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ΕΤΟΣ Γ'. ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1955 ΤΕΥΧΟΣ 5?°ν

Πεντακόσια ολόκληρα έτη μετά την μάχην των Πλαταιών έτέ- 
λουν οί Πλαταιείς μνημόσυνον Οττέρ των πεσόντων διά την ελευθε
ρίαν, ένω οΐ ίδιοι έστέναζον υπό τον ‘Ρωμαϊκόν ζυγόν.

Διά νά μη λησμονήσωμεν τάς ιεράς παραδόσεις μας, διά νά παρα- 
μείνωμεν πιστοί φύλακες των ίερωτέρων επαγγελιών, διά νά ΰπακού- 
σωμεν εις την επιτακτικήν φωνήν τής καρδίας μας έορτάζομεν καί ήμεϊς 
σήμερον τήν 15ην επέτειον τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940.

Δέκα πέντε άκριβώς έτη συμπληρώνονται άπό τής ιστορικής 
έκείνης ήμέρας τής ’Εθνικής μας Άνατάσεως. "Ας φαντασθώμεν τήν 
αυγήν τής ήμέρας έκείνης, κατά τήν όποιαν «ό κύβος έρρίφθη» καί άς 
άναλογισθώμεν τάς εύθύνας μας απέναντι τού "Εθνους μας, άπέναντι 
τής ένδοξου ιστορίας μας.

Τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, διά τήν πάλην, ή όποια έπρόκειτο 
νά διεξαχθή εις τήν ’Αλβανίαν, τά  πάντα ήσαν μυστηριώδη. Μεγάλα 
γεγονότα έλάμβανον χώραν, διαταράσσοντα τήν γαλήνην τής άν- 
Θρωπότητος, ούδεμία αισιόδοξος πρόβλεψης ήτο δυνατή ώς προς τήν 
έκβασιν τού άγώνος, ούδέν τό βέβαιον υπήρχε διά νά στηρίξη τάς 
έλπίδας μας, αλλά οί παλμοί τής καρδίας μας έκτυπούσαν άνυπο- 
μόνως τά στήθη μας καί κύματα τής φλογερωτέρας φιλοπατρίας 
έξεχύθησαν αύθορμήτως, καί τό :

«’Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, έλευθερώσατε τήν Πατρίδα, 
» έλευθερώσατε τά παιδιά σας, έλευθερώσατε τάς γυναΐκάς σας, έλευθε- 
» ρώσατε τούς Ναούς καί τούς τάφους των προγόνων σας. Σήμερον 
» άγωνιζόμεθα ύπέρ πάντων» άντήχησε καί πάλιν, άφύπνισε τήν ήχώ 
των φαραγγιών τής Ελλάδος, κατέπληξε, έδίδαξε καί ένεθουσίασε τόν 
υπέρ τής Δικαιοσύνης καί τής ’Ελευθερίας άγωνιζόμενονκόσμον. Σύσ- 
σωμον τό’Έθνος ήτο ύπερήφανον διά τήν πάλην προς ένα. έπιδρομέα.
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Διήλθον τά σύνορα τής ’Αλβανίας οΐ στρατιώται μας διά νά γίνουν^ 
ή Ελπίς τής ‘Ελλάδος καί μετ’ ολίγον τό Καύχημά της.’Εντός ολίγου 
ή Ελλάς ολόκληρη μετεβλήθη εις ένα άπέραντον στρατόπεδον, μέσα 
εις τό όποιον καί πέριξ τοΰ ιερού Λαβάρου τής ’Ελευθερίας ζητούσε 
ή νά πεθάνη τιμίως ή νά μείνη ελεύθερα, άφού νικήση.

Μητέρες στοργικαί, σύζυγοι καρτερικαί, σεμναί μνησταί, άδελφαί 
καί παιδιά των μαχομένων εμφανίζονται ισάξιοι αύτών καί γενικώ- 
τερον ειχεν άφυπνισθή ή Ελλάς των Θερμοπυλών τού Λεωνίδου καί 
τοΰ Διάκου, τής Κρέσνας καί των Δερβενακίων, τοΰ Σκρά καί τοΰ Μπι- 
ζανίου, διά νά άπωθήση με τήν δύναμιν τού δικαίου την θύελλαν τής 
καταστροφής.

"Απασα ή άνθρωπότης εύθύς ώς ήκουσε τό «ΟΧΙ» συνεκράτησε 
τήν αναπνοήν της καί απορούσε πώς ήμεΐς έτολμήσαμε νά άντιμετω- 
πίσωμε με τήν πενίαν μας, τά  κατώτερα όπλα μας καί τούς ολίγους 
άνδρας μας τον χείμαρρον τών στρατιών, τά τελειότατα όπλα καί 
τάς χιλιάδας τών άρμάτων. Δεν διενοήθη ή άνθρωπότης ότι είχαμε άνα- 
μίξει τό Παρελθόν με τό Παρόν μας καί ότι αν καί εϊμεθα πτωχοί δια- 
θέτομεν τήν άφοβίαν μας πρός τούς κινδύνους καί τό άπέραντον τής 
φιλοπατρίας μας με μίαν φανατικήν καί ’Εθνικήν πίστιν, ότι :

«από μιά ατιμασμένη ζωή, καλλίτερη είναι ή λήθη τού θανάτου».
Οί επιδρομείς άνετράπησαν, επί εξ μήνας άκινητοποιήθησαν καί 

τούτο ακριβώς ήτο ή καταστροφή τους, διότι άνατρέπονται τά  σχέ
δια τοΰ ’Άξονος καί τά  Ηνωμένα ’Έθνη κερδίζουν τόν άπαιτούμενον 
χρόνον. Ή Ελλάς με τήν επί εξ μήνας άντίστασίν της έκαμε ώστε 
νά άφυπνισθοΰν τά λοιπά Κράτη άπό τον λήθαργον, τούς ένεφύ- 
σησε πίστιν πρός τήν ’Ελευθερίαν καί τούς έχάρισε τόν πολύτιμον 
χρόνον νά αναδιοργανωθούν, νά προετοιμασθοΰν καί εν συνεχεία 
νά ανατρέψουν τήν πορείαν τοΰ πολέμου.

’Ιδού, διατί ή 28η ’Οκτωβρίου είναι μία άπό τάς μεγαλειτέρας 
επετείους τής ’Εθνικής Ιστορίας μας. Πολλαί γενεαί έδόξασαν καί έτί- 
μησαν τήν πατρίδα αύτήν, αλλά καί οί άγωνισταί τού λήξαντος πο
λέμου εξ ίσου έδόξασαν καί έτίμησαν τά ιδανικά, τά όποια τοΐς ένε- 
πιστεύθησαν.

Ό ’Αλβανικός αγών θά είναι ό πυρσός, άπό τόν όποιον εις αιώ
νας αιώνων θά ανάβουν οί λαοί τά ταπεινά των κανδήλια, διότι ύπε- 
ρημύνθημεν άνευ υλικών δυνάμεων, άλλά μόνον με τήν ψυχήν, τών 
σχειχειωδεστέρων άξιών τής ζωής, διότι έπολεμήσαμεν διά τήν ζωήν 
ή τόν θάνατον.

Τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, εις τήν χώραν, εις τήν όποιαν έλα- 
τρεύετο καί λατρεύεται ή θεά τής Σοφίας, ή φυτεύσασα τήν ελαίαν, 
άλλά καί ή πάλλουσα τό δόρυ, εις τήν χώραν, εις τήν όποιαν έκελαη- 
δήθησαν τό πρώτον καί έχαλκεύθησαν καί έμεγαλούργησαν τά ώραιό- 
τερα ’Ιδανικά τής ’Ελευθερίας τής Πατρίδος καί τόσων άλλων, έζησαν
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καί πάλιν αί μορφαί, αί όποϊαι χωρούσαι άπό μακρών αιώνων διά μέ
σου δαφνώνων έγραψαν την ένδοξοτέραν ιστορίαν τής άνθρωπότη- 
τος, μορφαί,αί όποϊαι προτιμούν νά κλείουν τά βλέφαρά των έλπί- 
ζουσαιείς μίαν Εθνικήν Αυγήν,παρά νά λησμονήσωσι ότι είναι άπό- 
γονοι ήρώων—ήμιθέων.

Οΐ ίταλοί επιδρομείς δεν επέτυχαν του σκοπού τ ω ν  πολύτιμος 
χρόνος διά τόν "Αξονα παρήρχετο άνεκμετάλλευτος καί ούτω διά νά 
μή συνεχισθή ή άπώλεια τού χρόνου έσπευσαν εϊς βοήθειάν των οί 
Γερμανοί.

Ή Ελλάς καί εις αυτούς άπήντησεν «ΟΧΙ»- τούς επολέμησε με 
γενναιότητα, έγραψε νέας σελίδας δόξης, άλλ’ ούδείς άνθρώπινος νό
μος, ούδεμία ψυχική δύναμις ήτο δυνατόν νά άποτρέψη τάς μηχανο
κινήτους όρδάς των. ΔΓ αύτό καί ή Πατρΐς μας μετά σκληρόν άγώνα, 
τίμιον καί ένδοξον, ύπέκυψε καί ύπεδουλώθη.

Κατεκτήθη ή γη, τήν οποίαν πατώμεν όχι όμως καί ή ψυχή μας 
ούτε καί ή πίστις μας προς τήν Ελλάδα. Πείνα, εξαθλίωσις, δυστυχία 
ήλθον νά μάς πλήξουν. Τό'Ελληνικόν πνεύμα όμως δεν ύπεδουλώθη, 
έζήτησε νά ύποτάξη τήν ύλην καί τήν ύπέταξε, ή ‘Ελληνική ψυχή δέν 
ύπέκυψε, άλλά με άπειραρίθμους τρόπους άντεστάθη διά νά δείξη 
ότι είναι καί ότι θά παραμένη Ελληνική. Με τόν τρόπον, μέ τόν οποίον 
ό καθείς ήδύνατο άντεστάθη εις τήν βίαν καί εις τήν θύελλαν των επι
δρομέων. Τό κίνημα τής άντιστάσεως έχει βεβαίως πολλάς σκιάς καί 
κηλίδας εξ’ αιτίας τής εις τούτο συμμετοχής των κομμουνιστών, τούτο 
όμως δεν μειώνει τήν άξίαν, τήν όποιαν εντός αύτού εύρίσκει ή ‘Ελλη
νική ιδέα. Ώς άλλοι Ίξίωνες, έκτείνοντες τού κάκου τάς χείρας πρός 
τήν ’Ελευθερίαν καί άδοντες τόν ’Εθνικόν ύμνον, έτυφεκίζοντο οί «ελεύ
θεροι δούλοι», τά ύπάρχοντά μας καιόμενα ήσαν θυσία είς τόν βωμόν 
τής ’Ελευθερίας, νέα έρείπια έπεσωρεύθησαν έπί τής νέας αύτής γής 
τής Μαδιάμ, άλλά ή φλόγα τής άποτινάξεως τού ζυγού ώς τό κηρίον 
έτροφοδοτεΐτο άπό τό αίμα μας, άπό τήν ιδίαν τήν ύπαρξίν μας.

Ή άντίστα’σίς μας, αυτή, άλλά κυρίως ή καθυστέρησις τοΰ Άξο- 
νος είς τόν άγώνα τής ’Αλβανίας, έφερον τά άποτελέσματά των μετά 
τέσσαρα έτη. Καταπεπονημένοι οί έχθροί μας άπό τόν χειμώνα, πλευ- 
ροκοπηθέντες άπό τούς Συμμάχους εκείνους, τούς όποιους ό άγών 
μας είς τήν ’Αλβανίαν ένεψύχωσε καί τούς έδωσε τόν χρόνον ΐνα 
προετοιμασθώσιν ύλικώς, ήρχισαν ύποχωρούντες παντού, ήττώμενοι 
καί ή Πατρίς μας, ή γλυκειά μας Ελλάς ήλευθερώθη.

Τότε νέα γεγονότα, νέαι άπειλαί εμφανίζονται διά νά αμαυρώσουν 
τόν άγώνα μας καί τήν δόξαν τούτου, άλλά καί πάλιν οί κατά τρό
πον Ελληνικόν σκεπτόμενοι, αύτοή οί οποίοι αγαπούν τήν πατρίδα 
περισσότερον άπό πάσαν άλλην ιδέαν, νικούν. Νικούν τό μίασμα τού 
θανάτου, νικούν ώς συνεχισταί τοΰ έπους τής ’Αλβανίας, ώς διαιω- 
νισταί τών πολυτιμωτέρων ’Ιδανικών, νικούν διότι είς αύτόν τόν εύ-
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λογημένον τόπον μόνον γνήσιοι "Ελληνες πρέπει νά κατοικούν.
Οίαδήποτε περιγραφή των πολλών καί διαφόρων άθλων των 

αγώνων μας αύτών εις τήν ’Αλβανίαν, εις τά  Όχυρά, είςτήν Κρήτην, 
εις τήν κατεχομένην Ελλάδα, είς τήν Ριγηλήν έρημον, εις τάς δχθας 
τού Ρουβίκωνος,είς τάς νήσους, τάς θαλάσσας και τούς αιθέρας καί είς 
τόν Γράμμον καί τό Βίτσι τελευταίως, είναι περιττή, άφοΰ κάθε στενόν 
έγινε Θερμοπύλαι, κάθε φαράγγι Πλαταιαί καί κάθε πόλις Μεσολλόγι. 
"Ολων των άθλων τούτων άφετηρία είναι ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 
με τό ιστορικόν της «ΟΧΙ».

Ή σημερινή ημέρα δεν είναι μόνον πανήγυρις ’Ελευθερίας καί Δό- 
ξης, δέν είναι μόνον μνημόσυνον ηρώων. Είναι καί σταθμός τοΰ ’Εθνι
κού μας βίου άλησμόνητος, κατά τόν όποιον όφείλομεν νά άναλογι- 
ζώμεθα τάς έθνικάς μας υποχρεώσεις. Μεταξύ αύτών τών ύποχρεώ- 
σεων είναι καί ή ύποχρέωσίς μας νά απελευθερώσω μεν τήν δούλην 
Κύπρον, νά τήν έντάξωμεν είς τάς άγκάλας τής μητρόςτης. Καί πρός 
τόν σκοπόν αύτόν, παύσαντες πλέον νά έπαιτώμεν, τείνομεν ήδη τάς 
χεΐράς μας άξιούντες έπιμόνως. Άξιούντες άπό αύτούς, τούς οποίους 
ό άγών μας ώφέλησε καί ό πολιτισμός μας έδίδαξε. Δέν πρέπει νά παύ- 
σωμεν άξιούντες ώς δικαιούμενοι καί δέν πρέπει επίσης νά παύσωμεν 
άγωνιζόμενοι διά τήν άκεραιότητα τής Χώρας μας, διά τήν διατήρη- 
σιν τού πολιτισμού μας, διά τήν άπελευθέρωσιν δούλων άδελφών μας. 
Ή Θεά Μοίρα μόνον διά τού ολοκαυτώματος καί τών θυσιών επικυ
ρώνει τά επί τής γής δικαιώματα τών άνθρώπων, τούτο δε διά τήν 
Ελλάδα είναι κανών χωρίς εξαιρέσεις, άφού τήν ελευθερίαν μας, τόν 
πολιτισμόν μας, αύτήν ταύτην τήν ύπαρξίν μας τήν όφείλομεν είς τάς 
θυσίας καί είς τό αίμα, τό οποίον άφθόνως έχύσαμεν.

Ή σημερινή επέτειος δέν ενθυμίζει μόνον τήν άναλαμπήν τού 
παρελθόντος, άλλ’ είναι καί δίδαγμα διά τό μέλλον. Δέν ενθυμίζει μό
νον τάς θυσίας μας, άλλά καί μάς παρορμά πρός τό καθήκον καί κατά 
τήν ειρηνικήν ζωήν. Μάς λέγει ότι είς τήν σύρραξιν μεταξύ τών δύο 
διαφόρων ιδεολογιών, αί όποΐαι διασταυρώνουν τά ξίφη των, ή Ελ
λάς πρέπει νά παραμείνη ’Ελληνική,νά διατηρήση τήν ένστικτον προ
γονικήν της δύναμιν.

Είς τούς χρυσαετούς τής ’Αλβανίας, οί όποιοι δέν ύπάρχουν 
πλέον είς τήν ζωήν, τά  πνεύματά των όμως εύρίσκονται μεταξύ ή μών ο
φείλεται πάσα δόξα καί πάσα τιμή."Ολοι τωνέτάφησαν ύπό τήν σινδόνα 
τής Δόξης. Οΐ στρατιώται ουτοι τού Καθήκοντος, είς τούς Ούρανούς 
συναντούν τούς Ήρωας τών άπό χιλιετηρίδων άγώνων μας καί τούς 
ατενίζουν μέ ύπερηφάνειαν, διότι μέ τό παράδειγμά των ώκοδόμησαν 
καλλιμάρμαρον τόν Ναόν τής ’Ελευθερίας καί έθεσαν ισχυρά τά θεμέ
λια μιάς γενικής νίκης τών ελευθέρων άνθρώπων.

28η ’Οκτωβρίου 1940. Ή Ελλάς έκινητοποιήθη. 'Ύψωσε τό τερά
στιον άνάστημα τής ιστορίας της διά νά προστατεύση τόν πολιτι-
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ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

IV. ΜΙΑ ΜΑΚΑΒΡΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΗΔΕΙΑΣ 
ΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

42. —Ή  σκηνοθεσία τής κηδείας των θυμάτων.
43. —Τελευταία'προπαραακευή γ ια  την επ ίθεση κατά των ’Αθηνών.
44. —Τά προβλεπόμενα εις Άθι'/νας κέντρα άντιστάσεως έθνικο- 

φρόνων δυνάμεων κατά  των κομμουνιστών.
45. —Σχέδιον έπιθέσεως των κομμουνιστών κατά  τών ’Αθηνών. 

** *
42. "Οπως προέβλεψαν οί όργανωταί του παράνομου συλλαλητηρίου της Κυ

ριακής (3 Δεκεμβρίου 1944), προεκλήθησαν κατά τούτο αιματηρές συγκρούσεις 
μέ θύματα άστυνομικούς καί διαδηλωτάς.

Οί κομμουνισταί έξεμεταλλεύθησαν μέδλα τά μέσα την κατάσταση πού είχε 
δημιουργηθή.

Οί εφημερίδες δεν κατώρθωσαν νά έκδοθοΰν λόγω άπεργίας τών τυπογρά
φων. Καί μόνον ό «Ριζοσπάστης» έξεδόθη, πού μέ χτυπητούς τίτλους έξήγειρε το 
λαό κατά τών νομίμων του Κράτους αρχών, μέ τά γνωστά κομμουνιστικά συνθήματα 
μίσους.

Ό  ραδιοφωνικός σταθμός δέν λειτουργούσε λόγω τής άπεργίας τών υπαλλή
λων τής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας καί έτσι ό λαός δέν ήταν δυνατό νά ένημερωθή σχε
τικά μέ τά γεγονότα τής Κυριακής καί τούς υπαίτιους γ ι’ αύτά.

’Απ’ εναντίας ό κομμουνιστικός παράνομος μηχανισμός έτέθη σέ λειτουργία. 
Τά χωνιά πού έχρησιμοποιοΰντο ώς μεγάφωνα κατά χιλιάδες σέ κάθε συνοικία καί 
σέ κάθε γωνιά δρόμου, πλαισιωμένα μέ τούς καθοδηγητάς καί μέ γραφτά τά συνθή-

σμόν τών λαών. Μηδέποτε παραβιάσασα ξένα εδάφη ή έπιβουλευ- 
θεΐσα ξένα ιδεώδη δέν ήτο δυνατόν ν’ άνεχθή παραβίασιν τών ΐδικών 
της. Καί συνδεθέντα τό παρελθόν της μέ τό παρόν έδημιούργησαν την 
πεποίθησιν. Ή ούτω δημιουργηθεΐσα πεποίθησις καί τό δίκαιον τοΰ 
άγώνος έτροφοδότησαν τους πάντας μέ τόλμην καί έδόθη εις ολόκλη
ρον τον κόσμον τό παράδειγμα καί έζωγρσφίσθη ζωηρώς ή εΐκών 
του πραγματικού ήρωος.

28η ’Οκτωβρίου 1940.
«Ούτε μια φούχτα άπό τό χώμα μας δέν δώσαμε καί ούτε μιά 

σταλαματιά άπό τά νερά μας». Διατί; Διότι ή Ελλάς ποτέ δέν πεθαί
νει, ούτε περιπίπτει εϊς λήθαργον. Κατά την περίοδον τής ειρήνης δημι
ουργεί πολιτισμούς καί κατά την περίοδον τών πολέμων δημιουργεί 
έπη. Κ. Ν.
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ματα τά όποια έξήγγελλαν, έδηλητηρίαζαν συστηματικά όσο μπορούσαν περισσό
τερους άνθρώπους τοΰ λαοϋ καί νέους.

Άλλα τό πιο χτυπητό γεγονός της ημέρας αυτής (Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου 
1944) ήτο μια μακάβρια σκηνοθεσία κηδείας, δήθεν θυμάτων τής 3ης Δεκεμβρίου.

Οί κομμουνισταί πήραν διάφορα πτώματα άκόμη καί έθνικιστών, πού τούς 
δολοφόνησαν τη νύχτα τής 3ης προς την 4 Δεκεμβρίου καί τά έβαλαν σέ φέρετρα. 
Μάλιστα χρησιμοποίησαν άκόμη καί κενά φέρετρα γεμισμένα μέ πέτρες. "Ετσι δη
μιούργησαν μιά μακάβρια πομπή, κατά τήν όποιαν ένας όχλος άλλοπρόσαλλος κρα
τώντας στά χέρια τά φέρετρα γύριζε τούς κεντρικούς δρόμους των ’Αθηνών. Μαυ- 
ροφορεμένες γυναίκες πού μέ τή βία στρατολογήθηκαν, θρηνολογούσαν καί έλεγαν 
διάφορα μοιρολόγια. Ά λλες ομάδες κοριτσιών μέ στεφάνια, μέ μαύρες σημαίες μέ 
εκδικητικές έπιγραφές, μέ φωνές, μέ βρισιές κατά τών άστυνομικών καί τών ’Αρχών 
καί μέ κάθε άλλη άσχημιά πλαισίωναν τή μακάβρια πομπή.

"Οταν ή πομπή αύτή περνούσε άπό τό κατάστημα τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως 
’Αθηνών, όλος ό συρφετός μέ σφιγμένες τις γροθιές ξέσπασε προς τούς αστυνομι
κούς, πού ήσαν φρουροί, σέ άπειλές καί σέ βρισιές μέ τό σύνθημα «θάνατος στούς 
Μ—ουραντάδες», ((θάνατος στούς φασίστες» κλπ.

Οί άστυνομικοί είχαν έντολή νά τηρήσουν ψύχραιμο καί άπαθή στάση. ’Έτσι 
ή πομπή έφτασε στήν πλατεία τού Μνημείου του ’Αγνώστου Στρατιώτου, όπου γονά
τισαν καί μέ σφιγμένες γροθιές έψαλλαν διάφορες νεκρώσιμες Σλαυϊκές μελωδίες.

Κατόπιν έπέστρεψαν προς τήν 'Ομόνοια.
Μέ τον τρόπο αυτό τήν ήμέρα έκείνη, 4 Δεκεμβρίου 1944, διετηρήθη μέχρι 

τις μεταμεσημβρινές ώρες μιά άτμόσφαιρα άγωνιώδους άνησυχίας στήν ’Αθήνα, 
όπου είχαν φθάσει καί ειδήσεις άπό τον Πειραιά γιά τήν κατάληψη όλων τών ’Αστυ
νομικών Τμημάτων καί τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.

Ό  καιρός εθεωρήθη πλέον άπό τούς ήγέτες τών κομμουνιστών κατάλληλος 
γιά τήν τελική έπίθεση προς κατάληψη τών ’Αρχών στήν πρωτεύουσα καί εγκαθί
δρυση τής κομμουνιστικής δικτατορίας.

43. Με τά τήν ουσιαστική κατάκτηση τοΰ Πειραιώς, κατά τά ξημερώματα 
τής Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου, τό θέμα τό όποιον έτίθετο προ τών ηγετών τού στα
σιαστικού πλέον ΕΛΑΣ ήταν ένα κυρίως: ή κατάκτηση τήςΈλληνικής Πρωτεύου
σας.

Δέν πρέπει νά κρύβουμε τήν πραγματικότητα. Ούσιαστικά, ή κατάκτηση τών 
’Αθηνών άπέμενε μόνον, κατά τις πρώτες εκείνες ήμέρες τοΰ Δεκεμβρίου γιά νά κυ
ριαρχήσουν οί κομμουνισταί ολόκληρης τής Ελλάδος καί νά επιβάλλουν μέ 
τή βία τή δικτατορία. Πολύμηνος συστηματική εργασία, πού άρχισε έπί 
Γερμανοκρατίας καί διεξήχθη χωρίς ούσιαστική άντίδραση άπό μέρους τών 
Γερμανών εϊχεν έπιτρέψει στον ΕΑΑΣ νά κυριαρχήση δυναμικώς σ’ όλη τήν 
Ελλάδα σχεδόν.Τά μόνα μέρη όπου δέν είχεν επικρατήσει ήσαν αί Άθή- 
ναι καίό Πειραιεύςκαί μικρή γύρω στις πόλεις αύτές περιοχή, ή "Ηπειρος όπουύπήρχε 
αμφίβολη άλλωστε καί άσταθής έπικράτηση τού Στρατηγού Ζέρβα, μερικές νήσοι 
τού Αιγαίου, τις όποιες είχεν εκκαθαρίσει ό 'Ιερός Λόχος, ή Κέρκυρα καί ή Λευκάδα, 
οί μόνες άπό τάς Ίονίους νήσους όπου διετηρεΐτο τό Κράτος τοΰ Νόμου. ’Αλλά καί 
ή Λευκάδα έπεσε στά χέρια τοΰ ΕΑΜ, κατά τις τελευταίες ήμέρες.

Βέβαια υπήρχαν μερικά ’Αγγλικά στρατεύματα στή Θεσσαλονίκη, τό Βόλο, 
τάς Πάτρας, τήν Κόρινθο και μερικές άλλες πόλεις. Ά λλ ’ ή δύναμή τους ήταν τόσο 
μικρή ώστε νά μή μπορούν ν’ άντιτάξουν θετική άντίσταση στις δυνάμεις τού ΕΛΑΣ. 
"Οπως είπεν άλλωστε ό "Αγγλος Πρωθυπουργός κ. Τσώρτσιλ, στο λόγο του τής 
18ης ’Ιανουάριου ενώπιον τής Βουλής τών Κοινοτήτων, ή κατανομή τών ολίγων 
Βρεταννικών δυνάμεων στήν Ελλάδα είχε γίνει μακριά άπό κάθε στρατιωτικό κρι
τήριο, μέ μοναδικό σκοπό νά διοχετεύσουν καί νά διανείμουν τά παρά τών φίλων
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τής Ελλάδος άποστελλόμενα τρόφιμα στον πεινώντα Ελληνικό Λαό. ~Ησαν δηλαδή 
οί ’Άγγλοι στρατιώτες μάλλον τμήματα υπηρεσίας της ΕΜ—ΕΛ, παρά στρατιω
τικές δυνάμεις συγκεκροτημένες γιά τη διεξαγωγή έπιχειρήσεων.

Είχαν επομένως εκτιμήσει ορθά τήν κατάσταση οί στρατιωτικοί ηγέτες τοϋ 
κινήματος όταν άπεφάσισαν δτι πρώτος, αν δχι μοναδικός τους σκοπός, έπρεπε νά 
είναι ή κατάκτηση τών ’Αθηνών καί δτι κατά συνέπειαν θά έριχναν δλο τό βάρος 
τών δυνάμεών τους στή «Μάχη τών ’Αθηνών». ’Εάν κέρδιζαν αυτή τή μάχη, έφαν- 
τάζοντο δτι θά πετύχαιναν τήν άπομάκρυνση τών ’Αγγλικών στρατιωτικών δυνά
μεων άπό τήν 'Ελλάδα καί τότε, ώς κυρίαρχοι του Ελληνικού Κράτους, θά προχω
ρούσαν εύκολα στήν έκκαθάριση εκείνων τών στοιχείων πού θά έμεναν πλέον ώς «φω- 
ληές άντιστάσεως» στήν "Ηπειρο καί μερικές νήσους, ένώ ταυτόχρονα θά είχαν καί 
τό δικαίωμα νά άπαιτήσουν τήν άπομάκρυνση, αν δχι τή σύλληψη καί τήν εκτέλεση, 
δλων τών στοιχείων πού δέν τούς άρεσαν στον πολεμικό στόλο τής Ελλάδος, στήν 
άεροπορία της, στις στρατιωτικές δυνάμεις (ταξιαρχίες καί 'Ιερό Λόχο) καί στά 
Σώματα ’Ασφαλείας.

Έάν πάλιν έχαναν τή «μάχη τών ’Αθηνών», τότε βέβαια θά έπρεπε νά ανα
θεωρήσουν δλα τους τά σχέδια καί νά καταφύγουν πάλι στήν παληά τακτική τών 
παρελκύσεων, τών πολιτικών ελιγμών, τών μηχανορραφιών. ’Αλλά τό ενδεχόμενο 
μιας τέτοιας άποτυχίας ούτε κάν τό Ιλάμβαναν ύπ’ δψει, δπως άλλωστε καί έδήλω- 
σαν στους διστάζοντας «συναγωνιστές», κατά τή συνεδρίαση τής Κεντρικής ’Επι
τροπής τού ΕΑΜ τό μεσημέρι τής 2 Δεκεμβρίου. Είχαν τόσο καλά καταστρώσει 
τά σχέδιά τους, είχαν συγκεντρώσει τόσο ισχυρές δυνάμεις γύρω καί μέσα στήν ’Α
θήνα, είχαν τόσο πλήρη επάρκεια οπλισμού καί πυρομαχικά, είχαν απέναντι τους 
ουσιαστικά τόσο λίγες έχθρικές δυνάμεις, ώστε νά μή δέχωνται οΰτε νά συζητήσουν 
τήν πιθανότητα τής ήττης των στή μάχη τών ’Αθηνών.

44. ’Έχουμε ύπ’ δψει μας σχεδόν πλήρες τό σχέδιο τής μάχης τών ’Αθηνών, 
δπως τό είχαν καταστρώσει οί ήγέτες τού ΕΛΑΣ, άπό μερικά έγγραφα πού κατε- 
σχέθησαν στο κομμουνιστικό στρατηγείο τής Κυψέλης καί άπό τις καταθέσεις συλ- 
ληφθέντων αξιωματικών τού ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα μέ τό σχέδιο αυτό οί άντίπαλες δυνάμεις, οί όποιες θά έπρεπε νά
εξουδετερωθούν, ήσαν αί έξής :

Ιον) Τά διάφορα ’Αστυνομικά Τμήματα τών Αθηνών, τών οποίων οί άνδρες, 
άλλοτε άοπλοι, είχαν τελευταία έξοπλισθή μέ λίγα μόνον ελαφρά αυτόματα δπλα 
καί τών οποίων τήν έξόντωση οί κομμουνισταί δέν προέβλεπαν δυσχερή. 2ον) 'Η 
Γενική ’Ασφάλεια, στήν όδό Στουρνάρα καί τό Μηχανοκίνητο Τμήμα της, στήν όδό 
Πατησίων καί Γ' Σεπτεμβρίου, τών όποιων ό οπλισμός ήταν κάπως καλλίτερος καί 
δπου οί κομμουνισταί περίμεναν σθεναρώτερη άντίσταση. 3ον) Τό Σύνταγμα Χω
ροφυλακής στοΰ Μακρυγιάννη, τό Τμήμα Μεταγωγών στήν όδό Νικοδήμου, ή Ειδική 
’Ασφάλεια στήν όδό Γ' Σεπτεμβρίου, ή Σχολή Χωροφυλακής στούς ’Αμπελοκήπους 
καί διάφορα άλλα μικρότερα τμήματα χωροφυλάκων σ’ άλλα σημεία τής πόλεως. 
Καίτοι ό οπλισμός τών άνδρών αυτών κάθε άλλο παρά πλούσιος ήταν, οί κομμουνι- 
σταί γνώριζαν δτι θά συναντούσαν τήν πιο πείσμονα άντίσταση. Γι’ αυτό τό λόγο 
προέβλεπαν τήν έναντίο τους συγκέντρωση τών ΐσχυροτέρων τους δυνάμεων, άφοΰ 
θά εξουδετέρωναν τά ’Αστυνομικά Τμήματα. 4ον)'Η  ’Ορεινή Ταξιαρχία, καλλίτερα 
ώπλισμένη άπό κάθε άλλη νομιμόφρονα δύναμη, ή οποία θά έπρεπε ν’ άποτελέση 
τήν τελική καί μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση τών Έλασιτών.

Πρέπει νά τονισθή δτι, μέσα στο άρχικό σχέδιο τών κομμουνιστών γιά τή μάχη 
τών ’Αθηνών, άνεφέρετο ρητώς δτι δέν έπρεπε νά γίνη καμμιά έπίθεση κατά τών 
’Αγγλικών στρατευμάτων, γιατί είχαν τήν ελπίδα δτι θά άποφεύγετο ή ένοπλη σύρ
ραξη μέ τούς "Αγγλους.

45. Γιά τή διεξαγωγή τών επιχειρήσεων αυτών οί κομμουνισταί προέβλεπαν
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ώς κύριο σχέδιο τήν έπίθεση άπο τούς συνοικισμούς προς το κέντρο. Τούτο ήτο φυ
σικό, γιατί στους συνοικισμούς καί σ’ ώρισμένες συνοικίες των ’Αθηνών είχαν τις 
καλλίτερα κατηρτισμένες «άχτΐδες» τους, γιατί εκεί είχαν άποθηκεύσει τα όπλα καί. 
τά πυρομαχικά τους, γιατί εκεί είχαν διεισδύσει καθ’ όλην τήν διάρκεια τού Νοεμ
βρίου ολόκληρες χιλιάδες ένοπλων Έλασιτών.

Γι’ αυτό τό λόγο, έφρόντισαν άπο τήν Ιην Δεκεμβρίου νά άπομακρύνουν καί 
τά εκλεκτότερα στελέχη τους καί τά σημαντικώτερα έγγραφα των άρχείων τους άπο 
τά κτίρια πού κατείχαν στο κέντρο των ’Αθηνών. ’ Ησαν άρκετά τά κτίρια αύτά καί 
ιδίως τά γραφεία τού ΕΑΜ στο κτίριο τής ’Εθνικής ’Ασφαλιστικής Εταιρείας, τά 
κεντρικά γραφεία τού Κομμουνιστικού Κόμματος στήν όδό ’Όθωνος, το Στρατηγείο 
τού Α' Σώματος Στρατού στήν οδό Βησσαρίωνος. Πράγματι τή νύχτα τής 1ης 
προς τήν 2αν Δεκεμβρίου καί χωρίς κανείς σχεδόν νά το άντιληφθή, διάφορα φορτηγά 
αύτοκίνητα καί καρροτσάκια άκόμη μετέφεραν άφ’ ενός μέν τά όπλα καί τά πυρομα
χικά, άφ’ έτέρου δέ τά άρχεϊα στά μέρη πού είχαν καθωρίσει. Άπέμειναν όμως καί 
έπειτα μέσα στά κτίρια αύτά μερικές δεκάδες άποφασισμένων κομμουνιστών μέ 
άρκετά όπλα καί πυρομαχικά, άφ’ ενός μέν γιά νά παραπλανήσουν τις αρχές, ώς προς 
τούς πραγματικούς σκοπούς τών στασιαστών, άφ’ έτέρου δέ γιά ν’ άπασχολήσουν 
όσο καιρό περισσότερο θά μπορούσαν νομιμόφρονες δυνάμεις, πού δέν θά ένωχλοΰ- 
σαν έτσι τούς στασιαστάς στούς κυρίως άντικειμενικούς σκοπούς τους.

’Από τις ύπάρχουσες πληροφορίες φαίνεται, ότι κέντρον τής όλης διευθύνσεως 
τού στασιαστικού κινήματος ήταν ή Κυψέλη. ’Εκεί έγκατεστάθη έπίσης άπο τήν 
πρώτη ήμέρα τό Στρατηγείο τών Έλασιτικών επιχειρήσεων γιά τάς ’Αθήνας, στό 
« ’Ίλιον—Τρωάς». ’Εκεί συνεδρίασε σέ ένα σπίτι τής οδού Κυψέλης ή ’Εκτελεστική 
’Επιτροπή τού Κομμουνιστικού Κόμματος, στις 6 Δεκεμβρίου. Σημασία έπίσης 
άπέδιδαν οί κομμουνισταί καί στήν Καλλιθέα, όπου θά έπρεπε νά συγκεντρώσουν 
πολλές δυνάμεις γιά νά έπιχειρήσουν τις άλεπάλληλες έξορμήσεις τους κατά τού 
Συντάγματος Χωροφυλακής στοΰ Μακρυγιάννη, άπο τό όποιον έπρόβλεπαν μεγάλη 
άντίσταση.

Γι’ αυτό τό λόγο άρχισε στις περιοχές αύτές ή έκδήλωση τών στασιαστικών 
προθέσεων τών κομμουνιστών πολύ ένωρίτερα, παρά σ’ όποιοδήποτε άλλο μέρος τής 
πόλεως.

’Έτσι άπο τής 9ης πρωινής τής Κυριακής 3 Δεκεμβρίου, ήτοι άκόμη προ τού 
συλλαλητηρίου τής πλατείας τού Συντάγματος καί προ τών αιματηρών γεγονότων 
τού μνημείου τού ’Αγνώστου Στρατιώτου, ένοπλοι Έλασΐτες έτοποθετήθησαν στά 
ύψώματα καί στά σπίτια γύρω άπο τό Ζ' ’Αστυνομικό Τμήμα, παρά τήν πλατεία 
Κυψέλης καί άπηγόρευσαν τήν έξοδο ένοπλων άστυφυλάκων. ’Έτσι οί άνδρες τού 
Τμήματος αύτοΰ βρέθηκαν ουσιαστικά άποκλεισμένοι, πριν έκραγή άκόμη τό καθ’ 
αυτό κίνημα στήν άλλη πόλη.

’Επίσης κατά τις ένδεκα τό πρωί τής ιδίας ήμέρας ισχυρή ένοπλη δύναμη Έλα- 
σιτών περικύκλωσε τό ΙΑ' ’Αστυνομικόν Τμήμα Καλλιθέας καί μέ τά όπλα προτε
ταμένα ζήτησε τήν παράδοση τού οπλισμού τού Τμήματος. Ό  Διοικητής του ήρ- 
νήθη κατηγορηματικά νά ύποκύψη στον έκβιασμό αύτό καί έτσι κατά τις εσπερινές 
ώρες οί Έλασΐτες άπεσύρθησαν.

Τά γεγονότα αύτά άνεφέρθησαν άμέσως στήν Κυβέρνηση, ή οποία είχεν έτσι 
τις άναντίρρητες πλέον άποδείξεις τής ούσιαστικώς έκραγείσης στάσεως. Οί πληρο
φορίες αύτές άνεκοινώθησαν καί στον άρχηγό τών Βρεταννικών δυνάμεων Στρα
τηγό Σκόμπυ, ό όποιος τις μετεβίβασε στήν Κυβέρνησή του. (Συνεχίζεται)



ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΜΟΚΟΠΙΔΩΝ
(ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ)

Ύ π ο  χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ
Τ. Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. —"Ελλειψις ’Ιατροδικαστικής εν τή  αρχα ία  Έ λλάδι.
2. —'Ιστορικόν, 'Ερμοκοπιδών κα ί Έ λευσινίων Μ υστηρίων.
3. —Συντριβή Έρμων κα ί δ ιακωμώδησις Μυστηρίων.
4. —Ά ντίόρασ ις Δήμον ’Αθηναίων.
5. —Α ποκαλύψεις Διοκλείδου κα ί απ ευκτα ία  εκ τούτων.
6. —Ή  νυν ένέργεια τής άνακρίαεως έπ ί παρόμοιας περιπτώσεως.
7. —’Ενέργεια πραγματογνωμοσύνης καί ώφέλειαι εκ τούτης.

*
* *

1 .  Έ λλε ιψ ις  ’ Ιατροδικαστικής έν τή αρχαία Έ λλάδι.

'Η ’Ιατροδικαστική άποτελεΐ τον φωτεινόν καθοδηγητήν τής άνακρίσεως 
επί πλείστων υποθέσεων ποινικής κυρίως φύσεως, άλλα καί άστικής τοιαύτης. Διά 
τοϋτο ό Νόμος, δι’ ώρισμένων άρθρων τής Ποινικής Δικονομίας, συμβουλεύει δπως 
ό Δικαστής προσφεύγη προς διαφώτισίν του εις πραγματογνώμονας καί έν άναλόγω 
προς τήν άφορώσαν ήμάς ύπόθεσιν των Ερμοκοπιδών εις ΐατροδικαστάς. (Περί 
των Ερμοκοπιδών θά όμιλήσωμεν κατωτέρω).

'Η τοιαύτη δι’ επιταγής ή παραινέσεως προς τούς Δικαστάς έπίκλησις τής 
Ιατροδικαστικής δέν υπήρχε κατά τήν άρχαιότητα. Μόλις άπό του ’Ιουστινιανού, 
έν τώ Σώματι Νόμων, άναφέρεται διά πρώτην φοράν δτι προς διασάφησιν δικα
στικών τινων υποθέσεων πρέπει νά ζητήται ή γνωμοδότησις ιατρού.

Λόγω τούτου δέν υπήρχε κατά τήν άρχαιότητα οΰτε ’Ιατροδικαστική ώς ει
δική έπιστήμη, οΰτε ίατροδικασταί. 'Ο Δικαστής άνέμενε νά διαφωτισθή έκ μαρτυ
ριών πλειστάκις διά βασάνων έξαχθεισών καί άνευ έλέγχου τής άξιοπιστίας τού 
μάρτυρος. Έξητάζοντο βεβαίως οί ιατροί ώς μάρτυρες, εις υποθέσεις καθ’ ας εΐ- 
χον λάβει μέρος εις ιατρός, άλλ’ έξητάζοντο ώς άπλοι μάρτυρες καίτοι εις τήν 
μαρτυρίαν των άπεδίδετο μεγαλυτέρα σημασία παρά εις τήν τών άλλων.

'Η ’Ιατροδικαστική ώς νϋν ένεργείται, κατόπιν δηλαδή ειδικής διά τήν έκά- 
στοτε ύπόθεσιν έντολής τής Άνακριτικής ’Αρχής, είναι άπογέννημα τών τελευταίων 
αιώνων, διεκδικοϋσι δέ τήν προτεραιότητα πολλά έθνη, ώς ή Γερμανία διά τής νομο
θεσίας Καρολίνα, ή Γαλλία διά τού Ambroise Pare, ή Ιταλία διά τών Fedeli, Zac- 
chias κ.λ.π.

Κατά τήν Ελληνικήν άρχαιότητα, ώς είπομεν, δέν ύπήρχεν ’Ιατροδικαστική 
ώς κλάδος ιδιαίτερος, διαφωτιστικός τής Δικαιοσύνης. 'Υπήρχον βεβαίως ιατροί 
διά τής μεγάλης, αύτών παρατηρητικότητος διακρίναντες ιατροδικαστικά σημεία 
καί νϋν είσέτι έκτιμώμενα (Γαληνός κ.λ.π .) δέν είχεν δμως σχηματισθή ’Ιατροδι
καστική ’Επιστήμη, διό ή Δικαιοσύνη δέν προσέφευγεν εις ’ΐατροδικαστάς προς 
διαφώτισίν της. Λόγω τούτου, έσφαλμένη ήτο πολλάκις ή κρίσις τού Δικαστοΰ καί 
έσφαλμένα τά πορίσματά του, μέ άποτελέσμ^τα τραγικά πολλάκις. Τοϋτο δέ διότι 
ή Δικαιοσύνη έστηρίζετο έπί άνελέγκτων μαρτυριών, τήν άξιοπιστίαν τών οποίων 
νϋν ή Δικαιοσύνη φροντίζει νά έλέγχη καί άλλως καί διά καταλλήλου ιατροδικαστι
κής πραγματογνωμοσύνης.

2. 'Ιστορικόν, Ερμοκοπιδών καί ’Ε λευσινίων Μ υστηρίων.
Γεγονός τραγικόν έσφαλμένης κρίσεως έξ άπολύτου πεποιθήσεως εις μαρτυ-
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ρίαν άτόμου τενός, άνελέγκτως γενομένην πιστευτήν, υπήρξε το έν ταίς άρχαίαις 
Άθήναις διαδραματισθέν έπεισόδιον τής δίκης των Έρμοκοπιδών, περί ών όφείλο- 
μεν νά κάμωμεν είσήγησίν τινα.

Εις τάς άρχαίας ’Αθήνας συνειθίζετο νά τίθενται προ των οικιών ή καί εις διά
φορα σημεία των οδών καί δη εις διασταυρώσεις αυτών, προτομαί του Θεού 'Ερμου, 
άπλαΐ συνήθως, ενίοτε δέ διπλαΐ, ώς είναι οί Ιν τώ Παναθηναικώ Σταδίω άνευρε- 
θέντες καί νϋν παρά τήν σφενδόνην στηθέντες. Έθεωροϋντο δέ οί Έρμαΐ ώς προ- 
στάται ού μόνον τής οικογένειας,προ τής οικίας τής οποίας είχον στηθή, άλλά καί 
τής πόλεως ολοκλήρου διό σέβας μέγα επέβαλλε τήν διατήρησιν τών Έρμών ακε
ραίων.

Έ ξ άλλου είναι γνωστόν ότι είς τάς ’Αθήνας έλατρεύετο ή Θεά Δήμητρα καί 
εις αύτήν καί τήν κόρην της Περσεφόνην είχον άφιερωθή τά Έλευσίνια Μυστήρια. 
'Η τέλεσις τών Μυστηρίων τούτων άπετέλει έορτήν έπίσημον δι’ ολόκληρον τήν 
πόλιν, οί δέ ολίγοι μυούμενοι είς αύτά, ύπεχρεοΰντο νά κρατούν μυστικά όσα έδιδά- 
χθησαν καί έ'μαθον κατά τήν μύησιν.

Πάσα προσβολή τών Έρμών καί πάσα προσβολή τών Έλευσινίων μυστηρίων, 
έθεωρεϊτο ώς προσβολή τής πόλεως ολοκλήρου, άξιοτιμώρητος λίαν.

3. Συντριβή Έρμών καί διακωμώδησις Μυστηρίων.
Τοιαύτη προσβολή τής πόλεως, άφ’ ένός μέν διά τής συντριβής τών Έρμών, 

άφ’ ετέρου δέ διά διακωμωδήσεως τών Έλευσινίων μυστηρίων, έγένετο κατά τό 
έτος 415 π.Χ. καί περί μήνα Θαργηλιώνα (περίπου 11 Μαΐου μέχρι 8 ’Ιουνίου) ύπό 
τάς εξής συνθήκας :

Οί ’Αθηναίοι προς βοήθειαν δήθεν τών έν Σικελία συμμάχων των Έγεσταίων, 
πράγματι δέ, παρασυρόμενοι ύπό του ’Αλκιβιάδου, προς κατάκτησιν πάσης τής Σι
κελίας, διωργάνωσαν μεγάλην έκστρατείαν μετά πολυαρίθμου στρατού καί έπιβλη- 
τικοΰ στόλου.

Τάς παραμονάς όμως τής άναχωρήσεως του στόλου, νύκτα τινά, ( ')  οί πλεΐ- 
στοι τών Έρμών τής πόλεως συνετρίβησαν κατά τό πρόσωπον ύπό άγνώστων. Τό 
γεγονός τοϋτο συνετάραξε τούς πολίτας καί έπεκηρύχθησαν ούτως είπεΐν, οί άγνω
στοι έγκληματίαι. Ή  συγκίνησις δέ τής πόλεως έπετάθη έκ τής καταγγελίας οτι 
υπό πολλών, αριστοκρατών , κατά τό πλεΐστον, διεκωμωδοϋντο τά Έλευσίνια Μυστή
ρια, εύλόγως δέ ύπετέθη ότι είς τά αύτά άτομα ώφείλοντο καί ή συντριβή τών Έρμών 
καί ή διακωμώδησις τών Μυστηρίων.

Τό πολύ πλήθος έθεώρησε τά γενόμενα ώς κακόν οιωνόν διά τήν έκστρατείαν 
προς τήν Σικελίαν καί ώς προσβολήν τού Θρησκευτικού αισθήματος, άλλά καί ώς 
έκδήλωσιν τών ολιγαρχικών προς άνατροπήν τού δημοκρατικού πολιτεύματος. Δέν 
αποκλείεται δέ τήν θρησκευτικήν διέγερσιν τού πλήθους νά ύπέκαυσε τό πανταχοΰ 
καί πάντοτε, καθ’ όλας τάς έποχάς, πανίσχυρον ίερατεΐον.

4. Ά ντίδρ ασ ις  Δήμου Α θη να ίω ν.
Οί άρχοντες τής πόλεως προεκήρυξαν άμοιβάς είς τούς αποκαλύπτοντας τούς 

ένοχους. Είς ’Αθηναίους πολίτας ύπεσχέθησαν χρηματικήν αμοιβήν. Είς καταδότην 
μέτοικον, τήν πολιτογράφησίν του ώς ’Αθηναίου πολίτου. Είς καταδότην δοΰλον, 
τήν άπελευθέρωσίν του.Εύνόητον ότι πολλοί έπωφελήθησαν τών τοιούτων ύποσχέ- 
σεων προς ίδιον όφελος καταδίδοντες πράγματι ένοχους, άλλοι όμως άθώους, άδίκως κα- 
ταδικασθέντας είς θάνατον. Τήν έπελθοΰσαν παρά τοΐς πολίταιςάναταραχήν θαυμασίως 
είκονίζει, έν τή συνήθει του βραχυλογία, ό Θουκυδίδης (VI, 27) «Έ ν δέ τούτω, όσοι

1. Κατά τινας, ή θραϋσις τών Έρμών συνετελέσθη τήν νύκτα τής 7—8 ’Ιουνίου 
( Hatrfeld-Alikibiade).
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Ερμαϊ ή σαν λίθινοι έν τη πόλει των ’Αθηναίων (είσί δέ κατά τδ έπιχώριον ή τετρά
γωνος έργασία, πολλοί καί έν ίδίοις προθύροις καί ίεροΐς), μια νυκτί οί πλεΐστοι 
περιεκόπησαν τα πρόσωπα. Καί τούς δράσαντας ούδείς ήδει, άλλά μεγάλοις μηνύ- 
τροις δημοσία ούτοι δέ έζητοϋντο καί προσέτι έψηφίσαντο καί εϊ τις άλλο τ ι οιδεν 
άσέβημα γεγεννημένον, μηνύειν άδεώς τον βουλόμενον καί άστών καί ξένων καί 
δούλων. Καί τό πράγμα μειζόνως έλάμβανον τού τε γάρ έκπλου οιωνός έδόκει είναι, 
καί έπί ξυνωμοσία άμα νεωτέρων πραγμάτων καί δήμου καταλύσεως γεγενήσθαι».

Την γνώμην ταύτην ύπέκαιον οί έχθροί τοϋ έκ των άρχηγών τοϋ έκστρατευ- 
τικοϋ σώματος Άλκιβιάδου, εύρόντες άφορμήν κατηγορίας κατ’αύτοϋ ότι είχε συμ- 
μετάσχη καί εις τήν διακωμώδησιν των Μυστηρίων καί εις την συντριβήν των Έρ
μων, έπιζητοϋντες οΰτω, άφορμήν έξοντώσεως τοΰ μεγάλου πολιτικού άντιπάλου 

«Ο ί μάλιστα τω ’Αλκιβιάδη άχθόμενοι έβόων ως έπί καταλύσει τοϋ δήμου τά τε 
μυστικά καί ή των Έρμων περικοπή γένοιτο» (Θουκυδίδης VI, 27). Τήν ιστορίαν 
τής άκρωτηριάσεως των Έρμων, τήν διακωμώδησιν των Έλευσινίων Μυστηρίων 
καί τήν έκ τούτων έπελθοΰσαν άναταραχήν τοΰ πλήθους μανθάνομεν έκ τοϋ Θουκυ- 
δίδου (Βιβλ. VI) τοΰ Πλουτάρχου (Βιοβλιογραφία Άλκιβιάδου) τοΰ Άνδροκίδου 
(Περί Μυστηρίων) τοΰ Λυσίου (Κατ’ Άνδοκίδου άσεβείας).

Οί άρχοντες τής πόλεως καί ή Βουλή τοΰ Δήμου έπελήφθησαν τής άνακρί- 
σεως καί καταδίκης των θεωρουμένων ένοχων. Έγένοντο δέ άνελέγκτως άποδεκταί 
αί κατηγορίαι διαφόρων κατά διαφόρων καί πολλαί θανατικαί ποιναί έπηκολούθη- 
σαν. Καί άλλοι μέν μάρτυρες άπεκάλυπτον τούς διακωμωδήσαντας τά Μυστήρια, 
άλλοι δέ τούς καταστρέψαντας τούς Έρμάς.

'Η έκ τής συνθρίψεως των Έρμων καί τής διακωμωδήσεως των Μυστη
ρίων συγκίνησις των ’Αθηναίων μετεδόθη καί εις άλλας πόλεις τής Ελλάδος καί 
πολλαί τούτων άπέκλειον άπό τά ιερά των τούς Έρμοκοπίδας.

5. ’Αποκαλύψεις Διοκλείδου καί απευκταία έκ τούτω ν.
Έν τω παρόντι άρθρω θά άπασχοληθώμεν μόνον διά τήν μαρτυρίαν τοΰ κυ- 

ριωτέρου κατηγόρου των συντριψάντων τούς Έρμάς Διοκλείδου.
Τήν ύπό τούτου γενομένην κατηγορίαν πολυαρίθμων πολιτών ώς ένοχων εκ

θέτει εύρέως ό ρήτωρ ’Ανδοκίδης εις τον περί Μυστηρίων λόγον του. 'Ο Άνδροκι- 
δης είχε κατηγορηθή ώς συμμετασχών εις τήν συντριβήν τών Έρμων καί τήν δια- 
κωμώδησιν τών Έλευσινίων Μυστηρίων, ό δέ περί Μυστηρίων λόγος του άποτελεΐ 
τήν άπολογίαν του,δίδεται δέ δι’ αύτοΰ σαφής εΐκών τής ταραχής ύπό τής όποιας 
κατελήφθησαν Άρχοντες καί πολΐται καί τοΰ τρόπου καθ’ δν έκρίνοντο οί κατηγο
ρούμενοι.

'Η σχετική προς τήν καταστροφήν τών Έρμών άποκάλυψις τοΰ Διοκλείδου 
έχει ώς έξής, ώς άναφέρει αύτήν ό ’Ανδοκίδης:

«Έπαρθείς ούν τοΐς πόλεως κακοϊς είσαγγέλλει Διοκλείδης εις τήν βουλήν, 
» φάσκειν είδέναι τούς περικόψαντας τούς Έρμάς, καί είναι αύτούς εις τριακο- 
» σίους, ώς δ’ ίδοι καί περιτύχοι τω πράγματι, έλεγε. Καί τούτοις, ώ άνδρες, δέομαι 
» (λέγει ό ’Ανδοκίδης) υμών προσέχοντες τον νοΰν άναμιμνήσκεσθαι, εάν άληθή λέγω 
» καί διδάσκειν άλλήλους, έν ύμίν γάρ ήσαν οί λόγοι, καί μοι ύμεϊς τούτων μαρ- 
» τυρές έστε. Έ φη γάρ είναι μέν άνδράποδον οί έπί Λαυρίω, δεϊν δέ κομίσασθαι 
» άποφοράν. Άναστάς δέ πρώ ψευσθείς τής ώρας βαδίζειν είναι δέ πανσέληνον. 
» Έπεί δέ παρά τό προπύλαιον τό Διονύσου ήν όράν άνθρώπους πολλούς άπό τοΰ 
>> ωδείου καταβαίνοντας εις τήν ορχήστραν δείσας δ’ αυτούς, είσελθών ύπό σκιάν 
ν  καθέζεσθαι μεταξύ τοΰ κίονος καί τής στήλης, έφ’ ή ό στρατηγός έστιν ό χαλκοΰς. 
» όράν δέ άνθρώπους τον μέν άριθμόν μάλιστα τριακοσίους, έστάναι δέ κύκλω άνά 
» πέντε καί δέκα άνδρας τούς δέ άνά είκοσι' ορών δέ αυτών προς τήν σελήνην τά
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» πρόσωπα των πλείστων γιγνώσκειν. Καί πρώτον μέν, ώ άνδρες, τοϋθ’ ύπέθετο 
» δεινότατον πράγμα, οΐμαι, όπως έν έκείνω εΐη δντινα βούλοιτο ’Αθηναίων φάναι 
» είναι των άνδρών τούτων, δντινα δέ μή βούλοιτο λέγειν δτι ούκ ήν. Ίδών δέ ταϋτ’ 
» έφη έπί Λαύριον ΐέναι, καί τη υστεραία άκούειν δτι οί Έρμαϊ εΐεν περικεκομμένοι. 
» γνώναι δέ εύθύς δτι τούτων είη των άνδρών τό εργον»...

«Ή  μέν επαγγελία αύτώ, ώ άνδρες, τοιαύτη, άπογράφει δέ ό Διοκλείδης τά 
» ονόματα τών άνδρών, ών έφη γνώναι, δύο καί τεσσαράκοντα».

'Η Βουλή εύθύς μετά την καταγγελίαν του Διοκλείδου άπολύτως πιστεύουσα 
εις αύτόν ήρχισε συλλαμβάνουσα τούς μή προφθάσαντας εκ τών κατηγορηθέντων 
νά δραπετεύσωσι καί πολλών έξετελέσθη ταχέως ή καταγνωσθεΐσα θανατική ποινή. 
Καί επιλέγει ό ’Ανδοκίδης: «Τον δέ τών κακών τούτων αίτιον Διοκλείδην, ώς σώ
ο τήρα όντα της πόλεως έπί ζεύγους ήγον εις τό πρυτανεΐον στεφανώσαντες καί 
» έδείπνει έκεϊ».

'Η τοιαύτη κατηγορία τοΰ Διοκλείδου έγένετο άνελέγκτως άποδεκτή ώς 
άληθής. Έ κ τών ύπ’ αύτοϋ άναγνωρισθέντων ώς έ'λεγε, 42 άτόμων—μεταξύ τών 
300—οί ήμίσεις έπρόφθασαν καί έδραπέτευσαν έξω τής ’Αττικής καί ουτω έσώθη- 
σαν, οί μή προφθάσαντες δμως νά δραπετεύσωσι συλληφθέντες έθανατώθησαν.Καί 
άπεκαλύφθη μέν άργότερον ό Διοκλείδης ψευδόμενος, ώς διηγείται ό ’Ανδοκίδης, 
καί διά τήν ψευδομαρτυρίαν του κατεδικάσθη καί έθανατώθη, τό διά τής ψευδούς 
δμως μαρτυρίας του κακόν, ή θανάτωσις δηλαδή τόσων άνθρώπων, είχε συντελεσθή 
καί έπανόρθωσις δέν ήτο πλέον δυνατή. Τό κακόν δέ προήλθε έκ τής μή προσφυγής 
τής άνακρίσεως εις τά φώτα ίατροδικαστοϋ πραγματογνώμονος, δστις ήθελε ίσως 
κατάδειξη τήν άναξιοπιστίαν τού Διοκλείδου, έάν βεβαίως τά πράγματα έχουν ώς 
ύπό τού Άνδοκίδου εκτίθενται, έπί τή βάσει τών οποίων, ήμεϊς θά συζητήσωμεν 
προς εξαγωγήν συμπερασμάτων.

Διά τήν μή χρησιμοποίησιν πραγματογνωμόνων, άναλόγων προς τάς έκάστοτε 
έκδικαζομένας υποθέσεις, ή Ποινική Δικονομία τών άρχαίων ’Αθηναίων, άσφαλώς 
δέ καί τής λοιπής Ελλάδος, έχώλαινε δεινώς καί μεγάλαι άδικίαι διεπράττοντο έκ 
τής άνελέγκτου σχεδόν άποδοχής τών ύπό μαρτυρός τίνος καταγγελλομένων. 'Ο 
μόνος ίσως έλεγχος τής μαρτυρίας τίνος ήτο ό διά βασάνων προκαλούμενος, συχνά 
τών δούλων, ενίοτε δμως καί τών έλευθέρων πολιτών. Ή  ύπό τής νΰν Ποινικής Δι
κονομίας καί τής ήμετέρας χώρας καί τών άλλων συνιστωμένη προσφυγή τοΰ Ά να- 
κριτού προς πραγματογνώμονας ειδικούς διά τήν έκάστοτε έκδικαζομένην ύπόθε- 
σιν καί προκειμένου περί ποινικών υποθέσεων προς πραγματογνώμονας ίατροδικα- 
στάς, άποτελεϊ σωτήριον μέσον καί διά τήν ύπόληψιν τής άνακρίσεως καί διά τήν 
δικαίαν έκτίμησιν τών καταγγελλομένων καί τήν ορθήν άπονομήν τής Δικαιοσύνης.

Δέν πρέπει βεβαίως νά συναγάγη τις έκ τούτου δτι ή μαρτυρία πρέπει νά έξο- 
στρακισθή έκ τής Ποινικής Δικονομίας. Όρθώς ή Δικαιοσύνη άπ’ άρχαιοτάτων 
χρόνων έπικαλεΐται τήν διαφώτισιν της έκ τών καταθέσεων διαφόρων μαρτύρων 
καί όρθώς ή Ποινική Δικαιοσύνη υποδεικνύει τάς μαρτυρικάς καταθέσεις μεταξύ 
τών μέσων διαφωτίσεως τοΰ Δικαστοΰ. Δέον δμως αύται νά έλεγχθώσιν έάν πράγ
ματι άνταποκρίνωνται προς τήν άλήθειαν. Γνωστόν δέ δτι τήν άλήθειαν μαρτυρίας 
τίνος έπηρεάζουν πολλοί λόγοι, ώς συμφέροντα οίασδήποτε άφορμής, ψυχολογικαί 
καταστάσεις τοΰ μάρτυρος, παθολογικαί καί άλλαι νόσοι τοΰ μάρτυρος κ.λ.π. Δέον 
δθεν ή μαρτυρία νά τίθεται ύπό έλεγχον.

6. *Η νΰν ένέργεια τής άνακρίσεως έπί παρόμοιας περιπτώσεως.
Έάν φαντασθώμεν δτι νΰν έλάμβανε χώραν ή ύπόθεσις τών Έρμοκοπιδών 

καί ή διακωμώδησις τών Έλευσινίων Μυστηρίων, ή άνάκρισις δέν θά άπεδέχετο 
άνεξελέγκτως, ώς φαίνεται δτι έγινε τότε, τάς μαρτυρίας τών διαφόρων κατηγόρων,
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άλλα θά έζήτει νά διαφωτισθή περί τής αλήθειας των καταγγελλομένων διά καταλ
λήλου πραγματογνωμοσύνης. Καί ώς προς μέν του τί θά ένήργει ή νϋν άνάκρισις 
προκειμένου περί των μαρτυρησάντων σχετικώς προς τήν διακωμώδησαν των Έλευ- 
σινίων Μυστηρίων δεν θέλομεν άσχοληθή έν τώ παρόντι άρθρω. Τον έλεγχον ημών 
θέλομεν περιορίση μόνον διά τούς Έρμοκοπίδας, στηριζόμενοι εις τήν εκθεσιν τήν 
όποιαν μάς δίδει ό ’Ανδοκίδης, εις τον περί Μυστηρίων λόγον του, ταύτης δέ, α νω
τέρω παρεθέσαμεν τό ένδιαφέρον τήν μελέτην ημών τμήμα.

Τά σημεία τών οποίων καθ’ ημάς ή· νϋν άνάκρισις θά έζήτει τήν διευκρίνι
σαν είναι : 1) “Αν ό άριθμός τών ύπό τοϋ Διοκλείδου άναφερομένων άτόμων άνήρ- 
χετο εις 300 ώς έγγιστα. 2) Έάν ύπό φώς πανσελήνου θά ήδύνατο ό Διοκλείδης νά 
διακρίνη τά πρόσωπα 42 άτόμων καί δή τούτων ευρισκομένων μεταξύ τοϋ πλή
θους τών 300.

Πριν ή συζητήσωμεν τά δύο ταΰτα θέματα ύπομιμνήσκομεν όσα άνωτέρω 
άνεφέραμεν, περί τής ούχί σπανίως παρατηρουμένης άναξιοπιστίας τών μαρτυρικών 
καταθέσεων, έκ διαφόρων λόγων προερχομένης.

’Επί τοϋ πρώτου θέματος ή άνάκρισις θά έζήτει διασαφήσεις επί τοϋ άριθ- 
μοΰ τών άτόμων, χωρίς βεβαίως νά ζητή έπακριβή προσδιορισμόν, αν δηλαδή ήσαν 
300, ώς ό Διοκλείδης άνέφερε, ή 200 ή 400. Άρκούμεθα επί τοϋ σημείου τούτου 
άναφέροντες τήν γνώμην τοϋ Καθηγητοΰ Κ. Γαρδίκα (1) καθ’ 6ν, καί έν ήμέρα 
είσέτι είναι έπισφαλής ή έντύπωσις τοϋ άριθμοϋ τών παρευρεθέντων εν τινι συνα
θροίσει άτόμων.

Καί ό Χρ. Γιώτης έπίσης έπί τής άξίας τών μαρτυρικών καταθέσεων άσχο- 
λούμενος άναγράφει τά εξής (2) :

«Ό  μάρτυς έχει τάσιν νά υπερτιμά τούς άριθμούς. Έάν μάρτυς τις παρευρε- 
» θείς εις δημοσίαν συγκέντρωσιν έρωτηθή περί τοϋ άριθμοϋ τοϋ πλήθους θά δώση 
» πάντοτε άριθμόν κατά πολύ άνώτερον τοϋ πραγματικοϋ, κατά δέ τον Locard ή 
» έκτίμησις ώς προς τό πλήθος τών παρευρισκομένων θά είναι πολύ άνωτέρα τοϋ 
» πραγματικού καί μάλιστα διά προσθήκης ενός ή πλειόνων μηδενικών προς τά δεξιά 
» τοϋ πραγματικού άριθμοϋ».

Θά έτίθετο έπομένως έπί συγχρόνου δίκης τών Έρμοκοπιδών ύπό έπίκρισιν 
-ό άναφερθείς ύπό τοϋ Διοκλείδου άριθμός τών 300 άτόμων καί έκ τοϋ έπί τοϋ ση
μείου τούτου έλέγχου ίσως προέκυπτεν άφορμή έλέγχου τής άξιοπιστίας ή μή τοϋ 
μάρτυρος τούτου.

Τό δεύτερον θέμα έφ’ ού ή νϋν άνάκρισις θά έζήτει διευκρινίσεις, έάν δηλαδή 
ύπό τό φώς τής πανσελήνου θά ήδύνατο ό Διοκλείδης νά άναγνωρίση τά πρόσωπα 
42 άτόμων, εύρισκομένων μεταξύ τοϋ πλήθους 300 άλλων, έν κινήσει ευρισκομένων, 
θά έξωνυχίζετο νϋν δι’ ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης.Τοιαύτη καλώς ένερ- 
γουμένη θά άπεδείκνυε πιθανώτατα τήν άναξιότητα τής μαρτυρίας τοϋ Διοκλείδου, 
ότι μεταξύ τών 400 άνεγνώρισε 42.

Σημειοΰμεν έπί τοϋ θέματος τούτου ότι ένώ ό ’Ανδοκίδης άναφέρει ότι ό Διο- 
κλέίδης κατήγγειλεν ότι ύπό φώς πανσελήνου άνεγνώρισε τά καταγγελθέντα πρό
σωπα, ό Πλούταρχος άφήνει νά ύπονοηθή ότι δεν ήτο πανσέληνος, λέγει δέ έπί τού
του ότι εις τών καταγγελλόντων (ίσως υπονοεί τον Διοκλείδην) «έρωτώμενος όπως 
» τά πρόσωπα τών Έρμοκοπιδών γνωρίσει καί άποκρινόμενος ότι προς τήν σελή- 
»  νην έσφάλη τοϋ παντός, ένης καί νέας ουσης ότε ταϋτ’ έδράτο» δηλαδή κατά τήν 
άρχήν τής έμφανίσεως τής σελήνης.

Δεχόμεθα τήν ύπό τοϋ Άνδοκίδου άναφερομένην πανσέληνον, διότι οδτος

1. Κ. Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τόμος Β' τεύχος Β’, σ. 191.
2. Χρ. Γιώτη, Άνακριτική, σ. 103.
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άν έπρόκειτο περί αρχής της σελήνης δεν θά παρέλειπε νά έκμεταλλευθή την ύπα 
τόσον ολίγον φως δυνατότητα άναγνωρίσεως 42 άτόμων ευρισκομένων μεταξύ πλή
θους άλλων έν κινήσει ευρισκομένων.

Τό σημεΐον τοϋτο κεκτημένον μεγίστην ιατροδικαστικήν σημασίαν, αξίζει 
νά μάς άπασχολήση λεπτομερέστερον.

'Ο καθορισμός τής ταυτότητος άτόμου τίνος στηρίζεται επί διαφόρων "δεδο
μένων, δύναται δέ νά άφορα την άναγνώρισιν άτόμου ύπό τό φως τής ήμέρας ή ύπα. 
φως σελήνης ή κατ’άσέληνον νύκτα ή ύπό φωτισμόν τεχνητόν οίασδήποτε φύσεως. 
'Ο καθορισμός δέ τής ταυτότητος, δηλαδή ή άναγνώρισις θά στηριχθή έπί τοϋ συν
όλου των χαρακτηριστικών τοϋ άτόμου, δηλαδή τοϋ άναστήματος, τής σωματικής, 
διαπλάσεως (παχύς, ισχνός κλπ .) τοϋ τρόπου βαδίσματος, χαρακτηριστικών έκ 
τής ενδυμασίας (άνδρική, γυναικεία, φουστανέλα, βράκα κλπ.). Δυνατόν νά συμ- 
βάλη καί ό ήχος τής φωνής, τοϋ βηχός κλπ. Κυριώτατον όμως χαρακτηριστικόν 
θά είναι ή άναγνώρισις τής φυσιογνωμίας. Γνωστόν όμως ότι καί αΰτη έκ διαφό
ρων αιτίων δύναται νά άπαπλανήση, διότι άφ’ ενός ύπάρχουν άνθρωποι καταπλη
κτικούς όμοιάζοντες ( σωσίαι) καί τουναντίον 6 αύτός άνθρωπος δυνατόν νά δεικνύη 
άλλοτε άλλην φυσιογνωμίαν διά διαφόρους λόγους.

Εύνόητον ότι έν τώ άρθρω ήμών δεν έχουσι θέμα άλλα τινά πληροφοριακά 
στοιχεία διά τήν ταυτότητα άτόμου τινός, ώς τά δακτυλικά άποτυπώματα, τά τοι- 
αΰτα τών ποδών καί άλλα τινά.

Έ πί τών άναφερθέντων διαφόρων χαρακτηριστικών ταυτότητος θέλει άπα
σχολήση υμάς μόνον ό καθορισμός τής φυσιογνωμίας καί δή ύπό φώς πανσελήνου, 
ΐνα πραγματικώτερον, σχετικώς προς τούς Έρμοκοπίδας, έλέγξωμεν τήν μαρτυρίαν 
τοϋ Διοκλείδου ότι μεταξύ 300 άτόμων άνεγνώρισε 42.

Έν τή καθ’ ημέραν ιατροδικαστική πράξει, ούχί σπανίως, εμφανίζεται ή άνάγκη 
τής άναγνωρίσεως προς έλεγχον τής άναγνωρίσεως τής φυσιογνωμίας άτόμου τινός, 
διό νυν αυτή προσφεύγει εις ιατροδικαστικήν πραγματογνωμοσύνην. Δέον έπί τού
του νά ύπομνήσωμεν καί πάλιν ότι ή άναγνώρισις τής φυσιογνωμίας άνθρώπου τ ί
νος έξαρτάται έκ πλείστων συνθηκών, τάς κυριωτέρας τών οποίων θέλομεν άναφέρει. 
ένταϋθα. Ταύτας δέ μόνον έπισταμένη ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη δύναταο 
νά καθορίση καί διευκρίνιση.

7. ’Ενέργεια πραγματογνωμοσύνης καί ω φέλεια  έκ ταύτης.
Είναι άπόκτημα πράγματι διά τήν σύγχρονον άνάκρισιν ή προσφυγή εις. 

ιατροδικαστικήν πραγματογνωμοσύνην καί ή μή άνέλεγκτος άποδοχή μαρτυρίας 
τινός. 'Η κατά τούς άρχαίους χρόνους έλλειψις τών φώτων ίκανοΰ ίατροδικαστοϋ 
ήνάγκαζε τήν άνάκρισιν νά στηρίζεται μόνον είς διαφόρους μαρτυρίας καί ταύτας, 
ώς άνεφέραμεν, έξαχθείσας πολλάκις κατόπιν βασάνων καί δή άν οί μάρτυρες ήσαν 
δούλοι.

Εύνόητον πόσον ή έλλειψις ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης συνεσκό- 
τιζε τήν ένέργειαν τής Δικαιοσύνης καί αΰτη είτε ήθώου τον πράγματι έγκληματίαν, 
είτε κατεδίκαζε τούς πράγματι άθώους, παρασυρομένη έκ διαφόρων μαρτυριών, 
ούχί σπανίως δέ ψευδομαρτυριών.

Είναι γνωστόν οποία νυν τηρείται έπιφύλαξις άπέναντι μαρτυρίας τών δια
φόρων μαρτύρων. Μελέται διαφόρων δικαστικών, έγκληματολόγων, ψυχολόγων 
καί άλλων κατέδειξαν τήν πλειστάκις έμφανιζομένην άναξιοπιστίαν μαρτυρίας τ ί
νος. Πειραματικώς ύπό πλείστων κατεδείχθη ή σαθρότης τής μαρτυρίας, πλείστα 
δέ τοιαϋτα πειράματα άναφέρονται εις είδικάς έπί τοϋ θέματος τής άξίας τής μαρ
τυρίας μελέτας. Διαφωτιστικαί παρ’ ήμίν είναι αί μελέται τών Γαρδίκα(Έγκλημα-



Ή  δίκη των Ερμοκοπιδών 2849

τολογία), Γιώτη (Άνακριτική), Άργυροπούλου (Δικαστική ψυχολογία), Τσου
κάλα (Ποινική Δικονομία) κλπ.

Άλλα καί έκαστος έξ ήμών γνωρίζει έξ άτομικών του παρατηρήσεων τήν 
άναξιοπιστίαν πολλών μαρτυριών. Έ π ί τής αύτής ΰποθέσεως σπανίως κατά κα
νόνα συμφωνούν αί καταθέσεις διαφόρων μαρτύρων.

’Επανερχόμενοι εις τήν δίκην τών Ερμοκοπιδών πιστεύομεν ότι έάν νυν πα- 
ρουσιάζετο άνάλογος περίπτωσις θά έζητεϊτο νά καθορισθή ή οπτική δύναμις τοΰ 
Διοκλείδου, έάν ούτος δέν επασχεν έξ νυκταλωπίας ή άλλης τίνος οφθαλμικής πα- 
θήσεως, θά έζητεϊτο ό καθορισμός τής άποστάσεως τής μεταξύ Διοκλείδου καί τών 
300 ΰπ’ αύτοΰ όραθέντων ατόμων. Τό τελευταΐον τούτο θέμα, τό τής άποστάσεως, 
θά έπρεπε νά ήτο σπουδαιότατον έν τή κατά τών Ερμοκοπιδών κατηγορία.

'Ημείς νΰν έξετάζοντες τήν μαρτυρίαν τού Διοκλείδου άς δεχθώμεν 6τι ούτος 
είχε πλήρη οπτικήν οξύτητα καί ότι ήτο άπηλλαγμένος νόσου τίνος τών οφθαλμών. 
Έπιπροσθέτως άς δεχθώμεν ότι ό Διοκλείδης, ζών εις έποχήν καθ’ ήν ό τεχνητός 
φωτισμός δέν ήτο έν χρήσει, εΐχεν έντονωτέραν οπτικήν δύναμιν, παρομοίως όπως 
καί νΰν οί χωρικοί μας είναι οξυδερκέστεροι τών άνθρώπων τών πόλεων καί δύναν- 
ται νά άναγνωρίσωσι κατά τήν νύκτα, ύπό σεληνόφως ή αστροφεγγιάν πρόσωποι 
καί πράγματα εύκρινέστερον άνθρώπου τίνος τών πόλεων, έθισθέντος εις τεχνητόν 
φωτισμόν, Ιστι καί εχοντος τήν αύτήν οπτικήν δύναμιν προς τον χωρικόν.

Δεχόμενοι όθεν τον Διοκλείδην πλήρους οπτικής δυνάμεως, έναπόκειται νά 
καθορισθή ή άπόστασις άφ’ ής ούτος άπεϊχε τών 300 άτόμων καί άν άπό τοσαύτης 
άποστάσεως ήδύνατο νά άναγνωρίση τήν φυσιογνωμίαν τών ύπ’ αύτού καταγγελ- 
θέντων 42.

’Εν τοϊς άρχαίοις κειμένοις δέν άναφέρεται προσδιορισμός τής άποστάσεως.. 
Μόνον ό ’Ανδοκίδης εις τήν. περί Μυστηρίων άπολογίαν του—τής οποίας τό σχετι
κόν άπόσπασμα παρεθέσαμεν άνωτέρω—άναφέρων τήν μαρτυρίαν τοΰ Διοκλείδου, 
περιγράφει ότι κατά τήν ομολογίαν τούτου, ούτος έκρύβη μεταξύ τού κίονος καί τής 
στήλης έφ’ ής ήτο προτομή στρατηγού, οί δέ 300 κατέβαινον άπό τοΰ ’Ωδείου προς 
τήν ορχήστραν. Δέν ήδυνήθην νά πληροφορηθώ παρ’ άρχαιολόγων πού άκριβώς 
ήσαν τά σημεία ταΰτα, όφείλομεν όμως νά δεχθώμεν ότι ή μεταξύ Διοκλείδου καί 
300 άπόστασις θά ήτο ικανών μέτρων. Είκάζομεν τούτο έκ τής διηγήσεως τοΰ Διο
κλείδου ότι φοβηθείς έκρύθη ΐνα μή γίνη άντιληπτός ύπό τών 300.

(Συνεχίζεται)



ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΛΙΑΙΣΘΗΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟΑΥΤΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
‘ Υπό κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΤΕΙΣ
1. —Ή  τηλεπάθεια τής κ. Φραγκίόου.
2. —Π ερίπτωσις υπνοβατικής τηλεπάθειας τον δικηγόρου κ. Ν. Δαμασκηνού.

*
*  *

Ι . 'Η  κυρία Ελένη Κ. Φραγκίδου κατέθεσε στήν «Εταιρείαν Ψυχικών ερευ
νών» τό έξης φαινόμενου :

«"Οτε ώς κόρη άκόμη εύρισκόμουν εις Λεωνίδιον, έκλήθη ή θεία μου έπει- 
» γόντως εις Πειραιά, όπου έκινδύνευεν ό μόνος άδελφός της. Στο σπίτι έμεινεν 
» μόνη ή έξαδέλφη μου, ή οποία μέ παρεκάλεσε να κοιμηθή μαζί της την νύκτα.

« Κατά τάς 7 τό άπόγευμα, ένώ ήμουν στήν τραπεζαρίαν, ήκουσα ισχυρούς 
» κρότους ωσάν νά έσπαζαν πολλά ύάλινα σκεύη μαζί μέσα στον μπουφέ καί έκά- 
» λεσα την έξαδέλφην μου πού εύρίσκετο στο πλαϊνό δωμάτιον νά τον άνοιξη. Παρα- 
» δόξως δμως δλα εύρέθησαν έν άπολύτω τάξει καί άθικτα. Μετ’ ολίγον έν τούτοις 
» ισχυρότεροι καί συνεχείς κρότοι μάς έτρόμαξαν τόσον πολύ, ώστε μάς ήνάγκα- 
» σαν νά καταφύγωμεν εις ένα μικρόν δωμάτιον τής οικίας τρομαγμένες, μέ τήν 
»έλπίδανά εΰρωμεν έκεΐ τουλάχιστον ησυχίαν. Πλήν οί κρότοι έσυνεχίζοντο καί εκεί. 
» Άλλάξαμεν έκ τρίτου δωμάτιον καί πάλιν δμως οί κρότοι μάς παρηκολούθησαν 
» επίμονοι καί μέ τήν ιδίαν έντασιν.

« Τά φαινόμενα διήρκεσαν άνευ διακοπής άπό τής 9ης έσπερινής μέχρι πρω- 
» ΐας, οπότε έλήφθη τηλεγραφικώς ή εϊδησις δτι ό θάνατος έπήλθεν άκριβώς τήν 9ην 
» μ.μ. Τήν στιγμήν δηλαδή, καθ’ ήν είχαν άρχίσει οί κρότοι».

Στήν περίπτωσιν αυτήν δέον νά σημειώσωμεν δτι ή κ. Φραγκίδου είναι προι
κισμένη μέ ίσχυροτάτας διαισθητικάς καί δυναμολύτους ιδιότητας, ώς έμφαίνεται 
άπό διάφορα φαινόμενα πού έσημειώθησαν στήν ζωήν της. "Ωστε είναι πολύ έγγύ- 
τερον τής άληθείας έάν άποδώσωμεν τούς κρότους εις αύτήν τήν ιδίαν.'Η έντύπωσις 
τοϋ θανάτου φοΰ θείου της, μεταδοθεΐσα τηλεπαθικώς στο 'Υ π ο σ υνε ίδ η το ν της 
άντί οράματος ή βαρυθυμίας (έμφανιστική—ψυχοπαθική μορφή Τηλεπάθειας)
έπροξένησεν έκπομπήν δυναμολύτου, ένός μέρους .τοϋ ψυχοδυναμισμού της.Τοΰτο 
δέ διά νά είδοποιήση τά τοϋ δυστυχήματος διενήργησεν δονήσεις τής άτμοσφαίρας 
άπομιμουμένας τούς συμειωθέντας κρότους. Πάντως είναι προφανές, δτι ύπήρχε 
στάς έκδηλώσεις αυτές σκοπ ιμ ότη ς.

Τό 'Υποσυνείδητον ήθελεν έπ ιμ ό νω ς  επί ολόκληρον τήν νύκτα νά δώση 
στάς δύο έξαδέλφας νά έννοήσουν δτι τό μοιραΐον έπήλθε. "Ενεκα συνθηκών δμως, 
τάς όποιας άγνοοϋμεν άκόμη, δεν ήμποροϋσε νά έκλέξη σαφέστερου τρόπον έκδη- 
λώσεως. Καί εδώ φαίνεται σαφώς ή συγγένεια ήλεκτρισμοΰ καί ψυχικής εκπομπής.

Μήπως καί ό ηλεκτρισμός δέν έχει προτιμήσεις διά τήν διοχέτευσίν του; Τά 
εύηλεκτραγωγά καί δυσηλεκτραγωγά σώματα;... Ό  κεραυνός δέν καταπλήσσει 
μέ τάς περιεργοτάτας προτιμήσεις του; ("Ιδε τόμον «Ψυχικών ερευνών» 1927).

’Αλλά μήπως καί ό ήλεκτρομαγνητισμός, αί άκτϊνες X καί αί 'Υπέρ X, αί 
υπεριώδεις καί αί προερυθραί άκτϊνες, δέν είναι μορφαί τή ς δ η μ ιο υρ γ ική ς ένερ- 
γ ε ία ς  (θείου) πού άποτελεΐ τό Σ ύμπαν, ενδιάμεσοι καταστάσεις διαφορετικής 
άραιότητος μεταξύ αύτής καί τής κοινής ύλης;...

Μέσα εις δλα τά σώματα, υλικά ή ήμιϋλικά, βάσις είναι υπό διαφόρους μορ- 
φάς, ή ιδ ία  δ η μ ιουργ ική  δύναμ ις.

Είμεθα καί ήμεΐς μ ικρο ί Θεοί, τών οποίων αί ύπεράνθρωποι ιδιότητες 
καταπνίγονται άπό τήν υλικήν μας συμπύκνωσιν.
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Καί μίαν ημέραν, δταν ή ένέργεια, πού άποτελούμεν έπιστρέψη διά τού θα
νάτου στην πηγήν της—άδιάφορον κρατούσα ή δχι τάς άναμνήσεις της ζωής—βέ
βαια θά τάς άνακτήση.

Ό  Πυθαγόρας είχε δίκαιον όταν στά «Χρυσά έπη» του ύπεστήριζε αυτήν την 
ϊδιαν θεωρίαν.

2. 'Ο διακεκριμένος δικηγόρος κ. Δημ. Ν. Δαμασκηνός, εις ηλικίαν 15 ετών, 
ήτοι κατά τό έτος 1895 έσημείωσε τό έξης φαινόμενον πού έδημοσιεύθη στον τό
μον τού 1926 των «Ψυχικών Ερευνών».

«Ή  πατρική μου οικία, λέγει ή κατάθεσις τού κ. Δαμασκηνού, στην οδόν 
Πειραιώς άπετελεΐτο άπό τρία πατώματα. Στο κάτω είχα έγώ δωμάτιον ύπνου καί 
σπουδαστήριον, τό δέ μεσαΐον έχρησιμοποιεΐτο ώς δικηγορικόν γραφεΐον τού πα
τρός μου. Σ’ ένα διαμέρισμα αύτοϋ, δπου είργάζοντο οίύπάλληλοι,ήσαν αί θυρίδες τών 
δικογραφιών τών πελατών καί τά άρχεΐα στο μεγάλο δέ γραφεΐον αί θυρίδες μόνον 
τών δικογραφιών τού Άρείου Πάγου.

Έ γώ, μόλις είχα τελειώσει τό Γυμνάσιον τότε καί άκόμη δεν είχα προσανα- 
τολισθή στην κίνησιν πελατών καί υποθέσεων πολύ ολίγον έγνώριζα τό προσωπικόν 
καί ιδίως τούς κλητήρας—διότι ό πατήρ μού άπηγόρευε αύστηρώς τήν παραμονήν 
;μου στο γραφεΐον διά λόγους ήσυχίας καί τάξεως.

"Ενα άπόγευμα τού ’Ιουνίου 1895, κατά τάς 3 περίπου, άνεπαυόμην ένεκα τής 
μεγάλης ζέστης καί ήμουν εις κατάστασιν μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως, δταν μού 
άπετυπώθη ή έξής έντύπωσις:

"Οτι δήθεν ήμουν στο μεγάλο γραφεΐον τού πατρός μου καί έμελετούσα καθή- 
μενος στο πλατύ τραπέζι τών συμβουλίων, καί έχοντας γυρισμένην τήν ράχιν προς 
τήν θύραν.

"Ηχούσα τότε κρότον σάν νά έγύριζε κάποιος τό πόμολο τής πόρτας, ή οποία 
άνοιξε καί είδα νά μπαίνη άκροποδητεί ένας άνθρωπος μέτριου άναστήματος, ξανθός 
μέ μεγάλα μουστάκια καί φρύδια, ήλικίας 35 περίπου ετών.

Καθώς έμελετούσα έχοντας το χέρι στο μέτωπον καί έστήριζα σ’ αύτό τό κε
φάλι, τον είδα φοβισμένος, μέ τήν άκρη τού ματιού, νά διευθύνεται πρός τάς θυρίδας 
τών δικογραφιών τού Άρείου Πάγου.

Έ κεΐ έσταμάτησεν, έκύτταξε τήν άλφαβητικήν σειράν καί άπό τήν θυρίδα 
τού γράμματος Ω έβγαλε μιάν δικογραφίαν, στον φάκελλον τής όποιας έδιάβασα 
«Βραΐλας κατά Βούλγαρη».

Τότε, μέ ύφος βιαστικόν καί τρομαγμένον, ό άγνωστος έπισκέπτης τράβηξε 
κι’ έκοψε τήν άκρην τού φακέλλου, τον έσχισε γρήγορα καί νευρικά πρός τό μέρος 
δπου ήσαν τά ονόματα τών διαδίκων, έχωσε τό άπόκομμα στήν τσέπη του καί δρο
μαίος άλλά άθορύβως, σάν γάτα, έχάθηκε.

Έξύπνησα τρέμων άπό φόβον καί έτρεξα στο δωμάτιον τού πατρός μου, τον 
όποιον βρήκα έργαζόμενον. Μέ είδε ταραγμένον καί χλωμόν καί μέ ήρώτησε τί μού 
συμβαίνει. Τότε τού διηγήθηκα τό ονειρον. ’Εκείνος ένόμισε ότι παρεφρόνησα. Ή  
.έπιμονή μου όμως, τον έκαμε νά μέ πάρη μαζί καί νά πάμε στο μεγάλο γραφεΐον, 
•δπου έξετάσας τήν δικογραφίαν Βραΐλα κατά Βούλγαρη άνεκάλυψε δτι είχε κλαπή 
« π ’ αύτήν έν άντίγραφον τής άναιρέσεως τής ύποθέσεως!

Τότε μ’ έξήτασε λεπτομερώς αν έγνώριζα τήν δικογραφίαν, τά ονόματα τών 
διαδίκων τήν θυρίδα δπου εύρίσκοντο τά έγγραφα καί τον άνθρωπον πού ώνειρεύ- 
θηκα διά κλέπτην. Άπήντησα δτι δέν έγνώριζα τίποτα έξ αύτών.

Ό  πατέρας μου έταράχθηκε, μ’ έπήρε μαζί του καί έπήγαμε στον τότε διευ
θυντήν τής ’Αστυνομίας Βούλτσον, στον όποιον διηγήθη τήν ύπόθεσιν. Έ γώ  τότε 
ττεριέγραψα τά χαρακτηριστικά τού κλέπτου καί διετάχθη ή άναζήτησίς του.
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"Οταν τέλος ΰστερ’ άπό καιρό μοϋ παρουσίασαν ένα άτομον πού ύποψιάζοντο* 
άνεγνώρισα στο πρόσωπόν του εκείνον πού είδα στο όνειρό μου! ΤΗταν άλλοτε δι
καστικός κλητήρ του γραφείου μας, έκδιωχθείς άπό τον πατέρα μου ώς πλαστο- 
γράφος, μέθυσος καί έν γένει αισχρόν υποκείμενον.

Πιεσθείς ώμολόγησε ότι είχε κλέψει τή δικογραφίαν προ δέκα όλων ήμερων- 
μέ σκοπόν να διαπραγματευθή μέ τούς άντιδίκους να τούς τό πωλήση διά νά τό εξα
φανίσουν.

’Οφείλω νά προσθέσω άκόμη είς τήν παρούσαν άφήγησιν δτι κατά τήν εποχήν 
έκείνην λόγω ύπερεντάσεως των διανοητικών μου δυνάμεων έκ τής μελέτης είχα 
δείξει καί σημεία υπνοβασίας».

Έν προκειμένω ό διαπρεπής νομομαθής μας δίδει ό ’ίδιος καθαράν τήν αιτιο
λογίαν τού φαινομένου, μέ τήν λεπτομέρειαν δτι ήτο επιρρεπής προς υπνοβασίαν* 
σημεΐον δτι πρόκειται περί οργανισμού, στον όποιον μπορούν νά έκδηλωθοΰν ψυχικά, 
φαινόμενα, διότι υπνοβασία καί αύθυπνωτισμός είναι σχεδόν ταυτόσημα.

Είναι γνωστόν δτι έπιβάλλομεν τεχνητώς τον υπνωτισμόν διά νά προκαλέ- 
σωμεν τα φαινόμενα τής Τηλεπάθειας, τής Διοράσεως κλπ.

Πιθανώτατα, ή μάλλον άσφαλώς, τήν έκδήλωσιν τής ύπνοβατικής καταστά- 
σεως έπροκάλεσεν ή πνευματική ύπερκόπωσις, συνεπεία υπερβολικής μελέτης. 
Κάθε ύπερκόπωσις, όμως, άποτέλεσμα έχει κάποιον βαθμόν πνευματικής νάρκης* 
ήτοι έλαττώσεως τού ένσυνειδήτου, δπερ είναι άπαραίτητον, διότι τό λογικόν ενσυ
νείδητον φαίνεται άνταγωνιζόμενον στήν έκδήλωσιν των θαυμαστών δυνάμεων πού. 
κρύπτομεν μέσα μας (Υποσυνείδητον).

Είς ένίσχυσιν τής καταστάσεως αύτής ήλθε καί ή ήμιεγρήγορσις, τό λαγοκοί- 
μημα, πού εύρίσκετο κατά τό θερμόν θερινόν άπόγευμα ό κ. Δαμασκηνός. Δευτέρα, 
δηλαδή, έλάττωσις τού ενσυνειδήτου.

Στήν κατάστασιν αύτήν, λοιπόν, έχρησίμευσεν ώς δέκτης τών σκέψεων τού 
κλέπτου, δστις λογαριάζων συνεχώς νά πωλήση καί νά ώφεληθή άπό τό κλοπιμαίο» 
δικόγραφον είχε συγχρόνως διαρκώς ύπ’ 0ψιν καί τήν σκηνήν τής κλοπής στο σπίτι, 
τού καθηγητού Δαμασκηνού καί τάς πιθανάς συνέπειας της, αν άνεκαλύπτετο.

Ή  κατάστασις αύτή προσδοκίας φόβου καί άγωνίας έπροξένησαν τήν εκ
πομπήν ψυχοδυναμικών κυμάτων, τά όποια εύρόντα κατάλληλον δέκτην τον υιό» 
Δαμασκηνόν, στο ίδιο σπίτι, άνεπαρέστησαν στον εγκέφαλόν του δλην τήν σκηνήν 
τής κλοπής, ώς καί τήν φυσιογνωμίαν τού κλέπτου.

'Η Τηλεπάθεια αύτή, έν τούτοις, είναι έκ τών χαρακτηριστικωτέρων άποδεί- 
ξεων τών θείων ιδιοτήτων πού κρύπτει μέσα του ό άνθρωπος καί αί όποΐαι καταπνί
γονται μέ τήν υλικήν ύπόστασίν του.

Μόλις κλονισθή λιγάκι ή ισορροπία, πού συγκρατεΐ τήν ένέργειαν, ήτις άπο- 
τελεΐ τον άνθρωπον είς τον υλικόν του οργανισμόν, σάν νά είναι αί θεΐαι του ιδιότητες 
ύπό πίεσιν, έκπηδούν καί τον καταπλήσσουν μέ τά θαύματά των.

Έχομεν μέσα μας άληθινήν πηγήν θαυμάτων, τήν οποίαν άγνοοΰμεν, δέν φαν- 
ταζόμεθα κάν. 'Η νέα έπιστήμη τής ψυχοφυσιολογίας έρχεται νά μάς τήν άποκα- 
λυφ {]■

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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ΑΙ Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α Ι  Γ Ρ Α Φ Α Ι
'Υπό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δ/ντοϋ τοΰ Γεν. Χημείου τοΰ Κράτους

I .  Γ ε ν ικ ό .

At μυστικά', γραφαι σκοπόν εχουσιν όπως ό γράφων, προσπαθών πάντοτε 
νά μένη άγνωστος εις τήν καταδιωκτικήν αρχήν, προβαίνη εις συνεννοήσεις μετ’ 
άλλων προσώπων είτε παρέχει πληροφορίας ή μυστικός διαταγάς είτε παρορμά 
ταΰτα προς διάπραξιν πράξεων έγκληματικών διά μυστικών γραφών, αΐτινες είναι 
έν έκ τών συνηθεστέρων μέσων μυστικής συνεννοήσεως. Τοιαϋται μυστικά! συνεν
νοήσεις ήσαν γνωστά! άπό τής άρχαιότητος. Ή  'Ηρόδοτος (483 π. X .) έγνώριζεν 
δτι οί φυτικό! χυμό! ήδύναντο νά χρησιμοποιηθώσι διά μυστικός γραπτάς συνεν
νοήσεις. 'Ο μέγας λατίνος ποιητής 'Οβίδιος, ό όποιος έξωρίσθη καί άπέθανεν τώ 
9 μ. X., συνίστα εις τάς γυναίκας τής Ρώμης όπως κατά τήν μυστικήν συνεννόησιν 
μετά τών εραστών των, χρησιμοποιώσιν ώς μέσον τό άποβουτυρωμένον γάλα, ένθα 
ή έμφάνισις τής γραφής έγίνετο διά λεπτοτάτης κόνεως άνθρακος. 'Ο Πλίνιος (28 
μ. X .) συνίστα τούς φυσικούς χυμούς, ό δέ ’Άραψ ABD - EL - LATIF προέτεινεν 
ώς καλλίτερον μέσον συνεννοήσεως διά μυστικής γραφής τό γαλάκτωμα τών αώρων 
σύκων.

At μυστικά! γραφα! γίνονται ή διά συνθηματικών λέξεων ή διά πραγματικού 
κειμένου, γραφομένου δι’ άοράτου μελάνης, τής καλουμένης συμπαθητικής μελάνης. 
'Η γραφή γίνεται συνήθως έπί φύλλου χάρτου έπιστολών ή έγγράφιον, φακέλλων, 
εφημερίδων, φωτογραφιών, εικόνων, δερμάτων, ξύλου, έσωρρούχων, κλπ. και άνευ 
μελάνης, διά πιέσεως τής έπιφανείας τού χάρτου διά χαλύβδινης γραφίδος, ή δι’ 
ύαλίνης αίχμηράς. 'Η άνάγνωσις είναι εύκολος εις τό έπί τής έπιφανείας τοΰ χάρτου 
προσπίπτον φώς. Είναι προφανές ότι αί συμπαθητικά! μελάναι, ών ύπάρχουσιν άνα- 
ρίθμητα είδη, είναι άχροοι τόσον κατά τήν στιγμήν τής γραφής όσον καί μετά τήν 
ξήρανσιν αύτών και διά γυμνού οφθαλμού άπολύτως αόρατοι. Πολλάκις τό είδος τής 
χρησιμοποιηθείσης συμπαθητικής μελάνης είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε ή έμφάνισις 
καί έπομένως ή άνάγνωσις αύτών είναι διά τον έξετάζοντα δυσκολωτάτη ή μάλλον 
άδύνατος, έφ’ όσον δεν γνωρίζει τό άντίστοιχον άντιδραστήριον έμφανίσεως. Άνα- 
λόγως τής καταστάσεως τού γράφοντος καί τοΰ παραλήπτου, έάν είναι έλεύθεροι ή 
φυλακισμένοι ή υπό έπιτήρησιν, τά είδη τής χρησιμοποιουμένης μελάνης είναι διά
φορα. Ο'ι έν φυλακή ή έν περιορισμώ όλίγας μόνον προχείρους ούσίας δύνανται νά 
χρησιμοποιώσι προς γραφήν τού κειμένου, καίτοι εις περιπτώσεις μή παρακολου- 
θήσεως δύνανται εύχερώς νά προμηθεύωνται τάς συμπαθητικός μελάνας ή τάς ού
σίας έμφανίσεως, έκ διαφόρων άντικειμένων, τά όποια τούς άπεστέλλοντο έ'ξωθεν 
ώς π.χ. έσώρρουχα, κάλτσες κλπ. Άναφέρομεν ώς παράδειγμα τήν περίπτωσιν Γερ
μανού κατασκόπου κρατουμένου εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως, δστις έλάμβανε 
κανονικώς τά πλυνόμενα έκάστοτε έσώρρουχά του. Οί κάλτσες του ήσαν έμπεποτι- 
σμέναι εις συμπαθητικήν μελάνην καί έμβαπτίζων ταύτας εις ποτήριον δδατος είχε 
εις τήν διάθεσίν του συμπαθητικήν μελάνην, τήν οποίαν έχρησιμοποίει καταλλήλως.

Προς άποφυγήν τοιούτων μέσων συνεννοήσεως κατασκόπων έλήφθη τό μέτρον 
κατά τον παρόντα πόλεμον, όπως τά γράμματα τών κρατουμένων κατασκόπων ή 
πολιτικών υπαλλήλων, αντιγράφονται παρά τής υπηρεσίας τών φυλακών έπί κοινού 
χάρτου καί άποστέλλονται τά αντίγραφα τούτων εις τούς παραλήπτας. Τό σύστημα 
κρίνεται ώς τό άσφαλέστερον.
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Έν Αμερική κατά τον παρόντα πόλεμον είχεν έπινοηθή ειδικός χάρτης, 
όστις, όταν έγράφετο διά οίασδήποτε μελάνης ή ύγροϋ μυστικής γραφής, έχρωματί- 
ζετο ό χάρτης πράσινος καί ή γραφή ήτο άπολύτως ορατή. Καί τό σύστημα τούτο 
κατηργήθη, καθότι εΐχέν εύρεθή τρόπος γραφής καί έπί του χάρτου χωρίς νά εμφα
νίζεται ή πράσινη χροιά καί επομένως ή άποκάλυψις τής μυστικής γραφής. Κατά τήν 
αυτήν εποχήν είχε κατασκευασθή καί έτέθη εις εφαρμογήν ειδική ποιότης χάρτου διά 
τήν παρασκευήν των δελτίων τροφίμων περιεχόντων ϊνας έμπεποτισμένας εις χλω- 
ριοΰχον σίδηρον καί ουτω καθίστατο ό έλεγχος τής γνησιότητος αυτών ευχερής. Διά 
διαβροχής των αυθεντικών δελτίων διά διαλύματος σιδηροκυανιούχου καλίου έχρώ- 
νυτο ό χάρτης κυανούς ενώ εις. τά πλαστά ούδεμία μεταβολή τής χροιάς τού χάρτου 
παρετηρεΐτο...

II. Έξέτασις προς άνεύρεσιν γραφής διά συμπαθητικής μελάνης.
Ένιαΐον σύστημα έξετάσεως δεν δύναται επακριβώς νά καθορισθή. Άναλόγως 

όμως τών έκάστοτε περιπτώσεων έφαρμόζονται είδικαί μέθοδοί, θεωρούμεναι έκ 
τής πείρας ώς αί καλλίτερα', καί άς περιγράφομεν κατωτέρω έν συντομία.

α) Διά τοΰ φακοϋ. Φωτιζομένης τής έπιφανείας τού χάρτου έκ διαφόρων 
έκάστοτε διευθύνσεων, ήτοι διά προσπίπτοντος καθέτως ή πλαγίου ή έκ τών όπι
σθεν φωτισμού έξετάζεται μετά προσοχής ή έπιφάνεια τοΰ χάρτου, έάν αότη πα- 
ρουσιάζη τ ι τό ύποπτον ήτοι άνωμαλίαν πάχους διά χαράξεως, άποξέσεως ή πλύ- 
σεως κλπ. Διά τής τοιαύτης έξετάσεως πολλάκις ανευρίσκονται τά ύποπτα σημεία 
τής έπιφανείας, έφ’ ών κατόπιν θά γίνουν αί είδικαί ερευναι.

β) Διά τοΰ μικροσκοπίου. Τά διά τοΰ φακού εύρεθέντα ύποπτα σημεία 
έξετάζονται δι’ ειδικού μικροσκοπίου μέ μεγέθυνσιν 5X8, οπότε ή διάκρισις είναι 
σαφής.

γ ) Διά τών ύπεριωδών άκτίνω ν. Ή  δι’ ύπεριωδών άκτίνων έξέτασις 
μυστικής γραφής παρέχει είς πλείστας περιπτώσεις άριστα άποτελέσματα. Αί 
πλεΐσται τών χρησιμοποιουμένων ούσιών παρέχουσιν ύπό τήν έπίδρασιν τών υπε
ριωδών άκτίνων χαρακτηριστικόν φθορισμόν, ώστε νά καθίσταται εύκολος ή άνά- 
γνωσις τής γραφής.

Μέγα πλεονέκτημα τής δι’ ύπεριωδών άκτίνων έξετάσεως είναι ότι τό έξετα- 
ζόμενον κείμενον γραφής ούδεμίαν ύφίσταται φθοράν.

δ) Μηχανική μέθοδος δ ι’ έπιπάσεως δ ιάκόνεω ν. Έ φ ’ όσον εχουσι χρη- 
σιμοποιηθή μελάναι έξ έκκριμάτων ή οργανικών τινών ούσιών, δύναται ή έμφά- 
νισις τής γραφής νά έπιτευχθή δι’ έπιπάσεως διά κόνεως (έξ άντιμονίου, γραφίτου, 
άνθρακος, ώχρας κλπ .) έπικαθημένης έπί τών γραμμάτων.

ε) Θέρμανσις τοΰ χάρτου. Πολλάκις διά θερμάνσεως τού χάρτου έμφανί- 
ζονται άόρατοι γραφαί (τοιαύται έμφανίσεις γίνονται όταν έχρησιμοποιήθησαν ώς 
μελάναι, όξινα ύδατικά διαλύματα άλάτων τοΰ κοβαλτίου, έκκρίματα κλπ .).

στ) Διαβροχή τοΰ χάρτου. Ύπάρχουσιν είδη γραφής άτινα έμφανίζονται 
§ιά διαβροχής τού χάρτου δι’ ΰδατος.

ζ ) Χημικαί μέθοδοι και άντιδραστήρια έμφανίσεως μυστικών γρα
φ ώ ν . Τά τοιαύτα αντιδραστήρια είναι διαλύματα ή άέρια. Τινάέξ αύτών δύνανται νά 
χαρακτηρισθώσιν ώς γενικά άντιδραστήρια, έμφανίζοντα τάς περισσοτέρας έκ τών 
μυστικών γραφών. Ό  παρατιθέμενος πίναξ αναγράφει τάς κυριωτέρας μυστικάς 
μελάνας, τών ειδικών αντιδραστηρίων προς έμφάνισιν τούτων καί τό χρώμα τής έμ- 
φανιζομένης μελάνης.
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τω ν κυριωτέρων μυστικών μελανών και τώ ν ειδικών αντιδραστηρίων ττρός έμφάνισιν τούτων

Α)Α Μυστική μελάνη Άντιδραστήριον έμφανίσεως Έττιτευχθέν χρώμα

1)
Μελάναι έξ άνοργάνων ουσιών 
Χλωριοΰχον άντιμόνιον ’Εκχύλισμα κηκιδίων Κίτρινον

2) Βασικός οξικός μόλυβδος Διάλυμα όξαλικοΰ οξέος ή Κίτρινο-καστανόχρουν

3) Διάλυμα θεϊίκοΰ ύττοσιδήρου

υδροϊωδίου ή ΰδροθειούχου 
νατρίου

’Εκχύλισμα κηκιδίων Μελανόχρουν
4) Διάλυμα θειϊκοΰ σιδήρου Σιδηροκυανιοΰχον κάλι Κυανοΰν Πρωσίας
5) Χλωριοϋχος χρυσός Ύποχλωριοΰχος κασσίτερος Πορφυροΰν
6) Άρσενικικόν κάλιον Νιτρικός χαλκός Πράσινον
7) Χλωριοΰχον κοβάλτιον Θέρμανσις Κυανοΰν
8) Νικρικόν κοβάλτιον ’Οξαλικόν όξύ Κυανοϊώδες
9) Νιτρικόν κοβάλτιον καί νιτρι- Θέρμανσις Ροδόχρουν

10)
κόν κάλιον (ίσα μέρη) 

Όξείδιον κοβαλτίου καί άν- Θέρμανσις Πορφυροΰν

11)
θρακικόν κάλίον 

Νιτρικός χαλκός Κυανικόν κάλιον Καστανόχρουν
12) Νιτρικόν όξύ-}-ϋδωρ(ΐσα μέρη) Θέρμανσις Μέλαν
13) Καυστικόν κάλι (άλκάλια) ΦαινολοφΘαλεΐνη ’Ερυθρόν
14) Διχλωριοΰχος υδράργυρος Ύττοχλωριοΰχος κασίτερος Μέλαν
15) Διχλωριοΰχος υδράργυρος Άσβέστιον ύδωρ Κίτρινο
16) Χλωριοΰχον τιτάνιον Κυανικόν κάλιον Πράσινον
17) Νιτρικόν βισμούθιον Πυκνόν εκχύλισμα κηκιδίων Μελανόν

j 18) "Αλατα άρσενικοΰ Ύδρόθειον κίτρινον

1)
2)

3)

Μελάναι έξ οργανικών ουσιών
’Αδρεναλίνη
’Αλκαλοειδή

Άντιττυρίνη -

Χλωριοϋχος σίδηρος
1) Μετά ίωδιούχου καλίου
2) Διαλυμάτων δεψικοΰ οξέος 

καί είτα κατεργασίας μετά 
χλωριούχου σιδήρου

3) Μετ’ άντιδραστηρίου τού 
MA)‘ER HSS. έκττλύσεως 
καί έμφυσήσεως

Χλωριοϋχος σίδηρος

Πράσινον 
Καστανόχρουν 
Μελανοκυανή χρώσις

Κιτρινοκαστανόχρουν- 
: μελανοκαστανόν

’Ερυθρόν

4) Άνθρακινόνη έν αίθέρι
1) Καυστικόν κάλι
2) Δι’ άτμών άμμωνίας

»
»

5) Υδροχλωρική άττομορφίνη Χλωριοϋχος σίδηρος Πράσινον
6) Τρυγικόν ττυραντιμονύλιον Ύδρόθειον Έρυρθρόν
7) Φαινόλαι Χλωριοϋχος σίδηρος Διάφορα
8) Κυανιοΰχα άλατα Βάμμα γκουαγιακόλης Κυανοΰν
9) ’Οξικόν όξύ καί άλατα Χλωριοϋχος σίδηρος ’Ερυθρόν

10) Φορμαλίνη Θειϊκόν όξύ καί μορφίνη Κυανοΰν
11) Ζωμός κηκιδίων Χλωριοϋχος σίδηρος Σκοτεινόν κυαν. μέλαν
12) Άλκοολ. διάλυμα δεψικοΰ οξέος Χλωριοϋχος σίδηρος Σκοτεινόν κυαν. μέλαν
13) ’Αραβικόν κόμμι Δι’ έττπτάσεως διά κόνεων 'Εμφανίζονται
14) Ύδροκινόνη Χλωριοϋχος σίδηρος Διάφορα
15) Ίστισίνη Καυστικόν κάλι ’Ερυθρόν
16) Ίωδιοΰχα άλατα Νιτρώδες κάλιον καί όξύ, είτα Κυανοΰν

17) "Υδωρ δαφνοκεράσων
άμυλον

Βάμμα γκουαγιακόλης Κυανοΰν
18) Μηκωνικόν όξΰ Χλωριοϋχος σίδηρος ’Ερυθρόν
19) Μορφίνη » Κυανοΰν
20) Ναφθόλη (α) » ’Ιώδες
21) Όττιον » ’Ερυθρόν
22) Μή τττητικαί φαινόλαι Διαζοβενζυλοχλωρίδιον » *
23) Φαινολοφθαλείνη "Αλκαλι »
24) Φλορογλυκίνη Υδροχλωρικόν όξύ
25) ΓΤυραμιδόνη Χλωριοϋχος σίδηρος Ιώδες
26) ΓΤυρογαλόλη » Διάφορα
27) Ρεζορκίνη » » .

28) Εαλικυλικόν καί σκευάσματα » Ιώδες,
29) Εαλιπυρίνη » »
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Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Ξ  
ΣΩΤΗΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΟΥ

(Άνταπόκρισις τοϋ JOSEPH MOZANDI 
καί EDWIN MULLER, δημοσιευομένη 
εις τό περιοδικόν «SELECTION» τοϋ 
’Οκτωβρίου τρέχ. έτους κατά μετάφρασιν 
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΫ ΜΟΡΟΥ, Άστυν. Α .)

*0 νεαρός Άστυφύλαξ Hassan Morteza υπηρετεί άπό 6μήνου εις την ’Αστυ
νομίαν τής Τεχεράνης, άλλά δεν είχεν ένεργήσει μέχρι στιγμής ούτε μίαν σύλληψιν.

Κατεχόμενος άπό εντροπήν μέ την σκέψιν ταύτην, έξετέλει ένα πρωινό τοϋ 
Αύγούστου 1954 τό δρομολόγιόν του, εις μίαν άστικήν συνοικίαν τής Τεχεράνης, 
οπότε άντιλαμβάνεται αΐφνιδίως ένα άτομον καμπτόμενον ύπό τό βάρος μιας πα- 
λαιας δερμάτινης βαλίτσης ήν έφερεν, να εξέρχεται άπό ένα μέγαρον καί νά κατευ- 
θύνεται προς ένα αύτοκίνητον (Τζιπ), τό όποιον έστάθμευε έκεϊ πλησίον τοϋ πεζο
δρομίου.

Ό  Άστυφύλαξ Morteza ήτο σχεδόν βέβαιος διά την επιτυχίαν του την στιγ
μήν ταύτην. Εις τήν Τεχεράνην έδρουν πολλοί έμποροι ναρκωτικών, είχε δέ ύπ’ οψιν 
του καί μίαν περίπτωσιν ενός συναδέλφου του, όστις προήχθη κατόπιν μιας έπιτυχοϋς 
συλλήψεως καί κατασχέσεως ενός δέματος τό όποιον περιεΐχεν οπιον.

’Ασφαλώς, έσκέφθη, ή βαλίτσα αύτή θά περιέχη ναρκωτικά.
ΑΛΤ. Έφώναξε ό Morteza!
Ό  άγνωστος στρέφει, άφήνει νά πέση κάτω ή βαρειά βαλίτσα καί τρέπεται 

εις φυγήν.
Ό  Άστυφύλαξ Morteza τίθεται εις καταδίωξίν του, καλών άμα δι’ έπανει- 

λημμένων συριγμάτων βοήθειαν. ’Εντός ολίγου ό Morteza αρπάζει άπό τον γιακά 
τον φεύγοντα καί τον σύρει είς τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας.

Ό  ’Αξιωματικός Υπηρεσίας διακόπτων τήν εργασίαν του, παρατηρεί προ- 
σεκτικώς τον άγνωστον.

Μπά, Μπά, ό λοχαγός Abbassi! έκαμε ό ’Αξιωματικός τής 'Υπηρεσίας.
Αύτός μένει άφωνος. Τό άδύνατο καί ρυτιδιασμένο πρόσωπόν του είναι πε- 

λιδνόν.
Άνοίξατέ μου τήν βαλίτσαν διατάσσει ό ’Αξιωματικός τής 'Υπηρεσίας!
'Ο Abbassi μή έχων τό κλειδί παραβιάζει τό κλεΐθρον τής βαλίτσας.
'Ο Morteza στεναχωρεΐται διότι μέσα στή βαλίτσα δέν υπάρχει ούτε ίχνος

οπίου.
' Η βαλίτσα είναι γεμάτη άπό χαρτιά καί έγγραφα τά όποια εξετάζει μέ νευ

ρικότητα ό Αστυνόμος.
Κατόπιν υψώνει τά μάτια του προς τον αστυφύλακα καί τοϋ λέγει.

• Μπορείτε νά πηγαίνετε στήν υπηρεσία σας.
'Ο Morteza φεύγει άπογοητευμένος, μέ τήν ψυχήν του σφιγμένην, χωρίς νά 

υποπτεύεται δτι είχε κάμει τήν πιο μεγάλην επιτυχίαν είς τήν ιστορίαν τής Πα- 
τρίδος του.

'Η σύλληψις τοϋ λοχαγού Abbassi καί ή κατάσχεσις τών έγγράφων τά όποια 
ουτος μετέφερεν, άνέτρεψαν τά σχέδια μιας προετοιμασθείσης κομμουνιστικής έπα- 
ναστάσεως.

Οί Δυτικοί εις τούς υπολογισμούς των ούδόλως ύπελόγιζον τό ΙΡΑΝ ως μή 
έχοντες εμπιστοσύνην εις αυτό. 'Η άσταθής αύτή χώρα, όμορος προς τήν Ρωσίαν, 
είχε ενα μεγάλον άριθμόν κομμουνιστών, οι όποιοι ήσαν μέλη τοϋ Κομμουνιστικού
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Κόμματος. Έάν ούτοι κατελάμβανον τήν ’Αρχήν, τά Περσικά πετρέλαια έχάνοντο 
διά τά Δυτικά Κράτη. Ή  Ρωσία θά έξέτεινε τήν έπιρροήν της μέχρι τοϋ Περσικού 
Κόλπου, καί όλον τό άμυντικόν σύστημα τής Μέσης ’.Ανατολής θά εύρίσκετο έν 
κινδύνω.

Κατά τήν άνοιξιν καί τό θέρος τοϋ 1954 οί Κυβερνητικοί κύκλοι τοϋ ’Ιράν 
■έδοκίμαζον τήν πιο ζωηράν άνησυχίαν. Φαινομενικώς ή κατάστασις ποτέ δεν υπήρξε 

‘ καλλιτέρα. 'Η καταστρεπτική Κυβέρνησις τοϋ Mossadech άνετράπη, καί ό Σάχης 
έπέστρεψε θριαμβευτικός καί ένεπιστεύθη τήν Προεδρίαν τοϋ Κυβερνητικού Συμ
βουλίου εις Fadlollah Zahedi, ένα άνδρα ίσχυράς πυγμής. Οί Κομμουνισταί έτρύ- 
πωσαν σάν κουνέλια. Οί γνωστοί ’Αρχηγοί των έφυλακίσθησαν ή έτέθησαν υπό 
παρακολούθησιν.

Έν τούτοις αί 'Υπηρεσίαι Πληροφοριών δεν έπαυσαν άπευθύνουσαι προς τήν 
Κυβέρνησιν άνησυχητικάς αναφοράς. Στρατιωτικά μυστικά εΐχον διαβιβασθή εις τήν 
Ρωσίαν. Περί αύτοΰ κατεΐχον άποδείξεις.

Εις τά κατώτερα στρώματα τής Τεχεράνης υπήρχε μιά άναταραχή, καί άσφα- 
λώς κάτι τό ύποπτον έσχεδιάζετο. Μία άσυνήθης δραστηριότης έβασίλευεν όπισθεν 
των κλειστών θυρών τής Ρωσικής Πρεσβείας, πράγμα όπερ πάντοτε είναι κακή
>/ Λ >*^νοειςις.

«Ίδσύ λοιπόν πού εΐχον τώρα ένα ίχνος μέσα σ’ αύτή τή βαλίτσα».
Παρεδόθησαν τά κατασχεθέντα έγγραφα εις τον στρατηγόν Teymour Ba- 

khiar, Στρατιωτικόν Διοικητήν, ό όποιος τά έξήτασε μέ τήν βοήθειαν τών Α ξ ιω 
ματικών του, τής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Καί ιδού μεταξύ τών άλλων τί άπεκα- 
λύφθη.

«Ό  σύντροφος 7743/43 νά μετατεθή εις τον Τομέα Β».
«Σπουδασταί άδιάκοπος έκπαίδευσις εις τά μυδραλλιοβόλα».
«Τρία Τμήματα ήδη έτοιμα».
Αί περισσότερα1, άγγελίαι ήσαν κρυπτογραφικαί. Εΐχον χρησιμοποιηθή τρεις 

κρυπτογραφικοί κώδικες, έκ τών οποίων οί δύο εύκόλως άπεκρυπτογραφήθησαν. 
’Αλλά ο τρίτος βασιζόμενος εις τριγωνομετρικά σύμβολα παρουσίαζε μεγάλας δυσκο
λίας προς άποκρυπτογράφησιν.

Τέλος εντός τεσσάρων ήμερών έπέτυχον τήν άποκρυπτογράφησιν τούτου καί 
εΐδον νά έμφανίζωνται αί μεγάλαι γραμμαί μιας εύρυτάτης συνωμοσίας.

Οί αρχηγοί τής άποκαλυφθείσης κομμουνιστικής συνωμοσίας εΐχον άλλαςει 
το Γενικόν Έπιτελεΐον των (οίκημα) καί ό λοχαγός Abbassi εΐχεν έπιφορτισθή νά 
μεταφέρη όλους τούς φακέλλους εις τον Khosrow Rouzbeh, Γραμματέα τοϋ Κομ
μουνιστικού Κόμματος ΙΡΑΝ, τοϋ οποίου τό κρυσφύγετον δεν έγνώριζον αί Άρχαί.

Τά έγγραφα άπεκάλυψαν τήν ΰπαρξιν ενός κατασκοπευτικού δικτύου, θαυ- 
μασίως ώργανωμένοι), άκόμη καί μέσα στούς κόλπους τοϋ Στρατού καί τής ’Αστυ
νομίας.

Πλέον άπό 500 ’Αξιωματικοί καί Δημόσιοι λειτουργοί συμμετεΐχον, πολλοί 
δέ τούτων κατεΐχον θέσεις έξαιρετικάς. 'Ο Λοχαγός Nourollah Shala, υπεύθυνος 
διά τήν στρατολογίαν τής ιδιαιτέρας φρουράς τοϋ Σάχου καί τοϋ Πρωθυπουργού, ό 
’Αρχηγός τής 'Υπηρεσίας ’Αντικατασκοπίας τής περιφερείας τών Πετρελαιοπηγών 
τοϋ ΑΜΠΑΝΤΑΜ, ό ’Αξιωματικός άπό τον όποιον έξηρτάτο ή τοποθέτησις Ά ξιω - 
ματικών παρά τή ’Αμερικανική ’Αποστολή. Οί φάκελλοι άπεκάλυπτον έπίσης τά 
ονόματα, ένός Διευθυντοΰ τών Στρατιωτικών φυλακών, όστις διευκόλυνε τήν άπό- 
δρασιν τών κρατουμένων κομμουνιστών, ένός λοχαγού τών 'Υπηρεσιών Πληροφο
ριών καί άκόμη ένός ’Αξιωματικού τής ’Ασφαλείας, εις τον όποιον εΐχον έμπιστευθή 
τήν φροντίδα τού έλέγχου τών αιτήσεων τών υποψηφίων άστυνομικών. 'Ορισμένοι 
εΐχον είσδύσει μέσα στάς περιπόλους τών συνόρων, εξουσιοδοτημένοι νά εΐσέρχωνται
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στο Ρωσικό έδαφος προς διακανονισμόν συνοριακών έπεισοδίων. Ούδέν τό εύκο- 
λώτερον δι’ αύτοός άπό τό νά διαβιβάζουσι πληροφορίας προωρισμένας διά τήν» 
Μόσχαν.

Αυτοί οί άνθρωποι έσχεδίαζον ν’ αρπάξουν τήν ’Αρχήν, και νά μεταβάλλουσυ 
τό ΙΡΑΝ σέ Κράτος ενός νέου δορυφόρου. ’Έπρεπε νά υποκινήσουν τον όχλον της 
Τεχεράνης εις πράξεις βίας, ίνα έπιτύχωσι τήν δολοφονίαν ή άπαγωγήν του Σάχου- 
καί τοΰ Πρωθυπουργού.

Οί συνωμόται έδαπάνησαν τεράστια ποσά διά τήν άγοράν καί άπόκρυψιν εις, 
ασφαλές μέρος, όπλων, καί πολεμοφοδίων. Οί Ρώσοι τούς εϊχον προσφέρει ένα μέρος 
τών άπαιτουμένων χρημάτων, τά υπόλοιπα δέ έξευρέθησαν διά κλοπών. Οί υπάλληλοι. 
Κομμουνισταί τής Εθνικής Τραπέζης τοΰ ΙΡΑΝ έπεδόθησαν συστηματικώς εις υπε
ξαιρέσεις, τό προϊόν δέ τούτων έπήγαινε εις τήν Κεντρικήν Επιτροπήν τών συνω- 
μοτούντων. 'Η ’Αστυνομία παρηκολούθει τούς πρωτεργάτας. Διά ν’ άντιληφθή 
μέχρι ποιου σημείου έφθανε ό φανατισμός τών Κομμουνιστών, έπρεπε νά μελετήση 
τήν προσωπικότητά των έν λεπτομερεία.

"Ενα παράδειγμα: 'Ο Άντισυνταγματάρχης Mobasheri, προήρχετο άπό τά 
κατώτερα στρώματα τής Νοτίου Τεχεράνης. Τύπος ισχυρας πυγμής, είχε κατορ
θώσει νά κάμη τάς πρώτας του σπουδάς καί επέτυχε νά εΐσέλθη εις τήν Στρατιω
τικήν Σχολήν όπου καί άνεδείχθη εις ’Αρχηγόν τής Τάξεώς του. Ύπήρξεν μαθη
ματική ιδιοφυία καί ό συντάκτης τού τρίτου Κώδικος. "Εγγαμος μέ μία μόνον γυ
ναίκα καί πατήρ δύο τέκνων, ύπήρξεν μία προσωπικότης ήσυχου τύπου εις τά έργχ 
του ώς καθηγητοΰ. ’Αδυσώπητος φαινομενικώς έπικριτής τοΰ Κομμουνισμού, είχε, 
μυστικώς προσχωρήσει εις τό κόμμα τό 1941. 'Ο ρόλος συνίστατο κυρίως νά χει
ρίζεται κατά έπιδέξιον καί δόλιον τρόπον τον φάκελλον τών καταδικασθέντων κομ
μουνιστών, ώστε νά έπιτυγχάνη τήν άπελευθέρωσιν αυτών.

Άντιθέτως προς τον Mobasheri ό συνταγματάρχης Ezzatollah Siamak 
ήτο ένας εύθυμος τύπος άγάμου άνδρός 50 ετών, δστις έδαπάνα πολλά καί έλάμβανε 
πολλά. Καί ούτος δέν παρέλειπε ούδεμίαν ευκαιρίαν νά καυτηριάζη τούς κομμουνι- 
στάς καίτοι ήτο μέλος τού κόμματος άπό 25ετίας. ’Ενημέρωνε τούς συνωμότας μέ 
τάς προθέσεις τού Στρατού.

Ώρισμένα δείγματα έδείκνυον ότι ήσαν έτοιμοι διά τήν άμεσον δράσιν. Κατ’ 
αρχήν επί 500 ’Αξιωματικών καί άστυνομικών οί 400 είχον προσφάτως μετατεθή. 
εις τήν Τεχεράνην καί τά περίχωρα.

Αύτό παρεΐχεν μεγαλυτέραν εύκολίαν εις τον Πρωθυπουργόν Zahcdi καί τον 
Διοικητήν Bakhtiar ίνα έπιφέρουσι ένα καίριον πλήγμα εις τήν συνωμοτικήν Ό ρ- 
γάνωσιν. Τούτο ώρίσθη διά τήν 29 Αύγούστου.

Τήν πρωίαν τής ιδίας ημέρας όλοι οί υπεύθυνοι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, 
έλαβον τήν διαταγήν νά εύρίσκωνται επί ποδός άπό τής 6ης ώρας. "Οταν οί συνω- 
μόται παρουσιάσθησαν άνηγγέλθη προς αυτούς ότι, ό Προϊστάμενος ήθελε νά τούς 
ίδη. Εΐσήλθον μέσα στο Διοικητήριον καί εύρέθησαν πάραυτα περικυκλωμένο! ύπό. 
άστυνομικών καί συνελήφθησαν.

Οί 40 0 ’Αξιωματικοί τής περιοχής τής Τεχεράνης συνελήφθησαν καί ώδηγή- 
θησαν σέ μιά στρατιωτική φυλακή. Πεντήκοντα περίπου άλλοι ’Αξιωματικοί συνελή
φθησαν βραδύτερον.

Αί Άρχαί προ παντός άνυπομόνουν ίνα θέσουν χεΐρα στον ’Αρχηγόν τού Κομ
μουνιστικού Κόμματος Khosrow Rouzbeh, τώρα πού τό κρυσφύγετόν του ήτο πλέον 
γνωστόν.

Ή  μέριμνα τής έξακριβώσεως τοΰ προσώπου τού Rouzbeh καί ή σύλληψίς; 
του ανετέθη εις ένα άνώτερον άστυνομικόν.

Οδτος έτοποθέτησεν εις τον γειτονικόν δρόμον ένα άπόσπασμα άπό άστυνο-
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μικούς έν πολίτικη περιβολή καί ό ίδιος έκτύπησε τήν θύραν τής κυρίας εισόδου, τής 
οικίας του Rouzbeh κατά ένα συνθηματικόν τρόπον. Οί παρακολουθοϋντες άστυνο- 
μικοί εΐδον τον προϊστάμενόν των νά όμιλή προς κάποιον, ό όποιος αΐφνιδίως άπε- 
σύρθη εις τό εσωτερικόν τής οικίας. "Οταν οί άστυνομικοί εΐσήλθον έν αυτή εΰρέθη 
κενή. Ό  Rouzbeh είχεν έξαφανισθή έξελθών έκ τής οπίσθιας θύρας.

Ό  τελευταίος εΐδοποιήθη άπό τον άνώτερον άστυνομικόν, εις όν είχε άνα- 
τεθή ή σύλληψίς του καί ό όποιος δεν ήτο, παρά ένας κομμουνιστής.

Ό  Rouzbeh άκόμη φεύγει. Πιστεύεται ότι εύρίσκεται εις την Ρωσίαν, 
καθώς καί περί τούς 50 συνωμότας, οί οποίοι ήδυνήθησαν νά διαφύγουν την σύλ- 
ληψιν καί νά έξαφανισθοΰν.

Ό  Σάχης έμεινε κατάπληκτος προ τής άποκαλυφθείσης συνωμοσίας. Εις μίαν 
ομιλίαν του εις τό ’Ιρανικόν Κοινοβούλιον έδήλωσε ότι πρέπει ν’ άποπλυθή ή κηλίς 
αΰτη, ή οποία κηλιδώνει την τιμήν του ’Ιρανικού Στρατού.

ΙΙάραυτα έκάλεσε τον Πρωθυπουργόν καί τον Διοικητήν Bakhtiar καί τούς 
διέταξε νά τιμωρήσουν άνευ οίκτου τούς προδότας.

Οί λόγοι του ήκούσθησαν μετά προσοχής. Σχεδόν όλοι οί φυλακισμένοι (ομο
λόγησαν πλήρως την ενοχήν των. Μερικοί έπλανήθησαν. Τούς έπεισαν δτι έπρόκειτο 
νά γίνη κίνημα προς άνατροπήν τού Zahedi καί έπανεγκατάστασιν εις την ’Αρχήν 
τού Mossadech. Δεν υπήρξαν κομμουνισταί καί δεν ήθελον νά λάβουν μέρος εις ένερ- 
γείας βίας κατά τού Σάχου. Αύτοί εύκόλως άπηλλάγησαν άπό τήν βαρυτάτην κατη
γορίαν.

Διά τούς άλλους τά στρατοδικεία έλειτούργησαν ταχέως.
Είκοσι ένας (21 ) άπό τούς ποωτεργάτας τής συνωμοσίας, καθ’ ον χρόνον συνε- 

δρίαζον είσέτι τά στρατοδικεία, έξετελέσθησαν.
'Ο φιλομαθής Mohammed Mobasheri έλαβε θέσιν προ τού εκτελεστικού άπο- 

σπάσματος μ’ ένα βήμα σταθερόν, χωρίς νά προφέρη ούδέ λέξιν καί χωρίς τήν έλα- 
χίστην συγκίνησιν.

Ό  Siamak ό εύθυμος εργένης προσεπάθει νά φλύαρη, διά νά συγκρατήση 
τό ήθικόν των συντρόφων του.

"Οπως ώδηγείτο εις τό μέρος τής έκτελέσεως, ένας μουσουλμάνος ίερεύς, 
έπλησίασε καί τον ήρώτησε, συμφώνως προς τήν θρησκείαν των, εάν έπεθύμει ν’ 
άσπασθή τό Κοράνιον.

«Πάρτε το άπ’ έδώ !» είπεν ό Siamak. Ποτέ δεν έπίστευσα σ’ αύτό.
Ή  άνακάλυψις καί ό κολασμός αύτής τής συνωμοσίας εις δλην τήν έκτασίν της* 

έπέφερε σχετικήν ειρήνην καί ασφάλειαν εις τήν Χώραν.
Αί Κυβερνήσεις των Δυτικών Κρατών, φαίνονται ν’ ανησυχούν όλιγώτερον 

τώρα, μέ τήν σκέψιν δτι είναι δυνατόν, ή Χώρα αΰτη νά περιέλθη όπισθεν τού Σιδη
ρού Παραπετάσματος.

'Ο Στρατός καί ή ’Αστυνομία φαίνεται δτι έχουσι έκκαθαρισθή, ό δέ θρόνος 
νά έχη πλέον σταθεράν άσφάλειαν.

Τον Πρωθυπουργόν Zahedi, τον άνδρα μέ τήν στιβαράν πυγμήν, διεδέχθη 
ό Hussein Ala, ένας πολιτικός τού οποίου αί προσπάθειαι τείνουν εις τήν έξύψωσιν· 
τού βιοτικού επιπέδου τής χώρας, δπερ είναι καί τό μόνον πού θ’ άπομακρύνη τον 
κομμουνιστικόν κίνδυνον άπό την χώραν του.

Μετά 8ήμερον πού ό άστυφύλαξ Morteza, ένήργησε τήν επιτυχή σύλληψιν, 
προσεκλήθη παρά τού Διοικητοΰ του. Ούδέν έγνώριζε άπό τ ’ άνωτέρω καί εΐσήλθεν 
στο Γραφείον τού ’Αστυνόμου τρέμων μέ τήν ιδέαν δτι διέπραξε κάποιο σφάλμα..

Έξήλθεν άκολούθως μέ τήν διαταγήν τού προβιβασμού του εις ένωμοτάρχην· 
καί μέ μίαν άμοιβήν 10.000 rials (2.000 δραχμάς).
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΠΕΡΙΛΗΊΈΙΣ
0. ’Εργαστήρια.
7. Λοιπά Τμήματα.
8. Σχέσις C .I.D . τής Σκώτλαντ—Γυάρδ κα ί λοιπών Σωμάτων.
9. Προσπάθεια όργανώσεως Κεντρικής Έ γκληματολ.ογικής 'Υπηρεσίας.

*
*  *

6 . Πάσα περιγραφή του C.I.D. έστω καί έν γενικαϊς γραμμαϊς θά ήτο έλ- 
λειπής άνευ άπλής μνείας των ’Εργαστηρίων τούτων τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερικών. 
'Η σπουδαιοτέρα έπίτευξις των άστυνομικών μεθόδων, κατά την τελευταίαν πεντη
κονταετίαν, είναι ή αυξουσα χρησιμοποίησις των Επιστημονικών Εργαστηρίων διά 
την άνίχνευσιν στοιχείων ένοχης ή άθωότητος τοϋ υπόπτου προσώπου. 'Η χρησι
μοποίησή αυτών διά ζητήματα όπως ή έξερεύνησις πλαστογραφίας, καθορισμός τοϋ 
όπλου έξ ού έξετοξεύθη ώρισμένον βλήμα, ή καθορισμός τής μεθόδου δι’ ής προε- 
κλήθη έμπρησμός, έχουν κατά πολύ διευκολύνει τό αστυνομικόν έργον. Τά εργαστή
ρια δεν υπάγονται υπό τον έλεγχον Σώματος τίνος αλλά διοικοϋνται απ’ ευθείας υπό 
τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών. "Εκαστον έξ αύτών έξυπηρετεί μίαν περιοχήν τής 
Χώρας καί έδρεύουν εις τάς πόλεις Μπρίστολ, Μπίρμιχαν, Πρέστον, Κάρντιφ, 
Νόττιγχαμ καί Γουέκφιλντ. Ή  Σκώτλαντ—Γυάρδ εχει ίδιον έργαστήριον εις Λον
δίνο ν.

7. 'Η «Κεντρική Όμάς», τό «Έγκληματολογικόν ’ Αρχείο ν» καί τό «Άρχεΐον 
Δακτυλικών ’Αποτυπωμάτων» είναι αί τρεις βασικαί 'Υπηρεσίαι τοϋ C.I.I). κάθε 
’Αστυνομικού Σώματος, τά όποια βοηθούμενα ύπό τών ’Εργαστηρίων τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών φέρουν εις πέρας τό μεγαλύτερον μέρος τών έργασιών ’Ασφα
λείας. Τά υπόλοιπα τμήματα τοϋ C.I. D. είναι μάλλον διοικητικά. "Εν έξ αύτών ένεργεϊ 
τήν τρέχουσαν άλληλογραφίαν καί τήν σχετικήν μέ τάς άνακρίσεις, έτερον άσχολεΐται 
μέ τάς προαγωγάς, τήν πειθαρχίαν, παράπονα έναντίον ’Αστυνομικών καί τά γενικά 
θέματα αύτών. Καί ένα τρίτον τμήμα είναι υπεύθυνον διά τήν έκπαίδευσιν. "Οσον 
αφορά τά μικρότερα Σώματα, αί διοικητικαί αύται έργασίαι δυνατόν νά έκτελοΰνται 
υπο δύο ή τριών υπαλλήλων παραλλήλως προς τά λοιπά καθήκοντα αύτών. To C.I. D. 
όμως τής Σκώτλαντ—Γυάρδ έχει τρία άλλα τμήματα (ομάδας) μέ ειδικά καθήκοντα 
—ολίγα Σώματα διαθέτουν τοιαϋτα τμήματα (ομάδας)—τά όποια άναπτύσσονται 
εις τά ειδικά κεφάλαια τοϋ παρόντος. Ταϋτα είνα ι:

1) 'Η 'Ομάς ’Απατεώνων
2) 'Η Ειδική Όμάς καί
3) Ή  Ίπταμένη Όμάς
8. Γενικώς είπεΐν, οί ’Αστυνομικοί τοϋ C. I. D. τής Σκώτλαντ-Γυάρδ, έχουν 

μεγαλυτέραν πείραν άπό τούς περισσοτέρους τών συναδέλφων των τών Σωμάτων 
υπαίθρου. Τό τοιοΰτον καθιέρωσε τό έθιμον όπως οί Διοικηταί τών τελευταίων τού
των, εΐδικώτερον τών μικροτέρων, ζητοϋν τήν βοήθειαν αύτης, εις δύσκολους ύπο- 
θεσεις. ’Αλλά ή το*αύτη αίτησις βοήθειας είναι απόλυτον δικαίωμα τοϋ διοικητοϋ,
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•δστις κρίνει, περί τής επάρκειας ή μή τής ύπ’ αύτόν Υπηρεσίας καί έν άρνητ',κή 
περιπτώσει άπευθύνεται προς την Σκώτλαντ-Γυάρδ. Πρέπει νά κατανοηθή σαφώς 
«τ ι ή Σκώτλαντ-Γυάρδ ουδέποτε παρεμβαίνει αν ευ προσκλήσεως.

•'Ο Διοικητής ενός Σώματος, πριν ή άποφασίση την πρόσκλησιν τής Σκώ
τλαντ-Γυάρδ, θά σταθμίση πολλούς παράγοντας. ’Εάν τό υπό τήν διοίκησίν του 
Σώμα είναι μικρόν θά καλέση βοήθειαν δι’ έξιχνίασιν σοβαρών έγκλημάτων, όπως 
ένα φόνον, μία μεγάλη κλοπή ή άριθμόν έγκλημάτων κατά τών ηθών. Διότι, άνεξαρ- 
τήτως τής ίκανότητος τών ’Αστυνομικών ’Ασφαλείας του Τοπικού Σώματος, ό 
Διοικητής του είναι υπεύθυνος διά τήν έξασφάλισιν τής καλλιτέρας άστυνομικής 
έξυπηρετήσεως διά τήν περιοχήν του. Καί διότι ούδέν Σώμα, άκόμα καί τά μικρό
τερα, δικαιούται νά παραπονεθή δτι αδυνατεί νά χρησιμοποιήση τά μέσα καί τήν 
πείραν τής Σκώτλαντ-Γυάρδ. ’Επί πλέον έάν ένα έγκλημα φαίνεται δτι είναι μέρος 
άλύσεως άλλων έγκλημάτων διαπραχθέντων εις διάφορα σημεία τής Χώρας, είναι 
προφανές δτι ή Σκώτλαντ-Γυάρδ πρέπει νά καλείται δι’ αύτό ή άλλα διαπραχθέντα 
ύπό τών αυτών έγκληματιών.

ΙΙροσέτι ό Διοικητής ενός Σώματος δύναται, έίς περίπτωσιν καθ’ ήν δεν είναι 
ικανοποιημένος έξ άνακρίσεως, διεξαχθείσης ύπό τής 'Υπηρεσίας (Σώματος) του, νά 
καλέση τήν Σκώτλαντ-Γυάρδ δι’ έπανεξέτασιν τής ύποθέσεως. Δεν είναι πάντοτε 
εΰκολον, έπί παραδείγματι, ν’ άποφανθή τις περί τού δτι μία περίπτωσις αιφνίδιου 
θανάτου είναι φόνος ή άνθρωποκτονία έξ άμελείας ή άπλώς άτύχημα. Μία έσφαλμένη 
έκτίμησις στοιχείων τής ύποθέσεως, εις τά πρώτα στάδια τής έρεύνης μίας περιπτώ- 
σεως ώς ή κατωτέρω, δύναται νά όδηγήση εις σύγχυσιν. Ή  άκόλουθος περίπτωσις 
αποτελεί χαρακτηριστικόν παράδειγμα.

’Ολίγον μετά τό τέλος τού πολέμου, τό πτώμα ένός ηλικιωμένου άνθρώπου 
άνευρέθη μέσα σ’ ένα χάνδακα άγροκτήματος στήν περιοχή τού Όξφορτσάϊαρ (Μ. 
Βρεττανίας). ’Εκ τής διαπιστώσεως τής ταυτότητος έξήχθη δτι ανήκε εις ένα έργα- 
την γειτονικών άγροκτημάτων. Ό  ιατρός τής περιοχής, δστις διενήργησε νεκρο
τομήν τού πτώματος εΐπεν δτι ό θάνατος είχεν έπέλθει συνεπεία κακώσεως εις τον 
τράχηλον. Τό καπέλλο τού θύματος άνευρέθη εις άπόστασιν 15 μέτρων. Πλησίον 
τής θέσεως τού πτώματος καί έπί τής χλόης ύπήρχον άποτυπώματα ποδών, έκ τών 
οποίων οί άστυνομικοί συνήγαγον δτι ταύτα προεκλήθησαν ύπό δύο άτόμων κατό
πιν συμπλοκής. ’Εκ τών δύο αύτών σημείων—τής θέσεως εις ήν εύρέθη τό καπελλο 
τού θύματος καί τών άποτυπωμάτοιν πελμάτων—ή Τοπική ’Αστυνομία κατέληξεν 
εις τό συμπέρασμα δτι έπρόκειτο περί έγκλήματος. Κατόπιν τού συμπεράσματος 
αύτού ήρχισαν άτέρμονες άνακρίσεις. 'Η κοινή γνώμη τής περιοχής άνεστατώθη 
καί οΐ κάτοικοι έτρομοκρατήθησαν έκ τής δολοφονίας ένός γέροντος άνικάνου να 
βλάψη άλλον. Αί άνακρίσεις καίτοι έντατικαί δέν κατέληγον εις θετικόν συμπέρασμα 
καί ό Διοικητής άπεφάσισε νά προσκαλέση τήν Σκώτλαντ-Γυάρδ, πριν ή καί άλλος 
χρόνος παρήρχετο άσκόπως.

’Αμέσως ένας 'Υπαστυνόμος A' (Chief Inspector) τού Κεντρικού Γρα
φείου αύτής άπεστάλη έκεϊ. 'Ο Υπαστυνόμος άρχισε τήν έργασίαν του διά τής έξε- 
τάσεως τού πτώματος. Παρετήρησε δτι ή νεκροτομή περιωρίσθη εις τήν τομήν τού 
λαιμού καί έξ αύτής καί μόνον έξήχθη τό συμπέρασμα περί τής αιτίας τού θανατου, 
τό υπόλοιπον πτώμα δέν είχε άνοιγή. Ό  ιατρός τής περιοχής έκλήθη καί έδωσε 
’λεπτομέρειας περί τής καταστάσεως εις ήν τό πτώμα είχεν εύρεθή.

’Αλλά, οί ιατροί τών έπαρχιών, κατά κανόνα, έχουν μικράν πείραν έπί τών 
’Αστυνομικών (ιατροδικαστικών) θεμάτων. Δέν είναι πάντοτε ένημερωμένοι έπί 
τών άπαιτουμένων στοιχείων εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν θανάτου. Δέν γνωρίζουν, 
επίσης, τήν θετικήν καί άρνητικήν άξίαν τών ιχνών. 'Ο ιατρός εις τήν πρόκειμένην
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περίπτωσιν ένόμισε ότι έξετέλεσε τό καθήκον του διά του καθορισμού, ώς άνωτέρω,. 
τής αιτίας τοϋ θανάτου.

Δεν ένδιεφέρθη διά τήν κατάστασιν των εσωτερικών οργάνων τοϋ θύματος καί 
δεν έγνώριζε, ή έθεώρησε περιττόν, ότι έπρεπε διά τής έξετάσεως αύτών ν’ άποφανθή 
διά τήν κατάστασιν υγείας τοϋ θύματος προ τοϋ θανάτου. Εις τό ’Αστυνομικόν έργον, 
λεπτομέρεια', όπως αί παραλειφθεΐσαι εις τήν άνωτέρω περίπτωσιν έχουν μεγάλην 
σημασίαν. Ό  Ύπαστυνόμος τής Σκώτλαντ-Γυάρδ έζήτησεν άδειαν παρά τοϋ δικα
στηρίου (Coroner) και έκάλεσε ένα ιατροδικαστήν άπό τό Λονδΐνον διά νά κάμη νέαν 
νεκροτομήν.

Ή  νέα αύτή έξέτασις έπεβεβαίωσε τήν αιτίαν θανάτου ώς ή προηγουμένη,. 
άλλά καθώρισε προσέτι σαφώς ότι ή υγεία τοϋ θύματος ήτο είς κακήν κατάστασιν.
, Ή  καρδία καί μερικά άλλα εσωτερικά όργανα αύτοϋ εύρέθησαν έξηντλημένα 

καί συμφώνως προς τήν άποψιν τοϋ ίατροδικαστοΰ, τό θΰμα δεν ήτο δυνατόν νά ζήση 
παρά ολίγους μήνας, οίανδήποτε περιποίησιν καί αν είχε. Αί άνακρίσεις συνεχίσθησαν. 
Άνευρέθη ό θεράπων ιατρός τοϋ θύματος, δστις έδήλωσε ότι παρηκολούθει τοΰτο επί 
εικοσαετίαν διά σοβαράς μορφής έλκους στομάχου καί έπεβεβαιώθησαν ουτω αί 
απόψεις τοϋ ίατροδικαστοΰ.

'Η ύπόθεσις τοϋ αιφνίδιου θανάτου τοϋ γέροντος έλαβε, μετά τ ’ άνωτέρω, διά
φορον τροπήν. Ό  Ύπαστυνόμος έπεσκέφθη τήν θέσιν τοϋ φανταστικοΰ εγκλήματος . 
καί έμελέτησε έκ νέου τά ίχνη έχει. Δεν ήδυνήθη όμως νά διαπιστώση άλλο είδος 
αποτυπωμάτων ποδών καί κατέληξε εις τό συμπέρασμα ότι ταΰτα είχον προκληθή, 
όχι ύπό δύο άτόμων καί κατόπιν συμπλοκής, άλλ’ άπλώς υπό ένός άτόμου, όλισθή- 
σαντος τυχαίως εντός τοϋ χάνδακος. 'Όσον άφορα τήν θέσιν καπέλου, ό Ύπαστυνό
μος άνεκάλυψε ότι ό ιδιοκτήτης τοϋ άγροΰ, οπού τό ατύχημα συνέβη, είχε ένα σκύλο. 
’Επιστημονική έξέτασις τοϋ καπέλλου διεπίστωσε τήν παρουσίαν έπ’ αύτοϋ τριχών, 
όμοιαζόντων προς τάς τοϋ τριχώματος τοϋ σκύλου. Οΰτω ό άστυνομικός κατέληξεν 
είς τό ότι ό σκύλος ήτο ό πρώτος πού άνεΰρε τό πτώμα καί μετέφερε τό καπέλλο είς 
τήν θέσιν όπου τοΰτο άνευρέθη άργότερον. Τέλος, διά τοϋ συμπεράσματος ότι ό θά
νατος προήλθεν συνεπεία κακώσεως καί γενικωτέρων περιπλοκών είς έξηντλημένον 
οργανισμόν προκληθεισών έκ πτώσεως, ή έτυμηγορία τοϋ δικαστηρίου θά ήτο «άτύ- 
χημα».

Αί σχέσεις μεταξύ τών ειδικών τής Σκώτλαντ-Γυάρδ καί τής Τοπικής ’Α
στυνομίας, ήτις τούς προσκαλεϊ, δέν είναι πάντοτε όπως ώρισμένοι συγγραφείς 
’Αστυνομικών έργων τάς παρουσιάζουν. Είναι άναμφιβόλως άληθές ότι έλάχισται 
είναι αί περιπτώσεις καθ’ άς’Αστυνομικοί τοϋ προσκαλοΰντος Σώματος έδυσφόρησαν 
κατά τών οδηγιών ’Αστυνομικού κληθέντος έκ Αονδίνου. Γενικώς ό «άνθρωπος» 
τής Σκώτλαντ-Γυάρδ θεωρείται ώς ό ειδικός πού καλείται διά νά βοηθήση ή νά 
συμβουλεύση έπί δυσκόλου περιπτώσεως. Δέν θά δυσφορήση ό τοπικός ιατρός, έπί 
παραδείγματι, αν κληθή διακεκριμένος χειρουργός άπό τήν πρωτεύουσαν διά νά έξε- 
τάση έναν άπό τούς άσθενεϊς του. Τό άντίθετον, θά έθεωρεϊτο παράλειψις τοϋ το
πικού ιατρού καί άποτυχία είς τήν καλήν ένάσκησιν τών καθηκόντων του, έάν δέν 
έκάλει ειδικόν είς μίαν σπάνιάν καί περίπλοκον περίπτωσιν.

Οί πεπειραμένοι ’Αστυνομικοί τής Σκώτλατν-Γυάρδ άποτελοϋν διά τούς 
’Αστυνομικούς τών μικρών ’Αστυνομικών Σωμάτων, 6,τι καί ό διακεκριμένος χει
ρουργός διά τον άνωτέρω συνάδελφόν του. Οι πρώτοι έχουν μεγαλυτέραν πείραν, 
δεδομένου ότι αί ύπ’ αύτών άντιμετωπιζόμεναι περιπτώσεις έγκλημάτων είναι 
περισσότερα', άπ’ δ,τι είς τήν έπαρχίαν. Είς τήν Σκώτλαντ-Γυάρδ κάθε ’Αστυνομικός 
έπιλαμβάνεται (λεχθήτω) πέντε περίπου περιπτώσεων φόνου έτησίως, ένώ ό συ
νάδελφός του είς τήν έπαρχίαν θά έχη μίαν τοιαύτην περίπτωσιν είς ολον τον υπηρε
σιακόν του βίον.
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Ή  άποψις αυτή έχει γίνει ευρέως άποδεκτή καί σπανίως δημιουργοϋνται παρε
ξηγήσεις. ’Επί πλέον τα μεγάλα ’Αστυνομικά Σώματα—όπως του Λανγκασάϊαρ, 
Μπίρμιχαν, Ντούρκαμ, καί, Γουέστ Γιοργκσάϊαρ—συνήθως άντιμετωπίζουν τήν 
κατάστασιν άνευ βοήθειας·.

Δυνατόν δμως καί'αυτή αυτή ή Σκώτλαντ—Τυάρδ νά ζητήση βοήθειαν άπό 
τα Σώματα αύτά, δπως ή περίπτωσις προσκλήσεως τοϋ Γραφολόγου του Κάρντιφ 
δι’ έξέτασιν ειδικής περιπτώσεως.

9. Ή  εύρεϊα "μετάκλησις ειδικών τοϋ Κέντρου δι’ έγκληματολογικάς έρευνας 
καί αί παρουσιασθεϊσαι περιπτώσεις δυσφορίας καί παρεξηγήσεων ή καθυστερου- 
μένης άφίξεως των εΐδικώς μετακαλουμένων, έδωσαν τήν βάσιν εις ώρισμένους άστυ- 
νομικούς νά διατυπώσουν τήν άποψιν δτι καθίσταται άναγκαϊα ή συγκρότησις εις 
Μ. Βρεττανίαν Κεντρικής 'Υπηρεσίας, δπως τό Συνομοσπονδιακόν Γραφεΐον ’Εγ
κληματολογιών ’Αναζητήσεων (Federal Byreau of Investigation) των 'Ηνω
μένων Πολιτειών, τό όποιον είναι αρμόδιον διά ώρισμένα γενικού ένδιαφέροντος 
(Federal) εγκλήματα εις οίανδήποτε Πολιτείαν κι’ αν τελεσθοϋν. Οί τασσόμενοι 
υπέρ αυτής τής άπόψεως υποστηρίζουν, δτι μία τοιαύτη ' Υπηρεσία θά δρα περισσό
τερον άποτελεσματικώς άπ’ δ,τι αί πολυάριθμοι Άστυνομικαί 'Υπηρεσίαι σήμερον, 
θά έπιτευχθή ομοιομορφία ’Αστυνομικών μεθόδων άνιχνεύσεως έγκλημάτων καθ’ 
ολην τήν χώραν καί θ’ άποτελέση ιδανικόν μέσον διεξαγωγής τής μάχης κατά τοϋ 
εγκλήματος.

Ούδέν έκ τών επιχειρημάτων αυτών δύναται έν τελευταία άναλύσει νά θεωρηθή 
βάσιμον. Ή  έπιτυχία τών ’Αστυνομικών ’Ασφαλείας (C. I. D.) έξαρτάται έν πολ- 
λοΐς, έκ τής γνώσεως προσώπων καί πραγμάτων τής περιοχής των καί, ώς έκ ταύτης, 
τών έγκληματιών καί πληροφοριοδοτών.Μία Κεντρική Υπηρεσία’Ασφαλείας θά είναι 
υποχρεωμένη νά έγκαταστήση παραρτήματα αύτής εις δλα,ς τάς κυριωτέρας πόλεις 
καί ή μόνη διαφορά θά είναι ή Κεντρική Διοίκησις τών παραρτημάτων. ’Αλλά τό 
τοιοϋτο είναι άπαράδεκτον, δπως άκριβώς είναι άπαράδεκτος ή ένοποίησις τών Ά -  
•στυνομικών Σωμάτων, ήτις άντίκειται προς τήν άκαταμάχητον δύναμιν τής Βρεταν- 
νικής παραδόσεως.

( Συνεχίζεται)



Αλήτη τον είπαν...
—Ξεράδ’ ενός δέντρου. "Αχρηστος πλέον 
διαβαίνοντας κάπου στά σκοτεινά, 
άφοΰ είχε χάσει κάβε ώραΐον 
στό δρόμο ξάπλωσε...., σέ μιά γωνιά.

—Στό βοΰρκο κυλίσθη απελπισμένα^, 
πνίγη  στή θάλασσα τής μοναξιάς, 
μέ μάτια θλιμμένα καί δακρυσμένα 
τή χώρα κύτταξε τής άπονιάς.

—Είχε προσφέρει τά  πάντα γ ιά  κάτι, 
είχε σκοπούς κι' αύτός στή ζωή... 
μά, τώρα τοΰ πόνου πίνει φαρμάκι 
πού...κείνη κερνάει δίχως ντροπή!

—Είχ’ άντικρύσει εκείνο τό βράδυ 
τό ψέμμα άδέκαστο, ναί, νά νικά 
άλήθειες πού ζήσαν κι' έδωσαν χάδι. 
"Αλλος εκείνη νά σφίγγη γλυκά.

—Στό βούρκο κυλίσθη. Μύρια άστέρια 
πρόσφεραν λίγη γλυκειά συντροφιά 
κι’ ήθελε τόσο τοΰ χάρου τά  χέρια 
νά σπάσουν, νά διώξουν τή μοναξιά.

—Βάρκα άπ ’ τό κύμα φριχτά τσακισμένη 
κανείς δέν βρίσκεται νά λυπηθή, 
τό κύμα συνέχεια θά έπιμένη 
ώσπου ολόκληρη νά βυθισθή.

—ΚΓ αύτός έσκεπτόταν, δέν εΰρισκε άκρη, 
τό δίκηο άπ ’ τ ’ άδικο είχε πνιγή .
Έκλαψε μόνος κι’ έχυσε δάκρυ
κι’ αύτός ναυαγός σέ μιας τήν οργή.

—Πολλοί διαβάτες περάσαν μπροστά το ν  
κι’ αλήτη είπαν κι’ αυτόν φθονερά.... 
άπ ’ ένα δέν ζήτησε λίγη χαρά του 

• κι’ ούτε δυό βλέμματα λυπητερά.

—Τόν είπαν άλήτη γ ια τί τό ψέμμα 
τόν είχε ρίξει εκεί στή γωνιά, 
είπαν «άλήτης» γ ια τ ’ είδε τό τέρμα 
καθ’ ευτυχίας καί τόσ’ απονιά.

—«’Αλήτης έλεγαν σάν τόν' κυττάζαν 
αύτόν πού....Μοίρα κτυποϋσε φρικτά. 
"Ολοι τόν έβλεπαν, μόνο τρομάζαν, 
κι’ ούτ’ ένα βλέμμα στοργής τόν κυττα.

—Δέν είναι άλήτης, εχθρός κοινωνίας 
κι’ αύτός κάτι έχασε κι’ άναζητα. 
βαθύς στοχαστής χαράς αιώνιας 
είναι · διαβάτα.. .’Αγάπη ζητά....

Κώστας Νιάσκος 
Δόκιμος Ύπαστυνόμος



Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Η ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΑΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Αναδημοσίευσή έκ τοϋ περιοδικού 
_____ «Στρατιωτικά Νέα»

Καί τά δορυφόρα κράτη; ’Ιδού ή έρώτησις πού άθελα έρχεται εις τα χείλη δταν 
πληροφορούμεθα δτι «εκείνα πού ξέραμε πάνε πια» καί δτι«εΐς τδ έξης μας αναμένουν 
εΐδυλλιακαί ήμέραι όμονοίας καί χαράς». 'Η έπίθεσις ειρήνης συνεπάγεται πράγ
ματι καί άλλαγή νοοτροπίας. Καί φαινομενικούς πρόκειται να συμβή καί αύτό, διότι 
ή νέα τακτική τής άνοικτής πόρτας καί του τουριστικού καραβανιού πού ήρχισε να 
εφαρμόζεται τελευταίως καί ή οποία θά φέρη μέχρι τά κατάβαθα ύπδ δορυφόρων 
κρατών καί αυτής τής ΕΣΣΔ έπισκέπτας μή κομμουνιστάς, προϋποθέτει φυσικά 
μίαν άλλαγή τουαλέττας. Αλλά πολύ φοβούμεθα δτι θά πρόκειται μονάχα γιά τά. 
περίφημα ρούχα τού Μανωλιού τής παροιμίας.

'Η σκέψις αυτή θά ήτο ίσως άδικος αν έπρόκειτο μονάχα περί εικασίας. Δυστυ
χώς δμως καί τά γεγονότα έρχονται μέ τη σειρά των νά μαρτυρήσουν, δτι αύτή είναι, 
πράγματι ή δυσάρεστος ίσως άλλά καί άναπόφευκτος πραγματικότης. Καί δεν πρό
κειται εδώ περί μεμονωμένων περιπτώσεων ή περί σπασμωδικών μέτρων, άπό εκείνα 
πού δεν καταδικάζουν ολόκληρον ένα σύστημα, άλλά περί τού τακτικού ρυθμού ζωής... 
Καί αυτή ακριβώς είναι ή άποκαρδιωτική πλευρά τού ζητήματος, τό δ,τι δηλαδή πρό
κειται πλέον περί κακής ένδημικής φύσεως.

Διαβάζομε αίφνης, προκειμένου περί Ρουμανίας, δτι ό ραδιοφωνικός σταθμός, 
τού Βουκουρεστίου προειδοποίησε εις έντονώτατον ύφος τούς άκροατάς του, δτι δεν 
θά δύνανται τού λοιπού νά είσέρχωνται εις τούς κινηματογράφους κατά ή μετά τό 
τέλος τών έπικαιροτήτων, τού «Ζουρνάλ». Δηλαδή, αί κινηματογραφικαί έπικαιρό- 
τητες είναι εις τήν Λαϊκήν «Δημοκρατίαν» τής Ρουμανίας κάτι τό φοβερά άνιαρόν 
καί τό σαχλώς προπαγανδιστικό. Καί αυτός είναι ό λόγος διά τον όποιον οί θεαταί 
άνέμενον συνήθως τό τέλος τού ζουρνάλ γιά νά μποΰν εις τήν αίθουσα. 'Η κυβέρνησις 
άπεφάσισε λοιπόν νά... άμυνθή, διότι δεν εννοεί νά παρελαύνουν οί επίγειοι παράδει
σοί της ενώπιον κενών καθισμάτων.

Ένδιαφέρουσαι είναι έπίσης αί εντυπώσεις γάλλου άντιπροσώπου, ό όποιος, 
είχε τελευταίως λάβει μέροςειςτάς εργασίας τού διεθνούς σιδηροδρομικού συνεδρίου 
τού Βουκουρεστίου. Ό  γάλλος τεχνικός έδήλωσε δτι οί Ρουνανικοί σιδηρόδρομοι 
εύρίσκοντο εις άθλίαν κατάστασιν.'Ο μέσος όρος τών ήμερομισθίων είναι άνεπαρκέ- 
στατος καί κυμαίνεται μεταξύ 350 καί 400 λέϊ, πράγμα πού δημιουργεί μίαν άφό- 
ρητον δυσαναλογίαν έν σχέσει μέ τήν άκρ.ίβεια τής ζωής. «'Ο άκατάσχετος τρόμος, 
είναι εκείνο πού άμέσως κάμνει έντύπωσι εις τον ταξιδιώτη, προσέθεσε ό γάλλος. 
άπεσταλμένος, τον βλέπει ζωγραφισμένο κανείς αύτό τον φόβο επάνω εις τά πρό
σωπα όλων τών Ρουμάνων, μετά τών οποίων επιχειρεί νά μιλήση γιά κάτι άλλο άπό 
τά κοινά υπηρεσιακά ζητήματα.Έά.ν τούς έρωτήση τις ποία είναι ή ζωή των, πόσα 
κερδίζουν, πώς είναι τό σπίτι τους καί άν είναι ευχαριστημένοι, δύναται νά άντι- 
ληφθή άπό τον τρόπον πού τού άπαντοΰν, κυττάζοντας γύρω τους μέ δέος, δτι ό 
τρόμος βασιλεύει εις αυτόν τον τόπον».

Οί ύπό περιορισμόν Ρουμάνοι πατριώται,κατόπιν τών τελευταίων άποφάσεων 
είναι ύποχεωμένοι νά έργάζωνται άπό τάς 5 τό πρωί ώς τάς 8 τό βράδυ. Τό απίστευτο 
αύτό καί άπάνθρωπο ώράριο έργασίας, έμπνέει τήν φρίκη καί προκαλεΐ τήν άγανά- 
κτηση τού κάθε έλευθέρου άνθρώπου.

Άπό τήν Ουγγαρία πάλι πληροφορούμεθα ένα άλλο χαμερπές μέσον, πού άπο- 
τελεΐ άλλη μία κηλΐδα διά τά κομμουνιστικά καθεστώτα.’Έχουν τελευταίως πολλά-
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πλασιασθή αί περιπτώσεις των πρώην πολιτικών κρατουμένων, οι όποιοι, ένώ άφέ- 
θησαν έν ελευθερία υπό τον δρον νά διαμένουν εις τήν έπαρχία, έξουσιοδοτήθησαν 
δπως επιστρέφουν είς τήν Βουδαπέστη. Οί περισσότεροι άπό αύτούς τούς δυστυ
χείς έπωφελήθησαν άμέσως αυτής τής έξουσιοδοτήσεως μέ τήν έλπίδα νά ευρουν 
εργασία είς τήν πρωτεύουσα. Άλλα ή τραγική ίδιότης του πρώην έξορίστου, ή οποία 
άναφέρεται εις τά χαρτιά τους, τούς ήμπόδισε άπό τοϋ νά προσληφθοϋν είς οίανδή- 
ποτε εργασίαν. Ή  πολιτική άστυνομία τούς συνέλαβε τότε ως άνέργους μή δυναμέ- 
νους νά εξασφαλίσουν κάποιον πόρο ζωής καί τούς άπέστειλε προς άγνωστον κατεύ- 
θυνσιν. Τά γεγονότα αυτά καταγγέλλονται τόσον συχνά ώστε νά είναι εΰκολον νά 
πεισθή τις δ,τι ή άδεια επιστροφής είς τήν Βουδαπέστην δεν έδόθη παρά διά νά έπι- 
τρέψη είς τάς άρχάς νά εξορίσουν διά μίαν δευτέραν φοράν τάς δυστυχισμένας αΰτάς 
ύπάρξεις.Τό διάταγμα πού τούς έπέτρεπε νά επιστρέφουν είς τήν Βουδαπέστη δεν 
ήτο παρά μία άπό αύτάς τάς χειρονομίας, τάς δίχως πραγματικήν έννοιαν καί συνέ
πειαν, καί αί όποΐαι έγένοντο προφανώς διά νά προκαλέσουν κάποιαν έντύπωσιν 
είς τον ελεύθερο κόσμο κατά τάς παραμονάς τής Διασκέψεως τής Γενεύης.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
'Η κ. Εύανθία Γκινοπούλου, Πρόεδρος τής 'Εταιρείας Προστασίας ’Ανηλί

κων ’Αθηνών μας άπέστειλεν τήν κατωτέρω έπιστολήν:
’Αξιότιμε Κε Διευθυντά

Κατ’ αύτάς περιήλθον είς χεΐρας μου τεύχη τοϋ εξαιρετικού Περιοδικού « ’Αστυ
νομικά Χρονικά» καί έκτος τής καταλλήλου εκλεκτής ΰλης διά τον σκοπόν αύτοΰ, 
ιδιαιτέραν έντύπωσιν μοϋ έκαμε τό διήγημα «Τό ’Έγκλημα τοϋ φοιτητοϋ» του κ. 
Χάρη Στάμου, διά τήν μελετημένην καί ψυχολογημένην περιγραφήν τής έξιστορή- 
σεως αύτοΰ ώς καί τις άφορμές καί τάς αιτίας πού ύπεβοήθησαν καί συνετέλεσαν, 
νά οδηγήσουν τον νέον είς τό έγκλημα, παραμένοντες είς τό ύποσυνείδητον αύτοΰ 
παραβατικές εικόνες παιδιόθεν, δστις άπεκόμισεν αύτάς έκ τών άκαταλλήλων ται
νιών τοΰ κινηματογράφου.

Δυστυχώς τό ’Εγκληματικόν αύτό φροντιστήριον πού λέγεται κινηματογρά
φος, γιά μένα, λόγω τής ιδιότητάς μου, διότι έχω πολλά παραδείγματα άναπαρα- 
στάσεων, άναπτύσσει καί τροφοδοτεί τό φυτώριον τής παιδικής έγκληματικότητας 
καί είς τό τόπον μας, καί πρέπει νά καταπολεμηθή μέ οίονδήποτε τρόπον. Εύχής 
έργον θά ήτο τά έπωφελή αύτά δημοσιεύματα νά έτύγχανον εύρυτέρας δημοσιότη- 
τος καί πέραν τοΰ άναγνωστικοΰ κοινοΰ τοΰ θέματος ’Αστυνομίας Πόλεων, προς 
διαφώτισιν τών γονέων καί γενικώς δλων μας προς πρόληψιν τής έγκληματικότητος 
καί τής ήθικής καταπτώσεως τής ελληνικής νεότητος, διά νά παύσουν νά πλημμυ
ρίζουν αί σκοτειναί αΐθουσαι.

Δεχθήτε κ. Διευθυντά τά συγχαρητήριά μου διά τήν διάδοσιν τής Πνευματι
κής ’Αγωγής διά τοΰ οργάνου τοϋ περιοδικοΰ σας, καί παρακαλώ διαβιβάσατε είς 
τον συνεργάτην κ. Χάρη Στάμον τάς θερμάς μου εύχαριστίας, διά τήν συνεργασίαν 
έπί τώ Έργω τών Εταιρειών Προστασίας ’Ανηλίκων, αί όποΐαι σκοπόν έχουν τήν 
πρόληψιν καί τήν καταστολήν τής παιδικής Έγκληματικότητος, συγχρόνως δέ καί 
τήν προστασίαν τών παραστρατημένων άνηλίκων.

Μετά τιμής
’Αθήναι 6 - 9 - 5 5  ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
(Αναδημοσίευσές έχ της Έφημ. «Άχράπολις»)

Τό μεγαλύτερον έσωτερικόν πρόβλημα της Γαλλίας είναι ό άλκοολισμός. 
Είναι άποδεδειγμένον ότι ή χώρα αυτή έχει τούς περισσοτέρους αλκοολικούς άπό 
οίανδήποτε άλλην και αί συνέπειαι εις την δημοσίαν ύγείαν καί τήν οικονομίαν είναι 
αρκετά μεγάλαι. Προ μηνών, ή Γαλλική Κυβέρνησις άνέλαβε έκστρατείαν εναντίον των 
άλκοολικών καί έξήγγειλε σειράν μέτρων διά νά περιορίσητήν κατανάλωσιν καί νά 
θέση τέρμα εις τήν διαδεδομένην άντίληψιν, ότι ή Γαλλία ε ίνα ι’Έθνος άλκοολικών.

Δέν είναι βέβαιον άκόμη αν ή Κυβέρνησις θά έπιτύχη πλήρως εις τον άγώνα 
της. 'Ένα πράγμα είναι βέβαιον τώρα : "Οτι εις τήν Γαλλίαν γίνεται ύπερβολική 
κατανάλωσις οινοπνευματωδών ποτών. Μία έρευνα, τήν οποίαν έκαμε προσφάτους 
γαλλική έφημερίς έπεβεβαίωσε τοΰτο.

'Π ’Ιατρική ’Ακαδημία τών Παρισίων, ή οποία ήσχολήθη μέ τό θέμα, είς 
άνακοίνωσίν της, είπεν ότι τό άλκοόλ έπηρεάζει άποφασιστικώς τήν ύγείαν τών 
κατοίκων καί άναφέρει μερικά παραδείγματα διά νά απόδειξη ότι είς έκείνας τάς 
περιοχάς της χώρας, όπου ή κατανάλωσις οινοπνευματωδών ποτών είναι περιωρι- 
σμένη, οί κάτοικοι ζοϋν περισσότερα χρόνια.

’Αλλά τό ζήτημα δέν άπησχόλησε μόνον τούς ιατρούς καί τούς οικονομολόγους 
της χώρας. Άπησχόλησεν έπίσης καί τούς νομικούς. Πράγματι, μερικές άπό τις 
μεγαλύτερες εταιρίες της Γαλλίας άμφισβήτησαν είς τήν Κυβέρνησιν τό δικαίωμα 
νά έπιβάλη αύστηράν φορολογίαν έπί τών οινοπνευματωδών ποτών καί έπεκαλέσθη- 
σαν πολλές δικαιολογίες, μεταξύ δέ άλλων καί τούς τουριστικούς λόγους. Είπαν, 
δηλαδή, ότι θά πληγή ή Γαλλία ώς τουριστική χώρα, άφοϋ έχει άποκτήσει μεγάλην 
φήμην διά τά κρασιά της, είς σημεΐον μάλιστα νά τήν έπισκέπτωνται πολλοί ξένοι 
δι’ αύτόν καί μόνον τον λόγον. Είς τάς δικαιολογίας των άπήντησαν οί ιατροί, οί 
όποιοι είπον οτι τό Κράτος έχει τό δικαίωμα νά λαμβάνη άμυντικά μέτρα εναντίον 
τής πληγής του άλκοολισμοϋ, όπως λαμβάνη έναντίον τοϋ καρκίνου ή άλλων ασθενειών.

Πώς όμως θά διεξαχθή ό άγων έναντίον τοϋ άλκοόλ; Τά οινοπνευματώδη ποτά 
έχουν φανατικούς οπαδούς καί ή έπιβάρυνσις μέ φορολογίας δέν επιλύει τό ζήτημα. 
Πράγματι ή Γαλλική Κυβέρνησις σκέπτεται νά διεξαγάγη τον άγώνα κατά τοϋ άλκο- 
ολισμοϋ έπί εύρυτέρας βάσεως. Διότι ό αγών αύτός δέν είναι ζήτημα πιέσεως, άλλά 
έκπαιδεύσεως καί διαφωτίσεως τής κοινής γνώμης τής χώρας. "Αν δέν γίνη αύτό, 
ή έκστρατεία θά άποτύχη. Είς τό Βέλγιον, τήν Νορβηγίαν, τήν Δανίαν, τήν 'Ολλαν
δίαν καί τήν Ελβετίαν, ή έκστρατεία έναντίον τοϋ άλκοολισμοϋ έπέτυχε διότι διε- 
φωτίσθη έπαρκώς ή κοινή γνώμη.

Τό πρόβλημα παρουσιάζει πολλάς όψεις. Έν άρχή τίθεται τό έρώτημα, αν οί 
Γάλλοι είναι πράγματι άποφασισμένοι νά παύσουν νά πίνουν. 'Η άπάντησις είναι 
μάλλον αρνητική καί ή έπικρατοΰσα γνώμη είναι ότι ή Κυβέρνησις μάλλον θά 
άποτύχη. Γιατί τό άλκοόλ είναι πάθος γιά τούς Γάλλους.

'Η Γαλλική Κυβέρνησις έξεκίνησε ωστόσο άπό οικονομικά κυρίως αίτια, όταν 
άπεφάσιζε νά άρχίση τήν έκστρατείαν έναντίον τοϋ άλκοόλ. Διότι, πράγματι, εκα
τομμύρια Γάλλων, πού καθημερινώς κατηνάλωναν μεγάλες ποσότητες οινοπνευμα
τωδών ποτών, δέν συνεισέφεραν διόλου ύπέρ τής αύξήσεως τών κρατικών πόρων. 
Άντιθέτως, ό άλκοολισμός είς τήν Γαλλίαν έφθανε νά στοιχίζη 150 δισεκατομμύρια 
φράγκα. ’Έπρεπε, λοιπόν, ή παραγωγή νά τεθή ύπό έλεγχον καί νά έπιβληθή φορο
λογία.

Είναι ένωρίς νά βγάλη κανείς συμπεράσματα διά τό τί έπετελέσθη κατά τούς 
τελευταίους αύτούς μήνας. Είναι βέβαιον πάντως οτι έμειώθη κατά τι ή κατανά- 
λωσις οινοπνευματωδών ποτών. ’Αλλά ή μείωσις αύτή είναι έλαχίστη.



ΕΥΘΥΜΑ ΣΚΙΣΤΑ

Α ύ τ ό φ ω ρ ο ν
«Κατά τήν χθεσινήν ή μέρα ή θερμοκρασία άνήλ- 

θεν εις τούς 33 βαθμούς, ήτις  καί ήτο ή μεγαλυ- 
τέρα τής έφετεινής θερινής περιόδου».

(Αί έφημερίδες)·

—Μάλιστα κ. πρόεδρε!...Μάλιστα!...’Ακριβώς έτσι!...
—Καλά-καλά. Πηγαίνετε...Σήκω έπάνω κατηγορούμενε. Γιατί ύβρισες τήν 

κυρία καί γιατί έν συνεχεία τήν έκτύπησες;
—Κύριε πρόεδρε...κύριε πρόεδρε...άκοϋστε με μέ κατανόηση. Αύτή φταίει!
—Λέγε γιατί τή χτύπησες. Καί γρήγορα.
—Κύριε πρόεδρε...άφήσατε τήν φαντασίαν σας νά περιπλανηθή εις μίαν πτω

χικήν συνοικίαν, είς μίαν άφετηρίαν λεωφορείων προαστείου τινός.,.Τήν άφήσατε;.
—Συντομεύετε κύριε. Πέστε μας γρήγορα τί συνέβη.
—...Είναι πρωία κύριε πρόεδρε...πρωία Αύγούστου. 'Ο καύσων ρίπτει κατα- 

κορύφως τάς άκτΐνας του έπί των γυμνών ώμων τών κυριών, έπί τών άκαλύπτων 
κεφαλών τών συγχρόνων νεαρών καί έπί τής άσφάλτου ήτις μέ τήν σειράν της τάς 
έκπέμπει έπί τών προσώπων μας. Ζέστη τρομερά κ. πρόεδρε καί ήμεΐς, οί κάτοικοι 
της συνοικίας, συνωθούμεθα έπί δύο ζυγών άναμένοντες τό λεωφορεΐον πού ούδαμοϋ· 
φαίνεται. Έ γώ εύρίσκομαι εις τήν τεσσαροκοστήν δυάδα τήν οποίαν άποτελώ μετά 
της προλαλησάσης κυρίας. "Ερχεται τό λεωφορεΐον κάποτε κ. πρόεδρε, γεμίζει άστρα- 
πιαίως καί φεύγει, ένώ έγώ εύρίσκομαι πεταγμένος όπίσω, είς τήν τεσσαρακοστήν 
δυάδα πάλιν, μέ τά υποδήματά μου άγνώριστα άπ’ τά πατήματα καί μέ τό σακκάκι 
μου ξεκούμπωτο διότι συνεπεία τοϋ συνωστισμού καί τών ωθήσεων άπεσπάσθη έν 
κομβίον. 'Ομιλώ τότε προς τό πλήθος κ. πρόεδρε ΰποδεικνύων τά δσα είς παρόμοιας 
περιστάσεις συμβαίνουν είς τάς άλλας Εύρωπαϊκάς χώρας, άλλά ώς άπάντησις έρ
χονται τά χάχανα καί τά ξεφωνητά ένίωνκαίτά περιφρονητικά βλέμματα ετέρων. 
'Ομιλώ περί άγωγής, περί σεβασμού, οπότε έρχεται καί δεύτερον λεωφορεΐον. Προ
χωρώ δύο-τρία βήματα καί δλως αίφνιδίως έκτοξεύομαι έξωθεν τής σειράς, οπότε 
διαπιστώνω δτι άπεσπάσθη καίτό έτερον κομβίον τού σακκακίου μου καί δτι ό λαι
μοδέτης μου δέν εύρίσκεται είς τήν κανονικήν του θέσιν. Τοποθετώ τον λαιμοδέτην, 
σηκώνω τά όμματοϋάλια μου άπό κάτω καί άναζητώ τήν θέσιν μου. Μά ούδείς μέ. 
δέχεται κ. πρόεδρε, ούδείς μέ αναγνωρίζει.

—Στήν ουρά κύριος!...
—"Ας τα αύτά μπάρμπα! Γιά κουτούς μάς περνάς; Στή σειρά σου!...
—"Αν είσαι καί παπάς...μέ τήν άράδα σου θά πάς.,.μοΰ λέγει μιά οστεώδης 

καί άκάλυπτος τήν πλάτην καί τούς βραχίονας γυνή.
Άλλά, ώ ύψιστε! τήν στιγμήν έκείνην καταφθάνει τό δργανον τής τάξεως.. 

Είναι είς άστυφύλαξ κ.πρόεδρε εύσταλής, καθαρός, άξιοπρεπής καί άνευ μύστακος!. 
'Ως διά μαγείας, τό πλήθος τούτο σταματά τούς διαπληκτισμούς τάς φωνασκίας, 
καί, είς τό καταφθάσαν λεωφορεΐον εισέρχεται άξιοπρεπώς, μέ τήν σειράν, άνευ 
λακτισμάτων καί ώθήσεων καί βωμολοχιών. Μέ βλέπει κ. πρόεδρε τό οργανον τής 
τάξεως άκολουθοΰντα τό τέλος τής σειράς—χυδαϊστί «ούράς»—καί μοΰ λέγει:

—Κύριε, έλάτε άπό δώ έσεΐς.
Καί μέ εισάγει* έκ τής έμπροσθίας θύρας κ. πρόεδρε, όμοΰ μέ τήν προλαλή- 

σασαν... ·
—Κύριε συντομεύετε. Σάς παρακαλώ, άφήστε τά περιττά καί πέστε μας τί. 

συνέβη καί κτυπήσατε τήν κυρίαν.
—Μάλιστα κ. πρόεδρε. Θά είμαι πολύ σύντομος. Δύο λέξεις άκόμα θά σάς 

εΐπω. Εισέρχομαι τώ δντι έκ τής έμπροσθίας θύρας όμού μετά τής προλαλησάσης 
κυρίας καί τοποθετούμαι είς τό πρώτον κάθισμα, πλησίον τού παραθύρου. Είς τα
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όπισθεν κάθισμα καί πλησίον του παραθύρου επίσης τοποθετείται καί ή κυρία. Φαν- 
τασθητε την σκηνήν κ. πρόεδρε...προσπαθήστε να την συλλάβετε έξ ολοκλήρου! 
προσπαθήστε!

—Τήν συνέλαβα, προχωρήτε κύριε.
—Βρίσκομαι κύθιδρως κ. πρόεδρε. ’Από τήν πάλην είς τήν σειράν των λεω

φορείων—χυδαϊστί «ούράν»—άπό τήν άγωνίαν να φθάσω γρήγορα είς τό Ταμεΐον 
καινά είμαι καί έκεΐέγγύς τού Ταμείου ίνα λάβω τήν σύνταξίν μου πριν εί σχηματισθή 
ή πομπή των συνταξιούχων—χυδαϊστί «ούρα» καί εκεί!—, άπ’ δλας τα αύτάς τάς 
ταλαιπωρίας τοϋ βίου κ. πρόεδρε, βρίσκομαι τοποθετημένος είς τό έμπροσθεν κά
θισμα κάθιδρως, άγανακτησμένος, καί ευλογώ τον ΰψιστον πού έστειλεν τό ύπέροχον 
έκεΐνο δργανον τής τάξεως διά νά μέ σώση...

’Αλλά, κύριε πρόεδρε—λέγω «άλλά» κ. πρόεδρε—ούδεμία ευτυχία διαρκεΐ 
πολύ, «ούδέν καλόν άμιγές κακού» κ. πρόεδρε! Καί είς τήν περίπτωσίν μου, έμελλε 
τό κακόν νά είναι άσυγκρίτως μεγαλύτερον τού καλού, άφοΰ ύπήρξεν αιτία νά συρθώ 
μέχρι τού έδωλίου τού κατηγορουμένου, εγώ, άνθρωπος νομοταγέστατος καί μή- 
ποτε άπασχολήσας τάς άρχάς, είμή μόνον διά κάτι φορολογικάς μικροδιαφοράς...

—Κύριε, σάς παρακαλώ! Σ υ ν τ ο μ ε ύ ε τ ε !  Είσέλθετε είς τήν ουσίαν 
κύριε!...

—Μάλιστα κ. πρόεδρε. Δύο μόνον λέξεις θά εϊπω άκόμη.
Τό δράμα κ. πρόεδρε, ούτινος συνέπεια ήτο τό ράπισμα τής κυρίας, συνέβη 

ώς έξής: Προσπαθήστε νά τό συλλάβετε είς τήν πληρότητά του διά νά μέ εννοή
σετε. Προσπαθήστε κύριε πρόεδρε νά λάβετε τήν θέσιν μου καί τότε, είμαι βέβαιος, 
δτι θά μέ δικαιολογήσετε. Τό Κεφ. ΙΕ', κύριε πρόεδρε, στίχος ιζ τής 'Αγίας Γραφής, 
λέγει...

—Κύριε, θά ξέρετε δτι καί ή υπομονή έχει δρια. Είσέλθετε κύριε είς τήν ου
σίαν καί άφήστε τά άλλα.

—Μάλιστα κ. πρόεδρε. Δύο λέξεις μόνον θά εϊπω άκόμη.
Γνωρίζετε κ. πρόεδρε δτι τά λεωφορεία έχουν τώρα τό θέρος κουρτίνας είς τά 

παράθυρα διά νά προφυλάσσεται τό άξιότιμον επιβατηγόν κοινόν άπό τάς άκτϊνας 
τού καύσωνος. Γνωρίζετε επίσης κ. πρόεδρε δτι έκάστη κουρτίνα άντιστοιχεΐ πε
ρίπου είς εν κάθισμα τού λεωφορείου. ’Εδώ κύριε πρόεδρε θεωρώ καθήκον μου νά 
κάνω μίαν παρένθεσιν, νά σάς εϊπω κάτι πού άσφαλώς δέν θά γνωρίζετε. ’Οφείλω κ. 
πρόεδρε νά σάς γνωστοποιήσω δτι τήν πρωίαν τής σήμερον έξήλθον τής οικίας μου 
ίνα μεταβώ είς τό Ταμεΐον διά τήν σύνταξίν μου χωρίς νά προβώ είς τήν λήψιν τού 
καθιερωμένου πρωινού μου καφέ. Συνέβη νά φύγη χθές ή συμβία μου διά τά λουτρά 
καί νά μείνω μόνος...

Κλείνω τήν παρένθεσιν κ. πρόεδρε καί συνεχίζω. Θά σάς τά πώ πολύ σύντομα

'Ο κ. πρόεδρος βγάζει στεναγμόν άνακουφίσεως.
—"Αμα τή τοποθετήσει μου λοιπόν είς τό πρώτον διπλούν κάθισμα τού λεω

φορείου καί έγγύς τού παραθύρου, έσυρον τήν κουρτίναν προς τά έμπρός ΐνα προ- 
φυλαχθώ άπό τάς άκτϊνας τού ήλιου. Δέν παρήλθεν δμως δύο στιγμαί καί ή κουρτίνα 
διέφυγεν προς τά όπίσω, άφήσασα τάς θερμάς άκτνΐας τού ήλιου νά έπιπέσουν επί 
τής κεφαλής μου. Τήν έσυρον πάλιν προς τά έμπρός, μά εκείνη διέφυγεν άστραπιαίως 
προς τά όπίσω καί πάλιν. 'Υπέθεσα κ. πρόεδρε δτι αιτία τής άστραπιαίας μετακι- 
νήσεως τής κουρτίνας ήτο ό άήρ δστις γεννάται μέ τον ίλιγγον τής ταχύτητος καί τήν 
έσυρον ξανά προς τά έμπρός. Ή  κουρτίνα δμως αυτήν τήν φοράν έφυγεν μέ μεγα- 
λυτέραν άκόμη ταχύτητα προς τά όπίσω καί συνάμα ένα είδος βρυχηθμού έφθασεν 
είς τά ώτα μου.

Έσκέφθην τότε δτι τό κίνητρον τής κουρτίνας θά έπρεπε νά είναι έμψυχον δν,
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(ανθρώπινος χειρ κατά πάσαν πιθανότητα κ. πρόεδρε, άφοΰ ό υποτιθέμενος άήρ πού 
δημιουργεΐται συνεπεία τοΰ ιλίγγου της ταχύτητος ήτο άνύπαρκτος λόγω τοϋ τρο
μερού καύσωνος. Δοκίμασα να σύρω ξανά τήν κουρτίναν προς τό μέρος μου άλλά 
έκείνη δεν μετεκινεΐτο.

Έστράφην τότε προς τά όπίσω.Έστράφην κ. πρόεδρε καί εΐδον ’Ε κ ε ί ν η ν !  
αύτήν ταύτην τήν προλαλήσασαν, νά κρατά αιχμάλωτον τήν κουρτίναν διά της δεξιάς 
χειρός της. Έπροστατεύετο αΰτη ύπό των άκτίνων τοϋ ήλιου άδιαφοροΰσα δι’ ε μ έ !!!

—Κυρία, τη εϊπον άφήσατε παρακαλώ τήν κουρτίναν νά έλθη προς τό μέρος 
μου. Εις εμέ άνήκει ή κουρτίνα αυτή!

—Τί μάς λές; Σάν πολύ τον έξυπνο μάς κάνεις γέρο! Που τό βρήκες γραμμένο 
ότι άνήκει σέ σέναν; Σέ μένα άνήκει!

—Μά κυρία μου, εις έκαστον κάθισμα άντιστοιχεΐ καί μία κουρτίνα. Καί 
αυτή άντιστοιχεΐ εις τό ΐδικόν μου κάθισμα. Ά ρα έμέ έχει ταχθή νά προστατεύη 
άπό τον καύσωνα καί οχι έσάς....

—Ναί άλλά ή δική μου δέν φτάνει ώς έδώ πού μπαίνει ό ήλιος μέσα!
—Πώς; Δέν φθάνει;
Γυρίζω καί κάνω μίαν έπιτόπιον έρευναν κ. πρόεδρε. Διαπιστώνω δτι ή κουρ

τίνα τοϋ ΐδικοΰ της καθίσματος έκάλυπτε τά δύο τρία τοϋ άντιστοιχοΰντος παρα
θύρου διότι, ύπήρχεν έκεΐ ένας παραστάτης όστις ήμπόδιζεν τήν κουρτίναν νά καλύψη 
καί τό ύπολειπόμενον εν τρίτον τοΰ παραθύρου της. ’Από αύτό λοιπόν τό άκάλυπτον 
εν τρίτον είσήρχοντο αί άκτΐνες τοΰ ήλιου καί αύτό προσπαθούσε νά καλύψη ή έν 
λόγω κυρία, καταπατούσα ουτω κεκτημένα έπί τής κουρτίνας δικαιώματά μου.
Τής λέγω λοιπόν:

—Κυρία μου λυπούμαι διά τήν άτυχίαν ήν είχατε νά καταλάβετε ταύτην τήν 
θέσιν άλλά είμαι ύποχρεωμένος νά σάς εΐπω δτι δέν θά επιτρέψω νά καταστρατη
γούνται τά δικαιώματά μου. 'Η κουρτίνα άνήκει είς έμέ καί τήν ίδικήν μου κεφαλήν 
θά προστατεύση άπό τάς ζοφεράς άκτΐνας τοϋ καύσωνος. Άφήσατε τήν κουρτίναν 
νά έλθη προς τά εμπρός.

—Μή τήν αφήνεις! σέ σέναν άνήκει κυρά μου τής λέγει ή παρακαθημένη
γυνή.

—’Όχι στον μπάρμπα άνήκει! λέγει εις νεανίας μέ παρδαλόν ύποκάμισον.
—Τού γέρου είναι ή κουρτίνααα! τσιρίζει εις πιτσιρίκος μέ τάς χεΐρας εις τά 

θυλάκια τοϋ πανταλονιού καί μέ άπλυτον τό πρόσωπον ενώ μασουλά τσίκλαν.
—Τής γρηάς, είναι τής γρηάς! !  !...άναφωνεΐ εις βλάξ μεσόκοπος μέ τατουάζ 

άνά τούς βραχίονας καί καγχάζων χονδροειδώς.
—Πάρε τήν κουρτίνα γέρο! δική σου είναι! φωνάζει καί ή χονδρή συμβία τοΰ 

παντοπώλου τής συνοικίας ήτις μετέβαινεν δι’ άγοράν ώών κρατούσα ύπερμεγέθη 
κάλαθον ύπέρ τήν κεφαλήν μου...

Καί τήν σύρω κ. πρόεδρε προς τό μέρος μου. Σεΐς τί θά κάνατε; Θ’ αφήνατε 
νά καταπατεΐται τό δίκαιον είς βάρος σας; πές τε μου! Τί θά κάνατε κ. πρόεδρε;;;

—Κύριε συνεχήστε! ’Επί τέλους δέν καταλαβαίνετε δτι τό παρακάνατε; 
Συντομεύετε σάς παρακαλώ.

—Δύο λόγια θά εΐπω άκόμη κ. πρόεδρε. Δύο λόγια μόνον καί τελειώνω.
Σύρω κ. πρόεδρε προς τό μέρος μου τήν κουρτίνα. ’Εκείνη δμως υποχωρεί 

πάλιν προς τά όπίσω.,.Τήν σύρω πάλιν έκείνη ύποχωρεΐ πάλιν! Τήν σύρω καί 
πάλιν, έκείνη ύποχωρεΐ καί πάλιν ! ! !

Συλλαμβάνω τότε τήν έξής φαεινήν ιδέαν κ. πρόεδρε: Νά συγκρατήσω τήν 
κουρτίναν διά τής χειρός μου, κρατών αύτήν μέ δύναμην τόσην, ώστε νά μήν δύναται 
ή κυρία νά τήν σύρη προς τά όπίσω κατ’ ούδένα τρόπον!...

"Οπερ καί έπιχειρώ. Συλλαμβάνω δσον δύναμαι ίσχυρώς τήν κουρτίναν, τήν
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φέρω εμπρός ώστε νά μέ προφυλάσση καλώς άπό τον καύσωνα καί τήν κρατώ εκεί, 
μέ δύναμιν, μέ πείσμα, (αποφασισμένος νά μήν έπιτρέψω ούδεμίαν ύποχώρησίν της. 
Βλέπω τό άξιότιμον έπιβατηγόν κοινόν κ. πρόεδρε νά μάς κυττάζη μέ μορφάς πλήρεις 
ίλαρότητος, άκούω ψιθύρους και άνοιχτούς γέλωτας εις βάρος μου, άλλά δέν δίδω 
σημασίαν. Διακρίνω καί τον είσπράκτορα νά έ'χη άφήσει τήν έ'κδοσιν τών εισιτηρίων 
καί νά έτοιμάζεται νά άπολαύση μεγαλειώδες καί σπαραξικάρδιον θέαμα, άλλά καί 
πάλιν δέν δίδω σημασίαν. ’Αρκεί πού τό δίκαιον είναι μέ τό μέρος μου! ’Αρκεί πού
πταιει ή κυρία

'Οπότε κ. πρόεδρε—ώ τής γυναικείας σατανικότητος—αισθάνομαι ισχυρόν 
πόνον εις τήν χεΐρα ήτις έκράτει την κουρτίναν. 'Η χειρ μου εκτινάσσεται προς τά 
άνω καί στρέφων, βλέπω εις τήν χεΐρα τής κυρίας μίαν καρφίτσαν άπό αύτάς πού 
χρησιμοποιούν αί γυναίκες διά νά συγκρατοϋν τούς πίλους των εις τάς κενάς των 
κεφαλάς. Άντελήφθην τί είχε συμ βεΐ!!! Ή  ύπουλος γυνή εΐχεν μεταχειρισθή πο
νηρόν καί άνήκουστον μέσον ϊνα άποσπάση τήν κουρτίναν προς τό μέρος τη ς ! ! !

—Κυρία, άνέκραξα πλήρης θυμού καί άγανακτήσεως. Εισθε άνάγωγος! κακοα- 
νατεθραμένη, πονηρά καί καταχθόνιος γυνή ! ! !  Εισθε σπέρμα τού Σατανά! ! !

—Τί είπες βρέ παληόγερε!!  ’Εγώ είμαι άνάγωγη καί σπέρμα τού Σατανά; 
’Εγώ βρέ ξεμωραμένε είμαι κακοανατεθραμένη; Ξέρεις ποιά είμαι έγώ βρέ παληάν- 
θρωπεεεε! ! !

Τά άλλα έγιναν μόνα τους κ. πρόεδρε. Χωρίς κάν ν’ άντιληφθώ πώς ή χειρ μου 
ύψώθη καί ή ράβδος μου έπέπεσε άπαξ καί μόνον επί τής κεφαλής τής κυρίας. ’Εκείνη 
άνεφώνησεν, τό άξιότιμον έπιβατηγόν κοινόν έγρύλλισεν καί έβόησεν περιχαρές διά 
τό θέαμα πού προσεφέρετο καί, ένώ ό είσπράκτωρ άπεφαίνετο θυμοσόφως δτι συνέβη 
« π ο λ ύ  κ α κ ό ν  γ ι ά  τ ό  τ ί π ο τ α  δπως είπε καί ό μακαρίτης ό...Ιερεμίας», 
ό οδηγός έστάθμευσε καί είς άστυφύλαξ μέ μύστακα είσήλασεν εις τό δχημα. ’Από 
δσα εΐδεν καί άπό δσα ήκουσεν, μάς έφερε εδώ κ. πρόεδρε. Ά λλά προσέξατε καί μίαν 
άλλην λεπτομέρειαν κ. πρόεδρε! προσέξατε καί προσπαθήσατε νά λάβετε τήν θέσιν 
μου ίνα έννοήσετε άκριβώς...

Μά ό κύριος πρόεδρος έχει χάσει τήν υπομονήν του (δπως καί σείς άλλως τε). 
Άνθρωπος είναι κ ι’ αύτός, νεύρα άνθρώπινα έχει, ύπομονήν άνθρώπινην έχει, αισθή
ματα άνθρώπινα έχει. Χτυπά τό κουδούνι δαιμονιωδώς καί άναπηδώντας άπ’ τό κά
θισμά του φωνάζει:

—Φτάνει, φτάνει κατηγορούμενε ! ! !  φτάνει! ! !  ’Αθώος! ! !
—’Αθώος άναφωνεΐ καί ό δημόσιος κατήγορος βγάζοντας βαθύν άναστε- 

ναγκό, ένώ άπ’ τά χέρια τού γραμματέως πέφτει τό μολύβι στο πάτωμα.
Γίνεται διάλειμμα κ ι’ ένώ σηκώνουμαι νά φύγω, ένας άποφαίνεται:
—Μωρέ καί δέν είχε πιή καφέ ό άνθρωπος! ! !  Πώς δέν έκαμε φονικό!... πώς 

δέν έκαμε φονικό !!!...
Χαράλ. Σταμάτης 

Άστυφύλαξ
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Ή  β ο υ λ ή  τ ή ς  κ ο ι ν ή ς  γ ν ώ μ η ς  σ υ ν ε δ ρ ι ά ζ ε ι . . .
’Οκτώβριος 1955

«...'Η  σκηνή σ’ ένα συνοικιακό καφενείο....
Βρέχει...άδιάκοπα βρέχει. ’Αστραπές καί κεραυνοί αύλακώνουν τό σκοτεινό 

ουρανό...
Καμμιά τριανταριά άτομα μέσα στον «καφενέ»...Κι’ έχουν χωρισθή σέ 6—7 

μεγάλες παρέες...
Στη γωνιά, δυο νεαροί εργάτες, σκυμμένοι μπροστά στο ξύλινο τάβλι, παίζουν 

τήν παρτίδα τους, πίνοντας καφέ...ένώ ολόγυρα, όρθιοι καί καθιστοί, πεντ’ έξη 
θεατές παρακολουθούν τό παιγνίδι καπνίζοντας καί σχολιάζοντας μέ θόρυβο κάθε 
κίνηση των άντιπάλων. Αυτή είναι ή πρώτη παρέα...ή πιο θορυβώδης καί νεανική...

Καί ή τελευταία είναι αυτή πού έχει πιάσει τήν «μέσα δεξιά» θέση τοϋ καφε
νείου. Τήν άποτελοϋν «γερόντοι» καί συνταξιούχοι όνειροπόλοι των παληών μεγα
λείων...

Στή μέση άλλοι...Διαβάζουν, πίνουν, παίζουν, φλυαρούν...
Είναι άλήθεια πώς τό καφενείο δέν έχει καί τόσο καλή φήμη μέσα στήν κοι

νωνική ζωή. Οί θαμώνες του έχουν δεχτή κατά καιρούς χιλιάδες επιθέσεις.
Τούς ώνόμασαν «καφενόβιους», «άργόσχολους», «τεμπέληδες», καί τά σπίτια 

των πατριαρχικών παραδόσεων έχουν άπαγορεύσει στά παιδιά τους τήν είσοδο, τή 
διέλευση καί τή παραμονή...

"Ομως εκεί μέσα βλέπω κάποτε-κάποτε νά ξαναζωντανεύη τό πνεύμα των 
’Αρχαίων...εκείνη ή παηλά « ’Αθηναϊκή άγορά», όπου ένα σωρό αύτοσχέδιοι ρήτορες 
διώριζαν κι’ έπαυαν κυβερνήσεις μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα...

« ’Άτιμος» έθεωρεΐτο στά παληά τά χρόνια, εκείνος πού δέν ένδιαφερόταν γιά

γονοι τόρριχναν άγρίως στο κουτσομπολιό, άρχίζοντας άπό τήν πολιτική καί κατα- 
λήγοντας στις φίλες των ’Αρχόντων τους...

Κι’ αύτό τό «άρχαΐο πνεύμα» έμεινε άκόμη κρυμμένο πίσω άπό τον μπάγγο 
τού καφετζή.,.Καί ξαναζωντανεύει καί σερβίρεται στούς πελάτες μαζί μέ τήν βρώ
μικη τράπουλα, τό τάβλι καί τήν πλάκα των λογαριασμών...

Θέλεις νά σφιγμομετρήσης τήν κοινή γνώμη υστέρα άπό κάποιο Μεγάλο Γε
γονός; ’Έμπα στο πρώτο καφενείο...Κι’ έκεΐ, μέσα στήν πρώτη Ελληνική Βουλή 
τών καφενόβιων, θ’ άκούσης ότι επιθυμεί ή ψυχή σου. Καί τά υπέρ, καί τά κατά.

«Μεγάλα Γεγονότα» συμβαίνουν κάθε τόσο καί λιγάκι στον τόπο μας. Γι’ αύτό 
καί οί καφενέδες βρίσκονται τακτικά σέ άναβρασμό άγορεύσεων.

’Αλλά εκείνη άκριβώς τήν ώρα, τό καφενείο πού σάς άνέφερα πάρα πάνω ήτανε 
ήσυχο. Καί τίποτε δέν τάραζε τήν μακαριότητα τών θαμώνων του.

’Αφορμή τής ζωηρής κουβέντας πού άναψε στή συνέχεια, στάθηκα έγώ, καθώς 
μπήκα βρεγμένος μέσα καί παράγγειλα ένα τσάι...

Μέ τή στολή μουσκεμένη καί τά παπούτσια λασπωμένα, έφερα κάποιον άλλον 
αγέρα, μέσα στον καφενέ,.,Καί ή πλειοψηφία τών πατέρων του καφενόβιου έθνους, 
εστράφηκε κατά μένα καί μοΰ χάρισε τή συμπάθειά της, νομίζοντας ότι γυρνώ άπό 
υπηρεσία. Βρέθηκα σέ πολύ δύσκολη θέση, καθώς στάθηκα περικυκλωμένος άπό 
τόσα βλέμματα.......Χαμογέλασα εύγενικά πρός δυό-τρεΐς κατευθύνσεις καί προσπά-



Ή  βουλή της κοινής γνώμης συνεδριάζει 2873

θησα νά κάνω κάτι για νά γλυτώσω άπ’ τήν άμηχανία. Δίπλα μου, στο τραπέζι, 
ανοιχτή μια έφημερίδα μέ γαργαλιστικούς τίτλους στη πρώτη σελίδα, φάνηκε σαν 
σανίδα σωτηρίας μου. Μά δεν άπλωσα το χέρι νά τήν πιάσω, γιατί τα σχόλια πού θά 
ακολουθούσαν τή χειρονομία μου αύτή, θά ήταν «σημείο άντιλεγόμενο» γιά τήν πα
ρέα τού καφενέ. “Εβγαλα το πακέττο μου κι’ άναψα ένα τσιγάρο, κυττάζοντας έξω 
δπου ή βροχή χόρευε ένα μοντέρνο χορό μπροστά στή γυάλινη βιτρίνα τού καφενείου... 
ώσπου ήρθε καί το τσάϊ...

Μά τά περίεργα βλέμματα, συγκεντρωμένα πάντα πάνω στή βρεγμένη στο
λή μου, ζητούσαν μιά ικανοποίηση. Καί ή άφορμή βρέθηκε δταν σέ κάποια στιγμή 
ένας «γέροντας» άπό τή μέσα δεξιά παρέα είπε στον άπέναντι συνομιλητή του: 
«'Η  βροχή αύτή έβαλλε σέ μεγάλους μπελάδες τήν ’Αστυνομία, πού στάθηκε δμως 
παλληκαρίσια κοντά στούς πλημμυροπαθεΐς». Αύτή ή κουβέντα ήταν ή σπίθα πού 
άναψε τήν ξερή πιά διάθεση των θαμώνων. (Καί κοντά στά ξερά κάηκαν καί τά 
χλωρά).

Ή...Βουλή λοιπόν άρχίνησε τή συνεδρίασή της.,.ύπό τήν γενικήν έπικοκιμα- 
σίαν συμπολιτεύσεως καί άντιπολιτευομένων. Γύρω άπό μένα ή κουβέντα διάγραψε 
κύκλους...πού ολοένα μεγάλωναν...ώσπου γενίκευσαν τό θέμα, άγκαλιάζοντας ένα- 
ένα, δλα τά ζητήματα πού συνδέονται μέ τό άστυνομικό έργο...

« ’Αγορητής» τώρα είναι ένας φτωχοντυμένος μάγκας, πού οί τρόποι καί τά 
λόγια του έδειχναν δτι δέν γεννήθηκε έτσι, μά κάποτε είχε αρχές, παραδόσεις, οικο
γένεια, μόρφωση καί άνάλογη κοινωνική θέση. Καί καθώς άνέβηκε στο φανταστικό 
βήμα τού καφενέ δλοι στράφηκαν μέ περιέργεια προς αύτόν προσέχοντας ξεχωριστά 
τά λόγια του. “Ετσι τά ζάρια έμειναν άκίνητα στις κλεισμένες χούφτες των παιχτών, 
ή πρέφα σταμάτησε σέ κάποια άπίθανα καπίκια, ή έφημερίδα πετάχτηκε πρόχειρα 
στο γειτονικό τραπέζι, τσιγάρα άναψαν καί μιά ήσυχία άπλώθηκε ολόγυρα. (Μονάχα 
ή βροχή είχε τήν αναίδεια νά παίζη άδιάφορη τό απίθανο παιγνίδι της, σάν φανατι
σμένος κομμουνιστής πού μποϊκοτάρει ένα εθνικό έργο...)

Κατάνυξη μέσα στήν πρόχειρη Βουλή...
Καί ό Μάνθος ό ξυλουργός άρχίνησε έτσι τήν άγόρευσή του:
«...Πολλά είπατε γιά τήν ’Αστυνομία. Καί συμφωνάω άπόλυτα δτι παρά τή 

» φτώχεια της καί τά προβλήματα πού τήν περιζώνουν καταφέρνει πάντα νά στέ- 
» κεται στο ύψος της. Είπατε δτι ή ’Αστυνομία έχει δμορφες αρχές...Αυτό, γιά νά 
» σάς πώ τήν άλήθεια μου, δέν μοΰ κάνει καί μεγάλη εντύπωση. Σώμα μέ ιστορία καί 
» μέλλον είναι, συγχρονισμένο Σώμα ’Ασφαλείας. Είναι ποτέ δυνατό νά μήν έχη 
» δμορφες άρχές; Αυτό είπα δέν μοΰ κάνει εντύπωση. ’Εντύπωση δμως μού κάνει 
» ό τρόπος πού φτάνει στο σκοπό της καί άξιοποιεΐ τις δμορφες άρχές της...ένας 
» τρόπος πού τοποθετεί τήν ’Αστυνομία σ ’ ένα ψηλό βάθρο πολιτισμού, πού δέν μάς 
)) είχαν συνηθίσει άλλοτε τά Σώματα ’Ασφαλείας. Κυττάξτε αύτόν τον άστυφύλακα 
»  άπέναντί μας. Μπήκε μέσα βρεγμένος καί βήχοντας. «Τσιγαράκι;», τού λέμε. 
»  Άρνεΐται. «καφεδάκι;». Ούτε. «Κανένα ταβλάκι μήπως;» Χαμογελάει. Καί ό 
» ρωμηός, πού θυμώνει δταν άρνοΰνται τά δώρα του οί φίλοι, παραξενεύεται. Μά 
» δποιος έχει μυαλό καταλαβαίνει. “Ας πούμε δτι πήρε τον καφέ άπό μένα, καί ας 
»  πούμε δτι σέ λίγο εγώ πιάστηκα μέ κάποιον άλλον στο καφενείο, τον έβρισα, τον 
» κτύπησα κ ι’ άνοιξα λογαριασμούς μέ τήν ’Αστυνομία. Ό  μόνος άστυφύλακας εδώ 
» μέσα είναι έκεΐνος. Μπροστά του λοιπόν ορθώνεται ένα καθήκον: Ν’ άφήση τό 
» τσάϊ του, νά ξαναβάλη τό καπέλλο του καί νά μέ συλλάβη. Καί ό καφές πού τόν 
»  κέρασα πρίν; Δέν δημιούργησε στή ψυχή του καμμιά υποχρέωση; Θά δημιούρ- 
» γησε βέβαια, μά τό καθήκον του τήν άπορρίπτει προς τό παρόν. Τότε εσείς οί 
» άλλοι τί θά πήτε: «Δέν πιάνονται φίλοι οί άστυφύλακες». “Ετσι θά πήτε, στιγμα- 
»  τίζοντας κατά κάποιο τρόπο τήν άχαριστία του. Μά έκεΐνος στο βάθος τής ψυχής
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» του θά έχη στεναχωρηθή περισσότερο άπό σάς. Τί νά κάνη όμως; ’Αναγκάζεται 
» ν’ άρνηθή τήν προσφορά του καφέ μου, γιά νά μπορέση ν’ άνταποκριθή άδέσμευτος 
» στη ζήτηση τής υπηρεσίας του. Στραβή λογική ίσως. Καί σκληρή. Μά είναι ή 
» μόνη ποϋ μπορεί νά άρη τις παρεξηγήσεις σ’ ένα λαό σάντό δικό μας, ενθουσιώδη 
» καί ρωμαντικό, πού κι’ ένα ποτήρι άκόμα νερό τό καταγράφει στις υποχρεώσεις του.

«Δέν πιάνονται φίλοι οί άστυφύλακες». Μά έ'χετε άδικο. 'Όλοι έχουμε άδικο 
» όταν τό λέμε αυτό. Γιατί οί άστυφύλακες είναι οί πιο ειλικρινείς μας φίλοι. Τό 
» έργο τους όμως είναιάχαρι. "Ολο «άπαγορεύεται». Μ’ αύτό τό ρήμα νυχτοξημε- 
» ρώνονται. Σέ κάθε σου βήμα νά μπροστά κι’ ένας άστυφύλακας, χαμογελαστός καί 
» καλόκαρδος. Κι’ όταν έσύ πας νά τοϋ σφίξης τό χέρι καί νά του πης: «Χάρη*ια 
» πολύ. Τί μοϋ κάνετε;» έκεΐνος σέ κόβει ξαφνικά μέ τό χαμόγελο πάντα στά χείλη: 
« Κύριε, άπαγορεύεται αύτό πού κάνετε». Μαράζι τό λοιπόν τόχουμε όλοι ν’ άκού- 
» σουμε μιά φορά έναν άστυφύλακα νά μάς λέη: «Κι’ έγώ χάρηκα. Πάμε στον κα- 
» φενέ, γιά κανένα ταβλάκι;» Μά δέν πρόκειται ποτέ νά ίκανοποιηθή αυτή ή φλο- 
» γερή έπιθυμία μας. Θά συναντάμε πάντα τήν "Αρνηση. Φροντίζει όμως μέ τό χα- 
» μόγελό του νά μάς δώση νά καταλάβουμε ότι είναι άνθρωπος κι’ αύτός. Κι’ έχει 
»  καρδιά μ’ αισθήματα. Μέ τό χαμόγελο λοιπόν τά μπερδεύεις, δέν ξέρεις τί νά κάνης. 
» Πάς νά τοϋ ,άντιμιλήσης καί ή συνείδησή σου δέν στο έπιτρέπει.

« ’Εχθρός μου είναι μήπως; Αύτός δέν φυλάει τόσο άποτελεσματικά τή ζωή, 
» τήν τιμή καί τήν περιουσίαν μου;», συλλογίζεσαι.Καί ύπακοΰς. Αύτό είναι άκριβώς 
» έκεϊνο πού μοϋ κάνει έμένα έντύπωση. Τό ότι ύπακοΰς χωρίς τή θέλησή σου. Θέ- 
» λεις νά παρανομήσης, άδιαφορώντας γιά τις συνέπειες. Καί ένώ έχεις πάρει φόρα 
» σέ άνακόπτει ένα άπλό άστυνομικό χαμόγελο, πού κρύβει όμως μέσα του μιά άκα- 
» τανίκητη δύναμη. Οί άπαγορεύσεις στεναχωρούν τον "Ελληνα, τραυματίζουν τό 
» φιλότιμο του. Κι’ αύτοί πού στέκουν έμπόδιο στις έπιθυμίες του δέν είχαν ποτέ 
» ζηλευτή θέση στήν καρδιά του. "Ετσι γινότανε πάντα. Μά οί άστυφύλακες μάς 
» έκοψαν τό βήχα καί μάς ύπόταξαν όχι μέ τό φόβο τής ποινής άλλά μ’ ένα άπλό 
»  χαμόγελο. Αύτό μουδινε κάποτε στά νεΰρα, τδνοιωθα σάν βραχνά πάνω στήν έλεύ- 
» θέρη σκέψη μου.Κι’ ένα βράδυ άποφάσισα νά μήν ύπακούσω καί νά λογαριαστώ μέ 
» τό χαμογελαστό άστυφύλακα σάν άντρας μέ άντρα. "Ημουνα «έν ευθυμία» όπως 
» λέει καί τό Δελτίο τους. Τόκοψαλοιπόν στο τραγούδι δυνατά, κ ι’ έλεγα μέσα μου: 
» «"Ας κοπιάση κανένας άστυφύλακας καί θά τον στολίσω». Καί κόπιασε κάποτε 
»  στή στροφή τοϋ δρόμου. Μόλις τον άντίκρυσα είπα: «Θά γίνη πανηγύρι. Δέν 
» κόβω τό άσμα καί ας μέ πάει στο κρατητήριο». Μέ πλησιάζει λοιπόν αύτός καί μοϋ 
«χαμογελάει. Ά λλ’ έγώ τίποτα. Τραγοΰδι καί άγιος ό Θεός. «Βρέ δέν μέ κόβεις 
» μέ τό χαμόγελο», είπα μέσα μου...ώσπου εκείνος μέ πλησιάζει άκόμα περισσότερο 
» καί μοϋ λέει: «'Ωραίο τραγοΰδι αύτό, παληό. Τδλεγε κ ι’ ό μακαρίτης ό πατέρας 
» μου. Πλακιώτικο είναι. ’Αλλά λυπάμαι πού τ ’ άκούω αυτή τήν ώρα «Λυπάσαι;» 
» Τον ρωτώ «καί μέ τό μπαρδόν γιατί;». «Γιατί τό τραγουδάκι αύτό» μοϋ ξανα- 
» λέει «έχει βγή άπό λεβέντες, άπό μερακλήδες. Καί βγήκε γιά νά εύχαριστή καί 
» κείνον πού τό λέει καί όσους τό άκοΰνε. Μέ σάς όμως δέν συμβαίνει νομίζω τό ίδιο 
» πράγμα. "Ολοι γύρω σας κοιμούνται. Αύτό τό τραγοΰδι λοιπόν θά τούς κόψη τον 
» ΰπνο, θά σηκωθούν επάνω καί θά βαρυγγομήσουν. Τί κρίμα, πού θά βρίσουν 
» αύτό τό ώραίο τραγουδάκι, τό μερακλήδικο, πού φτιάχτηκε άπό καλούς άνθρώ- 
» πους γιά νά ευχάριστή όσους τό άκοΰνε! Τό βλέπετε εκείνο έκεΐ τό φτωχόσπιτο, 
»  μέ τό φώς; "Ενα παιδάκι μέσα ξεψυχάει. Καί οί δικοί του κάθονται άπό πάνω με 
»  κομένη τήν άνάσα νά μή τό άνησυχήσουν. Τί θά ποΰν γιά σάς; Θά βαρυγγομήσουν.
» Τί κρίμα! Κι’ είναι τόσο ώραίο τό τραγουδάκι σας. ’Εμένα νά μέσυγχωρήτε όμως 
»  πρέπει νά συνεχίσω τό δρομολόγιό μου».

«Γιά στάσου» τοϋ φώναξα άπότομα. «Καλά τά λές, άλλά γιατί δέν μοϋπες
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» τίποτα γιά τή νυχτερινή ήσυχία και τήν άστυνομική διάταξη;» ’Εκείνος τότε 
» ξαναχαμογέλασε καί μου άπάντησε ήσυχα: «"Ολες οί άπαγορεύσεις καί οί διατά- 
» ξεις, κύριε, έκεΐ στηρίζονται, σ’ αυτές τις σκέψεις. Καί ή τήρησή τους στηρίζεται 
» καί έξαρτάται άπό τό Ελληνικό φιλότιμο». ’Από τότε οπότε άκούσω κανέναν να 
» τραγουδάη στο δρόμο σέ ώρα άπαγορευμένη τρέχω καί τον σταματάω. Καί κάνω 
» καυγά μάλιστα γιά νά τον υποχρεώσω να βουβαθή. Γιά δες πού μέ κατάντησε ένας 
» άστυφύλακας!!  Καί λέω κάθε τόσο καί λιγάκι: Τί σου είναι αυτή ή ’Αστυνομία I
» Αυτό είχατε ξεχάσει, πού πρέπει νά παραδεχθήτε πώς είναι τό πιο σημαντικό.......»

'Η συνεδρίαση της...Βουλής του συνοικιακού καφενείου έληξε...ή βροχή στα
μάτησε. Κι’ ένας ήλιος ξεπρόβαλε δειλά, στριμωγμένος άνάμεσα σέ δυο μολυβένια 
σύννεφα. Στή Σχολή απλώνεται ήσυχία καθώς γράφω τό ημερολόγιό μου, μέσα στο 
γραφείο της Πνευματικής Άγοιγής.,.Μά ή σκέψη μου πετάει κάθε τόσο καί λιγάκι 
στον κατηγορημένο «καφενέ», όπου άνάμεσα σέ δυο ζάρια καί μιά τράπουλα, ακόυσα 
συγκινημένος ένα τραγούδι γιά τήν ’Αστυνομία:...τό τραγούδι τής Ελληνικής ψυχής.

’Αφιερώνω λοιπόν τις γραμμές μου αύτές στο Μάνθο τον ξυλουργό, μαζί μέ 
τις θερμές εύχαριστίες όλων των συναδέλφων μου, πού θά καλύψουν άσφαλώς τό 
τέλος τής άγορεύσεώς του μέ τά πιο θερμά καί παρατεταμένα σκιρτήματα τής 
καρδιάς - τους.......

"Ενας άστυφύλακας 
(Σ/Κ. Π.)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΝΤΟΛΜΑΝ
Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Διασκευή κ. Γιώργου ΚΟΜΗΝΟΥ 
άπδ τδ βιβλίο τοϋ EDWIN JAMES 

(Συνέχεια άπδ τδ προηγούμενο)

'Ο Ά νταμ  Πέννυ ύποκλίθηκε καί έφυγε άκολουθούμενος άπδ τον Μάκ Κόννελ. 
"Όταν ή πόρτα έκλεισε πίσω άπδ τούς δύο άστυνομικούς, οΐ γιατροί έκύτταξαν ό 
ένας τδν άλλο δυσαρεστημένοι. Μερικοί κουνούσαν τδ κεφάλι. ’Αλλά ό ένας άπ’ αυτούς 
ό διασημότερος είπε:

—Κύριοι ξέρουμε δλοι δτι τδ ταλέντο τού κ. Πέννυ είναι μεγάλο. Κανένας 
άπδ μάς δεν παρετήρησε αυτή την πληγή. Θά πάρω λίγο αίμα άπδ τήν πληγή, τδ 
όποιο θά εξετάσω στδ μικροσκόπιον. Ά πδ τδ εξαγόμενον θά δούμε αν ό άστυνομικδς 
άπατάται ή δχι.

Οί γιατροί άρχισαν άμέσως τδ έργο καί οί άποδείξεις τις όποιες έβγαλαν ήσαν 
πολύ βεβαιωτικές, γιατί βγαίνοντας άπδ τδ άμφιθέατρο μιλούσαν γιά τδν Πέννυ 
μέ τδν μεγαλύτερο σεβασμδ καί θαυμασμδ ταυτόχρονα. Ό  Μάκ Κόννελ έξ άλλου 
βγαίνοντας άπδ τήν αίθουσα τής αύτοψίας, δεν μπορούσε νά κρύψη εις τδν ντέτε- 
κτιβ τδν θαυμασμό του. Δεν μπορούσε νά καταλάβη πώς οί γιατροί δεν κατώρθωσαν 
νά άνακαλύψουν τήν αιτία τού θανάτου.

—Δέν ήταν ή κακή θέληση, είπε ό Πέννυ, αυτοί οί κύριοι έξήτασαν τδ πτώμα 
μέ τήν μεγαλύτερη επιστημονική προσοχή, άλλά ήταν δύσκολο νά καταλάβουν δτι 
μιά τόσο μικρή πληγή ήταν ή αιτία. Κανείς τους δέν είχε τήν ευκαιρία νά διαγνώση 
θάνατο προερχόμενο άπδ τήν ίδια αιτία. Άλλά τώρα θά κάνουν έρευνες πάνω στις 
άποδείξεις, τις όποιες τούς έδωσα καί θά καταλάβουν δτι είχα δίκηο. Εις τδ έπανι- 
δεϊν, κ. Κόννελ. Πηγαίνω άμέσως νά συνεννοηθώ μέ έναν άπδ τούς άνθρώπους μου. 
Δέν πρέπει νά χάνουμε ούτε δευτερόλεπτο άν δέν θέλουμε νά δούμε τήν έπομένη νύχτα 
νά γίνη τδ δγδοο έγκλημα, τρομερδ δπως τά έπτά προηγούμενα. Καί ό άστυνομικδς 
χωρίστηκε άπδ τδν επιθεωρητή καί άνέβηκε σέ μιά λιμουζίνα πού περνούσε.

Β'
'Ο γέρο—Ντόλμαν

Μόλις έφτασε στδ γραφείο του, ό ντέτεκτιβ, έφώναξε δλους τούς άνθρώπους 
του καί έζήτησε τήν «νέα παρέα». "Ετσι ώνόμαζε μιά νέα ομάδα τήν οποία άποτε- 
λοΰσαν άρκετά παιδιά καί νέοι, οί όποιοι κατοικούσαν στά γειτονικά σπίτια. Μετα
χειριζόταν αύτούς τούς βοηθούς δταν ήθελε νά πάρη πληροφορίες χωρίς νά διακιν- 
δυνεύση καθόλου, ή νά ξανασυναντήση κανέναν στήν άπέραντη πόλη της Νέας Ύόρκης. 
Μόλις έφτασαν στδ γραφείο του, τούς είπε: *

—Υπάρχει στήν Νέα Ύόρκη κάποιος άνάπηρος πού ζή ζητιανεύοντας καί 
ονομάζεται Μάκ Ντόλμαν. ’Έχει κόκκινα μαλιά καί κόκκινα γένεια. Δέν έχει ώρι- 
σμένο σπίτι, περνάει τις νύχτες του κάτω άπδ τις διάφορες πόρτες. Αύτδν θέλω νά 
βρήτε. ’Εμπρός στδ έργο. Καθένας θά κερδίση πέντε δολλάρια. Ό  πρώτος, πού θά 
τον άνακαλύψη θά πάρη επί πλέον 20 δολλάρια. Τά μάτια σας δεκατέσσαρα, νά μήν 
καταλάβη δτι ψάχνετε γ ι’ αύτόν, οδτε μιά λέξη σέ κανέναν. Σύμφωνοι;

—Σύμφωνοι, είπε δλη ή παρέα μέ μιά φωνή, φεύγοντας άπδ τδ γραφείο.
'Ο Πέννυ έκάλεσε τδν Πώλ Βάμπις, τδν Χάνζ Μόρισσον καί δλους τούς βοη

θούς του καί άρχισε νά τούς διηγείται τά παράξενα έγκλήματα πού άρχισαν έδώ καί 
τρεις βδομάδες. ’Έστειλε καθέναν άπδ τούς άνθρώπους του σέ κάθε μέρος δπου βρέ-
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θηκε ένα πτώμα. Προσπαθούσε να ψαρέψη δλες τις αποδείξεις πού του χρειάζονταν 
καί να κάνη μιαν άνάκριση στα γειτονικά σπίτια. ’Ήθελε, προ πάντων, να μάθη 
άν κατά τύχη δεν είδαν τή νύχτα του εγκλήματος τον άνάπηρο ζητιάνο νά γυρνάη 
στά περίχωρα, άφοϋ ό ίδιος ό Κόννελ τον είχε συναντήσει πάνω στη γέφυρα τοϋ 
Μπροϋκλιν τή νύχτα τής δολοφονίας τοϋ Χάρντικ. Ό  ’Άνταμ Πέννυ κατευθύνθηκε 
κατ’ αρχήν σ’ έναν άστυνομικό, ό όποιος πηγαινοερχόταν διαρκώς πάνω στή γέφυρα. 
Τοϋ έδειξε τό άστυνομικό του σήμα καί τον ρώτησε:

—Μήπως έχετε υπηρεσία αύτή τή νύχτα;
—Μάλιστα, άπό τις τέσσερις τό πρωί.
—Λοιπόν σεις θά βρήκατε τό πτώμα τοϋ εμπόρου Χάρτινκ.
—Μάλιστα, έγώ τό βρήκα. ’Έκανα άμέσως τήν έκθεσή μου.
—Θέλετε νά μοΰ διηγηθήτε πώς έγινε τό πράγμα;
—Εύχαρίστως. "Εφτασα άπό τήν άλλη άκρη τοϋ Μπροϋκλιν καί έκανα ήσυχα 

τον γΰρο μου. Ξαφνικά στάθηκα έκπληκτος. Παρετήρησα έναν άμορφο δγκο κατά 
μήκος τοϋ πεζοδρομίου. Σκέφθηκα άμέσως δλα τά πτώματα, τά όποια βρήκαν τώρα 
τελευταία καί άρχισα νά παρατηρώ γύρω, άλλά δέν είδα τίποτα.' Ή  γέφυρα ήταν 
έρημη. Δέν υπήρχε παρά αύτό τό άψυχο σώμα εκεί κάτω. Έπλησίασα καί παρε- 
τώρησα δτι ήταν ένας άνθρωπος καλοντυμένος καί πολύ καθώς πρέπει. Δέν άνέπνεε 
πιά. Χωρίς νά διστάσω έτρεξα στήν ’Αστυνομία καί έκανα τήν έκθεσή μου. Οί άστυ- 
νομικοί καί ό διευθυντής δέν άργησαν νά φτάσουν καί νά μεταφέρουν τό πτώμα στο 
αμφιθέατρο.

—Χ μ! δέν είδατε λοιπόν άπολύτως τίποτα τό ύποπτο στήν γέφυρα;
—’Απολύτως τίποτα.
—Προσέξατε καλά. Δέν είδατε έναν ζητιάνο άνάπηρο μέ γένεια καί μαλλιά 

κόκκινα;
* ° χ ι!—Θυμηθήτε καλά.

—’Όχι, είμαι βέβαιος δτι δέν τον είδα.
—Ποιος ήταν τής ύπηρεσίας, πριν άπό σάς;
—Ό  Τζαίημς Χόλλ.
—Ξέρετε τή διεύθυνσή του;
—Μένει στήν Νέα Ύόρκη στήν όγδοη όδό. Δέν ξέρω νά σάς πώ τον άριθμό, 

■άλλά δέν θ’ αργήσετε νά βρήτε τό σπίτι. Τά παράθυρα είναι πράσινα φρεσκοβαμμένα.
—Καλά, πηγαίνω άμέσως. *
Ό  ντέτεκτιβ Πέννυ πέρασε τήν γέφυρα καί μετά άπό λίγα λεπτά βρισκόταν 

στήν όγδοη όδό. Γρήγορ α βρήκε τό σπίτι δπου ό ’Αστυνομικός Τζαίημς Χόλλ, κα
τοικούσε στο δεύτερο πάτωμα.

Ή  γυναίκα τοϋ άστυνομικοΰ, θέλησε στήν άρχή νά κρύψη τον σύζυγό της, 
πού ήταν κουρασμένος άπό τήν νυχτερινή υπηρεσία καί είχε άνάγκη άπό άνάπαυση. 
’Αλλά δταν ό Ά νταμ  Πέννυ τής έδειξε τό άστυνομικό σώμα καί τής είπε τό δνομά 
του, έτρεξε νά σηκώση τον σύζυγό της, ό όποιος μόλις πρόλαβε νά φορέση τά ροΰχα 
του καί έτρεξε στήν τραπεζαρία δπου ό άστυνομικός τον'έπερίμενε.

—Κύριε Πέννυ, είναι μεγάλη μου τιμή νά δεχθώ τήν έπίσκεψή σας.
—Καλά! ας τ ’ άφήσωμε αύτά, κ. Χόλλ. Τήν τελευταία νύχτα είχατε υπηρεσία 

στήν γέφυρα τοϋ Μπροϋκλιν. Δέν είναι άλήθεια;
—’Εντελώς!
—Ξέρετε δτι βρέθηκε στή μέση τής γέφυρας τό πτώμα ένός άνθρώπου;
—’Ό χ ι! άποκρίθηκε ό Χόλλ κατάπληκτος. Στις τέσσερις τό πρωί ήρθα κατ’ 

εύθεϊαν εδώ καί έπεσα στο κρεβάτι.
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—Καλά, κατά τή νύχτα δεν παρατηρήσατε στην γέφυρα ή εκεί κοντά κανέναν 
άνάπηρο ζητιάνο;

'Ο άστυνομικός άπάντησε άδίστακτα.
—Είδα ένα ζητιάνο στην είσοδο τής γέφυρας άπδ τδ μέρος της Νέας 'Υόρκης, 

ό όποιος ήταν προφυλαγμένος κάτω άπό μιάν άψίδα καί ήμουν υποχρεωμένος νά. 
τον σηκώσω καί νά τον διώξω.

—Πώς ήταν άκριβώς;
—Μά τήν πίστη μου, δεν θυμάμαι καλά.
—Δεν είχε μαλλιά καί γένεια κόκκινα;
—"Οσο γ ι’ αυτό τό θυμάμαι καλά.
—Που πήγε δταν τον διώξατε;
—Σηκώθηκε καί κοΰτσα-κοϋτσα κατέβηκε τήν γέφυρα μέχρι τον δρόμο.
—Δεν τό ξαναείδατε ύστερα;
- ’Ό χι!
—Πόσες φορές άκόμη διατρέξατε τή γέφυρα, άφοϋ τον έδιώξατε;
'Ο Χόλλ σκέφθηκε λίγο καί άπάντησε.
—Αυτή τή στιγμή ήταν τρεις τό πρωί. Δεν διέτρεξα λοιπόν τήν γέφυρα παρά: 

μιά φορά.
—Είναι πολύ πιθανό δτι ό ζητιάνος βρισκόταν έκεϊ άκόμη. Τίποτε εύκολώτερο 

άπό τό νά ρυφτή κάτω άπό τις σιδερένιες άψΐδες.
—Πολύ δυνατόν. Έ ν τούτοις έγώ δεν τον ξαναεΐδα.
'Ο "Ανταμ Πέννυ άποχαιρέτησε τον άστυνομικό καί γύρισε στο γραφείο του. 

Κανείς άπό τούς άνθρώπους του δεν είχε γυρίσει άκόμα. Αυτό έγινε μετά τό μεση
μέρι, δταν είδε νά φτάνη ένα άγόρι 14 περίπου χρόνων, τό όποιο έφυγε άπό τήν πα
ρέα του. ~Ηταν κατακόκκινο, έτρεξε τόσο γρήγορα ώστε ό ιδρώτας έτρεχε άπό τό· 
κεφάλι του.

—'Ο άνάπηρος βρέθηκε, φώναξε....
—’Ά , καί ποϋ είναι,
—Τον συνάντησα τήν στιγμή πού έβγαινε μισοβρεγμένος άπό τό μπάρ τού- 

Δανιήλ Χόλλυ, στήν 56ην άνατολική όδό. ’Ακολούθησε τον δρόμο τρικλίζοντας καί. 
στριμήχτηκε ύστερα άπό μιά πόρτα στήν γωνία τής λεωφόρου Λέξινκτον. 'Ο Τζών 
Βλάκ ήρθε καί μέ συνάντηση αυτή τήν ώρα. Τον άφησα έκεϊ κάτω νά προσέχει τον 
ζητιάνο.

—Πολύ καλά. Θά πάρης τήν άνοιβή σου πού ύποσχέθηκα. 'Ο Τζών ας μείνη; 
καί ας περιμένη.

Τό παιδί έφυγε χαρούμενο άφοϋ πήρε μερικά δολλάρια. "Οσο γιά τον άστυ
νομικό έτρεξε στο τηλέφωνο πού άρχισε νά χτυπά.

—’Εμπρός! είμαι έγώ ό Πέννυ! Ποιος είναι;
—'Ο Πώλ Βάμπις.
—Καλά, έχεις τίποτα νέο, Πώλ.
—Ναί. Θυμάστε πού μέ στείλατε στήν 27ην όδό έκεϊ πού τήν νύκτα τής 29ης: 

προς τις 30 ’Οκτωβρίου βρήκαν τό πτώμα τής τραγουδίστριας Έμμε Ρόμπουν;
—Ναί, έμαθες τίποτα;
—Μάλιστα, έκανα μιάν άνάκριση στά γειτονικά σπίτια καί σ’ έκείνο πού βρί

σκεται άπέναντι στο μέρος πού βρέθηκε τό πτώμα, μιά γρηά πού μένει στή σοφίτα 
μου είπε κάτι πολύ ένδιαφέρον. Κατά τις τέσσερις τό πρωί ή γρηά δέν μπορούσε νά 
κοιμηθή καί καθόταν στο παράθυρο. Κατά τύχη κύτταζε στο δρόμο καί είδε έναν 
άνθρωπο πού έφτασε κουτσαίνοντας, έπειτα στριμώχτηκε στο υπόγειο τής πόρτας. 
Δέν μπορεί άκριβώς νά δώση τά χαρακτηριστικά του γιατί τον είδε άπό άρκετά.
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μακρυά. ’Αλλά είναι βέβαιη δτι έκούτσαινε. Αύτό άποδεικνύεται ότι είναι ό ζη
τιάνος πού ζητάμε.

—Πολύ καλά, Πώλ. Ξέρω άρκετά προς τό παρόν. Μπορείς να γυρίσης στο 
γραφείο. ’Έχεις άρκετά να κάνης εδώ. Θά εξακολουθήσω νά άσχολοϋμαι μ’ αύτή 
τήν ιστορία καί ελπίζω οτι άπόψε θά καταφέρουμε νά τον πιάσουμε καί θά έχη άνα- 
κριθή γιά τούς έπτά φόνους.

—Δεν έχετε τίποτα άλλο νά μέ διατάξετε; (
—Αύτό έξαρτάται άπό τον δρόμο πού θά πάρουν τά πράγματα- προσωρινά 

θ’ άσχοληθώ μόνος μου μέ τήν υπόθεση.
'Ο άστυνομικος άφησε το τηλέφωνο καί μπήκε στο δωμάτιο όπου υπήρξαν 

πολλά είδη μεταμφιέσεως.
"Οταν, μετά μισή ώρα, ό Πώλ Βάμπις, άνέβαινε τή σκάλα του γραφείου τοΰ 

"Ανταμ Πέννυ, αίσθάνθηκε ζωηρή έκπληξη βλέποντας νά κατεβαίνη ένας κουρελιά
ρης καί βρώμικος άνθρωπος. Τό πρόσωπό του ήταν σκεπασμένο μέ πυκνά γένεια 
καί φορούσε μιά ξεσκισμένη τραγιάσκα. ΤΗταν συχαμένος. Περπατούσε σκυφτός 
καί περνώντας μπροστά άπό τον Πώλ άπλωσε τό χέρι.

—Μιά μικρή βοήθεια σάς παρακαλώ.
'Ο νεαρός άστυνομικος τον κύτταξε προσεκτικά.
—Ποιος είσαι; πώς μπήκες σ’ αύτό τό σπίτι;
—"Ακου έρώτηση! Μέ τά δυό μου πόδια καί μέ τό μπαστούνι μου.
—Ν’ άνεβή άμέσως μαζί μου. "Εχω νά σού κάνω ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. 

Πρέπει νά μοΰ δώσης τή διεύθυνση ένός συναδέλφου σου.
—"Α ! Δέν θ’ άνέβω. Ξώρω ότι θέλετε νά μέ ρωτήσετε γιά ένα ζητιάνο μέ 

μαλλιά καί γένεια κόκκινα!
'Ο Πώλ Βάμπις έμεινε κατάπληκτος.
—"Α! είπε τέλος, καταλαβαίνω! Είναι πάνω ένας κύριος, πού σέ ρώτησε 

γ ι’ αύτό τό ζήτημα;
—Τίποτα άπ’ όλα αύτά, κύριε Βάμπις.
—Πώς! μέ ξέρεις;
’Αμέσως ό ζητιάνος τοΰ είπε μέ φωνή τελείως διαφορετική.
—Πώλ, είσαι ένα ζώο!
Άμέσως ό Πώλ πήρε ύφος δυσαρεστημένο.
—Κύριε Πέννυ, σεις είσθε;
Ό  άστυνομικος άρχισε νά γελάη.
—Ναί, είπε χαμηλά. Λοιπόν είμαι καλά μεταμορφωμένος;
—Θαυμάσιος, άπάντησε ό Πώλ. Ποτέ δέν θά έπίστευα στά μάτια μου.
—"Εξ άλλου δέν είναι άλήθεια αύτό πού είπα προηγουμένως, Πώλ. Δέν είσαι 

ζώο. Ή  ιδέα σου νά έπωφεληθής άπό τήν συνάντηση μέ τον ζητιάνο γιά τον όποιο 
μέ νόμισες, καί νά μέ ρωτήσης γιά κάποιον άπό τούς συντρόφους του καί νά τού ά- 
ποσπάσης λόγια, ήταν έξαιρετική.

—-Τόσο τό καλλίτερο, πού σκεπτόσαστε έτσι. ’Ελπίζω ότι θά μέ χρειασθήτε 
σήμερα. Βρίσκω τήν υπόθεση πολύ ένδιαφέρουσα.

—Δέν ξέρω αν θά προστρέξω στις υπηρεσίες σου. Θέλω νά συναντήσω τον 
ζητιάνο.

'Ο Άνραμ Πέννυ άπομακρύνθηκε. ’Ανέβηκε στον εναέριο σιδηρόδρομο. Πήρε 
θέση στο πίσω μέρος, καί αύτό είχε ώς άποτέλεσμα νά μπούν όλοι οί άλλοι επιβά
τες μέσα στο κυρίως βαγόνι, μη θέλοντας νά έχουν πλάι τους ένα τόσο βρώμικο 
ύποκείμενο. 'Ο ντέτεκτιβ χαμογέλασε μόλις τό είδε. ΤΗταν κατευχαριστημένος 
γιατί οί άνθρωποι τον άπέφευγαν μέ άποτροπιασμό. Κατέβηκε κοντά στήν πεντη
κοστή έκτη όδό, άκολούθησε τον δρόμο προς τήν λεωφόρο Λέξινκτον κουτσαίνοντας.
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Δεν άργησε νά δη τον Τζών Μπλάκ τής μικρής ομάδας. Τό παιδί υποκρινό
ταν ότι έπαιζε στον δρόμο μέ ένα μπουλντόγκ. Άλλα ό Πέννυ είδε καλά ότι τό παιδί- 
έμενε έκεΐ για νά προσέχη τον ζητιάνο μέ τά κόκκινα μαλλιά, τον όποιο είδε κάτω 
άπό μιά πόρτα, στήν γωνία τής πεντηκοστής έκτης οδού καί τής λεωφόρου Λέξιν- 
κτον.

*0 ντέντεκτιβ είχε γυμνάσει την μικρή του ομάδα θαυμάσια. Μέ ενα καί μόνο- 
σφύριγμα τά παιδιά καταλαβαίναν ότι ή άποστολή τους είχε τελειώσει καί ότι μπο
ρούσαν νά γυρίσουν στά σπίτια τους.

Ό  Πέννυ μπήκε σέ μιά μεγάλη πόρτα καί μέ ενα σφύριγμα έδωσε τό σύνθημα^ 
Τό μικρό άγόρι τό άκουσε καί άπομακρυνόταν γρήγορα κυττάζοντας τριγύρω μέ 
τήν έλπίδα ότι θά έβλεπε τον περίφημο ντέτεκτιβ. Ποτέ δέν είχε σκεφθή ότι θά συ
ναντούσε τον άστυνομικό κάτω άπό τά κουρέλια τού ζητιάνου πού αύτή τη στιγμή 
έβγαινε άπό τήν πόρτα. 'Ο Ά νταμ  Πέννυ άρχισε νά περπατά κουτσαίνοντας καί 
έγύριζε στήν λεωφόρο, Λέξινκτον όταν τά μάτια του έπεσαν, τυχαίως δήθεν πάνω 
στον ζητιάνο μέ τά κόκκινα μαλλιά.

Πήγε κατ’ εύθεϊαν κοντά του.
—Καλημέρα, σύντροφε. Πώς πάνε οί δουλιές;
Ό  άλλος κύτταξε τον νεοφερμένο μέ ύφος πολύ λίγο ενθαρρυντικό.
Ό  άστυνομικός έκανε πώς δέν τον κατάλαβε καί κάθισε πλάι του.
—Τί ήρθες νά κάνης εδώ;
—Κύτταξε έκεϊ ερώτηση ! Τό ίδιο πράγμα πού κάνεις καί σύ, μά τό Θεό.
—Κάνε μου τή χάρι νά τού δίνης γρήγορα. Είναι ή θέση μου έδώ.
—Σαχλαμάρες! Καί πρώτα-πρώτα γιατί είσαι τόσο άγενής. Μήπως δέν είμα

στε σύντροφοι;
—Σύντροφοι! άποκρίθηκε ό ζητιάνος, κοροϊδευτικά. Ωραίος σύντροφος μά 

τήν πίστη μου.
—Καί γιατί όχι, σέ παρακαλώ; Μήπως νομίζεις ότι δέν ξέρω νά ζητιανεύω 

καλά όπως έσύ; 'Υπάρχουν ήμέρες πού προκαλώ τή λύπη τών περαστικών καί μα
ζεύω καί δέκα δολλάρια.

—Πούφ. Δέκα δολλάρια. Κάτι είναι αυτό; ’Εγώ πιάνω χίλια δολλάρια καί 
περισσότερα άκόμη σέ μιά μόνο μέρα.

'Ο Πέννυ άνοιξε διάπλατα τά μάτια του καί κύτταξε τον άλλο μέ ήλίθιο ΰφος. 
"Υστερα άρχισε νά γελάη.

—’Όχι τέτοια άστεϊα. Ποτέ δέν θά μέ κάνης νά πιστέψω αυτά πού λές. Είναι, 
άδύνατον.

—Δέν θ’ άκούσης τίποτα καί δέν θά μάθης ποτέ τίποτα. Νάσαι ήσυχος γ ι’·
αύτό.

—Θά μάθω αν βρώ έναν καλό δάσκαλο! Είμαι άληθινά περίεργος νά μάθω 
πώς ένας άπλός ζητιάνος μπορεί νά κερδίζη περισσότερα άπό 1000 δολλάρια σέ μιά. 
μόνο μέρα.

—Μέ τή δίκιά μου μέθοδο μπορείς νά κερδίσης είκοσι χιλιάδες μέ τή συμφω
νία φυσικά νά βρής έναν καλό πελάτη.

Ό  Ά νταμ Πέννυ έκασε μιά κίνηση δυσπιστίας.
—Δέν είσαι παρά ένας καυχησιάρης σύντροφος.
Ό  ζητιάνος μέ τά κόκκινα μαλλιά άρχισε τά γέλοια.
—Ναί, ναι κοροΐδευε αν θέλης, ξέτω τί λέω καί κρατάω τό μυστικό γιά; 

τον έαυτό μου...
—Είσαι βέβαιος; Δέν έχω παρά νά σέ παραφυλάξω μέρα καί νύχτα καί δέν- 

θ’ άργήσω νά μάθω τό περίφημο μυστικό σου.
—Τί, θέλεις νά μέ κατασκοπεύσης; Θά τό μετανοιώσης, πίστεψέ με.
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—”A, μήπως νομίζεις δτι θά σέ φοβηθώ;
'Ο ζητιάνος έτριξε τά δόντια του. 'Ο ντέτεκτιβ τον έκέρδιζε λίγο-λίγο.
—"Α, "Α, ξέρεις τί μέσα μεταχειρίζομαι για ν’ άπαλλαγώ άπ’ δσους μ’ ένο- 

χλοϋν!
Ό  Πέννυ καθώς περνούσε ένας κύριος πολύ καθώς πρέπει άπλωσε τό καπέλ- 

λο του καί τον εύχαρίστησε δταν τοϋ έρριξε ένα νόμισμα των πέντε δολλαρίων.
'Ο άνάπηρος ξέσπασε σέ γέλοια.
—Μά την πίστη μου βλέπω δτι θά περιμένης. Δέν είναι αύτός ό τρόπος γιά 

νά κερδίζη κανείς χίλια δολλάρια.
—Καί πώς κάνουν; Πές μου τό μυστικό σου λοιπόν.
—Χίλιοι διάβολοι.
'Ο ζητιάνος μέ τά κόκκινα μαλλιά έπιασε μέ τά δυό του χέρια τό κεφάλι του 

καί παραδόθηκε σέ κακές σκέψεις. Κάπου-κάπου έρριχνε στον άστυνομικό καμμιά 
δύσπιστη ματιά. Μετά άπό πέντε λεπτά είπε θυμωμένος.

—Πές μου, πώς λέγεσαι;
—Πατρίκιος.
—Είσαι ’Ιρλανδός;
—Ναί.
—Δέν άνήκεις στην ’Αστυνομία, άπό κείνους πού γνωρίζω τουλάχιστον.
—Λέγε λοιπόν έκεΐνο πού θέλεις καί σου ορκίζομαι στή ζωή μου. Μήπως έχω 

ύφος άστυνομικοϋ;
—"Οχι, καθόλου τό βλέπω. Μου ήρθε μιά ιδέα νά κάνουμε συντροφιά.
—Πολύ ηύχάριστο. Δέν ζητώ καλλίτερο πράγμα.Τί πρέπει νά κάνω; Θά σοϋ 

δώσω έκατό δολλάρια. Θά είναι ή άμοιβή σου.
—Καλά, θά μου δώσης αύτά τά έκατό δολλάρια γιά εγγύηση. "Ελα μαζί μου 

καί θά σου τά εξηγήσω δλα.
—Πάμε. ’Αλλά είναι τουλάχιστον άλήθεια δτι μέ τη μέθοδό σου θά μπορούμε 

νά κάνουμε χρυσές δουλειές;
—Βεβαιότατα!
—Τότε πάμε. Είμαι, μά την πίστη μου, πολύ περίεργος νά τή μάθω.
Ό  άνάπηρος σηκώθηκε μέ κόπο. Ό  Πέννυ έκανε τό ίδιο καί κουτσαίνοντας 

κατέβηκαν τον δρόμο μέχρι την τριακοστή λεωφόρο.
Έ κεΐ μπήκαν σ’ ένα ήλεκτρικό τράμ καί έφτασαν στήν πιο κακόφημη όδό 

τής Νέας 'Υόρκης τήν όδό Μπόβερυ. 'Ο άνάπηρος κατέβηκε καί ό άστυνομικός τον 
άκολούθησε.

—"Ελα τοϋ είπε ξερά κ ι’ άπότομα, φτάσαμε.
'Ο ζητιάνος προχώρησε μερικά μέτρα καί έστριψε σ’ ένα στενό όπου ή βρω

μιά καί τό έγκλημα κατοικούν ενωμένα. Μπήκε σέ μιά σκοτεινή καί βρώμικη αύλή.
"Ανοιξε μιά πόρτα καί άρχισε ν’ άνεβαίνη μιά σκάλα. ’Ανέβηκε σ’ ένα διά

δρομο μέ πολλές πόρτες. "Ανοιξε μιά καί μπήκαν μέσα.
Ό  Πέννυ βρέθηκε μπροστά σ’ ένα ολοσκότεινο δωμάτιο.
"Εκανε ένα βήμα δταν ό άνάπηρος έφώναξε:
—Ντόση! Λέων! Τάρας! Προσοχή μικρά μου.
'Ο άστυνομικός ακούσε δυνατό θόρυβο καί τήν ίδια στιγμή είδε μπροστά του 

τρία άγρια μπουλντόγκ, τά όποια τον παρατηρούσαν μέ εχθρικό ύφος καί έτριζαν 
τά δόντια τους. Ό  άνάπηρος έκλεισε τήν πόρτα μ’ ένα σαρκαστικό γέλοιο καί τήν 
κλείδωσε προσεκτικά. (Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οΐ άστυφύλακες: Γκέλμπουρας Ή ., 
Σπόρου Α., καί Τσιγκόλης Κ.

Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά πειθαρχικούς λόγους, ό άστυφύλαξ 
Άγγελονίδης Μ.

*
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΩΝ
'Ο κ. 'Υπουργός τής ’Εθνικής Άμύνης, διά τής ΰπ’ άριθ. 602/14/9/55, 

Διαταγής του, έξέφρασε την πλήρη αύτοϋ εύαρέσκειαν, εις τούς άγωνισθέντας εις 
Σκόπια άθλητάς τής ’Εθνικής Όμάδος στίβου των ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, 
διά τον περιφανή θρίαμβόν των εις τήν έπί μέρους καί γενικήν βαθμολογίαν έναντι 
τής Γιουγκοσλαβικής καί Τουρκικής όμάδος, ενεκεν τοϋ οποίου ένδεκάκις ύψώθη ή 
γαλανόλευκος εις τον τιμητικόν ιστόν τοϋ νικητοΰ.

Εις τήν έν λόγω ’Εθνικήν 'Ομάδα στίβου μετεΐχον οί άστυφύλακες άθληταί: 
Κόρμαλης I., Σίλλης Β., Ντόντος Β., Ντόκος Κ., Πολίτης Κ., Γυφτάκης Δ., Τρου- 
λινός Έ μ., Σύριος I. καί Παπαγεωργίου Α.

*
* *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Μέ ολοένα μεγαλύτερη επιτυχία συνεχίζονται οί ψυχαγωγικές, μουσικές, λο

γοτεχνικές καί μορφωτικές άστυνομικές έκπομπές, πού έχουν πιά έπιβληθή καί 
άγαπήθηκαν μέ φανατισμό άπό χιλιάδες άκροατές.

’Από όλα τά μέρη τής ’Αθήνας άκούγονται ένθουσιώδη σχόλια καί εύμενέ- 
στατοι έ'παινοι γιά τήν καλή ποιότητα καί έπιμέλεια των άστυνομιγών προγραμ
μάτων, τά όποια κατέκτησαν πιά μιά ζηλευτή θέση στο ραδιοφωνικό Σταθμό.

—Ή  έκπομπή τής 12-10-1955 ήταν ολόκληρη άφιερωμένη στήν Παληά 
’Αθήνα. Μέσα σ’ ένα διαλεχτό, λογοτεχνικό καί μουσικό περιβάλλον, μετεδόθησαν 
σκίτσα άπό τήν προπολεμική ζωή τής ’Αθήνας, παληά τραγούδια καί ρωμαντικές 
πλακηώτικες καντάδες. ’Εκτός άπό ώραιότατουςπαληούς δίσκους τραγούδησαν ή 
Μαίρη Λώ, μέ τον Γιάκοβλεφ στο πιάνο, ό Έπιτροπάκης καί οί θαυμάσιοι τραγου
διστές τής Παληας ’Αθήνας, Κορώνης καί Φίλανδρος, μέ τον υπέροχο κιθαρίστα 
Γιάννη Δέδε. Συμμετεΐχεν άκόμα καί ό περίφημος πιανίστας Νίκος Πιτσόλος.

Μετεδόθη επίσης καί άπόσπασμα άπό τό «'Ημερολόγιο τοϋ άστυφύλακος», 
γραμμένο άπό τον άστυφύλακα Σ. Πηλό άφιερωμένο, στήν ρωμαντική ’Αθήνα των 
παληών χρόνων, μέ άριστη μουσική ύπόκρουση ρωμαντικής μουσικής άπό δίσκους.

-—Κατά τήν έκπομπή τής 19 ’Οκτωβρίου 1955, τήν οποίαν άνοιξε ή όνομαστή 
’Ορχήστρα τοϋ Σ. Ρουχωτά, έτραγούδησαν ό Γιώργος Λουκάς, ή διάσημα καλλιτέ- 
χνις τοϋ τραγουδιού καί τοϋ Θεάτρου Παμέλλα, ή έκφραστική Έλληνίς τραγουδί
στρια Νίτσα Μόλυ, ό περίφημος κανσονετίστας, μέ τήν «χρυσή φωνή», Γιάννης Νι- 
κολαίδης καί ό άστυφύλαξ Μιλτιάδης Παπασταμόπουλος.

Μετεδόθησαν έπίσης καθοδηγητικές ύποδείξεις έπί άστυνομικών ζητημάτων, 
μέ μουσική ύπόκρουση άπό έκλεκτούς δίσκους, άπόσπασμα άπό τό «'Ημερολόγιο 
τοϋ άστυφύλακος»,γραμμένο άπό τον άστυφύλακα Σπϋρο Πηλό, μέ άφηγητή τον 
Γιώργο Ντούμα, στο όποιο έ'λαβον μέρος ή έκλεκτή πρωταγωνίστρια τοϋ Θεάτρου 
« ’Αθηνών» κ. ’Ίλια Λιβυκοΰ καί ό Βασιλιάς τοϋ Γέλιου καί θερμός φίλος τής ’Α
στυνομίας, Βασίλης Λογοθετίδης.

Τό έξαιρετικό αύτό μουσικό καί διδακτικό πρόγραμμα, πού ήταν άφιερωμένο 
στήν μεταπολεμική ’Αθήνα, παρουσίασε ό Μίμης Φραγκιουδάκης, μέ τεχνική φρον
τίδα τοϋ έξαιρετικοΰ συνεργάτου μας Κώστα Κοσμά, σέ κείμενα καί έπιμέλεια Τμή
ματος Πνευματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής.


