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91. Θέσις Ζ' ’Αστυνομικοί» Τμήματος (Κ υψέλης) καί πολιορκία αύ
τοϋ κατά τήν 3-12-44.

To Ζ ' ’Αστυνομικό Τμήμα περιλαμβάνει κυρίως τήν περιοχή Κυψέλης καί 
τό Οίκημά του βρίσκεται στήν όδό 'Υακίνθου 3. Τό Τμήμα τοΰτο λόγω τής εδαφι
κής του θέσεως καί των γύρωθεν υψωμάτων, πού άποτελοΰν άριστα στρατηγικά ση
μεία, άπετέλεσε στόχο των κομμουνιστών καί έκρίθη δτι έπρεπε νά καταληφθή 
έκ των πρώτων. Γιαυτό άφ’ ένός μέν τό Ε.Α.Μ. καί τό Κ.Κ.Ε. είχαν κάμει άρι- 
στες προόδους καί είχαν προσηλυτίσει μερικούς βαθμοφόρους καί κατωτέρους άστυ- 
νομικούς τού Τμήματος αύτοϋ, άφ’ ετέρου δέ τό σχέδιο τής έπαναστάσεως τοΰ Δε
κεμβρίου περιελάμβανε. καί επίθεση προς κατάληψη του Τμήματος αύτοϋ, άπό τής 
πρώτης στιγμής τής έκδηλώσεως τής στάσεως.

Κατά τήν Κυριακή λοιπόν, της 3ης Δεκεμβρίου 1944, δλη σχεδόν ή δύναμις 
τοΰ Ζ' ’Αστυνομικού Τμήματος, υπό τον Διοικητήν του ’Αστυνόμον Β' κ. Βάλλαν 
Στέργιον καί δλη ή δύναμις τοϋ Ζ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, ύπό τον Διοικητήν 
του αείμνηστον ’Αστυνόμον Β' Μαϊτόν Δημήτριον, κατόπιν διαταγής τής ’Αστυ
νομικής Δ/νσεως, είχε μεταβή άπό τής 6ης πρωινής ώρας στη Β' Ύποδ/νση (έδρα 
στο Δ' ’Αστυνομικό Τμήμα) καί έχρησιμοποιήθη γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ παρα
νόμου κομμουνιστικού συλλαλητηρίου.
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’Έ τσ ι στο Ζ ' Τμήμα, είχαν παραμείνει έλάχιστοι αστυφύλακες, της εσωτερι
κής . ύπηρεσίας καί ό ’Αξιωματικός τής Υ πηρεσίας. Δηλαδή κατ’ ούσίαν τό Τμήμα 
παρέμεινεν αφρούρητο.

Σ τις 9 π.μ. παρετηρήθη δτι, άνά δύο ή άνά τρεις, ένοπλοι κομμουνισταί κατέ- 
λαβον θέσεις στις γωνιές του οικοδομικού τετραγώνου, δπου το ’Αστυνομικό Κατά
στημα. Έπρόκειτο προφανώς περί πολιορκίας τού Τμήματος τούτου.

Καί ενώ άκόμη δεν είχαν έκδηλωθή τά γεγονότα, ήτοι οΐ συγκρούσεις τών 
κομμουνιστών μέ τούς άστυνομικούς στήν πλατεία Συντάγματος, οί πολιορκηταί 
τού Ζ' Τμήματος, στις 9.30' π.μ. άκριβώς, μέ τό χωνί άνήγγειλαν στή φρουρά τού 
Τμήματος δτι είναι περικυκλωμένοι καί δτι απαγορεύεται ή έξοδος παντός άστυ- 
νομικοΰ. 'Ύστερα μάλιστα άπό λίγη ώρα ή πολιορκία ένισχύθη μέ νέους έλασΐτες, 
έτοποθετήθησαν δέ εις επίκαιρα σημεία καί σέ άπόσταση 150 μέτρων άπό τό Τμήμα 
πολυβόλα καί διεκόπη ή τηλεφωνική γραμμή τού Τμήματος.

Τήν 13.30' ώραν, έγνώσθη στήν Β ' Ύ ποδ/νσ ηή  πολιορκία τού Ζ 'Τμήματος 
καί διετάχθη ό ’Αστυνόμος Μαϊτός Δημήτριος νά μεταβή σ’ αύτό μέ τή δύναμή του. 
Πράγματι ό Μαϊτός έφθασε στο Τμήμα, χωρίς νά έμποδισθή άπό τούς κομμουνι- 
στάς, οί όποιοι μ’ αύτό έπεδίωκαν προφανώς νά εγκλωβίσουν μεγαλύτερη δύναμη 
στο Τμήμα αύτό. Ό  Διοικητής τού Τμήματος Ά στυν. Β' κ. Βάλλας Στέργιος, ό 
όποιος μέ τή δύναμή του έφρούρει τήν οικία τού άειμνήστου Γονατά στήν όδό Κοδριγ- 
κτώνος καί I. Δροσοπούλου, έπληροφορήθη τά συμβαίνοντα στο Τμήμα του καί γιά 
νά μή πέση σέ παγίδα δέν πήγε σ’ αύτό άλλ’ έπέστρεψε στή Β ' Ύ ποδ/νση δπου καί 
παρέμεινε. Ή  πολιορκία τού Τμήματος έσυνεχίσθη δλη τήν ήμέρα τής Κυριακής καί 
γιαυτό δταν τις εσπερινές ώρες ή Β' Ύ ποδ/νσις έζήτησε άπό τον ’Αστυνόμο Μαϊτό 
νά σταλή ενίσχυση στο κέντρο δέν κατωρθώθη τούτο, γιατί οί πολιορκηταί άπηγόρευαν 
οίαδήποτε έξοδο έθνικοφρόνων άστυνομικών καί έπέτρεπον τήν κυκλοφορία μόνον 
εκείνων οί όποιοι διέκειντο προς αυτούς φιλικώς καί οί όποιοι τούς καθωδήγουν καί 
κατέδιδον πάσα σκέψη καί πάσα κίνηση τών ύπό τόν Μαϊτόν άστυνομικών. Οί έθνι- 
κόφρονες δμως ’Αξιωματικοί, παρά τήν πολιορκία, κατώρθωσαν νά έπικοινωνήσουν 
μέ έμπιστους ίδιώτας άγγελιοφόρους μετά τής Β' Ύποδιευθύνσεως, δπου άνέφε- 
ραν τά γεγονότα, πλήν δέν κατωρθώθη νά σταλή άπό εκεί ένίσχυσις ή νά έπιτευχθή 
ή λύσις τής στενής πολιορκίας τού Τμήματος.

92. ’Α πόφασις άμύνης τοΰ ’Α στυνομικού Τμήματος άπό τούς έθνι- 
κόφρονας ’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύς .

Ή  νύκτα τής Κυριακής προς τή Δευτέρα ήταν κρίσιμη γιά τό Ζ ' ’Αστυνο
μικό Τμήμα. Οί πολιορκηταί κομμουνισταί είχαν κόψει τά τηλεφωνικά καλώδια 
καί άπειλοΰσαν μέ θάνατο κάθε άστυνομικό, πού θά έπεχείρει νά διαφύγη. Μέσα στο 
Τμήμα ύπήρχε μιά ισχυρή όμάδα κομμουνιστών άστυνομικών, ύπό τούς Ύπαστυ- 
νόμους Β ' Κανδαράκην Κ., Ζαφειριού Κ. καί Ροδομαγουλάκην Στυλ., πού άριθμοΰσε 
πλέον τών 25 άστυνομικών καί ή όποια ήταν έτοιμη νά έξουδετερώση κάθε άντί- 
σταση τών έθνικοφρόνων υπαλλήλων.

Παρά ταΰτα ό ’Αστυνόμος Β ' Μαϊτός Δημήτριος μέ τούς Ύπαστυνόμους κ.κ. 
Καρυδάκην Νικόλαον καί Καραχασάνην Παναγ., τούς Άνθυπαστυνόμους κ.κ. Γκο- 
μώλην Παναγιώτην καί Ντρέν Γεώργιον, τόν Άρχιφύλακα Τζινόγλου Νικόλαον καί 
λίγους άστυφύλακας, συνεννοήθησαν κατά τό δυνατόν μυστικά καί έλαβαν μέτρα άπο- 
κρούσεως αιφνιδιαστικής έπιθέσεως καί άπό έξω καί άπό μέσοι άπό τό Τμήμα.ΎΊρός 
τούτο έτοποθέτησαν τρεις άστυφύλακες μέ αύτόματα Στέν στήν ταράτσα τού Οική
ματος καί άλλους μέ τόν Ά νθ/μο  κ. Γκομώλη στο γραφείο τού Ά ξ/κοΰ  Ύπηρεσίας.

Κατά τή νύχτα αύτή, ό ’Αστυνόμος Μαϊτός κατώρθωσε νά φθάση στή Γε
νική ’Ασφάλεια γιά έμπιστευτική ύπηρεσία καί άμέσως κατόπιν έπανήλθε, χωρίς 
νά γίνη άντιληπτός άπό τούς κομμουνιστάς.

Πάντως ή νύχτα τής Κυριακής προς τή Δευτέρα πέρασε χωρίς νά έκδηλωθή
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έπίθεσις κατά του Τμήματος.Εις τούτο προφανώς συνετέλεσε ή άπόφασις των έθνι- 
κοφρόνων άστυνομικών δπως άμυνθοΰν, ή 
όποια μετεδόθη στους πολιορκητάς κομ- 
μουνιστάς άπό τούς συντρόφους των αστυ
νομικούς καί έκρίθη σκοπιμώτερο να συγκεν- 
τρωθή μεγαλύτερη δύναμη για την επίθεση.
Πάντως δεν επαψε ν’ άσκήται ψυγολογική 
πίεση για την παράδοση των ύπαλλήλων.
’Έ τσ ι στις 6 π.μ. της Δευτέρας (4-12-1944) 
δυο ένοπλοι κομμουνισταί παρουσιάσθησαν 
στο Τμήμα καί ζήτησαν άπό τούς Ύ πα- 
στυνόμους κ.κ. Καρυδάκην Νικόλαον καί Λυμ- 
περόπουλον Κλέαρχον νά παραδοθή ό οπλι
σμός τοϋ Τμήματος. ’Εκείνοι όμως άπήντη- 
σαν άρνητικώς. Ά π ό  τη στιγμή έκείνη άρχι
σαν νά καταφθάνουν νέες δυνάμεις κομμου
νιστών καί νά περικυκλώνεται στενωτερα το 
Τμήμα, περιπολίες δέ ενόπλων τοϋ Ε .Λ .Α .Σ  
νά διασχίζουν έπιδεικτικά τούς δρόμους.
Στις 15.30' έφεραν βαρειά πολυβόλα, τά ό
ποια έτοποθέτησαν σ’ όλες τις γύρω άπό τό 
Τμήμα ταράτσες, πού έδέσποζαν αύτοΰ.

~Ητο φανερόν ότι άπό στιγμή σέ 
στιγμή θά έξεδηλώνετο μεγάλη έπίθεση κατά τοϋ. ’Αστυνομικού Τμήματος.

93. Παράδοσις τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος.
Ό  ’Αστυνόμος Β' Μαϊτός Δημήτριος, ό όποιος άπουσιάζοντος τοϋ Διοικητοΰ 

τοϋ Τμήματος ήτο καί ό φυσικός άναπληρωτής του, άλλά καί ό κατά βαθμόν άνώ- 
τερος, γνωστός δέ γιά  τήν άνδρεία του καί τήν άκρα προσήλο^σή του στο καθήκον, 
άντελήφθη οτι είχε ν’ άντιμετωπίση έντός ολίγου διπλή έπίθεση. Έ κ  τών έξω, τών 
ενόπλων κομμουνιστών καί έκ τών έσω, τών αστυνομικών, οι οποίοι εκδηλως συν- 
ειργάζοντο μέ τούς κομμουνιστάς. Παρά ταΰτα συνεκάλεσε σύσκεψη όλων τών έθνι- 
κοφρόνων ύπαλλήλων (περίπου 3 5 ),ίν α  άπό κοινού αποφασιση περί τής περαιτέρω 
στάσεως, κυρίως όμως ϊνα πάρη μαζί μ’ αυτους οριστική απόφαση περί αντιστα- 
σεως ή περί έξόδου τοϋ Τμήματος. Κατά τό χρόνο τής συσκέψεως, είδοποιηθέν- 
τες οι κομμουνισταί προφανώς άπό αστυνομικούς που διεκειντο φιλικά προς αυ
τούς, έστειλαν στο Τμήμα 4 ένοπλους μέ αύτόματα, οί όποιοι κατ’ έντολήν τοϋ 
Ε.Λ .Α .Σ. ήξίωσαν τήν παράδοση τοϋ οπλισμού έντός 2' τής ώρας.

Ό  ’Αστυνόμος Μαϊτός προσπάθησε νά κερδίση χρόνο καί ζήτησε μικρή προ
θεσμία γιά νά συνεννοηθή μέ τήν Προϊσταμένη Διεύθυνση, πλήν τοϋ έδηλώθη οτι 
έάν δέν παρεδίδετο αμέσως ό οπλισμός, θά άρχιζε ή έπίθεσις άμέσως. Δυστυχώς καί 
ή όμάς τών κομμουνιστών άστυνομικών τοϋ Τμήματος τουτου, υπο τον Τπαστυ- 
νόμον Κανδαράκην, μέ τή στάση τους ένέκριναν τήν παράδοση τών όπλων καί έτσι 
ό Μαϊτός ήναγκάσθη νά παραδώση τά όπλα στούς κομμουνιστάς, οί όποιοι καθ’ 
ομάδας μπήκαν μέσα στο Τμήμα οδηγούμενοι απο τους προδοτας.

Οί έθνικόφρονες άστυνομικοί βλέποντες οτι ή τύχη τους διεγράφετο σκληρά, 
κατώρθωσαν έπωφελούμενοι τής συγχύσεως τών πρώτων στιγμών νά διαφύγουν 
καί νά συγκεντρωθούν στή Β' Ύ ποδ/νση, όπου έλαβον μέρος στις μάχες τοϋ Δ Τμή
ματος καί τής Τροχαίας Κινήσεως. Οί υπάλληλοι αυτοί, οι οποίοι μαλιστα διεκρι- 
θησαν κατά τις μάχες μέ τούς κομμουνιστάς, ήσαν οι Υπαστυνομοι κ.κ. Καρυδακης 
Νικόλαος καί Καραχασάνης Παναγιώτης, ό ’Ανθ/μοςκ. Γκομωλης Νικόλαός,οι Αρχι- 
φύλακες Ζ 10 Χριστοδουλόπουλος Σταύρος καί Ζ 4 Πιπερόπουλος Νικό-

t  ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ Μ Α Τ Τ Ο Σ
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λαός και οί αστυφύλακες Ζ18 Καζάβελος Παναγιώτης, Ζ72 Βασιλόπουλος Άριστ., 
Ζ2δ Καλφακάκος Πέτρος, Ζ29 Οικονόμου Δημήτριος, Ζ39 Παπαθεοδώρου Κο^ν/νος, 
Ζ45 Σταματίου Άνδρέας, Ζ53 Παπασωτηρίου Σωτήριος, Ζ63 Μπεκρής Χρηστός, 
Ζ79 Σαραντϊνος Γεώρ., Ζ19 Χαπαλάμπους Ά ντώ ν., καί ό Άνδρεουσάτος Έλευθέρ.

'Ο Αστυνόμος Μαϊτός Δημήτριος συνελήφθη κατόπιν από τούς κομμουνι- 
στάς καί έδολοφονήθη αγρίως.
(Εις τό επόμενον ή δράσις έτέρων'Υπηρεσιών τής Ά στυν)κής Δ)νσεα>ς ’Αθηνών)

Πίσω άπό 
τή Υρίλλια 

την κλειστή

Δύο πανούριες κοπελλιές, δυο νέες άδελφούλες,
πούναι στον κόσμο ξακουστή ή τόση λεβεντιά τους
δύο κορίτσια ζωηρά γλυκείες Έλληνοποΰλες,
ζή ή μια άπ’ την άλλη χωριστά καί καίγεται ή καρδιά τους,

*
Κυττάζει ή μια άδελφή την άλλη πονεμένη, 
κλαίει καί κείνη καί πονεΐ στά τόσα βάσανά της 
κ ι’ έτσι όπως είναι αιχμάλωτη μέ άλυσσες δεμένη, 
βλέπει νά πολεμούν γ ι’ αύτήν τριγύρω τά  παιδιά της.

*
Κι’ ενώ τή βλέπει άπό μακριά πικρά νά σιγοκλαίη 
καί μέ τον φόβο στή καρδιά νά βγαίνη στο μπαλκόνι, 
πίσω άπ’ τή γρίλλια τήν κλειστή κάποια φωνή τής λέει, 
πώς θάρθη γρήγορα ή στιγμή. Θά πάψη νάναι μόνη...

Κι’ άν τώρα χύνη τό αίμα της, ζεστή θάν’ ή πνοή της 
κι’ όσο κ ι’ άν τήν παιδεύουνε δεν θά τήν κάνουν δούλα, 
μή τό θαρρούν πώς θά χαθή γιά πάντα ή ζωή της, 
γιατ’ έχει αίμα Ελληνικό. Γιατ’ είν’ Έλληνοπούλα. 

*
Κι’ ά.ν δυο παιδιά της πέθαναν δεν πρέπει νά λυπάται, 
άλλα παιδιά ισάξια θά βγοΰν στο πρόσωπό τους 
νά πολεμήσουνε σκληρά' αύτό νά τό θυμάται!!!— 
γιά κείνους όπου χάθηκαν καί γιά τον έαυτό τους.

*
Κάνε κουράγιο καί μή κλαΐς. "Ησυχη πάντα μείνε. 
"Οσο ψυχή σου κι’ άν θρηνή, όσο καί άν πονάη, 
μή τό ξεχνάς, πώς μιά σκιά μακριά μας καί άν είναι, 
μέ τό ραβδί της τ ’ άγιο, πάντα μας εύλογάει !!!

Νίνα Γεωργίου

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

III. ΙΔ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ  ΑΡΧΗΓΟΥ- "Η Π ΡΟ Τ  ΣΤΑΜ ΕΝΟΥ
1 .  Π ίστις εις την αποστολήν το υ , ενθουσιασμός κα ί α ισιοδοξία.
'Ό πω ς έλέχθη, ή άποστολή του αρχηγού είναι νά κατευθύνη τήν δραστηριό

τητα των ύπαγομένων εις τήν δικαιοδοσίαν του προσώ πω ν ,  προς έπιτυ/ίαν του έπι- 
διωκομένου σκοπού.

Είναι συνεπώς άνάγκη νά γνωρίζη καλώς τά αντικείμενα του κλάδου του. 
Καί οχι μόνον τούτο, αλλά νά πιστεύη εις τήν αποστολήν του. ’Επί πλέον δέ νά κά- 
μνη καί τούς άλλους νά συμμερίζονται τήν πίστιν του αύτήν.

"Εν άπό τά κυριώτερα προσόντα εκείνου πού διοικεί ομάδα άνθρώπων είναι 
νά έμπνέη, νά μεταβιβάζη εις τούς άλλους τήν έσωτερικήν φλόγα του ένθουσιασμοϋ 
του, της πίστεώς του είς τήν χρησιμότητα τού έργου του, τής έλπίδος καί τής αισιο
δοξίας του, ότι θά φέρη είς πέρας, ότι θά ύπερνικήση τάς έναντιότητας πού θά συ
νάντηση.· «Μόνον έκεΐνος πού εργάζεται μέ όλην του τόν καρδία, μέ πάθος, είναι δυ
νατόν νά έργασθή άποδοτικώς. Ε κείνος πού εργάζεται άπλώς καί μόνον διά νά 
κερδίση χρήματα καί δέν έ'χει αγάπην καί πάθος διά το επάγγελμά του δέν θά γίνη 
ποτέ άνθρωπος άξίας», έλεγε ό Camille Cavallier, ό ιδρυτής τών Χαλυβουργείων 
τής Γαλλίας.

Ή  ομαδική συνεργασία, οίαδήποτε καί αν είναι, απαιτεί πολλάς προσπάθειας 
καί κόπους, έπιβάλλει στερήσεις καί θυσίας τών επί μέρους συμφερόντων καί ζητεί 
άπό τούς εργαζομένους έντασιν δυνάμεων καί αύστηράν πειθαρχίαν. ’Αλλά πώς 
θά είναι δυνατόν νά κατορθωθούν δλ’ αυτά, εάν οί έργαζόμενοι δέν έμπνέωνται άπό 
τήν άνωτέραν πνοήν τού άρχηγοΰ των;

Ό  πρώτος όρος τής έπιτυχίας είναι νά πιστεύης είς εκείνο πού κάμεις, νά 
είσαι βαθύτατα πεπεισμένος είς τήν αξίαν τού σκοπού πού επιδιώκεις καί νά έλπίζης 
είς τήν δυνατότητα νά τό έπιτύχης. Πίστις, αγάπη καί ελπ ίς ,  ιδού αί άπαραίτητοι 
άρεταί διά κάθε άνθρωπον πού θέλει νά κάμη έργον δημιουργικόν καί γόνιμον.

Καί ή καλλιτέρα διάνοια, μία αληθινή μεγαλοφυΐα, αν δέν συνοδεύεται άπό 
πλούσιον συναισθηματικόν κόσμον καί ίσχυράν βούλησιν, είναι άδύνατον νά έπιτύχη 
κάτι τό άνώτερον καί γόνιμον. ’Εκείνος πού δέν κατορθώνει νά μεταβιβάζη είς τούς 
άνθρώπους πού διοικεί τόν ενθουσιασμόν του καί τήν πίστιν του είς αύτό πού κάμνει, 
ομοιάζει μέ τόν μηχανικόν πού προσπαθεί νά κινήση άτμομηχανήν χωρίς ατμόν ή 
άλλην κινητήριον δύναμιν.

Ό  ένθουσιασμός, όταν έννοείται άπορρέη άπό ώριμον σκέψιν, άπό έσωτερι- 
κήν πεποίθησιν είς τη ν  χρησιμότητα τής άναληφθείσης προσπάθειας καί οχι άπό 
άπλοΰν συναισθηματισμόν, είναι δύναμις άληθώς δημιουργική.

Ό  ’Αμερικανός φιλόσοφος Έμερσον, λέγει: «Κάθε μεγάλο ήγεμονικόν κ ί
νημα είς τά χρονικά τού κόσμου δέν είναι τίποτε άλλο, παρά θρίαμβος τού ενθου
σιασμού. 'Η  ιστορία δέν έπαυσε νά έπικυρώνη τήν μεγάλην αυτήν αλήθειαν...)).

"Ολοι όσοι ύπερέτησαν μέ αύτοθυσίαν τήν Πατρίδα μας καί συνέβαλον είς τό 
μεγαλεΐον της, όλοι όσοι άφιερώθησαν είς τήν ’Εκκλησίαν καί είς τήν ’Επιστήμην, 
όλοι οί μεγάλοι άναμορφωταί καί κήρυκες ιδεών, όλοι οί μάρτυρες, οί ηγήτορες με-
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γάλων άνθρωπιστικών κινημάτων, ώς ό Σβάϊτσερ, έπί των ήμερων μας, έγιναν δη
μιουργοί ιστορικών σταθμών, χάρις εις τδ πνεύμα τοϋ ενθουσιασμού καί τής αυτο
θυσίας πού τούς ένέπνευσεν.

Ό  μεγάλος ’Αμερικανός ποιητής Longfellow  λέγει σχετικώς: «'Ο ενθουσια
σμός γέννα ενθουσιασμόν». 'Ο  δέ B uliver λέγει, δτι «τίποτε δεν είναι περισσότερον 
μεταδοτικόν άπό τον ενθουσιασμόν».

Εις οίανδήποτε λοιπόν σφαίραν καί αν δρα ό άνθρωπος, μόνον αν έμπνέεται 
άπό πίστι καί ενθουσιασμόν είναι δυνατόν νά κάμη τούς άλλους νά τον άκολου- 
θοΰν μέχρις αυτοθυσίας καί νά φέρη καταπληκτικά άποτελέσματα εις τό έ'ργο του.

Οί σκεπτικισταί, οί άπαισιόδοξοι, οί γρινιάρηδες, οί σβυσμένοι άνθρωποι, 
όσοι διαρκώς άμφιβάλλουν καί δέν παύουν νά διερωτώνται, «προς τί όλη αύτή ή 
προσπάθεια» καί τά παρόμοια, έχουν ήττηθή έκ των προτέρο^ν, αποπνέουν πτω μαΐ
νην. Δηλητηριάζουν τον έαυτόν τους καί τούς άλλους...

«Χωρίς ιερή φλόγα καί ένθουσιασμόν, τίποτε τό μεγάλο καί υψηλόν δέν είναι 
δυνατόν νά γίνη εις τήν ζωήν», έλεγεν ό Γκαίτε.

«’Άνθρωπος μέ κοινόν νουν, άλλα μέ καρδία γεμάτην άπό ένθουσιασμόν καί 
πίστιν, προχωρεί συνήθως πολύ μακρύτερα, άπό μιά μεγαλοφυΐα, πού εξυπηρετεί 
όμως ψυχρή καρδία», λέγει ό A ndre M aurois.

Ό  ένθουσιασμός συμβαδίζει μέ τήν αισιοδοξίαν. Μερικοί θέλουν νά χαρακτη
ρίζουν τούς αίσιοδόξους, αν μή ώς άνοήτους, τουλάχιστον ώς έπιπολαίους.

’Εννοείται ότι τοιαΰται κρίσεις διατυπούμεναι μάλιστα μέ τόσην γενικό
τητα είναι οχι μόνον άδικοι, αλλά καί κακεντρεχείς. Υπάρχουν μερικά πρόσωπα 
τά όποια άπό υστεροβουλίαν θέλουν νά βλέπουν πάντοτε τήν κακήν οψιν εις κάθε 
ζήτημα. Καί πράττουν τούτο άπό σκοπού, διά νά έχουν τήν δυνατότητα, έν περι- 
πτώσει κακής έκβάσεως μιας ύποθέσεως ή ένεργείας, νά λέγουν έπειτα: «Βλέ
πετε, δέν σας τό προεΐπα;» κ.λ.π.

Ή  πείρα τής ζωής διδάσκει ότι εκείνος ό όποιος θέλει κάτι νά δημιουργήση, 
οφείλει νά είναι αισιόδοξος. Προτιμώτερον είναι νά βλέπης τήν καλήν οψιν των πραγ
μάτων παρά τήν κακήν. Ενδεχόμενον είναι βεβαίως καί νά διαψευσθής, άλλ’ ή αισιο
δοξία θά σοΰ χαρίζη τουλάχιστον τήν χαράν τής ζωής.

Δέν άρνούμεθα, οτι υπάρχει καί ή κακώς έννοουμένη αισιοδοξία, ή όποια 
άποτελεί κατάστασιν πνευματικής νωχ.ελείας καί μοιρολατρείας. ’Εκείνος πού έγκα- 
ταλείπεται εις αύτό τό είδος τής αισιοδοξίας, άντί νά προβλέπη, νά συνδυάζη καί νά 
δρα, άναμένει παθητικώς όπως τά πράγματα στραφούν άφ’ εαυτών κατά τάς επι
θυμίας του καί τά συμφέροντά του. Είναι περιττόν καί νά εϊποΰμε ότι ή παθητική 
αύτή αισιοδοξία άποτελεί κατάστασιν νοσηράν καί άκρως επικίνδυνον διά κάθε άν
θρωπον, πολύ δέ περισσότερον δι’ έκεΐνον ό όποιος θέλει νά ήγήται μιας συλλογικής 
προσπάθειας.

Έννοοΰμεν ένταΰθα τήν ενεργητικήν καί φωτισμένην αισιοδοξίαν, εκείνην πού 
άπορρέει άπό τήν προσεκτικήν καί ώριμον μελέτην τών πραγμάτων, έκείνην πού 
κατορθώνει νά διακρίνη τήν καλήν οψιν είς κάθε ζήτημα καί επιδιώκει νά επωφε
λή θή έξ αυτής.

Ό  έχων ένεργητικήν αισιοδοξίαν γνωρίζει νά στρέφη τον ροΰν τών πραγμά
των προς τούς σκοπούς τούς όποιους ό ίδιος επιδιώκει. Θά ήδυνάμεθα δέ νά χαρα- 
κτηρίσωμεν αυτόν μάλλον ώς ρεαλιστήν.

Καί ένώ ό παθητικός αισιόδοξος βαυκαλίζεται καί αύταπατάται ότι τά πάντα 
πηγαίνουν καλώς, άναμένει δέ μοιρολατρικώς νά πραγματοποιηθούν τά σχέδιά του, 
τά όποια βασίζονται μάλλον έπί τής φαντασίας παρά έπί τών πραγμάτων, άντιθέ- 
τως, ό ένεργητικά αισιόδοξος, προσπαθεί νά προσαρμοσθή προς κάθε κατάστασιν, 
όπο^ς τού παρουσιάζεται, έστω καί αν τό γεγονός έκ πρώτης οψεως δέν είναι διό-
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ταιρείας Ψυχικών' ’Ερευνών

Στο προηγούμενο τεύχος μιλήσαμε διεξοδικώς για  το φαινόμενου τής «στα- 
χτιάς σκιάς», πού εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες τής ζωής ένός προσώπου καί 
συμβολίζει τον θάνατόν του. Σήμερα θά σας άναφέρωμε ώρισμένας περιπτώσεις 
έμφανίσεως τής «σταχτιας σκιάς» πού άντελήφθη τό μέντιουν Σοφία Βεραΐντε:

1) "Ενα βράδυ έβάδιζε σε  κάποιο δρόμο τού "Οσλο, όταν είδε προχωροΰντα 
εμπρός της γέροντα ιατρόν έκ των γνωστοτέρων, δεξιόθεν τού όποιου και εις απο- 
στασιν ήμίσεος μέτρου είδε τήν «σταχτιάν σκιάν». "Οταν ό ιατρός μπήκε στην οδόν 
Όσκαργκάτε, ένας σκύλλος άρχισε να τον γαυγίζη μανιωδώς, ενώ εκείνος προσεπά- 
θει εις μάτην νά τον καταπραυνη. Τόση δέ ήτο ή περίεργη έπιμονή τού ζώου ώστε 
καί όταν ακόμη ό ιατρός μπήκε προς προφύλαξιν σέ παρακειμένην οικίαν έξηκολού- 
θει γαυγίζουν έξω από τήν θύρα. Τό γαύγισμα έξηκολούθει έως ότου τό μέντιουμ 
προχώρησε τόσο πού δεν ακούε πιά. ’Ολίγον κατόπιν ό ιατρός άπέθανε.

2) Έ νω  κάποια μέρα εργαζόταν στο γραφείου της είδε προβάλλουσαν άπο 
την κλειστή θύρα τήν «σταχτιάν σκιάν». Συγχρόνους κτύπησε καί μπήκε ένας κύριος 
50-60 έτών, πού έζήτησε νά ίδη τον προϊστάμενόν της. Ή  Βεράϊντε όντως τον ανήγ
γειλε, άλλά διηγήθηκε συγχρόνως έκείνη τή στιγμή καί τό όραμα τής σκιάς, γιά τό 
όποιο ό προϊστάμενός της ένδιεφέρθη ζωηρώς, διότι έπρόκειτο περί παιδικού γνο:>- 
ρίμου, τον όποιο δεν ειχεν ίδή από καιρού.

Λοιπόν μετά τήν άναχώρησιν τού ξένου, τής διηγήθη ότι ειχεν έλθη μέ την 
παράκλησιν νά τού κανονίση τάς υποθέσεις του, διότι δ .ιατρός τού άνεκοίνωσεν ότι 
έπασχεν άπό καρκίνο καί δεν θά έζη πολύ. ’Ό ντω ς δέ μετά μίαν έβδομάδα άπέθανε.

Σχετικώς προς την ιδιοφυίαν τής Βεράϊντε έχω καί έγώ μίαν όμοιαν άτομι- 
κήν περιεργοτάτην παρατήρησιν «σταχτιας σκιάς». Κατά τήν πρώτην δεξίουσιν τού 
4 διεθνούς συνεδρίου εις τό ξενοδοχείου «’Ακροπόλ Παλλάς» των ’Αθηνών, προσε- 
φώνησα ώς συνήθως τούς συναδέλφους ευχηθείς τό καλώς ήλθαν.

Ό λίγας ήμέρας κατόπιν ό ιδρυτής των διεθνών συνεδρίων Έυχοφυσιολογος 
Κάρολος Βέττ, μοΰ άνέφερεν ότι κατά τό διάστημα τής ομιλίας μου ή Βεράϊντε 
έβλεπε εν ομοίωμά μου, είδος ειδώλου, άνορθούμενον κ α τ ά  τ ό ή μ ι σ υ μ ό ν ο ν  
ύπεράνω μου καί τό όποιο έπανελάμβανε τάς φράσεις καί τάς χειρονομίας μου.

’Αμέσως τότε γνωρίζων τήν δύναμιν τής Βεράϊντε είχα τήν άνήσυχην συναί-

λου εύχάριστον, ίσως μάλιστα καί άντίθετον προς τούς σκοπούς πού έπιδιώκει. Άλλά 
δεν παύει νά καταβάλη προσπάθειας νά έπωφεληθή ακόμη καί άπό αύτάς τάς άντι- 
ξοότητας. Είναι λοιπόν προφανές ότι ή μεταξύ τών δύο καταστάσεων αισιοδοξίας 
διαφορά είναι βασική, καί ή μέν μία δύναται νά χαρακτηρισθή μοιρολατρική, ή δέ 
άλλη ένεργητική.

' Έ ξ  όσων άνωτέρω έσημειώσαμεν προκύπτει, ότι έκεΐνος είναι δυνατόν ν’ άνα- 
δειχθή εις δημιουργικόν προϊστάμενον, όστις πιστεύει εις τήν άποστολήν του, αγαπά 
μέ πάθος τό επάγγελμά του, πάλλεται άπό φωτισμένου ενθουσιασμόν καί έχει ενερ
γητικήν αισιοδοξίαν.

Περί τών λοιπών ιδιοτήτων καί αρετών θά γίνη έν συνεχεία λόγος εις τά επό
μενα άρθρα. (Συνεχίζεται)
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σθησιν ο τι ένδεχομένως θ’ άσθενήσω σοβαρώς, άλλά δτι θά σωθώ. Καί όντως αυτό 
συνέβη.

Φαίνεται άπό μικράς μου ηλικίας ύπέφερα άπό λανθάσουσαν κ ρ υ π τ ι κ ή ν 
ά μ υ γ δ α λ ί τ ι δ α ,  πού έξεδηλώθη έντονώτατα μετά ένα μήνα στο Φραγκοκάστελ- 
λον τής Κρήτης, όπου είχα μεταβή προς έξέτασιν του φαινομένου των Δ ρ ο σ ο ύ -  
λ ι τ ώ ν  (’Αντικατοπτρισμός).

'Η  άσθέν εια έξελήφθη κατ’ άρχάς ώς έλώδεις πυρετοί, επειδή δέ είχα εύπά- 
θειαν προς τήν κινίνην μοϋ έδόθη Π λ α σ μ ω χ ί ν η  έκ τής οποίας επαθα όξεΐαν 
δηλητηρίασιν μετά νεφρίτιδος. 'Η  ασθένεια έληξε μετά μακράν θεραπείαν δι’ έγχει- 
ρίσεως (άφαιρέσεως των αμυγδαλών).

Έ κ  πρώτης οψεως λοιπόν θά ένόμιζε κανείς δτι πρόκειται περί προρρήσεως, 
ενώ πραγματικώς τό 'Υποσυνείδητον τής Βεράϊντε διησθάνθη τήν σηπτικήν κατά- 
στασιν τών άμυγδαλών, ήτις θά έπέφερε τήν νόσον.

Καί ήδη επί τοϋ ζητήματος τής σκιάς νομίζομεν δτι δεν είναι δυνατόν ν’ άπο- 
κλεισθή ή ιδέα τής ψευδαισθήσεως.

Αύτό δέ, διότι άλλα μέντιουμ έχοντα έπίσης την προαίσθησιν τοϋ θανάτου 
τρίτων δεν αντιλαμβάνονται σκιάν, άλλά ά π λ ώ ς έ χ ο υ ν  τ ή ν  έ ν τ ύ π ω σ ι ν  
χ ω ρ ί ς  ν ά δ ύ ν α ν τ α ι ν ά κ α θ ο ρ ί σ ο υ ν ,  ένα δέ έξ αυτών, κυρία ανεπτυγ
μένη έκ Κωνσταντινουπόλεως, μοϋ περιέγραψε δτι άντιλαμβάνεται τοϋτο έκ τής λάμ- 
ψεως καί τής έκφράσεως τών οφθαλμών.

«Τό βλέπω άπό τά μάτια...» δπως έλεγε.
Τό συμπέρασμα είναι δτι τό 'Υποσυνείδητον τοϋ μέντιουμ άντιλαμβανόμενον 

όργανικάς αλλοιώσεις τοϋ μελλοθανάτου, έξωτερικεύει αύτάς ή διά ψευδαισθήσεως 
σταχτιά,ς σκιάς, ή λάμψεως τών οφθαλμών κλπ.

Πώς άντιλαμβάνεται δμως άρά γε τάς άλλοιώσεις αύτάς;... Μήπως προσεγγί- 
ζοντος τοϋ τέλους έντείνεται ή άνθρο^πίνη ραδιενέργεια καί άρχίζει είδος άνωμάλου 
άπορροής ή άκτινοβολίας, τήν όποιαν άντιλαμβανόμενα τά ζώα ταράσσονται (οΰρ- 
λιασμα σκυλλιών δπως παρετηρήθη δταν προαισθάνωνται σεισμούς, κυκλώνας, έκρή- 
ξεις ήφαιστείων κ .τ .λ .);

Τά διάφορα φαινόμενα της Βεράϊντε συνοψίζονται κατά τήν ιδίαν εις τά έξης:
1) Έ άν κατά συνεδριάσεις οί παριστάμενοι σχηματίζουν άλυσσον, βλέπει 

φωτεινόν δακτύλιον ένοΰντα τάς χεΐρας των κατά μήκος τής τραπέζης.
2) Συχνάκις, άλλά πάντοτε ξαφνικά, βλέπει άκτινοβολίαν φωτεινήν πέριξ 

άνθρώπων, τήν λεγομένην Α ύ ρ α ν  (ψυχοβολίαν, είδος ραδιενέργειας).
3) Πολλάκις είδε τό είδωλον (έκτοπλασματικήν προβολήν) έκ τοϋ σώμα

τος μέντιουμ άπομιμουμένην τό σχήμα του.
4) Πολλάκις βλέπει είτε εις οράματα είτε εις όνειρα, νεκρούς, οίτινες άνακοι- 

νώνουν εις αύτήν διάφορα γεγονότα.
Μετά τήν άνάπτυξιν πού έκάμαμεν εις τά προηγούμενα περί Διοράσεως ώς 

ζωντανών άκτίνων Ραΐντγκεν, αΐ όποΐαι βλέπουν διά μέσου τής ύλης καί διαγιγνώ
σκουν άσθενείας, παραθέτομεν καί τά εξής περιστατικά:

'Ο Ά θ . Βρυζάκης είδεν έν Άθήναις καθ’ ύπνον, δτι εύρίσκετο εις μέρος άγνω
στον, προ μεγάλης οικίας, στην οποίαν καί μπήκε:

Έ κεΐ, συναντήσας μίαν καταπακτήν κατέβηκε τήν κλίμακά της καί εύρέΟη 
εις μακρόν διάδρομον έκατέρωθεν τοϋ όποιου ήσαν θύραι κλεισταί. Έπροχώρησε 
καί άνοίξας τήν θύραν τοϋ βάθους πρόβαλε τό κεφάλι του. Έ κεΐ, είδε δεξιά τής έστίας 
κατακειμένην καί κοιμωμένην τήν θεία του "Ανναν Άραβαντινοΰ, πού είχε τήν 
ιδίαν ήμέραν έπισκεφθή ασθενή άπό κρυολόγημα. ’Αριστερά δμως διέκρινε καί τόν 
πατέρα του, τήν έποχήν έκείνην δικαστήν έν Άγρινίω  (άπολαύοντα άκρας υγείας 
άνευ ούδεμιά.ς κακής κληρονομικότητος) τοϋ οποίου ή θέα τόν έπάγωσε. Διότι έφαί-
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νέτο κατά το ήμισυ σκελετός καί το έτερον ήμισυ μόνον φυσιολογικός άνθρωπος.
Προς έπίμετρον του τρόμου του, ό πατήρ του ύψώσας τήν ύγιά χεΐρα του έκαμε 

έντονον απωθητικήν χειρονομίαν να φύγη.
"Οντως έκλεισεν άποτόμως τήν θύραν καί έφυγε πανικόβλητος προς τήν έξο

δον, δτε καί έξύπνησε περίτρομος.
’Αποκοιμηθείς μετά αϋπνίαν ολίγων ώρών, είδε καί πάλιν τό ί'διο ονειρον 

άπαρά.λλακτα δπως τή πρώτον φοράν.
Τό ονειρον αύτό διηγήθηκε σέ πολλούς, μεταξύ των οποίων σέ μίαν άλλην θείαν 

του, τήν Καλλιόπην Λιδωρίκη, ήδη άποθανοϋσαν καθώς καί στήν αδελφήν του.
Μετά πέντε ημέρες λοιπόν άπό του διπλού ονείρου άπέθνησκε ή θεία του. Τήν 

ιδίαν δέ ημέραν προσεβλήθη καί δ πατέρας του, πού έμενε στο Άγρίνιον, άπό ήμι- 
πληγίαν, όπως τού έτηλεγραφήθη καί μετά δυο ημέρας άπέθνησκε καί αύτός.

Εις τήν περίπτωσιν αυτήν πού προξενεί τόσην έντύπωσιν μέ τήν ζωηράν δρα- 
ματοποίησιν τής διαισθήσεως των γεγονότος άπό τήν φαντασίαν, παρατηρούνται 
δυο περιπτώσεις Δ ι ο ρ ά. σ ε ω ς.

Εις τήν πρώτην 6 κοιμώμενος διησθάνθη τάς θανάσιμους άλλοιώσεις εις τον 
οργανισμόν τής κρυολογημένης θείας του, εις τήν άλλην δέ, τήν άλλοίωσιν των άρτη- 
ριών τού πατρός του, ή οποία θά έπέφερε τήν ημιπληγίαν καί τον θάνατον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ  
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ

Είναι νέοι ϊσωζ ερωτευμέ
νοι. Δέν πρέπει όμως όταν 
θέλουν νά περάσουν άπό 
τό ένα πεζοόρόμιο εις τό 
άλλο νά κρατούνται χέρι- 
χέρι, διότι κινδυνεύουν άπό 
τά αυτοκίνητα παρασύ- 
ροντα; ό έναξ τόν άλλον 
πρός αντίθετε; κατευθύνσει;.
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ Δ1ΩΞΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συνέντευξις του Δ) ντοϋ F.B.I. κ. J.
Edgar Hoover προς τον κ. Τζαίημς

--------------------------------  Γκόλντον, κατά μετάφρασιν 'ϊπαστυ- ------------- ------------------
νόμου Α ' κ. Κ . ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Άποκλειστικότης δημοσιεύσεως έν Έ λ- 
λάδι τοϋ περιοδικού «Άστυν. Χρονικά»

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. Γενικά.
2. ‘Ο φασματογράφο;.
3. 'Ο θάνατος τής μεθόδου « Μ περτιγιόν».
4. Φασματομετρητής—Μεταλλογράφος—Μαγκναφλάξ—Χημεία καί Φαρμακολογία.
5. Ηλεκτρονικόν μικροσκόπιον (τρίχες και εκρηκτικάί νλαι).

** *
1 .  Γενικά.
Πλησιάζει ή στιγμή κατά την οποίαν ή ’Επιστήμη, αδυσώπητη, θα καταστηση 

τχεδον αδύνατο στον έγκληματία νά διαφύγη μετά την διάπραξι ενός εγκλήματος,
παραμένων άγνωστος. Μέ τις παντός ε ί
δους έπιστημονικές άνακαλύψεις καί έφευ- 
ρέσεις εις τον τομέα τής τεχνικής ,ή τής 
χημείας ή οπουδήποτε καί μέ την τελειο- 
ποίησι των νέων έπιστημονικών οργάνων 
καί προαγωγή πάσης έπικουρίας, τό ενδε
χόμενο νά παραμείνη ανεξιχνίαστο καί 
άτιμώρητον ένα έγκλημα διαρκώς άπο- 
μακρύνεται.

2. * Ο φασματογράφος.
Καί γιά νά αναφέρουμε ένα παρά

δειγμα, μνημονεύουμε τον φασματογράφο,
ενα επιστημονικό όργανό που έδανείσθη
άπό τήν τεχνική έξέλιξι τό 'Ομοσπονδιακό 
Γραφείο ’Ερευνών καί τό προσήρμοσε στήν 
έργαστηριακή του τεχνική τής άποκαλύ- 
ψεως τοϋ εγκλήματος. Πρόκειται περί ο
πτικού οργάνου, πού χρησιμεύη νά προσδι- 
ορίζη τή σύνθεσι πολλών άνοργάνων σω
μάτων καί πρακτικώς έχει άποδειχθή απο
τελεσματικό γιά τά αυτοκίνητα έκεϊνα 
πού ακολουθούν τή μέθοδο: «χτύπα και 
φύγε».

Μιά ύπόθεσι τής ανατολικής Πολιτείας τοϋ Μαίρηλαντ έρχεται στό νοζΕμου 
αύτή τή στιγμή. 'Ο οδηγός ενός αύτοκινήτου, άφοΰ χτύπησε κ ι’ έθανάτωσε ένα παιδί 
πού έπέβαινε ποδηλάτου, συνέχισε τήν πορεία του. Μπογιά άπό τό ποδήλατο εκολ- 
λησε στό αυτοκίνητο, καθώς καί μπογιά άπό τήν εμπρόσθια πλάκα άναγνωρισεως 
(αριθμού κυκλοφορίας) τοϋ οχήματος είχε κολλήσει στον οπίσθιο προφυλαχτήρα 
τού ποδηλάτου. 'Ο οδηγός τοϋ αυτοκινήτου έγκατέλειψε τον τόπο^τοΰ δυστυχήματος 
καί έξηφανίσθη, μέ τήν προφανή ελπίδα δτι τό έγκλημά του δέν^θά άπεκαλύπτετο.

Autos ό φ ασματογράφ ος προσδιορ ίζει τή ν  
σύυθεσιυ ά υοργάνου  ύλης. Ε ίναι ενα ά πό  
τά  π ο λ λ ά  ό ρ γα να  π ο ύ  χρ η σ ιμ ο πο ιο ύντα ι 
ά π ό  τ ά  ερ γα σ τή ρ ια  τού  ’Έ φ -Μ π ϊ-’Ά ϊ εις τον 

ά γ ώ ν α  εναντίον τού  εγκλήματος.
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Αλλα /] τοπική Αστυνομία ανεκαλυψε το όχημα, και έλαβε ξέσματα χρώματος εύ- 
ρεθεντος επ  ̂ αυτού, τα οποία μαζυ με τό ποδήλατο καί τήν πλάκα άναγνωρίσεως 
του αυτοκινήτου άπέστειλεν είς τά εργαστήρια του Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ.

Η φασματογραφικη εςετασις του ερυθρού καί λευκού χρώματος, πού είχαν 
ληφθή απο το ψυγείο του αυτοκίνητου, απέδειξεν ότι ήσαν τής αυτής συστάσεως 
με τα χρώματα λευκό και ερυθρό τού ποδηλάτου. Τό πράσινο χρώμα πού άνεκαλύ- 
φθη στο ποδήλατο, απεδειχθη να είναι ακριβώς τό ίδιο μέ τό πράσινο χρώμα τής πλα- 
κος αναγνωρισεως τού οχήματος. Το πόρισμα διεβιβάσθη είς τον Εισαγγελέα (λ ). 
Ό  ύποπτος παρεπέμφθη είς δίκην ώς «ένοχος».

Πολλές είναι οι υποθέσεις, όπως αύτή εδώ, πού ό ύποπτος ευρισκόμενος αντι
μέτωπος με τα πορίσματα των εργαστηριακών εξετάσεων τού Έ φ -Μ πί—Ά ϊ ,  βελ
τιώνει τήν απολογία του 
άπό τό «δέν είμαι έ'νοχος» 
στο «παραδέχομαι τήν ένο
χή μου» καί ζητεί τήν έπι- 
είκια τού Δικαστηρίου. Καί 
άντιστρόφως, οί εξετάσεις 
τοϋ φασματογράφου άπέ- 
δειξαν πολλές φορές ότι, 
πρόσωπα θεωρηθέντα ύ
ποπτα διαπράξεως εγκλη
μάτων, ήσαν, άπλούστατα, 
άθωα. ’Ά ν θέλετε τήν προ
σωπική μου γνώμη, προ
τιμώ νά υποδεικνύεται ή 
άθωότης ένός ό όποιος κα-
τηγορειται οτι επρας
κάποιο έγκλημα, παρά ή έ
νοχή ένός άλλου πραγματι
κού έγκληματίου.

Πρέπει νά σημειωθή 
ότι ό φασματογράφος εί
ναι μόνον ένα άπό τά πολ
λά όργανα πού χρησιμοποι
ούν τά ’Εργαστήρια τού 
Έ φ —Μπί—Ά ι .  Τό ένδιαφέρο μας καλύπτει ολα τά πεδία τής έπιστήμης, προς 
έξοπλισμό καί οίκειοποίησι τεχνικής καί μεθόδου, μέ τά όποια ένισχυόμεθα στο 
έργο μας καί έχουμε κύριο μέλημά μας νά εξακολουθήσουμε αύτές τις προσπάθειες. 
’Επειδή είναι ό μοναδικός τρόπος νά έπιτύχουμε στον άμείλικτον αγώνα εναντίον 
τού έγκλήματος.

’Επιστήμων τοϋ Έφ-Μ πί-’Ά ϊ χειρίζεται ηλεκτρονικόν μι- 
κροσκόπιον, τό όποιον μεγεθύνει 20.000 φορές καί θεω
ρείται ανεκτίμητος βοηθός στην έξιχνίασι τού έγκλήματος,

3. 'Ο θάνατος τής μεθόδου «Μ περτιγιόν».
'Όταν τό 1924 άνέλαβα τή διεύθυνση τού Γραφείου, κανείς δέ μπορούσε νά 

όνειρευθή τήν έξιχνίασι τού έγκλήματος, όπως μάς είναι γνωστή σήμερα. Κυρία 
έπιστημονική μέθοδος πού έχρησιμοποιεΐτο στο ’Έ φ —Μπί—’Ά ϊ, έκείνη τήν έποχή, 
ήτο η τής εξακριβώσεως τής ταύτότητος διά τών δακτυλικών αποτυπωμάτων. ’Αλλά 
κι’ αυτή εύρίσκετο ακόμη στά σπάργανα, έπειδή μόνον ένας πολύ μικρός άριθμός

1. Σημ. Μεταφρ. Ο Εισαγγελευς ενεργών ώς ’Ανακριτής αναλαμβάνει τήν έςιχνίασιν 
εγκλημάτων καί τήν έδραίωσιν τής κατηγορίας, διαθετών προς τον σκοπόν αύτόν άστυνομικά 
όργανα.
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δελτίων δαχτυλικών άποτυπωμάτων εύρίσκετο στά Α ρχεία  των 'Ηνωμένων Πολι
τειώ ν και αύτά, για να γίνεται ή μέθοδος άκόμα χειρότερη, δεν ήσαν συγκεντρωμένα.

'Η  περίφημη υπόθεση «Γουέστ Μπράδερς», στις Φυλακές του Λίβενγουωρθ 
(Κάνσας), έτίναξε κυριολεκτικά στον άέρα τη μέθοδο έξιχνιάσεως του εγκλήματος 
πού καθιέρο^σε ό Μπερτιγιόν, μέθοδο ή οποία έβασίζετο εις ένα σύστημα φυσικών 
μεγεθών. "Ολοι έπίστευσαν ότι θά ήτο μιά θετική καί επιστημονική μέθοδος έξακρι- 
βώσεως τής ταυτότητος. Δυστυχώς όμως διεψεύσθησαν.

Σάς δίνουμε μέ λίγα λόγια ένα περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό: 'Ο  «Γουΐλ» 
Γουέστ παρεπέμφθη στις Φυλακές τού Λίβενγουωρθ καί μετά άπό μερικές ημέρες 
τον προσήγαγον ενώπιον τού αρμοδίου ύπαλλήλου νά του συντάξη «δελτίον», σύμ
φωνα μέ τή μέθοδο Μπερτιγιόν. 'Ο  υπάλληλος ρώτησε τον «Γουΐλ» αν είχε φυλα- 
κισθή άλλη φορά καί ό «Γουΐλ» άπήντησεν «όχι». 'Ο  υπάλληλος όμο^ς άμφέβαλε 
καί ήλεγξε τό αρχείο «Μπερτιγιόν» πού τηρούσε. ’Εκεί βρήκε μιά κάρτα στο 
όνομα ένός «Γουΐλλιαμ» Γουέστ, ό όποιος πριν άπό δυο χρόνια είχε σταλή στο Λίβεν
γουωρθ μέ ισόβιο κάθειρξι καί έξακολουθοΰσε νά έκτί.η τήν ποινή του.

Τά κατά τό μετρικόν σύστημα Μπερτιγιόν μέτρα τών δύο άνδρών, οί όποιοι 
όπως έγνώσθη δέν είχαν καμμιά σχέσι μεταξύ των, ήσαν σχεδόν τά ϊδια. Οί φωτο
γραφίες «άν-φάς» καί «προφίλ» τών προσώπων των ήσάν τόσο καταπληκτικά όμοιες, 
ώστε καθιστούσαν άδύνατο τή βεβαίωσι τής ταυτότητος. Τά δακτυλικά των όμως 
άποτυπώματα ήσαν εντελώς διαφορετικά. ’Έ γινε λοιπόν μιά σύγκρισις τών δύο 
έγκληματιών καί τήν ίδια στιγμή άπέθανε τό σύστημα «Μπερτιγιόν» έξακριβώ- 
σεως τής ταυτότητος έγκληματιών.

4. Φασμ,ατομετρητής—Μ εταλλογράφος—Μ αγκναφλάξ— Χημεία καί 
Φ αρμακολογία.

Τά ’Εργαστήρια τού Έ φ —Μπί—’Ά ϊ  έγκαθιδρύοντο τό 1932, πλήν όμους 
για τή διεκπεραίο^σι τών εργασιών του είχε διατεθή μόνον ένας υπάλληλος. Οί βελ
τιώσεις, πού έκτοτε έχουν έπέλθει στήν τεχνική καί τά όργανα τού 1932, ανάγονται 
κατά ένα μικρό μέρος στο πεδίο τής οπτικής. Δέν μάς έλειψεν ή αϊσθησις τής πραγ
ματικότητας, ότι δηλαδή υπήρχαν πολλά όργανα χρησιμοποιούμενα στή Βιομηχανία, 
τι) Χημεία καί άλλες επιστήμες καί εργασίες, πού μπορούσαν μέ κατάλληλη προσαρ
μογή νά βοηθήσουν στο έργο έξιχνιάσεως τού έγκλήματος. Αύτό ά.πεδείχθη ήδη μιά 
μεγάλη άλήθεια. ’Έχουμε προσαρμόσει άπολύτως στήν έργασία μας, όπως έγινε καί 
μέ τον φασματογράφο, ένα μεγάλον αριθμό οργάνων καί μεθόδων τεχνικής, τών ό
ποιων ή βοήθεια υπήρξε σημαντική, ΐοστε νά διαλευκανθοΰν πολλά εγκλήματα καί 
νά τιμωρηθούν χιλιάδες έγκληματίες, εγκλήματα πού διαφορετικά θά παρέμεναν 
καθ’ ολοκληρίαν ανεξιχνίαστα καί ατιμώρητοι οί δρά.σται. Ή  εργαστηριακή δρα- 
στηριότης τού ’Έ φ —Μπί—’Ά ϊ  έχει εισχωρήσει στά πεδία τής Φυσικής, τής Χημείας, 
τής Μηχανικής, ακόμη δέ καί τής Βιολογίας. Ε ις τό πεδίον τής Φυσικής έκτος άπό 
τον φασματογράφο, χρησιμοποιούμε τον φασματοφωτομετρητήν (σπεκτροφο^τομή- 
τερ), ένα όργανο πού χρησιμεύει νά προσδιορίζη τύπους βαφών καί άλλων χρωστικών 
ουσιών, εΐτε φυσικών, εΐτε τεχνητών. Δυο άλλα όργανα, πού άνευρίσκονται εις συγγε
νείς επιστημονικούς κλάδους, είναι ό μεταλλογράφος καί τό μ-άγκναφλάξ, χρησι
μοποιούμενα στήν έξέτασι μετάλλων, γιά μιά μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων. —

Πολλές υποθέσεις—πραγματικά μυστήρια—διελευκάνθησαν μέ τον προσδιορι
σμό τού χρησϊμοποιηθέντος πυροβόλου όπλου. Αύτός ό τομεύς έργαστηριακής έρεύ- 
νης τού ’Έ φ —Μπί—’Ά ϊ  έχει οργανωθή προ πολλών έτών, καί αύτό είναι γνωστό 
βέβαια, άλλ’ άς μή μάς διαφεύγη ούτε γιά μιά στιγμή, πώς αποτελεί παράλληλα ένα 
σπουδαίο κεφά?ναιο τής έφηρμοσμένης Φυσικής, χρήσιμο σ' όποιοδήποτε έπιστημο- 
νικό έργαστήριο διερευνήσεως τού έγκλήματος. Μέ τήν πάροδο τών έτών έκαμαμε
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κτήμα μας πολλές γνώσεις πού άνάγονται στην τεχνική τής Χημείας καί Φαρμακο
λογίας επίσης, αποβλεποντες στην εςυπηρέτησι των ειδικών άναγκών πού δημιουρ
γεί το εργον̂  τής επιβολής τοΰ νόμου. Φόνοι, πράξεις βίας, φαρμακίαι καί έμπρη- 
σμοι, έχουν διαλευκανθή απο τα εργαστήρια τοΰ ’Έφ—Μπί—Ά ϊ με τά λεπτότατα 
σωληνίδια τής Χημείας.

Η ψυχρή στατιστική προκαλεΐ τήν ανία, στίς πλεϊστες των περιπτώσεων. 
Πλην όμως, νομίζω, οτι γίνεται ενδιαφέρουσα καί σημαντική όταν μάς πληροφορή 
ότι τό 1947- είς τά Εργαστήρια τοΰ "Εφ—Μπί—’Άϊ ένηργήθησαν 73.753 εξετάσεις, 
επί 63.οο6 ιχνών και δειγμάτων γενικά, πού ύπεβλήθησαν προς έξέτασιν, άναφερό- 
μενα εις 17.229 υποθέσεις. Στατιστικές σαν αυτή υποχρεώνουν το ’Έφ—Μπί—’Άϊ 
να άγρυπνή πάντοτε απέναντι όλων τών μελλοντικών επιτευγμάτων καί είς άλλους 
τομείς τής Επιστήμης, πού θά μπορούσαν νά μάς βοηθήσουν σ’ αυτές τις εξετάσεις.

5. ’Ηλεκτρονικόν μικροσκόπιον (τρίχες καί έκκρηκτικαϊ ύλαι).
Το πλέον πρόσφατό αποκτημα τοΰ Γραφείου είναι τό ηλεκτρονικόν μικροσκό

πιο, χρησιμοποιούμενο από 
τίνος χρόνου άπό τή Χη
μεία καί Βιολογία. Μέχρι 
τής στιγμής αυτής δέ μπο- 
ροΰμε νά ποΰμε τίποτε τό ο
ριστικό, άλλα έκτιμώντες τά 
πράγματα αΐσθανόμεθα ότι οΐ 
δυνατότητές του, μέσα στο 
πλαίσιο τής επιβολής τοΰ νό
μου είναι άπεριόριστοι. Μέ- 
χρις ότου άποκτήσουμε τό 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή με
γαλύτερη μεγέθυνσις πού μπο
ρούσε νά γίνη στά εργαστή
ρια μας μέ τό οπτικό μικρο
σκόπιο, περιεστρέφετο γύρω 
στίς 2.500 φορές. Τό η
λεκτρικό μικροσκόπιο επι
τυγχάνει μεγενθύνσεις 20.000 
φορές. Επιστήμονες τοΰ Έφ-Μπί-’Άϊ εξετάζουν καί φωτογρα-

Άρκετά πειράματα έχουν <Ρβ0υ ζ°[ψάτι μετάλλου μέ τή βοήθεια τοΰ μεταλλοσκο- 
s,.!: α~ ι > > * >?. Γ πίου-ένός άπό τά πολλά επιστημονικά όργανα πού γρη-οιεξαχθη μ αυτοτο ειδικό μι- σιμοπο1οΰυτα, ύττό τοΰ ΓραφΕίου στή 5î ,  τοΰ ΙγκλλΗή'_
κροσκοπιο, για μερικά δε απο ματος. Τό μεταλλοσκόπιο χρησιμεύει στους επιστήμονας 
αύτά θά έθεωρειτο άπρονοησία νά μελετούν τή σύστασι τών μετάλλων, 
νά μιλήσω αύτή τή στιγμή

ι γραφείο πιστεύει, πώς αυτό τό πείραμα ενέχει μεγά
λο ενδιαφέρον, επειδή τρίχες ανευρίσκονται συχνά στον τόπο τοΰ εγκλήματος. Σήμε
ρα οΐ επιστήμονες μπορούν νά προσδιορίσουν αν οί τρίχες είναι ή όχι ζώου ή άνθρώπου’ 
και στην περιπτωσι πού είναι άνθρώπου, άν προέρχωνται ή όχι έκ τής κεφαλής ενός 
ανθρώπου Καυκασίας, Νεγρικής ή Μογγολικής φυλής ή καί άπό ποιο ειδικά μέρος 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος. 'Οπωσδήποτε συχνά, άνευρέθησαν δυο δείγματα τριχών 
πού ήσαν τόσο διαφορετικά στη σύστασί τους, ώστε θά μπορούσε κανείς νά άποφανθή 
οτι δεν προέρχονται απο τό ίδιο ανθρώπινο κεφάλι. Έξ άλλου, όταν έχουμε δυο τμή-
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ματα τριχών της αύτής συστάσεως, ή άπάντησις πού κατά το πλείστον μπορεί νά 
δοθή είναι ότι προέρχονται άπό την κεφαλή του ίδιου ανθρώπου.

Τόσον εκτεταμένη καί αξιοσημείωτη επιστημονική εργασία έ'χει έπιτευχθή 
μέχρι σήμερα στά Εργαστήρια του Έ φ —Μ πί—Ά ϊ ,  όσον άφορα τά έξωτερικά γνω
ρίσματα καί τήν έσωτερική ύφή των τριχών. Μέ τις μεγεθυντικές όμως δυνατότητες 
τοϋ ήλεκτρονικοΰ μικροσκοπίου, ελπίζουμε ότι θά καταστή δυνατόν νά επιτύχουμε 
τό απόλυτο. Μέ άλλες λέξεις, έλπίζουμε τελικά νά αποδείξουμε, ότι μιά συγκεκρι
μένη τρίχα προέρχεται άπό μιά συγκεκριμένη κεφαλή, μέ τήν ϊδια έπιστημονικήν 
άκρίβεια, μέ τήν οποία άποδεικνύουμε σήμερα τήν ταυτότητα τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων.

’Άλλη μιά κατηγορία πειραμάτων έχει σχέσιν μέ τά έναπομένοντα στον τόπο 
τοϋ εγκλήματος υπόλοιπα εκρηκτικών ύλών. Μέ τά σημερινά έφόδιά μας, εϊμεθα εις 
θέσιν νά προσδιορίσουμε μόνον άν μιά έκρηξις προεκλήθη άπό έκρηκτική υλη μεγάλης 
ή μικρας εκρηκτικής δυνάμεως. Μέ τό ήλεκτρονικό μικροσκόπιο έλπίζουμε νά προσ
διορίζουμε επακριβώς τό αίτιον τής έκρήξεως, στή συγκεκριμένη περίπτωσι: δυνα- 
μίτιδα, νιτρογλυκερίνη, κεραυνόν ή καί όποιοδήποτε άλλο έκρηκτικό στοιχείο καί 
αίτιο θά είναι αύτό.

Τά σημερινά έπιστημονικά άποκτήματά μας, ήταν αδύνατο νά τά όνειρευθή 
κανείς προ 20ετίας. Ά ν  στό μέλλον κατορθώνουμε νά προχωρούμε προς τά εμπρός 
μέ τήν ίδια σταθερότητα, όπως καί στό παρελθόν, ασφαλώς υπάρχει κάθε λόγος να 
πιστεύωμεν ότι ή επιστήμη θά καταπείση τον εγκληματία τήν παλαιά παροιμία του 
«τό έγκλημα δεν πληρώνει» νά διορθώση εις «τό έγκλημα δέν άντέχει νά πλη- 
ρώνη».

Τ Ε Λ Ο Σ

Ο Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣ Ο Σ
Ό  γυιός ένός πρόσφυγος τής ’Ανατολικής Γερμανίας, παρακολουθεί στή 

Δυτική Γερμανία μαθήματα Θρησκευτικών. Σέ μιά στιγμή ό δάσκαλος έρωτα: 
—Ποιος άπό σάς παιδιά, θέλει νά πάη στον Παράδεισο;
"Ολοι οί μικροί σηκώνουν τό χέρι, έκτος άπό τον μικρό πρόσφυγα.
—’Εσύ δέν θέλεις νά πας; τον έρωτα ό δάσκαλος;
—’Εγώ μόλις έφυγα άπό τον Παράδεισο καί δέν έχω καμμιά όρεξη νά ξανα- 

γυρίσω !

Έφημερίς «’Απογευματινή» 5-6-56



ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ  
ΚΑΙ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ ΙΚ Α Ι  Π Λ Α Ν Α Ι

------------------------------------ 'Χπό 'Τπαστυνόμου Α'
χ . Α Ν Α Σ Τ . Γ Α Ρ Δ Ι Κ Α  --------- ~ ------------------------

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

7. 'Υποκειμενικοί συμβολαί τών λειτουργιών.
S. Ψυχολογικά αίτια μαρτυρικών πλανών. Α ) ’Εσωτερικά και Β) ’Εξωτερικά.
S. 'Επίλογος.

** *
7. 'Υποκειμενικοί συμβολαί των λειτουργιών.

 ̂ Απεδειχθη οτι εις κάθε του ανθρώπου ενέργειαν καί σκέψιν υπεισέρχεται δλως 
αθελητως ο υποκειμενικός παραγων π.χ. έάν έξετάσωμεν απολύτως άντικειμενικώς 
και μετα̂  μεγίστης προσοχής μιαν μηχανήν, σχηματίζεται παρ’ ήμϊν ή παράστασις 
ταυτης, ητις αποτελεΐται έκ τοϋ συνόλου των επί μέρους εικόνων. Έάν μετά παρέ- 
λευσιν ολίγου χρόνου άφ’ ής άπομακρυνθώμεν εκ τής μηχανής, έρωτηθώμεν περί 
ταυτης, παρατηροϋμεν οτι συνέπεια των υποκειμενικών συμβολών ήτοι τής διεισ- 
όυσεως υποκειμενικών συμβάντων παραπλεύρως τής κεντρικής παραστάσεως τής 
μηχανής, η όλη συνθετική εργασία βασει τής οποίας θά δυνηθώμεν νά άπαντήσωμεν 
περιπλέκεται καί λέγομεν ότι «μοϋ έφάνη ότι...)) ή «νομίζω οτι...» κ.τ.λ.

Καιτοι παντες γνωριζομεν την έπίδρασιν τών υποκειμενικών συμβολών, έν 
τουτοις ουδεις παραδέχεται προθυμως ότι ύπόκειται έίς τοιούτου είδους επιδράσεις. 
Όλοι γνωριζομεν οτι δταν συνομιλοϋμεν μέ άλλον τινά περιοριζόμεθα εις τό νά·σκε- 
πτωμεθα και να ομιλοΰμεν ακριβώς δι’ δ,τι άφορά την διεξαγομένην συζήτησιν καί 
αποσιωπώμεν ο,τι κατα τύχην είναι δυνατόν νά σκεπτώμεθα, όπερ πολλάκις μάς 
αναγκαζει να εκτιθεμεθα εις τον συνομιλητήν μας δίδοντες εις αυτόν απαντήσεις 
ασχέτους.

Διο δέον να παραδεχθώμεν άδιστάκτως δτι είμεθα ή έδρα επικουρικών καί 
δορυφόρων σκεψεων, αιτινες εισιν διάφοροι τών έκ προθέσεως τοιούτων.

Δή πασης φυσεως σκεψεις μας επιδρούν έφ’ ημών ώς συνδεόμεναι μέ ολόκλη
ρον σειράν συναισθημάτων, αντιλήψεων κ.λ.π. καί έν όλίγοις μέ πάσης φύσεως ΰπο- 
κειμενικάς συμβολάς ας προσπαθοϋμεν νά θέσωμεν εις- σιγήν.

Κατόπιν τών όσων μέχρι τοΰδε ελέχθησαν σαφούς καταδείκνυται δτι αί μαρ- 
τυρικαι καταθέσεις δυο ατόμων κατα παντα ευυπόληπτων περί τού αυτού γεγονότος, 
δπερ άντελήφθησαν, δέν είναι δυνατόν νά ώσιν άκριβώς αί αΰταί.

8. Ψυχολογικά αίτια μαρτυρικών πλανών.
Τα ψυχολογικά αίτια τής ακούσιας υπό μάρτυρος τινός διαστροφής τών πραγ

ματικών γεγονότων διακρίνομεν :
Α) Εις ’Εσωτερικά καί Β) Εις Εξωτερικά.

 ̂ Α) Ε σ ω τ ε ρ ι κ ά  αί τ ι α.  Τα εσωτερικά αίτια διακρίνομεν εις εκείνα 
ατινα̂  επιδρούν επι τού μάρτυρος: 1) κατα την στιγμήν τής διαδραματίσεως τοϋ 
συμβάντος καί 2) κατά τον χρόνον τής έξετάσεώς του.
1) Α ί τ ι α  ε π ι δ ρ ώ  ντ α ε πι  τού μ ά ρ τ υ ρ ο ς  κατά, την  σ τ ι γ 

μήν  τ ής  δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ ε ω ς  τού συ μβάν τ ο ς .
; Τα αίτια ατινα ανεξαρτήτως τού λαβοντος χωράν συμβάντος επιδρούν έπι τού 

μάρτυρος κατα την στιγμήν τής διαδραματίσεως αύτοΰ, μέ αποτέλεσμα τήν δια
στροφήν τών πραγματικών γεγονότων, είναι:
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α) Ή  ν ε α ρ ά  η λ ι κ ί α  : 'Η  κατάθεσις τοΰ παιδιού μέχρι πρό τίνος, είτε 
έκ·λόγων χριστιανικής περί της άγαθότητος των παίδων άν^ιλήψεως, είτε ^συνέπεια 
της λαϊκής παροιμίας καθ’ ήν «άπό μικρόν κ ι’ άπό τρελλόν θα μαθης τ-ην αλήθεια», 
έθεωρεΐτο αυθεντική καί άπετέλει τεκμήριου ακλονητον. Ευτυχώς^ όμως^ υπο ιο 
άπλετον φως τής νεωτέρας δικαστικής ψυχολογίας και τής ψυχολογίας τοΰ παιδός, 
άπεδείχθη ότι αί άνωτέρω περί παιδός αντιλήψεις ήσαν εσφαλμεναι.  ̂ , , ,

Κατεδείχθη ότι ή φαιδρά τής παιδικής ηλικίας αισιοδοξία, η μικρά και α υ ι/jv 
στάθμισις έκάστης πράξεως, ή ελλειψις πνευματικής αναπτυξεως και ικανό ι/μος 
ακριβούς διατυπώσεως, ή μεγάλη ζωηρότης, ή ύποβλητικότης, ή φαντασιοπληξία 
καί ό ρεμβασμός επιδρούν τοσοϋτον επί τής ψυχολογικής των παιδων ικανότατος, 
ώστε ή άξια τής μαρτυρίας των νά μειοΰται αισθητώς.  ̂ ) , , , ,

'Η  μαρτυρία των παίδων είναι επισφαλές στοιχείου αποδειξεως, ως^επι^το 
πλεΐστον δέ σοβαρός παράγων πλάνης. ' Η φαντασία τοΰ παιδός είναι ζωηρά και ή
άλαζονεία του άμέτρητος. Τ , ,

Εις τά κατά των ήθών άδικήματα, ή μαρτυρία των παιόων> είναι επικινδυνω- 
δεστάτη, ώς έκ τής σπουδαιότητος των φυσιολογικών νόμων τής αναπαραγωγής και 
τής γενετησίου λειτουργίας. Εις τοιούτου είδους θέματα εξεταζόμενου το παιδιού 
άναπτύσσει μυθομανίαν καί μέ θαυμάσιου ύφος πειστικής ειλικρίνειας προσπαθεί 
νά καταστή πιστευτόν. Έ κ  των άνωτέρω δεν επεται βεβαίως^ότι^ παν παιδιού εν 
πάση υποθέσει θέλει άναγκαστικώς ψευδομαρτυρήση. Σχετικω ς ό καθηγητής κ. 
Κων. Γαρδίκας άναφέρει (Έγκληματολ. Β' 2 σελ. 267) ότι πρόσφατοι έρευναι απέ
δειξαν οτι ούδόλως πρέπει νά ύποτιμώμεν τήν μαρτυρίαν των άνηλικων. Διότι τα 
αίτια των σφαλερών μαρτυριών, δηλαδή ή άτελής άνάπτυξις τών^ νοητικών στοι
χείων, τό άωρον τοΰ χαρακτήρος καί ή έπίδρασις τοΰ οικογενειακού και λοιπού πε
ριβάλλοντος επί τούς άνηλίκους μάρτυρας, άναγνωρίζεται καί καθορίζεται πολύ
εύχερέστερον ή επί τών άνηλίκων. (

β) 'Η  π α ι δ ε ί α κ α ί  ή έ ν  γ έ ν ε ι  μ ό ρ φ ω σ ι ς  τ ο ΰ  μ α ρ τ υ ρ ο ς :  
'Η  ελλειψις παιδείας καί γενικώς ή ήλαττωμένη πνευματοκοινωνική άνάπτυξις του 
μάρτυρος, έπιδροΰν επί τής μαρτυρίας του, καθ’ όσον ό άγράμματοςj j -άρτυς, στερού
μενος τής έξησκημένης μνήμης καί τής ίκανότητος τής^ άκριβους διατυπωσεως 
έκείνων άτινα επιθυμεί νά καταθέση, άκουσίως άλλοιοΐ τά πραγματικά γεγονότα.

γ )  Τ ό ά σ κ ο ύ μ ε ν ο ν  ε π ά γ γ ε λ μ α :  Ή  διανοητικότης παντός
άτόμου μεταμορφοΰται έκ τής έξασκήσεως τοΰ επαγγέλματος του, κατά τρόπον ώστε 
παν άτομον έξεταζόμενον νά είναι εις θέσιν^ νά καταθέτη > σχεδόν λεπτομερώς τα 
γεγονότα, άτινα σχετίζονται μέ τό παρ’ αυτοΰ ασκουμενον επάγγελμά. Π. χ. ο ρα 
πτης δύναται νά καταθέση λεπτομερώς περί τοΰ χρώματος καί τοΰ είδους τής^ενόυ- 
μασίας έγκληματίου τινός, όστις μετά τήν πράξιν του έτράπη εις φυγήν. Ενω περί 
τών λοιπών χαρακτηριστικών του ούδέν σχεδόν δύναται νά καταθέση μετά βέβαιο
τητος. ,

δ) 'Η- ψ υ χ ο π α θ ο λ ο γ ι κ ή  κ α τ ά σ τ α σ ι ς  τ ο ν  μ ά ρ τ υ ρ ο ς
κ α τ ά  τ ή ν '  σ τ ι γ μ ή ν  τ ή ς  δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ ε ι ς  ^ τ ο ΰ  σ υ  μ β ά^ν τ ο  ς.

'Η  ψυχοπαθολογική κατάστασις τοΰ μάρτυρος κατά την στιγμήν^τής διαδρα 
ματίσεως τοΰ συμβάντος, άσκεΐ άναμφισβητήτως έπίδρασιν έπι τής άςιας τής μαρ
τυρίας του. Δηλαδή, τό γενικόν αίσθημα όπερ έκυριάρχει εις τον μάρτυρα κατα την 
στιγμήν καθ’ ήν έλαβε χώραν τό συμβάν, αί ψυχικαί άνωμαλίαι, αί ανωμαλιαι της 
διαθέσεως αύτοΰ, αί διάφοροι καί άπρόβλεπτοι συναισθηματικαί καταστάσεις, αι 
ψυχικαί κοπώσεις κλπ., μειώνουν την αξίαν τής μαρτυρίας.

ε ) Α ί  δ ι ά φ ο ρ ο ι  ψ υ χ ι κ α ί - ν ό σ ο ι .  ( 5 ,
Εις πάντας είναι γνωστή ή έπίδρασις τών ψυχικών ̂ νόσων επί τής ατομικό

τητας παντός άτόμου κατά τρόπον, ώστε άναλόγως τής έντάσεως και τοΰ είδους
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αυτών νά μεταβάλλεται ή δλη προσωπικότης τοΰ πάσχοντος. "Οθεν, ή μαρτυρική 
κατάθεσις άτόμου πάσχοντος ψυχικώς είναι άνευ σχεδόν σημασίας, 

στ) 'Η  π ρ ο σ ο χ ή  τ ο ΰ  μ ά ρ τ υ ρ ο ς .
'Η  λέξις προσοχή (προς—έχω, έχω κάτι ενώπιον μου), δηλοΐ ότι κατα την 

■προσοχήν, μάς άπασχολεΐ κάτι, ένα ώρισμένον γεγονός.
"Ο θ ε ν π ρ ο σ ο χ ή ν  κ α λ ο ϋ μ ε ν  τ ή ν π ρ ο σ ή λ ω σ ι ν  τ ο υ  Έ  γ ω 

- π ρ ό ς  τ ι  γ ε γ ο ν ό ς .
Συνεπώς, έάν ό εξεταζόμενος εΐχεν συγκεντρωμένην τήν προσοχήν του προς 

■ τό σημεΐον εις ό έλαβε χώραν τό συμβάν περί οΰ έξετάζεται, τότε ή μαρτυρική αύτοϋ 
κατάθεσις θά άνταποκρίνεται πρός τά πραγματικά γεγονότα, άλλως θά άφίσταται 
αυτών: π.χ. ό Α βαδίζει εύαρέστως ή δυσαρέστως, άπορροφημένος άπό τάς σκέψεις 
του καί εύθύς άκούει ένα κρότον προερχόμενον έκ της συγκρούσεως δύο οχημάτων, 
ήτις εγγύς αύτοϋ έλαβε χώραν. Παρατηροϋμεν ότι ό Α εύθύς μετά τον κροτον συνέ
πεια φόβου, έκπλήξεως καί τοΰ συναισθήματος τής αύτοσυντηρήσεως, έκτελεΐ κινή
σεις τινάς προδιδούσας διάθεσιν πρός άποφυγήν τραυματισμού του (τρεχει πλησίον 
τοίχου ή έναγκαλίζεται δένδρον τι κ λπ .) καί εύθύς άμέσως έκτελεΐ έτέρας τοιαύτας, 
ίνα προσαρμοσθή πρός τήν δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν καί άντιληφθή περί τίνος 
πρόκειται. Τό άτομον τοϋτο έρωτώμενον περί τών συνθηκών τής συγκρούσεως, 

-ούδέν τό θετικόν δύναται νά καταθέση, διότι ή προσοχή του κατά τον χρόνον τοΰ 
συμβάντος ήτο άπησχολημένη πρός άλλον τομέα.

'Έτερον άτομον δπερ ολίγον πρό τής συγκρούσεως είχε συγκεντρώσει την 
προσοχήν του, ΐνα έκεΐ πλησίον περαιωθή εις τό απέναντι πεζοδρόμων, δύναται σα
φώς νά καταθέση περί τοΰ συμβάντος, λόγω τής κατ’ εκείνην -την στιγμήν έντάσεως 
τής προσοχής του.

'Η  έντασις τής προσοχής προκαλεΐται εις πάσαν ζωτικήν ανάγκην τής στιγ
μής καί χρησιμεύει διά τήν προσαρμ,ογήν μας εις νέους ορούς καί συνθήκας τοΰ πε

ι ριβάλλοντος.
ζ ) Θ υ μ ι κ α ί κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς .
Θ υ μ ι κ ά ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  κ α λ ο ϋ μ ε ν  τ ά ς έ κ ν ε υ ρ ι σ τ ι κ ά ς  

τ ο ΰ  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ  μ α ς  τ ο ι α ύ τ α ς .  Αύται αποτελούν είδος αιφνίδιων εκρή
ξεων καί έκδηλοΰνται ώς έκρηκτικαί εκφορτώσεις ένεργείας χαρακτηριζόμενα', άπό 
αύτονομίαν καί σοβαράν άλλοίωσιν τής συνειδήσεως. Αί εν λόγω καταστάσεις αι
χμαλωτίζουν τήν προσοχήν μας, καταργούν τήν σκέψιν μας, εντείνουν τούς μΰς μας, 
ερεθίζουν ώρισμένους αδένας καί προκαλοΰν άγγειοδιαστολήν, μέ άποτέλεσμα το 
πρόσίοπόν μας νά έρυθροΰται καί γενικώς νά ύφιστάμεθα άπώλειαν τής καλής μας 
διαθέσεως καί αύτοκυριαρχίας.

Τών καταστάσεων τούτων, ή θεά Έ ρ ις τής άρχαιότςτος καί τό μήλον αύτής 
αποτελούν άπτήν ένσάρκωσιν.

Κατόπιν τών άνωτέρω, δταν άτομον τι εύρίσκεται ύπο τςν επήρειαν θυμΐκών 
καταστάσεων, ούδέν δύναται νά καταθέση περί γεγονότος τινός δπερ έλαβε χώραν 
πρό τών όμμάτων του.

η ) Ή  μ ν η μ ο ν ι κ ή ί κ α ν ό τ  η ς τ ο ΰ  μ ά ρ τ υ ρ ο ς .
Ψυχολογιγώς, πάν γεγονός δπερ άντιλαμβανόμεθα έντυποϋται ήμΐν καί παρα

μένει ζωηρόν κατά τό μάλλον καί ήττον εις τήν μνήμην μας καί εις δεδομένην στιγ
μήν δυνάμεθα νά άναπλάσσωμεν τοΰτο τή βοήθεια τής μνήμης. 'Όθεν ή μνήμη έκτε- 

ίλεΐ τρεις ένεργείας, ήτοι έντυπώνει, διατηρεί καί άναπλάττει τό γεγονός.
'Η  μνήμη κατά τήν άνάπλασιν τών παραστάσεων παρετηρήθη ότι.αποδίδει 

ταύτας ούχί άμεταβλήτους συνεπεία διαφόρου πλανών, έξ ών αί κυριώτεραι είναι 
αί παραλείψεις, αί προσθέσεις, αί υποκαταστάσεις καί αί μεταμορφώσεις. Δι’ δ, 
κατά τήν άνάπλασιν τών π α ραστάσεοκν έχομεν τάς καλουμένας άντιπροσωπευτικάς 

-.παραστάσεις τών πραγματικών τοιούτων.
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Τ η ν  ι κ α ν ό τ η τ α  τ ο ΰ ά ν α π λ ά τ τ ε ι ν  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ 
τ ι κ ά  ς ' π α ρ α  σ τ ά σ ε ι ς  ε γ γ ύ ς  ή ο ΰ ε ύ ρ ι σ κ ο μ έ ν α ς  τ ω ν  π ρ α γ 
μ α τ ι κ ώ ν  τ  ο ι ο ύ τ  ω ν, κ α λ ο ΰ μ ε ν μ ν η μ ο ν' ι κ ή ν ί κ α ν ό τ η τ «... 
Αυτή, ώς εΐκός, τυγχάνει διάφορος μεταξύ των διαφόρων ατόμων, έξ ού καί ή. 
διαφοροποίησις των καταθέσεων αυτών επί τοΰ αυτού πραγματικού γεγονότος.

θ ) Ή  β ε β ι α σ μ έ ν η  μ ν ή μ η .
"Οταν αί αναμνήσεις τοΰ μάρτυρος επί τίνος σημείου είναι άόριστοι καί. 

αβέβαιοι, δέον κατά την άνάκρισιν νά μή έπιμένωμεν δι’ έρωτήσεων εις τον καθο
ρισμόν αύτών, καθ’ όσον, έπιμένοντες βιάζομεν την μνήμην τοΰ μάρτυρος καί έντεΰ— 
θεν πλεϊσται καί σοβαραί πλάναι δύνανται να παραχθώσιν.

'Ο καθηγητής της Σορβώνης B inet άπέδειξεν ότι ή μνήμη δύναται νά ύπο- 
στή τοιαύτας συγχύσεις, όύστε νά άναθρώσκη συνεπεία καί τής υποβολής, άντικεί— 
μενον όλως ανύπαρκτον.

ι ) Ή  χ α ρ ά ,  ό π ό ν ο ς ,  ό φ ό β ο ς, ή ε κ π  λ η ξ ι ς, τ ό σ κ ό- 
τ  ο ς, ή σ υ γ κ ί ν η σ ι ς ,  ό έ ρ ω ς  κ α ί  τ ό  μ ί σ ο ς  επιδρούν έπί τής μαρτυ
ρίας, καθ’ όσον μεταβάλλουν την ροήν τής συνειδήσεως τοΰ μάρτυρος συνεπεία τών 
προκαλούμένων ψυχικών διαταραχών, ψευδαισθήσεων, παραισθήσεουν, αυταπατών, 
υποβολών κλπ.

'Η  συνείδησίς, ώς διεπίστωσεν ό ψυχολόγος Jam es δεν είναι σταθερά, άλλά. 
συνεχώς μεταβάλλεται καί ή μία κατάστασις αύτής διαδέχεται τήν άλλην, συνε
πεία διαφέρουν άντιλήψεων, ιδεών, άναμνήσεων, παντός είδους ψυχικών καταστάσεων., 
έπιθυμιών, συναισθημάτουν, συγκινήσεων κλπ., ένω ταυτοχρόνους άπειραι όπτικαί, 
ακουστικαι κλπ. έντυπώσεις έκ τοΰ εξου κόσμου παρεμβαίνουν, επιδρούν καί τρο
ποποιούν τάς σκέψεις μας. Πάντα ταΰτα άποτελούν τήν καλουμένην ροήν τής συνει- 
δήσεους.

ι α ) Ή  α ύ τ  α π  ά τ  η (1). Α ύ τ  α π ά τ η  ν κ α λ ο ΰ  μ ε ν  τ ή ν  ά ν α κ ρ ι β ή 
π α ρ ά σ τ α σ ι ν  έ ν  τ ή  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι  γ ε γ ο ν ό τ ο ς  ή ά ν τ ι  κ ε ι μ έ ν ο υ *  
π ρ ά γ μ α τ ι  ύ π ά ρ χ ο ν τ ο ς .

Ή  αύταπάτη δύναται νά διαστρέψη πάσας τάς αισθήσεις καί νά άλλοιώση. 
πάσας τάς λειτουργίας τής διανοίας καί τής κρίσεως.

Οί λαβόντες μέρος εις πολεμικάς επιχειρήσεις, γνωρίζουσι καλώς ότι πολλάκις: 
σκοπός τις καλεί εις τά όπλα καί ολόκληρος δύναμις ρίπτεται εις έφοδον εναντίον' 
κορμών δένδρων συνεπεία τής αύταπάτης.

'Ωσαύτως ό παρευρισκόμενος κατά τήν διάπραξιν εγκληματικής τίνος πράξεως,. 
συνεπεία αύτών τούτων τών περιστατικών διαπράξεως ταύτης, αύταπατάται καί. 
κατά τήν άνάκρισιν δύναται νά καταθέση πράγματα άφιστάμενα τών πραγματικών· 
τοιούτων.

ιβ ) 'Η  ψ ε υ δ α ί σ θ η σ ι ς. VF ε υ δ α ί σ θ η σ ι ν κ α λ ο ΰ μ ε ν τήν* 
α ν α π α ρ ά σ τ α σ ι ν  γ ε γ ο ν ό τ ο ς  ή π ρ ά γ μ α τ ο ς  ο ύ δ ό λ ω ς  ύ π ά ρ 
χ ο ν τ ο ς .

'Η  έκ τής ψευδαισθήσεως τών μαρτύρων προκαλουμένη πλάνη, λίαν δυσκόλως: 
αναγνωρίζεται, ενώ ή έκ τής αύταπάτης προκαλουμένη τοιαύτη δύναται νά άπο- 
όειχθή διά τής άσυμφωνίας μεταξύ τής άντιλήψεως τού υποκειμένου καί τοΰ πραγ
ματικού αντικειμένου, έφ’ όσον βεβαίως τοΰτο ύφίσταται καί ή ΰπαρξίς του δύναται. 
νά. γίνη αντιληπτή καί παρ’ άλλων.

ιγ ) 'Τ  π  ο β ο λ ή. Αΰτη είναι συγγενής προς τήν αυταπάτην καί τήν παραί- 
σθησιν, μεθ’ ών καί συγκατοικεί εις τά μυθικά μέγαρα τής φαντασίας.

Ό  ύπό τήν επήρειαν τής υποβολής ευρισκόμενος τελεί έν καταστάσει αυθυ
ποβολής.

(1) Τήν αυταπάτην ό X. Άνδροΰτσος καί ό Βορέας καλοϋν παραίσθησιν, ένω ό Γρατσιά-, 
τος πλάνην.
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Εξ όλων των ικανών να στρεβλώσωσι τήν μαρτυρικήν κατάθεσιν -φαινομένων, 
τό συχνότερου είναι ή υποβολή. Εις τούς γαμψούς όνυχας ταύτης, ούχί σπανίως περι- 
δράπτονται τά όργανα της Δημοσίας Τάξεως συνεπεία. του υπερβολικού των ζήλου 
και της συνήθειας του άναζητεΐν τούς ενόχους εγκληματικών πράξεων.

Π ε ί ρ α μ α  τ ο υ  S l o s s o n .  Προς άπόδειξιν τών έκ τής ύποβολής φαι
νομένων παραθέτω τό πείραμα του Slosson. Ούτος ενώπιον δημοσίας συναθροίσεως 
ακροατών, σχεδόν αγνώστων εις αύτόν, έ'ρριψεν επί τιμαχίου βάμβακος καθαρόν ύδωρ 
έκ φιάλης τίνος άπομακρύνας τήν κεφαλήν του καί εΐπεν: "Οτι ήτο βέβαιος, ότι ούδείς 
έκ τών^ παρισταμένων έγνώριζε τήν οσμήν τού ύγροϋ τούτου, καίτοι αΰτη, ώς 
εΐπεν, ήτο ισχυρά καί ειδική, άλλ’ έν τούτοις ούδένα θά ήνώχλει. "Ινα δέ μάθη 
μετά πόσης ταχύτητος θά διεδίδετο έν τή' ατμόσφαιρα τού δωματίου ή οσμή τού 
ύγροϋ, παρεκάλεσε τούς παρευρισκομένους, όπως πας δστις ήθελεν αίσθανθή τήν 
οσμήν τού ύγροϋ έγείρη τήν χεΐρά του. Τότε παρετήρησεν οτι μετά παρέλευσιν 12 
δευτερόλεπτων, τα εν τώ πρώτω θρανίω καθήμενα πρόσωπα ήγειραν τήν χεΐρά των 
και προ τής παρελευσεως ενός λεπτού, τά τρία τέταρτα τών παρευρισκομένων εΐχον 
υποπεσει εις την επιδρασιν τής υποβολής. Έσταμάτησε μάλιστα τό πείραμα εις τό 
σημεΐον αυτό διότι θεαται τινες, εις ούς η φανταστική οσμή τού υγρού προυκάλεσε 
λίαν δυσάρεστου έντύπωσιν, ήτοιμάζοντο νά άπέΐ^θωσι τής αιθούσης. 1

'-δ) Τ  ό φ ύ λ ο υ  τ ο ύ  μ ά ρ τ υ ρ ο ς. Εϊπομεν ότι τό φύλου τού μάρτυρος 
συντελεί εις τήν άλλοίωσιν τών παρ’ αυτού κατατιθεμένων. ’Ή δη θά έξετάσωμεν τήν 
μαρτυρίαν τών γυναικών.

Η γ υ ν ή :  Αυτή ψεύδεται εκ φυσεως καί χαρακτήρος, ή πονηριά της καί -ή 
^νον δικαιολογιών της είναι κάτι το εκπληκτικόν. "Οταν δέ έν εγκλημα

τική υποθεσει αποφασιση νά ψευσθή, τότε οΰτε τό συναίσθημα τής ήθικής, ούτε 
το Ευαγγελίου ούτε άλλο τί άποτελεΐ δι’ αυτήν φραγμόν. ,

Κυρίως ή υστερική γυνή ψεύδεται άνεπιγνώστως, δημιουργούσα έκ τής νο- 
σηράς διάνοιας της άλως φανταστικάς ιστορίας, άσυλλήπτου πρωτοτυπίας. Αυτή 
ουσα. εύφυεστέρα καί εύστροφωτέρα, έπαγωγός καί θέλγουσα, έπιδρα έπί τού άνα- 
κριτικού υπαλλήλου κατά τρόπον έπικίνδυνον διά τήν δλην ύπό έξέτασιν ύπόθεσιν. 
Αί γυναίκες, γράφει ό Zola, ψεύδονται προς όλον τον κόσμον, προς τούς δικαστάς, 
προς τους ερωμένους των, προς τάς υπηρέτριας των καί προς έαυτάς άκόμη.

Εκ τών ανωτέρω συνάγεται οτι ή μυρτυρία τής γυναικός, δέον μετά μεγί
στης συνεσεως και προσοχής, νά ελέγχεται καί δή διά τών κανόνων τής ψυχολογίας.

Προς έπίσχυσιν τών όσων εΐπομεν περί τής τρεπτότητος τής μαρτυρίας τής 
γυναικός καί τού παιδός, παραθέτομεν έν παράδειγμα ειλημμένου έκ' τού έργου 
τού G. Guil'hermet (Δικαστικαί πλάναι σελίς 120). Ούτος αναφέρει ότι τό 1888 ό 
Γάλλος Βουλευτής Rouvier έκατηγορήθη έπί προσβολή τών δημοσίων ήθών. "Οταν 
τό συμβάν τούτο έπληροφορήθη ό ’Ιούλιος Grevy (Τρίτος Πρόεδρος τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας) καί δή όταν έπληροφορήθη ότι κατήγοροι τού ανωτέρω ήσαν γυναίκες 
και παιδια, ανεφωνησεν—Γυναίκες και Παιδία κατηγοροΰσι τον R ouvier- ’Τ ] 1 
Τότε έχάθη.

Παρά τήν άνωτέρω πραγματικότητα, δέον μετά λεπτότατος καί εύγενείας νά 
συμπεριφερώμεθα πάντοτε προς αύτάς καί μάλιστα κατά τήν έξέτασίν των, έχοντες 
έν νώ τήν ίεράν ιδιότητα τούτων, ήτοι τήν ιδιότητα τής μητρός. Δεν θά έγνωρίζαμεν 
λέγει ό Marion (Psychologie de la femme σελίς 143) μέχρι ποιου σημείου δύναται 
να φθαση εν τώ κόσμω τούτω ή άνευ συμφέροντος άγάπη, ή τρυφερότης καί ή ύπέρ 
τών άλλων αύτοθυσία, έάν δεν ύπήρχεν ή καρδιά τών μητέρων.

ιεή Α ί α ί φ ν ί δ ι α ι σ κ έ ψ ε ι ς :  Παν άτομον είναι δυνατόν νά κατα- 
ληφθή άσυνειδήτως ύπό αιφνίδιας τίνος σκέψεως ήτις επέρχεται, ώς αστραπή εις 
γαλήνιου ούρανόν. Ή  μαρτυρία παντός ατόμου ευρισκομένου ύπό τήν επήρειαν τοι-
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ούτων σκέψεων, κατά τήν στιγμήν διαδραματίσεως γεγονότος τινός, στερείται πάσης 
αποδεικτικής ίκανότητος.

ισ τ) Τ  ό α ΐ φ ν ί δ ι ο ν  τ ο ΰ  σ υ μ β ά ν τ ο ς .  Π ε ί ρ α μ α  τ ο ΰ  C l a -
p a  r e n d e.

Άναμφισβητήτως, το αίφνίδιον τοΰ συμβάντος προκαλεϊ σύγχυσιν, συνεπεία 
τής οποίας οί μάρτυρες πλανιόνται τά μέγιστα όταν καλούνται νά καταθέσο^σιν περί 
αότοΰ. Έ άν εις τό αίφνίδιον συνυπολογίσωμεν τήν όλιγόχρονον διάρκειαν τοΰ συμ
βάντος καί το ασυνήθιστου τής περιβολής τοΰ δράστου, τότε ευκόλως άντιλαμβανό- 
μεθα τήν ετι μεγαλυτέραν πλάνην των μαρτύρων.

Προς άπόδειξιν των άνωτέρω παραθέτω τό ύπό τοΰ παρά τώ Πανεπιστημίω 
τής Γενεύης Καθηγητοΰ τής Πειραματικής Ψυχολογίας Claparen.de, γενόμενον 
πείραμα. Τήν 13-12-1905, ένώ έδίδασκεν ό ώς άνω εις τό Πανεπιστήμιον εις ομάδα 
άποτελουμένην έξ 24 φοιτητών, κατόπιν προσυνεννοήσεως είσήλθεν εις τήν αίθου
σαν διδασκαλίας όλως αιφνίδιους εις φέρων προσωπίδα, όστις άπήγγειλεν άκατα- 
νοήτους τινάς λέξεις. Ό  Καθηγητής διέταξε τον μετημφιεσμένον νά έξέλθη, επειδή 
ούτος δεν ύπήκουσεν ώθησεν αυτόν έκτος τής αιθούσης. ' Η έν λόγω σκηνή εκ των 
προτέρων διευθετηθείσα διήρκεσεν έν συνόλω 20" τής ώρας. Μετά τήν εξοδον τοΰ 
είσβαλόντος, ό άγορητής συνέχισε τήν παράδοσίν του, ώς έάν νά μή συνέβη τίποτε. 
Μετά παρέλευσιν οκτώ ήμερων άπό τοΰ συμβάντος ό Claparende έξήτασε τούς άκροα- 
τάς του κατά τήν ώραν τοΰ ώς άνω συμβάντος, διαπιστώσας ότι αί πλεισται εκ των 
καταθέσεων άφίσταντο τής πραγματικότητος. Τό πείραμα ύπήρξεν εύγλωττότερον 
όταν οί άκροαταί έκλήθησαν νά άναγνωρίσουν τον προσουπιδοφόρον μεταξύ οκτώ 
τοιούτων, έξ ών οί έξ διέφερον τελείως τοΰ πραγματικού καί εις μόνον προσο^μοίαζεν 
πρός τοΰτον. Κατά τήν δευτέραν ταύτην φάσιν τοΰ πειράματος ό προσωπιδοφόρος 
ύπεδείχθη ύπό πέντε μόνον μαρτύρων, μετά πολλών μάλιστα ενδοιασμών.

Τό έν λόγω πείραμα άποδεικνύει τήν άτέλειαν τής μαρτυρίας έπί τόσον απλών 
σκηνών. Τούτου τεθέντος, εύκόλως δύναταί τις νά συναγάγη συμπεράσματα διά τήν 
αξίαν τής μαρτυρικής καταθέσεως έπί πολύπλοκων γεγονότων, τών οποίων επιλαμ
βάνονται αί Άστυνομικαί καί αί Δικαστικαί Ά ρχαί.

2) Λ ό γ ο ι  έ π ι δ ρ ώ ν τ ε ς  έ π ί  τ ο ΰ  μ ά ρ τ υ ρ ο ς  κ α τ ά  τ ή ν  
σ τ ι γ μ ή ν  τ ή ς  έ ξ ε τ  ά σ ε ώ ς τ ο υ .  Πάσα είκών άντικειμένου ή παραστά- 
σεώς τίνος, παραμένει ήμΐν μέ τήν αύτήν ζωηρότητα, σαφήνειαν καί ευκρίνειαν καί 
μετά τήν άπομάκρυνσίν μας άπό τά παράγοντα ταύτην άντικείμενα έπί χρονικόν διά
στημα ‘/ 10 τοΰ δευτερολέπτου. Τό φαινόμενου τοΰτο καλείται μ ε τ ε ί κ α σ μ α .

Εις τό μετείκασμα οφείλεται τό φαινόμενου τής συνθέσεως τών χρωμάτων 
διά τοΰ δίσκου τοΰ Νεύτωνος, ώς καί ή αυταπάτη τής κινήσεως τών διαφόρου προ- 
σώπων κατά τήν προβολήν τών κινηματογραφικών ταινιών.

Μετά τήν έξαφάνισιν τοΰ μετεικάσματος, τή βοήθεια τής άντιλήψεως, δυνάμεθα 
νά περιγράψωμεν τό άντικείμενον ή τήν παράστασιν, ήν προ ολίγου εϊδομεν. Κατά την 
έν λόγω περιγραφήν άποδίδομεν άντιπροσουπευτικάς μόνον παραστάσεις, αίτινες <υς 
προελέχθη συνεπεία διαφόρων λόγων άφίστανται κατά τό μά.λλον καί ήττον τών 
πραγματικών τοιούτων.

Τούτου τεθέντος καί γνωστού όντως ότι ή μνήμη έλαττοΰται άναλόγως· τοΰ 
διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος, εύκόλως άγόμεθα εις τό συμπέρασμα ότι ο 
μάρτυς, τά δι’ ους λόγους έξεθέσαμεν κενά, σπεύδει νά συμπληρώση κατά τήν άνά- 
κρισιν τή βοήθεια τής λογικής καί τής φαντασίας του. Τοΰτο κυρίως συμβαίνει" κατα 
τήν ένώπιον τών Δικαστηρίων έξέτασιν τοΰ μάρτυρος, καθ’ ήν ούτος ϊνα απόδειξη 
εαυτόν, ώς μή άφιστάμενον τών όσων κατέθηκεν κατά τήν αρχικήν αύτοΰ έξέτασιν 
έν τή προανακρίσει ή τή κυρία άνακρίσει, μετά πείσματος έμμένει εις αυτήν.

A J Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ά  α ί τ ι α  μ α ρ τ υ ρ ι κ ώ ν  π λ α ν ώ ν .
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'Ως εξωτερικά αίτια ακούσιας διαστροφής πραγματικών τινων γεγονότων υπο 
μάρτυρός τίνος, δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν:
• ‘ 1) Ό  οίκτος προς τον κατηγορούμενον, παρ’ οΰ καταλαμβάνεται ό μάρτυς
άμα τη θέα αύτοΰ καί τώ άναλογισμώ της άναμενομένης αυτόν τύχης.

2) Ό  τρόπος του άνακρίνειν..
Ενταύθα δέον νά τονισθη .ότι τα κυρίως συστήματα ληψεως μαρτυρικών κα

ταθέσεων εϊσίν δύο.
1) τό δι’ ερωτήσεων καί
2) τό δι’ αύτοβούλου διηγήσεως ή άκροάσεως.
Τό τελειότεοον έκ των έν λόγω συστημάτων είναι ύτερον, καθ’ όσον

τό πεδίον, έφ’ ώ βούλεται ό άνακρίνων όπως στήση αυτόν».
Ωσαύτως ό C laparende σημειοΐ ότι ώρισμέναι ερωτήσεις εχουσιν ιδιαιτέραν

/ά μάθη

γ ) Ποιον ήτο τό χρώμα των ύποδημάτο:>ν τού δράστου; και 
δ) Πέστε μου τά χαρακτηριστικά της ενδυμασίας καί ύποδησεως τού δράστου; 
Έ ξ  όλων αυτών τών ερωτήσεων ή δ' είναι η καλλίτερα, διότι αι αλλαι τρεις 

εχουσιν έν έαυταΐς ύποβάλλουσαν δύναμιν, ής η έντασις βαίνει προοδευτικούς εκ ,ής
γ ' προς τήν α'. ,

3) Ή  ένστικτωδώς καί άσυνειδήτως προβολή τών ψυχικών καταστάσεων του 
άνακρίνοντος, ήτις προέρχεται συνεπεία τής υπερεντονου αυτού προσπάθειας προς 
διαλεύκανσιν τής δι’ ήν ή άνάκρισις πραςεως.

9. Ε π ίλο γο ς. , „
Συνεπεία τής άναμφισβητήτου άτελείας τού εμμαρτυρου μέσου αποδειςεως 

καθιερώθη καί δή έκ τής Γαλλικής Έπαναστασεως (1789) το σύστημα της ̂ ηθικής 
άποδείξεως καί τής ένδομύχου τού Δικαστού πεποιθησεως, καταργηθεντος τού μέχρι 
τότε ΐσχύοντος συστήματος τών νομικών αποδείξεων.

ληψις καί κατανόησις παρ' αύτου 
φαινομένων 
μόνον
μένουν έν τή εξελίξει τού καθ' ή μ:

:ων άπειρων

ον ο,ο,νν-,ο. -ον .—  -it—ι—  ι----  - , ■ ■ ,
ιδεώδη καί εύγενή, λέγοο, ταΰτα προσόντα δύνανται να εξασφαλισωσι^τήν ευθείαν 
οδόν, ήν δέον νά άκολουθή ό άνακριτικός υπάλληλος προς ανεύρεσιν τής αλήθειας.

άρτιώτερον διεξαγωγήν τής ανακρισεως υπο παντός αι __ 
μέ τοιαύτα δυσκολώτατα αλλά κοινωφελέστατα έργα, το δε, ινα κεντρισωμ^ν .ο 
ένδιαφέοον άλλων συναδέλφων άλκιμουτερων ημών, κάι ασχοληθώσιν εντριφεστερον 
ποός άπόδοσιν άρτιωτέρων αναλογών μελετών.

‘ ' ΤΕΛΟΣ



Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΙΣΟΤΟΠΑ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΥΤΩΝ

'Υπό Ύπαστυνόμου Α ' κ .
Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ --------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. Τι είναι τά ραδιενεργά Ισότοπα.
2. Χρήσιμό της των Ισοτόπων.
3. 'Εφαρμογα'ι εις την Ιατρικήν.
4. ’Εφαρμογαι εις την γεωργίαν.
•5. ’Εφαρμογαι εις την βιομηχανίαν.
6. ’Εφαρμογαι άστννομικοϋ ενδιαφέροντος.

** *
1 .  Τί elvaL τά ραδιενεργά ισότοπα
Εις τό προηγούμενον φύλλον έγράφομεν ότι τά βασικά συστατικά των άτό- 

μκυν είναι τρία . Τα πρωτόνια, τα ουδετερόνια και τα ηλεκτρόνια. Τά πρωτόνια και 
ουδετερόνια ή νετρόνια άποτελοΰν τον πυρήνα του άτόμου.

Γο σύνολον του αριθμού των πρωτονίων του πυρήνος ενός άτόμου, καλείται 
α τ ο μ ι κ ο  ς α ρ ι θ μ ό ς  του στοιχείου. Ό  ατομικός αριθμός του στοιχείου είναι 
εκείνος ό όποιος καθορίζει τάς χημικάς ιδιότητας έκάστου στοιχείου. "Αν συνεπώς 
επιτύχωμεν τήν μεταβολήν του άριθμοϋ των πρωτονίων του πυρήνος ένός άτόμου, 
τοστοιχείον θά μεταβληθή. Π .χ. ό άνθραξ θά γίνη χρυσός ή άλλον σώμα, άναλόγως 
του αριθμού των πρωτονίων τα οποία θα προστεθούν ή άραιρεθοΰν άπό τον'πυρήνα

Εις τήν έναντι εικόνα εμφανίζεται ένας ει
δικευμένος τεχνικός, οστις τοποθετεί ένα 
νέον «φορτίον ραδιοϊσοτόπων» εις τήν 
«Τράπεζαν ’Ατομικών υλικών». Ή  τράπε
ζα αυτή είναι τοποθετημένη εις μεγάλο 
βάθος εντός τής γης καί άποτελεΐται άπό 
40 χολυβδίνους σωλήνας διαμέτρου 20 
εκατοστών. Τά ραδιενεργά Ολικά είναι 
κεκλεισμένα χάριν ασφαλείας εντός μολυ- 
βδίνων δοχείων καί τοποθετούνται εντός 
των σωλήνων οί όποιοι κλείουν έρμητι- 

κώς δίά μολυβδίνων πλακών.

του ατομου. Ο συνολικός αριθμός τών πρωτονίων καί ούδετερονίων λέγεται μ α- 
ζ ι κ ό ς ά ρ ι θ μ ό ς τοίϊ στοιχείου.

Ερευνώντες τα άτομα τών στοιχείων παρατηροϋμεν ότι οί πυρήνες του αίιτοΰ
Ο Ι  i %) w i r / r - r \ \ i  m /v  er-< /r\y \\i ί - Λ μ  λ/ Λ ί - Λ μ  » η ι Α ι · λ « ·  -ρρ- λ   ̂ Λ .  ν . ,  1  Σ  __________  _ .

αυτών
ατομα όμως αύτά του ούρανίου 

έχουν τον ίδιον άριθμόν πρωτονίων, ήτοι τον ίδιον άτομικόν άριθμόν.
1 α στοιχεία εκείνα τών οποίων οί πυρήνες έχουν τον ίδιον άριθμόν πρωτονίων
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άλλα διάφορον άριθμόν ουδετερονίων, ήτοι έχουν τον αύτδν άτομικδν αριθμόν άλλα 
■ διάφορον μαζικόν άριθμόν, ονομάζονται ι σ ό τ ο π α .

'Ο όρος ισότοπα προήλθεν έκ του γεγονότος ότι τά στοιχεία τά όποια έχουν 
τόν αυτόν άριθμόν πρωτονίων, τοποθετούνται εις τήν αύτήν θέσιν, τον αύτόν τόπον, 

.εις τόν περιοδικόν πίνακα του Μετελεγιέφ, άνεξαρτήτους αν έχουν διάφορον άριθμόν 
ουδετερονίων.

Προκειμένου λοιπόν νά μετατρέψωμεν εις ισότοπον ένα φυσικώς άπαντώμενον 
στοι/εΐον, άρκεί νά είσαγάγωμεν ή άφαιρέσωμεν άπό τόν πυρήνα του ένα άριθμόν 

•ούδετερονίων. Εις τήν περίπτωσιν αύτήν θά έπέλθη διαταραχή εις τόν πίνακα του 
άτόμου καί οΰτω τό στοιχείου τό όποιον εις τήν φυσικήν του κατάστασιν δεν έξέπεμψε 
ραδιενέργειαν, θ’ άρχίση νά έκπέμπη τοιαύτην. 'Η  έκπεμπομένη εις τήν περίπτωσιν 
αύτήν ραδιενέργεια καλείται τ ε χ ν η τ ή  ρ α δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α .

Είναι δυνατόν νά κατασκευασθοϋν σήμερον ραδιενεργά ισότοπα των πλειστων 
στοιχείων τά οποία είς τήν φυσικήν των κατάστασιν είναι σταθερά, οΰτώς ώστε ν 

«αρχίσουν ταΰτα έκπέμποντα ραδιενέργειαν.
'Η  μετατροπή ένός στοιχείου σταθερού είς άσταθές ραδιενεργόν ή ισότοπον 

επιτυγχάνεται διά τού βομβαρδισμού τούτου υπό ούδετερονίων, άφοΰ είσαχθή εντός 
τού άτομικοΰ άντιδραστήρος.

Τά ισότοπα, λοιπόν, των οποίων ή ονομασία προέρχεται άπό τάς Έ λλη νικάς 
;λέξεις «ίσος» καί «τόπος», είναι άτομα τά όποια άνήκουν είς τό αύτό χημικόν στοι- 
χεΐον, π.χ. κοβάλτιον ή φώσφορον καί έχουν διάφορον βάρος, καθ’ ότι περιέχουν 
■διαφορετικόν άριθμόν ούδετερονίων εις τον πυρήνα των. Τα ατομα του κοβάλτιου 
είς την συνήθη αύτών κατάστασιν έχουν 27 πρωτόνια καί 32 ουδετερόνια, ενώ τα 
ισότοπα τούτων είναι δυνατόν νά έχουν άπό 28 έως 37 ουδετερόνια.

2. Χρησιμότης τω ν ισοτόπων
'Η  άτομική ενέργεια καί τά προϊόντα ταύτης, τά ραδιοϊσότοπα, είναι δυνατόν 

νά μάς χρησιμεύσουν διά τήν ίκανοποίησιν πολυάριθμων ειρηνικών σκοπών.
Τήν ειρηνικήν εφαρμογήν τής άτομικής ένεργείας είχεν ύπ’ δψει του ο στρα

τηγός Άΐζενχάουερ, ότε, κατά μήνα Δεκέμβριον τού 1953, είχε προτείνει^ την ίδρυ- 
-σιν ένός Διεθνούς ’Οργανισμού, ύπό τήν αιγίδα τού Ο .Η .Ε ., σχετικώς μέ τήν χρη- 
■σιμοποίησιν τής άτομικής ένεργείας διά τό καλόν τής ανθρωπότητας.

3. Έ φαρμογαί είς τήν Ιατρικήν
Τά υποπροϊόντα τού άτομικοΰ άντιδραστήρος, ήτοι τά ραδιοϊσότοπα, χρησι

μοποιούνται τώρα εις εύρυτάτην κλίμακα προς διαγνωσιν και θεραπείαν ασθενειών. 
Τ ά  ισότοπα αύτά, τά ραδιοϊσότοπα, έχουν έπιφέρει πραγματικήν έπανάστασιν είς 
■ 6,τι άφορα τάς έπιστημονικάς έρεύνας είς τόν τομέα τής ιατρικής.

Είς περιπτώσεις τινάς, ή άκτινοβολία τήν όποιαν έκπέμπουν τά ραδιοϊσότοπα, 
• σκοτώνει τά ζωϊκά ή φυτικά κύτταρα.Δι’ αύτό, οί ιατροί την χρησιμοποιούν τώρα 
•διά τήν καταστροφήν ώρισμένων καρκινωμάτων.

Τά ραδιοϊσότοπα έχουν άντικαταστήσει τό ράδιον διά την θεραπείαν πολλών 
-άσθενειών, καθ’ όσον εύρίσκονται είς μεγαλυτέρας ποσότητας καί είναι εύφθηνό- 
τερα καί πλέον εύχρηστα.

'Ως είναι γνωστόν, τό ράδιον άνεκαλύφθη κατά τάς άρχάς τού αίώνος μας, άπό 
το ζεύγος Κιουρί. Κατά τό χρονικόν διάστημά που εχει μεσολαβήσει, εχει επιτευχθη 
ή συγκέντρωσις μόνον ολίγων χιλιογράμμων ράδιου.

Τώρα όμως, μέ έναν άτομικόν άντιδραστήρα, είναι δυνατόν νά παραχθοΰν 
ραδιοϊσότοπα τά οποία εκπέμπουν άκτινοβολίαν εκατοντάδων τόννων ραδίου. Τό 
ισότοπον τού κοβαλτίου, τό οποίον χρησιμοποιείται τώρα εις ευρυτατην κλίμακα, 

ιάντί τού ραδίου, στοιχίζει 525.000 δραχμάς κατά ούγγιά (28,35 γραμμάρια).
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Μια ούγγιά ραδιοκοβαλτίου εκπέμπει ακτινοβολίαν ΐσην με τήν άκτινοβολίαν- 
τήν οποίαν εκπέμπει μία ποσότης ραδίου ή οποία κοστίζει 1.500.000.000 δραχμάς..

4 . Έ φαρμογαΐ είς τήν γεω ργίαν
Μελλοντικούς ή ατομική ενέργεια είναι δυνατόν να έξαφανίση τό φάσμα της 

πεινης από δλας τάς χώρας του κόσμου.
άτομική ενέργεια είναι δυνατόν νά βοηθήση τους γεωπόνους προς βελτίω- 

σιν των μεθόδων καλλιέργειας, καταπολέμησιν των εντόμων καί των άσθενειών των 
φυτών, ως καί τήν άνάπτυξιν νέουν ποικιλιών φυτών, μέ μεγαλυτέραν ποσοτικήν καί. 
ποιοτικήν άπόδοσιν.

Γή βοήθεια τών ραδιοϊσοτόπων, οί επιστήμονες έχουν άρχίσει τήν προσπά
θειαν επιλύσεως ενός τών μεγαλυτέρων μυστικών τής φύσεως. Πώς τά φυτά συν
θετουν θρεπτικας ούσίας άπό τό ύδωρ καί τον αέρα, τή βοήθεια τοΰ φωτός του ήλιου γ

I ό μυστικόν τής άξιοθαυμάστου αύτής λειτουργίας, ή οποία λέγεται «φωτο- 
σύνθεσις)η είναι δυνατόν ν’ άποκαλυφθή είς τό μέλλον, χάρις είς τάς έπιστημονικάς: 
ερευνάς αι οποίαι διεξάγονται τώρα τή βοήθεια ισοτόπων.

Δέον νά σημειωθή ότι έν Έλλάδι, πρωτοπόρος τής έρεύνης τής φωτοσυνθέ- 
σεο>ς υπήρξεν ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ζέγγελης.

"Οταν άποδώση ή έν λόγω προσπάθεια καί τοΰτο δέν θά βραδύνη, τότε τό οά- 
σμα της πεινης θα εξαφανισθή από τά όμματα της άνθρωπότητος.

5. Έ φαρμογαΐ είς τήν βιομηχανίαν
/ Πις πολλας βιομηχανίας μεταλλίου χρησιμοποιείται ήδη ή άτομική ενέργεια.. 

Χάρις ^ ις  ί,να ραδιενεργόν σφαιριδιον, το οποίον αποτελεΐται άπό ραδιενεργά ισό
τοπα, επιτυγχάνεται ο ελεγχος τής ποιότητος τών βιομηχανικών προϊόντων. Τή βοη- 
θείμ του ραδιενεργού τούτου σφαιριδίου έξακριβοΰται τό μέγεθος καί ή μορφή καί. 
τοΰ πλέον μικρού ελαττώματος, είς τό εσωτερικόν ενός μετάλλου.

Προκειμενου να επιτευχθή καλλίτερος έλεγχος, τό ραδιενεργόν σφαιριδιον χρη
σιμοποιείται μέ μίαν φωτογραφικήν ταινίαν. 'Η  μέθοδος αύτή λέγεται ραδιοφοίτο- 
γραφία.

Διά τής άτομικής ένεργείας ελέγχεται επίσης καί τό πάχος την μετάλλων..
6. Έ φαρμογαΐ αστυνομικού ενδιαφέροντος
Τελευταίως επετευχθη η χρησιμοποιησις ραδιενεργοί ισοτόπων διά τήν άσφά- 

λειαν εργοστασίων καί χρηματοκιβωτίων.
Χαρις^ εις ̂  μιαν ραδιενεργόν κόνιν, καταλλήλως τοποθετημένην, είναι δυνατόν·1 

να επιτευχθή η ανακαλυψις και συλληψις οίουδήποτε κλέπτου ή διαρρήκτου, ό όποιος- 
ηθολε επιχειρήσει κλοπήν η διαρρηξιν εκ σημείου είς τό όποιον έχει τοποθετηθή 
ή έν λόγω κόνις.

 ̂ παρακολοουθησις τοΰ κλέπτου μετά την διαρρηξιν είναι δυνατόν νά γίνη,
Jil βοήθεια μιας συσκευής « I καϊγκερ—Μύλλερ», ή οποία χρησιμοποιείται διά τήν· 
εξακριβωσιν τής ραδιενέργειας, τήν οποίαν έκπέμπουν τά ραδιενεργά ισότοπα καί. 
κατα συνέπειαν και η ραδιενεργός κόνις, ή όποια ήθελε χρησιμοποιηθή διά τον έν 
λογω σκοπόν.

Πολλά θαύματα είναι δυνατόν νά έπιτευχθοΰν άν ή τεραστία δύναμις τής άτο- 
ί0ικθζ ^ ε ρ γ ε ι χ ς ,  αντί να χρησιμοποιήται διά τήν κατασκευήν πολεμικών όπλ,ων. 
ύπαχθή ύπο Διεθνή Οργανισμόν, όπως έπρότεινεν ό Πρόεδρος Άϊζενχάουερ.. καο 
χρησιμοποιηθή αποκλειστικούς δι’ ειρηνικούς σκοπούς.
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1 . Γενικά.

'Υπό ANTHONY MARTIENSSEN, κατά μετάφρα
σήν του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Ο Φ Ο Ν Ο Σ

** *

«Κανένα άλλο είδος ανθρώπινης συμπεριφοράς δεν είναι τόσον τρομερόν «εδή- 
λωσε ό Σερ Χάρτλεϋ Ζωηρός» Είσαγγελεύς, εις την δίκην του Γεωργίου Χεϋ τό 1949, 
«όσο ένας καλά μελετημένος φόνος». Πολλά εκατομμύρια άνθρωπον πού διαβάζουν 
σύγχρονα άστυνομικά βιβλία — εις τά όποια ό φόνος θεωρείται άποτέλεσμα «δυνα
τού μέν αλλά αντικοινωνικού μυαλού ή άποτελεΐ παράδειγμα δια την εςηγησιν των 
πολλαπλών άλλων αιτίων» — έχουν καταννοήσει τό βαθύτερον νόημα τής^προηγου- 
μένης δηλώσεως. Μερικοί δολοφόνοι είναι περισσότερον διεστραμμένοι άπό τούς άλ
λους, αλλά σέ καμμιά περίπτωσι, καί όταν άκόμα τά αίτια είναι άνώτερα ή συμπτω- 
ματικά, δεν υπάρχει δικαιολογία πού νά καλύπτη τον φονεα, ο δε φονος παραμένει το 
είδεχθέστερον έξ όλων των εγκλημάτων. Οι δολοφονοι είναι απαίσιοι, έστω και αν 
δεν. είναι βίαιοι, καί ουδέποτε κρίνονται άξιοι συγγνώμης.

Ό  φόνος δέν θεωρείται βεβαίως έγκλημα δύσκολον άπό άστυνομικής πλευράς. 
Υπάρχουν περιπτώσεις πού άπαιτούν επίπονον εργασίαν καί ικανούς ντετεκτιβ. Η 
έξιχνίασις όμως ένός φόνου παραμένει ένα άπό τά καλλίτερα παραδείγματα αστυνο
μικής τέχνης καί άνακριτικής ίκανότητος.

Αί περιπτώσεις πού άκολουθούν, δίδουν σαφή ιδέα περί τού τι σημαίνει φονος 
καί δεικνύουν τάς ένεργείας των ντέτεκτιβ που ησχοληθησαν μ αυτους.

2. Π ερίπτωσις Α '. ,
"Ενα άπόγευμα τού Νοεμβρίου τού δευτέρου έτους τού τελευταίου πολέμου, 

δύο μικρές οκτώ χρόνων ή μία καί εξ ή άλλη, έπήγαιναν άπό τό σχολείο εις το σπίτι 
των, μετά τό τέλος των μαθημάτων. Έ νω  έβάδιζαν μαζί μέ τ ’ άλλα παιδια ει-

κοριτσάκια άνέβηκαν στο φορτηγό ύπό τά φθονερά βλέμματα των άλλων παιδιών 
πού δέν είχαν μιά τέτοια έκδήλωσι τής εύνοιας τού οδηγού και το όχημα ςεκιντ,σο.

Καμμιά όμως άπό τις μικρές δέν έπέστρεψε καί όπως ήτο φυσικόν οι 
άνέφεραν τό ’ίδιο βράδυ τήν έξαφάνισιν εις την Αστυνομίαν. Γό έπόμεν

όχημα
γονείς 

πόμενο πρωϊ

ούδεμία έφερε ίχνη βιασμού.
Έκλήθη ή Σκώτλαντ - Γυάρδ, ή όποια άπέστειλεν ένα ’Αστυνόμο τού Κεντρι

κού Γραφείου μ’ ένα άρχιφύλακα ώς βοηθόν και τον Σερ Μπερναρντ Σπιλσμπουρι, 
(Sir Bernard Spilsbury) περίφημον ιατροδικαστήν τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.
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Μέχρις δτου οι προσκληθέντες φθάσουν εις το χωριό, ή Τοπική ’Αστυνομία 
διεπίστωσε δτι τά δύο κοριτσάκια τά είχαν δή για τελευταία φορά ν’ ανεβαίνουν σ’ 
ενα στρατιωτικό αυτοκίνητο. Μετά άπ’ αύτό κανένα ’ίχνος των. Προεκάλεσαν μίαν 
άκαρπη άναγνωριστική «παρέλασι» ύποπτων. ’Αλλά κατέβαλαν μεγάλην προσοχήν 
ι$ιά νά μή μεταβάλουν τον τόπον του εγκλήματος, έκτος τής μεταφοράς των πτωμά
των εις το τοπικόν νεκροφυλάκιον.

Εις τό δάσος ό ’Αστυνόμος παρετήρησε δτι τό μεγαλύτερο κορίτσι εϊχεν εύ- 
ρεθή είκοσι έπτά μέτρα μακριά άπό τή μία πλευρά τοΰ καρρόδρομου καί τό άλλο εί
κοσι δύο άπό τήν άλλη. Είς τό μέρος δπου εύρέθησαν δεν υπήρχε ούτε μιά σταγόνα 
αίμα. Είς τον καρρόδρομο υπήρχαν ζωηρά άποτυπώματα, τά όποια προεκλήθησαν 
από τά έλαστικά των τροχών φορτηγού αυτοκινήτου. Παρετήρησεν έπίσης δτι είς 
τό σημεΐον σταθμεύσεως είχε πέσει λάδι είς τό μέσον των δύο τροχών καί κατά τούς 
υπολογισμούς του κάτω άπό τό οπίσθιον διαφορικόν. Ήρεύνησε τό δάσος γύρω άπό 
τήν θέσιν πού άνευρέθησαν τά πτώματα καί εύρήκε ενα μανδήλι μέ στοιχεία πληντη- 
ρίου«Κ. 1019», ενα σακκίδιον άντισφυξιογόνου προσωπίδος, πού άνήκε στο μικοό- 
τερο κοριτσάκι καί μιά κάλτσα, πού άνήκε είς ένα άπό τά θύματα, κρεμασμένη είς 
ενα κλαδί ενός πεύκου υψους ένός μέτρου περίπου άπό τό έ'δαφος. Κατόπιν έζήτησε 
και είδε τούς γονείς τών θυμάτων άπό τούς όποιους έμαθε λεπτομέρειας περί τών εν
δυμάτων των παιδιών καί τού είδους τής τροφής πού είχαν λάβει γιά γεύμα τήν ή- 
μέρα τής έξαφανίσεώς των.

Η μεταθανάτιος έξέτασις τών πτωμάτων είχεν έν τώ μεταξύ τελειώσει. Ό  
‘-‘εΡ Μπερναρντ Σπιλσμπουρι είχε σχηματιση τήν γνώμην κατά τήν οποίαν ό θάνα
τος είχε προέλθη άπό αιμορραγία καί καταπληξία (σώκ). Ά π ό  τό περιεχόμενον τού 
στομάχου των υπεθεσεν ότι τα θύματα είχον άποθάνει όλίγας ώρας μετά άπό τό γεύ
μα καί πριν λάβουν καμμιά άλλη τροφή τήν ιδίαν ήμέρα πού άνηγγέλθη ή εξαφάνι
σές των.

Γό επόμενο βήμα ήτο νά άνεύρη καί νά έξετάση κάθε άνήλικο ή ενήλικο πού 
είχε δή το στρατιωτικό αύτοκίνητο. 'Η  εργασία αύτή τον άπησχόλησεν δλο τό άπό- 
γευμα και τό πρωινό τής άλλης ήμέρας. Ό  κόπος του δμως δεν πήγε χαμένος. 'Όταν 
τελείωσε είχε συμπληρώσει πλήρη περιγραφή τού οδηγού τού αύτοκινήτου καί τής 
διαδρομής πού άκολούθησε κατά τήν άπομάκρυνσίν του. Πρέπει νά σημειωθή δτι 
απο τα παιδια που είδαν τα θύματα ν’ ανεβαίνουν στο φορτηγό τά κορίτσια ένεθυ- 
μουντο και πεοιένοαώαν αέ ναοακττιηιστι.ν-Λ ryvnlAnr/ τη τ-ηΑ/τ/.-,τ-η ν <ν!

προφυλακτήρα καί τά «μετάλλια» πού είχε είς τό ψυγεΐ 
Και μονον μετά απ’ αυτά ό ’Αστυνόμος ήτο είς θέσιν νά επιχείρηση άναπαρά- 

στασιν τού εγκλήματος. Η αρχή του ήτο «ξεκαθαρισμένη» πλήρως άπό πολλούς

μασμενη σ ενα κλαδί υψηλότερα άπό τό έ'δαφος, εδραίωναν τήν ύπόθεσιν δτι 
δια είχαν δολοφονηθή κάπου άλλοΰ — προφανώς είς τό όπισθεν μέρος τοΰ φι_Γ 
αφού ουδεν ίχνος αίματος δεν είχεν άνευρεθή αλλού κατά μήκος τής διαδρομής — καί 
οτι ο στρατιώτης είχε μεταφέρει τά θύματα άπό τό όχημα είς τό σημεΐον άποκρύ-
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"ψεώς των, ένα - ένα κρατώντάς τα ύψηλά. προφανώς εις τούς ώμους του. 'Ο  Α σ τυ
νόμος έκράτησεν ΰπο σημείωσιν τήν παρατήρησήν του αύτή διά νά έξετάση τή στο- 

Ά ή τού ύποπτου, όταν 9ά άνευρίσκετο, μήπως εύρη κηλΐδες αίματος πάνω σ’ αυτήν 
καί ιδίως εις το μέρος των ώμων.

’Ελήφθησαν άποτυπώματα των ιχνών των ελαστικών μέ γύψο, έφωτογράφη- 
•σαν τά πτώματα, έλαβον δείγματα του αίματός των καί έξ αύτών καθωρίσθη ή όμάς 
αίματος, έλαβον μικράν ποσότητα χώματος πού είχε έμποτισθή άπό τό λάδι τής μη
χανής, επειδή είχε πάθη βλάβη καί διέρρεε καί κατεβλήθη προσπάθεια νά εύρεθή τό

■ .κουτί τής μεγαλύτερης κοπέλλας.
Μετά απ’ αύτά τό κυνήγι περιεστράφη εις τήν άνακάληψι του στρατιώτου καί 

τοΰ αυτοκινήτου. Ά πό  τήν περιγραφήν τών μαθητριών, ό δράστης έπρεπε νά είναι 
άνδρας περίπου είκοσι εξ χρόνων, πού έφερε γυιαλιά μέ συρμάτινο σκελετό καί στρα
τιωτικόν πηλήκιον. Ά πό τήν περιγραφήν τοΰ αύτοκινήτου τών μαθητών, έκτος τοΰ 
διακριτικού τοΰ συντάγματος καί τά κολλημένα μετάλλια στο ψυγείο, έβεβαιώνετο 
■ότι ή καλύπτρα (μουσαμάς) τοΰ φορτηγού ήτο χαμηλοτέρα άπό τον θάλαμο τοΰ οδη
γού. Ό  Αστυνόμος ένεθυμείτο άπό τήν έξερεύνησιν τοΰ τόπου όπου άνευρέθησαν τά 
πτώματα ότι υπήρχε λάδι άπό βλάβη τοΰ διαφορικού ή τοΰ κιβωτίου ταχυτήτων.

Ή  Μονάς εις τήν οποίαν άνήκε τό όχημα άνευρέθη άπό τά διακριτικά πού έ
δωσαν οί μαθηταί. Τούτο άνήκε εις ένα Σύνταγμα Πυροβολικού, τό όποιον είχε 
σταθμεύσει πλησίον τοΰ χωριοΰ, όλίγας ήμέρας καί τό όποιον είχε μετακινηθή εις 
άλλην κομητείαν, εκατόν σαράντα μίλια μακριά τήν έπομένην τοΰ φόνου. 'Ο  Α στυ
νόμος δεν έχασε καιρό καί έπήγε άμέσως μέ αύτοκίνητο εις τήν νέαν έδραν τής Δι- 
οικήσεως τοΰ Συντάγματος. ’Εκεί συνήντησε τον Συνταγματάρχην καί τοΰ έδιηγήθη 
τήν όλην ύπόθεσιν. 'Ο  Συνταγματάρχης έκάλεσε τούς Διοικητάς τών τεσσάρων Ταγ
μάτων, τούς οποίους ό Αστυνόμος ήρώτησεν άν έχουν κανένα φορτηγόν αύτοκίνη
το. πού νά εΐχεν ύποστή τελευταίως βλάβην συνεπεία τής οποίας νά διέρρεε λάδι. 
'Ο  ένας άπ’ αύτούς ένεθυμήθη ένα τέτοιο όχημα πού είχε στείλει δι’ επισκευήν μετά 
τήν άφιξίν τους εις ένα συνεργείου πέντε μίλια μακριά. 'Ο  οδηγός του ήτο ένας στρα
τιώτης όνόματι Χίλ, ό όποιος άντεπεκρίνετο μέ τήν περιγραφήν πού είχαν κάνει εις 
τον Αστυνόμον οί μάρτυρες, μέ μόνη τήν διαφοράν ότι ό σκελετός τών γυιαλιών του 
ήταν άπό ταρταρούγα καί όχι συρμάτινος, όπως είπε ό Αστυνόμος.

Ό  Αστυνόμος κοί ό Διοικητής τοΰ Τάγματος έπήγαν στο συνεργείο καί είδαν 
τό αύτοκίνητο πού άνταπεκρίνετο εις τήν περιγραφήν τών μαθητών εις όλας του τάς 
λεπτομέρειας. Εις τό πίσω μέρος εύρήκαν μίαν καλύπτραν, άπό έκείνας πού χρησι
μοποιούν διά τήν κάλυψιν τοΰ ψυγείου όταν κάνη παγωνιά καί καθώς τήν τράβηξαν, 
ό ’Αστυνόμος είδε ότι είχε μερικές κόκκινες κηλΐδες, αί όποΐαι, όπως διεπιστώθη, 
ήσαν αίματος. Αί γραμμαί τών ελαστικών συμφωνούσαν προς τάς άνευρεθείσας εις 
πούς καρροδρόμους τής περιοχής τοΰ εγκλήματος. Ά πό  τήν έρευνα πού έπηκολού- 
θησε διεπιστώθη ότι ό Χίλλ, ό οδηγός τοΰ αύτοκινήτου, είχε κάνει άνακριβή έγγραφή 
εις τό βιβλίον κινήσεως, ότι δηλαδή είχε διανύσει 9 μίλια άντί γιά 52 πού έγραφε τό 
κοντέρ. "Οταν έκλήθη διά νά δικαιολογήση τήν άνωμαλίαν αύτήν είπεν ότι είχε κάνει 
μία διαδρομή 20 μιλιών τήν έπομένην ήμέραν, τήν όποιαν δέν κατεχώρησεν, άλλά δέν 
ήδυνήθη νά δικαιολογήση τά υπόλοιπα, τά όποια έδιδαν τήν άκριβή διαδρομήν τοΰ 
καταζητουμένου αύτοκινήτου. 'Ο ’Αστυνόμος έξήτασε τον Χίλλ. Τοΰ άνεκοίνωσε ότι 
διερευνά μίαν ύπόθεσιν φόνου καί τοΰ έζήτησε νά τοΰ παρουσιάση τά ατομικά του 
είδη. Είδε ότι ή στολή του ήτο ύγρά καί άπό τάς δύο όψεις. 'Ο Χίλλ έδικαιολογήθη 
ότι είχε βγή έξω καί έβράχη. 'Η  έξήγησις όμως δέν έκάλυπτε τό «μούσκεμα» εις τήν 
εσωτερικήν όψιν καί ό Αστυνόμος συνεπέρανε ότι ή στολή είχε πληθή τελευταίους. 
Κατόπιν λεπτομερούς έξετάσεως τής στολής, διεπιστώθη ή υπαρξις ιχνών σάν νά 
ήσαν κηλΐδες αίματος εις τό άνω έμπροσθεν καί όπισθεν μέρος τοΰ χιτωνίου. 'Η  στρα
τιωτική μάχαιρα (σουγιάς) δέν άνευρέθη, οΰτε καί γυιαλιά μέ συρμάτινο σκελετό.
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Τά μαντήλια καί τά ύποκάμισσα του είχαν σήμα καθαριστηρίου «R . 1019».
Ό  Χίλλ προσήχθη εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τής περιοχής καί αί άπαντή- 

σεις του εις τά ερωτήματα του ’Αστυνόμου κατεγράφοντο υπό μορφήν επισήμων κα
ταθέσεων. Έρωτήθη καί έδωσε λεπτομέρειας περί του πώς πέρασε τό άπόγευμα του 
φόνου. Είπε ότι έξετέλεσε κοπιαστικήν υπηρεσίαν μέχρι τής Της (απογευματινής, ότι 
έκανε «συντήρησιν» του αύτοκινήτου μέχρι τήν 5 μ.μ., κατά τήν οποίαν έχρειάστηκε 
να «χωθή» κάτω άπ’ αύτό καί νά λερώση τήν στολήν του καί ότι μετά τό (απογευμα
τινό ρόφημα πήρε ένα φορτηγό—όχι τό δικό του—διά νά πάρη βενζίνη. Εις τό ση- 
μεΐον αύτό ό ’Αστυνόμος τού έζήτησε νά έξηγήση τήν διαδικασία παραλαβής βενζί
νης καί ό Χίλλ του είπε ότι σχεδόν πάντοτε υπήρχε μεγάλη «ουρά στην τρόμπα» τής 
βενζίνης άπο αυτοκίνητα καί ότι ή ποσότης κατεγράφετο εις ειδικόν βιβλίον. "Οταν 
έφθασε εις τήν άντλίαν βενζίνης άνεκάλυψε ότι τό αύτοκίνητον είχε αρκετήν ποσό
τητα καί κατά συνέπεια δεν έχρειάζετο. Είπε ότι είχε περίσσευμα καί τό έδικαιολό- 
γησε διότι έκανε οικονομίαν καί διότι δεν σπαταλοϋσε βενζίνη διά οίανδήποτε πλϋ- 
σιν καί δτι τά ένδύματά του τά έστελνε εις τό καθαριστήριον. Είπε επίσης δτι 
του είχαν δώσει ένα στρατιωτικό σουγιά, άλλά τον είχε χάσει πριν άπό τέσ- 
σαρες μήνες. Παρεδέχθη δτι έγνώριζε ένα άπό τά θύματα καί είπε δτι είχε δια
βάσει περί τής δολοφονίας δύο - τρεις ήμέρες μετά τό συμβάν. Ό  ’Αστυ
νόμος τότε του έδειξε τό μαντήλι πού είχε άνευρεθή εις τον τόπον τοϋ εγκλήμα
τος καί του έτόνισε δτι φέρει τά ίδια χαρακτηριστικά πλυντηρίου,δπως τά ένδύματά. 
του. Ό  Χίλλ σταμάτησε γιά  ένα λεπτό περίπου καί κατόπιν εξήγησε δτι δεν έγνώ
ριζε πώς εύρέθη εις τό δάσος καί διετύπωσε τήν ύπόθεσιν δτι πιθανώς νά είχε δοθή 
έκ λάθους εις κάποιον άλλον. ’Ακολούθως τοϋ έπεδείχθη ή καλύπτρα πού εύρέθη. στο- 
αύτοκίνητό του καί τοϋ έζητήθη νά έξετάση τάς κηλίδας πού ήσαν πάνω άπ’ αύτή. 
Μετά άπό λίγας στιγμάς είπε δτι αί κηλΐδες αύταί έμοιαζαν νά ήσαν άπό αίμα. 'Ο 
’Αστυνόμος κατόπιν τον ήρώτησε έάν μπορούσε νά έξηγήση πώις εύρέθησαν έκεΐ. 'Ο  
Χίλλ καί πάλιν παρέμεινε σκεπτικός, άλλά τή φορά αύτή περισσότερον άπό ένα λεπτό 
καί τότε ξαφνικά είπε δτι δεν παραδέχεται δτι ή καλύπρτα ήτο δική του.

Μετά άπ’ αύτό έξητάσθησαν οί ’Αξιωματικοί καί μερικοί άνδρες τής Μονάδας 
τοϋ Χίλλ. ’Εξ αύτών διεπιστώθη δτι ό Χίλλ είχε παραλάβει ένα ζεύγος γυιαλιών μέ. 
συρμάτινο σκελετό, τά όποια έφερε συνεχώς μέχρι τελευταίως, όλίγας ήμέρας πρίν. 
'Ο  αρμόδιος τοϋ πλυντηρίου διεπίστωσεν δτι αύτός παρελάμβανε τά έσώρρουχα καί. 
τ ’ άλλα ένδύματα τοϋ Χίλλ καί δτι τό R. 1019 ήσαν τά στοιχεία του. ’Εβεβαίωσεν ά- 
κόμα δτι ούδέποτε ό Χίλλ είχεν άναφέρει απώλειαν ε’ίδους του κατά τήν παραλαβήν. 
Οί συνάδελφοί του μέ τούς οποίους, καθώς κατέθεσεν, έξετέλει κοπιαστικήν υπηρε
σίαν διεπίστωσαν δτι άφέθησαν έλεύθεροι στάς 3 μ.μ. καί δχι λίγο μετά τάς 4 μ.μ., 
δπως ό Χίλλ είχε καταθέσει. "Ενας άλλος πού διέμενε εις τον ίδιον θάλαμο μέ τον 
Χίλλ ειπεν δτι αύτός έφερε γυιαλιά μέ συρμάτινο σκελετό μέχρι τήν ήμέρα τοϋ φόνου 
καί δτι τ ’ άντικατέστησε μέ τήν ταρταρούγα τήν επομένη. ’Ε πί πλέον διεπιστώθη 
ότι κανένας δέν τον άντελήφθη κατά τό άπογευματινό ρόφημα καί δτι ό Χίλλ είχε 
δανείση τό στρατιωτικό του σουγιά τρεις φοράς εις ένα συνάδελφό του κατά τήν διάρ
κεια τών δύο εβδομάδων πρό τού φόνου.

"Ολα άπεδείκνυαν σαφώς δτι ό Χίλλ δέν έλεγεν τήν άλήθειαν καί δτι τήν έπο- 
μενην τής δολοφονίας είχε πή εις τον θάλαμον σέ συναδέλφους του,δταν διάβαζε μιά 
έφημερίδα γιά τήν έξαφάνισι τών θυμάτων του, «ό δολοφόνος πρέπει νά κρύβεται 
μέσα δώ». Τότε, πού άκόμα τά πτώματα δέν είχαν άνακαλυφθή, κανείς άλλος άπό 
τό δράστη δέν έπρεπε νά γνωρίζη δτι είχε διαπραχθή έγκλημα.

’Εν τή μεταξύ τό κουτί τής μιας άπό τάς δολοφονηθείσας εύρέθη καί άνεκαλύ- 
φθησαν δακτυλικά άποτυπώματα έπ’ αύτοϋ, παρ’ δτι είχαν άλλοιωθή άπό τή βροχή- 
Ά π ό  τήν κατάλληλον έξέτασιν αύτών άπό τό άρμόδιον Τμήμα τής Σκώτλαντ-Γυάρδ 
διεπιστώθη δτι ό Χίλλ ήτο σεσημασμένος διότι είχε καταδικασθή δι’ άδικον έπίθεσιν>
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((Κάθε 
»λές φορές

'Υπό κ. ΑΛΕΞ. ΚΡΟΚ ΙΔΗ , ’Αστυνόμου Β'

πολ-άθε κακοποιός έχει και μια δική του ιδιαίτερη «’Ατμόσφαιρα» η οποία πολ- 
γ ορές τον προδίδει. Γιαυτό ένας καλός άστυνομικός θά πρέπη νά φροντίζη ν 

«άνακαλύπτη αυτή την άτμόσφαιρα καί νά εΐσχωρή δσο το δυνατόν βαθύτερα^μέσα 
»σ’ αύτήν. ’Επί πλέον θά πρέπη νά γνωρίζη εάν πρόκειται περί ερασιτέχνου ή έπαγ-την.
»γελματίου κακοποιού αρχαρίου ή πεπειραμένου, 
«πολύ εις την άνακάλυψιν του δράστου».

Καί ή διαπίστωσις αυτή βοηθει

« uuuj « «.«Γή την —  -----1—-=-r—  ·-- —  —· * · · · % ·- -
«φήσει ένα τέλειο δείγμα της «’Ατμόσφαιρας» του, τό όποιον καί τον πρόδωσε. I- 
»σως μπορέσης καί σύ άκούγοντας αυτή την ιστορία να καταλαβης περί τίνος προ- 

: υκειται». «Σ’ 'αυτό πιά δέν υπάρχει άμφιβολία «του άπήντησα» άλλως τε έχεις πι- 
»κράν πείραν .......... ».

Χαμογέλασε κ’ έξακολούθησε :
« 'Η ταν μια άπό κείνες τις σπάνιες γιά μάς .τούς άστυνομικους Κυριακαδες 

πού νόμισα πώς θά μπορούσα νά ησυχάσω λίγο άπό την ρουτίνα των κλοπών, διαρ
ρήξεων. ανακρίσεων κ.λ.π. Δέν είχα όμως άκόμη ξυπνήσει καλά-καλά καί χτύπησε 
τό τηλέφωνο. 'Η ταν  ένας παληός μου φίλος άπό τό Φάληρο.

«Μέ συγχωρής πού σ’ ένοχλώ πρωΐ-πρω'ί, άλλά ξέρεις.... την έπαθα τη δου
λειά... μ’ έκλεψαν απόψε, την νύκτα!»

«Πολύ σοβαρό τού απάντησα άλλα τηλεφώνησε σε παρακαλώ στο I μ ή μα τής 
περιφέρειας σου ή πήγαινε αύτοπροσώπως έκ μέρους μου νά τό άναφέρης». Κι’ εκλεισα 
νευρικά τό τηλέφωνο. Μετά 10' λεπτά μέ πήρε πάλι: «Μέ συγχωρεΐς πού σέ ξανα- 
πέρνω, άλλά τούτος εδώ είναι ένας πολύ περίεργος κλέφτης : άκου νά γελάσης, έχει 

■σχεδιάσει στον τοίχο τό πόδι του μέ κάρβουνο!»
«Μέ τί είπες;» τον ρώτησα. «Μέ κάρβουνο!»
Σηκώθηκα, ντύθηκα γρήγορα-γρήγορα καί μετά άπό λίγο βρισκόμουν στο 

,άτιο τού φίλου μου, όπου έλαβε χώραν ή κλοπή. Ό  κλέφτης είχε διαρρηξει τά 
συρτάρια τού γραφείου άπό τά όποια άφήρεσε χρυσαφικά καί μετρητά. Με ιδιαίτερη 
περιέργεια έξήτασα τό «αποτύπωμα» πού είχε άφήση πάνω στον φρεσκοασπρισμένο 
τοίχο πλησίον τού γραφείου λίγο πάνω άπό τό πάτωμά.

"Ενα άριστερό πόδι ήταν σχεδιασμένο μέ κάρβουνο, ένα κομάτι άπό τό οποίον 
βρέθηκε εκεί σιμά στο πάτωμα. «Περίεργο» είπα «είχε ό διαρρήκτης τον καιρό νά

Τό
αίμα

θυμάτων, io  οειγμα του λαόιου της μηχανης του λ ι λ λ  ευρευη ακριρως τΐ|ς ίδιας 
συστάσεως μέ τό λάδι πού εύρέθη εις τον τόπον τού εγκλήματος.

. Μετ’ αυτά ή δικογραφία .τού Χίλλ ήτο πλήρης. Παρεπέμφθη εις τό Κακουρ- 
■γοδικείον καί, κριθείς ένοχος, κατεδικασθη εις θανατον. (Συνεχίζεται)

δωμά
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βγάλη το παπούτσι του, καί την κάλτσα για ν’ άποθανατίση την... ποδάρα του στα- 
μέρος τής κλοπής; Περίεργο!...»

Δεν ήταν όμως αύτο τό μοναδικό ίχνος πού άφησε. Αίγο πριν μπή μές 
δωμάτιο θά έπρεπ2· «Α ·Τ·ύ«· — ----- s ' - a - -------* ------ώ

χεσα στα-

μονοπατι.
«1 α πατήματα φαίνεται να οδηγούν ποός την ερημιά)) υιού ό φίλος μου..

.̂άι

άπό τά δύο σπίτια. ’Αλλά σέ ποιο;
Αριστερά έμενε ή οικογένεια τού Παύλου καί δεξιά τού Στέφανου πλήν οί σχέ

σεις μεταξύ των δέν ήσαν καί τόσο καλές. ’Επί π?ιέον καί οί δύο δεν είχαν καλή φήμη... 
κλοπές, μαύρη άγορά κ.λ.π. έψιθυρίζοντο.

«Πάμε νά τούς κάμωμε μιά έπίσκεψι;» πρότεινα στο φίλο μου.
«Αύτή είναι δική σου δουλειά» μού άπάντησε «αλλά μήν περιμένης δτι μόλις: 

μας ιδοΰν θα βγάλουν αμέσως τά παπούτσια τους καί τής κάλτσες νά μάς δείξουν τά... 
βριυμοπόδαρά τους!»

Γέλασα καί.τού είπα «πιθανόν ν’ άνακαλύψω τίποτε ά.λλο».
Με καποια δικαιολογία μπήκαμε πρώτα στο άριστερό σπίτι. Καθ’ ον χρόνον 

ο φίλος μου κουβέντιαζε μέ τον Παύλο, έγώ περιεργαζόμουν τά... πάντα ! ΤΗταν 
μάλλον ψηλός, σωματώδης, μέ ακατάστατα μαλλιά καί γενειάδα.

Τα παιδιά του πού μαζί μέ τις κόττες γύριζαν σάν σβούρες ανάμεσα στά πόδια 
μας, έκαναν μεγάλο θόρυβο, τον όποιον συμπλήρωνε ή γυναίκα του πού μάταια προσ
παθούσε μέ τις φωνές της νά έπιβάλη κάποια τάξι καί στις δύο... παρατάξεις καθώς 
σκούπιζε μέ μιά βρώμικη πατσαβούρα τό ακόμη βρωμερότερο τραπέζι της.

Τελείως διαφορετικά ήσαν τά πράγματα στο ά.λλο σπίτι. Ό  Στέφανος ισχνός 
και φρεσκοξυρισμένος μάς δέχτηκε σ’ ένα κατακάθαρο δωμάτιο. Τον βρήκαμε νά 
ύιαβαζη ένα βιβλίο τό όποιο έκλεισε, όταν μπήκαμε μέσα. ΤΗταν ένας αινιγματικό:: 
ονειροκρίτης· άπό τήν χαραμάδα τής πόρτας άγνάντευαν τά μικρά παιδιά του.

Η γυναίκα του ακουγόταν νά εργάζεται στην κουζίνα. Αύτή όμως δέν παρου- 
σιάσθη καθόλου.

« Ικανοποιήθηκες;» μού είπε ό φίλος μου, καθώς έπιστρέφαμε στο σπίτι του.
«Να σου πω» τού απάντησα! «Τή βρωμιά καί την άκαταστασία πού βρήκαμε 

στο σπίτι τού Παύλου άκόμη την αισθάνομαι. Τό άκρως αντίθετο συμβαίνει μέ τά 
άλλο όπου ολα βρισκοντο, σέ απόλυτο τάξι, ώς καί τό πέταλο στην πόρτα ήταν ορθά 
καρφαιμενο με το άνοιγμα προς τ ’ άπάνω, άκόμα καί τό λαγοπόδαρο πού,μεταχει- 
ριζετο γιά δείκτη ανάμεσα στο βιβλίο, ήταν «παστρικό».

« Ακου νά σού πώ αγαπητέ μου» μού είπε κάπως νευριασμένα.
«Έμενα τά λαγοπόδαρα καί τά πέταλα δέν μ’ ενδιαφέρουν ! Έγώ> ήθελα νά- 

ξερα αν βρήκες τίποτε άλλο όπως έλεγες».
Σκέφτηκα λίγο καί μετά τού είπα :

«Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος λόγος, πού ό δράστης άφησε τό «αποτύπωμα» 
τού ποδιού του στον τόπο τής κλοπής, πράγμα τό όποιο μάς δείχνει τό χαρακτήρα 
του. Ωρισμένα σημεία τού χαρακτήρος αύτού νομίζω πώς τά βρήκα. Πάντως ένας; 
απο τους δύο είναι οπωσδήποτε ό δράστης, αλλά μπορείς νά καταλάβης ποιος άπό 
τούς δύο καί πιο περιστατικό τον πρόδωσε;» (1).

(‘) - Π λύσις 6ά δοθή στο έπόμενον. Έ ν τω μεταξύ ήμπορούν οί άναγνώσται μας 
αστυνομικοί να άποστείλουν μέχρι της 6 ης ’Ιουλίου έ.έ. τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευθή 
ή σωστή, πού θά λύση τό πρόβλημα.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

ΟΤΑΝ Η ΑΓΑΠΗ ΚΥΒΕΡΝΑ
-----------------------------------------Της ΝΙΝΑΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ ______________________________

’Έκανε πολύ ζέστη κείνο το απομεσήμερο τού ’Ιουλίου.
Ό  ήλιος άπο ψηλά είχε απλώσει τις μεγάλες φτεροΰγές του, καί είχε αγκα

λιάσει δλη την πλάσι. Τά τζιτζίκια είχαν στήσει τις κατοικίες των στα φουντωτά, 
κλαόια των δέντρων και εκτελοϋσαν μέ ρυθμό τή μονότονη συναυλία τους μέ τη συρι^ 
στική τους φωνή. 'Ένας ζεστός άέρας είχε ναρκώσει κείνη την ώρα όλη τή φυσική 
καλλονή τής Πρωτεύουσας. Στο μεγάλο Λιμάνι του Πειραιά, κόσμος πολύς είναι, 
μαζεμένος. Εχουν ρίξει τή ματιά τους σ’ ένα ώρισμένο σημείο μέ τήν αγωνία τής: 
προσμονής. Ά π ο  πολύ μακριά, ενα ύπερωκεάνειο κολυμπά καμαρωτά σαν κύκνος 
πάνω στα γαλανά νερά τού ’Ωκεανού. Στήν αρχή, έκανε τήν έμφάνισί του σαν μια. 
μεγάλη χρυσόμυγα. "Οσο πλησιάζει, τό σχήμα μεγαλοόνει! Ν ά ! ! τώρα μοιάζει, 
σαν ένας γλάρος. Καί τά κύματα καθώς σκάζουν στή κουπαστή, σχηματίζουν μιά, 
γαλάζια πλισεδωτή ποδιά. Τό σχήμα όσο προχωρεί γίνεται καί πιο μεγάλο! Καί. 
μαζί μ’ αύτό, μεγαλώνει κι’ ή άγωνία τού κόσμου πού περιμένει. Τό ώραΐο Καράβι, 
είναι γεμάτο από ομογενείς. Μιά διάχυτη λαχτάρα νά πα.τήσουν τό πόδι τους στο 
'Γερό χώμα τής Πατρίδος είναι ζωγραφισμένη στά πρόσωπά τους. ’Από τήν ορχή
στρα τής πρώτης θέσεως, άκούγεται μιά γλυκειά μουσική. Καί.,.νά! πού τέλος ή 
σειρήνα ειδοποιεί τον κόσμο, ότι φτάνει. Μέσα σ’ όλη αύτή τή κοσμοσυρροή, μιά 
γρηούλα με δακρυσμένο βλέμμα, παρακολουθεί τούς επιβάτες πού κατεβαίνουν. Πε
ριμένει τό παιδί της. Τό Λάμπρο της, πού τις έλειπε τόσα χρόνια! ! Μόλις τον άντι- 
κρύζει, ανοίγει τά κοκκαλιάρικα χεράκια της, καί τον σφίγγει μέ λαχτάρα στήν 
αγκαλιά της. Τού χαϊδεύει κλαίγοντας τά κατσαρά του μαλλιά λες καί θέλει νά βε- 
βαιωθή άν πραγματικά τον έχη κοντά της ή ονειρεύεται.

Ά π ’ τά παράθυρα τής γειτονιάς, έχουν ξεπροβάλλει μερικά περίεργα κεφά
λια.

«Καλώς τά δέχτηκες κυρα-Γιαννούλα ! !»
«Ευχαριστώ. Νάστε καλά». Τούς άπαντά ή καλή γερόντισσα κρατώντας μέ: 

καμάρι τό γυιόκα της άπο τό μπράτσο.
Μέ μιά γρήγορη ματιά, άγκάλιασε ό νέος τή φτωχική του καμαρούλα.
"Ολα τά βρήκε όπως τά είχε αφήσει πριν άπο έξη χρόνια.
Νά τό κρεβάτι του μέ τή θαλασσιά δαντελωτή κουβέρτα, πού τού είχε πλέξει 

ή αγαπημένη του. Νά τά δυό πήλινα βάζα, πού τού είχε κάνει δώρο στή γιορτή 
του γεματα μυρωδάτες Πασχαλιές. Νά καί ή κιθάρα του κρεμασμένη όπως πάντα, 
στον τοίχο μέ μιά μεγάλη κόκκινη κορδέλλα! Νά άκόμα καί ό γέρικος σκύλλος του, 
πού τον γνώρισε καί τού κάνει χαρές. Μόνον...μόνον.,.έ κ ε ί ν η  δεν υπάρχει. ’Εκείνη 
πού γιά χάρι της άφησε τήν αγαπημένη του Πατρίδα καί τή φτο^χή του μάννα, γιά 
νά δουλέψη σκληρά στήν ξενητειά προσφέροντάς της μιά άνετη ζωή. Νοιοόθει ή 
αγαθή γρηούλα τον ψυχικό του σπαραγμ.ό, καί ζητά νά τον παοηγοοήση:

«Τί νά κάνουμε παιδί μου! αύτά έχει ή ζωή».
Λένε πά>ς ό χρόνος τά σκεπάζει όλα. Αύτό είναι βέβαιο καί αποδεδειγμένο. 

'Υπάρχουν όμως καί κάτι γεγονότα πού έχουν εισχωρήσει τόσο βαθειά στον εσω
τερικό κοσμο μας, πού δεν είναι ικανός οΰτε κι’ αύτός ό θάνατος άκόμα νά έπουλώση. 
’Ένα παρόμοιο γεγονός είχε δεθή τόσο μέ τήν ψυχή τού νέου, πού καμμιά δύναμις 
δέν ήταν ικανή νά τό έκμηδενίση. Ά κόμα καί τό χρήμα! Τί λέω; Τό χρήμα; Μά αύτό 
καί μόνον αύτό, δέν είναι Ικανό νά θεραπεύση μιά καρδιά, πού έγινε συντρίμμια πάνω
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στο βωμό τής Αφροδίτης. "Ολα τ ’ άλλα μπορεί νά τά αΐχμαλωτίση με τή δύναμί του. 
Μιά πληγωμένη όμως καρδιά...ποτέ.

Κάθε πρωί έπαιρνε ό νέος τό ανηφορικό μονοπάτι πού ώδηγοΰσε στην εκ
κλησία τής Ά γ ια —Μαρίνας.

Νά... τό ’Αστεροσκοπείο πού στέκεται καμαρωτά τριγυρισμένο άπό τά κα- 
ταπράσινα. πεύκα! Νά... ό μεγάλος βράχος πού είχαν χαράξει τά αρχικά ψηφία των 
ονομάτων τους. Νά... ή καλή τους έκκλησούλα, πού είχαν όρκιστή αιώνια πίστι καί 
άγάπη... Είχαν άγαπηθή άπό μικρά παιδιά. "Οταν ακόμα πήγαιναν σχολείο. Πόσες 
χαρές έκανε όταν τύχαινε νά πάρη άπ’ τό μακαρίτη τον πατέρα του κανένα φράγκο. 
"Ετρεχε τότε νά τής άγοράση μιά σακκούλα καραμέλλες!! Μαζί υστέρα δούλεψαν 
στο ίδιο ’Εργοστάσιο. ’Εκείνος γιά νά συντηρήση τή φτωχή του μάννα, καί κείνη 
τή δική της. Νά καί τό μικρό καφενεδάκι πού την περίμενε τά βράδυα. Την έβλεπε 
τότε νά έρχεται άνάλαφρη σάν πεταλουδίτσα μέ άνεμισμένες τις καστανές της μπού- 
κλες.

Μιά μέρα, κάποιος φίλος του, είχε την ιδέα νά μπαρκάρουν σ' ένα καράβι 
πού πήγαινε στην ’Αμερική.

«’Έ χω  έγώ τό μέσον, τού είχε πή. Θά πάμε νά εργαστούμε σέ κάποιον συγ
γενή μου. Θά κάνουμε λεφτά!!»

Εΐπε τη γνώμη του στην καλή του, κ ι’ εκείνη έπεσε κλαίγοντας στην αγκα
λιά του.

«Νά φύγης; Νά.,.σέ χάσω!»
«Θά πάω γιά τό καλό μας. Κι’ υστέρα θάρθω νά παντρευτούμε».
Είδε κ ι’ έπαθε ώσπου νά πείση τις δυο γυναίκες. Στο τέλος τό κατώρθιοσε. 

Κι’ ένα πρωί τό καράβι τον έπαιρνε μακριά άπό τά δυο άγαπημένα του πρόσωπα.......
Καί τά χρόνια κυλούσαν. ’Έφυγε ό πρώτος χρόνος. "Υστερα ό δεύτερος κι’ ό 

τρίτος. Ή  μόνη του παρηγοριά ήταν ή δουλειά του καί τά γράμματα των δυο άγα- 
πημένων του υπάρξεων. Ό  φίλος του έν τω μεταξύ είχε παντρευτή μέ μιά πλούσια 
άμερικανίδα. Καί κείνος; ε κ ε ί ν ο ς  έμενε πιστός πάντα στην άγάπη του!

Καί... νά.,.πού σιγά-σιγά τά γράμματα τής άγαπημένης του όλο καί άραιω- 
ναν, ώσπου σταμάτησαν εντελώς. Πήγε νά τρελλαθή άπ’ τον πόνο ! !

Ά π ’ ένα γράμμα τής μάννας του έμαθε π<»ς κείνη ήταν άρρωστη. ’Ακολούθησε 
μετά ένα άλλο γράμμα. "Ενα γράμμα πού θά τον έρριχνε στον τάφο άν δεν είχε τον 
πιστό του φίλο νά τον συγκρατήση. Έ  κ ε ί ν η, πού τόσο είχε άγαπήσει, είχε πε- 
θάνει! Δέν υπήρχε πιά στη ζωή! Τώρα δούλευε άνόρεχτα. Γιά ποιόν νά δούλεψη; 
Τή φτωχή του μάννα; πόσο θά ζοΰσε; Γιά τον εαυτό του; άστεΐο πράγμα!! Τί νά 
τά κάνη τά λεφτά χωρίς εκείνη. Κάποτε τού πέρασε ή σκέψι νά μή γυρίση πεια στον 
τόπο του. Μά τό γράμμα τής φτωχής του μάννας τον κλόνισε.

«Δέ νοιώθω καλά γιέ μου» τού εϊχε γράψει. «Γ ι’ αύτό πρέπει νά έρθης τό 
γρηγορότερο». "Α χ! καί νά την εΐχε κοντά του! Νά πέση στή στοργική της αγκαλια 
καί νά κλάψη ! νά κλάψη πολύ!!....

Μάννα! ! σύ πού είσαι πιο δυνατή άπ’ όλες τις άγάπες! Σύ μόνο ξαίρεις νά 
παρηγορής καί νά ώμορφαίνης όλη τή πλάση μέ τήν στοργική πνοή σου ! ! ! "Ενα 
μόνο δέ μπορούσε νά καταλάβη. Γιατί μόλις ήρθε βιάστηκε ν’ άλλάξουν κατοικία; 
Κι’ έπειτα, ήταν καί κάτι άλλο. "Οταν τής ζήτησε νά τού δείξη τον τάφο της, τού 
φάνηκε πώς χλώμιασε, πέος τής ήρθε σάν ζάλη, καί στηρίχτηκε άπ’ τό πρεβάζι τού 
κρεβατιού νά μή πέση ! ! "

«Δέν... δέν ξαίρο^ γυιέ μου», τού είχε πή μέ κομπιασμένη φωνή. «Δέν μπό
ρεσα νά.,.πάω μέχρι τον τάφο της. Οΰτε τότε...ούτε...ούτε ποτέ!!»

"Ολα αύτά, τού φαίνονταν λίγο παράξενα. Μά πάλι τάρριχνε στήν ιδιοτροπία 
εκείνη πού καταλαμβάνει τούς άνθρώπους μόλις γερασουν...
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—Καί ό καιρός πέρνα. Του Γερο-χρόνου τά παιδιά περνούν ένα-ένα δίπλα μας 
-κι’ άφού κάνουν τή μεγαλόπρεπη έμφάνισί τους, υστέρα χάνονται π ίσω  απ’ τό μαγικό 
-πέπλο του πατέρα τους.

—Νά ό Αύγουστος, μέ τό ηλιοκαμένο του πρόσωπο, πού μας φέρνει τή μεγάλη 
-γιορτή τής Παρθένου ! Νά ό Σεπτέμβρης. Μαζί μέ τον επιστήθιο φίλο του τον τρύγο !

Νά ό Όκτώβρης κι’ ό Νοέμβρης, πού παίζουν κυνηγητό μέ τά ξερά φυλλαράκια 
των δέντρων ! Νά ό Δεκέμβρης, πού μάς μαζεύει γύρω στή σόμπα, καί μάς δείχνει 
τή Φάτνη των άλογων πού γεννήθηγε τό Θειον Βρέφος!! Νά ό Γεννάρης πού μά.ς 
χαρίζει τον "Αη-Βασίλη μέ τά δώρά του!! Νά ό άνάπηρος Φλεβάρης μαζί μέ τον 
Μάρτη, πού μ,ά.ς στολίζει με μυγδαλιές όλη τήν πλάσι! Νά κ ι’ ό λουλουδένιος Ά -  
-πρίλης συντροφευμένος άπ’ τον έρωτιάρη Μάη, πού μάς φέρνει τή 'Ιερή Πασχαλιά! 
Καί μετά,.,ό ’Ιούνιος μέ τή Θεία Άνάληψί Του.

Παραμονή τής Άναλήψεως ήταν λοιπόν καί τότε.,.Μιά γλυκειά εύωδιά άπό 
λουλούδια, αρωματίζει όλη τή φύσι. Είναι ένα σούρουπο γλυκό. "Ενα σούρουπο, πού 
•ό ήλιος χάνεται πίσου ά π ’ τό βουνό, γιά νά παραχωρήση τή θέσι του στο χλωμό 
φεγγάρι. Ξαπλωμένος 6 νέος σέ μια πολυθρόνα, έχει αφήσει τή σκέψη του νά πλα- 
νιάται σάν φάντασμα, γύρ<υ άπ" τή περασμένη του ζωή. Πιο κεΐ, ή καλή του μάννα 
-προσπαθεί ν’ άνάψη τήν 'Ιερή καντήλα, πού κρέμεται στήν εικόνα τής Παρθένου. 
’Έξαφνα κάποιος χτυπά τήν πόρτα τους.

Θά είναι καμμιά γειτόνισσα, ψιθυρίζει ή γερόντισσα καί τραβά προς τήν 
πόρτα μέ συρτό βήμα. Μόλις τήν άνοιξε έκανε δυο βήματα προς τά πίσα> παραξε- 
-νεμένη. ’Απέναντι της στεκόταν ένας μελαχροινός νέος μέ αστυνομική στολή.

«Σύ είσαι ή κυρά Γιαννούλα;» τή ρώτησε ευγενικά.
«Ναι παιδάκι μου εγώ είμαι»
«Θέλω τόν γυιό σου. Μέσα είναι;». Παραξενεύτηκε ή γρηοΰλα.
—Τί νά τόν θέλη...; 'Ο αστυνομικός σάν νά κατάλαβε.
«Γιά καλό τόν θέλω», τής είπε γελώντας.
--■«Περάστε», τού είπε καλοκάγαθα ή κυρά-Γιαννούλα.
Έρριξε ό αστυνομικός μιά ματιά γύρω του, καί υστέρα ρώτησε τό νέο που 

-τόν κυττοΰσε περίεργα.
«Σύ είσαι ό Λάμπρος;»
«Ναί, κυρ-Άστυνόμε μου». Τοϋδειξε μιά καρέκλα. Πήρε κι’ αυτός άλλη μιά, 

:καί κάθησε απέναντι του.
«Έρχομαι άπό... τή Μάρθα»,του είπε κυττάζοντάς τον στα μάτια.
Πετάχτηκε ό νέος άπ’ τή καρέκλα του, σάν νά είχε δεχτή ένα γερό τσίμπημα. 

Στο πρόσωπό του άπλώθηκε μιά χλωμάδα θανάσιμη.
« Ά ... άπό.,.τή Μάρθα, είπατε; άπό.,.τή Μάρθα;»... "Ενα πνιχτό γέλοιο που- 

μοιαζε περισσότερο μέ σπαραγμό βγήκε άπό τά χείλη του.
«Καί...καί... τί δουλειά έχετε σεις μέ τούς πεθαμένους;...»
’Αναπήδησε τώρα κι’ ό άστυνομικός μέ τή σειρά του άπ’ τή καρέκλα,
«Μέ... πεθαμένους είπατε; Μά ή Μάρθα δέν είναι πεθαμένη. Ζή!» Κ ι’ επειδή 

τόν έβλεπε σέ μιά τόσο μεγάλη αμηχανία, πήρε τήν καρέκλα του, καί τον πλησίασε 
.ακόμα πιο κοντά.

«’Ακούστε με καί θά μέ καταλάβετε, άρχισε τότε., μέ ευγένεια καί κατανόηση.
«Χτές βράδυ, παρουσιάστηκε στο Τμήμα μιά κοπέλλα. Ζήτησε νά δή τόν 

’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας καί τήν έφεραν σέ μένα. Τό πρόσιυπό της ήταν χλωμό 
καί οί κύκλοι κάτω άπό τά μάτια της έδειχναν πέος θά είχε κλάψει πολύ. Παρ’ όλη 
τήν άνυπόφορη ζέστη τής βραδυάς, τήν ένοιωθα άπέναντί μου νά τρέμη σάν σπουρ- 
-γιτάκι, πού τού είχαν κόψει τά φτερά καί δέ μπορούσε νά πετάξη γιά νά βρή τή 
θαλπωρή μιάς ζεστής φωλίτσας. Τής έδειξα ένα κάθισμα καί τήν κύτταξα προσε-
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χτικά. Που το είχα ξαναδή αύτό τό χλωμό κορίτσ ι;!!! Και τότε θυμήθηκα.
Σύ δεν είσαι, τής λέοη ή Μαρθούλα ή κόρη τής μακαρίτισσας τής κυρα-Χρύ— 

σας;. Θυμήθηκα πώς κάποτε είχα βοηθήσει τή φτωχή της μάννα. Τής είχα βγάλει. 
μιά άδεια, για νά πουλά ζαχαρωτά έξω άπ’ τό Σχολείο τής γειτονιάς της. Ναι,, 
μοΰ είπε καί αναλύθηκε σέ λυγμούς. Σηκώθηκα τότε έπάνω συγκινημένος απ’ τό 
σπαραγμό της καί τής μίλησα στοργικά.

«’Έ λα τής είπα. Μή κλαϊς. Πές μ.ου μόνο σέ τί μπορώ νά σέ βοηθήσω».
Μέ μεγάλη προσπάθεια άνασήκωσε τό κεφάλι της καί μέ χαμηλωμένα μάτια, 

άρχισε:
—«’Αγαπούσα κάποιο νέο μά είμαστε πολύ φτωχοί καί δέ μπορούσαμε νά παν

τρευτούμε. "Ωσπου εκείνος, αναγκάστηκε νά ξενητευτή για ν’ άποχτήση χρήματα,, 
γιά την εύτυχία καί των δυό μας. Πέρασε πολύς καιρός μέ φλογερά καί αισιόδοξα 
γράμματα. "Ωσπου... ώσπου βρέθηκε κείνος!!!!

«Ποιος κείνος;»
«Νά... ό άλλος, μοΰ είπε ντροπιασμένα.
«Καί λοιπόν;»
«Ή ταν ωραίος. Πολύ κομψά ντυμένος. Καί μέ τρόπους πού σέ σκλάβωναν. 

Μέ θάμπο^σε μέ μερικά μπιζού καί...παρασύρθηκα». Σιωπή απλώθηκε σ’ όλο τό 
γραφείο. Εκείνη φαίνονταν πολύ συλλογισμένη. Κι’ -ύστερα, σαν νά πήρε μια από
φαση εξακολούθησε σταθερά:

—«Τί τά θέλετε κύριε ’Αστυνόμε. Αύτό τό λαμπερό χρυσάφι, πάντοτε παρα
σύρει... άσχετα άν στά βάθη του κρύβη τον όλεθρό καί τήν καταστροφή. "Οταν αργό
τερα έφυγε γιά τήν Πατρίδα του, τή Θεσσαλονίκη, μέ πήρε καί μένα μαζί του μέ 
τήν ύπόσχεσι.πώς θά μ’ έκανε γυναΐκά του. ’Αργότερα κατάλαβα σέ τί φριχτό λάθος; 
είχα πέσει, νά τον πιστέψω. Κύτταξε νά μέ παρασύρη σέ διάφορες ύποπτες δουλειές ! ! 
Καί σιγά-σιγά, χωρίς νά τό καταλάβω, πλησίασα όλο εκείνο τό πλήθος πού λέγεται 
υπόκοσμος. Δέν ήθελα παρά δυό σκαλοπάτια καί θά έπεφτα γιά πάντα στον πυθμένα 
του ! ! Μόλις έφτασα μέχρις εκεί, κύτταξα προσεχτικώτερα τήν άβυσσο. Καί τότε 
είδα ένα πελώριο γίγαντα, πού έμοιαζε φεΐδι μό πύρινη ρομφαία, έτοιμο νά μου δη- 
λητηριάση δλο τό είναι μου μέ τό φαρμακερό του κεντρί. Θυμήθηκα τότε μετανοιω- 
μένη την παληά μου αγάπη, καί έκλαψα πικρά.

’Από κάποια φίλη μου έμαθα πώς ο καλός μου είχε γυρίσει κι’ ότι μέ θεω
ρούσε πεθαμένη. Σκέφτηκα νά τήν άφήσω μέ τήν έντύπωσι αύτή. Μά ή επιθυμία 
νά τον ξαναδώ, μοΰ βασάνιζε τήν ψυχή ! ! Κ ι’ ένα πρωί, κατώρθωσα νά ξεφύγω άπ’ τή 
λάσπη αύτή, πού κι’ άν φαίνεται χρυσωμένη, δμιος στο βάθος της είναι ένας άπαίσιός 
βούρκος. "Ερχομαι σέ σάς νά μέ βοηθήσετε», μοΰ είπε ξεσπώντας πάλι σ’ ένα πνι
γμένο σ’ άναφυλητά κλάμμα.

«Ελάτε... συγχωρέστε την, τού είπε παρακλητικά ό 'Ύπαστυνόμος. Δέ νύπάρχει. 
πιο γλυκειά, πιο ιερή πράξι άπ’ τή συγγνώμη. Πρέπει.. Άπό©ασι χρειάζεται κι’ 
ύστερα δλα τακτοποιούνται. Νέοι είστε, ή ζωή είναι δική σας. Λίγο θάρρος κι’ όλα 
θά πάνε καλά».

"Ανοιξε τό στόμα του ό νέος κάτι νά πή. Μά έννοιωθε νά τού έχη κοπή ή μιλιά. 
"Ολ’ αύτά τά νόμιζε ένα όνειρο έφιαλτικό, πού τό γεννούσε ή άρρωστημένη φαντασία 
του. Νόμιζε πώς ο 'Υπαστυνόμος ήθελε νά παίξη μέ τον πόνο του. Σήκωσε τό βλέμ
μα καί κύτταξε τήν καλοκάγαθη μάννα πού καθόταν σέ μιά γωνιά μαρμαρωφιένη.

«Γιατί μοΰ έκρυψες τήν άλήθεια;» τή ρώτησε  μέ παράπονο.
Τον πλησίασε ή γρηούλα καί τον χάίδεψε τρυφερά.
«Φοβόμουν γυιέ μου, τού είπε, ένω τά δάκρυα σχημάτιζαν μικρά αύλάκια 

στις βαθειές της ρυτίδες. ’Έτρεμα μήπως σού έκανε περισσότερο κακό ή σκέψις, 
ότι αύτή βρισκόταν σ’ άλλη αγκαλιά... ’Έπρεπε κάτι νά σού γράψω, γιά νά δίκαιο-
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λογήσω τή στάσι της άπέναντί σου. Προτίμησα, λοιπόν νά στην παρουσιάσου πεθα
μένη καί...πιστή, παρά ζωντανή καί... άπιστη. ’Ή ξαιρα πόσο την αγαπούσες!!!

«Γι’ αύτό §έν μου έδειχνες τον Τάφο της; Γ ι’ αύτό;...»
«’Έλα, τον διέκοψε ό Ύπαστυνόμος. Τί τά θέλεις τώρα αύτά; Μιά είναι ή ου

σία. Νά την συγχωρήσης !!!»
«Καί τώρα που είναι;»
«Στο σπίτι μου. Μαζί μέ τή γυναΐκά μου».
Σήκωσε ή φτωχή μάννα τό ροζιασμένο της χεράκι καί του χαΐδεψε τά μαλλιά. 

«Συγχώρεσέ τη γυιέ μου. Σέ παρακαλώ κι’ εγώ. 'Η  μαννούλα σου. ’Έλα...πού... 
νάχης τήν ευχή μου! !... Σώστη άπό την τελική καταστροφή».

Τό πρόσωπο του νέου συσπάσθηκε άπ’ ένα δυνατό πόνο. Ή  άγανάχτησι τού 
έπνιγε τό λαιμό. 'Η  διαγωγή της τον πλήγωσε περισσότερο άπό τό θανατά της. 
Αύτή... αύτή... νά του φερθή έτσι πού γιά χάρι της...

« Ά  φ ή σ τ ε μ ε , φώναξε μέ φωνή πληγιυμένου ζώου. Δέ θέλω νά τήν ξαίρω... 
Σηκώθηκε ό Ύπαστυνόμος καί πήρε τό καπέλλο του.

«Σκέψου πάλι καί εδώ είμαστε», τοϋ είπε ήρεμα μ’ όλη τήν ανεξάντλητη κα- 
λωσύνη του.

’Άνοιξε τήν πόρτα κι’ έφυγε στή νύχτα. Τά βήματά του άκούγονταν βαρειά, 
άργά, σταθερά, ν’ αντηχούν μέσα στο σκοτάδι...

Ά νοιξε ή γρηούλα τήν αγκαλιά καί τον έπνιξε στα πελάγη της.
«Συγχώρεσέ την παιδί μου!! Σ ’ όρκίζου στήν ψυχή τού πατερούλη σου...»
Τό πρόσωπο τοϋ νέου, ημέρεψε μονομιάς.
Μ’ ένα πήδημα βρέθηκε στο δρόμο. Λίγο πιο κάτω, στή γωνιά, είδε τον Ύ πα- 

στυνόμο νά βαδίζη μέ βήμα άργό.
«Κυρ-Άστυνόμε..., τού είπε λαχανιασμένος. Πές της... πές της...»
«Νά έρθη έ;; Μπράβο!, έτσι μπράβο! Αύριο όλα θά πάνε καλά», τοϋ είπε 

κείνος, ένθουσιαμένος άπό εύχαρίστησι, χτυπώντας τον προστατευτικά στον ώμο.
—Πέρασε καιρός. Καί τά παιδιά τοϋ γερο-Χρόνου, έκαναν γιά κάμποσες 

φορές ακόμα τήν μεγαλόπρεπη έμφάνισί τους. Περνούσαν ένα-ένα άπό κάποιο καλο- 
φτιαγμένο σπιτάκι προς τό Μοσχάτο, καί έφευγαν γιά νά ξαναγυρίσουν καί πάλι μέ 
περισσότερο κέφι όταν θά ξαναρχόταν ή σειρά τους. Κάποτε ένα παιδί τοϋ γερο- 
Χρόνου ό χιονισμένος Δεκέμβρης, φάνηκε πιό περίεργος άπ’ τ ’ άλλα του τά άδέρφια. 
Είχε σταθή έξω άπό τό σπιτάκι καί μέ τις μύτες των ποδιών του άνασηκωμένες, 
προσπαθούσε νά περιεργαστή τό έσωτερικό,

Καί τότε, είδε μιά γρηούλα μέ τά γυαλάκια της σκυφτή στο πλέξιμό της, 
νά λέη τό παραμύθι τής κοκκινοσκουφίτσας στά δυο παχουλά έγγονάκια της, ενώ 
οί σπίθες άπ’ τή σόμπα πετοΰσαν σ’ ένα χαρούμενο ρυθμό. Δίπλα σέ κάποιο τρα
πέζι, ένας νέος μέ μιά νέα παίζουν χαρτιά καί κυττάζονται τρυφερά στά μάτια....

—Καί ό γερο-Χρόνος, όλο καί στήνει πιό πολύ τον τρελλό του χορό κρατώντας 
σφιχτά άπ’ τό χέρι τούς δώδεκα λεβέντες του.

ΤΕΛ ΟΣ



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο. ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΈκΟεσις ’Αστυνόμου Β' κ . I . Κ Ο Ρ Ρ Ε  

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1953 
. "Αλμα Πένταθλον

Είς ΰψος : 1) Πολίτης Κ. 1.80 μ., 2) 
Γυφτάκης Δ. 1.75 μ., 3) Κουμουνδοΰ- 
ρος 2. 1.70 μ., 4) Πανίτσας Κ. 1.70 μ., 
5) Μαχαίρας Ν .. 1.65 μ., 6) Ζαφείρης 
Γ. 1.80 μ.
Εις μήκος : 1) Κούκης Η. 6.50,5 μ.,
2) Κόρμαλης Λ. 6.33 μ., 3) Πανίτσας 
Κ. 6.21 μ., 4) Μαχαίρας Ν. 6.17 μ., 
5) Κουμουνδοΰρος Δ. 6.09 μ., 6) Παπα- 
βασιλείου Α. 6.06 μ., 7) Γυφτάκης Δ. 
6.04 μ., 8) Παπαγεωργίου Δ. 5.71 μ., 
9) Ντόντος Κ. 5.60 μ.., 10) Σιάγκρης 
Π. 5.33 μ.
Είς τριπλοΰν: β) Κουμουνδοΰρος Δ.
13.86 μ., 2.) Ζαφείρης Γ. 12.92 μ.,
3 ) Σιάγκρης Π. 12.66 μ., 4) Ντόντος Κ. 
12.06 μ.
’Επί Κοντω : 1) Ντόκος Γ. 3.50 μ.,
2) Πανίτσαε Κ. 3.20 μ., 3) Γυφτάκης 
Δ. 3 μ.

Δισκοβολία
Έλευθέρα: 1) Τρουλλινος Ε. 36.16 μ., 
2) Γυφτάκης Δ. 35.04 μ .,3 ) Παπαγεωρ- 
γίου Δ. 31.79 μ., 4) Βρεττός I. 31.10 μ., 
5) Κοντός Δ. 3.0.40 μ.., 6) Ντόκος Γ. 
29 μ., 7) Πανίτσας Κ. 26.41 μ., 8) 
Κόρμαλης Λ. 26.38 μ.
Ελληνική: Τρουλλινος Ε. 32.90 μ.

Σφαιροβολία
1) ΤρουλλινόςΈ. 12.95 μ., 2) Σταυρό- 
πουλος Σ. 10.72 μ., 3) Κοντός Δ. 10.70
4) Γυφτάκης Δ. 10.30 μ. 5) Πανίτσας 
Κ. 9.37 μ.

’Ακοντισμός
1) Παπαγεωργίου Δ. 59.08 μ., 2) Πα
παγεωργίου Α. 52.88 μ., 3) Ζαφείρης 
Γ. 48.31 μ. 4) Γυφτάκης Δ. 42 μ., 5) 
Πανίτσας Κ. 40.52 μ., 6) Ντόκος Γ. 
38.45 μ., 7) Βασιλάκης Γ. 38.40 μ ., 
8) Κόρμαλης Λ. 32.20 μ.,

Σφαιροβολία
Τρουλλινος Ε. 46.08 μ.

1) Κόρμαλης Λ. βαθμοί 2.141 (Ν.Φ.
βαθμ .). Κατετάγη (4ος είς τό Πανελλή
νιον Πρωτάθλημα Πεντάθλου, έτους 
1953, μέ τάς έξης έπιδόσεις:
Μήκος 6.33 μ. Άκόντιον 32.20 μ. 
Δίσκος 26.38 μ. 1.500 μ. 4 .'42"4.
2) Παπαγεωργίου Δ. βαθμοί 2.043 
(Ν.Φ,Β ). Κατετάγη (5ος) είς τό Πα
νελλήνιον Πρωτάθλημα Πεντάθλου, έ'τους 
1953, μέ τά έξης επιδόσεις :
Μήκος 5.7β μ. ’Ακόντιον 59.08 μ. 
200 μ., 26"8. Δίσκος 31.79 μ. 1.500 μ. 
5 '1 5 'Ί .
3) Γυφτάκης Δ. βαθμοί 1.804 (Ν.Φ.Β.). 
Κατετάγη (7ος) είς τό Πανελλήνιον 
Πρωτάθλημα Πεντάθλου, έτους 1953, 
μέ τάς έξής επιδόσεις :
Μήκος 5.86 μ. Άκόντιον 42 μ. 200 μ. 
25” . Δίσκος 34 μ. 1.500 μ. 5 '25"3. 

Δ έκαθλον

1) Πανίτσας Κ. βαθμοί 2.978. Κατετάγη
(2ος) είς τό Πανελλήνιον Πρωτάθλημα 
Δεκάθλου έτους 1953, μέ τάς έξής επι
δόσεις :
1ης ημέρας. 100 μ. 12"1. Μήκος 5.96 μ. 
Σφαίρα 9.37 μ. "Υύος 1.60 μ. 400 μ. 
57” 3.
2ας ήμέρας: 110 μ. έμπ. 18” 2. Δίσκος 
26.40 μ. Κοντίΰ 3.10 μ. Άκόντιον 0. 
52 μ. 1.500 μ. 5Ό 1"4.
2) Γυφτάκης Δ. βαθμοί 3867. Κατετάγη 
(3ος) είς τό Πανελλήνιον Πρωτάθλημα 
Δεκάθλου, έτους 1953, μέ τάς έξής επι
δόσεις :
1ης ήμέρας: 100 μ. 12"3, Μήκος 5. 65μ. 
Σφαίρα 10.30 μ. 'Ύψος 1.70 μ. -400 
μ. 56” 6..
2ας ήμέρας: 110 μ. έμπ. 20” 6.. Δίσκος 
34 μ. Κοντω 3 μ. Άκόντιον 40.01 μ. 
1.500 μ. 5' 19".
3 ) Κόρμαλης Λ. Μετέσχε μόνον είς δύο
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αγωνίσματα: 400 μ. 54" 1.500 α. 4' 
42".

Ά σ τ υ υ . Ά θ λ η τ . Πεπραγμένα 1953
Α ) Τριεθνεΐς ’Αγώνες Στίβου, τελεαθέν- 
τες έν Άθήναις τήν 28 και 19-6-1953. 
Μετέσχον καί οί αστυφύλακες άθληταί 
Σίλλης καί Κόρμαλης 400 μ. καί 4Χ 
400 μ.
Β) ’Αγώνες Στίβου ’Εθνικών ομάδων 
Ελλάδος—Αίγυπτου, τελεσθέντες έν ’Α 
λεξάνδρειά, τήν 11 καί 12-7-1953. 
Μετέσχον καί οί αστυφύλακες—άθληταί 
Σίλλης Β. 200, 400 καί 4X400, καί Κόρ
μαλης 400 καί 4X400. Ή  Ε λληνική Ε 
θνική Ό μάς εις τήν Σκυταλοδρομίαν 4Χ 
400 μ. δπου συμμετείχαν καί οί δύο 
άστυφύλακες κατέρριψε τήν εθνικήν μας 
έπίδοσιν.
Γ ) Διεθνείς Στρατιωτικοί ’Αγώνες Σ τ ί
βου (C .S.M .) τελεσθέντες έν Βρυξέλλαις 
Βελγίου, τήν 24 καί 26-7-1953.

Μετέσχον καί οί άστυφύλακες—άθληταί: 
Σίλλης, Κόρμαλης καί Τρουλλινός.
Ό  Σίλλης, τερματίσας ·2ος εις τον δρό
μον 400 μ., έδημιούργησε νέαν ’Εθνι
κήν Ελληνικήν έπίδοσιν, μέ τον άρι- 
στον χρόνον 48" 2.
Δ ) Ό  Σίλλης έξεπροσώπησε τά έθνικά 
μ.ας χρώματα, εις τούς διεξαχθέντας έν 
Κωνσταντινουπόλει τήν 1 καί 2-8-53 
διεθνείς ’Αγώνας Στίβου έπιτυχώς.
Ε ) Σ Τ ' Πανελλήνιοι ’Αγώνες ’Ενόπλων 
Δυνάμεων τής 26-8-1953.
Εις τά άγωνίσματα Στίβου ή ’Αθλητική 
Ό μάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπέ- 
τυχε Α νίκας 4, Β νίκας 1, Γ νίκας 5, 
Δ νίκας 4 καί Ε νίκας 4.
Σ Τ ) Έλληνογεομανικοί ’Αγώνες Σ τί
βου τελεσθέντες έν Άθήναις τήν 9 καί 
10-9-1953 εις Στάδιον.
Μετέσχον καί οί άστυφύλακες—-άθληταί 
Κουμουνδοϋρος, Σίλλης καί Κόρμαλης.

ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1954
Δρόμος

100 μ. : 1) Κόρμαλης Λ. 11"2, 2) 
Σίλλης Β. 11"5, 3) Παπακωνσταντίνου 
Πρ. 11"6, 4) Διαμαντής Α. 11"7.
200 μ. : 1) Σίλλης Β. 22"2, 2) Κόρμα
λης Λ. 22"7, 3) Παπακωνσταντίνου 
Πρ. 24".
400 μ.: 1) Σίλλης Β. 48"4, 2) Κόρμα
λης Λ. 50" 1, 3 )Παπαδόγιαννης Μ. 53"1,
4) Κωτσαύτης Δ. 53"3, 5) Άναστασό- 
πουλος Α. 53"6.
500 μ. : Σίλλης Β. Τ 07" (Έλλην. Ρε
κόρ ).
800 μ.: 1) Σίλλης Β. 1'54"5, 2) Κω
τσαύτης Δ. 2Ό 3"3, 3) Παπαδόγιαννης 
Μ. 2 '06", 4) Κόρμαλης Λ. 2Ό6".
1000 μ.: 1) Κωτσαύτης Δ. 2 '44"4,. 
2) Σύριος I. 2 '47"4 , 3) Πολυτσέοης Ζ. 
2 '51"6.
1500 μ.: 1) Πολυτσέρης Ζ. 4 '22"2, 
2) Μουοάς Α. 4 '35".
3000 μ.': 1) Σύριος I. 9 Ί 2 " 4 , 2) Πολυ
τσέρης Ζ. 9 '33"2.
2 μίλλια ’Αγγλικά: 3215 μ . : 1) Σύριος 
I. 9 '56"4, 2) Μουράς Α. 10'31".
5.000 υ..: 1) Σύριος I. 15'50"6, 2) 
Μουράς Α. 16'35".

10.000 μ .: Σύριος I. 33'36"3.
110 μ. μετ’ έμποδίων : 1) Πολίτης Κ. 
16"2, 2) Μαχαίρας Ν. 17", 3) ΓΙανί- 
τσας Κ. 17", 4) Ζαφείρης Γ. 18"2. 
200 μ. μετ’ έμποδίων : 1) Πολίτης Κ. 
28", 2) Κόρμαλης Λ. 30"
400 μ. μετ’ έμποδίων: Άναστασόπου- 
λος Α. 62"2.
1500 μ. μετ’ έμποδίων : Σύριος I. 4 '46" 
(Έλλην. Ρεκόρ).
3000 μ. μετ’ έμποδίων : Σύριος 9 '54"2. 

Σκυταλοδρομία
4X100 μ. : Ούδέν.
4X400 μ.: Β' Ό μ ά ς ’Αστυνομίας 3' 45"6. 
Ζ' Πανελλήνιοι ’Αγώνες ’Ενόπλων Δυ- 
νάμεων 30-10-54

Ά λ μ α

Εις ύψος: 1) Πολίτης Κ. 1.84μ., 2) 
Γυφτάκης Δ. 1.75 μ., 3) Κουμουνδοϋ
ρος Δ. Γ1.70μ., 4) Μαχαίρας Ν. 1.65μ.,
5) Ζαφείρης Γ. 1.50μ.
Εις μήκος: 1) Κούκης Η. 6.65 μ., 2) 
Ντόντος Κ. 6.50μ., 3) Μαχαίρας Ν. 
6.21 μ., 4) Πανίτσας Κ. 8.8'1μ., 5) Κου- 
μουνδοΰρος Δ. 5.77 μ.
Εις τριπλοϋν : 1) Κουμουνδοϋρος Δ.
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13.99μ., 2) Ντόντος Κ. 13.89μ., 3) 
Κούκης Η. 13.46μ., 4) Παπαγεωργίου 
Δ. 13.96μ., 5) Σιάγκρης ΓΤ. 12.53μ. 
’Επί κοντώ: 1) Ντόκος Γ. 3.60μ., 2) 
Πανίτσας Κ. 3μ.

Δισκοβολία
’Ελεύθερα: 1) Γυφτάκης Δ. 34.04μ., 
2) Βρεττός I. 33μ·, 3) Παπαγεωργίου Δ. 
29.91 μ.
Ελληνική: 1) Τρουλλινός Ε. 32.37μ. 

Σφαιροβολία
1) Παπαγεωργίου Δ. 11.35 μ., 2) Σταυ- 
ρόπουλο'ς Σπ. 10.80 μ.

’Ακοντισμός
1) Παπαγεωργίου Δ. 61.29μ., 2) Παπα
γεωργίου Άνδρ. 56.06μ. 3) Ζαφείρης 
Γ. 46.28 μ.

Σφυροβολία
Τρουλλινός Ε. 44.99μ.

Ά σ τυν . Ά θ λ η τ . Πεπραγμένα 1954
Α) Πανελλήνιον Πρωτάθλημα ’Ανωμά
λου Δρόμου ’Ενόπλων Δυνάμεων, τελε
σθέν έν Άθήναις, την 28-3-54, εις Φι- 
λοθέην.

Ή  ’Αστυνομία μετέσχε διά πλήρους 
12μελοϋς όμάδος. Εις τό άτομικόν, άπο- 
στάσεως 5.000 μ., κατέλαβε τήν 3ην 
καί 6ην θέσιν, διά των αστυφυλάκων Σύ- 
ριου καί Μούρα.
Β) ’Αγώνες Στίβου ’Εθνικών 'Ομάδων 
Ελλάδος—Αΐγύπτου, τελεσθέντες έν Ά -  
θήναις τήν 8 καί 9-5-1954 εις Στάδιον.

ΙΙεριελήφθησαν καί έπτά άστυφύλα- 
κες άθληταί.
Γ ) Διεθνείς ’Αγώνες Στίβου, τελεσθέν
τες έν Βελιγραδίω, τήν 19 καί 20-6-54.

Μετέσχε καί ό άστυφύλαξ Σίλλης.
Δ ) Βαλκανικοί ’Αγώνες, τελεσθέντες 
έν Βελιγραδίω τήν 24 καί 25-9-1954.

Μετέσχον καί 4 άστυφύλακες άθληταί. 
Ε ) Διεθνές Στρατιωτικόν Πρωτάθλημα 
Στίβου τελεσθέν έν Τίλμπουργκ—
'Ολλανδίας, τήν 30 καί 31 ’Ιουλίου 
1954.

Μετέσχον καί οι άστυφύλακες άθλη
ταί Σίλλης καί Παπαγεωργίου.

'Ο  Σίλλης έτερμάτισε 2ος εις τον δρό
μον 400 μ. εις χρόνον 48"4.
Σ Τ ) Πανευρωπαϊκόν Πρωτάθλημα Σ τί
βου, τελεσθέν έν Βέρνη — Ελβετίας, 
κατά μήνα Αύγουστον έτους 1954.

Μετέσχε καί ό άστυφύλαξ άθλητής 
Σίλλης Β.
Ζ) Έλληνονορβηγικοί ’Αγώνες Στίβου, 
τελεσθέντες έν ’Αθήναις τήν 14 καί 15-9- 
1954.

Μετέσχον έπτά άστυφύλακες άθληταί. 
Η) Πανελλήνιοι ’Αγώνες Ενόπλων Δυ
νάμεων, τελεσθέντες έν Άθήναις τήν
3-10-1954 εις Στάδιον.

Εις τά άγωνίσματα στίβου μετέσχε 
καί ή Αστυνομία, οί άστυφύλακες άθλη
ταί τής οποίας, έπί συνόλου 23 άγωνι- 
σμάτων, έπέτυχον Α νίκας 7, Β νίκας 
4, Γ' νίκας 6, Δ νίκας 3, Ε νίκας 3, ΣΤ 
νίκας 1.

Ή  ’Αστυνομική Ό μάς έπραγματο- 
ποίησε τήν καλλιτέραν έμφάνισιν.
Θ) Αθλητική Ή μερίς Στίβου ’Εθνικών 
'Ομάδων Ελλάδος—’Ιταλίας, τελεσθεΐ- 
σα εις Μπάρι—’Ιταλίας, τήν 23-10-54.

Μετέσχον καί οί άστυφύλακες άθλη
ταί Σίλλης, Κόρμαλης καί Πολίτης.

(Συνεχίζεται)
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Πολλές άπό τις παλιές καί ωραίες συνήθειες, πού είχαν μέσα τους τήν πίστη 
-προς τις άνώτερες δυνάμεις, καθώς καί τη συγκινητική αφέλεια των αγνών ανθρώπων 
τού παληοϋ καλοϋ καιρού, σβύνουν σιγά-σιγά...

Άλλα οί θρύλοι καί οί παραδόσεις, οί συνήθειες καί οί δοξασίες αφήνουν οπωσ
δήποτε καί τά σημάδια, τους καί όπου ακόμη έσβυσαν τελείως. 'Η  άνάμνησίς των 
μένει ζωντανή σ’ όλους εμάς τούς παληούς Αθηναίους καί άπό γενεά σέ γενεά παρα- 
δίδεται ή αγάπη πρός'τά περασμένα καί τ ’ άξέχαστα, πού μοιάζουν σαν ψυχική όαση 
μέσα στή σημερινή Σαχάρα τού υλισμού.

Καί όσοι όμως τά λησμονούν γιά λίγο, τά άναθυμοΰνται κάθε τόσο, όταν έρ- 
χωνται ώρισμένες γιορτές καί ιστορικές η
μερομηνίες. Μια τέτοια ημέρα είναι καί ή 
γιορτή τού Ά η  Γιάννη τής 24ης ’Ιουνίου.
Προχθές άκριβώς μέ τις φωτιές καί τά ρι
ζικάρια ξαναγυρίσαμε μέ νοσταλγία τή σκέψη 
μας στά περασμένα καί σαν σέ κινηματογρα
φική ταινία ξαναίδαμε στις παληές ’Αθη
ναϊκές γειτονιές, τις μεγάλες λαμπαδιαστές 
-φωτιές καί τις μεγάλες παρέες μέ όμ,ορφο- 
κόριτσα πού ζητούσαν νά μάθουν τήν τύχη 
τους μέ τον κλήδονα. Τό ωραίο έθιμο δέν 
έσβυσε. "Οπως έγίνετο καί άλλοτε, ό ΙΟήδο- 
νας είναι στις δόξες του στις λαϊκές ιδίως 
■συνοικίες των ’Αθηνών τό απόγευμα της πα
ραμονής τού Ά η  Γιάννη. ΓΙρός τή δύση τού 
ήλιου τά μεγαλύτερα παιδιά καί τά κορίτσια 
μέ τήν επίβλεψη των μεγάλων μάζευαν τά 
υλικά τής φωτιάς. Κάθε ’Αθηναϊκό σπίτι έ
πρεπε νά δώση κάτι, ξύλο, πάλη ο άχρηστο Ό  κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΖΕΙ 

•έπιπλο καί οτιδήποτε άλλο γιά νά καή στή
φωτιά τού Ά η  Γιάννη. ’Έπρεπε επίσης άπό όλα τά σπίτια να μαζευτούν οι «Μαηδες»} 
•δηλαδή τά μαραμένα πιά στεφάνια πού είχαν κρεμαστή από την παραμονή τής 
Πρωτομαγιάς στά μπαλκόνια ή τις έξώθυρες.

Μέ ξερά χόρτα καί μικρά ξερά κλαδιά άναβαν μόλις νύχτωνε τη μεγάλη φω
τιά σέ κάθε γειτονιά, καί κορίτσια μαζί μέ άγόρια, παρουσία και των ηλικιωμένων, 
άρχιζαν νά πηδούν πάνω άπό τις φλόγες μέ φωνές καί μέ χάχανα.

Σ ’ άλλα μέρη τής Ελλάδος πηδούσαν τή φωτιά γιά γούρι ή γιά νά φεύγουν οί 
ψύλλοι καί οί κορέοι, ή σιγά-σιγά, όπο:ις σήμερα, γιά παιχνίδι. Στήν παληά ’Αθήνα 
όμως τή φωτιά έπρεπε νά τήν πηδήσουν τρεις φορές χωρίς δυσκολία, γιά νά μήν 
άρρωστήσουν άπό θέρμες, δηλαδή άπό έλονοσία πού ήταν στις δόξες της, λόγω τού 
ότι υπήρχαν τότε στήν ’Αθήνα πολλά βαλτονέρια. Πολλά μικρά άτυχήματα γίνονταν 
μέ τά κορίτσια, πού είχαν μακριά βέβαια φουστάνια, τά όποια δέν μπορούσαν σέ 

ικαμμιά περίπτωση άπό σεμνότητα ,  νά άνασηκώσουν έστο) καί κατά ένα πόντο.
Μετά άπό τι: φιυτιές ερχόταν ή σειρά τού Κλήδονα. Ί ό έθιμο αυτό πού σέ πολ-
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λες περιοχές τής Πατρίδος μας, διατηρείται ακόμη, είναι άπό τά γνησιότερα όσο καί 
αρχαιότερα Ελληνικά μέσα μαντείας τής τύχης. Πραγματικά άπό την 'Ομηρική ακόμη 
έτεοχή, έχουμε τή μαντεία καί άπό τήν εποχή των Βυζαντινών έχουμε τό εντελώς: 
όμοιο έθιμο μέ τον Κλήδονα, πού λεγόταν «Κληδονισμός». Είναι μάλιστα απόλυτα 
βέβαιο, ότι άπό μάς τούς "Ελληνας τό έθιμο αύτό μεταδόθηκε καί στούς γειτονικούς: 
μας λαούς τούς Τούρκους, τούς Βουλγάρους καί τούς ’Αλβανούς.

Στήν παληά Αθήνα, σ’ όλες σχεδόν τις συνοικίες καί πολύ περισσότερο στις 
λαϊκές γειτονιές, άπό τις 23 ’Ιουνίου τό πρωί μαζευόντουσαν κορίτσια συντοοωιές; 
καί συμφωνούσαν σέ ποιο σπίτι μιας άπό τήν παρέα θά «άνοίγανε τον Κλήδονα». 
’Εννοείται ότι κάθε κορίτσι ήθελε έτσι για τό καλό καί άπό φιλότιμο, νά προτιμηθή 
τό δικό της σπίτι. Τελικά αν διαφιυνούσαν, άφηναν τον κλήρο ν’ άποφασίση. Τόριχναν 
δηλαδή στην τύχη. ’Απαραίτητο γιά τον Κλήδονα ήταν ένα μπακιρένιο ή άσημένιο· 
δοχείο νερού. Αύτό τό δοχείο τό γέμιζαν μέ άμίλητο νερό πού έφερνε άπό τή βρύση 
ή έβγαζε άπό τό πηγάδι τού σπιτιού ένα άγόρι ή ένα κορίτσι χωρίς νά μιλήση σέ κα
νένα. Τά κάπως εύπορα σπίτια είχαν βέβαια, τότε, πού ή ’Αθήνα είχε άρκετή λει
ψυδρία, πηγάδι στήν αύλή τους, κι’ έτσι ήταν κάπως εύκολώτερο τό παιδί ή το κο
ρίτσι νά μή μιλήση μέχρι τήν ώρα πού θά γέμιζε μέ νερό τό δοχείο όπου θά έρριχναν 
τά ριζικάρια. Μά ή άπό τό πηγάδι ή άπό τή βρύση, έπαιρνε τό νερό τό νεαρό άγόρι. 
ή κορίτσι καί οί άλλοι μέ κάθε τρόπο, μέ πειράγματα -πολύ δεικτικά, μέ τσιμπήματα., 
μέ κατάβρεγμα μέ νερό κλπ. προσπαθούσαν νά τό κάνουν νά μιλήση. Αλλά τό κο
ρίτσι ή τό άγόρι πού είχε τήν τύχη νά κουβαλήση τό άμίλητο νερό, τό έπαιρνε ζή
τημα φιλοτιμίας καί έκαμε τά άδύνατα δυνατά νά μή βγάλη μαλλιά, γιατί άλλοιώς 
θά χάλαγε ό Κλήδονας καί θά τό ζάλιζαν στις κοροϊδίες όλο τό χρόνο.

Τα κορίτσια τής συντροφιάς εν τω μεταξύ, άμέσως μετά τήν δύση τού ήλιου,, 
έστελναν στο σπίτι που θ ανοιγόταν ο Κλήδονας, άπό κάτι δικό τους άσημένιο ή 
χρυσό, ή οτιδήποτε άλλο μικροαντικείμενο, π.χ. ένα δαχτυλίδι, ένα σκουλαρίκι, μιά 
δακτυλίθρα, ένα κουμπί κ.λ.π. πού «μελετιώταν» μέ ώρισμένο όνομα. Αυτά ήσαν 
τά ριζικάρια τής καθεμιάς. "Ολα αύτά τά έρριχναν στο δοχείο μέ τό άμίλητο νερό 
και ύστερα το έκλειναν καλα με κοκκινο μανδηλι πού τό έδεναν μέ σπάγγο καί τό- 
κλείδωναν λέγοντας : «Κλειδώνουμε τον Κλήδονα μέ τ ’ "Αη Γιαννιοϋ τή  
χάρη, κ ι’ οποία έχει καλό ριζικό νά δώση νά τό πάρη».

I στερα το δοχείο αυτό τό τοποθετούσαν στον κήπο κάτω άπό τριανταφυλλιά 
ή στα κεραμίδια, για να το βλέπουν τ ’ αστέρια, καί τό πρωΐ-πρωί προτού άνατείλη, 
ό ήλιος καί τό ίδή, τό έπαιρναν καί τό τοποθετούσαν μέσα στο σπίτι όπου τό φύλα
γαν μέ προσοχή. Τό άπόγευμα πιά τής 24ης Ιουνίου, μαζεύονταν όλα τά κορίτσια, 
σε κύκλο γύρω απο τό δοχείο καί τραγουδούσαν λέγοντας : « ’Ανοίγουμε τον 
Κλήδονα μέ τ ’ "Αη Γιαννιοϋ τή χάρη, κ ι’ όποια έχει καλό ριζικό σή
μερα νά τό πάρη».

Ί οτε πια εφτανε η μεγάλη στιγμή, ή ιερή γιά τά κορίτσια τής παληάς ’Αθή
νας.Κάθε κοπελλα μέ την σειρά της έλεγε ένα δίστιχο καί ένα άγόρι έβγαζε άπό τό 
δοχείο ένα ριζικάρι. Τότε λοιπόν έβλεπαν ποιας ήτανε τό ριζικάρι καί το δίστιχο 
που είχε ειπή προηγουμένως η κοπέλλα ήταν ή τύχη αυτής πού βγήκε τό δαχτυλίδι. 
η το σκουλαρίκι. Επειτα πάλι, άλλη κοπελλα μέ τήν σειρά της, έλεγε έτσι στήν τύχη, 
άλλο δίστιχο, τό παιδί έβγαζε άλλο ριζικάρι, ήταν καί ή προφητεία γιά τήν κάθε: 
κοπελλα που συμμετείχε στον Κλήδονα. Έ κτος ομο^ς άπό τά σοβαρά δίστιχα, .υπήρ
χαν και τα αστεία, τα σατυρικά και τσουχτερά πειράγματα, πού έκαναν τις κοπέλλες 
να λιγώνονται απο τα γελοία. 1 ιατι, έτσι είναι ή ζωή. Σιγά-σιά έπαυσαν νά πιστεύουν 
όπως άλλοτε στις προβητεΐες οί κοπέλλες.

Αυτές είναι μερικες απο τις αναμνήσεις τού παληοΰ καλού καιρού, οί όποιες' 
έρχονται κάθε χρονο τετοιες μ,ερες στην μνήμη τών παλαιοτέρων ’Αθηναίων, πού νο
σταλγούν μέσα στην πολυθόρυβη σημερινή πρωτεύουσα τή γοητεία τής παληάς ’Αθήνας»
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Κυρίες τοΰ Ο. Φ. A. A., 
Υ ^ ο  ο oi ο ικογένειες  των Ά σ τυ νο - 

μικών Σάς εύγνωμονοϋν!!!
*Τπδ δοκ. Άρχιφύλακος κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ποιος κακεντρεχής είπε κάποτε δτι οί γυναίκες δεν έχουν καρδιά; Ποιος τόλ
μησε νά πή τέτοιο ψέμμα;

— · ‘ ‘ ' 1 ' ' ' ' ' ' ’ ~ ' Λνη '  ' '  νά είχα
ήσω: 
ιά ποιο 

ΓΙού ύστέ-τομεαπράγμα τις κατηγορείς; Σέ ποιόν τομέα της ζωής δεν έδωσαν τό παρόν 
ρησαν σέ αισθήματα; Μήπως είναι ψέμματα ότι αύτές έσπρωξαν μπροστά καί ένέ 
πνευσαν καί εμψύχωσαν τόσους καί τόσους Μεγάλους ’Άνδρες, πού ή μνήμη τουτους
θά μείνη στενά συνδεδεμένη μέ τά πιο υπέροχα ανθρώπινα έπιτεύγματα; Μήπως είναι 
ύέμματα ότι αύτές στέκουν άγγελοι παρηγοριάς καί όμορφαίνψέμματα 
κινδυνεύουμε νά γκρεμιστούμε

ομορφαίνουν τή ζωή μας όταν 
σέ μιάν ’Άβυσσο, δίνοντας τή μεγάλη μάχη τής ζωής;

Μήπως είναι ψέμματα ότι αύτές σάν μητέρες, σάν σύζυγοι, σάν άδελφοί θυσιάζουν 
κάθε απόλαυση γιά νά φανουν άξιες της θεσεως της; Μήπως στο μητρικό χάδι δεν 
χρεωστάμε τις πρώτες δειλές ευτυχισμένες στιγμές μας, όταν άνίσχυρα καί άδύναμα 
πλάσματα μπαίνουμε στο κατώφλι τής ζωής άπειροι αγωνιστές τής βιοπάλης της;...»

Α λλά οί γυναίκες δέν έχουν νομίζω ανάγκη συνηγόρου. Τά έργα τους μιλάνε. 
Καί λένε γ ι’ αύτές τις παράξενες, πανόμορφες ήρωΐδες πού καθένας μας κάτι τις 
χρεωστα.

Μά πιο πολύ άπ’ όλους τούς άλλους εμείς οί αστυνομικοί καί οί οίκογένειές 
μας χρεωστάμε στις γυναίκες τό παν...

Γιατί εμείς, αντιμετωπίζοντας χιλιάδες υλικά καί ήθικά προβλήματα σχετικά, 
μέ τήν μόρφωση καί τήν ανατροφή τών παιδιών μας, βρήκαμε σέ μιά γυναικεία 
οργάνωση τή στοργή, τήν κατανόηση, τη βοήθεια, την αγαπη...

Μήν πήτε ότι είμαι υπερβολικός...
Θυμηθήτε τον Ο.Φ.Α.Α.... τον άποτελοϋν κυρίες τού εκλεκτού κόσμου τής 

ποωτευούσης... Κι’ αύτές οί κυρίες άγγάλιασαν στοργικά τά παιδιά μας, όταν εμείς

ηρη την
τήν εκπαίδευση, τήν τέχνη...

Ό  Ο .Φ .Α .Α .!!! Σέ στάση προσοχής ας άποτίσουμε φόρο τιμής κΓ εύγνω- 
μοσύνης στις κυρίες πού τον αποτελούν και που έχουν κερδίσει με τα έργα τους την- 
παντοτεινή μας άγάπη...

Ό  Ο.Φ.Α.Α. λοιπόν ώργάνωσε τό απόγευμα τής Παρασκευής τήν πρώτη 
’Ιουνίου μιά σεμνή άξέχαστη γιορτή, στο Μορφωτικό Κέντρο του στήν οδόν Κολο- 
κοτρώνη, γιά τή λήξη τών μαθημάτων του τής εφετεινης περιόδου...

Τήν παρακολούθησα αύτήν τήν γιορτή κι’ άναπολώντας τις στιγμές πού πέ
ρασα στήν κομψή σάλλα τοΰ Κέντρου, αίστάνουμαι τόση γαλήνη καί εύτυχία μαζί...

Θυμάμαι συγκινημένος τήν θαυμάσια διακοσμημένη αϊθουσά του, όπου επι
κρατούσε μιά ζεστή, φιλόξενη, χαρούμενη, άτμόσφαιρα, καθώς είχε συγκεντρωθή 
τόσος κόσμος... Θυμάμαι τό λόγο -τής Κας Προέδρου, τά ευτυχισμένα χαμόγελα
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των παιδιών, τά χειροκροτήματα των παρευρεθέντων, καί νοιώθω -την άνάγκη νά 
ομολογήσω δτι έζησα διαλεχτές στιγμές κοντά τους...

Μ’ ένα γλυκό, μελλωδικό τροπάριο, ποΰψελνε ή χορωδία των παιδιών, άρχί- 
νησε η αλησμόνητη έκείνη γιορτή... Κι’ ήταν αυτό τό τροπάριο μια ευχαριστήρια 
δέηση των μαθητών νά προστατε.ύη τις εύγενικές κυρίες τοϋ Ο.Φ.Α.Α., πού μέ τόση 
πίστη δίνουν την χριστιανική αύτή μάχη για τά παιδιά τών αστυνομικών...

Κι’ ήταν οί φωνές τών παιδιών τόσο ζεστές. ’Έκαιγαν. "Ενας πύρινος παλμός 
αργοσάλευε μέσα τους...

Κι’ ύστερα μια χαριτωμένη μαθήτρια, ή Κ. ΓΤαπαϊωάννου, πλημμυρισμένη 
συγκίνηση κ ι’ εύλάβεια μαζί άφησε νά ξεχυθή ολόκληρη ή εύγνωμοσύνη τών παι
διών μας προς τις Κυρίες τού 'Ομίλου πού «συμπόνεσαν τούς άστυνομικούς» καί 
«κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες καί κόπους καί θυσίες, ύπό τις σημερι
νές δύσκολους περιστάσεις διά τήν εύόδωσιν τοϋ ύψιστης σημασίας κοινωφελούς 
έργου τοϋ Ο.Φ.Α.Α...» πού «έδωσε τήν εύκαιρία σέ κάθε άστυνομική οικογένεια νά 
μορφώνεται δωρεάν, νά μαθαίνη ξένες γλώσσες νά παίρνη ένα πολύτιμο επαγγελμα
τικό εφόδιο μέ το δίπλωμα Κοπτικής—Ραπτικής» καί πού «πρόσφερε ιδεώδεις άνέ- 
σεις με τήν παιδική Στέγη Έκάλης γιά τήν υγεία, αναψυχή καί έκπαίδευση τών παι
διών τών αστυνομικών...»

Μέ επιδείξεις ποιημάτων στη Γαλλική γλώσσα συνεχίστηκε τό πρόγραμμα... 
μέ τις μαθήτριες Φλώρα Δακτυλίδη, Γεωργία Μαυρουδέα, Μάγδα Γεωργακοπού- 
λου, ’Αγγελική Μουμούρη, Ειρήνη Φαφουλάκη, Παναγιώτα Κιντή, Ντίνα Μπαλή 
και τον μαθητή Κωνσταντίνο Καλαθάκη... Καί τόσο άψογη προφορά!!!... πόσο 
χρήμα στον τόνο τής φωνής!!!... πόση άπταισθη έπιδεξιότης!!!... Θαρρείς καί τά 
μικρά αύτά παιδιά ήταν γεννημένα καί μεγαλωμένα στή Γαλλία καί πρόφεραν άνετα 
τή μητρική τους γλώσσα... Καταπληκτική ήταν ή πρόοδός τους... ’Αξίζει κάθε έπαι
νος στούς Καθηγητάς τους... ’Έχουν σύστημα, μεταδοτικό, μά προ παντός πίστη 
καί όρεξη...

..."Ίστερα ή μαθήτρια Ευγενία Κολλύρου απήγγειλε τόσο πειστικά καί επι
δέξια ένα ωραιότατο, αύτοσχέδιο, ευχαριστήριο ποιηματάκι προς τις κυρίες 
τοϋ Ο.Φ.Α.Α., καί καταχειροκροτήθηκε...

...Ίον λόγο πήρε στή συνέχεια ή Κυρία Προέδρου πού μέ δύο λόγια άπεκά- 
λυψε τό μεγαλείο τής ψυχής της καί περιέγραψε άπλά τή δράση τοϋ 'Ομίλου στο 
χρόνο πού πέρασε.

’Από τό σύντομο αύτό χαιρετισμό τής Κυρίας Προέδρου μάθαμε ότι οί εργα
σίες τοϋ Ο.Φ.Α.Α. γιά τήν οικοδομική επέκταση τής παιδικής Στέγης στην Έκάλη . 
κοντεύουν σχεδόν νά τελειώσουν, ότι στή Σχολή Κοπτικής—Ραπτικής έφοίτησαν 
έφέτος ανελλιπώς 72 μαθήτριες καί στή Γαλλική 49, καί ότι ό "Ομιλος ήλθε σ’ έπαφή 
μ’ επίλεκτα μέλη τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας ώστε νά άναπτυχθή ή στοργή τους προς 
τά παιδιά τών αστυνομικών...

'Απλά μίλησε ή Κυρία Προέδρου, μά κατέκτησε τήν αγάπη όλων. Γιατί όλοι 
ξέρουν ότι είναι ή κινητήρια δύναμη τών φίλων μας καί δέν σταμάτησε ποτέ νά μάς 
βοηθά...

...’Ακολούθησε ύστερα ή απονομή διπλωμάτων στις μαθήτριες Γιαμάκη ’Ελευ
θερία, Καρπούζου Σοφία, Μαυρουδέα Μαριάνθη, Πιλιάφα Σοφία, Κοντογιάννη Πα
ρασκευή, Μαυρογιάννη Χρυσοΰλα, Πολίτου Μαρία, Μαραγκού Βασιλική, Μπόμπολα 
Χριστίνα, Κάϊλα Αικατερίνη καί Τετράδη ’Άννα, ύπό τά θερμά καί παρατεταμενα 
χειροκροτήματα τών παρευρεθέντων, πού ήταν συγχρόνους καί μιά ευχάριστη πανη
γυρική δικαίωση τοϋ έργου τοϋ Ο.Φ.Α.Α. καί μιά εκδήλωση ευγνωμοσύνης στις 
καλές κυρίες πού δίνουν μέ ήρωΐσμό καί αύταπάρνηση τον ωραίο αγώνα τους γιά την 
άνακούφιση τών παιδιών μας...

...Καί ή σεμνή γιορτή έκλεισε μέ τον ’Εθνικό "Υμνο...
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Κοντεύουν πάλι Μεσάνυχτα...
'0  Ουρανός είναι όλοφώτεινος—όπως όλες ετούτες τις τελευταίες νύχτες... 

Χιλιάδες άστέρια σκόρπισαν πάνω στή γαλανή άγγαλιά του...
Είναι μια νύχτα φλύαρη,, εύθυμη, γλυκειά... καθώς οι φεγγαριάτικες αχτίδες 

περπατάνε ζευγαρωμένες στο προαύλιο τής Σχολής...
Μονάχος μέσα, στο γραφείο παρακολουθώ άσυναίσθητα τά μικρά συννεφάκια 

τού τσιγάρου μου, πού φτειάχνουν χίλια δυο γεωμετρικά σχήματα ανεβαίνοντας
προς τήν οροφή... _ / ν ■ β

Τά σύννεφα του τσιγάρου μου, ή Νύχτα κι εγω... Παράξενος τίτλος για ενα
μοντέρνο Μυθιστόρημα...  ̂ r t

Μά τά μικρά σύννεφα διαλύθηκαν κάποτε, η γόπα πεταχτηκε στο τασακι, η 
Νύχτα έπαψε νάναι φλύαρη, στη γή απλώθηκε σιωπή, και το μυθιστόρημα σταμά
τησε στην πρώτη του σελίδα...

Κι’ άπόμεινα μονάχος νά κυττάζω άπ’ τ ’ άνυχτό παράθυρο τις φεγγαριάτικες 
άχτΐδες καί νά σκέφτουμαι...

”Αν δεν ήμουνα εχθρός τής φιλοσοφίας ίσως νά μ’ έπιανε ένας άσταμάτητος 
οίστρος απόψε... Μά ή ζωή δεν είναι μοναχα ιδεες... είναι προ παντός ζωη... Ιδίως
σήμερα...

Μπροστά στο τραπέζι οί διαλέξεις τής ’Επιστημονικής Άνακριτικής. Α νοι
χτές σέ κάποια προχωρημένη σελίδα...

Κι’ άνάβοντας τό φως, κλείνω τό παράθυρο καί ρίχνομαι αχόρταγα στο διά
βασμα...

Έξιτήριοι έξετάσεις! ! !.. "Υστερα άπό έφτάμηνη σχολική ζωή, έκλεισε προ
χτές ό κύκλος των μαθημάτοιν, κ ι’ άρχίνησαν οί εξετάσεις...

Διάφοροι Νόμοι, Συνταγματικόν Δίκαιον, Ελληνικά, ΙΙοινικον Δίκαιον, Ε π ι
στημονική ’Αστυνομία, ’Ιατροδικαστική κ.τ.λ. Συνολον μαθήματα Ιο. Και, μέσα 
στο Μυστικό Δείπνο των Δεκατριών, καλούμεθα «πάντες νά φάγωμεν καί νά πίω- 
μεν», ένω ή ζέστη, μέ σαδιστική διάθεση, μάς τυραννα...

’Έξο.) στο προαύλιο φρεσκοφυτεμένα λουλούδια, γλάστρες, εξέδρες, ανοιγμ,ε- 
νοι λάκκοι... Κι’ ό Διευθυντής μας πηγαινοέρχεται όλη τήν ήμέρα φτειάχνοντας...

Προετοιμασίες γιά τήν μέρα τής ορκωμοσίας...

Τήν γιορτή παρηκολούθησε καί ό Διευθυντής μας κ. Νικόλαός Αρχιμανδρι 
της πού συνεχάρη τήν Κυρία Προέδρου γιά τις υπηρεσίες της...

’Αλήθεια ποιος είπε ότι οί γυναίκες δεν έχουν καρδια;
Μά τί μάς ενδιαφέρει έμάς;
’Εμείς άπό τά βάθη τής καρδιάς μας στέλνουμε στον Ο .Φ .Α.Α.,τις πιο καλές 

ευχές μας γιά τήν εύόδωση τών σκοπών του...
Καί θέλουμε νά τις διαβεβαιώσουμε μέ τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι 

•έχουν κερδίσει τήν εύγνωμοσύνη ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος...
Ν α ί! Κυρίες μου. Οί οικογένειες τών αστυνομικών θά Σας εύγνωμο- 

νοϋν α ιω νίω ς . . .
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^Θάναι μιά ολόλαμπρη γιορτή, μέ πολύ κόσμο, μέ πολλές ευχές καί μιά πλού
σια δεξίωση μετά...

Κι εσυ καλεσμένος, φ ίΛ ε  αναγνώστη... Αν θέλης έλα... ’Έλα νά καμαρώσης" 
τα γαλονάκια των χιτωνίων μας, καί νά μάς εύχηθής «Καλή Τύχη»—όπως συνη
θίζεται... Ε π τά  μήνες στη Σχολή...

Ή ταν χειμώνας σαν μπήκαμε... ένας άγριος χειμώνας... Τον διαδέχτηκε ή 
Ανοιξη... 'Ηρθε το Καλοκαίρι... Κι’ ή ούρα έπλησίασε. "Υστερα θά φύγουμε εμείς., 

και θάρθουν άλλοι... "ύστερα άλλοι, άλλοι... Κόσμος πάει κι’ έ'ρχεται... Καί τά χρό
νια περνάνε... Τί μένει;

Φεύγουν οί ελπίδες, έρχονται οί αναμνήσεις, φεύζουν κι’ αύτές, έρχονται νέες- 
ελπιδες.„ Ωσπου κάποτε φεύγουμε κι’ εμείς άπ’ τον κόσμο κι’ έρχονται τά παιδιά, 
μας, τά έγγόνια μας, οί άλλοι πού θά γεννηθούν.

Ναι! Κόσμος πάει κι’ έρχεται...
Φιλοσοφώ; Μπά. Ποτέ δέν είχα καλές σχέσεις μέ τή φιλοσοφία. "Ομως, κυτ- 

τάζοντας χτες στο καθρέφτη παρατήρησα κάποιες άσπρες τρίχες στο κεφάλι... Είπα, 
τότε να τις ξεριζώσω, μα τί ωφελεί; μήπως δέν βγαίνουν άλλες;

Καί ή Επιστημονική Άνακριτική, άνοιχτή σέ κάποια προχωρημένη σελίδα., 
με περιμενει υπομονετικά νά σκύψω πάνω της καί νά τήν άνατάμω...

Λοιπον, ποΰ σταματησα; ”Α ! να ί! «...τοΰ έμπλεκομένου εις τά δίκτυα τών- 
συμ.πτώσεο:>ν αθώου...».

Πάνω στον ηλεκτρικό γλόμπο τοΰ γραφείου ένα έντομο στριφογυρνα μέ θό
ρυβο, κτυπώντας το κεφάλι του στο γυαλί...

Το κυττάζω αγριεμένος... Μά αύτο δέν μέ προσέχει...
"Ενα τόσο δά πραγματάκι μέ περιφρονεϊ επιδεικτικά... Αύτο μέ νευριάζει. 

Καισηκωνουμε με προσοχή, το πιάνω και το φέρνω κοντά μου.Σπαρταρά στά χέρια μου..
’Εγώ κι’ αύτο κοντά-κοντά σέ τούτο το γραφείο!!!
Κι' εξω οί φεγγαριάτικες αχτίδες όλο βολτάρουν σιγοκουβεντιάζοντας. Λέω νά 

το σκοτώσω, μά γιατί; Μήπως είναι ένοχο; ’Ένοχο; ’Ένοχο ή άθωο; Νά τό δικάσω...
Μά τό βαρυέμαι, κ ι’ άνοίγόντας τήν πόρτα τ ’ αφήνω ελεύθερο... Αύτο τό μ ι-  

κροσκοπικο έντομο με βάζει σέ πολλές σκέψεις... Τί ήθελε; Ζητούσε φώς... Κι” 
ωρμησε στο ξένο δωμάτιο γιά νά το άπολαύση...

Φ ώ ς!!!... ’Ό χ ι δέν ήταν ένοχο, αφού ζητούσε φώς...
Φως! ! ! Κι εγω το θέλω... κι εσείς... κ ι’ οι άλλοι, στην πάρα κάτω γειτονιά...
Και στο νού μου έρχονται κάποιοι παληοί κι’ άγαπημένοι μου μαθητικοί στίχοι:; 

Δεν θέλω τοΰ γυαλοΰ το λαμπροφέγγισμα, 
πού δείχνεται σάν άστρο μέ τοΰ ήλιου τή χάρη.
Θέλω νά δίνω φώς άπό τή φλόγα μου, 
κι’ άς είμαι ένα ταπεινό λυχνάρι...

■ ^Εφτα μήνες στη Σχολή... "Ας κάνουμε έναν άπολογισμό...
Ηρθαμε σαν αταχτο μπουλούκι... καί φεύγουμε σάν γυμνασαένη φάλαγγα, 

«στοιχιμένη καί ζυγισμένη» στο διπλανό μας... Τί εϊμασταν; Καί τί γίναμε;
Φώς ...πολύ φώς έγέμισε ή ζωή μας...
Είδαμε τον εαύτο μας, μαθαμε τα ελαττώματα καί τις αδυναμίες μας...
Είδαμε καί τούς άλλους... Τούς ένοχους καί τούς άθώους... Μάθαμε... Καί τί 

δεν μάθαμε!!!... ' —
^  Κουραστήκαμε, κοπιάσαμε, σκληραγωγηθήκαμε... Καί φεύγοντας παίρνουμε 

μαζί μας μιά βαρειά κληρονομιά...
Τήν κληρονομιά τού έφτάμηνου μόχθου μας...

, Αληθ&ια, δεν σάς ρώτησα: Μήπως σάς φαίνομαι παράξενος άπόύε; Μήπως, 
βλεπετε καμμιά μεταβολή στο γράψιμό μου;

εεερετε γιατί σάς ρωτώ; Γιατί αΐστάνουμαι παράξενα άπόψε... Διαβάζοντας,
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ανακάλυψα δτι δέν ήξερα τίποτε, δτι πρέπει, ολόκληρη τη ζωή μου νά τήν περάσω 
διαβάζοντας γιά νά μάθω δσα χρειάζεται νά ξέρω...

Ή  Σχολή μου ξύπνησε ένα σωρό φιλοδοξίες. Ά λλα καί υποχρεώσεις μαζί...
Θάθελα νά σας πώ δλα δσα σχεδιάζω νά κάνω, φεύγοντας άπό τή Σχολή... 

Νά σάς έξομολογηθώ τά όνειρά μου, δπως κάνω πάντα. "Ομως άς τά κουβεντιάσουμε 
στις άλλες σημειώσεις μου πού θάναι καί οί τελευταίες «σημειώσεις ενός δοκίμου 
Άρχιφύλακος»...

*
Σκληρή ή ζοοή τής Σχολής. Μά, έδώ πού τά λέμε, χρειαζότανε. Π ίταν τονω

τική ένεση γιά τον οργανισμό μας. Ξαναγεννηθήκαμε, μ’ δλη τήν κυριολεξία.
Ε φ τά  μήνες διάβασμα, άσκήσεις, γυμνάσια, μελέτη... Κι’ δλα αύτά μαζί 

έπαιρναν κάθε μέρα καί κάτι άπό τον «παληό άνθρωπο» καί ξύπναγαν έναν και
νούργιο... ;

Ή  εύθύνη καί ή Συνείδησις θρονιάστηκαν μέσα μας, σάν νέοι Κυβερνήτες τής 
ζωής μας... Κυβερνήτες πού προήλθαν άπό τις εκλογές των έξετάσεων, μέ τό πλειο
ψηφικό...

Κουβεντιάζοντας μέ τον εαυτό μου άνακαλύπτω μιά σημαντική άλλαγή...
Ξέχασα τούς κόπους καί τήν ταλαιπωρία... Θυμά.μαι μονάχα τήν ’Αστυνο

μία πού έχει ανάγκη άπό καλούς καχακτήρες γιά νά. άξιοποιήση τούς μόχθους τής 
■ 30χρονης ζοκής της...

Ένα-ένα τέλειωσαν τά μαθήματα... Καί κάθε «τελευταίο μάθημα» είχε καί 
τήν συγκίνησή του...

Χειροκροτήσαμε τούς Καθηγητές μας... Τούς χειροκροτήσαμε μέ τήν καρδιά 
μας... Καί πριν άκόμα κατέβουν άπό τήν έδρα τούς είχαμε κι’ δλας νοσταλγήσει! ! !

ΙΙαράξενο άλήθεια πού είναι το πνεύμα τής Σχολής!!!
Πώς νά βαρυγγομήσης, καί τήν άλλη ώρα προσεύχεσαι...
'Ο δόκιμος Άρχιφύλακας πού γράφει αύτές τις Σημειώσεις, νά ξέρετε φίλοι 

μου, δτι ετούτη τή στιγμή είναι δακρυσμένος... Παληό ελά ττω μά  του αύτό, νά είναι 
ευαίσθητος, μά είναι τό μόνο πού δέν μπέρεσε νά πολεμήση άποτελεσματικά... Χαι
ρετώντας τή μαθητική ζωή νοιώθει έναν άβάσταχτο πόνο στήν καρδιά του...

Μήν τον παρέξηγήσετε, καλοί μου... ’Αγαπάει τήν ’Αστυνομία. Τήν άγαπάει 
■οσο δέν άγάπησε τίποτε στον κόσμο. Γιά χάρη της θυσίασε τον τελευταίο καιρό πολ
λές άλλες πιο άνετες ζοοές...

’Έ χει τά ελαττώματα του βέβαια... Μά άγαπάει τήν ’Αστυνομία. Δέθηκε τόσο 
γερά μαζί της, όύστε έχει τήν έντύπωση δτι δέν μπορεί νά ζήση δίχως αύτήν...

Καί εσάς, σά.ς άγαπάει, φίλοι μου... δλους έσά.ς τούς άγνο»στους φίλους του, 
πού τόσες φορές σταθήκατε κοντά  του σάν  φίλοι...

Μά καί δσους τον πίκραναν, κ ι’ αύτούς τούς άγαπάει...
Είναι κι’ αύτοί φίλοι του. Δέν έχει τή δύναμη νά τούς κρατήση κακία...
Καί μεταπηδώντας στον άνώτερο βαθμό, θέλει νά τό πή νά τό φωνάξη δτι 

έδώ μέσα στην ’Αστυνομική Οικογένεια, έχει τοποθετήσει τήν καρδιά του...
Καί στή λήξη αυτής τής περιόδου, αίστάνεται τήν άνάγκη νά σταθή παράμερα 

καί νά προσευχηθή θερμά γιά Κείνον τον Μεγάλο Δάσκαλό Του, στον οποίον χρεω- 
στά δ,τι έχει... Γιατί Αύτός είναι ό δεύτερος πατέρας του...

Μά γιά σταθήτε άγαπημένοι μου... Μέ ξεμυαλίσατε άπόψε. Καί σε λίγες ώρες 
έχω εξετάσε ις ... Άφήστέ με λοιπόν νά διαβάσω... Κι’ εσείς πηγαίνετε γιά ΰπνο... 
Α ρκετά σας κούρασα... Καλή σας Νύχτα... Καί μήν ξεχνάτε δ,τι σάς είπα πάρα 
.πάνω : δτι δηλαδή δλους σάς άγαπώ πολύ-πολύ-πολύ.

ΕΝΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 
Σ.Κ .Π .



ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί άστυφύλακες ’ Αγγελόπουλος; 

Χρ., Θεοδωρόπουλος Βασίλ., Γιαννακόπουλος Ά λκιβ ., Δημητρακόπουλος Βασιλ. 
και Άσσιούρας ’Αριστομένης.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού του ’Αστυνομικού Σώματος έχορηγήθησαν 
ήθικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι άστυνομικούς :

α) "Επαινος εις τούς άστυφύλακας Σίλλην Βασίλειον, Πολίτην Κων/νον, 
Τρουλλινόν Εμμανουήλ καί Κόρμαλην Λεοονίδαν, διότι, ώς άθληταί, λαβόντες μέρος 
εις τούς κατά την 25ην καί 27ην Μα'ίου 1956, έν τώ Παναθηναϊκώ Σταδίω,τελεσθέν- 
τας διεθνείς άγώνας στίβου, διά τής καταβληθείσης έξαιρέτου προσπάθειας τιυν εις 
τά άγωνίσματα τής εΐδικεύσεώς των έπέτυχον ισαρίθμους πρώτας νίκας έπί άντι- 
πάλων διεθνούς άξίας, διά τής τοιαύτης δέ έμφανίσεώς των προσέφερον λαμπράς 
υπηρεσίας εις τον Ελληνικόν άθλητισμόν, δι’ δν λόγον άπεθαυμάσθησαν μέ κολακευ- 
τικώτατα ύπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος σχόλια καί κρίσεις.

β ) Έκφρασις πλήρους εύαρεσκείας εις τούς άστυφύλακας Ντόντον Κωνσταν
τίνον καί Παπαγεωργίου Άνδρέαν, διότι εις τούς αυτούς άθλητικούς αγώνας έπέ
τυχον ωραίας επιδόσεις, διά των προς τοϋτο έξαιρέτων προσπαθειών των, προσε-- 
νεγκόντες θετικάς υπηρεσίας εις τον Ελληνικόν αθλητισμόν, προκαλέσαντες καί ευ
μενή ύπέρ τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας ΓΙόλεοον, σχόλια.

—Διά Β.Δ. επετράπη εις τον ’Αστυνόμον Α' κ. Σκενδέρίδην ’ Αγαμέμνονα., 
όπως δεχθή καί φέρη τό άπονεμηθέν αύτώ ΰπό τής Γαλλικής Δημοκρατίας μετάλ- 
λιον άξίας τής ’Αστυνομίας.

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Μεγάλος θόρυβος έξακολουθεΐ νά γίνεται γύρω άπό την εκπομπή τής ’Αστυ
νομίας, πού θεωρείται πια ώς ή εκπομπή τών μεγάλων καλλιτεχνικών επιτυχιών ■ 
καί εκπλήξεων καί πού άπ’ όλους όμολογεΐται ότι συνδυάζει τήν εκλεκτή ραδιο
φωνική ποιότςτα, τήν πλήρη καλλιτεχνική ένημερότητα, τήν άρίστη λογοτεχνική 
εμφάνιση, τό πλούσιο μορφωτικό ήθικοκοινωνικό περιεχόμενο, τό καλό καί άφθονο 
κέφι, τό καλοβαλμένο γούστο, τήν θαυμάσια μουσική καί τούς καλλίτερους καλλι
τέχνες τοϋ τόπου μας.

’Αμέτρητα ένθουσιώδη συγχαρητήρια γράμματα φτάνουν, κάθε βδομάδα, 
στή Σχολή, όχι μόνο άπό τήν ’Αθήνα καί τον Πειραιά, άλλά καί άπό πολλές άλλες 
πόλεις καί χωριά τής Ελλάδος.

Παραθέτουμε στή συνέχεια ενα άκόμα γράμμα άκροατοΰ μας, άπό τό Ναύ
πλιο :

« ...’Αγαπημένη έκπομπή τής ’Αστυνομίας
Μέ άπεριόριστη συγκίνηση άκούω κάθε Τετάρτη τά όμορφα, πλούσια 

καί διδακτικά προγράμματα τής ’Αστυνομίας, πού τόνα είναι πάντα καλλίτερο άπό 
τό άλλο, καί, πιστέψτε με, είναι πολλές οΐ περιπτώσεις πού δεν μπορώ νά κρατήσω 
ενα ολόθερμο δάκρυ, παρακολουθώντας τά κείμενά σας, ποϋναι καλογραμμένα κι 
ευγενικά καί ξεχειλίζουν γούστο κι’ άνθρωπιά.
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Αύτδ τό δάκρυ σάς ανήκει. Καί πρέπει νάστε περήφανοι πού μπορείτε μέ τόσο 
όμορφο τρόπο νά συναρπάζετε καί νά γοητεύετε τούς πολλούς φίλους σας. Γιατί οί 
άκροατές σας δέν είναι απλώς ένθουσιώδεις θαυμασταί σας, είναι προ παντός καί 
κυρίως φίλοι σας πιστοί κι’ άγαπημένοι, φίλοι ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώμα
τος, πού έχει μέσα στό Σταθμό τήν ώραιότερη ραδιοφωνική εκπομπή.

Νοιώθοί τήν υποχρέωση νά σά.ς εύχαριστήσω, για τήν συγκίνηση καί τή χαρά., 
πού χαρίζετε σέ μένα καί τούς φίλους μου.

Σάς στέλνω τις πιο θερμές μου εύχές γιά τήν προκοπή της υπέροχης εκπομπής 
σας, μαζί μέ τούς πιο διαλεχτούς μου χαιρετισμούς.

Μέ άπειρη αγάπη καί φιλία...»
Χρηστός Κλειώσης

★
—’Έκπληξη, θαυμασμό καί αμέτρητο ενθουσιασμό προξένησε τό πρόγραμμα 

τής 30-5-56, κατά τό όποιο μεταδόθησαν άποσπάσματα εκδρομικής περιγραφής 
τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, άπό μια εκδρομή τής 
Σχολής 'Τπαστυνόμο^ν στή Ρόδο.

Τό πρόγραμμα αύτό έγινε γιά πολλές υστέρα μέρες θέμα συζητήσεως στούς 
καλλιτεχνικούς κύκλους των ’Αθηνών καί στό κοινό, εις τρόπον όύστε ν’ άκουστούν 
γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα τά πιο κολακευτικά σχόλια.

"Ενα κείμενο άπαράμΛλης λογοτεχνικής ομορφιάς, μέ πλούσιες περιγραφικές 
εικόνες και ευγενικό ρομαντισμό, μιλούσε κατ’ εύθεΐαν στήν καρδιά τού ακροατή 
καί τον μετέφερε στήν κάθε στιγμή πού περιέγραφε.

Γό κείμενο αύτό πρόσθεσε μιά άκόμα έκπομπή ποιότητος στό Σταθμό των 
Ενοπλων Δυνάμεων και προκάλεσε συναγερμό ενθουσιασμού γιά τήν έκπομπή τής 

’Αστυνομίας, ή οποία σταθερά κερδίζει ολοένα καινούργιο έδαφος στήν άγάπη καί 
τήν έκτίμηση τού κοινού.

Μιά διαλεχτή κινηματογραφική μουσική πλαισίωνε τό έξοχο αύτό κείμενο 
μέ βελούδινες μελωδίες καί όλόγλυκους ρυθμούς.

’Απόλυτα έπιτυχημένη, αστυνομική, μοντέρνα ραδιοσκηνοθεσία προξένησε 
εντύπωση στό ραδιοφωνικό Σταθμό.

Απεδόθησαν σωστά οί ήχοι, υπογραμμίστηκαν μουσικά οί σκηνές, καί γενικά 
ή όλη ραδιοσκηνοθεσία (ή πρώτη ραδιοσκηνοθεσία τής Σχολής σέ σκέτς) συνέθεσεν 
ένα σύνολο άριστουργηματικής μαγείας.

*
—Μέ καινούργια ταλέντα πού άνακάλυψε καί παρουσιάζει ή υπηρεσία Ραδιο

φωνικών Εκπομπών τής ’Αστυνομικής Σχολής, πραγματοποιήθηκε τό πρόγραμμα 
τής 6-6-1956, κατά τό όποιο τραγούδησαν ή Καίτη Καραγιώργη, ό Ά νδ. ’Απέρης, 
το Τρίο Μπριλλαντε, το Τρίο Τέμπο καί τό γνωστό ντουέττο Ίάσων—Νικηφόρος.

Σαν έναρξη και φινάλε μεταδόθηκαν μικρά Λογοτεχνικά σκιτσάκια άπό τή 
ζωή καί τή φύση, μέ ύπόκρουση άπό ξένες μουσικές έπιτυχίες.

Μεταδόθηκαν επίσης μικρές καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω 
σέ διάφορα αστυνομικά καί κοινωνικά θέματα, καθώς καί τό τακτικό, μορφωτικό 
απόσπασμα άπό τό ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον δόκιμο Ά ρχι- 
φύλακα Σπόρο Πηλό, μέ τίτλο « 'Η  έντολή τής ’Αγάπης».

(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική έπίβλεψις: Τμήματος Πνευ
ματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής. Τεχνική επεξεργασία άπό τον εξαίρετο 
μηχανικό—ηχολήπτη τού Σταθμού κ. ’Ιωάννη  Πορετσάνο, πρώτο συνεργάτη τής 
εκπομπής τής ’Αστυνομίας. Συμμετέχει πάντα εύγενέστατα ό κ. Γεώργιος Ντού
ρας. Τά προγράμματα παρουσίασεν ό δόκιμος Άρχιφύλαξ Σπόρος Πηλός).

Σ .Σ . Στό προσεχές ραδιοφωνικό Δελτίο θά δημοσιευθή πλήρης ή προς τήν



3674 Ειδήσεις καί πληροφορία'.

■εκπομπή της ’Αστυνομίας, ραδιοφωνική συνέντευξις του ’Αμερικανού ηθοποιού 
Γκάρυ Κοϋπερ, ή οποία δέν δύναταί νά δημοσιευθή εις τό παρόν, ελλείψει χώρου.

ΝΕΟΙ ιΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ
'Ο γνο*στότατος, έξαίρετος καί άπό τούς παλαιοτέρους φίλους της ’Αστυνο

μίας Πόλεων, κ. Δημήτριος Σκουζές, άδελφός της άλησμόνητης ΜΙΚΑΣ ΣΚΟΥΖΕ, 
πού τόσα προσέφερε στα παιδιά των άστυνομικών μέ τον Ο.Φ.Α.Α., άπό του σημε
ρινού τεύχους συγκαταλέγεται μεταξύ των εκλεκτών συνεργατών τού περιοδικού μας.

'Ο κ. Δ. Σκουζές, είναι Πρόεδρος τού Σύλλογοί* τών ’Αθηναίων έχει δέ επα
νειλημμένος δώσει δείγματα εξαίρετου λογοτεχνικού ταλέντου μέ τά ωραιότατα 
σκίτσα άπό τά περασμένα καί τά αξέχαστα ’Αθηναϊκά έθιμα, τά όποια μέ τόση γλα- 
φυρότητα παρουσιάζει κάθε τόσο στον τύπο καί στο ραδιόφωνο.

Τό περιοδικό μας τον ευχαριστεί θερμώς και θεωρεί λίαν 
νώς προσφερομένην συνεργασίαν του. ^ - π

Στο σημερινό τεύχος δημοσιεύεται τό ώραιότατο έ'θιμο 
καί άξέχαστα τού «Άγιαννιού τού Κλήδονα».

* ί ^
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ * */£ΓΙ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εΰχοντα 
μαστικής του έορτής, εις τον κ. 11 έτρονν’/ \  
στυνόμων καί Άρχιφυλά.κων.

’Επίσης εις τούς ’Αστυνομικής _.ευθυντάς κ.κ. Πέτρον Άναγνωστάκον, 
Παύλον Μπούραν, ’Απόστολον Καθάρ ., ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. 
’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.

** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ ΕΙΣ Τ Η Ν  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

πμητική τήν εύγε

απο τα περασμένα

■ρονιά πολλά επί τή έπετείω τής όνο- 
υρίου, Καθηγητήν τών Σχολών Ύπα-

:W

Διασυλλογικοί άγώνες Κυριακής 20-5-1956. Ή μερίς Θεσσαλονίκης (Ένό- 
λων) Δευτέρα 21-5-56.

1) Σίλλης Βασίλειος εις τά 400 μέτρα 50"4, 1ος καί 2) Κόρμαλης Λεωνίδας 
εις τά 400 μ. 52"7, 4ος.

Διεθνείς άγώνες Σταδίου. Παρασκευή 25-5-56.
1) Πολίτης Κ. ύψος 1.75μ. 1ος, 2) Παπαγεωργίου Α. άκόντιον 56.64 μ., 

4ος, 3) Ντόντος Κ. άπλοΰν 6.27 μ., 4) Εις τήν σκυταλοδρομίαν όμάδος τού ΓΙ.Α.Οί 
4X400, ήτις ήλθεν δεύτερα μέ χρόνον 3 '30" μετέσχεν καί ό άστυφύλαξ Κόρμαλης
Λεωνίδας.

Κυριακή 27-5-1956.
1) Σίλλης Βασ. 400 μ. 409"2, Ίος, 2) Ί  ρουλλινός Έμμαν. σφύρα 46.85 μ. 

,ν*51ος, 3) Ντόντος Κ. τριπλούν 14.30μ. 5ος, 4) Κόρμαλης Λέων. 200 μ. 23", 4ος.
Εις τήν σκυταλοδρομίαν 4X100 τής όμάδος Παναθηναϊκού νικήσασα νίκην προ*την 

ή'Γ μέ χρόνον 43"5, μετέσχεν καί ό άστυφ. Κόρμαλης Λεωνίδας.
«Βενιζέλεια» εις Χανιά. Κυριακή 27-5-1956.
Παπαγεωργίου Άνδρ. άκόντιον 53 μέτρα 2ος.



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΙΣΤ Ο ΡΙΚ Α  Τ Η Σ  Α ΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ _ ,
"Ο κόκκινος Δεκέμβρης, ύπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, Ά στυν. Δ/ντοϋ Α' (συνεχεία)

Π Ο ΙΗ Μ Α ΤΑ
Πίσω άπό τή γρίλλια τήν κλειστή, ύπό Νίνας Γεωργίου ............................................

ΘΕΜΑΤΑ Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ
Πώς νά διοικής η πώ ς θά γίνης καλός προϊστάμενος, ύπό_ κ. Δ. Μαγκριώτου, 

Συμβούλου του ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί Διδακτορος του Δίκαιου (συνεχεία)

ΤΎΧ Ο Φ ΤΣΙΟ  ΛΟ ΓΙΚ  Η ΕΡΕΥ Ν Α
Ά σθένειαι πού προβλέπονται μέ τήν διόρασιν, ύπό κ. ’Αγγέλου Τανάγρα, 

Προέδρου τής Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνώ ν............................................

ΕΓΚ Λ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΚ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ Κ Η  ΕΡΕΥ Ν Α  
Ή  έπιστήμη μας εις τήν δίωξιν τού Ιγκλήματος, ύπό E d g a r H oover, κατά 

μετάφρασιν Κων)νου Γιαννούλη, χστ νμου Α ,........................................................

Α Ν Α Κ ΡΙΤΙΚ Α  ΘΕΜΑΤΑ
Μάρτυρες καί μαρτυρικαί πλάναι, ύπό°κ Αναστασίου Γαρδίκα, Ύ παστ/μου Α .  

(συνέχεια και τέλος)..................................  ..................................................................

Η  Δ ΙΑ Σ Π Α Σ ΙΣ  ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Ραδιενεργά ισότοπα καί έφαρμογαΐ αύτών ύπό' Ά  Γ . Κανελλοπούλου, Υπαστυν. Α 

ΞΕΝΑΙ Α ΣΤΥ Ν ΟΜ ΙΑ!
Έ γκλημα καί Α σ τυ νομ ία , ύπό κ. A n thony  M artienssen, κατα μεταφρασιν 

κ. Χρ. Πατσούρη, Τπαστυνόμου Α ' (συνέχεια) ...........................................................

ΑΣΤΥ Ν ΟΜ ΙΚΑ  Π ΡΟ Β Λ Η Μ Α ΤΑ
Τό άποτύπωμα, ύπό κ. ’Αλεξ. Κροκίδη, ’Αστυνόμου .. ..........................................................

ΚΟΙΝ Ω ΝΙΚΗ  ΝΟΥΒΕΛΑΑ
"Οταν ή άγάπη κυβερνά , ύπό Νίνας Γεωργίου ...................................................................

Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ
Ό  κλασσικός άθλητισμός είς τήν ’Αστυνομίαν π όλεω ν, έκΟεσις Ίωάννου Κορρέ, 

’Αστυνόμου Β' (συνέχεια) ................................................... ..................................................

Π Α Λ Α ΙΑ Ι Α Ν Α Μ Ν Η ΣΕΙΣ
*0 κλήδονας, ύπό κ. Δημητρίου Σκουζέ ....................................................................................

Α ΠΟ ΤΟ Ε Ρ Γ Ο  ΤΟΥ Ο.Φ.Α.Α.
Κυρίες τοϋ Ο .Φ .Α .Α ., oi οικογένειες τώ ν άστυνομικών Σάς εύγνωμονοϋν !!!

ύπό δοκίμου Άρχιφύλακος, κ. Σπόρου Π ή λ ο υ ................................................................

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ  Ε Ν Ο Σ ΔΟΚΙΜΟΥ ΑΡΧΙΦ Υ Λ ΑΚ Ο Σ 
«Λίγο πρ!ν ά π ’ τήν όρκωμοσία μας»...................................................................................

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ  Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ !...................................................................................
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Τό περιοδικόν έκτυποϋται είς τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ . ΡΟΔΗ  
Κεραμεικοϋ 40 — Ά θήναι (τη λ. 52-512)

1



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν Θαυμα

σμόν και επεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


