πού έγινε. 'Ο ά-νθρωπος μπορεί καί νά ζήση. Ποιος ξέρει τις μέρες του. Γρή
γορα πρέπει νά τον πάμε-στο δημοτικό νοσοκομείο ή στήν Πολυκλινική.
Κανένας δεν πήγε νά εΐδοποιήση τούς σταθμούς .Χωροφυλακής Κολωνοΰ ή
’Ελαιοτριβείων, πού δεν ήταν σχετικώς καί μακρυά, καί πού από έλ.λειψι σκοπών
δεν είχαν πάρει χαμπάρι γιά τό έγκλημα τής όδοϋ ’Άστρους. Ιναί όμως απο εκεί
θά μπορούσαν νά τηλεφωνήσουν στο σταθμό των πρώτων. βοηθειών που ήταν τότε
στήν οδόν ’Ανθίμου Γαζή καί νά ζητήσουν νά πάη -κανένα φορείο μέ γιατρούς και
νοσοκόμους καί νά.μεταφέρη, επιστημονικά καί μέ προσοχή, τόν τραυματία, που
μπορεί καί νά γλύτωνε. Κανένας δεν τόν σκέφθηκε καί έχρειάστηκε και πάλι να
έπέμβη ό ’ίδιος ό γείτονας καί νά πή.
— Βρε τί καθόμαστε. -Νά φέρουμε -μιά σούστα καί νά τόν μεταφέρουμε. Να
τόν κοιτάξουν γιατροί. 'Τί σάν σκυλί στ’ αμπέλι θά πάη ;
Πραγματικά έχρειάστηκε νά πά.νε σ’ ένα γειτονικό σταΰλο και να ζεψουν
ένα άλογο σέ μιά σούστα καί μ’ αυτήν ύστερα άπο ώρες νά μεταφέρουν τόν Γιάννη
τόν Καμπάνη στήν Πολυκλινική1. Ό φουκαράς δμως είχε χύσει τόσο αίμα απο την
πληγή του ώστε ύστερα άπο λίγα λεπτά καί ένώ τον είχαν βάλλει μέσα στο χειρουρ
γείο άφήκε τή στερνή του πνοή. Δεν μπόρεσε κανείς νά του πάρη έστω καί μια
λέξι άπο τό λαβωμένο του στόμα. Καί τό πτώμα του τό έβαλαν σέ μιά άκρη για
νά τό στείλουν μόλις θά χάραζε στο υποτυπώδες καί μικρό νεκροτομείο τής οδού
Σωκράτους.
'Όπως είπαμε ή Χωροφυλακή δεν πήρε χαμπάρι γιά τό τ ί έγινε γιατί ούτε
οί συγγενείς του σκοτωμένου ούτε οί γείτονες έθεώρησαν καλό νά την ειδοποιή
σουν. Καί μονάχα στις- 5 1/2 τά χαράματα ένας μικρός ξαμολήθηκε άπό την οικο
γένεια Σακιώτη γιά νά πή στο σταθμάρχη ’Ελαιοτριβείων άνθυπασπιστή Πάγκα
λο καί στο σταθμάρχη Κολοκυνθοΰς άνθυπασπιστή Νικολόπουλο, ή μάλλον στο
χωροφύλακα πού ξενυχτοϋσε μέσα στούς σταθμούς.
—’Εδώ παρακάτω, στήν οδόν ’Άστρους, έγινε ένας τραυματισμός. Στείλτε
κάποιον νά δη.
Ξύπνησαν άπό τούς χωροφύλακές τους άμέσως οί δύο σταθμάρχαι καί έτρεξαν επί τόπου γιά νά μάθουν δτι αύτό τό έπεισοδιάκι πού άνέφερε ό πιτσιρίκος
ήταν ένας φοβερός φόνος μιά πού ό λαβωμένος είχε πιά πεθάνει. Καί μάλιστα τι
φόνος. ’Έγκλημα'μέ κάποιο μυστήριο μέσα του πού ήθελε διαλεύκανσι. Φυσικά οι
δυο σταθμάρχαι ειδοποίησαν άμέσως τόν διοικητή τους μοίραρχο Ντρενά, πού ήταν
τότε στο Γ' τμήμα τής όδοϋ Μενάνδρου καί ό τελευταίος έσπευσε επί τόπου.
Τό πρώτο πράγμα πόύ έκανε έντύπωσι στο μοίραρχο ήταν δτι εύθυς μετά
τή μεταφορά του τραυματισμένου- πού- πέθανε, είχαν σφουγγαρίσει κ ι’ δλας απο τή
νύχτα τό πάτωμα καί είχαν καθαρίσει τά αίματα, εξαλείφοντας συγχρόνως καί πο
λύτιμα γιά τήν άστυνομική έρευνα ίχνη.
:—Δεν μάς λέτε τί έγινε εδώ ; Ρώτησε ό μοίραρχος τό Σακιώτη, τη γυναί
κα του καί τήν -κουνιάδα του.
Καί είπαν καί οί τρεις νεράκι τό μάθημά τους. Χωρίς νά κομπιάσουν. Χωρίς
νά σκεφθοΰν, χωρίς νά σταματήσουν γιά νά θυμηθούν κάποια λεπτομέρεια ή χωρίς
νά ξεχώσουν κάποια άλλη πού νά χρειασθή νά τούς τή θυμίσουν.
— Νά τί έγινε: Τή νύκτα τής Πέμπτης ένώ μέσα στο σπίτι βρισκόμουνα εγώ ,
είπε ο Σάκιώτης, μέ τή γυναίκα μου, τή κουνιάδα μου Μαρία, μέ τό συχωρεμένο το
κουνιάδο μου καί τόν άρραβωνιαστικό τής Μαρίας, άκούστηκαν δυνατά κτυπήματα
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στο παράθυρο της σάλλας πού είναι στην όδον Λουΐζου, Ή Μαρία πήγε νά -άνοιξη
το παράθυρο, άλλα μόλις άνοιξε άπό μέσα τά τζάμια αύτός πού ήταν άπ’ έ'ξω έχωσε
απο τις γρίλιες ένα περίστροφο. Είδαμε την κάννη του καί τρομάξαμε. Ή Μαρία μας
έβαλε τις φωνές καί όλοι μας τραβηχθήκαμε προς τά πλάγια. Κοπήκανε- τά ήπατά
μας άπό τό φόβο. Τό περίστροφο τραβήχθηκε πίσω, άλλ’ άκούγαμε τά σουλάτσα'τού
άγνωστου στο δρόμο. Καί δλοι μας δεν τολμούσαμε νά βγούμε γιατί θά μάς σκότωνε.
— Βάλατε τίς φωνές; Οί γείτονες δέν είπαν τέτοιο πράγμα. "Ακόυσαν πρώτα
δυο πιστολιές καί ύστερα άλλες τρεις.
— Τολμούσαμε νά βάλουμε καί τίς φωνές; Μπορούσε άπό στιγμή .σέ στιγμή
να σπαση τό παράθυρο καί νά πηδήση μέσα καί νά μάς ρίξη στό ψαχνό .
Περίεργη πραγματικά κατά.στασι έκέϊ μέσα. Τό «διαμέρισμα!» γράφε τό. στμτοπουλο, δλο κι δλο τρία δωμ,άτια μονάχα σ’ ένα χώλ, σέ-μιά τζαμαρία δηλαδή-,.καί
ένα κουζινάκι στην άκρη. Τό φονικό είχε γίνει στό σαλόνι πού τό είχαν νοικιάσει στον
τυπογράφο τού Γεωργίου καί πού τή νύχτα πού εκείνος δούλευε στήν εφημερίδα, τό
χρησιμοποιούσε καί ή οικογένεια Σακιώτη ή οποία είχε περιορισθή στά άλλα δύο
δωμάτια καί στό κουζινάκι. Έ ντύπωσι έκανε στό μοίραρχο, τον Ντρενά-τό φρεσκοσφουγγαρισμένο σαλόνι καί γυρίζοντας σ’ δλους έπανέλαβε.
,
— Δέν μάς λέτε καθαρά καί ξάστερα τί έγινε εδώ μέσα;
Καί είπαν: "Οτι ό άγνωστος, άφοΰ έκανε κάμποση ώρα σουλάτσα στό δρόμο
και σε μιά στιγμή πού δ ΓιάννηςΚαμπάνης βρέθηκε κοντά στό. παράθυρο, έπυροβόλησε
δυο φορές. Μιά σφαίρα βρήκε τον δυστυχισμένο τον Καμπάνη στό σαγόνι, ένώ .6
δράστης τό έβαλε στά πόδια καί έφυγε. Χάθηκε μέσ’ στό σκοτάδι τής νύχτας.
Ό μοίραχρος ρώτησε μήπως ή οικογένεια είχε κανέναν εχθρό. 'Q σκοτωμένος
όχι. Ή τα ν ένα παιδί άκακο, ύπάκουο καί βαρήκοο άπό τον τύφο πού είχε, πάθει
όταν ήταν πολύ μικρό. Ή άλλη οικογένεια δέν είχε εχθρούς. ’Αλλά νά ό «άγνωστος»
φονηάς άρχισε νά παίρνη κάποια σάρκα καί οστά γιατί δπως έλεγαν όλοι έκεϊ μέσα,
ή Μαρία πριν άπό τον υπάλληλο τού παντοπωλείου τό Σκαλτσούνη είχε άρραβωνιαστή ένα σωφέρ τον Τάκη τό Νέγρη. Αύτός έπροκάλεσε ένα θανατηφόρο δυστύχημα
καί έφαγε 7 μήνες φυλακή καί ή Μαρία βαρέθηκε νά τον περιμένη καί αφού διέλυσε
τον άρραβώνα μαζί του, τά έφτιασε μέ τον Σκαλτσούνη καί τον άρραβωνιάστηκε. Τό παληό της «άμόρε» όμως, ό Νέγρης, μάνιαζε άπό μέσα άπό τή φυλακή καί
τούς φοβέριζε δτι δταν θά έβγαινε θά σκότωνε καί τή Μαρία καί τό νέο τόν άρραβωνιαστικό της.
Τό ζεύγος Σ ακιώτη καί ή Μαρία είπαν άκόμη.δτι ό Νέγρης αύτός άμα βγήκε
άπό τή φυλακή άρχισε νά τούς ένοχλή τό πρώτο, νά τούς άπειλή ύστερα καί νά θέλη
νά τά ξαναφτιάση μέ τή Μαρία. Πριν άπό ένα μήνα μάλιστα είχε έλθει νύχτα πάλι
καί χάλασε τόν κόσμο στή γειτονιά βροντώντας τήν εξώπορτα γιά νά τούς έκθέση
καί νά τούς άναγκάσουν νά τά ξαναφτιάση μέ τήν πρώην αρραβωνιαστικιά του. ’Ε
κείνοι δμως δέν τού άνοιξαν, άλλά φώναξαν βοήθεια καί τόν άνάγκασαν νά,φύγη.
— Καλά αύτό τό επεισόδιο, μά τό περασμένο βράδυ τί βεβαιότητα έχετε γιά
τό δτι ό φονηάς ήταν ό σωφέρ Τάκης Νέγρης; ρώτησαν οί αστυνομικοί..
— Τό ξέρουμε καλά, άπάντησαν, γιατί φαίνεται δτι τόν συνώδευε.καί κάποιο
παιδί συγγενικό καί αύτό σέ μιά στιγμή πού έκανε τή φασαρία καί ύστερα πάλι μετά
τούς πυροβολισμούς καί τό φονικό τού είπε τή φράσ(.;,«Θεΐε Τάκη έλα».
’Ακόμη είπαν δτι μετά άπό τήν πρώτη απόπειρα νά είσβάλη δ Νέγρης εις τό
σπίτι καί νά τά ξαναφτιάση μέ τή Μαρία, ή τελευταία τά μαρτύρησε όλα είς τό δεύ
τερο μνηστήρα της καί άπό κείνη τό βραδυά πιά δ Γιώργης δ Σκαλτσούνηςή άμα
έκλεινε τό μπακάλικο πού δούλευε γύριζε καί κοιμώτανε στής αρραβωνιαστικιάς
τό σπίτι, δηλαδή μάλλον στό σπίτι τού γαμβρού της τού τυπογράφου δπου, έμενε καί
ή Μαρία. Γ ι’ αύτό τό λόγο είχε κληθή νά μένη στό σπίτι καί ό αδελφός τής Μαρίας,
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ό Γιάννης Καμπάνης, ό ύποδηματεργάτης, τδ καλό καί άγαθό αύτδ παληκάρι πού
έπρόκειτο νά πληρώση μέ τή ζωή του 8λη αυτή τήν ιστορία. Καί κατέληξαν:
—Ένώ κοιμώμαστε άκούσαμε πιστολιές. Ξυπνήσαμε καί είδαμε τον Γιάννη
μας τραυματισμένο. "Ακούσε κρότους στη πόρτα καί στο παράθυρο καί πήγε ν ’
άνοιξη καί έφαγε τήν πιστολιά. 'Ο Νέγρης άναγκαστικά πρέπει νά είναι ό φονηάς.
'Ο μνηστήρας, ό Γιώργης ο Σκαλτσούνης, είπε τά πράγματα κάπως δια
φορετικά.
— Μέσα στο σαλόνι ήταν τό ντιβάνι πού κοιμώταν ό νοικάρης ό τυπογράφος
ό Γεωργίου. Αύτός θά ερχόταν μόλις θά έκλεινε ή έφημερίδα, δηλαδή κατά τά χαρά
ματα, τήν ώρα πού θά έφευγε, έγώ και όσο έμενα στής άρραβωνιαστικιάς μου έκοιμώμουνα στό διαθέσιμο αυτό ντιβάνι. "Ετσι είχε γίνει καί τήν περασμένη νύχτα.
Ξύπνησα κατατρομαγμένος καί άνάστατος γιατί άκουσα μπιστολιές μέσα στην κά
μαρα. "Ακόυσα καί θόρυβο. Πετάχτηκα καί άναψα τό φως. Είδα τά τζάμια του παρα
θύρου άνοιγμένα καί μόνο μέσα στην κάμαρα τό κουνιαδάκι μου, τό Γιάννη πού ήταν
τραυματισμένος καί ξεψυχούσε.
"Ολα αύτά ήταν κάπως πολύ μπερδεμένα άκόμα. "Ενα σωρό άντιφάσεις. "Ανοιξε
ή δεν άνοιξε τά τζαμιλίκια ή Μαρία όταν ακούσε τον κρότο καί τά χτυπήματα καί
ήταν μέσα για νά δή τό πιστόλι νά προβάλη άπό τις γρίλιες; "Η δεν ήταν μέσα στό
δωμάτιο καί ήταν μέσα ό μνηστήρας. "Ύστερα οί πιστολιές έπεσαν άπό τό δρόμο
καί σκότωσαν τό Γιάννη δπως έλεγε ή Μαρία ή ρίχτηκαν μέσα στό δωμάτιο δπως
έλεγε ό αρραβωνιαστικός καί τότε πρόβαλε τό έρώτημα πώ ς καί άπό πού μπήκε
ό φονηάς καί πώς κατώρθωσε νά βγή καί νά έξαφανισθή.
Φυσικά, μέ τις πρώτες καταθέσεις, του Σακιώτη, τής γυναίκας του, τής Μα
ρίας καί του άρραβωνιαστικοΰ, πολύ πρωί, ακόμη, συνελήφθη άπό τή Χωροφυλακή
στήν οδόν Άκομινάτου 1, στό σπίτι του, ό κατηγορούμενος ώς δολοφόνος, πρώτος
άρραβωνιαστικός τής Μαρίας, Τάκης Νέγρης. 'Ο σωφέρ όμως αυτός άπέδειξε ένα
άλλοθι άτράνταχτο. Γιατί άπό τις 11 τή νύχτα πού τελείωσε τή δουλειά του γύρισε
στό σπίτι ίου καί κοιμήθηκε ώς τό πρωί τής άλλης ημέρας πού τον έπιασε ή Χωρο
φυλακή. Καί στό ίδιο σπίτι ήταν ό άδελφός του καί ένας κοινός φίλος πού εΐχε φιλοξενηθή καί οί όποιοι έπεβεβαίωσαν τό άλλοθι του. Μά ό Νέγρης όταν έμαθε για τό
φόνο καί ότι τον κατηγορούσαν γι’ αύτό βγήκε έξω άπό τά ρούχα του.
— Μά τί ψέμματα σάς άράδιασαν κ. μοίραρχε είπε στον Ντρενά. Ποιά Μαρία
καί ποιά άρραβωνιαστικιά. Φιλενάδα τήν είχα καί τή βαρέθηκα καί τή παρατησα
έγώ καί οχι έκείνη. Δέν τήν ένώχλησα ποτέ, άλλά εκείνη μου κόλλησε σάν τσιμπούρι
καί μοΰ δημιουργούσε καθημερινώς έπεισόδια. ’Αναγκάστηκα καί τής έγραψα γράμ
μα νά άποβάλη κάθε έλπίδα γιά μένα. Καί πριν άπό μένα εΐχε ένα σωρό άλλους άγαπητικούς. Εμένα μέ διαδέχτηκε ύστερα άπό κάμποσο καιρό ό Γιώργος ό Σκαλτσού
νης, ό υπάλληλος στό μπακάλικο. Καί σ’ αυτόν γιά νά τού κινήση τή ζηλοτυπία φαί
νεται τού έλεγε ότι τάχα τή ζήλευα, ότι τήν άπειλοΰσα ότι θά τή σκοτώσω εκείνη καί
έκεΐνο τον δήθεν άντίζηλό μου. Αύτός ο Σκαλτσούνης φαίνεται ότι τά έχαψε. Τό
σκοτωμένο κάποιος άπό έκεΐ μέσα τον σκότωσε. Πρέπει νά τον βρήτε. Έ γώ μιά
φορά δέν έχω καμμιά σχέσι μέ τό φονικό αύτό.
'Η άστυνομία ρώτησε στή γειτονιά καί άπ’ αύτή επιβεβαιώθηκε σ’ όλη της
τή γραμμή ή κατάθεσις τού Τάκη Νέγρη γιατί όλοι οί γείτονες καί οί γειτόνισσες είπαν
ότι ή Μαρία ήταν ζωηρή ότι εΐχε ένα σωρό άλλους άγαπητικούς καί ότι τούς άράδιαζε διάφορα παραμύθια γιά νά τούς κάνη νά ζηλεύουν. Ε ίπαν άκόμη ότι πριν δέν
άκουσαν ούτε κρότους στό παράθυρο, ούτε φιλονικία, άλλά ξαφνικά πρώτα δύο πυρο
βολισμούς καί σέ λίγα λεπτά άλλους τρεις.
Στό αναμεταξύ αύτό έγινε πρωί - πρωί αύτοψία άπό τον τότε υφηγητή και
κατόπιν καθηγητή τής ιατροδικαστικής μακαρίτη Γρηγόρη Κάτσα καί τόν ιατροδι-
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καστή, κι αύτόν μακαρίτη πιά, τον Γιώργο τον Τρουπάκη οί όποιοι στο πτώμα του
νέου βρήκαν ένα καί μόνο τραύμα τυφλό στο κάτω σαγόνι. 'Η σφαίρα είχε κόψει
αιμοφόρα άγγεία μέσα στο λαιμό όπου καί βρέθηκε καί ό θάνατος είχε έπέλθει άπό
την υπερβολική αιμορραγία. Μά τό πιο σπουδαίο πού είπαν οί ΐατροδικασταί ήταν
ότι ό μακαρίτης ό Καμπάνης είχε πυροβοληθή άπό μιά άπόστασι μόνον 15 πόντων,
ότι που καί πού στο πρόσωπο ύπήρχαν ίχνη άπό την πυρίτιδα καί ότι άκόμα έφερε
επτά θλαστικά τραύματα εις τό άριστερό αυτί άπό πάλη μεταξύ του θύματος καί του
δολοφόνου του. ’Αλλά για νά έχη σχεδόν έξ επαφής πυροβοληθή ό Καμπάνης καί νά
φερη καί ίχνη άπό πάλη πάει νά πή ότι δ δολοφόνος ήταν μέσα στο σαλόνι. ’Άρα
φονηάς έ'πρεπε νά είναι κάποιος άπό τό σπίτι μέσα. Ποιος όμως;
’Από την προανάκρισι είχε έξακριβωθή ότι ό σκοτωμένος Καμπάνης είχε έλθει
στις 9 τό βράδυ στο σπίτι καί στις 10 είχε κοιμηθή στην κουζίνα χωρίς νά ξέρη ότι
θά ερχότανε στο σπίτι ό αρραβωνιαστικός τής Μαρίας. Ό Σκαλτσούνης είχε έλθει
στις 11 τό βράδυ καί άφοΰ κουβέντιασε κάμποση ώρα μέ την «άρραβωνιαστικιά του»
έπεσε καί κοιμήθηκε στο ντιβάνι του τυπογράφου Γεωργίου, του νοικάρη, πού θά
γύριζε χαράματα πιά στο σαλόνι πού είχε νοικιάσει για νά κοιμηθή.’ Τό ζεύγος Σακιω τη εκοιμήθηκε στο ύπνοδωμάτιό του καί ή Μαρία στο μικρό τό καμαράκι μέ τά
παιδιά τής αδελφής της μαζί. Έ ντύπωσι άκόμα έκαναν δυο πράγματα. Τό ότι στην
αρχή είχαν πή δτι ό Σκαλτσούνης είχε φύγη στις 11 τή νύχτα άπό τό σπίτι, άφοΰ
εξακριβώθηκε ότι τότε μόλις αύτός είχε φθάσει καί ότι κοιμήθηκε στο ντιβάνι τού
νοικάρη, πράγμα πού στήν άρχή θελήσανε νά κρύψουν. Καί τό δεύτερο ψέμμα ότι
είχαν πή ότι ό Καμπάνης ακούσε τούς κτύπους στο παράθυρο γιά τή Μαρία καί πετάχτηκε όρθιος άπό τήν κουζίνα καί ήλθε στο σαλόνι όπου σκοτώθηκε άπό τον άγνω
στο πού πυροβόλησε έξω άπό τό δρόμο, ενώ διαπιστώθηκε υστέρα άπόλυτα ότι τό
θύμα ήτο κουφό καί έπομένως ήταν άδύνατο ν’ άκούση φωνές καί κρότους καί μάλιστα
στα ξάπνα του καί όχι μάλιστα δτι κοιμώτανε. Κάτι άλλο έπρεπε νά είχε συμβή,
'Ο μοίραρχος είχε μπή στο ντορό σάν κυνηγιάρικο σκυλί. ’Άρχισε νά ψάχνη
μονος του γιά καλά τό σαλόνι καί ας τό είχαν σκουπίσει καί άς είχαν πλύνει τά αίματα.
Καί ξάφνου κάτω άπό μιά καρέκλα βρήκε ένα κάλυκα άπό πιστόλι τής ίδιας διαμέ
τρου μέ τό βλήμα πού είχε βρή τό δυστυχισμένο τον Καμπάνη καί είχε προκαλέσει τό
θάνατό του. Στον τενεκέ τών σκουπιδκων βρέθηκαν άκόμα άλλοι τέσσερες κάλυκες
ίδιοι. Τούς είχαν μαζέψει όταν έπλυναν τό δωμάτιο άλλά ό ένας τούς ξέφυγε. "Ύστερα
ο μοίραρχος συνεχίζοντας τήν έρευνά του βρήκε στο παράθυρο, εκείνο πού έλεγαν
ότι ό «άγνωστος’ δολοφόνος» στεκόταν έξω στο δρόμο καί πυροβόλησε, τρεις τρύ
πες από σφαίρες του ίδιου διαμετρήματος. ’Έστειλε τότε καί πήρε ένα μεγάλο φακό
καί μέ αύτό έκοίταξε καλά καλά τις τρύπες πού είχαν κάνει οί σφαίρες. Μά οί σκλίθρες τού ξύλου πού είχαν στά τοιχοόματά τους δέν ήταν άπ’ έξω άπό τό δρόμο προς
μέσα τό σπίτι, πού αναγκαστικά έπρεπε νά είναι άν ό δολοφόνος ήταν στο δρόμο,
άλλα άπό μέσα άπό τό σαλόνι προς τό δρόμο. Ά ρα μετά τό τραυματισμό τού δύστυ
χου τού Καμπάνη κάποιος τούς είχε ρίξει άπό μέσα προς τό δρόμο νομίζοντας ότι
θά έρριχνε καί στάχτη στά μάτια τής άστυνομίας καί θά τήν έκανε νά πλανηθή καί
νά γυρεύη τό δολοφόνο άπ’ έξω ενώ αύτός αναγκαστικά έπρεπε νά είναι μέσα στο
σπίτι, μέσα στο ίδιο τό σαλόνι πού είχε γίνει ό τραυματισμός. ’Έρευνα στο σπίτι
τοϋ Σακιώτη δέν έφερε σέ φώς κανένα πιστόλι ή περίστροφο. ’Έγινε άλλη έρευνα
στο δωμάτιο πού είχε ό Σκαλτσούνης καί εκεί βρέθηκε ένα παληό περίστροφο, σκου
ριασμένο πού είχε χρόνια νά χρησιμοποιηθή.
Ό Ντρενάς άγρίεψε τότε:
— Νομίζετε ότι παίζουμε έδώ; τούς είπε. ’Ή σύ Σακιώτη έκανες τό φονικό
ή ό Σκαλτσούνης. Έ κτος άν τό ρίξετε στή γυναίκα σου καί τή Μαρία. "Η μήπως τά
μωρά σου Σ ακιώτη; ’Εμπρός ομολογήστε. Είναι άποδειγμένο 6τι ό μακαρίτης ό
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Καμπάνης τραυματίσθηκε εδώ μέσα υστέρα άπό πάλη καί άφοϋ έφαγε γροθιές στο
αριστερό του τό αύτί. 'Η σφαίρα πού προκάλεσε τό θάνατό του ρίχτηκε όχι άπ’ έξω
άπό τό παράθυρο καί άπό τό δρόμο, άλλα πολύ κοντά στο πρόσωπό του, σέ άπόστασι
τό πολύ 15 πόντων όπως λένε οί γιατροί πού έκαναν τή νεκροψίοί. Καί υστέρα μετά
τό φόνο άπό δώ μέσα ρίξατε άλλες τρεις πιστολιές προς τό παράθυρο νομίζοντας
ότι θά σκηνοθετούσατε δολοφονία άπ’ έξω. Μά στις τρύπες πού έκαναν οί σφαίρες στά
παντζούρια σάς έπρόδωσαν οί σκλίθρες.
'Ο δράστης ήταν ό Σκαλτσούνης καί ώμολόγησε:
—’Εγώ ήμουνα αναστατωμένος μέ τά όσα μοϋ έλεγε ή Μαρία ότι ό Νέγρης
τή φοβερίζει ότι θά τή σκοτώση εκείνη καί μένα, ότι τής κτυπάει τό παράθυρο, ότι
τήν έκθέτει στή γειτονιά. Καί τά είχα πιστέψει όλα. Γι’ αύτό είχα έλθει εδώ καί κοιμώμουνα τά βράδια στο ντιβάνι τού νοικάρη του τυπογράφου τού Γεωργίου. Κρατούσα
απάνω μου καί ένα μπράουνιγκ γιά νά άμυνθώ άν ποτέ ερχόταν ό Νέγρης νά σκοτώ
ση τή Μαρία ή έμένα. Χθες τό βράδυ ήλθα καί κοιμήθηκα κατά τις 11 τή νύχτα καί
δεν είχα πάρει κάβο ότι στο μαγειρείο κοιμώτανε ό μακαρίτης ό Καμπάνης. Αύτός
φαίνεται ότι τή νύχτα σηκώθηκε γιά σωματική του ανάγκη καί κατά λάθος έπέρασε μέσα άπό τό σαλόνι χοορίς νά ξέρη ότι έγώ κοιμώμουνα στο ντιβάνι. Καθώς βαρυάκουε έκανε κάποιο θόρυβο δίπλα μου. Πετάχτηκα άμέσως όρθιος καί άρπαξα
άπό κάτω άπό τό μαξιλάρι μου τό πιστόλι μ.ου. Στον ύπνο μου άπάνω φαντάσθηκα
ότι είχε μπή μέσα στήν κάμαρα ό Νέγρης γιά νά μέ σκοτώση. Τότε μέ γροθιές καί
μέ τό πιστόλι τον έκτύπησα στο κεφάλι καί επειδή πήγε νά μέ πιάση, έπυροβόλησα
δυο φορές. "Ακόυσα νά πέφτη κάτι τό βαρύ στο πάτωμα καί μόλις άναψα τό φως
είδα άντί γιά τό Νέγρη σκοτωμένο ή τραυματισμένο νά έχω λαβώσει βαρυά τό μέλ
λοντα κουνιάδο μου. ’Έρριξα άμέσως τρεις πιστολιές προς τό παράθυρο νομίζοντας
ότι έτσι θά κατοόρθωνα νά εμφανίσω τον τραυματισμό ότι τον έπροκάλεσε δολοφόνος
άπό τό δρόμο. Καί αύτό τό παραμύθι είπα καί στο Σακιώτη μέ τή γυναίκα του καί
τή Μαρία όταν μπήκαν στο σαλόνι καί είδαν τον φουκαρά τον Καμπάνη τραυματισμένο.
Τά άλλα γιά τήν Μαρία καί γιά τό πιστόλι στο παράθυρο φτιάχτηκαν ύστερα. 'Η
άλήθεια είναι μία. "Οτι τον έτραυμάτισα έγώ άθελά μου καί άπάνω στο φόβο μου
επηρεασμένος άπό τά όσα μοϋ έλεγε ή Μαρία γιά τον πρώτο της τον αρραβωνιαστικό,
τό Νέγρη. Είχα περάσει τον άδελφό τής Μαρίας γιά άντίζηλο πού ήλθε νά μάς σκο
τώση. Καί γι’ αύτό τον κτύπησα πρώτα καί τον έπυροβόλησα υστέρα.
— Καί τό πιστόλι τί τό έκανες υστέρα ;
—"Οταν πηγαίναμε τον Καμπάνη στή Πολυκλινική, κρυφά στο δρόμο τό επέ
ταξα σέ μιά υπόνομο. "Ετσι ήμουνα ήσυχος ότι δέν θά μέ βρίσκατε ποτέ ότι έγώ τό
είχα κάνει.
"Ενα άκόμη έγκλημα είχε διαλευκανθή καί ένας έγκληματίας είχε συλληφθή.
’Αλλά γιά μένα σ’ αύτή είδικώς τήν όπόθεσι, έκείνη πού έπρεπε νά συλληφθή ώς
ούσιαστικά υπεύθυνη γιά τό φόνο τού άδελφοΰ της ήταν ή Μαρία Καμπάνη, μέ τούς
ερωμένους καί μέ τούς μνηστήρες της καί μέ τά ψέμματα πού ά,ράδιαζε περί άντεραστών, άπειλών καί επιθέσεων γιά νά τούς ύποκαίη τή ζήλεια τους. Αύτή ούσιαστικά
υπήρξε ή άφορμή καί αύτή κατάφερε νά βγάλη τήν ούρά της άπ’ έ ξ ω .
X. ΛΕΩ Τ Σ Α Κ Ο Σ

ΣΥΓΧΡΟ Ν Α ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
-------------- 'Τττ6 τοϋ ’Αστυνόμου Α ' χ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ ________________
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ

νΗ
ι π λ η η ή σ υ ν δ υ α σ μ έ ν η έκτύπω σ ις είναι μία άλλη
~ Ό λ η μέθοδος. 1 παρχουν δυο τρόποι εφαρμογής τής έν λόγω μεθόδου.

ά π α-

„ΙΙ μέθοδος τής^ αντιγραφής—κόπια—καί ή μέθοδος τής καλύψεως—μάσκα—.
Δια τής^μεθοδου τής αντιγραφής, μέρος τοΰ κειμένου τοϋ ενός εγγράφου άποκόπτε„αι και c-πικολλαται επι άλλου κείμενου και τό νέον κείμενον φωτογραφεΐται καί εκ
της αρνητικής αυτου πλακος, εκτυπώνεται φωτογραφία.
Δύναται επίσης να άποσβεσθή δι’ ά π ο ξ έ σ ε ω ς ή ά π ο λ ε π ί σ ε ω ς διά
κ α ρ φ ι δ ο ς γραμμα ή αριθμός ή λεξεις έκ του κειμένου καί διά καταλλήλου φω
τισμού (κατακορυφου), η άποξεσις ο υ δ ό λ ω ς νά φαίνεται καί επί τής αρνητικής
πλακος και επι τής θετικής φωτογραφίας. Ή έξαπάτησις αΰτη καθίσταται έτι έπικινδυνωδεστέρα, αν ό πλαστογράφος χρησιμοποιήση χ η μ ι κ ή ν ούσίαν δι’ ά π άλ ε ι ψ ι ν κειμένου.
/ ^ ^μέθοδος τής καλύψεως—μασκας—διά συνδυασμένης έκτυπώσεως φωτογραφιας, δεν εχει ανάγκην προηγούμενης κατασκευής αντιγράφου (κόπιας), διότι
εκτυπώνεται απο δ ι ά φ ο ρ ο υ ς α ρ ν η τ ι κ ά ς π λ ά κ α ς , απ’ εύθείας επί τοΰ
φωτογραφικού χάρτου.
Η μασκα κάλυμμά τοποθετείται εφ’ ενός τμήματος τής αρνητικής πλακάς,
δηλονότι ^καλύπτεται μονον το αντικειμενον ή τά άντικείμενα των οποίων ή άπάλειψις
εκ^τ ψϊ<
= εικονος επιδιώ κεται ή καλύπτεται τό τμήμα τοΰ φωτογραφικού χάρτου έπί
τοΰ οποίου θα απεικονισθή το αντικειμενον. Τό τελικόν άποτέλεσμα, άν τό κάλυμμα
εχεή καλώς υπολογισθη και δεν υπαρχη έ ν τ ο ν ο ς δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ ο ΰ
><C\ ° ~ τ ,° υ,Μ τ ^ ν, διάφορων φωτογραφιών, θά είναι νά έκτυπωθή μία φωτογραφία
επι τής οποίας ο υ δ ε ν θ α δ ι α κ ρ ι ν ε τ α ι , παρ’ ολον ότι αυτή θά έχη έκτυπωθή
απο διαφόρους άλλας αρνητικάς πλάκας.
u
e ^ δια της εν λογω μεθοδου εκτυπωθεΐσα φωτογραφία διαπιστοΰται τότε μόνον
όταν ή κάλυψις δεν έγένετο μετά προσοχής ή υπάρχουν έντονοι αντιθέσεις εις τό
«φόντο». ’Ιδού έν παράδειγμα δυνατότητος έξαπατήσεως διά συνδυασμένης έκτυπωσεως φωτογραφίας.
Ατομον τ ι κατηγορεΐ’τ αι διά φόνον καί ή ύπεράσπισίς του διατείνεται δτι ό
κατηγορούμενος την ώραν τοΰ εγκλήματος ευρισκετο εις ώρισμένον δημόσιον κέντρον
μετ άλλων φιλικώ ν του προσώπων, ώς τοΰτο άποδεικνύεται από τυχαίως ληφθεΐσαν
φωτογραφίαν. Η εν λογω φωτογραφία δμως έχει έκτυπωθή άπό άρνητικήν πλάκα
φωτογραφίας π α λ α ι ο τ έ ρ α ς μ ε τ α β ά σ ε ω ς τ ο ΰ κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ 
ν ο υ ε ι ς τ ο^ δ η μ ό σ ι ό ν κ έ ν τ ρ ο ν κ α ί ά π ό ά ρ ν η τ ι κ ή ν π λ ά κ α
φωτογραφίας^ προσφάτου μεταβάσεως των υπεράσπι
σ ώ ν τ ο υ . "Αν η ίκανότης τοΰ φωτογράφου είναι μεγάλη, θά δυνηθή νά έκτυπώση
oi.cc του συνδυασμού τω ν δυο διάφορων φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν μ ί α ν ν έ αν άτυ ατ η λ η ν τ ο ι α ύ τ η ν.
Εξ όλων τών^ ανωτέρω δήλον γίνεται δτι διά τής έπιδιορθώσεως—ρετούς—
τής αρνητικής πλακος ή τής αντίστροφου τοποθετήσεως τής αρνητικής πλακος ή
ιής, κατόπιν συνδυασμού πολλών αρνητικών πλακών, έκτυπωθείσης θετικής φωτο
γραφίας η δια τής μεθοδου τής κοπιας, δυναται εις πλείστας περιπτώσεις νά διαπραχθή άπάτη.
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Δ. Κατσιμαγκλή

'Η άντίστροφος καί ή συνδυασμένη έκτύπωσις δύνανται, εις τας περισσοτερας
περιπτώσεις, νά διαπιστωιθοΰν κατόπιν έπισταμένης καί παρ’ ειδημονος συγκριτικής
έξετάσεως τής ά ρ χ ι κ ή ς άρνητικής πλακός. Ά λλ’ ο εξεταζων πρεπει να π ε ισ θ ή π ρ ώ τ ο ν ότι πράγματι ένεργεΐ τήν σύγκρισιν έκ τής α ρ χ ι κ ή ς πλακος
καί ούχί έκ μιας ε π ι τ υ χ ο ύ ς ά ν τ ι γ ρ α φ ή ς επι τής οποίας το φωτογρα
φικόν—τρικ—δεν είναι κατάδηλον.
Κατά τήν διάρκειαν του Κυπριακού άγώνος, έκλήθην εις τα γραφεία τής εφημερίδος «Βήμα» άπό τον άείμνηστον άρχηγόν Π α ν ό π ο υ λ ο ν και τον Λ α μπ ρ ά κ η ν, διά νά τούς ε’ίπω άν δυνάμεθα άπό τάς εικόνας του ημερολογίου του
«Διγενή» τάς δημοσιευομένας εις άγγλικήν έφημερίδα, νά. κατασκευασωμεν μιαν
ν έ α ν έπιστολήν μέ τ ε λ ε ί ω ς δ ι ά φ ο ρ ο ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό ν. Ανελαβον
καί τήν κατεσκεύασα ώς εξής :
’Απέκοψα διά ξυριστικής λεπΐδος τάς έπιλεγείσας λεξεις ή φράσεις απο τας
εικόνας τής ’Αγγλικής έφημερίδος. ’Έθεσα τήν μίαν παρά τήν άλλην, τας επεκολλησα
επί φύλλου χάρτου καί έπ’ ολίγον τάς έθεσα ύπό βάρος. Μετά ταϋτα έλαβον φωτο
γραφίαν διά πλακός μεγέθους 13X18 « σ κ λ η ρ ή ς ε υ α ι σ θ η σ ί α ς». Μετά
τήν έμφάνισιν καί άποξήρανσιν έξετυπώθη φωτογραφία επι χάρτου μαλακής ευαι
σθησίας. ’Επί τής ν έ α ς ε π ι σ τ ο λ ή ς ο ύ δ έ ν ’ί χ ν ο ς ΰ π ή ρ χ ε ν ε ξ ο ύ
θ ά ή δ ύ ν α τ ό τ ι ς νά ύ π ο ψ ι α σ θ ή
ότι α υ τ ή π ρ ο ή ρ χ ε τ ο ε ξ
αποκομμάτων
διαφόρων
κ ε ι μ ε ν ο ο ν . Επι τής α ρ ν η τ ι κ έ ς
ό μ ω ς π λ α κ ό ς τούτο ήτο κατάδηλον. Ά λ λ ’ άν συνέτρεχαν λογοι να εξαφανίσω
τό α π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ν τής πλαστότητος στοιχεΐον (την αρνητικήν πλακα) θα
έλάμβανον φωτογραφίαν τού ν έ ο υ κείμενου εκ τού α ν τ ί τ υ π ο υ, επι του
οποίου, ώς ειπον, ούδέν ίχνος τής «σ υ ρ ρ α φ ή ς» υπήρχε καί θά έ ν ε φ α ν ιζ ο ν τήν έν λόγω άρνητικήν πλάκα ώς τήν «ά ρ χ ι κ ή ν». Τούτο δ ε ν ε γ ε ν ε τ ό
εις τήν προκειμένην ύπόθεσιν, αλλά τό ά ν τ ί θ ε τ ο ν, διότι αυτό ε π ε δ ι ω κ ο ν ,
τοότέστιν νά αποδείξω ότι τό ήμερολόγιον τού «Διγενή» ήτο δήθεν κατασκεύασμα
τής ά γ γ λ ι κ ή ς π ρ ο π α γ ά ν δ α ς (όρ. έφημ. «Βήμα» 2-9-1956).
Έξ όλων των μετά πάσης δυνατής λεπτομέρειας άναφερθέντων, προκύπτει
ότι ή «φωτογραφία» δύναται νά έπεικονίση: 1) Μ έ α κ ρ ί β ε ι α ν κ α ι φ υ σ ι 
κ ό τ η τ α εν άντικείμενον, 2) Νά έμφανίση πράγματα α ό ρ α τ α εις τον φυσιο
λογικόν άνθρώπινον οφθαλμόν, 3) Νά έμφανίση ά π α τ η λ ά ς εικόνας, ως δ ή θ ε ν
φ υ σ ι κ ά ς τοιαύτας, άναλόγως των ε π ι θ υ μ ι ώ ν κα.ι τω ν ε π ι δ ι ώ ξ ε ω ν
καί τής ί κ α ν ό τ η τ ο ς τού φωτογράφου.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΙΧΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ

Διά τήν άκριβή καί καθαράν άπεικόνισιν τού μήκους τω ν ιχνών τής τροχοπεδήσεως έπί τής φωτογραφίας, χρησιμοποιοΰμεν τον κανονικόν φακόν τής μηχανής,
διότι ή χρήσις φακού μ ε γ ά λ η ς γ ω ν ί α ς ή τ η λ ε φ α κ ο ύ ν α τ ό έμφανίση,
άλλοτε μέν κατά πολύ μεγαλύτερον, άλλοτε δέ κατά πολύ μικρότερον.
Προσπάθεια επίσης δέον νά καταβληθή διά τήν εύδιάκριτον απεικονισιν και
των ά μ υ δ ρ ώ ν ιχνών, άτινα όμως διακρίνονται καί διά τής απλής, άλλα καταλλήλου παρατηρήσεως. Διά τής χρήσεως παγχρωματικοΰ φιλμ καί καταλλήλου φ ίλ
τρου, δίδομεν εις τήν άπόχρωσιν τής οδού, όσον είναι δυνατόν, μεγαλυτέραν φ ω τ ε ι 
ν ό τ α τ α καί ουτω διευκολύνεται ή καλυτέρα άπεικόνισις καί τω ν λεπτών, αμυδρών
τμημάτων των ιχνών τής όλισθήσεως τού έλαστικοΰ, άτινα πάντοτε έχουν μ α υρ η ν άπόχρωσιν. Ά ν έπιθυμώμεν τά έν λόγω ίχνη νά έμφανισθοΰν μέ μ ε γ ά λ η ν
ά ν τ ί 0 ε σ ι ν, δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν σ κ λ η ρ ό ν φ ί λ μ καί νά κλεισωμεν πολύ τό διάφραγμα, τούλάχιστον.

Μερικά!, έφαρμογαί τ ης φωτογραφίας εις τήν διερεύνησιν τοϋ εγκλήματος
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Τά ΐχνη άποτυποΰνται άριστα άν τό η λ ι α κ ό ν η τ ε χ ν ι κ ό ν φως είναι
π λ ά γ ι ο ν, άλλα τοΰτο έξαρταται κα.ί άπό τό σημεΐον εις δ εύρίσκονται, δηλαδη
άπό τήν κ λ ί σ ι ν τής έπιφανείας τής όδοΰ καί λοιπούς τοπικούς παράγοντας.
Γενικώς ό καλύτερος τρόπος είναι νά π ε ρ ι έ λ θ ω μ ε ν τό σημεΐον εις ο
ανευρίσκονται, διά νά άντιληφθώμεν διά των οφθαλμών μας έκ ποιου σημείου ταϋτα
έμφανίζονται καλύτερον καί άν άμφιβάλωμεν λαμβάνομεν περισσοτερας φωτογραφίας
άπό διάφορα σημεία, ώστε βραδύτερον, κατά τήν έκτύπωσιν, επιλέγομεν την εικόνα
ήτις θά τά παρουσιάζη καλύτερον.
Διά νά άποφύγωμεν τάς άντανακλάσεις τής όδοΰ, δυνάμεθα να χρησιμοποιησωμεν π ο ι ο τ ι κ ό ν φίΐυτρον, άλλά τοΰτο δεν είναι πάντοτε άναγκαΐον. 'Η φωτο
γραφία λαμβάνεται, όπως εΐπομεν, άπό τήν πλέον κατάλληλον γωνίαν, εν σχεσει
μ.έ τά ’ίχνη τής όλισθήσεοος καί έπί τή εύκαιρία περιλαμβάνομεν όμως και άλλα αντι
κείμενα, άτινα θά έχουν σχέσιν μέ τήν καλυτέραν άπόδειξιν τής ύποθέσεως μας.
Διά νά λάβωμεν τά ΐχνη τής όλισθήσεως των ελαστικών εις τό φ υ σ ι κ ό ν
τ ω ν μέγεθος καί τήν μορφήν, τοποθετοΰμεν τήν φωτογραφικήν μας μηχανην εις
παράλληλον θέσιν τής έπιφανείας τής όδοΰ, έπί τής οποίας εύρίσκονται και δια τοΰ
τρόπου αύτοΰ άποτυποΰνται μέ τό φυσικόν των μέγεθος. ’Ενίοτε ιδιαίτεροι τροποι
λήψεως τής φωτογραφίας ιχνών τής όλισθήσεως των έλαστικών, μάς βοηθούν πολύ
εις τό νά διαπιστώσωμεν τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία των ελαστικών.
Έ φιστάται ή προσοχή τοΰ κινδύνου τής ά κ ο υ σ ί α ς α ν τ ι σ τ ρ ο φ ή ς
τής άρνητικής πλακάς, κατά τήν έκτύπωσιν τής φωτογραφίας, ιδίως ιχνών όλισθήσεως, ή άλλων, μ ι κ ρ ο ΰ μ ε γ έ θ ο υ ς , ι χ ν ώ ν ευρισκομένων επι ευθείας οδοΰ
καί τής οποίας άμφότεραι αί πλευραί ο μ ο ι ά ζ ο υ ν κατα πολύ.
Προς άποτροπήν τοΰ έν λόγω κινδύνου καί άπόδειξιν τοΰ φυσικοΰ μεγέθους
αύτών τοποθετείται πλησίον των υποδεκάμετρου..
Προσοχή έπίσης δέον νά καταβάλλεται όταν φωτογραφώμεν το όλον σχήμα
τοΰ τροχοφόρου εις τό νά έλαττώσωμεν εις τό έ λ ά χ ι σ τ ο ν τ η ν π α ρ α λ λ αγ ή ν τοΰ σχήματος αύτοΰ, άποφεύγοντες τήν λήψιν τής φωτογραφίας του υπο οςεΐαν
γωνίαν. Έ πίσης αί πραγματικαί ζημίαι τοΰ αυτοκίνητου πρεπει να αποδεικνυωνται
διά πολλών καί καλώς έχουσών ληφθή φωτογραφιώιν.
'Όλοι οί φακοί δύνανται νά χρησιμοποιηθούν διά τάς ανωτέρω περιπτώσεις,
άν κλείσωμεν τό διάφραγμα αύτών πολύ, καί δέον νά ένθυμούμεθα ότι το μικρόν διαφραγμα α υ ξ ά ν ε ι τ ό β ά θ ο ς τοΰ πεδίου κατα πολύ περισσότερόν τών εις
τ ά ό π ι σ θ ε ν σημεία τής φωτογραφίας εύρισκομένων αντικείμενων. Δι ο ρυθμιζομεν (νετάρομε) τήν άπόστασιν ένός άντικειμένου ευρισκομένου περίπου εις αποστασιν τοΰ 1 /3, έξ ής εύρίσκονται καί τά έτερα άντικείμενα, άπό τής θ έ σ ε ω ς
τ ή ς μ η χ α ν ή ς μας έννοεΐται, ότε θά έχωμεν μίαν αρκετά καλήν άπόδοσιν όλων
τώ ν πέριξ αύτοΰ άντικειμένων.
"Αν ή ρύθμισις τής άποστάσεως γίνη έπί άντικειμένου ευρισκομένου, πολύ πλη
σίον ή πολύ μακράν ή εις τά πλάγια, ή έμφάνισις τών λοιπών αντικείμενων θα είναι
συγκεχυμένη.
„
,
, ,
,
Έ π ί τώ σκοπώ νά έμφανίσωμεν δια τής φωτογραφίας το αυτοκινητον, κατα
τό δυνατόν, ώς τό βλέπομεν διά τών οφθαλμών μας, μεταχειριζόμεθα παγχρωματικόν
φιλμ καί έν κατάλληλον φίλτρον, ώστε μία τυχόν ερυθρά άπόχρωσις τοΰ αύτοκινήτου
νά έμφανισθή φω τεινή,—καθαρά—έπί τής φωτογραφίας καί ούχί μ α ύ ρ η ς αποχρώσεως ώς τοΰτο θά έμφανισθή άν χρησιμοποιήσωμεν ό ρ θ ο χ ρ ω μ α τ ι κ ό ν
φίλμ. Δέον νά τονίσοομεν ιδιαιτέρως ότι εις μερικάς περιπτοόσεις διά τής χρησιμοποιήσεως έγχρωμου φίλμ τά πραγματικά—φυσικά—χρώματα τών ίχνοον τοΰ αυτο
κινήτου έμφανίζονται πολύ καλώς καί μέ τήν φυσικήν των αποχρωσιν, ιδίως ίχνη ως
κηλΐδες αίματος, άμυδρά ξέσματα χρώματος, κλπ.
( Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

Α Ν Α Κ Α Λ Υ Φ ΙΣ Κ Α Ι Σ Υ Λ Α Η Φ Ι Σ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ KRAFTER
■'Υπό του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . Δ Ο ΥΚ ΑΚ Η ( Σ υνέχεια ά π ο τ ό προηγούμενο )

«Τρίτη, 7-4-1936
’Αγαπητέ μου Λ.
’Έλαβον την άπο ημερομηνίαν 15ης παρελθόντος επιστολήν σου. Ά τυχ ώ ς
ούδεμία επιτυχία μέ τάς φορτωτικάς έν Λονδίνω. 'Ο Πέσσυ είναι εις τό Ντάντι. Δεν
ηδυνήθη νά εύρη τοιαύτας εκεί. ’Έγραψα εις άλλο πρόσωπον εν Λονδίνω, άλλα φαί
νεται δτι τά περιέπλεξεν. Ούδείς ήθέλησε νά δώση. Είπον ν’ άπευθυνθή εις τό εξω 
τερικόν έν τώ λιμένι τής φορτώσεως.
Μου έγράψατε τίποτε τό οριστικόν, τί καί που έχετε νά φορτώσητε ώστε νά
σάς βοηθήσω ; ’Εσωκλείω μίαν φορτωτικήν. ’Από αύτάς θά εΰρητε έντός τοΰ σάκκου
των φορτωτικών, άλλά είναι παλαιαί καί ίσως οί τύποι νά ήλλαξαν τώρα. Έ π ί πλέον
θα σημειώσετε δτι αύταί είναι μόνον διά τό Λονδϊνον. Α ύτάς τάς οποίας σάς έστειλον προ ολίγου χρόνου θά κάμουν διά διαφόρους λιμένας. 'Η εταιρεία «Κιούναρττ»
μου είπε εδώ δτι δέν επισκέπτονται την Ελλάδα δι’ εμπορεύματα. Ποιος σάς έδωσε
την πληροφορίαν; Έν πάση περιπτώσει έσο συνετός καί σκέψου δέκα φοράς πριν
φορτώσης τίποτε. Είμαι βέβαιος δτι θά τά περιπλέξης, ιδίως εάν ή πληρωμή γίνεται
έν Έλλάδι. ’Ίσως γνωρίζεις δτι μερικόν ποσόν πρέπει νά κατατεθή έν τή τραπέζη
Ελλάδος. Ούδεμία τράπεζα έν Έλλάδι θά πληρώση, έκτος εάν τηλεφωνήσουν πρώ 
τον εις την άτμοπλοϊκήν έταιρείαν. ’Έσο προσεκτικός. ’Εάν ή πληρωμή γίνη εις τό
εξωτερικόν, είναι εΰκολον. Εί δ’ άλλως τό άποτέλεσμα θά είναι τρομερόν. ’Έσο
συνετός. ’Ακούστε με.
Μέ άγάπην
X »).
"Οτι ακριβές άντίγραφον έκ τής ’Αγγλικής
Έν Πειραιεΐ τή 19 Αύγούστου 1936
Ό πραγματογνώμων
Γ. Π. Καρύδης
Κατάπληξις καί γενική αίσθησις προεκλήθη στήν αίθουσα μ’ δσα έδιώβασε
ό πρόεδρος, 6 όποιος κατόπιν μου έ'δωσε έντολή νά συνεχίσω την κατάθεσί μου.
Ηταν Μάρτιος τοΰ 1937, παραμονές τής ’Εθνικής μας γιορτής, δταν έκεΐνο
τό πρωί ξεκίνησα άπό την ασφάλεια χωρίς ώρισμένο πρόγραμμα. "Οπως περνούσα
απο το κεντρικό ταχυδρομείο Πειραιώς, είδα μεγάλη κίνησι, συνωστισμό αφάνταστο.
Σταθηκα σε μια γωνία απέναντι στην μεγάλη είσοδο τού μεγάρου καί παρακολου
θούσα τους ανθρώπους όλων τών τάξεων πού μπαινόβγαιναν. Ό συνωστισμός ήταν
τέτοιος που όπως ξερουμε εμείς οι αστυνομικοί, αύτές τις εύκαιρίες επιδιώκουν οί
«λαχανάδες» γιά νά ξαφρίσουν κανενός πτο^χού τό πορτοφόλι. Γ ι’ αυτό παρέμεινα
καί περιεργαζόμουν τις διάφορες φυσιογνωμίες πού περνούσαν. ’Ανάμεσα σ’ αύτό τό
ανθρωπομελισσι πρόσεξα κάποιο νέο, υψηλό, λεπτό μέ χλωμό πρόσωπο, πολύ καλο
ντυμένο και μ’ ενα καφέ κασκώλ στο λαιμό. Φυσιογνωμία άγνωστη, έμφάνισις αρι
στοκρατική, που εδειχνε δτι ήταν ξένος. Στήν αρχή δέν έδωσα σημασία, μά δταν τον
είδα νά περνά μιά δυο φορές ακόμη κάνοντας τον γύρο τοΰ τετραγώνου καί νά ξαναμπαίνη στο ταχυδρομείο, φούντωσε ή περιέργείά μου καί τον άκολούθησα. ’Ακόμα
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δεν μπορώ νά καθορίσω τι ήταν εκείνο πού μέ έσπρωξε νά τον παρακολουθήσω.
Περιέργεια, ένστικτο ή διαίσθησις; Τον είδα πού πλησίασε μέ δισταγμό την ύπ’ άριθ.
40 θυρίδα του «Πόστ Ρεστάντ» καί σέ λίγο πού πήρε από τά χέρια, του υπαλλήλου μια
δέσμη επιστολών, τήν έβαλε στή τσάντα του κι’ έβγήκε βιαστικός κοιτάζοντας πότεπότε πίσω του. Τότε τον πήρα στο κατόπιν. Τράβηξε τή λεωφόρο Γεωργίου Α'
κ ι’ έπειτα δεξιά στήν οδό Κολοκοτρώνη όπου μπήκε στο οίκημα άριθ. 86. ’Ήξερα
καλά πώς τό οίκημα αύτο ήταν κατειλημμένο άπό διάφορα γραφεία. Κάθισα στο
πλαϊνό καφενείο καί περίμενα. Πλησίαζε μεσημέρι όταν βγήκε. Προχώρησε λίγο
στον ίδιο δρόμο καί μπήκε σ’ ένα μικρό εστιατόριο. ’Έφαγε κάτι καί κατόπιν γύρισε
πάλι στο ίδιο οίκημα. Τό άπόγευμα κιόλας έμαθα άπό γνωστό μου γραφείο στο οί
κημα, ότι ό νέος ονομάζεται Δανής, ότι έχει τεραστία μόρφωσί καί ότι άσχολεΐται μέ
μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις καί διατηρεί γραφείο στον πρώτο όροφο. Οί πληρο
φορίες τίποτε τό ύποπτο δέν έδειχναν, μά κάτι μ’ έκανε νά θέλω νά συνεχίσω τήν
έρευνα γύρω άπό τό άτομό του. ’Από τήν πρώτη μέρα διεπίστωσα πώς κάποιο άφύσικο συνέβαινε μ’ αύτόν τον άγνωστο νέο. Περπατούσε μ’ ένα χαρακτηριστικό άφηρημένο ΰφος. Βάδιζε σάν χαμένος στούς δρόμους, μπαινόβγαινε σέ ιατρεία, σέ τρά
πεζες, χωρίς σκοπό. Σκέφθηκα νά διακόψω καί νά μη χάνω τον καιρό μου άδικα.
Θάναι έλεγα, κάποιος τύπος μέ τά βltctlgc τοι>. Επε ιτα δέν είχα καί κανένα συγκε
κριμένο στοιχείο εις βάρος του. ’Έπρεπε όμως νά ξεκαθαρίσου τά πράγματα. Ή
παράξενη φυσιογνωμία τού Δανή γιά μένα ήταν άνεξήγητος γρίφος. Οί πληροφορίες
τον παρουσίαζαν δυναμικό στο εμπόριο πού ή δραστηριότητά του έφθανε στά πέρατα
τού κόσμου, μά δέν συνεβιβάζοντο μέ τις παράξενες κινήσεις του, πού είχα προσέξει.
Γ ι’ αύτό άπεφάσισα καί "πάλι ν’ ασχοληθώ μαζί του καί πιο έντατικά. Άπό καινούρ
γιες πληροφορίες έμαθα ότι είχε δημιουργήσει συναλλαγές γύρω σέ τεράστιο εμπο
ρικό κύκλο καί συνεργασία μέ τράπεζες πού στις περισσότερες είχε καταθέσεις.
Ή παρακολούθησίς του τώρα συνεχιζόταν άδιάκοπα, μήπως καί μπορέσω
νά βγάλω κάποιο θετικό συμπέρασμα. 'Ένα άπόγευμα μετά τό κλείσιμο τού γρα
φείου του, τον είδα νά πηγαίνη προς τό Πασαλιμάνι. ’Εκεί συναντήθηκε μέ μια
κοπελίτσα, ώς είκοσι χρονών, όμορφη καί χαριτωμένη. Περπάτησαν λίγο καί υστέ
ρα κάθισαν στο ζαχαροπλαστείο «Μάντη». Πήγα κι’ έγώ καί κάθισα πίσω τους.
Δέν μπόρεσα νά καταλάβω τί έλεγαν, γιατί μιλούσαν γερμανικά. "Τστερα άπό άρκετή ώρα σηκώθηκαν καί τράβηξαν γελαστοί καί χαρούμενοι προς τή στάσι των
?,εωφορείων Δημοτικού Θεάτρου, όπου ή κοπέλα πήρε τό λεωφορείο Αθηνών Πειραιώς. Έ πρεπε νά μάθοο ποιά ήταν καί τήν πήρα στο κατόπιν. Στά Νέα Σφα
γεία κατέβηκε. Τράβηξε ανάμεσα στις παράγκες καί μπήκε σ’ ένα ήμιδιώροφο
σπίτι στήν οδόν Άμφικλέους άριθ. 198. Τήν ίδια ώρα άπό τή γειτονιά έμαθα ότι
κατήγετο άπό τήν Κωνσταντινούπολι καί τήν έλεγαν ’Έφη Νηπίου. Ή συνάντησις
τού Δανή μέ τήν Νηπίου, δέν έδειξε τίποτε έκτος τού ότι έπρεπε νά ήταν φιλενάδα
του. "Τστερα άπό μιά - δυο μέρες έφυγε πρωί - πρωί άπό τό γραφείο του καί πή
ρε τό λεωφορείο γιά τήν ’Αθήνα. Τον πήρα στο κατόπιν καί τον είδα πού πήγε
κατ’ εύθείαν στο άριστοκρατικό ζαχαροπλαστείο τής έποχής τά «Κυβέλεια». Δέν
πρόλαβε νά καθίση στο τραπέζι πού διάλεξε στο βάθος τού κέντρου καί τον πλησία
σαν δυο πολύ γνωστές φυσιογνωμίες πού κάθισαν μαζί του. ' Ο ένας ήταν ό Πολύδωρος
Λουκάς, πλαστογράφος τραπεζιτικών τσέκς πού τον είχα συλλάβει πριν λίγα χρό
νια καί ό άλλος ό Χ ρηστός Ζήτας, άπατεώνας καί πλαστογράφος μέ τήν μέθοδο
τής έκδόσεως πλαστών πιστοποιητικών καί άπολυτηρίων στρατού. Ή συζήτησίς
τους κράτησε ώρες καί διερωτόμουνα τί είδους σχέσεις μπορεί νά έχη ό μ.εγαλοεπιχειρηματίας Δανής μέ άνθρώπους πού έχουν τακτικές δοσοληψίες μέ τήν άστυνομία. Α π ’ εδώ ά,ρχισαν οί πρώτες σοβαρές υποψίες μου γιά τον μυστηριώδη Δα
νή. Σκέφθηκα ότι μέ τις συναλλαγές του στις τράπεζες άσφαλώς κάποια προετοι-
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μασία γίνεται για πλασάρισμα πλαστών τραπεζιτικών τσέκς. Την επομένη υπέ
βαλα το πρώτο δελτίο μου για τον Δανή στον διοικητή μου (μακαρίτη) Νικόλαο
Τσαγκλή, ό όποιος αμέσως για ένίσχυσί μου στην παρακολούθησι διέθεσε τούς συ
ναδέλφους Σπΰρον Λεοντίτσην καί Μανώλην Χατζίνην. ’Έ τσι είχαμε καί τον
Δανή μέρα καί νύχτα σέ παρακολούθησι. 'Ύστερα άπό λίγες μέρες ό Δανής πήρε
πάλι τό λεωφορείο για την ’Αθήνα. Τον πήραμε στο κατόπιν μέ τον συνάδελφό
μου Λεοντίτσην καί πήγε στο ζαχαροπλαστείο «Π ικαντίλλυ», ανέβηκε βιαστικός
τό πατάρι όπου τον περίμεναν, τρία άλλα γνωστά νούμερα. 'Ο Δημήτριος Χατζής,
χημικός τό έπάγγελμα, πλαστογράφος τραπεζιτικών τσέκς καί μεγάλος έμπορος
ναρκωτικών, πού μάς τον έστειλε συστημένο ή Παρισινή ’Αστυνομία πριν άπό χρό
νια στην Ελλάδα, ό Τζίμης, επικίνδυνος κακοποιός άπόφοιτος των φυλακών «Σ ίγκ
- Σίγκ» τής ’Αμερικής καί ό Πήτερ κι’ αυτός ένα «άμερικανικο άστέρι». Καί οί τρεις
είχαν πέσει προ πολλού στα χέρια μου για πλαστογραφία τραπεζιτικών τσέκς καί
για παραχάραξι. Μόλις τούς είδα είπα στον συνάδελφό μου :
—Έγώ Σπΰρο πρέπει νά φύγω γιατί καί οί τρεις μέ γνωρίζουν. Νά. συνέ
χισης μόνος την παρακολούθησι.
Τό βράδυ πού συναντηθήκαμε στο τμήμα για νά συντάξωμε τά δελτία μας,
μου είπε ότι ή συζήτησίς τους στο «Πικαντίλλυ» κράτησε άρκετά καί όταν χώρι
σαν ό Δανής πήγε στην οδό Λένορμαν καί μπήκε στο σπίτι μέ τον άριθ. 210. Σέ
λίγη ώρα έφυγε καί γύρισε στον Πειραιά στο γραφείο του. Την έπομένη προοί πρωί βρισκόμασταν στην οδό Λένορμαν όπου καί πληροφορηθήκαμε ότι στον αριθμό
210 καθόταν ό Δημήτριος Σκαλίκας, κι’ αύτός γνωστός άπό τό πάνθεο τών έμπορων
τού λευκού θανάτου. "Ολες αύτές οί ύποπτες επαφές τού Δανή έδειχναν καθαρή συ
νεργασία για πλαστά χαρτονομίσματα ή πλαστά τραπεζιτικά τσέκς για πλασάρι
σμα. Μά ό Χατζής καί ό Σκαλίκας, γνωστοί έμποροι ναρκωτικών, τί ήθελαν στή
μέση ; Σκεφτήκαμε μήπως μέ τις μεγάλες έμπορικές έπιχειρήσεις καμουφλάριζε ό Δανής έμπόριο ναρκωτικών. Πολλά ερωτηματικά έγεννοΰσε ή παράξενη φυ
σιογνωμία τής οδού Ινολοκοτρώνη, κι’ αύτές οί ύποπτες επαφές -μ’ έφεραν στην
ανάγκη νά ερευνήσω τά αρχεία τής Σημάνσεως. Μά ό Δανής δέν βρέθηκε πουθενά.
Ήταν άσπιλος, αύτό όμως δέν είχε σημασία γιατί ’ίσως μέχρι τότε είχε κατα
φέρει νά μή πιαστή άπό καμμιά ξένη αστυνομική τσιμπίδα. 'Η παρακολούθησις
τού Δανή ήταν καί πολυδάπανη, γιατί έκτος άπό τις ύποπτες επαφές του σέ διά
φορα κέντρα τήν ήμέρα, τά βράδυα έσύχναζε στα κοσμικά κέντρα τής ’Αθήνας
συντροφιά μέ ξένους καί μ’ όμορφες κι’ άκριβοπληρωμένες κοπέλες γιά τή «ντόλ
τσο βίτα» του. Κάθε μέρα πού περνούσε όλο καί κάτι καινούργιο μαθαίναμε
γιά τήν παράξενη ζωή τού μυστηριώδους άριστοκράτου. Μάθαμε άκόμη καί τό
έπιπλωμένο δωμάτιο πού κράτησε σ’ ένα σπίτι στά Πετράλωνα, στήν όδό Τριών
'Ιεραρχών άριθ. 250. Θά ήταν τέλος Μαρτίου όταν μιά μέρα πού παρακολουθού
σαμε τον Δανή, τον είδαμε νά πηγαίνη στο καφενείο «Θέμις» στήν όδό Μπουμπουλίνας, καί νά συναντά έκεΐ ένα νέο τριανταπεντάρη μέτριου άναστήματος, μελαχροινό, μέ καλή έμφάνισι. Μίλησαν γιά λίγο μεταξύ τους κι’ ύστερα ό άγνωστος έφυγε,
ενώ ό Δανής παρέμεινε στο καφενείο. Πήραμε στο κατόπιν τον άγνωστο πού τρά
βηξε τήν οδόν Νοταρά καί όταν έφθασε στή διασταύρωσι μέ τήν όδό Ναυάρχου
Μπίτυ μπήκε βιαστικός στο γωνιακό τυπογραφείο του Μακρή. Προχωρήσα
με καί είδαμε τον τυπογράφο νά τού παραδίδη ένα μεγάλο δέμα ρολό. Ό άγνωστος
τράβηξε άπό τήν οδόν Φίλωνος καί. γύρισε πίσω στο καφενείο ((Θέμις», όπου τον
περίμενε ό Δανής. 'Η συζήτησί τους κράτησε άρκετή έυρα κ ι’ όταν τελείωσαν όσα
είχαν νά ποΰν, ό άγνωστος έφυγε. Αύτόν παρακολούθησε ό συνάδελφός μ,ου Σπό
ρος Λεοντίτσης κι’ έγά> παρέμεινα γιά τον Δανή. Τό βράδυ στο τμήμα ό συνάδελ-
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φος μου είπε δτι ό μελαχροινός νέος, πήρε τό σιδηρόδρομο καί βγήκε στη Καλλι
θέα. Μπήκε στη στάσι σ’ ένα ταξί κ ι’ έγινε άφαντος.
Κάθε μέρα 6\ο καί στενεύαμε την παρακολούθησι του Δανή. Οί ύποπτες
κινήσεις του, οί πονηρές επαφές του, μιλούσαν πια καθαρά πως κάτι το σοβαρο
προετοίμαζε. ’Έ τσι φθάσαμε στις 6 ’Απριλίου 1937, μέρα άξέχαστη καί σημαν
τική γιατί άπό μιά άναπάντεχη φιλική συνάντησι άνοίχθηκε διάπλατα ό δρόμος για
νά εξακριβώσω έπί τέλους τις σατανικές δουλειές τού Δανή καί τής παρέας του.
"Οπως τον είχα πάρει στο κατόπιν άπό τό γραφείο του, τράβηξε τή συνηθισμένη
πρωινή πορεία του τήν οδό Φίλωνος για τό « Πόστ Ρεστάντ)) καί πριν ακόμη φθάσουμε στο ταχυδρομείο, ακόυσα κάποιον άπό τό τυπογραφείο τού Πάσκου νά
μέ φωνάζη. "Ηταν ό φίλος μου τότε καί σήμερα άστυνομικός συντάκτης κ. Νίκος
Μαράκης.
— Γιώργο, σέ θέλω, μού είπε.
— Μέ συγχωρεΐς αύτή τή στιγμή έχω δουλειά, λίγο αργότερα, τού είπα κι’
έκανα νά συνεχίσοο τό δρόμο μου.
— Μά πρόκειται για κάτι πού νομίζω πώς σ’ ενδιαφέρει.
' Η περιέργεια μ’ έκανε νά διακόψω τήν παρακολωύθησι. "Αλλωστε δέν υπήρ
χε ιδιαίτερος λόγος έκείνη τήν ώρα γιατί ό Δανής θά έπαιρνε τήν αλληλογραφία
του καί θά γύριζε στο γραφείο του. ’Έ τσι σταμάτησα νά δώ τί μέ ήθελε ό φίλος μου
κ. Μαράκης.
— Μήπως πρόσεξες τήν στιγμή πού σέ φώναξα κάποιο νέο πού προχωρού
σε μπροστά άπό σένα ;
Ξαφνιάστηκα προς στιγμήν καί τού είπα αδιάφορα πώς δέν πρόσεξα, για
νά μ.ή καταλάβη ό φίλος μου πώς είχα τον νέο, πού μού έλεγε, σέ παρακολούθησι.
— Νά εκείνος συνέχισε, πού είναι τώρα ακριβώς έξω άπό τό ταχυδρομείο
μέ τό γκρι κουστούμι.
— Μά για τί ; Συμβαίνει τίποτε μέ τον νεαρό ; τον ρώτησα.
— Σάν πονηρός μού φαίνεται, γιά έχε^τον ύπ’ οψιν σου.
— Καί πώ ς έβγαλες τό συμπέρασμα ;
—’Από κάτι πού έπεσε στήν άντίληψί μου. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει έδώ
στο τυπογραφείο καί ζήτησε νά του τυπώσουν κάποια άντίτυπα καί όπως θυμάμαι
ήταν μιας ναυτιλιακής έπιχειρήσεως τού Λονδίνου. Πρέπει, είπε στον τυπογράφο,
νά είναι πανομοιότυπες μέ τό υπόδειγμα, πού τού έδειξε καί τού εξήγησε τούς λό
γους. 'Υπάρχει, φόβος νά μή τις έγκρίνη ή εταιρεία στο Λονδίνο καί τότε θά υπο
βληθώ σέ άσκοπα έξοδα. 'Ο τυπογράφος όταν είδε πώς τό υπόδειγμα ήταν μέ λα
τινικά γράμματα τυπωμένο τού είπε πώ>ς είναι αδύνατη ή έκτύπωσις, γιατί τά λα
τινικά στοιχεία πού εΐχε δέν θά έπαρκοΰσαν. Μόνο μέ τσιγκοκραφικά κλισέ θά
τον εξυπηρετούσε. Μετά λίγες μέρες πού ήμουν πάλιν έδώ ξανάρθε καί κρατούσε
τά τσιγκογραφικά κλασέ πού τού ζήτησε 6 τυπογράφος. Συμφώνησε, παρήγγειλε
500 άντίτυπα κ ι’ έφυγε. "Οπως ξέρεις τά πρωινά μου βρίσκομαι έδώ καί κατά
σύμπτωσι έτυχα καί στήν παραλαβή. ’Εκείνο πού μ’ έκανε νά τον πονηρευθώ ή
ταν οί προφυλάξεις πού έπαιρνε κ ι’ όταν ήρθε κι’ όταν έφυγε.
— Νίκο μου, θαυμάζω τήν άστυνομική παρατηρητικότητά σου, τού είπα.
Καί δέν είχε πέσει έξω. Μέ μιας ό νοΰς μου έτρεξε στήν παραλαβή κάποιου
ά?Λου δέματος, άπό τό τυπογραφείο Μακρή άπό τον άγνωστο πού συνάντησε ό
Δανής, στο καφενείο «Θέμις».
— Σ ’ εύχαριστώ Νίκο γιά τις πληροφορίες σου, τού είπα καί γιά καλό καί
γιά κακό δώστε μου ένα άντίτυπο αν έχετε. Εύχαρίστως μού έδωσαν. Τό πήρα μέ
λαχτάρα, τό έκρυψα στήν τσέπη μου, τούς χαιρέτησα κ ι’ έφυγα σάν νά είχα φτε
ρά. Μόλις προχώρησα, νά δ Δανής πάλι μπροστά μου νά κατεβαίνη μέ τό άφήρη-
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μένο εκείνο ύφος του, κρατώντας τή τσάντα του φουσκωμένη μέ την άλληλογραφια που πήρε απο το «Πόστ Ρεστάντ». Κοντοστάθηκα κ ι’ αφού προχώρησε αρκετά
τον πήρα στο κατόπιν. Πήγε κατ’ εύθεΐαν στο γραφείο του κ ι’ εγώ κάθισα παρά
μερα, στο πλαϊνό καφενείο. Οί σκέψεις μου στριφογύριζαν στις υποψίες του φίλου
μου δημοσιογράφου. Τά αντίτυπα ήταν φορτωτικές μά ήταν ψεύτικες ; Χ ωρίς νά
περιμένω έτρεξα νά πάρω πληροφορίες άπό ένα γνωστό μου πράκτορα καί νά μά
θω τί πράγμα είναι οί φορτωτικές. 'Ο πράκτωρ μου έξήγησε π ώ ς είναι έ'γγραφα
επίσημα ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Τότε του έδειξα τό αντίτυπο τής φορτωτικής.
— Αύτή είναι τής αγγλικής εταιρείας W estcott & L au rence Line L td καί
την άντιπροσωπεύουν στον Πειραιά οί Crowe καί Stivens.
Σέ λίγη ώρα βρισκόμουνα στα γραφεία τους στην π λα τεία Λουδοβίκου. Μέ
δέχθηκε ό Crowe πανύψηλος, αδύνατος, κοκκινοπρόσωπος, γνήσιος ’Εγγλέζος καί
μ’ έρώτησε σέ τί ώφείλετο ή έπίσκεψίς μου.
— Είμαι αστυνομικός, του είπα καί σάς παρακαλώ νά μου πήτε άν τώ ρα
τελευταία εκτυπώσατε έντυπα φορτωτικών τής εταιρείας σας.
'Ο Crowe μέ κοίταξε παραξενεμένος μά όταν του έδειξα την φορτωτική
που κρατούσα, έγινε έξαλλος, άστραψαν τά μάτια του καί μ’ έρωτοΰσε που τή
βρήκα καί σέ ποιο τυπογραφείο έχει έκτυπωθή.
—’Εμείς δέν έχουμε τό δικαίωμα νά εκτυπώνουμε φορτωτικές, μόνο ή διεύθυνσις του Λονδίνου είπε. Άσφαλοος είναι ψεύτικη κ ι’ έκανε παραβολή μέ μιά άλ
λη που του έφερε μιά δακτυλογράφος. Περίεργο, έλεγεν, είναι πανομοιότυπη μέ
τή γνήσια. Τώρα εξηγούνται όλα, συνέχισε, ό Crowe. Τό Λονδίνο μάς είχε π λη 
ροφορήσει από καιρό, πώς κυκλοφορούν ψεύτικες φορτωτικές τής εταιρείας άνά
τον κοσμο καί ποιος ξέρει πόσες επιχειρήσεις την έπαθαν. Οί ά.νθρωποι αύτοί είναι
παγκόσμιος κίνδυνος, έλεγε μέ νευρικότητα καί μέ ρωτούσε άν τούς συλλάβαμε.
—’Ηρεμήστε κ. Crowe τού είπα, δέν τούς πιάσαμε άκόμη, άλλά τούς έχο
με υπό παρακολούθησι.
Εφυγα κατενθουσιασμένος. ’Επί τέλους άρχιζε νά ξεδιαλύνη τό μυστήριο
Δανή. Τραβηξα κατ’ εύθεΐαν για την οδόν Νοταρά, στο τυπογραφείο Μακρή. Ό
τυπογράφος πολύ γνωστός μου, μοΰ είπε πώς τό δέμα πού παρέδωσε σέ κείνον
τον μελαχροινό νέο ήταν μιά παραγγελία άπό διάφορες φορτωτικές. Τού ζήτησα
να μοΰ δώση άν είχε κρατήσει άντίτυπα. Εύχαρίστως μοΰ έδωσε άπό δύο άντίτυπα
τής κάθε φίρμας πού τού τύπωσε, καί ήταν των ναυτιλιακών επιχειρήσεων India
and Burman - Persian Guighansa line - Scandinavia - South A frica - D euts
che Africa linien - Prince line. Μέ τις πληροφορίες τού αντιπροσώπου Crowe
για τους κινδύνους πού διατρέχουν τά διεθνή χρηματιστήρια καί ότι οί φορτωτι
κές αντιπροσωπεύουν συνάλλαγμα όπως τά τσέκς των τραπεζών, συνέταξα τό δεύ
τερο δελτίο μου καί μαζί μέ τά άντίτυπα των φορτωτικών πού πήρα άπό τά δυό
τυπογραφεία τα παρεδωσα στον διοικητή μου. Ό άστυνόμος Τσαγκλής έτριβε τά
ματια του καί μοΰ είπε :
—Έπι τέλους Δουκάκη, είχες δέν είχες τον ξεσκέπασες.
Ο άστυνόμος μέ μεγάλο ενδιαφέρον ζήτησε άπό τον προϊστάμενο τής όμά~
δος μου υπαστυνομο Άρταβάνη, τά προηγούμενα δελτία μας κ ι’ άφοΰ τά έδιάβασε,
τα τοποθέτησε σε φάκελο πού άνοιξε γιά την ύπόθεσι Δανή καί είπε στον ύπαστυνόμο :
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΝΤΥΜΠΟΪΣΜΟΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Έκ του άμερικανικοϋ περιοδικού « Reader’s
Digest », κατά μετάφρασιν τοϋ Άρχιφύλακος ------------------κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΨΑΝΗ

Εύλογα γεννάται τό ερώτημα: Γιατί Χώρες στις όποιες τό βιοτικό επίπεδο
άνέρχεται συνεχώς καί ταχέως βρίσκονται στήν δυσάρεστη θέσι νά άντιμετωπίζουν
τό θλιβερό, πράγματι, φαινόμενο του τεντυμποισμοΰ ;
Τον Δεκέμβριο τοϋ 1963, έ'να πλήθος άπό νέους, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν
καί παιδιά ηλικίας 13 χρόνων, έφθασε, στις 4 τό πρωί, σέ μιά εκκλησία κοντά στήν
Στοκχόλμη γιά νά παρακολούθηση την πρώτη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Κατά
την διάρκεια τής λειτουργίας, μαθαίνοντας δτι αυτή θά καθυστερήση λίγο, οί νέοι
αυτοί, καθώς ήσαν μεθυσμένοι, άρχισαν νά ρίχνουν βαρελότα, νά σπάζουν τά τζάμια
τής έκκλησίας καί βγαίνοντας άπό αύτήν, νά κάμνουν διάφορες άσχήμιες στους
τάφους.
Τελευταία σ’ ολόκληρο τον κόσμο τό ρεύμα τοϋ τεντυμποισμοΰ αύξάνει αφάν
ταστα μέ ζωηρά τά χρώματα τής άσυδοσίας, τοϋ έκτραχηλισμοΰ καί τής ήθικής
αναρχίας. Μολονότι ή πλειονότης των νέων κάνει ζωή δημιουργική καί νομοταγή,
στις έφημερίδες όλου του κόσμου άναφέρονται περιστατικά μέ ήρωες τεντυμπόϋδες,
πού τούς διακρίνει ή θρασύτης, ή βαρβαρότης, ή σεξουαλική έλευθερία καί τέλος ή
ροπή στήν κλοπή τροχοφόρων, γιά λόγους ψυχαγωγίας, ροπή πού τελευταία έχει
πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Στο διεθνές αύτό φαινόμενο τοϋ τεντυμποισμοΰ, ξεχωρίζει τό γεγονός δτι
τό χειρότερο είδος αυτοΰ παρατηρεΐται στις πλουσιώτερες Χώρες καί δτι οί περισ
σότεροι τεντυμπόϋδες προέρχονται άπό νομοταγείς οικογένειες τής μεσαίας τάξεως,
στις όποιες, έκ παραδόσεως, ή βαρβαρότης καί ή άνηθικότης είναι πράγματα ακα
τανόητα.
Οί Η .Π .Α., πού αποτελούν τήν ήγέτιδα, άναμφισβητήτως, δύναμι στήν ευη
μερία του κόσμου, έχουν καί αύτές τό πρόβλημα τοϋ τεντυμποισμοΰ. Έδώ οί τεντυ
μπόϋδες προέρχονται καί άπό τήν μεσαία καί άπό τήν άνωτέρα τάξι. Κατά ανα
λογία τοϋ πληθυσμού, τό πρόβλημα τοϋ τεντυμποισμοΰ εμφανίζεται μέ τήν αύτήν
έντασι καί σέ άλλες Χώρες πού εύημεροΰν. Ή Σουηδία π.χ., μέ ένα άπό τά ύψηλότερα βιοτικά επίπεδα, έχει μερικούς άπό τούς χειρότερους τεντυμπόϋδες, πού έχουν
σχηματίσει καί όργάνωσι μέ τον τίτλο «Raggare», λέξις πού δέν μπορεί νά μεταφρασθή, μέ άγνωστη προέλευσι καί πού πιθανόν νά βασίζεται σέ έ'να είδος γουνα
ρικού. Οί οπαδοί της όργανώσεως αυτής πολλές φορές πηδοΰν έ'ξω άπό τά αυτοκί
νητά τους τήν ώρα πού βρίσκονται σέ κίνησι. Διαθέτουν μεγάλη οικονομική ευχέ
ρεια, σέ σημείο ώ στε νά άποκαλοΰνται ή νέα άνωτέρα τάξις τής Σουηδίας, πλήν δμως
στερούνται κάθε πνευματικής αξίας. Ούτε φαντασία διαθέτουν, οΰτε ιδεαλισμός τούς
διακρίνει καί γενικά δέν έχουν καμμιά διάθεσι γιά μάθησι. Είναι παντελώς αμέριμνοι
καί καμμιά σκέψις τούς άπασχολεϊ, έκτος άπό τήν περίπτωσι πού αισθάνονται τήν
άνάγκη νά δημιουργήσουν φασαρία, προκειμένου νά «σπάσουν» τήν άνία τους. Τότε
αναπτύσσουν τήν αντικοινωνική τους δραστηριότητα, παρωτρύνοντας ό ένας τον άλλον
μέ τό σύνθημα τής έξορμήσεως «H all i gang» (Τράβα μπρος—μή σταματάς).
Παντακόσιοι οπαδοί τής όργανώσεως αυτής έπετέθησαν στο γήπεδο αύτοκινητοδρομιών τής πό?^εως Karlskoga, έβαλαν φωτιά στις κτιριακές εγκαταστάσεις,
έξουδετέρωσαν τούς πυροσβέστες καί άχρήστευσαν τις μάνικες τών πυροσβεστικών
οχημάτων. Ή μέθη, τά αφροδίσια νοσήματα, ή γέννησις νόθων παιδιών καί ή κλοπή
σέ καταστήματα, αυξάνουν συνεχώς στις τάξεις τών τεντυμπόϋδων.
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Στην ’Αγγλία, το. Πάσχα του 1963, 800 νέοι, συνοδευόμενοι απο 400 νέους
της κατηγορίας των τεντυμπόϋδων, μετέβησαν μέ βέσπες στο παραθαλασσιο θέ
ρετρο του Claston καί άνεστάτωσαν κυριολεκτικά για τρεις μέρες το μ,ερος αυτό.
Σέ ήμερησία κρουαζιέρα τους εκατοντάδες "Αγγλοι τεντυμ,πόϋδες, απο τους οποίους
μερικοί «έλανσάροντο» ώς «Mods» (Μοάβΐ’η8=μοντέρνοι), άλλοι δέ ως «R o ck ers»
(Rock’ η’Γθ11θΓ8==Ροκεντρολίσται), έπετέθησαν κατά τω ν σερβιτόρων των μπάρ
στά όποια είχαν καθίσει, κατέστρεψαν όλα τά επιτραπέζια σκεύη αυτών και αρχισαν
νά διαπληκτίζωνται μεταξύ τους γιά τις γυναίκες. Στο B righton και το M argate
οικογενειακές συντροφιές έτράπησαν σέ φυγή, μόλις ένεφανίσθησαν οι ανωτέρω
οργανώσεις τεντυμπόϋδων, των οποίων οί οπαδοί συνεπλάκησαν μεταξύ τους, χρη
σιμοποιώντας καθίσματα, ρόπαλα του κρίκετ καί αλυσίδες δικύκλων. Πολλές δε
κάδες από τούς τεντυμπόϋδες αυτούς συνελήφθησαν καί έτιμωρηθησαν με πρόστιμό
διακοσίων δολλαρίων ό καθένας, άπό ειδικό δικαστήριο. Μερικοί απο αυτους πλήρω
σαν άμέσως.
Οί ζημίες πού προεκλήθησάν άνευ λόγου άπό τούς τεντυμπόϋδες στην ’Α γγλία
τό περασμένο χρόνο, άνήλθον στο ποσό των 8 εκατομμυρίων δολλαρίων. Το Σοχο,
στο όποιο βρίσκονται τά περισσότερα νυκτερινά κέντρα τοΰ Λονδίνου, κάθε Σαββα
τόβραδο γεμίζει άπό καλοντυμένους τεντυμπόϋδες καί τεντυγκέρλς, πού περνούν εκεί
δλη τους την νύκτα, ζητώντας καινούργιους τρόπους γιά νά διασκεδάσουν την ανία
τους.
Οί Γάλλοι τεντυμπόϋδες ποτέ δεν υπήρξαν τόσο πλούσιοι. Οι νέοι, ηλικίας
15—20 χρόνων, ξοδεύουν χρήματα, ώς «χαρτζιλίκι», 10 περίπου εκατομμύρια δολλάρια, συνολικά, κάθε χρόνο. Έν τούτοις, τελευταίως, διαπράττουν περισσότερα
αδικήματα άπό κάθε άλλη εποχή. Οί Γάλλοι τεντυμπόϋδες, γνωστοί ώς «Blouson
Noirs» δέν φορούν πλέον τις στολές άπό μαύρα δερμάτινα σακκάκια, για να μη γινωνται άντιληπτοί άπό την ’Αστυνομία, πλήν όμως τό όνομά τους καί το πνεύμα τής
βίας έξακολουθοϋν νά υπάρχουν. Πριν άπό λίγους μήνες έξ χιλιάδες άπό αυτους, κατεκλυσαν τό Palais des Sports των Παρισίων, μέ την δικαιολογία νά ακούσουν τον
τραγουδιστή—’ίνδαλμά τους—, άλλα πριν άκόμη άρχίση ή παραστασις, αυτοί άρχι
σαν νά καταστρέφουν τά καθίσματα. 'Ο τραγουδιστής δέν ένεφανίσθη, ένας δε αυτοπτης μάρτυς εϊπ ε: «Αύτό τό πράγμα πού αντιμετώπισα δέν ήταν απλώς φωνές
διαμαρτυρίας, άλλα συστηματική καταστροφή. Τρομακτική υπήρξε αυτή η σ ιω 
πηρή οργή γιά καταστροφή». Μετά την καταστροφή μερικοί ντεντυμπόϋδες που
ρωτήθηκαν γιατί τό έκαμαν αύτό, άντί νά άπαντήσουν άρχισαν νά γελούν, με ενα
γέλιο όχι πειρακτικό, άλλά τελείως άθώο.
Τό φαινόμενο τοΰ τεντυμποΐσμοΰ παρουσιάζει, σχεδόν, τήν ίδια εικόνά σε
όλα τά κράτη πού εύημερούν. Φοιτηταί τού Πανεπιστημίου τοΰ Σίδνεϋ τής Αυστρα
λίας κατά τό διάστημα άνεπισήμων χορών, άφαιρούν τά ρούχα τους καί χορεύουν
τελείως γυμνοί. Κάποτε συνελήφθησαν άπό τήν ’Αστυνομία περί τά 300 κορίτσια
ηλικίας 13—17 χρόνων. Περισσότερα άπό 240 άπό αύτά είχαν σεξουαλικές επαφές
πάνω άπό 50 φορές.
Στο Καναδά, τό ποσοστό τής έγκληματικότητος τώ ν νέων, ηλικίας 18 21.
χρόνων, τά τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει αύξηθή κατά 21 %. Οί τεντυμπόϋδες
στή χώρα αύτή άναστατώνουν κυριολεκτικά τούς γονείς τους μέ τα όργια τους και
πολλές φορές άλληλοκυνηγοΰνται γυμνοί μέσα στά πάρκα. Οί ζημίες στά σχολεία
τοΰ Τορόντο φθάνουν τις 250 χιλιάδες δολλάρια τό χρόνο, ενώ τά σχολεία τοΰ Μόν
τρεαλ έχουν εγκαταστάσεις ραντάρ, γιά νά συλλαμβάνουν τούς τεντυμπόϋδες την
όόρα πού δρουν.
Στήν Λατινική Αμερική ό τεντυμποϊσμός αύξάνει, κυρίως,-μεταξύ τών νέων
πουύ κατάγονται άπό πλούσιες οικογένειες. Τά προβλήματα πού απασχολούν τους
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τεντυμπόϋδες τής ’Αργεντινής είναι: ναρκωτικά, ποτά, πορνεία καί εκτρώσεις. Οι
τεντυμπόϋδες τής Βενεζουέλας σκορπούν τον πανικό στα προάστια του Καράκας.
Στο Μεξικό οί μικροί ταρζάν ρίχνουν κλήρο καί κτυποΰν στήν τύχη τον πρώτο αθώο
περαστικό. Στή Βραζιλία ό Dr. Alberto de Gusmao, πρόεδρος του δικαστηρίου
ανηλίκων του Ρίο, λέγει δτι οί νέοι διαπράττουν περισσότερα εγκλήματα μεγάλων,
άπό αυτούς τούς ’ίδιους τούς μεγάλους.
'Ένας σαστισμένος Ά γγλος πατέρας δταν τού είπαν στήν ’Αστυνομία ότι
ό γυιός του συνελήφθη μέ. τήν κατηγορία ότι έτραυμάτισε μέ ένα ξυράφι μία ηλι
κιωμένη κυρία σέ διάφορα μέρη τοϋ σώματός της, άπήντησε : (('Ο γυιός μου ποτέ
πριν δεν είχε μπλεξίματα. ’Εγώ καί ή μητέρα του του δίναμε κάθε τι πού μάς ζη
τούσε. Γιατί τό έκαμε αυτό;»
Καί ή ιστορία επαναλαμβάνεται συνεχώς. Γιατί άραγε κορίτσια, πού δεν στε
ρήθηκαν ούτε τήν άγάπη καί τον έρωτα, ούτε τά χρήματα, παραδόθηκαν στήν πορ
νεία; Γιατί νέοι, πού προέρχονται άπό καλές, φιλήσυχες καί νομοταγείς οικογένειες,
επιτίθενται, χωρίς κανένα λόγο, κατά των πί,ησίων των; Ρωτήστε τούς ίδιους καί
θά σας απαντήσουν ώς έξής : «’Έκανα αυτό ή εκείνο γιά νά διασκεδάσω τήν άνία μου
ή απλώς γιά γούστο». "Οταν ένας ’Ιταλός τεντυμπόϋς ρωτήθηκε γιά πιο λόγο, μαζί
μέ φίλους του, κτύπησαν ένα γέροντα νυκτοφύλακα, άπήντησε ώς έξής: «Πρέπει
νά δείξουμ,ε ότι είμαστε Ικανοί γιά όλα στον κόσμο».
Καί γεννάται πλέον τό ερώτημα: Γιατί δ τεντυμποϊσμός νά φαίνεται ότι έχει
άμεση σχέσι μέ τήν εύημερία; Γιά τό θέμα αύτό ρωτήθηκαν δικασταί άνηλίκων,
κοινωνιολόγοι, διευθυνταί λεσχών νεότητος καί κοινωνικοί λειτουργοί διάφορων
Χωρών, πού τούς άπασχολεΐ έντονα τό πρόβλημα τού τεντυμποϊσμοΰ. 'Όλοι άνέφεραν
διαφόρους συντελεστάς π.χ. Οί λίγες ώρες εργασίας, άφήνουν περισσότερο ελεύθερο
χρόνο, πού άκόμη καί αυτοί οί ούριμοι στήν ήλικία δεν έχουν μάθει νά χρησιμοποιούν
επωφελώς. Κατόπιν ή καλή διατροφή προκαλεΐ πρόωρη άφύπνισι τού σεξουαλικού
ενστίκτου στούς νέους, πού ψυχολογικά καί πνευματικά είναι άκομη ανώριμοι.
Άκόμη ή επί μεγαλύτερον χρόνον έξάρτησις των νέων άπό τούς γονείς τους, λόγω
τής ανάγκης άνωτέρων σπουδών, πολλές φορές ωθεί τούς νέους αύτούς σέ πράξεις
βίας, γιατί νομίζουν ότι μέ αύτό τον τρόπο άποδεικνύουν πώς έχουν πλέον μεγα
λώσει καί ότι προσδίδουν στήν προσωπικότητά τους κάποια αύτοτέλεια καί άνεξαρτησία. Πολλοί νέοι αποτυγχάνοντας στις εισαγωγικές εξετάσεις τών άνωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέ τις σύγχρονες άκαδημαϊκές απαιτήσεις τους, ωθούνται
ποός τον τεντυμποϊσμόν. Σήμερα οί νέοι μπορούν ευκοί^α νά μετακινούνται άπό τήν
πόλι τους σέ άλλες γειτονικές πόλεις στις όποιες αισθάνονται πολλή μεγαλύτερη
άνεσι στή συμπεριφορά τους, παρά όταν βρίσκωνται στήν πόλι τής κατοικίας τους,
οπότε μέ τήν όποιαδήποτε άνάρμοστη συμπεριφορά τους υποπίπτουν ενδεχομένως
στήν άντίληψι τών δικών τους.
'Ύστερα άπό αύτά εύλογα γεννάται τό ερώτημα: Τί μπορεί νά γίνη γιά νά
άντιμετωπισθή ό τεντυμποϊσμός; καί πώς οί διάφορες εύημεροΰσες Χώρες θά είναι
σέ θέσι νά επιτυγχάνουν τήν συνεχή άνοδο τού βιοτικού επιπέδου τους, χωρίς, έκ
παραλλήλου, νά είναι υποχρεωμένες νά δρέπουν τούς καρπούς τού τεντυμ,ποϊσμοΰ ;
Πολλά πειράματα έγιναν ήδη μέ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 'Η Δανία έχει
λάβει μέτρα γιά νά προφυλάξη τή νεολαία της άπό τά παραστρατήματα, λόγω τής
εύημερίας. Κατ’ άντίθεσι προς τις γειτονικές της Χώρες, ή Δανία παρουσιάζει μείωσιν
συνεχή στο φαινόμενο τού τεντυμποϊσμοΰ. Κατά τό τέλος τού Β' παγκοσμίου πο
λέμου σ’ ολόκληρη τή Δανία υπήρχαν μόνον 40 κέντρα ψυχαγωγίας δ η μ ο τ ι κ ά ,
πού σήμερα άνέρχονται στον άριθμό 600. Τά κέντρα αύτά παρέχουν στούς νέους
περισσότερες άπό 25 ειδών άπασχολήσεις, όπως π.χ. σπόρ, ξένες γλώσσες, χειρο-
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τ£χνία, φθηνές εκδρομές στο εξωτερικό καί άκόμη φροντιστήρια γιά τα σχολικά
τους μαθήματα.
Στο "Οσλο, την πρωτεύουσα τής Νορβηγίας, ό τεντυμποϊσμός αντιμετω πίζεται
με επιτυχία άπό παλαιούς τεντυμπόϋδες. Κάθε βράδυ δεκάδες από εθελοντές ηλικίας
14 18 χρόνων περιπολοΰν στο Frogner P ark γιά νά διαφυ?ιάξουν τά περίφημα
γλυπτά μνημεία τού πάρκου αυτού, πού αποτελούν στόχο τω ν νεαρών τεντυμπόϋδων.
Οι εθελονται αυτοί φυλάσσουν την πισσίνα τού πάρκου καί έπιβαίνοντας τω ν λεωφο
ρείων αστικής συγκοινωνίας προλαμβάνουν την καταστροφή τω ν καθισμάτων.
Γο 50% των εθελοντών αύτών, πού αποτελούν την όργάνωσι τώ ν νέων κατά τού
τεντυμποϊσμοΰ, ήσαν παλαιότερα τεντυμπόϋδες καί όπως λέγει ό C hristian Tram pe
Bodtker, ένας τών πρωτεργατών τής όργανώσεως αύτής, τά μέλη τής όργανώσεως
αισθάνονται την ίδια ίκανοποίησι υπηρετώντας τον νόμο, ίκανοποίησι πού αισθά
νονταν καί όταν έστρέφοντο κατά τού νόμου ώς τεντυμπόϋδες.
Στη Σουηδία ή αντικοινωνική δράσις τών τεντυμπόϋδων ερασιτεχνών οδηγών
αύτοκινήτου άντιμετωπίζεται έπιτυχώς στο λιμάνι τού Norrkoping, όπου ό Δήμος
αγόρασε μια βιλλα θερινής διαμονής, τήν μετέτρεψε σέ λέσχη αυτοκινητιστών έρασιτεχνών και προσεκάλεσε τούς άνωτέρω τεντυμπόϋδες νά γίνουν μέλη τής λέσχης.
Στην αρχή οι νέοι αυτοί έδίστασαν νά άνταποκριθοΰν στήν πρόσκλησι, τελικά όμως
με μεγάλη τους χαρά έγιναν μέλη. Τώρα ή λέσχη αύτή διαθέτει έ'ναν ύπέροχο αυτο
κινητόδρομο γιά κούρσες, μήκους τριών χιλιομέτρων, συνεργεία έπιδιορθώσεως
αυτοκίνητων άρτια εξωπλισμένα, διδασκαλία επί τής τεχνολογίας τού αύτοκινήτου,
ακόμη δε και μια σχολή γιά τά κορίτσια. Μολονότι πολλά άπό τά μέλη τής λέσχης
αυτής είναι τεντυμπόϋδες, ή βαρβαρότης καί ή κλοπή είναι γ ι’ αύτούς πράγματα τε
λείως άγνωστα στή λέσχη. Ό κοινωνικός λειτουργός George Tansson λέγει. «'Η
λέσχη αυτή είναι τό μόνο μέρος τής πόλεως πού μπορώ νά άφήσω τό αύτοκίνητό
μου χωρίς νά διατρέχη κανένα κίνδυνο».
Πολλές πόλεις τής Γαλλίας έχουν οργανώσει ομάδες άπό νέους, δικηγόρους,
ιερείς και διάφορους επαγγελματίες, πού είναι γνωστές ώς ομάδες φιλίας—εκκλη
σίες και κέντρα νεοτητος στις περισσότερες γερμανικές πόλεις έχουν ένα άπλό σύ
στημα που αποδίδει θαυμασια αποτελέσματα, οργανώνουν κανονικούς χορούς νέων,
με δυνατα απηγορευμένα ποτά. «Τούς εξασφαλίζουμε άφθονο ρόκ (ρόκεντρολ)
καί τούς αφήνουμε μέχρις ότου κουρασθοΰν», λέγει ό Kart Seelm ann, διευθυντής
τού κέντρου νεότητος τού Μονάχου.
Τα ως ανω όμως μέτρα είναι μάλλον άνασχετικά καί οχι θεραπευτικά τού
κακού. Οι κοινωνικοί λειτουργοί όλων σχεδόν τών Χωρών συμφωινοΰν ότι ή ριζική
λυσις τού προβλήματος τού τεντυμποϊσμοΰ θά έπρεπε νά άναζητηθή στήν οικογέ
νεια. « Ως γονείς δεν δυνάμεθα νά άπεκδυώμεθα τών ευθυνών μας καί νά καταρώμεθα μονον την νεαν γενεάν», λέγει ό Σερ Tohn Hunt, διευθυντής τού κέντρου νεό
τητος που τελεί υπο την προστασία τού δουκός τού Εδιμβούργου. Τά παιδιά μας
χρειάζονται την βοηθειά μας καί όχι τις εναντίον τους κατηγορίες καί άντιδικίες.
"Ολως δέ παραδόξως εκείνο πού άποτελεΐ εμπόδιο στήν προσπάθειά μας νά βοηθήσωμε τα παιδια μας, είναι ή εύημερία. Ή ευημερία, μέ τήν αφθονία τώ ν άγαθών,
εχει αλλάξει τον τροπο τής οικογενειακής ζωής. ’Εάν οί γονείς έπροθυμοποιοΰντο
να εςετασουν σχολαστικά τήν δική τους συμπεριφορά πού αφορά τήν άπόκτησι υλι
κών περιουσιακών στοιχείων καί γενικά τά παράνομα μέσα γιά επαγγελματικά καί
κοινωνικά ωφελη καί τά ελαττώματα τους γενικώς, θά μπορούσαν τότε νά άνεύρουν
τα αίτια τής κακής συμπεριφοράς τών παιδιών τους. Τά παιδιά διδάσκονται μέ τά
παραδείγματα εκείνων πού αγαπούν. Στούς μεγαλυτέρους τής οικογένειας εναπό
κειται να δημιουργούν καλές οικογενειακές αρχές, τις όποιες οί νεώτεροι της οικο
γένειας μπορούν νά σέβωνται».

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΤΟ Υ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
—

Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραψέως Ντόν
Χ ο υά ιτχ εντ «Ή ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν---------------------τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια άπό τό
-------------------------------------------------------------------προηγούμενο)

Συνεφώνησαν ότι ό Χίτλερ δεν ένέπνεε εμπιστοσύνη καί δτι μια μακροχρό
νιος ειρήνη μπορούσε νά υπογραφή μόνον άπό άξιοπίστους ανθρώπους πού θά τη
ρούσαν τις υποσχέσεις τους.
Ή Στεφανία, χωρίς περιστροφές, εΐσηγήθηκε την υπογραφή συμμαχίας με
ταξύ Χίτλερ καί ’Αγγλίας καί άπορούσε γιατί ή ’Αγγλία δεν προέβαινε σέ μια τέτοια
ένέργεια καί μετά νά προδώση τον Χίτλερ. 'Η ιδέα όμως τής Στεφανίας άπερρίφθη
άπό τούς δύο άνδρες, οί όποιοι έθεώρουν ότι ό καλύτερος τρόπος ήταν νά εξασφα
λίσουν την ύποστήριξι τοΰ στρατού, νά ανατρέψουν τον Χίτλερ καί μετά νά αναγο
ρεύσουν ένα βασιλιά στο θρόνο τής Γερμανίας—’ίσως τον πρίγκηπα Βίλχελμ Χόχεντσόλερν, τον όποιο ή πριγκήπισσα άπεκάλει «Μικρό Βίλλυ». Ό Σερ Τζών ΐσχυρίζετο ότι ή γερμανο—βρεταννική συμφωνία θά έπετυγχάνετο εύκολώτερα χωρίς τή
Γαλλία—παρ’ όλον ότι ή συμφωνία θά άνεγνώριζε τήν άνάγκη άποκαταστάσεως τής
Γαλλίας .καί τής Πολωνίας.
Ό "Αγγλος έπισκέπτης έγκατέλειψε τό ξενοδοχείο λίγο μετά τό απόγευμα
στις 28 Νοεμβρίου καί πήρε τό αεροπλάνο γιά τήν Ούάσιγκτων, όπου έ'σπευσε
νά παρουσιασθή στη βρεταννική πρεσβεία.
Τρεις εβδομάδες άργότερα άπό τήν συνάντησι του 'Αγίου Φραγκίσκου, ή
Στεφανία βρέθηκε μπλεγμένη μέ τις άμερικανικές ’Αρχές. Μιά αίτησίς της γιά
παραμονή στις Η.Π.Α. άπερρίφθη. 'Η πριγκήπισσα προσπάθησε μέ δάκρυα στά
μάτια νά ματαιώση τήν άπέλασί της, χρησιμοποίησε φάρμακα καί δικηγόρους.
Ζήτησε τότε θεώρησι τοΰ διαβατηρίου της άπό 42 Χώρες, άλλά όλες άρνήθηκαν νά
τής την παράσχουν.
Ό ταγματάρχης Λεμουέλ Σόφηλντ, προϊστάμενος τής υπηρεσίας μεταναστεύσεως, ήταν άνένδοτος στήν ύπόθεσι Χόχενλόε καί ήταν τής γνώμης ότι ή πριγκήπισσα έπρεπε νά τεθή ύπό κράτηση χωρίς καν τήν έκδοσι σχετικού έντάλματος. Οί
υπάλληλοι τής υπηρεσίας μεταναστεύσεως τήν συνέλαβαν τήν 8 Μαρτίου 1941, τήν
ώδήγησαν στά γραφεία τους, όπου τήν κατέλαβε υστερική κρίσις καί άναγκάσθηκαν
νά τήν μεταφέρουν στο άναρρωτήριο τής ύπηρεσίας μεταναστεύσεως τοΰ 'Αγίου
Φραγκίσκου.
'Ο ταγματάρχης Σόφηλντ ήρθε στον Ά γιο Φραγκίσκο γιά νά άνακρίνη τήν
πριγκήπισσα αύτοπροσώπως. Συνεζήτησε μαζί της επί μακράν. Καί έκεϊ άκριβώς
έκάμφθη ή σκληρότης τού ταγματάρχου άπό τά πριγκηπικά δάκρυα καί τήν ιστο
ρία πού τού διηγήθηκε ή Στεφανία, ότι ήταν δηλαδή τό θύμα άσυστόλων ψευδών
τού τύπου. 'Η πριγκήπισσα άφέθη έλευθέρα άπό τήν υπηρεσία μεταναστεύσεως καί
ό ταγματάρχης Σόφηλντ άνέφερε ότι αύτή παρέσχε πολύτιμες πληροφορίες στις
άμερικανικές ’Αρχές καί ότι τοΰ είχε ύποσχεθή τήν συνεργασία της στο μέλλον.
'Η δοκιμασία τής πριγκηπίσσης έφαίνετο ότι είχε λήξει.
'Η πριγκήπισσα εύρίσκετο γιά έπίσκεψι στή Φιλαδέλφεια μέ τό ψευδώνυμο
Μαίρυ Ράϊχερτ, όταν συνελήφθη άπό τούς υπαλλήλους τοΰ F.B.I., τήν επομένη τής
έπιθέσεως τω ν ’Ιαπώνων κατά τοΰ Πέρλ Χάρμπουρ. Έκρατήθη άπό τήν ύπηρεσία
μεταναστεύσεως στήν πόλι Γκλόουσεστερ τής Νέας 'Υερσέης, ώς άλλοδαπή υπή
κοος εχθρικού κράτους. Τότε άνεφέρθη στον Πρόεδρο Ροΰζβελτ ότι ή πριγκήπισσα
έτύγχανε ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως στο στρατόπεδο. ’Έστειλε μιά διαταγή στον
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υπουργό Δικαιοσύνης πού κατέληγε: «Ή μεταχείρισις αύτή προς την πριγκηπισσα
έχει γίνει σκάνδαλο καί πρέπει νά διορθωθή».
Στις 3-2-1942 ό υπουργός Δικαιοσύνης διέταξε τήν κράτησι τής Στεφανίας,
πού αργότερα έστάλη σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη Σηγκοβιλ του Τ εξας.
Παρά τή φιλοφροσύνη καί τις περιποιήσεις πού έπεδείχθησαν προς τήν «Αυτής
'Υψηλότητα», καθ’ δν χρόνον έκρατεΐτο στο στρατόπεδο, ό περιορισμός εκλονισε το
νευρικό σύστημα τής Στεφανίας. Παρουσιάσθηκε τότε σ’ ένα υπάλληλο τού F.B.I.
καί τοϋ έδήλωσε : «Είμαι άρρωστη καί πολύ κουρασμένη από δλην αυτήν την υποθεσι. Θέλω νά δώ προσωπικά τον Χοΰβερ ή κάποιο στενό συνεργάτη του». Έ φαινετο νά είχε πολλές πληροφορίες νά δώση γιά τον λόρδο Ρόθερμηαρ, τον Φριτς
Βίντεμαν καί σ.λλους πάτρωνές της καί ήθελε νά τά έκμυστηρευθή όλα στο F.B.I.
Οί αφηγήσεις της ενώπιον ενός υπαλλήλου τοϋ F.B.I. κράτησαν πεντε ολό
κληρες ημέρες. Τον Χοΰβερ όμως δεν τον είδε.
’Αμέσως μόλις έτελείωσε ό πόύοεμος στην Εύρώπη, έδόθη χάρις στην πριγκιπησσα Στεφανία, πού άφέθη έλευθέρα άπο το στρατόπεδο τής Σήγκοβιλ. Μέσα σε
λίγο σχετικώς χρονικό διάστημα, ή Στεφανία διασκέδαζε καί πάλι άναμεσα στους
κοσμικούς κύκλους τής Νέας 'Υόρκης καί τής Φιλαδέλφειας. Τό ενοχλητικό επει
σόδιο, γνωστό ως «Β' παγκόσμιος πόλεμος», είχε πια λήξει καί ή πριγκηπισσα
είχε προσαρμοσθή πλήρως στις καινούργιες συνθήκες.
Ή έρευνα τοϋ F.B.I. στην ύπόθεσι Χόχενλόε, γιά τήν οποία καί ό ίδιος ό
Πρόεδρος Ροΰζβελτ είχε δείξει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, κράτησε περισσότερο άπο
τέσσερα χρόνια. 'Όπως ή ύπόθεσις των ναζί σαμποτέρ, έτσι κ ι’ αύτή έγινε ένα μέρος
άπο τό υφάδι τής ιστορίας τοϋ F.B.I. κατά τήν περίοδο τοϋ Β’ παγκοσμίου πολέμου.

Μία σύγκρισις καταστάσεων
κατά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους
'Ο χειρισμός των θεμάτων άσφαλείας καί τής επιβολής του νόμου άπο τόι
FBI παρουσίαζε μιά έκπληκτική άντίθεσι κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμό, σε συγκρισι μέ τά χονδροειδή λάθη πού διεπράχθησαν κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο.
Μιά μεγάλη άλλαγή είχε συντελεσθή μέσα στο ίδιο τό FBI στο χρονικό διάστημα
πού έμεσολάβησε μεταξύ των δύο πολέμων. Καί ή άλλαγή αύτή συνετελέσθη σχε
δόν άπαρατήρητη παρά τις μεγάλες προσπάθειες πού κατεβλήθησαν.
Κατά τήν διάρκεια τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου, δεν παρετηρήθησαν παρά
πονα καί διαμαρτυρίες πολιτών γιά ομαδικές συλλήψεις μεγάλης έκτάσεως καί παραβίασι των πολιτικών δικαιωμάτων έκ μέρους τών αρχών. Δεν παρετηρήθη περίπτωσις, πού νά' άνέλαβαν καθήκοντα άστυνομικής φύσεως πολιτοφύλακες, οί ό
ποιοι νά άσχολήθηκαν μέ τήν δίωξι τών κατασκόπων, τών σαμποτέρ καί μέ την
έπιβολή τοϋ νόμου. Ούτε ένεφανίσθησαν ένοπλοι άτακτοι γιά νά άντιτάξουν βίαν
κατά τής στρατιωτικής θητείας όπως συνέβη κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο.
’Ίσως ή πιο κτυπητή άντίθεσις μεταξύ τών καταστάσεων κατά τούς δύο πο
λέμους. νά ήταν στο σημείο τής εφαρμογής τοϋ νόμου περί ύποχρεωτικής-θητειας.
Στο τέλος τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου στά άρχεΐα τών υπηρεσιών τής στρατολο
γίας έφέροντο περί τούς 295.000 άνδρες ώς φυγόστρατοι. Κατά τό τέλος τοϋ Β'
παγκοσμίου πολέμου μόνον 8.836 άνδρες έφέροντο ώς μή παρουσιασθέντες προς
κατάταξι. Τό σχέδιο πού κατέστρωσεν ό Χοΰβερ μέ τούς συνεργάτες του άφ ε
νός καί άφ’ ετέρου ή στενή συνεργασία μέ τις τοπικές άρχές καί τήν ’Αμερικάνικη
λεγεώνα, έφεραν άριστα άποτελέσματα καί άπεφεύχθησαν τά παλιά λάθη τοϋ 1917
- 1918.
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Ή πολιτική του FBI άπέβλεπε κυρίως εις τό νά όδηγήση τούς_ φυγόστρατους
εις τάς τάξεις του στρατού καί οχι στις φυλακές. Οί παραβάτες ώδηγοΰντο στο
δικαστήριο μόνον δταν υπήρχαν άδιάσειστα στοιχεία δτι έσκεμμένως άπεφεύγετο
ή κατάταξις.
Τό σύστημα τω ν ομαδικών συλλήψεων του 1918, κατά τις όποιες συνελήφθησαν περί τούς 50.000 άνδρες μόνο μέσα στή Νέα 'Υόρκη, καταργήθηκε άπό
τον Χοΰβερ κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Οί μεγαλύτερες σέ έκτασι ομαδικές
συλλήψεις διενηργήθησαν τό 1943, δταν τό FBI καί ή τοπική ’Αστυνομία προέβησαν στη σύλληψι /79 άνδρών σέ 39 πολιτείες — καί υστέρα άπό έπισταμένη
εξέτασι καί έ'ρευνα για κάθε περίπτωσι. 'Ο μεγαλύτερος άριθμός συλλήψεων έσημειώθη τότε στή Νέα 'Υόρκη, δπου συνελήφθησαν 161 άτομα. Οί συλλήψεις δμως
αυτές δέν έπέφεραν καμμιά άναταραχή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τά κρούσματα λιποταξίας ώφείλοντο περισσότερο σέ άγνοια ή αμέλεια παρά σέ έσκεμμένη προσπάθεια προς άποφυγήν τής
στρατιωτικής υπηρεσίας.
'Ένας δημοσιογράφος άπό τή Νέα 'Υόρκη δέν έγνώριζε δτι έ'πρεπε νά έχη
πάντοτε μαζί του τό σημείωμα τής στρατολογίας μέχρι τή στιγμή πού συνελήφθη άκριβώς για τί δέν τό είχε μαζί του. Μιά μητέρα στο Ντένβερ έκαψε τό ση
μείωμα τής στρατολογίας του γυιοϋ της μαζί μέ άλλα άχρηστα χαρτιά. Μιά σύζυγος
στο Κλήβελαντ πέταξε τό σημείωμα του άνδρός της μέ τά σκουπίδια καί αύτός
τό ξέχασε εντελώς μέχρις δτου ένας ύπάλληλος του FBI κτύπησε τήν πόρτα του
σπιτιού του. Τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάσθηκαν κατά χιλιάδες.
Παράλληλα δμως μέ τήν αδιαφορία τών πολιτών υπήρξαν πράγματι καί
χιλιάδες άλλα άτομα πού προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο — χωρίς δμο}ς νά τό επι
τύχουν — ν ’ άποφύγουν τήν στρατιωτικήν ύπηρεσία, προσποιούμενοι τον άσθενή,
άλλοι αύτοτραυματιζόμενοι, άλλοι διαφεύγοντες στο Μεξικό ή άνακαλύπτοντες διά
φορους άλλους τρόπους καί τεχνάσματα.
Η αντιμετω πισις τού προβλήματος αυτού έμελετήθη προσεκτικά σε μιά
σύσκεψι τού ύπουργείου δικαιοσύνης τό 1940 καί άπεφασίσθη δπως τό δλον θέμα
τό χειρισθή τό FBI, τό όποιο νά ένεργήση έρευνα για νά διαπιστωθή ή δόσις άληθείας πού περιεΐχον οί δικαιολογίες κάθε φυγοστράτου. Ό χρόνος πού άπητεΐτο
γιά τις έρευνες αύτές ήταν μεγάλος, άλλα μόνον ό χρόνος καί οί άνάλογες προσπά
θειες ήταν δ μοναδικός τρόπος γιά νά ξεκαθαρισθή ή δλη ύπόθεσις.
Κατα τον Β' παγκόσμιο πόλεμο ή πλειονότης τών φυγοστράτων έδέχθη νά
ύπηρετήση στο βοηθητικό υγειονομικό σώμα, δπου προσέφεραν εαυτούς ώς πειρα
ματόζωα γιά τά επιστημονικά πειράματα. 'Η άνάληψις τού θέματος αυτού ύπό τού
FBI συνέβαλε τά μέγιστα γιά τήν κατανόησι μεταξύ τών άντιδρώντων, ένώ ξε
καθαρίσθηκαν οριστικά οί άπατεώνες.
Έ νω το 1918 το FBI εδεχετο τα καταιγιστικά πυρά τού τύπου καί τού κοι
νού γιά τον κακό χειρισμό τού θέματος αύτοΰ, είκοσι πέντε χρόνια άργότερα συ
νέβη άκριβώς τό άντίθετο. Τό 1943 ή «Έ νω σις ’Αμερικανών γιά πολιτικές ελευ
θερίες» έξέδωσε μιά προκήρυξι πού έλεγε έν μέρει :
« . ■.Ε ίναι καταφανής ή διαφορά μεταξύ τών καταστάσεων άπό άπόψεως
πολιτικής έλευθερίας κατά τούς πρώτους 18 μήνες τού Β' παγκοσμίου πολέμου
καί τού Α' παγκοσμίου πολέμου, καί παρέχει ίσχυράν μαρτυρίαν διά νά ύποστηριχθή ή άποψις δτι ή δημοκρατία μας δύναται νά διεξάγη άκόμη καί τούς μεγαλύτε
ρους πο?υέμους καί συγχρόνως νά διατηρή καί τις άρχές τής έλευθερίας».
Έ νώ δμως οί άμερικανοί στρατιώτες έμάχοντο καί άπέθνησκον εις τά πεδία
τών μαχών υπέρ τώ ν άρχών τής έλευθερίας, ένα θλιβερό φαινόμενο έκαμνε τήν
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έμφάνισί του. Πολλοί ασυνείδητοι κερδοσκόποι έπιχειρηματίες προέβαιναν σε κά
θε είδους δολιοφθοράς μόνο καί μόνο γιά νά κερδίσουν χρήματα.
Μιά τέτοια περίπτιυσις ήταν καί ή έταιρεία Άντονέλι πού κατασκεύαζε, κα
τόπιν παραγγελίας τοϋ άμερικανικοΰ στρατού , πυρομαχικά. ελαττωματικά. Πολ
λοί άμερικανοί στρατιώτες πού έφονεύθησαν άπό άτυχήματα λόγω κακής λειτουρ
γίας χειροβομβίδος, άσφαλώς θά ήσαν θύματα τής κακής παραγωγής τοϋ εργοστα
σίου Άντονέλι.
'Ο Άντονέλι ήταν διευθυντής ένός έργοστασίου κατασκευής πυροτεχνημάτων
στο Σπένσερπορτ τής Νέας 'ΐόρκης. Τα έτήσια είσοδήματά του προ τοϋ πολέ
μου ήσαν 2.000 δολλάρια περίπου. Μέ τήν έκρηξιν όμως τοϋ πολέμου συνήψε σύμβασι μέ τήν αμερικανική κυβέρνησι, γιά τήν κατασκευή καί προμήθεια χειροβομ
βίδων καί εκρηκτικών υλών, οπότε τά έσοδά του αυξήθηκαν άμέσως σέ 26.000
δολλάρια έτησίως.
Άπό τής πρώτης στιγμής, οί στρατιωτικοί τ:ού παρελάμβαναν τά πυρομα
χικά διετύπωναν παράπονα γιά τήν ποιότητα των προϊόντων τοϋ έργοστασίου Ά ν 
τονέλι. Ποσότητες πυρομαχικών έκρίνοντο ακατάλληλες καί έπεστρέφοντο για να
παραληψθοΰν πάλι σέ άλλη παραλαβή άναμεμιγμένες μέ πυρομαχικά καλής ποιό
τητος.
Τελικά έκλήθη τό FBI καί άνέλαβε τήν έρευνα τής ύποθέσεως. Οί έργάτες
καί τό προσιυπικό τοϋ έργοστασίου Άντονέλι κατέθεσαν δτι είχαν τήν έντολή άπό
τήν διεύθυνσι νά τοποθετούν μόνο τό ένα τρίτο τής εκρηκτικής ύλης σέ κάθε χει
ροβομβίδα καί τή μισή γόμωσι στις βόμβες. Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν βρε
γμένη πυρίτιδα καί γεμάτη διάφορες άκαθαρσίες.
Αλλά καί ή βιομηχανία παραγωγής καλωδίων Κόλυερ δέν πήγαινε πίσω
στήν παραγωγή κακής ποιότητος προϊόντων. 'Η εταιρεία αύτή κατασκεύαζε ήλεκτρικά καλώδια γιά λογαριασμό τής αμερικανικής κυβερνήσεως, τά όποια έχρησιμοποιοΰντο στο έξωτερικό άπό τά πλοία καί τις υπηρεσίες διαβιβάσεων τοϋ στρα
τού.
Κατά τήν διενέργεια ένός έλέγχου στο έργοστάσιο Κόλυερ, οί ειδικοί ύπάλληλοι τοϋ FBI διεπίστωσαν τήν άφαίρεσι διακοπτών καί μικροτέραν περιέλιξιν
καλωδίων. 'Η έπιχείρησις Κόλυερ χρησιμοποιούσε ήλεκτρική ταχυδακτυλουργία γιά
νά ξεγελάση τον κρατικό έλεγχο. Διά τής άλλαγής τοϋ σύρματος καί διά τής χρήσεως ένός προσθέτου διακόπτου, οί απατεώνες μποροΰσαν νά διοχετεύουν 500 βόλτς
μέσω ένός καλωδίου καί νά κάνουν τό βολτόμετρο νά δείχνη 2.000 βόλτς. ’Έ τσι
οί υπάλληλοι τοϋ κρατικού έλέγχου έξηπατώντο καί έκριναν το καλώδιο κατάλληλο
γιά νά άντέξη σέ φορτίο 2.000 βόλτς. 'Η ίδια ταχυδακτυλουργία έχρησιμοποιεΐτο
καί κατά τον έλεγχο διαρροής τού ρεύματος μέσω τής μονώσεως, γιά την άλλαγή
τών δεικτών τού γαλβανομέτρου.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι τό έργοστάσιο Κόλυερ προσεκόμιζε στον έλεγχο
καλώδια καλής ποιότητος καί μετά τον έλεγχο παρεδίδοντο μεγάλες ποσότητες
προϊόντων κακής ποιότητος ώς ήλεγμένα. Οί άποθήκες τού άμερικανικοΰ ναυ
τικού στο Μπάρστοουν τής Καλιφορνίας, είχαν παραλάβει ένα φορτίο σύρματος
παραγωγής Κόλυερ. Έ κεΐ μετέβη τότε ένας ειδικός ύπά?Δηλος τού FBI καί ένήργησε έλεγχο σέ 400 πηνία καλωδίων καί διεπίστωσε ότι άπό αύτά, τά 127 ήσαν
τελείως άχρηστα, ένώ τά 204 δέν είχαν τήν άπαιτουμένη μόνωσι.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι J
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Είναι πλέον γεγονός πώς κάθε ξεχωριστή ήμέρα του χρόνου, Πάσχα, Χρι
στούγεννα, Προοτοχρονιά κ.λ.π. ή Σχολή μας φροντίζει, μέ τό δικό της τρόπο καί
στά πλαίσια τω ν δυνατοτήτων της, νά δημιουργή τό άνάλογο κλίμα πού επιβάλλε
τα ι γ ι’ αύτές τις ήμερες, νά τονίζη τό χρώμα τους, την άξια τους καί νά δίνη α
φορμή για τήν άνανέωσι των παληών δεσμών καί την δημιουργία νέων.
’’Ετσι μ' αύτό τό πνεύμα δόθηκε καί φέτος στη Σχολή μας ή ευκαιρία νά όργανώση, τό Σαββατόβραδο τής 27ης παρέ?ώόντος μηνάς, τον μεγάλο άποκριάτικο
χορό της, στήν μεγάλη αίθουσα τού κτιρίου της, στο Μαρούσι. Ή ταν ένας χορός καθ’
όλα έπιτυχής, ένα πραγματικά τρικούβερτο γλέντι, όπως τού δόθηκε ό χαρακτηοισμός όχι άπό δική μας υποκειμενική ’ί σως κρίσι, αλλά ομόφωνα άπό όλους όσους
είχαν τήν εύτυχία νά παρευρεθοΰν καί νά λάβουν μέρος σ’ αυτόν.
Καί ήταν επόμενο ή χαρούμενη αύτή συνάντησις νά λάβη τέτοιον χαρακτηρι
σμό. Διότι ήταν αποτέλεσμα μιας αρκετά φροντισμένης δουλειάς, τήν οποίαν ένέπνευσε ό άκούραστος καί άξιος διοικητής τής Σχολής, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ.
Π αναγιώτης Λυκούσης καί έξετέλεσε, χο^ρίς νά φεισθή κόπους, τό εκλεκτό έπιτελεΖο πού διαθέτει ή Σχολή.
’Ίσ ω ς λεχθή, ότι ή έφετεινή αποκριάτικη έκδήλωσις τής Σχολής μας έχει τό
πλεονέκτημα ότι τό κατάλληλον τού χώρου συνέβαλε τά μέγιστα, πράγμα τό όποιο γιά
τήν παληά σχολή τώ ν Πατησίων άπετέλει όμολογουμένως πρόβλημα: άλλά τούτο εί
ναι ένα απλό μόνο στοιχείο ή μάλλον, κατά τήν γνώμην μας, ένα έπίσης πρόβύτημα, διότι εδώ γεννάται ή ανάγκη νά προσπαθήσης νά καλύψης τον μεγάλο χώ
ρο τόσον άπό διακοσμητικής πλευράς όσον καί άπό άπόψεως υλικού. Δεν έγεννήθη όμως τέτοια άνάγκη, διότι—άς τό πούμε—μεταξύ τών άλλων μέσα εις αύτή τήν
οικογένεια υπάρχουν πολλές δυνατότητες, έκφραζόμενες άλλοτε ύπό μορφήν ντε
κορατέρ, άλλοτε ύπό μ,ορφήν μουσικών κομφερασιέ καί γενικώς άνθρώπων μέ πλού
σιο πνεύμα καί καλλιτεχνική διάθεσι.
Κι έτσι ξεκινώ ντας άπό τήν ιδέα, όλοι μας εϊμεθα βέβαιοι ότι θά παρουσιά
ζαμε μέχρι τό τέλος ένα σύνολο άψογο άπό πάσης πλευράς. Καί τό πετύχαμε.
Ά λ λά μιά περιγραφή απλή καί μικρή νομίζουμε πώς άξίζει τον κόπο καί ελ
πίζουμε ότι θά καταφέρη νά δοάση μία εικόνα, άσφαλώς οχι άμυδρά, τού άποκριάτικου αύτοΰ ξεφαντώματος.
Ό κτώ μισυ ή ώρα καί δέν ήταν ενωρίς γιά κανένα, παρ’ όλο πού όλη τήν ή
μέρα άνοιχτοί οί κρουνοί τού ουρανού είχαν μετατρέψει τό πέριξ τής σχολής ειδυλ
λιακό τοπίο εις άνάλογον πίνακα nature morte. Ό χώρος τής αιθούσης κατεκλύσθη άπό παρέες κ ι’ έτσι κατά τις έννέα ή ώρα ίσως μάς χαρακτήριζαν ώς άφιλόξενους επειδή δέν θά εϊμεθα εις θέσιν νά προσφέρωμε έστω καί κάθισμα σ’ ένα
περαστικό.
Στή θέσι της καί ή ορχήστρα τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ένα
εκλεκτό συγκρότημα μέ μαέστρο τον γνωστό μουσικοσυνθέτη 'ΐπαστυνόμο Α; κ.
Μπουκουβάλα, άρχισε νά ρίχνη τις πρώτες χαρούμενες σαϊτιές καί τό σύνθημα
γιά ξεφάντωμα.
Δέν έχρειάζοντο περισσότερα. Τά τραπέζια καταστόλιστα, οπούς καί ό υπό
λοιπος χώρος καί κατάφορτα άπό εκλεκτούς πολλούς μεζέδες καί υπέροχη ρετσίνα,
άπετέλεσαν τον βωμό γύρω άπό τον όποιον οί συνδαιτημόνες—χαριτωμένες ύπάρ-

Ε. Γιαννικοπούλου

ξεις μέ ευγενικές εκδηλώσεις καί κομψοί καβαλλιέροι οί δόκιμοι—προσεφεραν σπον
δές έν πάση μεγαλοπρ επεία στον Θεό του κεφιού καί τοΰ χαρούμενου μεγαλείου.
'Η έμφάνισις άμέσως τοΰ Μιχάλη Μενιδιάτη καί τής Φούλη Δημητρίου συνεκλόνισε την αίθουσα άπό ενθουσιασμό καί χειροκροτήματα, τά όποια τέλος δικαίως
άπέσπασαν χάρις εις τις λαϊκές... σπεσιαλιτέ των πού ήλθαν σάν συνέχεια τοΰ μου
σικού όρντέβρ τοΰ κ. Μπουκουβάλα.
Άλλα ή συνέχεια δεν ήταν όλιγώτερον ενδιαφέρουσα. Τά ζωηρά φώτα χα
μήλωσαν, παρεχώρησαν την λάμψι τους στη μουντή ανταύγεια των έγχρωμων φαναριών καί στον αργό ρομαντικό ρυθμό τής μουσικής ξεχύθηκαν στην πίστα τα πο-

Ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ._’ Εμμανουήλ
Άρχουτουλάκης μετά τού Διοικητού τω ν ’Αστυνομικώ ν Σχολώ ν, Ά σ τυ νο ...ικο ΰ Διευθυντού
Α' κ. Παναγιώτου Λυκούση, στον αποκριάτικο χορό τής Σχο λή ς Ύ π α σ τυ ν ό μ ω ν .

(0" J1

λυάριθμα ζευγάρια. Στιγμές άξέχαστες, γεμάτες νοσταλγία καί ρομ.αντισμό...
Συνεχίζουμε. Άλλα μέ τί ; Μάλλον μέ μια έκπληξι. Πότε ήλθαν καί πή
ραν τό πόστο τους δεν τό νοιώσαμε. Τό ζωντάνεμα των φώτων καί ό ζονηρός θόρυ
βος τής τζαζ μάς ξάφνιασαν. Ήταν ή ιταλική ορχήστρα « B aronetti », πού
μερικοί είχαμε την τύχη νά. την άπολαύσωμε καί άλλοτε σέ γνωστό κοσμικό κέν
τρο. Τό ιδιόρρυθμο στυλ των μοντέρνων αύτών κουρσάρων τής μουσικής καί τά ζωη
ρά κομμάτια των επίκαιρων επιδημικών χορών, μετέδωσαν σάν ηλεκτρισμός τον εν
θουσιασμό στην αίθουσα καί ή πίστα κατελήφθη πάλιν έξ εφόδου άπό τούς νέους
τώρα. Τουίστ, χάλι-γκάλι, τσά-τσά καί τέλος τό γιάνκα έδωσαν σέ πολλούς την
εύκαιρία νά έπιδείξουν άπίθανες χορευτικές ικανότητες.
Αλλά τό γλέντι συνεχίζεται καί δέν άργεΐ ν’ άλλάξη τό σκηνικό. Μπρος μα
τώρα ό Γ. Ζαμ.πέττας καί ή Βίκυ Μοσχολιοΰ. 'Ο βιρτουόζος αυτός καλλιτέχνης μ
την πρόσφατη άποκάλυψι τοΰ Ξαρχάκου μάς χάρισαν πράγματι άξέχαστες σ τιγ
μές μουσικής πανδαισίας.
Καί ή καλλιτεχνική παρέλασις συνεχίζεται. Ξεπηδοΰν τώρα στην πίστα τά
μπαλλέττα τοΰ καθηγητοΰ κ. Κουσιάδη. Λεβεντονηοί φουστανελλοφόροι καί λίγε-

'Ο αποκριάτικος χορός της Σχολής 'Τπαστυνόμων
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ρόκορμες κοπέλες μέ τοπικές ενδυμασίες δίδουν ένα πραγματικό ρεσιτάλ έλληνικώ ν χορών καί δικαίους αποσπούν τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα όλων μας.
Τό ελληνικό χρώμια ενισχύει τώρα ό καθηγητής τής ιαπωνικής πάλης Θα
νάσης Καμπαφλής πού μ.έ τά δημοτικά του τραγούδια δίνει τό σύνθημα για νέο ξεφάντωμα στο Καλαματιανό καί τό τσάμικο. Τον διαδέχεται στον ίδιο ρυθμό δ άλλος
εκλεκτός τραγουδιστής αστυφύλακας Περλεμές καί ή σκυτάλη παραδίδεται ακολού
θως εις ένα ξένο διεθνές ζευγάρι, τον Ραούλ καί την Σίσυ. ’Εκείνος ντυμένος μέ την
γραφική Ούραγουαϊανή ενδυμασία του καί κουβαλώντας μία πελώρια άρπα αρχί
ζει μέ τά «παιδιά του Πειραιά», δείχνοντάς μας έτσι ότι ή έλληνική μουσική εΐσεχ ούρησε καί στο άπάτητο μουσικό κάστρο τής Λατινικής ’Αμερικής. 'Η Σίσυ ένα
άγαλματένιο μπρούτζινο κορμί ξεχύνεται σ’ ένα ξέφρενο σόλο στήν πίστα χορεύον-

Δ όκιμ οι α ξιω μ α τικ ο ί τώ ν Σ χ ο λώ ν Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων
σ τ ο ν α ποκριάτικο χορό της Σχολής Ύ π α σ τυ νό μ ω ν.

τας τον χορό του λουτρού κάτω από τούς καταρράκτες τής πατρίδας της. Καί οί
δύο τους ήταν υπέροχοι ! Μάς κατέπληξαν.
’Ακολουθεί τώρα μια άλλη διεθνής ατραξιόν ή «Κόν—τι—κάρ», ένα περίφη
μο σύνολο μ.έ επί κεφαλής ένα καταπληκτικό γενειοφόρο σαξοφωνίστα, δ όποιος μέ
τά πνευματώδη αύτοσχέδια νούμερά του καί τήν επιτυχή παντομίμα του έδιυσε ση
μεία κλασσικού στο είδος του καλλιτέχνου.
Τέλος τό ζεύγος Φιλίτσας καί Ά χιλλέα Κουλαξίτη έδωσε ίσως τήν μεγαλύ
τερη προσφορά στο άποκριάτικο γλέντι μας. Ή ταν άναμφιβόλως τό κλοΰ τής βραδυάς.
’Αλλά έ'χουμε καιρό ; Τό ρολώγι δείχνει τέσσερις καί μισή. Πότε πέρασε ή
ώρα ; 'Όλοι διερωτώμεθα. Τδ κέφι εξακολουθεί νά κυριαρχή, άλλα ή ανάγκη τού
σώματος καί τής αΰριον επιβάλλει κάποτε νά δώσουμε τελ,ος.
’Αλλά άς προλάβουμε—είναι καιρός—τώρα νά ρίξουμε μιά ματιά στά τρα
πέζια πριν τούς χάσουμε.

278

Ε. Γιαννικο/ιούλου : 'Ο άττοκριάτικος χορδς της Σχολής 'Υπαστυνόμων

Είναι τδ τελευταίο ενσταντανέ, που μέ την συνολική έντύπωσι τής βραδυάς
θα παραμείνη για πολλά χρόνια στη μ,νήμη μας. Τό ποιος είναι ποιος, περιττεύει.
Τά ονόματα τους συνδέονται καί μέ μιά έπίκαιρη καί τιμητική θέσι. ’Ιδού
λοιπόν : Πρώτος καί καλύτερος 6 Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Άρχοντουλακης και κοντά 6 δικός μας ρέκτης Διοικητής κ. Λυκούσης μέ τις οίκογένειές
τους, πιο κεΐ ο ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Β. Γιαννόπουλος, πιο πέρα ό έπίσης ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Κ. Τσουγκος, άλλου ό πάντα άνοικτόκαρδος 'Υ 
ποδιοικητής μας ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Κ. ΙΙολίτης καί ό ένθουσιώδης κοσμητωρ τής Σχολής ’Αστυνόμος Α' κ. ΙΙαπαθανασίου. ’Επίσης ή παρουσία του
φίλου τής ’Αστυνομίας δημοσιογράφου κ. Χρ. Χαρικεπούλ^ου, του καθηγητοΰ κ.
Κουσιαδη και αρκετών άλλων εΐλικρινώιν φί7αον καί συναδέλφων έτίμησαν πράγματι
τον χορό.
Άνάμεσά μας καί οί αντιπροσωπείες άπό τις Σχολές άδελφών άξιωματικών
νοσοκομων, Άξιωματικόον Χωροφυλακής, Εύελπίδων καί Ναυτικών Δοκίμων πού
με τό κέφι τους καί τήν δροσιά τους έδωσαν ξεχωριστό τόνο στο γλέντι μας καί
την ευκαιρία νά γνωρισθοΰμε καλύτερα, νά συνδεθοϋμε πιο στενά.
Ά λλ’ ήλθε ή ώρα καί οί ύπερδιακόσιοι καλεσμένοι αποχωρούν όλοι τουσ χα
ρούμενοι κεφάτοι, σιγοτραγουδώντας καί χορεύοντας. "Ολοι κατενθουσιασμένοι,
γοητευμένοι.
Ινι’ αύτό ήταν τό ούσιώδες, διότι έσήμαινε ότι εφέτος ό χορός τής αποκριάς
στ71 Σχ°λή μας έγνώρισε μιά ξεχωριστή έπιτυχία. Μιά επιτυχία πού ήταν σκοπός
όλων όσων εΐργάσθησαν γι’ αύτήν.
Εύγε τους !
Ε. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΌ ΥΛ Ο Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά. Δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι χ ιά τις κινήσεις των.
Όταν τά βλέπετε νά παίζουν στό δρόμο ή στά πεζοδρόμια, ελαττώ νετε τήν τα χύ τη τα
Τοϋ αυτοκινήτου σας, χιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στήν ανάγκη
κορνάρετε δυνατά,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

Φάκ ε λ λ ο ς «Μ. Σ. 389. 506»
'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χ ΑΡ Α Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΗΣ έδωσε πρόθυμα, τά στοιχεία, του στον τροχονόμο
Ο αστυφύλακα
καί πάτησε πάλι μέ δύναμη τό γκάζι. ’Ανέβηκε μέ 100 χιλιόμετρα
•την λεωφόρο Συγγροΰ, από τον "Αγιο Σώστη, καί άρχισε νά έλαττώνη την ταχύτη
τα της πράσινης «Τζάκουάρ» του μόνον όταν βρέθηκε στην πύλη τοΰ Άδριανοΰ.
Ά π ό έκεϊ διέσχισε τό κέντρο τής ’Αθήνας μέ πολύ επικίνδυνους ελιγμούς και στα
μάτησε απότομα μπροστά στην είσοδο τής Γενικής ’Ασφαλείας Αθηνών.
—Μόνο για π έντε.λεπ τά !, είπε στον σκοπό πύλης πού κινήθηκε νά τοΰ απαγορεύση την στάθμευση έκεΐ. Θά δώ τον ’Αστυνόμο Καρένη καί θά τό πάρω άμέσως !...
’Ανέβηκε τρέχοντας σχεδόν τις σκάλες καί χτύπησε την πόρτα τοΰ γραφείου
26. Δυο πεταλούδες τής νύχτας, πού άνέκρινε ώς την ώρα εκείνη ό ’Αστυνόμος Καρένης είχαν σηκωθή γιά νά φύγουν.
—Σας περίμενα άπό τις έξη κύριε Μπάρδη, είπε ό ’Αστυνόμος δείχνοντας την
καρέκλα μπροστά του. ’Αργήσατε καθώς βλέπετε. Τσιγαράκι ;
Τοΰ άπλωσε τό κουτί μέ τά τσιγάρα του καί άνοιξε άμ.έσως ένα φακελλο.
’Έρριξε μιά βιαστική ματιά σέ ένα έγγραφο καί πίεσε δυνατά τό κουμπί τοΰ κου
δουνιού.
—'Ένα καφέ γρήγορα στον κύριο Μπάρ.δη !, διέταξε στον αστυφύλακα που πα
ρουσιάστηκε. Καί πέσε σ’ αύτές τις δυο νά κατεβοΰν γρήγορα τις σκάλες και να μή
στριγγλιάζουν άπ’ έξω ! Αρκετά μέ ζάλισαν...
Στράφηκε ύστερα στον Γιάννη Μπάρδη.
—Σάς έκάλεσα επειγόντως μ’ αύτή την υπόθεση τοΰ Πρέντα, τοΰ είπε και
τον κύτταξε προσεκτικά. "Ενα λεπτό όμως νά έλθη κι’ ό 'Τπαστυνόμος Γραβανης
καί νά μάς πήτε τ ί άκριβώς γνωρίζετε.
Χτύπησε ξανά τό κουδούνι, είπε στον αστυφύλακα νά είδοποιήση τον 'Ίπαστυνόμο καί σ υνέχ ισ ε:
—Βέβαια, ή αύτοκτονία του είναι γεγονός. "Οπως καταλαβαίνετε όμως πρέ
πει νά γράφουν αρκετά πράγματα γιά νά κλείση ό φάκελλος. Γραφειοκρατία αγα
πητέ μου, γραφειοκρατία καί μόνο γραφειοκρατία !... Πώς πάτε μέ την «Έλληνοιρανική» ;
—Περίφημα ! Πολύ καλά μπορώ νά σάς πώ, άποκρίθηκε ό Μπάρδης πετώντας πυκνές τοΰφες τον καπνό του. Μπορώ νά σάς πώ> μάλιστα, ότι άν δεν είχα
με εκείνη την πλαστογραφία τής Βηρυτοΰ θά πηγαίναμε πολύ καλύτερα. Ίό Συμ
βούλιο θά άπεφάσιζε ομόφωνα γιά τήν...
Διέκοψε τή συζήτηση ή εμφάνιση τοΰ 'Υπαστυνόμου Γραβάνη. Ή ταν κατωχρος καί έμοιαζε νά σέρνη μέ κόπο τά βήματά του.
—Κύριε Γραβάνη, σάς βλέπω πολύ κουρασμένου !, τοΰ είπε ό Αστυνόμος καί
συμπλήρωσε εύθυμα : Φαίνεται ότι βαλθήκατε νά πάρετε τον τίτλο τοΰ πιο ιδανι
κού νεοπαντρεμένου !... Ξέρετε κύριε Μπάρδη, ό κύριος Γραβάνης βιάστηκε νά παντρευτή τήν περασμένη Κυριακή. Δέν χωνεύει καθόλου τά γεροντοπαλλήκαρα σαν
έμάς τούς δυό !... Καί καλά, έσεΐς γλεντάτε τή ζοοή σας. ’Εγώ όμως ;
Κούνησε τό κεφάλι του μέ σκεπτικισμό καί βλέποντας τον Μπάρδη νά χαμογελάη τοΰ έρριξε μιά περισσότερο ερευνητική ματιά. "Υστερα, χωρίς νά χάνη τήν
εύχάριστη διάθεσή του συνέχισε :
—Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Κύριε Μπάρδη, πέστε μας μέ κάθε λεπτομέ
ρεια πώς είδατε τούς Πρέντα χθές τό βράδυ. Μή παραλείψετε τις μικρολεπτομερειες
γιατί θέλουμε νά σχηματίσωμε μιά σαφή γνώμη γύρω άπό αυτούς τούς δύο.
—Νά σάς πώ , πρόφερε ό Μπάρδης μέ κάποιο δισταγμό καί μισοκλείνοντας
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τα μάτια. Θυμάμαι καλά πώς ή Μάρθα Πρέντα φίλησε τον άνδρα της, καί δίνοντας
τις τελευταίες οδηγίες στην υπηρέτρια έτοιμάστηκε νά φύγη. Πιάνοντας όμως τδ
πομολο τής πόρτας σταμάτησε μέ αμηχανία. "Ύστερα γύρισε σκεπτική καί πλη
σίασε στη σαίζ-λόγκ πού βρισκόταν ξαπλωμένος εκείνος_
Απέμεινε για λίγο σκεπτικός καί ύστερα συνέχισε μέ πιο σταθερή φωνή :
((—Δεν πιστεύω Μίμη νά μοϋ κρατήσης κακία πού δεν θά μείνω άπόψε κον
τά σου, είπε στον άνδρα της. Πιστεύω νά κατάλαβες άπό δλα δσα σου είπα δτι ε
πιβάλλεται να πάω στο χορό των Πάπαρη. Δεν θά πρέπει μέ κανένα τρόπο νά τούς
δυσαρεστήσουμε, άφοϋ ξέρεις καλά δτι άπ’ αύτούς έξαρτάται ή σταδιοδρομία σου
καθώς καί τό μέλλον τής Λίζας... ’Έπειτα, σκέψου καί μένα λιγάκι. Νομίζω δτι
θα επιθυμής νά ξεσκάση καί λίγο ή άγαπημένη σου γυναικούλα πού τόσο καιρό σε
περιποιείται. Καί πού γιά χατήρι σου έχει νά βγή άπό τό σπίτι ένα ολόκληρο μήνα...».
Λέγοντας τά τελευταία αυτά λόγια πλησίασε τον άρρωστο καί τού χάϊδεψε
το πρόσωπό. Εκείνος έπιασε τό χέρι της καί τό κράτησε σφιχτά έπάνω στο μά
γουλό του. "Ύστερα τήν έσπρωξε ελαφρά.
(<—Πήγαινε χρυσή μου Μάρθα, τής είπε μαλακά. Πώς σου πέρασε απ’ τό
νοΰ δτι θά σου κρατήσω κακία επειδή δέν θά μείνης άπόψε κοντά μου ; "Α ! Θά ή
μουνα πολύ άδικος άγαπημένη μου αν συνέβαινε αύτό. 'Ένα ολόκληρο μήνα τώρα
σε κρατώ αιχμάλωτη στο προσκέφαλό μου. Βλέπεις, αυτή ή καταραμένη πνευμο
νία μας στοίχισε τόσο πολύ καί των δύο... Πήγαινε Μάρθα μου καί προσπάθησε
να μή με σκέπτεσαι, γιατί τό ωραίο σου προσωπάκι θά γίνεται πονεμένο..., καταθλιπτικό. Θέλω νά διασκεδάσης μέ τήν ψυχή σου, άγάπη μου ! Καί μή ξεχνάς, δτι
ό καθηγητής Πρινιάς μάς είπε τό απόγευμα δτι μπορώ) πλέον νά σηκώνουμαι κάπου
-κάπου και να κάθωμαι στήν πολυθρόνα. Θά σηκωθώ λοιπόν γιά λίγο άπόψε καί
θα καθησω εκεί, κοντά στο μπριτζ... "Ύστερα θά πέσω ξανά στο κρεβάτι καί θά
διαβασω τό βιβλίο πού μούφερες προχθές. Κατόπιν, ΐσως ξανασηκωθώ, θά κάνω
μια-δυο βόλτες καί θά παρακαλέσω τή Σμάρω νά μου ψήση κανένα καφεδάκι... ’Έ !
Θα πέραση κι’ αύτή ή νύχτα. "Αλλωστε κατά τις τέσσερις περίπου θά είσαι έδώ
πάλι... Πήγαινε τώρα. Φύγε γιατί έ Νίκος μέ τή Λίζα θά βαρέθηκαν νά σε περι
μένουν τόση ώρα στο σαλόνι...».
Η Μάρθα τον φίλησε γιά μιά φορά άκόμα καί σηκώθηκε. Πήρε τά γάντια.
και τη μασκα της κι’ έρριξε μιά ματιά πάλι στον καθρέφτη. Περιποιήθηκε γιά λ ί
γο την εμφανισί της κι’ έφυγε πατώντας άνάλαφρα. ’Εκείνος κύτταξε μέ τά μάτια
μισοκλειστα τη γυναίκα του νά φεύγη καί μόνο δταν άκουσε νά κλεινή ή έξωτερικη πόρτα ξάπλωσε πιο άναπαυτικά καί βύθισε τό βλέμμα του στο ταβάνι..........
Λοιπον ; ρώτησε ό ’Αστυνόμος άνυπόμονα καί βλέποντας τον Μπάρδη άρκετά άφηρημένον.
Ο Δημητρης Πρέντας, κύριοι, είχε παντρευτή τή Μάρθα προ είκοσι τριών
περίπου χρόνων και ύστερα από ένα μεγάλο, έναν ιδανικό έρωτα. ’ Ηταν γόνος πλού
σιας και αριστοκρατικής οικογένειας των ’Αθηνών καί ή μόρφωση πού πήρε άπό τά
μικρά του χρονιά του εξησφαλιζε μιά άξιοζήλευτη καριέρα. 'Η θέση του 'Ύποδιοικητου πού κατείχε στην Ελληνοϊρανική Τράπεζα ήταν άρκετά σημαντική, καί ύπήρχε προοπτική να φθαση στή θέση του Διοικητοϋ σέ λίγο καιρό...
Με τη^Μαρθα γνωρίστηκε δταν ήταν φοιτητής άκόμα. Ή τα ν μιά δμορφη καί
δροσερή κοπελλα, που για πρώτη του φορά τή συνάντησε έξω άπ’ τό ’Εθνικό Ω 
δείο. Κάτι το παράξενο χτύπησε μέσα του δταν τήν είδε καί άπό κείνη τή στιγμή
εβαλε σκοπο τής ζωής του να την κατακτήση. Δέν άργησε λοιπόν ν’ άναπτυχθή καί
στους δυο ενα παράφορο αίσθημα, πού ύστερα άπό δυο χρόνια κατέληξε σ’ έναν εύτυχισμένο γάμο.
'
γάμος τους εκείνος δεν εσταθηκε ώς εμπόδιο στή σταδιοδρομία τών δύο
νειυν. Ο Δημητρης συνέχισε τις σπουδές του στο έξωτερικό, καί-ή Μάρθα, ύστε-
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ρα απο ενα χρονο, έπαιρνε πτυχίο καθηγήτριας του πιάνου φέρνοντας συνάμα κι’
ένα παιδί στον κόσμο : Τή Λίζα·
Τα είκοσι τρία χρόνια συζυγικής ζωής του ζεύγους Πρέντα υπήρξαν άπό-

τραγουδιοϋ στό σπίτι.
Η μεγάλη αδυναμία καί των δύο ήταν ή μονάκριβη κόρη τους, ή Λίζα. ’Από
τα μ,ικρά της χρόνια έδιξε κλίση προς τή φιλολογία καί διέθεσαν μεγάλα ποσά για
να τη μορφωσουν. Τώρα βρίσκεται στο τελευταίο έτος τής .φοιτήσεώς της καί αν
δεν άπατώμαι την προορίζουν γιά γυναίκα τού Νίκου Πάπαρη, γυιου του Διοικη-

τους φίλος καί γνω ρίζω καλά τή ζωή τους, τις επιδιώξεις τους, το κάθε τί πού
τους αφορά. Χθες το βράδυ έμεινα ώς τις δώδεκα καί μισή περίπου πλάϊ στον Πρέντα. Είχαμε μιλήσει γιά τόσα πράγματα από τις δέκα καί είκοσι πού έφυγε ή Μάρ
θα για το χορό καί, τίποτα δεν υπήρξε στη συνομιλία μας εκείνη πού νά μέ κάνη
νά ^υποθέσω ότι ό άτυχος φίλος μου θά έτερμάτιζε τή ζωή του. 'Η άρρώστεια του
βλεπετε δεν ήταν κάτι πού νά τον φόβιζε. Μια άπλή πνευμονία...
Είπατε κύριε Μπάρδη ότι φύγατε κατά τις δώδεκα καί μισή περίπου άπό
ον Πρεντα, ρώτησε ό ’Αστυνόμος Καρένης. Μπορείτε νά μου πήτε γιατί ή ύπηΡετρια δεν ακούσε τον πυροβολισμό ; Ό Πρέντας πρέπει νά αύτοκτόνησε κατά τις
δύο
περίπου
το πρωί,
υο —
ιεηι-π-σιι -τ-η
ττλ/λ! σύμφωνα μ.έ τήν έκθεση τού Ίατροδικαστοϋ. Πώς λοιπόν έξη γειτε τό ότι...
Μά ή υπηρέτρια έφυγε κύριε ’Αστυνόμε άπό τις έντεκα! Τή φώναξε ό μακαριτης και τη ρώτησε αν έχει νά πάη πουθενά. Του είπε ότι δίνεται κάποιος χορος των Λεσβίων καί θά ήθελε νά πήγαινε. Τής έδωσε λοιπόν τήν άδεια νά φύγη...
—Ά ! Θυμ,άστε καλά ότι ή Σμάρω έφυγε κατά τις έντεκα... Μήπως θυμά
στε και τι ώρα τήν κά?νεσε γιά νά τή ρωτήση άν έχει νά πάη πουθενά ;
—Μου φαίνεται κατά τις δέκα καί σαράντα. Δεν θά είχαν περάσει πάνω άπό
10-15 λεπτά άπό τήν ώρα πού έφυγε ή Μάρθα.
—’Εσείς γυρίσατε άπό τήν Α ίγινα τό άπόγευμα ;
—Βεβαίως ! 'Έμαθα τήν αυτοκτονία τού προϊσταμένου μου κατά τις δύοτό
μεσημέρι. ’ Αν καί δεν είχα τακτοποιήσει τις δουλειές μου ώς τήν ώρα πού τό έ
μαθα, πήρα έν τούτοις τό πλοίο κ ι’ έφθασα κατά τις έξη. Πήγα σπίτι μου στις έξημιση καί μου είπαν ότι μέ ζητήσατε. ’Έφυγα λοιπόν αμέσως σχεδόν γιά τό γρα
φείο σας... Μπορώ νά σάς βοηθήσω σέ τίποτα ά.λλο ;
—’Ό χι κύριε Μπάρδη. Εύχαριστώ... Δεν σάς χρειάζομαι άλλο. ’Αλλά... γιά
σταθήτε. Πώς ό Πρέντας έλεγε στή γυναίκα του ότι «θά σηκοιιθή καί θά καθήση
κοντά στό μ πριτζ... "Υστερα θά πέση ξανά στό κρεβάτι καί θά διαβάση τό βιβλίο
πού τούφερε ή γυναίκα του προχθές...». Θέλω νά πώ δηλαδή, πώς ύπελόγιζε τις
ενεργειες του αύτές άφοΰ είσαστε καί σείς εκεί καί κατά συνέπειαν θά τού κρατού
σατε συντροφιά ;
—Μά, ήξερε ότι σέ λίγο θά έφευγα ! Είχα εκδηλώσει τήν επιθυμία νά φύγω
κατα τις δέκα. Η συζητηση όμως με κράτησε όος τις δώδεκα καί μισή περίπου...
Χαίρετε κύριε ’Αστυνόμε, καί άν μέ χρειασθήτε πάλι έδώ είμαι...
—Μια στιγμή κύριε Μπάρδη. Μέ συγχωρεΐτε πολύ γιά τήν ένόχληση, άλλά
ξέρετε, πολλά πράγματα μάς αναγκάζουν νά γινώμαστε δυσάρεστοι καί σέ έντιμοτάτους κυρίους ακόμα... Θέλω νά πώ ότι ίσως σά.ς ξαναχρειασθοϋμε σέ λίγο, γι’
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αύτό δεν 0ά ήταν άσκοπο νά κάνετε μια μικρή άβαρία ακόμα. Ε λάτε νά καθησετε
στο γραφείο του Διοικητοΰ γιά λίγο καί θά σάσ ειδοποιήσω σχετικώς.
—Χμμ ! Δέν έχω άντίρρηση. ’Άν καί τό θεωρώ εντελώς περιττό...
Τον ώδήγησε στο άδειο γραφείο του Διοικητοϋ καί βγαίνοντας έκαμε ένα
συνθηματικό νεΰμα στον άστυφύλακα τής ύπηρεσίας. Ή ώρα πλησίαζε κιόλας οκτώ.
iji
* ❖
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΕΝΤΑΣ είχε βρεθή νεκρός στο κρεβάτι του κατά τις πέν
τε τό πρωί έκείνης τής Καθαρής Δευτέρας. Πρώτη τον βρήκε ή γυναίκα του,
όταν γύριζε άπό τό χορό τής τελευταίας νύχτας του καρναβαλιού. 'ΡΙ υπηρέτρια
έλειπε καί ή πόρτα τής κρεβατοκάμαρας πού βρισκόταν τό πτώμα βρέθηκε ανοικτή.
Μέχρι τό μεσημέρι, κανείς δέν ήταν σέ θέση νά δώση στους άστυνομκκούς έστω
καί μια θετική πληροφορία γιά τήν οικογένεια Πρέντα. 'Η Μάρθα, ή γυναίκα του
άτυχου Πρέντα έπαθε κάποιο νευρικό κλονισμό δταν είδε τον άνδρα της νεκρό και
τή μετέφεραν εσπευσμένα στο έφημερεϋον νοσοκομείο. 'Η κόρη των ή Λίζα δέν γύ
ρισε καθόλου στο σπίτι ύστερα άπό τό χορό τών Πάπαρη, αλλά έφυγε κατ’ ευθείαν
τό πρωί στις πεντέμιση γιά τήν Αίγινα μαζί μέ τή συντροφιά της. 'Η Σμαρω, η
υπηρέτρια, είχε φύγει κατά τις τρεις άπό τό χορό τών Λεσβίων, μά ώς τις δώδεκα
καί μισή τό μεσημέρι δέν είχε φανή πουθενά.
'Π Σμάρω γύρισε στο σπίτι τών άφεντικών της κατά τή μία περίπου. Ά π ο
τά όσα κατέθεσε καί ή ’Αστυνομία έπαλήθευσε, κάποιος ναυτικός τήν ώδήγησε σ’
ένα λαϊκό ξενοδοχείο άπό τις τρεις καί μισή τή νύχτα, όπου παρέμειναν μέχρι τήν
μία παρά τέταρτο. Ή ταν φανερό ότι δέν έγνοόριζε τίποτα γιά τον θάνατο του Π ρέν
τα. Καί άφηνε νά έννοηθή ότι ό μόνος πού μπορούσε νά διευκολύνη σέ κάτι τήν ’Α 
στυνομία ήταν ό Γιάννης Μπάρδης, ό άρχιλογιστής τής «Έλληνοϊρανικής» πού συν
δεόταν στενά μ,έ τήν οικογένεια Πρέντα. Είπε άκόμα στήν ’Αστυνομία ή Σμαρω
ότι όταν έφυγε κατά τις δέκα καί σαράντα γιά τό χορό τών Λεσβίων, άφησε στο
σπίτι τον Γιάννη Μπάρδη νά συνομιλή μέ τό άφεντικό της.
'Όλα έδειχναν, μ.έχρι τήν ώρα πού έδωσε τήν κατάθεσή του καί ό Γιάννης
Μπάρδης, ότι ό 'Υποδιοικητής τής «Έλληνοϊρανικής» είχε αύτοκτονήσει. Τό περί
στροφό του βρέθηκε μέσα στήν άριστερή του παλάμη καί ό πυροβολισμός έγινε εξ
επαφής. Τά δακτυλικά άποτυπώματα, πού ή Διεύθυνση Έγκληματολογικών '1 πηρεσιών βρήκε επάνω στο όπλο ήταν μόνο του ίδιου τοΰ νεκρού, καί στά αντικείμενα
τής κρεβατοκάμαρας άλλά καί ολόκληρου τοΰ σπιτιού δέν υπήρχαν άλλα άποτυπώματα έκτος άπό τοΰ ζεύγους, τής κόρης των Λίζας, τής υπηρέτριας, τοΰ Νίκου
Πάπαρη καί τοΰ Γιάννη Πρέντα. 'Ο χώρος, γύρω άπό τό πτώμα, δέν παρουσίαζε
σημεία πού νά κάνουν νά ύποτεθή ότι ό Π ρέντας δολοφονήθηκε ή ότι προηγήθηκε
τοΰ φόνου κάποια πάλη. Τά παράθυρα ήταν κλειστά, χωρίς νά παρουσιάζουν που
θενά άποτυπώματα ξένων άπό τό σπίτι άτόμων. Καί όλα γενικώ ς τά αντικείμενα
ήταν, κατά τις διαβεβαιώσεις τής Σμάρως, όπως άκριβώς άφέθηκαν τήν προηγού
μενη νύχτα άπό αυτή τήν ίδια. Ό θάνατος, κατά τούς υπολογισμούς τοΰ ίατροδικαστοΰ είχε έπέλθη κατά τις δύο τό πρωί.
Μέ αύτά τά δεδομένα καί πριν άκόμη ή Δ .Ε .ΐ. άποφανθή καί γιά ώρισμένα
μικροαντικείμενα πού βρέθηκαν γύρω άπό τό πτώμα, ή αύτοκτονια φαινόταν ως
βέβαιο γεγονός. ’Από τήν άλλη πλευρά όμως υψωνόταν ένα πελούριο έρώτημα :
«Γιατί αύτοκτόνησε ό Δημήτρης Πρέντας ;». "Ολα βεβαίως έδειχναν ότι είχε αύτοκτονήσει καί ότι έπρεπε ν’ άποκλεισθή ή περίπτωση έγκλήματος. Γιατί όμως
αύτοκτόνησε ;
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* ΛΗΣΤΕΙΑ άπό νέον καλής οικογένειας έγινε στην Πλάκα. Καί ό νέος καί τό
θύμα γλεντούσαν μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες σ’ ένα μπάρ, σέ ξεχωριστές πα
ρέες. Ο δράστης είδε το θύμα πού πλήρωσε το λογαριασμέ καί δτι είχε ακόμη
άρκετα χρήματα πού τά έβαλε στην τσέπη του. Μόλις έφυγε ό Χατζόπουλος—έτσι
ελεγετο το θύμα—τον ακολούθησε ό δράστης Σ.Κ. καί σ’ ένα στενό τον κτύπησε
στο κεφάλι τρεις φορές. 'Όταν έπεσε άναίσθητος τού πήρε άπό την τσέπη 1750
δραχμές καί το ρολόγι. ’Αφού συνήλθε ό Χατζόπουλος έδωσε τά χαρακτηριστικά
του νέου. Η άστυνομία έπιασε την επομένη ημέρα τον Σ.Κ. πού ήταν σεσημασμέ
νος απο άλ?\θ αδίκημα. Στην καμπαρντίνα του βρέθηκαν κηλΐδες από αίμα, οπότε
παρεδωσε τό ρολόγι, όχι όμως καί τά χρήματα, τά όποια προφανώς είχε έξοδεύσει.
* ΔΙΑΡΡΗ Κ ΤΗ Σ μέ καταθέσεις 480.260 δραχμών συνελήφθη στο Άγναντερό
I ρικάλων, όπου μετέβαινε συνήθως υστέρα άπό κάθε διαρρηκτική «έπιχείρησι» στη
’Αθήνα. Πρόκειται περί του ’Αποστόλου Τσαφίτσα πού είχε λεηλατήσει τελευταίως
πο?Λά καταστήματα τω ν ’Αθηνών. 'Όταν συνελήφθη είχε στο πορτοφόλι του 20
χρυσές λίρες, 23 δολλάρια, αυστραλιανές λίρες καί έλληνικές δραχμές. Τά χρήματα
αυτά κατεσχέθησαν καί μαζί καί τό βιβλιάριο καταθέσεων του τής Τραπέζης ’Εμ
πορικής Πίστεοιις. Ό Τσαφίτσας παρεδέχθη ότι όλα τά χρήματα αύτά τά. είχε «κερ
δίσει» άπό σειρά διαρρήξεων τό τελευταίο δίμηνο στην ’Αθήνα.
* ΧΑΡΙΣ στην δραστηριότητα τής υπηρεσίας ’Ελέγχου ’Ηθών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, συνελήφθη ή μ.αστροπός Καραβίδα ή Παπανικολαου, γνωστή ως κυρία Λέλα ή Άσημούλα. Τό σύστημα για τή παραπλάνησι
καί τον έκμαυλισμό τω ν γυναικών ήταν τό εξής. Ένοικίαζε ένα σπίτι μέ πολλά,
δωμάτιά καί μέ τό δικαίωμα ύπενοικιάσεως. Κατόπιν έδημοσίευε στις εφημερίδες
ένα ενοικιαστήριο πού έλεγε : « ’Ενοικιάζεται δωμάτιον εις φοιτήτριαν ή νέαν γυ
ναίκα». Φρόντιζε δέ ώστε ή ένοικιάστρια νά είναι μόνον ωραίες γυναίκες. "Τστερα έκαμνε τις δελεαστικές προτάσεις. "Οταν ή νέα. ένέδιδε, άρχιζε ή συστηματική
έκδοσίς της. "Εστελνε ακόμη τις νέες σέ επισκέψεις κατ’ οίκον τών πελατών της.
Ή μαστροπός είσέπραττε τό ήμισυ τής αμοιβής πού έφθανε συνήθως τις 300 δρα
χμές. Στο σπίτι της κατεσχέθη καί κατάλογος εκλεκτών πελατών.
* Ο ΔΙΑΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Δ.Λ. 20 ετών, μέσα, σέ λίγες μέρες διέρρηξε 13 σπίτια.
’Έ μπαινε μέσα άπό τούς φεγγίτες τών παραθύρων, άφού προηγουμ.ένως έσπαζε τό τζά
μι. Δυστυχώς οί περισσότεροι άπό τούς νέους αύτούς διαρρήκτες είναι θύματα, κι
νηματογραφικών ταινιώ ν τύπου «ριφιφί».
* Ο ΣΑΤΥΡΟ Σ πού έκακοποίησε ένα 4ετές νήπιο καί τό έγκατέλειψε σέ κακή
κατάστασι, στην Ά μ φιά λη τού Πειραιώς, προεκάλεσε την άγανάκτησι σ’ όλη τήν
Ελλάδα. Έ πρόκειτο προφανώς περί βδελυροΰ σεξουαλικού έγκληματίου εξαιρετι
κά επικινδύνου στην κοινωνία. 'Η άστυνομία Πειραιώς έργάσθηκε επίμονα καί συ-
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σχηματικά. ’Έτσι κατώρθωσε νά συλλάβη τον «δράκο τής Ά μ φιάλης», όπως τον
απεκαλεσε ή κοινή γνώμη. Πρόκειται περί του X. Καπατσόγλου, έτών 38, ό
οποίος είχε καταδικασθή σέ φυλάκισι 5 έτών το 1952, για κακοκοίησι ένός παιδιού
ήλικιας 5 έτών. Είναι έγγαμος, άλλα ή γυναίκα του μετά τήν ανωτέρω καταδίκη,
τον εγκατελειψε μέ τό Ιδετές παιδί της καί πήγε στην Αύστραλία. Διεπιστώθη δτι
και το έτος 1963 είχε συλληφθή στην περιοχή του Γ' ’Αστυνομικού Τμήματος, για 
τί είχε επιχειρήσει νά άπαγάγη ένα κοριτσάκι προφανώς για νά τό κακοποιήση.
Από έρευνα πού έγινε στο δωμάτιο, δπου διαμένει, βρέθηκαν τά πειστήρια του βδελυροΰ εγκλήματος του, ήτοι τό μαύρο σακκάκι πού φορούσε, κηλΐδες αίματος σέ
εσωρρουχά του. Μετά τρίοορο άνάκρισι, ώμολόγησε τό έγκλημά του. ’Από τό δελ
τίο τής Σημάνσεως προκύπτει δτι έχει άπασχολήσει έπανειλημ.μένως τήν ’Αστυ
νομία και την Δικαιοσύνη. Συγκαταλέγεται μεταξύ των δρώντων κομμουνιστών,
ήταν ένοπλο στέλεχος τού ΕΛΑΣ καί έπέδειξε δραστηριότητα κατά τό Δεκεμβρια
νό κίνημα τού 1944, έξακολουθεϊ δέ νά δρά ύπέρ τού Κ.Κ.Ε. Τό 1955 κατεδικάσθη σέ 2μηνο φυλάκισι γιά χρήσι ναρκωτικών, τό 1950 σέ 3μηνο φυλάκισι γιά
κλοπές, τό 1962 σέ 2μηνο φιλάκισι γιά κλοπές. Πρόκειται δηλαδή περί ύποτρόπου
εγκληματιου για τον όποιο δικαίως ή κοινωνία αναμένει τή δικαία καί αύστηρά
τιμωρία του που θά τον καταστήση άκίνδυνο νά έπαναλάβη όποιοδήποτε έγκλημα.
«Πας ξηρός κλώνος έκκόπτεται καί εις πϋρ βάλλεται».
* 'ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ή άφέλεια τών γυναικών ξεπερνάει κάθε όριο καί φτάνει
τα όρια τής ήλιθιότητος. Γιατί πώς άλλοιώς νά χαρακτηρίση κανείς τήν κυρία Φ.
που όταν την επεσκέφθη μιά τσιγγάνα καί τής είπε δτι έχουν κάνει μάγια τού άνδρος της, τό πίστεψε καί δέχθηκε νά βάλη μέσα σ’ ένα σεντόνι δραχ. 19.500 ; Φυ
σικά ύστερα από διαφόρους έξορκισμούς, διπλώθηκαν τά χρήματα στο σεντόνι
που κλειδώθηκε στο ντουλάπι γιά νά άνοιχθή υστέρα άπό έξη ώρες. Εύτυχώς πού
επεσκέφθη τήν άνόητη αύτή γυναίκα, υστέρα άπό μιά ώρα, ό άδελφός της πού όταν
ακούσε την ιστορία, άνοιξε άμέσως τό ντουλάπι, βρήκε τό σεντόνι οχι όμως καί τά
χρήματα. Ειδοποίησε τήν ‘Υπηρεσία ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνομίας καί έτσι
μέσα σέ δυο ώρες βρέθηκε καί συνελήφθη ή τσιγγάνα. Αύτά συνέβησαν στό Γα
λάτσι.
* ΑΣΦΑΛΩΣ .θά κλαίη καί θά οδύρεται ή νύφη πού έχασε τον γαμπρό άπό
τά χέρια της. Θά πρέπει δμως νά εύγνωμονή τήν ’Αστυνομία πού πρόλαβε καί συνελαβε το γαμπρό τήν προηγούμενη νύκτα τού γάμου, γιατί ήταν διαρρήκτης. ’Έ τσι
η νύφη σώθηκε καί ασφαλώς θά βρή καλύτερη τύχη άπό τό νά παντρευτή ένα σε
σημασμένο διαρρήκτη. Ό παρ’ ολίγον γαμπρός λέγεται Γ. Σαββίδης, ετών 27. Ε ί
χε καταδικασθή σέ δύο έτών φυλάκισι γιά κλοπές. Άπεφυλακίσθη προ 6μήνου.
Τελευταία κατορθώματά του, γιά τά έξοδα τής σελήνης τού μέλιτος, ή διάρρηξις
τριών καταστημάτων τής οδού Πατησίων. Έλεηλάτησε τά καταστήματα Π. Σφή
κα, Α. Ραυτοπούλου καί Β. Ήλιάδη. Άφήρεσε χρήματα, ξυριστικές ηλεκτρικές
μηχανές κλπ.
Ν. Α.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω ν υ μ ικ ά τ ω ν

όδώ ν Α θ η ν ώ ν

κ α τ ’ α λ φ α β η τικ ή ν σειράν.

Μ ελητος.

Πάροδος της όδοΰ Καισαρείας 53, κοντά στή πλατεία «Κ. Κοτζιά» της Ν. Ε λ
βετίας.
Μέλητος είναι ή παλαιοτέρα ονομασία του Ερμαϊκού κόλπου της Σμύρνης,
άναφερεται δέ ύπό του γεωγράφου Έκαταίου, όπως μαρτυρεί 6 Στέφανος Βυζάντιος.
(Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Ν. ’Ιωνία καί στή Ν. Σμύρνη).
Μελιδόνη ’ Α ν τ ω ν ίο υ .

Πάροδος τής όδοΰ Ά σωμάτων 19, κοντά στήν εκκλησία των 'Αγίων Άσωμάτων.
'Ο Ά ν τώνιος Μελιδόνης, Κρής οπλαρχηγός από τό Μελιδόνι Μυλοποτάμου,
ήταν άγωνιστής τής έπαναστάσεως, μυηθείς άπό τούς πρώτους στήν Φιλική Εταιρία.
Τό 1821 έπολέμησε εναντίον των Τούρκων στή Σάμο καί αργότερα στήν Κρήτη,
όπου καί διακριθείς έλαβε τον άνώτατο βαθμό του πεντακοσιάρχου. Τό 1822 κατέ
στρεψε τό οχυρό του Βαθειακοϋ, πλήν όμως διαπληκτισθείς με τον Ροϋσο Βουρδουμπα, εφονευθη α π ’ αυτόν. Μέ τον θάνατό του, διελύθη τό στρατόπεδο καί ή επαρχία
Ά μαρίου κατελήφθη άπό τούς Τούρκους.
Μελίσσου .

Πάροδος τής όδοΰ Πρόκλου 35, κοντά στή πλατεία «Βαρνάβα» τού Παγ
κρατίου.
'Ο Μέλισσος, Έ λλη ν φιλόσοφος άπό τήν Σάμο, ήκμασε τον 5ον π.Χ. αιώνα.
’Εκλεγείς ναύαρχος κατεναυμάχησε τον άθηναϊκό στόλο τό 440 π.Χ. Λέγεται ότι
υπήρξε μαθητής τοΰ Παρμενίδου.
Μ ελιτα ίω ν .

Πάροδος τής όδοΰ Τριών 'Ιεραρχών 70, κοντά στήν εκκλησία τών Τριών 'Ιε
ραρχών.
Μ ελιτεϊς ώνομάζοντο οί κάτοικοι τής Μελίτης, αρχαίου δήμου τών ’Αθηνών,
πού άνήκον κα τ’ άρχήν μέν στήν Κεκροπίδα φυλή (370 π .Χ .), άργότερα δέ στήν Δημητριάδα φυλή (200 π .Χ .). 'Ο δήμος τής Μελίτης εύρίσκετο δυτικά τοΰ ’Έσω Κεραμει-
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κοϋ καί κατελάμβανε σχεδόν ολόκληρη την λοφώδη περιοχή του δυτικού τμήματος
των ’Αθηνών. ’Έλαβε την ονομασία αύτή άπό τό όνομα τής συζύγου του 'Ηρακλέους
τής Μελίτης. Ήταν μια άπό τις περισσότερον πυκνοκατωκημένες περιοχές των
Αθηνών καί είχε πολλούς ναούς καί οικίες έξεχόντων άνδρών.
Μελίτης.
Πάροδος της οδού Κερκύρας 22, απέναντι στο πεδίο του ’Ά ρεω ς (Πολύγωνον).
Πρόκειται για τον αρχαίο ομώνυμο δήμο τών ’Αθηνών. ( Σχετικούς βλέπε άνωτερω οδό Μελιταίων).
Μελιτηνής.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αναγεννήσεως, κοντά στη πλατεία «'Η ρώ ω ν» τής Χα
ραυγής.
'Η Μελιτηνή, άρχαιοτάτη πόλις τής άνατολικής Μ. ’Ασίας καί πρωτεύουσα
ομωνύμου χώρας, σήμερα καλείται Μαλάτια καί έχει τΓερί τ ις 85 χιλιάδες κατοίκους.
Μελπομένης.
Πάροδος τής όδοϋ ’Ανδρομάχης 117, κοντά στο Ταχυδρομείο τής Καλλιθέας.
Ή Μελπομένη, μία τών εννέα μουσών, ήταν ή μοϋσα τής τραγωιδίας. Σύμφωνα
μέ την «Θεογονία» τοϋ Ησιόδου καί τοϋ ’Απολλοδώρου, ήταν κόρη τοϋ Διός καί τής
Μνημοσύνης, μητέρα δέ τών Σειρήνων. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στο Χο?^αργό καί
στη Ν. Χαλκηδόνα).
Μελωδοϋ Κοσμά. (Βλέπε Κοσμά Μελωδοΰ).
Μελωδοΰ Ρωμανού.
Πάροδος τής όδοϋ Βουλγαροκτόνου, στις υπώρειες τοϋ Λυκαβηττού.
'Ο Ρωμανός ό Μελωδός, Εβραίος άπό τήν Κοίλη τής Συρίας, έζησε τον Ε'—
ΣΤ' αιώνα καί ήσπάσθη τον Χριστιανισμό. Συνέθεσε περί τά χίλια κοντάκια, άπό
τα οποία ιδιαιτέρως διακρίνεται τό αφιερωμένο στή γιορτή τώ ν Χριστουγέννων («'Η
Παρθένος σήμερον τον ύπερούσιον τίκτει. . . »). Ό Ρωμανός άπό τήν ποιότητα καί τήν
έκτασι τοϋ έργου του, θεωρείται ώς ό μέγιστος όλων τών χριστιανών ποιητών, γ ι’
αυτό καί ώνομάσθη «Πίνδαρος τής χριστιανικής ποιήσεως». Μέ τήν μελέτη καί τήν
έκδοσι του έργου τοϋ Ρωμανού τοϋ Μελωδοΰ, ήσχολήθη ό καθηγητής τής βυζαντινής
φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών κ. Ν. Τωμαδάκης.
Μεναίχμου.
Πάροδος τής όδοϋ Θεοφιλοπούλου 18, κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα τοϋ
’Ιλισού.
'Ο Μέναιχμος, "Ελλην γεωμέτρης άπό τήν Προικόννησο ή Άλωπεκόννησο, γεν
νήθηκε τό 375 π.Χ. υπήρξε μαθητής τοϋ Εύδόξου καί τοϋ Πλάτωνος καί προετοί
μασε τό έργο τοϋ Έρατοσθένους. Ήσχολήθη καί μέ τήν ’Αστρονομία καί προσεπάθησε νά τελειοποιήση τό σύστημα τών ομοκέντρων σφαιρών τοϋ Εύδόξου. Διετέλεσε
διδάσκαλος τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου καί ήταν άδελφός τοϋ γνωστοΰ γεωμέτρου Δεινοστράτου.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

Μέ τή μελέτη πλουτίζουμε τις γνώ σεις μας

και έτσι

έπιτελοΟμε αποτελεσματικότερα τά καθήκοντα μας ώ ς
αστυνομικοί καί ώς άνθρωποι.

ΘΕΜΑΤΑ^ Τ ΡΟ Χ Α ΙΑ Σ

* ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ του Πειραιώς (διασταύρωσις οδών Π. Ράλλη καί Γρεβενών),
κατα τις 4 π.μ. έγινε σφοδρά σύγκρουσις τών Ι.Χ. 136119 καί 34444. Οί δύο οδη
γοί και επιβώται έν συνόλω έξι άτομα, τραυματίσθηκαν σοβαρά. Τά αυτοκίνητα έ
παυαν τέτοιες ζημιές ώστε απέκλεισαν τήν συγκοινωνία μέχρις οτου ό γερανός τά
σήκωσε καί τά δύο σαν μια μάζα άπό παλιοσίδερα.
* ΕΝΑ ΤΡΟΜΕΡΟ δυστύχημα έγινε στις 4 το απόγευμα στο 48ο χιλιόμετρο
τής εθνικής όδοΰ ’Αθηνών-Λαμίας. "Ενα «Βόλβο» μέ επιβάτες τον Δ. Μιχαλόπούλο,
ετώ ν 30 καί τή γυναίκα του Κυριακή, ετών 22, πήγαινε προς τή Λαμία. ’Έβρεχε
πολύ και στο 48ο χιλιόμετρο τό «Βόλφο» ντεραπάρησε προς τ’ αριστερά μέ αποτέ
λεσμα να βρεθή στο διάζωμα τών αυτοκινήτων πού πήγαιναν προς τήν ’Αθήνα, κά
θετα προς τό δρόμο. ’Εκείνη τή στιγμή πήγαινε προς τήν ’Αθήνα μία «Ό πελ Καραβαν» μέ επιβάτες τον Ν. Δροσόπουλο καί τον I. Κωστή. Τό αυτοκίνητο αύτό
συνεκρουσθη μέ τή «Βόλφο» τόσο δυνατά, ώστε οί επιβάτες καί τών δύο αύτοκινήτω ν, επολτοποιήθησαν κυριολεκτικά. ’Απομένει άνεξήγητο πώς ντεραπάρησε τό
«Βόλφο», για τί στο σημείο αύτό ό δρόμος είναι ίσιος καί δέν δικαιολογείται ένα
τέτοιο ντεραπάρισμα. Δυστυχώς δέν έσώθη κανείς άπό τούς έπιβάτες γιά νά δώση
εξηγήσεις.
* ΕΙΣ ΑΛΛΑ δυστυχήματα έκ τροχοφόρων έτραυματίσθησαν εις τήν περιοχήν
πρωτευούσης : οί Γερ. Ζερβός, ετών 21, φοιτητής, Ά θ. Π. Καραδήμας, ετών 47,
τελωνειακός υπάλληλος, Χρ. Καρκαβούρας, Μαρία Καρκαβούρα, ’Αλεξάνδρα Πιπινέλη, ’Αλεξάνδρα Πολατοπούλου, Ά θ . Κολωνίας, 'Ιρις Ξυλά, Παρ. Κατσούλας,
ετώ ν 41, Στ.Κ. Γίδας, ετών 24, ιδιωτικός υπάλληλος, Ή λ. Α. Ιίουρελάτος, ετών
40, Ρόζα Π. Παπαπανοπούλου, ετών 18, Παν. Γ. Φουντουλάκης, ετών 45,
Φιλ. Βιστάκης, Ά ν τ . Ν. ’Αγαθός, ετών 29, φοιτητής, Μιχ. Μπάκας, Γ. Μιχαηλίδης καί Ζαφ. Ρουσίδης, πιλότοι τής ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας, Άνδρ. Μακρής, έτών 54, Έ μ μ . Δ. Σαλαφατής, ετών 18, Δημ. Ν. Μακρής, έτών 24, μηχα
νικός καί Π.Λ. Ρ αΐσης, έτών 51, ιατρός.
* ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τό 73310 Ι.Χ. αύτοκίνητον, όδηγούμενον ΰπό του Χρ.
Σανίδά, έργοδηγοϋ, παρά τον συνοικισμόν Κορδελιού Θεσσαλονίκης, άνήλθεν έπί τού
πεζοδρομίου καί έπέπεσεν έπί τών διερχομένων. Έφονεύθη 6 ’Αθανάσιος Τρίβιλα,ς, έτών 20, καί ετραυματίσθησαν βαρέως οί Σ. Βοσκόπουλος, έτών 17, Π. Καλαμίτσης έτών 18, Π. Ρουμπινής, έτών 19 καί Κ. Παπαδόπουλος, έτών 26 καί ή
έπιβαίνουσα Άσημούλο. Άγγελίδου.
* ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ του Ο.Α.Σ.Θ., όδηγούμενον ύπό του Π. Φωτιάδη, εις τήν
λεωφόρον Βασ. "Ολγας, παρέσυρε καί έφόνευσε τον Γεώργ. Ναταρλίδην, έτών 55.
ΦΟΡΤΗΓΟ αυτοκίνητο μέ οδηγό τον Χρ. Τσιφλικίδην, εις τον συνοικισμόν
ναυάρχου Βότση, παρέσυρε καί έφόνευσε τόν Κωνσταντίνον Άθανασόπουλον, έ
τώ ν 65.
* ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ τήν 1.30' πρωινήν τής Κυριακής, εις τήν οδόν ΒοχαϊκοϋΖευγολατιοϋ Κορινθίας—έπιβατικό αυτοκίνητο παρέσυρε καί έφόνευσε τούς έπιβαίνοντας μοτοποδηλάτου Γ. Ρίσκαν, έτών 17, καί Ε. Χριστοδούλου, έτών 21.
Ν.Α.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

jF

—Δι’ άποφάσεωις του κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη υλική καί
ηθική άμοιβή εις τον Άρχιφύλακα κ. Αντώνιον Φελουκαντζήν, διότι χάρις είς τήν
διακρίνουσαν αύτόν παρατηρητικότητα καί τάς καταβληθείσας φιλότιμους προσπά
θειας καί τον εξαιρετικόν προς τήν υπηρεσίαν ζήλον του, έπετεύχθη ή επ’ αύτοφώρω
συλληψις του διεθνούς καί επικινδύνου κλέπτου πορτοφολίων Γεωργίου Σκούρτη,
τήν 11/11/1964.
'Ωσαύτως διά τής αυτής άποφάσεως, έπηνέθη ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Κων
σταντίνος Λιολίτσας, διότι χάρις είς τάς ύπ’ αύτοΰ δοθείσας καταλλήλους οδηγίας
καί τοϋ καταστρωθέντος μεθοδικού τρόπου ένεργείας, έπετεύχθη ή συλληψις του
ανωτέρω κακοποιού, όστις ακολούθως, ύποβληθείς ύπ’ αυτού είς έξέτασιν, ώμολόγησε καί έτέρας κλοπάς, αίτινες καί έξιχνιάσθησαν.

m
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ΠΕΝΘΗ

Κωνσταντίνος Τριλιανός
Τήν 2—3—65 άπεβίωσεν είς τό «Τζάνειον» νοσοκομείου είς ό ένοσηλεύετο,
ό έν ένεργεία άστυνόμος Α' Τριλιανός Κωνσταντίνος, υπηρετών είς τήν ’Αποθή
κην 'Υλικού ’Αστυνομίας Πόλεοον ώς διαχειριστής. Τήν
κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην έκ τού ιερού
ναού τής Άναστάσεως Γ' Νεκροταφείου, παρηκολούθησαν άστυνομ,ικαί άντιπροσωπεΐαι, πολλοί άλλοι έν ένερ
γεία καί έν συντάξει άστυνομικοί, ώς καί πλήθος ιδιω
τών τής πειραϊκής καί άθηναϊκής κοινωνίας. ’Εκ μέρους
'τού ’Αστυνομικού Σώματος άπεχαιρέτησε τον νεκρόν
ό άστυνόμος Α' κ. Π. Παπαρρηγόπουλος, ό οποίος έν
μέσω καταφανούς συγκινήσεως τω ν παρευρισκομένων
άπηύθυνε τα εξής :
«Είς εμέ τον συνάδελφον καί φίλον σου άν.ετέθη
τό σκληρόν καθήκον νά σοΰ απευθύνω ολίγα αποχαιρε
τιστήρια νεκρώσιμα λόγια.
’Έφυγες άπό κοντά μας άγαπητέ Κώστα, τόσο
γρήγορα, τόσο άνεπάντεχα. Τίποτα δεν προοιώνιζε ότι
θά έπαιρνες τόσο πρόωρα τό δρόμο γιά τό τελευταίο σου ταξίδι.
Σέ έβλέπαμε υγιή, γεμάτον σφρίγος καί ζωντάνια. ’Αλλά έτσι είναι ή μοί
ρα τού άνθρώπου. Τό άνελέητο δρεπάνι τοϋ χάρου, πολλές φορές πέφτει βαρύ καί
αδυσώπητο έπάνω σέ υπάρξεις πού άκόμη δέν έφθασαν στο χρόνο τής φυσιολογι
κής των φθοράς.
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Ά λ λα τί νά εΐπω μεν, είναι ανεξερεύνητη ή βουλή του Θεού.
'Υπήρξες αγαπητέ Κώστα πράος, σεμνός, άθόρυβος καί εύγενής.
Έ γεννήθης τό έτος 1912 εις τό όμορφο καί γραφικό χωριό Πάμφιλα Λέσβου.
Τό έτος 1937 κατετάγης εις τό Αστυνομικόν Σώμα καί τό έτος 1943 προήχθης εις ύπαστυνόμον. ’Έκτοτε άνήλθες μέ ευκολίαν τις. βαθμίδες τής άστυνομικής ιεραρχίας καί έφθασες εις τον βαθμόν τού άστυνόμου Α' τάξεως, τον όποιον
άλΑοίμονον ήτο τό πεπρωμένο νά μή τον χάρης. Άπέθανες έπάνω εις τάς επάλξεις
του υπηρεσιακού καθήκοντος.
Μ αζί μέ την αστυνομική οικογένεια- τής οποίας άπετέλεις διαλεκτόν στέ
λεχος πενθεί, άπαρηγόρητα καί ή οικογένεια σου, τήν οποίαν τόσο πρόωρα άφησες
ορφανήν.
Ό Θεός άς τήν παρηγορήση.
'Η Εύχή του Καλού Πατέρα άς τήν άκολουθή πά.ντοτε.
Α ιώ νια ή μνήμη σου άλησμόνητε καί καλέ συνάδελφε».
Τά «Α σ τυνο μ ικ ά Χρονικά» εκφράζουν τήν βαθυτάτην λύπην των προς τούς
οικείους τού άποβιώσαντος άστυνόμου A' Κ. Τριλιανου καί εύχονται εις αυτούς
τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
’Ά ς άναπαυθή έν σκηναΐς δικαίων ό αείμνηστος άστυνόμος καί ά.ς είναι έλ^αφρόν τό χώμα τής αττικής γής πού τον έκάλυψε.

Γεώργιος Μαρούλης
Τήν 1—3—65 άπεβίωσεν επίσης ό έν ένεργεία άστυφύλαξ Γεώργιος Μαρού\·ης τού Ιακώ βου. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην εκ τού ιερού ναού
τού Ά γιο υ Παντελ^εήμονος Πειραιώς, παρηκαλούθησαν
ά.ντιπροσωπεΐαι αστυνομικών υπαλλήλων, πολλοί άλλνοι
αστυνομικοί καί πλσήθος ιδιωτών τής πειραϊκής κοινω
νίας.
Ό Γεώργιος Μαρούλτης έγεννήθη τό έτος 1925 εις
τήν νήσον Νάξον. Τό 1945 κατετάγη εις τό Αστυνομι
κόν Σώμα καί έκτοτε έπέδειξε ολον τον άγνόν αύθορμητισμόν του, τήν προσήλωσίν του εις τά ελληνοχρι
στιανικά ιδεώδη καί τό καθήκον του ώς αστυνομικού
όογάνου, διακρινόμενος πάντοτε διά τήν έργατικότητά
του καί διά τά αίσθήμ,ατα φιλαλληλίας, ύπό τών οποί
ων δίεπνέετο. Διά τάς άρετάς του αύτάς ύπερηγαπάτο
τόσον ύπό τών συναδέλφων του, όσον καί ύπό τών
προϊσταμένων του.
Τά «Α στυνο μ ικά Χρονικά» συλΛυποΰνται τούς
οικείους τού έκλιπόντος άστυφύλ^ακος καί εύχονται εις αύτούς τήν έξ ύψους πα
ρηγοριάν. ’Ά ς είναι έλαφρόν τό χώμα πού τον έκάλυψε καί ή μνήμη του αιώνια.

Κάβε

Σάββατο

*Ωρα 12-12.30'μ. μ.
Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή
τής

’Αστυνομίας Πόλεων άπό

τον Ραδιοφωνικό Σταθμό των
Ενόπλων Δυνάμεων.

