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** *
110 . Θέσις τοϋ ΙΒ' ’Αστυνομικού Τμήματος καί σημασία τής δια- 

τηρήσεως αύτοΰ άπό τάς Έ θνικάς δυνάμεις.
Τό ΙΒ' ’Αστυνομικό Τμήμα περιλαμβάνει ολόκληρη τήν περιοχή του Παλαιού 

Φαλήρου, άπό του Δέλτα μέχρι τοΰ ’Αεροδρομίου.
Ή  θέσις τοΰ Τμήματος αύτοΰ είχε μεγά.λη σημασία άπό στρατιωτικής πλευ

ράς. Έ φ ’ όσον εύρίσκετο στα χέρια τών ’Εθνικών δυνάμεων, έξησφαλίζετο έλευθέρα 
ή επικοινωνία τοΰ Πειραιώς μέ τάς ’Αθήνας, μέσω τής λεωφόρου Συγγροΰ. για τή 
μεταφορά στρατευμάτων, εφοδίων καί πυρομαχικών.

Γι’ αύτό άκριβώς οί κομμουνισταί περιέλαβαν στο πρόγραμμά τους ώς πρω
τεύουσα επιχείρηση την κατάληψη τοΰ Τμήματος αύτοΰ.

’Αλλά καί τό Στρατηγείο τών ’Εθνικών δυνάμεων έσπευσε νά εξασφάλιση, 
με Ελληνικά στρατιωτικά τμήματα καί μέ ’Αγγλικές μονάδες, έλευθέρα τήν κυ
κλοφορία μεταξύ ’Αθηνών καί Πειραιώς, διά τής λεωφόρου Συγγροΰ καί κατά μήκος 
τής παραλίας τοΰ Πειραιώς τοΰ Νέου καί τοΰ Παλαιοΰ Φαλήρου.

Πάντως οί κομμουνισταί δέν παρητήθησαν τοΰ σχεδίου των νά καταλάβουν 
τό Τμήμα.
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1 1 1 .  ’Απόπειρα αφοπλισμού τώ ν αστυνομικώ ν προς κατάληψ ιν τοϋ 
Τμήματος.

Τή νύκτα, λοιπόν, της Κυριακής, 3 προς 4 Δεκεμβρίου τοϋ 1944 καί άκριβώς 
κατά τό μεσονύκτιο (ώρα 0,30'), δύναμις άπό 200 περίπου κομμουνιστας (ελασΐτες) 
μέ βαρύν οπλισμό πολυβόλων, όλμων, χειροβομβίδων, ναρκών, δυναμίτιδος καί πολ
λών όπλων, ένεφανίσθη πλησίον τοϋ οικήματος τοϋ ΙΒ' Τμήματος καί κατέλαβε τας 
παρόδους καί έπικαίρους θέσεις για την έπίθεση.

Καθοδηγητής της δυνάμεως αύτής τών κομμουνιστών ήτο ό άποστάτης άστυ- 
φύλαξ ΙΒ.72 Παναγιωτακόπουλος Χαράλ. Αυτός, επί κεφαλής μιας έπιτροπής κομ
μουνιστών έζήτησε νά έλθη εις έπικοινωνίαν μέ τό Διοικητή τοϋ Τμήματος ’Αστυ
νόμον Α' κ. Κων/νον Κυριακόπουλον. Πράγματι τοϋ έπετράπη καί μπήκε στο Τμήμα. 
Πήγε κατ’ εύθεΐαν στο γραφείο τοϋ κ. Διοικητοΰ καί ήξίωσε τήν παράδοση τών ό
πλων, καθ’ όσον έν εναντία περιπτώσει θά ήρχιζε έπίθεσις κατά τοϋ Τμήματος.

Ό  Διοικητής τούς έδήλωσε ότι δεν είναι δυνατή ή παράδοσις τών όπλων, σκο
πίμως δέ παρέτεινε τή συζήτηση μέ τήν επιτροπή, ένώ καταλλήλως ειδοποίησε την 
’Αστυνομική Διεύθυνση περί τής πολιορκίας τοϋ Τμήματος καί τής άπειλουμένης 
έπιθέσεως, ή οποία θά κατέληγε στήν κατάληψη τοϋ Τμήματος, δεδομένου ότι τά 
όπλα καί τά πυρομαχικά ήσαν έλάχιστα.

112 . Έ γκατάστασις ’Αγγλικής δυνάμεως εις τό Τμήμα, μέχρι τής 
έκδιώξεως τώ ν κομμουνιστών άπό τάς ’Αθήνας.

’Έτσι ή συζήτησις καί ή άπασχόλησις τής έπιτροπής τών κομμουνιστών παρε- 
τάθη μέχρι τής. 3ης ώρας, οπότε κατέφθασε ’Αγγλική δύναμις.

Μόλις ένεφανίσθησαν οί ’Άγγλοι, οί ελασΐτες έτράπησαν εις φυγήν, συνελή- 
φθησαν δέ 12 άπό αυτούς, στους οποίους εύρέθησαν καί κατεσχέθησαν δύο αύτόματα 
όπλα, χειροβομβίδες καί πολεμικά όπλα. Οί κομμουνισταί αύτοί έκρατήθησαν μέχρι 
τής 12ης ώρας, οπότε άφέθησαν ελεύθεροι άπό τούς ’Άγγλους.

Στις 6 μ.μ. (18ην ώραν) μέλη τής Λαϊκής ’Επιτροπής Παλ. Φαλήρου (κομ
μουνιστικής) μετέδωσαν στο Διοικητή τοϋ Τμήματος διαταγή τοϋ στρατηγείου τοϋ 
Ε.Λ.Α.Σ. ότι, διά νά άποφευχθή έπίθεσις κατά τοϋ Τμήματος, πρέπει νά παραδοθοΰν 
τά όπλα μέχρι τής 3ης πρωινής τής Τρίτης (5-12-1944). Τό τελεσίγραφον αύτό, το 
όποιον έγνωστοποιήθη καί στήν Αγγλική δύναμη πού ειχεν έγκατασταθή στο Τμήμα, 
άπερρίφθη άσυζητητι.

Έ ν τώ μεταξύ ή δύναμις τοϋ Τμήματος ένισχύθη μέ μεγαλύτερη δύναμη Ά γ 
γλων, οί όποιοι έ'φερον καί βαρύ οπλισμό, μέ τήν άπόφαση νά κρατηθή τό Τμήμα 
οπωσδήποτε.

Οί κομμουνισταί άντελήφθησαν ότι ήτο πλέον άδύνατος ή κατάληψις τοϋ Τμή
ματος άπό αυτούς καί ότι έάν έπεχείρουν νά έπιτεθοΰν θά ύφίσταντο σοβαρές άπώλειες 
καί γ ι’ αύτό δεν έπετέθησαν καθολοκληρίαν.

'Η ’Αγγλική δύναμις έγκατεστάθη μόνιμα στο Τμήμα μέχρι τής 10 ’Ιανουά
ριου 1945, οπότε οί κομμουνισταί έξεδιώχθησαν άπό τό λεκανοπέδιο τής ’Αττικής.

'Η ζωή καί ή κίνησις στό Παλαιό Φάληρο, καθ’ -όλο αύτό τό διάστημα, ύπήρξεν 
οπωσδήποτε ομαλή, γιατί, περίπολοι άπό άστυνομικούς, έλάμβαναν κατάλληλα μέτρα. 
’Έτσι, δεν έλαβε χώραν κανένα άδίκημα εις βάρος ιδιωτών ή άστυνομικών, τό Τμήμα 
δέ διετηρήθη άνέπαφο.

’Από τή δύναμη τοϋ Τμήματος αύτοΰ έσκοτώθη ό άστυφύλαζ ΙΒ.74 Νικολάου 
Βασίλειος, κατά τήν 4-12-1944, στό ΙΑ' ’Αστυνομικό Τμήμα (Καλλιθέας), όπου 
εύρέθη τήν νύκτα έκείνη καί έλαβε μέρος στις μάχες πού έγιναν καί στήν έξοδο 
τών άνδρών τοϋ Τμήματος αύτοΰ.

(Στό έπόμενο, ή δράσις ετέρων 'Υπηρεσιών τής Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών).
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ΚΛΟΠΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
-  ΕΞΙΧΝΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑΝ-ΣΜΑΤΣ ΚΟΣΜΗ

ΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ -
Επίσημος έκθεσις τοΰ Διοικητοϋ της

--------------------------Γενικής 'Ασφαλείας 'Αθηνών, Ά σ τ υ ν . _____________________
Διευθυντοϋ Α' κ. Θ. ΡΑΚΙΝΤΖΗ

Τήν 17.20' ώραν της 21-6-56 το Α' Παράρτημα ’Ασφαλείας άνέφερεν, δτι τάς 
μεταμεσημβρινάς ώρας της ιδίας ημέρας, άγνωστοι, διαρρήξαντες τό κοσμηματοπω
λείων «Κωνσταντάρα» έπί της όδοΰ Γιάν-Σμάτς άριθ. 6, άφήρεσαν διάφορα κοσμή
ματα αξίας άνω των 1.400 χρυσών λιρών. Έσπευσα αμέσως εις τον τόπον τοΰ αδι
κήματος μετά των Προϊσταμένων της 'Υπηρεσίας Διώξεως Κοινοϋ ’Εγκλήματος 
Άστυν. Δ/ντοΰ Β' κ. Πουλικάκου, του Τμήματος Διώξεως Διαρρηκτών Α στυ
νόμου Α' κ. Μητροπούλου καί άλλων ’Αξιωματικών της οικείας Υπηρεσίας.

Έγένετο λεπτομερής έξέτασις τοΰ τόπου τοΰ αδικήματος καθ’ ήν διεπιστώ- 
θησαν τά κάτωθι : Τό κοσμηματοπωλεΐον ήσφαλίζετο διά δικτυωτής σιδηράς θύρας, 
εσωτερικώς δέ ταύτης υπήρχε κοινή ύαλόθυρα άσφαλιζομένη διά κοινού κλείθρου. 
Παραπλεύρως τής εισόδου τοΰ καταστήματος υπάρχει προθήκη, έφ’ ής έτοποθε- 
τοΰντο τά κοσμήματα. Έξωτερικώς ή προθήκη ήσφαλίζετο διά παχέος κρυστάλλου, 
εσωτερικώς δέ διά σανιδώματος μέ δύο θυρίδας άσφαλιζομένας διά κλείθρων. ’Εντός 
τοΰ καταστήματος καί έ'μπροσθεν τής θύρας ήτο έστηριγμένον έπί τοΰ τοίχου έν έρμά- 
ριον, εντός τοΰ οποίου ύπήρχον έπίσης κοσμήματα. Τό σύστημα άσφαλίσεως τούτου 
ήτο τοιοΰτον ώστε νά μή είναι εύχερής ή παραβίασίς του. Προς πρόληψιν προσβολής έξ 
ηλιακών ακτινών τής προθήκης έχρησιμοποιεΐτο κατά τάς μεταμεσημβρινάς ώρας 
πάνινον παραπέτασμα, οπερ κατελάμβανεν όλην τήν έκτασιν τής προθήκης καί έτο- 
ποθετεΐτο εσωτερικά τοΰ κρυστάλλου ταύτης. Τό παραπέτασμα τοΰτο ήμπόδιζε τήν 
θέαν τών διερχομένων προς τό έσωτερικόν τοΰ κοσμηματοποΑείου καί εΐδικώτεοον 
τοΰ καλυπτομένου ύπό τής προθήκης χώρου. Μετά τό πέρας τής πρωινής εργασίας, 
το κοσμηματοπωλεΐον ήσφαλίζετο μόνον διά τής ύαλοθύρας, τά δέ κοσμήματα άφίεντο 
εντός τής προθήκης.Άντιθέτως τήν νύκτα τά κοσμήματα μετεφέροντο εις λίαν άσφα- 
λές χρηματοκιβώτιον καί έχρησιμοποιεΐτο ή δικτυωτή σιδηρά θύρα.

Ό  δράστης είσήλθεν εις τό κοσμηματοπωλεΐον δι’ άντικλεΐδος. Τοΰτο διεπι- 
στώθη άρνητικώς, έκ τής μή ύπάρξεως εις τήν θύραν ιχνών μαρτυρούντων διάρρηξιν. 
Ή  προθήκη έφερε σαφή ίχνη παραβιάσεως τής μιας θυρίδος.’Επίσης έπί τής έτέρας 
θυρίδος τής αύτής προθήκης παρετηρήθησαν ΐχνη προσπάθειας παραβιάσεως, ήτις 
όμως άπέβη άκαρπος. Τέλος, έκ τών άνευρεθέντων ιχνών, διεπιστώθη ότι 6 δράστης 
επεχείρησε νά παραβιάση καί τό έρμάριον, πλήν παρητήθη τοΰ σκοπού του, διότι τό 
σύστημα άσφαλίσεως, καθ’ ά προελέχθη, ήτο τοιοΰτον ώστε άπητεΐτο διάθεσις χρό
νου, καθ’ όν ό δράστης θά ήτο έκτεθειμένος εις τήν θέαν τών έξωθεν τοΰ κοσμηματο
πωλείου διερχομένων. ’Εντός τής προθήκης άνευρέθησαν τρία μόνον κοσμήματα, 
άτινα δεν κατέστη εύχερές εις τον δράστην νά φθάση διά τής χειρός. Τό υπόλοιπα 
είκοσι έ'ξ (26) άφηρέθησαν. Έ κ τής λεπτομερούς καί έπιμεμελημένης έξετάσεως 
τοΰ τοπου τοΰ αδικήματος ούδέν άλλο πλήν τών ανωτέρω ιχνών άνευρέθη. Ειδική έξέ- 
τασις τοΰ Συνεργείου Σημάνσεως προς άνεύρεσιν δακτυλικών άποτυπωμάτων άπέβη 
αρνητική.

Έγένετο πρόχειρος έξέτασις τοΰ προσωπικού τής έπιχειρήσεως, καθ’ ήν προέ- 
κυψαν τά κάτωθι :
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1) Το κοσμηματοπωλεϊον άνήκει εις τον υιόν Κωνστανταραν, 27 ετών, όστις 
λόγω διανοητικών άνωμαλιών τελεί ύπό την δικαστικήν άντίληψιν της μητρος του. 
'Η μήτηρ του κατείχε μίαν σειράν κλειδών της προθήκης καί τοϋ έρμαρίου, έτι δε 
καί τάς κλείδας τοϋ χρηματοκιβωτίου.

2) Μέτοχος της έπιχειρήσεως έτύγχανε καί ό συγγενής τοϋ Κωνσταντάρα 
κύριος Κ., όστις μάλιστα κατείχε μίαν σειράν κλειδών της βιτρίνας (προθήκης) και 
έρμαρίου.

3) Εις τό κατάστημα είργάζοντο ό τεχνίτης κ. X. μέ ένα βοηθόν καί εις μικρός 
υπάλληλος έπί τής πωλήσεως.'Ο τεχνίτης όστις υπηρετεί έπί 30ετίαν εις τό κατάστημα 
είχε καί τάς κλείδας τών έξωθυρών (δικτυο^της έκ σιδήρου) κάί ύαλοθύρας.

4) Συνήθως μετά τό πέρας της τε πρωινής καί άπογευματινής έργασίας,
έψευγον πρώτοι ή μήτηρ, ό 
κ. Κ., ό υιός Κωνσταντάρας 
καί μετ’ αύτούς ό βοηθός 
τοϋ τεχνίτου. Τελευταίοι 
έφευγον ό τεχνίτης κ. X. 
καί ό έπί τής πωλήσεως 
μικρός υπάλληλος.

5) 'Ο τεχνίτης κατά 
κρατήσασαν αύτώ συνήθει
αν, όταν έξήρχετο τοϋ κο
σμηματοπωλείου, έδιδε τάς 
κλείδας διά τήν άσφάλισιν 
τών θυρών εις τον μικρόν 
υπάλληλον τής πωλήσεως, 
όστις ήσφάλιζε τήν τε ύα- 
λοθύραν καί δικτυωτήν σι
δηράν θύραν. (Τήν τελευ- 
ταίαν, κατά τήν λήξιν της 
απογευματινής έργασίας).

6) Τά άφαιρεθέντα κοσμήματα κατά τά 3/4 άνήκον εις διαφόρους πελάτας τοϋ 
κοσμηματοπωλείου, οίτινες τά ειχον παραδώσει προς πώλησιν.

7) Αί έργασίαι τής έπιχειρήσεως δεν έβαινον καλώς, καί
8) ό ιδιοκτήτης τοϋ κοσμηματοπωλείου, λόγω τής ψυχικής του καταστάσεως, 

πλειστάκις έφωράθη δωρίζουν, ή πωλών εις τιμάς εξευτελιστικάς κοσμήματα μεγάλης 
αξίας, εις πρόσωπα μεθ’ ών ούτος συνήπτε σχέσεις. ’Εσχάτως είχε σχέσεις με δυο 
άτομα, τό εν τών όποιων έπίεζε τοΰτον κατά σύστημα νά τώ διδη χρήματα.

Έ κ τών ανωτέρω προέκυψαν αί κάτωθι σκέψεις :
Α.—'Η διάρρηξις διεπράχθη ύπό έπιδεξίων διαρρηκτών ειδικευμένων εις διαρ

ρήξεις κοσμηματοπωλείων καί δή έν καιρώ ημέρας, κατά την μεταμεσημβρινήν δια
κοπήν τής έργασίας. 'Η εκδοχή αυτή συνεκέντρωνε πιθανότητας έγγιζούσας τά όρια 
τής βεβαιότητος.

Β.—Δεν έπρεπε, κατά τ ’ άνωτέρω έκ τής προχείρου έξετάσεως έξαχθέντα, νά 
άποκλεισθώσι καί αί κάτωθι έκδοχαί : ^

α) Ψευδοκλοπής, μέ κύριον σκοπόν τον σφετερισμόν τών παραδοθέντων προς 
πώλησιν ύπό διαφόρων πελατών κοσμημάτων.

β) Τής συμπράξεως εις τήν κλοπήν τοϋ διανοητικώς άναπήρου ιδιοκτήτου, διά 
τής παραχωρήσεως τής κλειδός εις τρίτον άτομον προς κατασκευήν αντικλεΐδος. 

γ ) Τής διαπράξεως τής κλοπής ύπό τοϋ τεχνίτου κ. X., έχοντος τάς κλείδας, 
δ ) Τής διαπράξεως τής κλοπής ύπό τοϋ ύπαλλήλου τής πωλήσεως, όστις, καθ’ ά
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προείρηται, έμερίμ,να διά τήν άσφάλισιν τής έξωθύρας καί ό όποιος ήτο δυνατόν νά 
διαπράξη τήν κλοπήν μή άσφαλίσας τήν μεσημβρίαν τής 21-6-56 τήν έξώθυραν. 
'Τπό τήν προϋπόθεσιν ταύτην, ήδύνατο οΰτος επιστρέφουν βραδύτερου εις τό κοσμη
ματοπωλείου νά είσήρχετο εντός αύτοΰ διά της άνασφαλίστου πλέον θύρας καί έν 
συνεχεία νά διέπραττε τήν κλοπήν.

Έκ της μελέτης των όλων συνθηκών συνήχθη τό συμπέρασμα ότι, ή κλοπή διε- 
πράχθη κατά τό άπό 13.50' μέχρι 16.50' έυρας χρονικόν διάστημα καί ότι δι’ όλας τάς 
ένεργείας διαπράξεως τής διαρρήξεως έπήρκει χρονικόν διάστημα μή ύπερβαΐνον τά 
15' τής ώρας. Μέ βάσιν τό συμπέρασμα τούτο ή Γενική ’Ασφάλεια έπεδόθη εις τήν 
έκκαθάρισιν έκάστης των ως άνω έκτιθεμένων έκδοχών.

Έ  ν έ ρ γ  ε ι α ι. "Αμα τή καταγγελία τής κλοπής διετάχθη ή σύλληψις τριών 
διαρρηκτών ειδικευμένων εις τήν διάπραξιν διαρρήξεων, ώς ή προκειμένη. Μεταξύ 
τούτων ήτο καί ό Χατζησταυράκης Παναγιώτης. ’Εντός ολίγης έυρας οί υπάλληλοι 
τής ’Ασφαλείας, οί πρός τον σκοπόν τούτον διατεθέντες, τελοΰντες έν γνώσει τών συ
νηθειών αύτών, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού
των. Είδικώτερον ό Χατζησταυράκης συ- 
νελήφθη τήν 18.10' ώραν, ήτοι 40' τής ώ
ρας μετά τήν καταγγελίαν τής διαρρήξεως.
Εις ειδικά αστυνομικά άνακριτικά συνερ
γεία άνετέθη ή έξέτασις τού όλου προσω
πικού τού κοσμηματοπωλείου, πρός δι- 
καιολόγησιν τού κρίσιμου χρονικού δια
στήματος. Έν συνεχεία εις άλλα συνερ
γεία υπαλλήλων τής ’Ασφαλείας άνετέθη 
ή έξακρίβωσις τού άληθοΰς, ή ού τών κα- 
τατεθέντων ύφ’ έκάστου τών μελών τού 
προσωπικού. Τήν Ιην μεταμεσονύκτιον ώ 
ραν τής 21 πρός 22-6-56 διεπιστώθη ότι, 
αΐ έκδοχαί ψευδοκλοπής καί διαπράξεως 
τής κλοπής υπό τίνος τού προσωπικού, 
δεν ήσαν εύσταθεΐς Μικρά έκκρεμότης ύπε- 
λείφθη ώς π ρός τήν τυχόν σύμπράξιν εις 
τήν κλοπήν τού ιδιοκτήτου. Ή  έκκαθάρι- 
σις άνετέθη εις τό Γ' Παράρτημα ’Ασφα
λείας μέ συγκεκ ριμένας κατευθύνσεις, ο- 
περ τήν έπομένην διεπίστωσεν στοιχεία 
καθιστώντα ανεδαφικήν καί τήν εκδοχήν 
ταύτην. Τήν 21ην ώραν τής ημέρας τής 
διαρρήξεως έγένετο μελέτη τού έκ καρ- 
τελλών άρχείου «Μεθοδικοτήτων — Ειδικοτήτων». Έξήχθησαν αί καρτέλλαι 
τών κακοποιών τών δρώντων δι’ άντικλεΐδος, μέ είδίκευσιν τήν προσβολήν κοσμημα
τοπωλείων. Έπρόκειτο περί 27 κακοποιών τής κατηγορίας ταύτης, τών όποιων διε- 
τάχθη ή σύλληψις. Έ ν τέυ μεταξύ εΐχεν άρχίσει ή έξέτασις τών τριών σοβαρών συλ- 
ληφθέντων διαρρηκτών. Οί δύο τούτων άφέθησαν έλεύθεροι, καθ’ όσον διεπιστώθη ή 
άκρίβεια τών όσων κατέθεσαν. ’Αντιθέτους έκρατήθη ό Χατζησταυράκης, διότι ή 
κατάθεσίς του άφηνε κενά. 'Υπεβλήθη εις νέαν έξέτασιν, καθ’ ήν μεταξύ τών άλλουν 
άνέφερεν, όταν ήρωτήθη νά μάς ε’ίπη πώς διήλθε τήν ημέραν εκείνην άπό τής έγέρ- 
σεώς του τήν πρωίαν μέχρι τής συλλήψεώς του, ότι τήν ΙΟην ώραν μετέβη εις τον 
Πειραιά, διά νά εύρη κάποιον γνωστόν του διά νά τού έδιδε χρήματα, ότι τήν 10,30' 
περίπου ώραν συνήντησε «εις τό Ρολόγι τού Πειραιώς)) ένα γνωστόν του Μήτσον, ό

_ ; j

Ό  Π. Χατζησταυράκη;
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όποιος καί του έ'δωο 100 δραχμάς. Έ ν συνεχεία μετέβη εις ένα παραλιακόν καφε-
’ ίναςνειον καί έκάθησε μέχρι της 14.30' ώρας περίπου, όπόθεν άνεχώρησε διά τάς Άθή

ρηττό προ έτών. 1 ό στοιχεΐον τοΰτο παρεϊχεν ένδείξεις ότι πιθανόν ό Χατζησταυρά- 
κης νά μή είναι ξένος προς την υπό άνάκρισιν διάρρηξιν. "Οταν ήρωτήθη κάπως έπι-

και πλέον ώρας εις ενα παραλιακόν καφενεΐον. 'Ο Χατζήσταυράκης υπέδειξε ενα

κρίτως μεγάλην καί εύδιακρίτως κεκλιμένην πλαγίως δεξιά, έξ ού καί «στραβολαί- 
μης» απεκαλεΐτο. Δέν ήτο δθεν δυνατόν τό πρόσωπον τοΰτο νά παρέμενεν εις το κα
φενεΐον επί ώρας καί νά μή ύπέπιπτεν εις την άντίληψιν των σερβιτόρων. ’Εντεύθεν 
κατεληξαμεν εις την σκεψιν δτι ό Χατζησταυράκης, έχων λόγους ν’ άποκρύψη πώς 
διήλθε τάς ώρας τής ημέρας τής διαπράξεως τής κλοπής, έπενόησε τον μΰθον τοΰ 
Μητσου και τοΰ καφενείου τοΰ Πειραιώς. Παραλλήλως, τά συνεργεία υπαλλήλων 
συλληψεως τών υπόπτων, κινηθέντα μέ την διακρίνουσαν αύτούς δραστηριότητα καί 
μεθοδικοτητα, προσήγαγον τον ενα μετά τον άλλον τούς ώς ύποπτους χαρακτηρι- 
σθεντας. Έξητασθησαν, έβεβαιώθη ή ακρίβεια τών όσων ειπον καί άκολούθως άφέ- 
θησαν έλεύθεροι, μή προκύψαντος κενοΰ τινός εις τάς καταθέσεις των.

Το Τμήμα παρακολουθήσεως Διαρρηκτών, διά τής ειδικής όμάδος του παρα
κολουθεί τας κινήσεις και έπαφάς τών κακοποιών καί ιδία τών σημαινόντων τοιού- 
των. Έ κ τής παροκολουθήσεως τοΰ Χατζησταυράκη διεπιστοόθησαν πολλαί έπαφαί 
τούτου μέ τον βεβαρημένου διά καταδικών έπί κλοπαΐς Κουρμπαλήν Θωμάν, εις τό 
δωματιον τοΰ όποιου, κείμενον έπί τής όδοΰ Άριστοτέλους 44, συχνάκις μετέβαινεν 
ό Χατζησταυράκης. Είχε επ ίσης διαπιστωθή έξ έρευνών, δτι ό Χατζησταυράκης ό 
οποίος είχε δηλώσει ότι διανυκτερεύει εις τό ’Άσυλον, ώς έπί τό πλεΐστον διενυκτέ- 
ρευεν άλλαχοΰ. Έγένετο έπιμελής έξέτασις τών περίοικων καί συνοίκων τοΰ Κουρ- 
μπαλή, καθ’ ήν διεπιστώθη δτι την 13.30' ώραν τής ημέρας καθ’ ήν διεπράχθη ή 
διάρρηξις, ό Χατζησταυράκης έφωράθη έξερχόμενος τοΰ δωματίου τοΰ Κουρμπαλή. 
Το περιστατικού ένεΐχεν δλως ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι έάν τώ οντι ήτο άκριβές, 
αι άχρι τής στιγμής έκείνης ένδείξεις μετετρέποντο εις άποδείξεις ένοχής τοΰ Χατζη- 
σταυράκη, έν συνεργασία μέ τον Κουρμπαλήν, εις τήν ύπό άνάκρισιν διάρρηξιν. Άνε- 
θεσαμεν εις ’Αστυνόμον όπως μεταβή καί έλέγξη τό στοιχεΐον τοΰτο, έάν τουτέστιν 
ο Χατζησταυράκης πράγματι έφωράθη έξερχόμενος τοΰ δωματίου τοΰ Κουρμπαλή 
και εν καταφατική περιπτώσει άν τό περιστατικού τοΰτο έ'λαβε χώραν τήν προηγου- 
μενην ημέραν, δηλαδή τήν 21-6-56, ημέραν διαπράξεως τής κλοπής καί βάσει ποιων 
περιστατικών οι καταθέτοντες ύποστηρίζουσι τοΰτο. Μετά μακράν καί έξονυχιστικήν 
εςετασιν, ό κ. ’Αστυνόμος διεπίστωσεν τήν άκρίβειαν τοΰ κατατεθέντος περιστατι- 
κοΰ, χωρίς να καταλείπεται καί ή έλαχίστη άμφιβολία. ’Από τής στιγμής έκείνης 
διεταχθη η άγρυπνος παρακολούθησις τοΰ δωματίου Κουρμπαλή, μέ σαφώς καθορι- 
σθεΐσαν εντολήν συλλήψεως ή παρακολουθήσεως τούτου, άναλόγως τής ώρας καθ’ ήν 
ούτος θα ενεφανίζετο. Παράλληλα διά καταλλήλων ενεργειών έξηκριβώθησαν αΐ διευ
θύνσεις τών στενών συγγενών του. Ουτοη διεπιστώθη δτι οί γονείς του διαμένουσιν εις
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ιδιόκτητον έν Χολαργώ οικίαν, ή άδελφή του εις Πλατείαν Κυριάκου καί ή έν δια- 
στάσει σύζυγός του εις Ταμπούρια Πειραιώς. Έκρίθη σκόπιμον νά διαταχθή όπως 
ή προσαγωγή καί έξέτασις των οικείων του, προς πρόληψιν διαφυγής τούτου, γίνη 
διά ταυτοχρόνως ένεργούντων συνεργείων μετά την σύλληψιν τοΰ Κουρμπαλή. Τάς 
νυκτερινάς' ώρας της 22-6-56 ό Κουρμπαλής μετέβη είς τό δωμάτιόν του, χωρίς έκ- 
τοτε νά έξέλθη. Την 5ην πρωινήν της έπομένηε συνελήφθη. Γενομένης έρεύνης είς 
τό δωμάτιόν του ούδέν ένευρέθη. Ταυτυ- 
χρόνως κινηθέντα τά προκαθορισμένα συ
νεργεία υπαλλήλων τής ’Ασφαλείας, προ- 
σήγαγον είς τήν ’Ασφάλειαν τούς γονείς 
του, τήν αδελφήν του καί τήν σύζυγόν του.
'Ο Κουρμπαλής εξεταζόμενος κατέθεσεν 
ότι τον Χατζησταυράκην διά.τελευταίαν 
φοράν ειχεν ΐδει τήν 19-6-56. Έ κτοτε δεν 
τον είδε. Δι’ ήμάς όμως ήτο δεδομένον 
ότι είχε συναντηθή μετά τούτου τήν με
σημβρίαν τής 21-6-56 είς τό δωμάτιόν 
του. 'Η μήτηρτου έξεταζομένη κατέθεσεν, 
ότι τήν 25.15' ώραν της 21-6-56, ό υιός 
της μαζί μέ τον Χαζησταυράκην μετέβη- 
σαν είς τήν έν Χολαργώ οικίαν της καί ότι 
κατόπιν παρακλήσεως τού Χατζησταυράκη 
εδωσεν είς τούτον 200 δραχμάς. Δεν θά 
τοΰ εδιδε χρήματα εάν δεν έπενέβαινεν ό 
υιός της, όστις τής είπε: «δώσ’ τά λεφτά, 
έχει άνάγκη ό Παναγιώτης καί τήν Κυ
ριακή θά στά δώση, εγγυώμαι έγώ».
Έ πί πλέον ή μητέρα τοΰ Κουρμπαλή κα
τέθεσεν ότι μετά παραμονήν ενός τετάρτου 
τής ώρας, ό Χατζησταυράκης άνεχώρησε 
τής οικίας. Έ ν τω μεταξύ ερευναι καί 
εξακριβώσεις υπαλλήλων τής ’Ασφαλείας 
διεπίστωσαν, ότι ό Χατζησταυράκης 
μετέβη είς τήν ταβέρναν τοΰ Έυρρή, όπου 
παρέμεινε μέχρι τής συλλήψεώς του. Ό  πατήρ Κουρμπαλής έπεβεβαίωσε τά υπό τής 
συζύγου του λεχθέντα, βεβαιώσας ότι ό υιός του μέ τον Χατζησταυράκην μετέβησαν 
είς τήν έν Χολαργώ οικίαν τήν 15ην περίπου ώραν καί ότι μετά παραμονήν 15' τής 
ώρας περίπου, ό Χατζησταυράκης άνεχώρησεν έκείθεν. Τά άνωτέρω νέα στοιχεία 
υπήρξαν συντριπτικά από πλευράς ένοχης τών Χατζησταυράκη καί Κουρμπαλή είς 
τήν ύπό άνάκρισιν διάρρηξιν. Αί ερευναι είς τήν οικίαν τής άδελφής του, τής συζύγου 
καί τών γονέων τοΰ Κουρμπαλή, άπέβησαν άρνητικαί. Δεν ήρευνήθη ό κήπος τής οι
κίας τών γονέων τοΰ Κουρμπαλή.

Βάσει τών ώς άνω δεδομένων, κατελήξαμεν είς τήν βεβαιότητα ότι, τήν διάρ- 
ρηξιν διέπραξεν 6 Χατζησταυράκης μέ τον Κουρμπαλήν ύπό τάς ακολούθους συν- 
θήκας :

Έχοντες ούτοι άποφασίσει τήν διάπραξιν τής έν λόγω διαρρήξεως, συνηντήθη- 
σαν είς τό δοομάτιον τοΰ Κουρμπαλή. Τήν 13.30' ώραν έξέρχεται ό Χατζησταυράκης 
καί βραδύτερον ή ένωρίτερον έξήλθεν ό Κουρμπαλής. Κατευθύνονται είς τον τόπον τοΰ 
αδικήματος παρακολουθοΰντες τήν ώραν κλεισίματος τοΰ κοσμηματοπωλείου καί έάν 
όλον τό προσωπικόν έξέλθη. Μετά τοΰτο καί όταν ή κίνησις τής όδοΰ Γιάν-Σμάτς
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ήλαττώθη, ό εις τούτων διά της άντικλεΐδος εΐσήλθεν, διέπραξε την κλοπήν, άκολού- 
θως δέ μετέβησαν άμφότεροι δι’ αυτοκινήτου εις Χολαργόν, τό μέν ίνα ό Κουρμπα- 
λής άποκρύψη τά κλαπέντα κοσμήματα, τό δέ 'ίνα ό Χατζησταυράκης έφοδιασθή διά 
χρημάτων. Έκεΐθεν ό Χατζησταυράκης δι’ αυτοκινήτου έφθασε πλησίον της ταβέρνας 
Ψυρρή, όπόθεν πεζή μετέβη εις την ταβέρναν ένθα και παρέμεινε συνεχώς μέχρι της 
ώρας τής συλλήψεώς του, προς δημιουργίαν του άλλοθι. Μέ βάσιν τά συμπεράσματα 
ταϋτα έδώσαμεν σχετικάς διαταγάς, κατόπιν' των οποίων : α) 'Ο άνώτερος 
Άξ/κός ’Ασφαλείας κ. II. μέ συνεργείου έξερευνήσεως ναρκών, ένήργει την πρωίαν 
της έπομένης λεπτομερεστάτην έρευναν εις τον κήπον τής έν Χολαργώ οικίας 
Κουρμπαλή, προς άνεύρεσιν τών κοσμημάτιυν καί β) δεδομένου ότι ό Χατζησταυ
ράκης έν ούδεμια περιπτώσει θά ώμολόγει, διότι τοϋτο άποτελεΐ τακτικήν τούτου, 
έστρέψαμεν τήν προσπάθειάν μας προς Κουρμπαλήν καί διά τούτο έτέθη ούτος υπό 
τον έλεγχον εξαντλητικής έξετάσεως, άπό τής 20ής ώρας τής 23-6-56, μέ 
έντολήν συνεχίσεως ταύτης, υπό έναλλασσομένων ’Αξιωματικών, καθ’ όλην την 
νύκτα καί την ήμέραν τής έπομένης. Τήν 23ην ώραν ό Κουρμπαλής, υπό τό 
βάρος τών συντριπτικών εις βάρος του στοιχείου, ήναγκάσθη νά όμολογήση. Τήν 
κλοπήν διέπραξε μέ τον Χατζησταυράκην, όστις είναι καί ό συλλαβών τήν ιδέαν τής 
διαπράξεως ταύτης. 'Ο Χατζησταυράκης, διελθών του κοσμηματοπωλείου, διεπί- 
στωσε διά μακροσκοπικής έξετάσεως τό είδος τής χρησιμοποιουμένης κλειδός. Τό 
έσχεδίασεν έπί χάρτου καί άνέθεσεν εις τον Κουρμπαλήν τήν έξεύρεσιν παρόμοιας 
κλειδός. ’Εντός ολίγων ήμερών, ό Κουρμπαλής εϊχεν εις τήν κατοχήν του τήν αΐτη- 
θεϊσαν ύπό του Χατζησταυράκη κλείδα. Ό  Χατζησταυράκης, βοηθούμενος ύπό του 
Κουρμπαλή, έδοκίμααε τετράκις τήν κλείδα. Προ έκάστης δοκιμής, ή κλείς έπε- 
χρίετο μέ αιθάλην. Βάσει τών διαβρώσεων τής αιθάλης, έκ τής έπαφής της μέ τό 
κλεΐθρον, τή βοήθεια ρίνης, ό Χατζησταυράκης έπέφερεν έκάστοτε τάς αναγκαίας 
μεταβολας επί τής κλειδός. Τέλος, κατά τήν τετάρτην δοκιμήν, γενομένην δύο ημέρας 
προ τής διαπράξεως τής κλοπής, ήτοι τήν 19-6-56, διεπιστώθη ότι ή κλείς ήτο έτοι
μη, καθόσον έπετεύχθη τό άνοιγμα τής θύρας. Έ ν τώ μεταξύ ό Κουρμπαλής έπεφορ- 
τίσθη νά έξακριβώση διά παρακολουθήσεως τάς συνήθειας του προσωπικού του κο
σμηματοπωλείου καί έκ πόσων προσώπων άπηρτίζετο τούτο καί έπί πλέον τάς συν- 
θήκας κινήσεως κατά τάς μεταμεσημβρινάς ώρας τού κοινού έκ τού μέρους εκείνου. 
Αί δοκιμαί τής κλειδός έγένοντο περί τό μεσονύκτιον καί καθ’ ήν ώραν ή κίνησις 
ήτο αραιά. Άμφότεροι έσταμάτων εις τήν θύραν τού κοσμηματοπωλείου καί, προφα- 
σιζόμενοι ότι συνεζήτουν, έδοκίμαζον τήν κλείδα.

Μετά τήν τελευταίαν επιτυχή δοκιμήν τής κλειδός, άπεφασίσθη όπως ή κλοπή 
γίνη τήν 21-6-56, ήμέραν Πέμπτην. Τήν ΙΟην ώραν τής ήμέρας έκείνης, συνηντήθησαν 
εις μίαν ταβέρναν τής Κεντρικής Λαχαναγοράς καί καθώρισαν τάς λεπτομέρειας τού 
ρόλου ένός έκάστου. Ό  Κουρμπαλής άπό” τής 13.30' ώρας θά παρηκολούθει τό κοσμη
ματοπωλείου, έπί σκοπώ διαπιστώσεως οτι όλον τό προσωπικόν άπεχώρησε τού κο
σμηματοπωλείου καί έν συνεχεία θά παρετήρει τήν κίνησιν τής οδού, όταν δέ έβεβαι- 
οΰτο ότι αΰτη ήτο άραιά, θά ειδοποιεί τον Χατζησταυράκην ό όποιος θά άνέμενεν εις 
τι εκεί πλησίον καφενείου έπί τής οδού Κριεζώτου. Μετά τήν άνωτέρω συνεννόησιν 
άπεχώρησαν κεχωρισμένιυς καί μετέβησαν εις τό δωμάτιον τού Κουρμπαλή. ’Εκεί ό 
Χατζησταυράκης ένεδύθη μίαν καινουργή ενδυμασίαν τού Κουρμπαλή. Τούτο έκρίθη 
έπιβεβλημένον, καθ’ όσον ή ένδυμασία ή ΐδική του ήτο εύτελούς άξίας καί πεπαλαιω
μένη, ασφαλέστατα δέ θά διήγειρε τάς ύπονοίας οίουδήποτε, οστις θά έβλεπε τούτον 
εισερχόμενου, εις τό κοσμηματοπωλείου ή έντός τούτου εις μή έργασίμους ώρας. 
'Ο Κουρμπαλής άνεχώρησεν έκεΐθεν τήν 13ην ώραν καί ήρχισε τήν παρακολούθησιν 
τού κοσμηματοπωλείου έκ τού έναντι κέντρου «ΖΩΝΑΡΣ». 'Ο Χατζησταυράκης 
άνεχώρησε τήν 13.30' ώραν παραλαβών μεθ’ έαυτοΰ τήν άντικλεΐδα καί ένα σκαρ-
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πέλο. Περί τήν 14.30' ώραν ό Κουρμπαλής ειδοποίησε τον Χατζησταυράκην ότι τά 
πάντα είναι έτοιμα. Ό  Χατζησταυράκης μέ τήν σειράν του κατηυθύνθη εις το κο- 
σμηματοπωλεΐον, ηνοιξε την θυραν τουτου, ως θα έπραττε ό ιδιοκτήτης, έ'κλεισε 
ταυτην εσωτερικώς, διέρρηξε τήν προθήκην, άφήρεσε τά κοσμήματα, έπεχείρησεν

την οικίαν ό Χατζησταυράκης παρέμεινεν 
καί έκεϊθεν άνεχώρησε μέ σκοπόν, ώς είχε1

επί 15' τής ώρας, έ'λαβε τάς 200 δραχμάς 
ίχεν ε'ιπει, διά του ταχυτέρου μέσου νά μετέ-

, 5 r τός μικρού έξ αλουμινίου δοχείου, όπερ, ευρών κα
τάλληλον ευκαιρίαν, ετοποθετησεν υπο ενα σωρόν ξύλων εις τον κήπον τής rJ^irvr 
’Ακολούθως κατήλθεν ρΑ  ’ Αθ-ήν». ̂ V ΛΙ I II C' Τ "/', ■. . Λ Λ /" ^  I Λ/ Λ·Λ f X ̂  Λ/ ι « ι · · μ _Λ > ji ■ . . __ _

νομικών μετηχθη εις τον κήπον τής οικίας, ένθα υπέδειξε τό μέρος άποκρύψεως, όπου 
πράγματι άνευρέθησαν τά κοσμήματα.

r ^  Κουρμπαλης δικαιολογούμενος δια την συμμετοχήν του εις τήν σοβαρο- 
τατην άμα και θρασυτατην ταυτην διαρρηξιν, άνέφερεν ότι δεν είχε πρόθεσιν νά έπα- 
ναρχιση κακοποιον δρασιν, αλλά ό Χατζησταυράκης τον παρέσυρε. Μεταξύ των άλ
λων, ο Χατζησταυράκης τοϋ έλεγε: «τί κάθεσαι καί σκοτώνεσαι γιά δέκα σπασοδρα- 
χμες! ελα δώ μαζί^μου νά βρής λεφτά στό^δρόμο, 2.500 χρυσές λίρες !» Πράγματι 
.̂α κλαπεντα κοσμήματα ήσαν εις τον δρόμον, δεδομένου ότι ή έξεύρεσις άντικλεΐδος 

ήτο εύχερεστάτη,^ή δέ δικτυωτή θύρα, ήτις πράγματι ήσφάλιζε τό κοσμηματοπωλεΐον,

τά κλαπεντα κοσμήματα. Έκλονίσθη, πλήν έξηκο-
υποθέσεως 

οεις. 
εβα-

. , ,. ΛΓ__Λ_είων
’Έχει σημειώσει σοβαροτάτην δρασιν εις τήν Ευρώπην καί εις χώρας 

τής Μέσης ’Ανατολής. Τώ 1950 συνελήφθη διά σωρείαν διαρρήξεων δι’ άντικλεΐδος 
χρυσοχοείων Αθηνών καί Πειραιώς. Τότε ώς συνεργόν του είχε χρησιμοποιήσει τον 
διαρρήκτην Άρσένην. ’Ασκεί τεραστίαν ψυχολογικήν έπιβολήν, παρά τήν ηλικίαν του, 
επι τών κακοποιών μεθ’ ών συνεργάζεται. Είναι θρασύτατος καί επικίνδυνος. Λίαν 
ενδεικτικόν τής θρασυτητος τουτου είναι τό κάτωθι μικροεπεισόδιον : Τήν νύκτα τής
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16-6-56 διεπράχθη σοβαροτάτη διάρρηξις χρυσοχοείου ευ Περιστεριω. Εκλαπησαν 
άντικείμενα αξίας άνω των 75.000 δραχμών. Οί δράσται ̂ συνελήφθησαν τήν ιδίαν 
ήμέραν καί κατεσχέθησαν άπαντα τά κλοπιμαία. Μεταξύ των δραστών της διαρρη- 
ξεως ταύτης ήτο καί ό Παπαβασιλειου η Παππας Μιχαήλ. Ο Χατζ/]σιαυρακης 
έξερχόμενος τών κρατητηρίων της ’Ασφαλείας προς άνάκρισιν, είδε διά μίαν στιγμήν 
εντός τών κρατητηρίων τον ώς άνω διαρρήκτην Παπαβασιλειου. Έ π ι τη θεα τουτου 
ό Χατζησταυράκης φωνασκών ειπεν, άπευθυνόμενος προς αύτόν: «δεν ντρέπεσαι ρέ 
πάλη άνθρωπε, δεν θά ήσυχάσης ποτέ, δεν θ’ άφήσης τούς ανθρώπους ήσυχους;». 
'Η θρασύτης εν προκειμένω τού Χατζησταυρακη υπεκρυπτε . και προθεσιν τουτου 
νά δημιουργήση εντυπώσεις περί τής άθωότητός του.

'Η διάρρηξις του κοσμηματοπωλείου Κωνσταντάρα υπήρξε θρασυτατη και η̂ 
έκ ταύτης δημιουργηθεΐσα έντύπωσις εις τδ κοινον μεγίστη. Δεν είναι δε υπερβολικόν 
νά λεχθή δτι έτέθη ύπο δοκιμασίαν ή ίκανότης τής ’Αστυνομίας Πόλεων.^ Η εντός 
40' τής ώρας άπο τής αναγγελίας της διαρρηξεως ουλληψις τοϋ δράστου, η έν συνε
χεία σύλληψις τοϋ συναυτουργοΰ, καί ή άνεύρεσις και αποδοσις τών κλοπιμαίων, 
εσχον τεραστίαν άπήχησιν παρά τη κοινή γνώμη. Ολόκληρός ο ημερήσιος τύπος επι 
ημέρας ήσχολήθη μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην και τα σχόλια τουτου υπήρςαν άκρως κο
λακευτικά διά τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν καί τήν ’Αστυνομίαν τών Πόλεοίν. ^

'Η επιτυχία αΰτη τής Γενικής ’Ασφαλείας οφείλεται εις τους εξής τρεις /ι,αρα- 
γοντας :

α) Ταχύτητα ένεργείας,
β) μεθοδικότητα ένεργειών, καί
υ ) ένηαεοότητα ώς προς τάς κινήσεις τών δρώντων κακοποιών,
ΤΙ Θ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ

'Ο άστυφύλαξ τής Τροχαία; Κινήσει»; Θά σα; πλησιάση καί θά σα$ συστήση νά 
ελαττώσετε τήν ταχύτητά σα; όταν τρέχετε, ή νά όδηχήτε προσεκτικά βαδίζον- 
τε; δεξιά κλπ. ΈκτελεΤ τό καθήκον του καί προστατεύει κατά πρώτο λόχο έσα; 
τού; ίδιου;. ’Οφείλετε νά συμμορφωθήτε μέ τά; συστάσει; του ή νά δέχεστε χωρί; 

διαμαρτυρίε; τήν κλήσι διά τό αύτόφωρο πταισματοδικείο.
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ΑΓΩΝ Μ ΕΤΑΞΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΜ Μ ΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΣΜ ΟΥ

Λόγος εκφωνηθείς τήν 21/6/956 εις τό 41ον Συνέ-
______________δριον της Διεθνούς Όργανώσεως «Κιγουάνις» ύπό __ ____________

του 'Ττϊουργοΰ έπί των Εξωτερικών των ΪΤ.Π.Α. 
κ. ΤΖΩΝ ΦΟΣΤΕΡ ΝΤΑΛΛΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ
I. Πρόλογος. 'Υ π οταγή  δ ιά τής β ία ς εις τον κομμουνισμόν 15 Κρατών.

Π· Α ποκηρνζ ις νπο τών νέων Σοβ ιετικώ ν ηγετών τής βίας.
'Α ονηαις διενεργειας ελευθέρων εκλογών εις τα  κομμουν ισ τ ικά  κράτη.
H  δ ικ τα τορ ία  τον Σοβιετικού συστήματος.

J ' Σκοτε ινο ί πλενρα ι τον κομμονν ιστ ικοϋ δεσποτισμοϋ. Α ποκαλύψεις τον  κ. Κροϋστσεφ. 
VI. Π αραδείγματα άπό τον λόγον τον  Κροϋστσεφ.

VII. 'Η  φρικτή εικόνα τον λόγον τον κ. Κροϋστσεφ.
 ̂ Τ&κτικη τών Κ ινέζων κομμοννιστώ ν—άρνησις άποκηρνξεω ς τής βίας.

Τ° πολ ίτευμα τών ελενθέρων κοινωνιών κα ι τά  επ ιτεύγμα τα  αυτών.
X. Ε π ίλογος.

** *
I. Προλογος. Υποταγή διά τής βίας είς τον κομμουνισμόν 15 

Κ ρατώ ν.
Η οργανωσίς σας έχει ώς σκοπόν τήν άνάπτυξιν, εις ολόκληρον τον κόσμον 

« σ υ ν ε ι δ η τ ή ς ,  θ ε τ ι κ ή ς  κ α ί  ε ξ υ π η ρ ε τ ι κ ή ς  ν ο ο τ ρ ο π ί α ς  
μ ε τ α ξ ύ  ^ τ ων  π ο λ ι τ ώ ν». 'Ως έκ τούτου, γνωρίζω δτι πρέπει να ένδιαφέρεσθε 
ςωηρως διά τον άγώνα ό όποιος διεξάγεται τώρα μεταξύ τής Έ λ ε υ θ ε - ί " -  
καί τού Λ

Ό
νέον. Διεξ'

ι α ς
ί Λ ε σ π ο τ ι σ μ ο ΰ .

άγων μεταξύ Δεσποτισμοϋ καί ’Ελευθερίας δεν είναι, άσφαλώς, κάτι τό 
f ,αγεται απο τας αρχας της Ιστορίας. Σήμερον όμως, ό άγων αυτός έχει

λάβει χαρακτηριστικάς διά τήν εποχήν μας διαστάσεις καί έ'ντασιν.
, ^  δυνάμεις τοΰ Δεσποτισμοϋ είναι τώρα περισσότερον ώογανωμέναι παρά 

ποτέ άλλοτε. Ελέγχουν ήδη τό 1/3 τής άνθρωπότητος καί διακηρύσσουν άπροκα- 
λυπ ιω ς την φιλοδοξίαν των να επεκτείνουν τό σύστημά των εις όλόκληοον τον κό
σμον. '

όητοποιησαν την απειλήν. Ένίσχυσαν τάς άνασχετικάς των δυνάμεις καί έ'λαβον, 
απο κοινού, μέτρα διά τήν συλλογικήν των άμυναν. Δέν ήτο πλέον δυνατόν διά τον 
Σοβιετικόν κοαυ.ουνισυ.όν νά καθυποτάί-Ύΐ έθν-Λ τλ πι "ly/υ-τΛτγι \) -τ-πΓί λ/"X r. 11ετικον κομμουνισμόν νά καθυποτάξη έθνη, τό έν 

■ Ούτοι, οί Σοβιετικοί ήγέται λέγουν τώρα δτι
έν κατόπιν τοΰ άλλου.

, . ,. , 5τι θά άποκηρύξουν τήν βίαν ώς
μέσον.  ̂ Παραλλήλους, δμως, λέγουν δτι εξακολουθούν νά πιστεύουν δτι τό σύστημά 
tojv θα επικράτηση εις τον κόσμον, διότι είναι τόσον καλόν ώστε νά τό επιθυμούν 
όλοι.

II. Αποκήρυξις ύπό τώ ν νέω ν Σ οβιετικών ήγετώ ν τής βίας.
Ειμεθα ικανοποιημένοι καί προτιθέμεθα νά ένθαρρύνωμεν τάς εξελίξεις αύτάς. 

“Θα ήτο, δμως, απρονοησία νά νομίσωμεν δτι παρήλθεν ό κίνδυνος καί δτι δυνάμεθα 
νά εγκαταλείψωμεν τήν πολιτικήν τής συλλογικής άσφαλείας, ή οποία διεδραμάτισεν 
ανασχετικόν ρόλον ώς προς τάς παλαιάς Σοβιετικάς μεθόδους.

Οι Σοβιετικοί ηγέται έξακολουθοϋν νά έχουν δυνατότητας αί όποΐαι τούς επι
τρέπουν νά έπανέλθουν ταχέως εις τήν παλαιάν πολιτικήν των τής βίας καί τής
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απόπειρας καταπιέσεο:>ς, χαί ασφαλώς θά ήσθανοντο τον πειρασμόν να πραξουν τούτο· 
αν ποτέ τά έλεύθερα έθνη έγκατέλιπον την πολιτικήν τής στενής συνεργασίας. Ή  
βία αποτελεί την κλασσικήν καί φυσικήν τακτικήν του Σοβιετικού κομμουνισμού, 
συμφώνως προς τήν διδασκαλίαν όχι μόνον του Σταλιν αλλα και του Λενιν.

'Η Σοβιετική βιομηχανία εργάζεται πυρετωδώς διά τήν κατασκευήν έτι ισχυ
ρότερων άτομικών καί πυρηνικών οπλών. Αί δοκιμαι πυρηνικών όπλων πολλαπλασια- 
ζονται εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν. 'Η Σοβιετική βιομηχανία έργάζεται άδιαλεί- 
πτως διά τήν έπαύξησιν των μέσίυν έξαπολύσεως τών νέων όπλων, ήτοι τών βομβαρ
διστικών, τών διηπειρωτικών πυραύλων καί τών υποβρυχίων.

’Αναπτύσσουν, επίσης, νέας μεθόδους εμμεσου επιθεσεως. Ούτω, π.χ., προ
σπαθούν νά άποστείλουν τούς τεχνικούς πράκτορας των εις αλλας χωράς, οι οποίοι, 
όμως, άποτελοΰν επίσης μέρος τού πολιτικού μηχανισμού τού Διεθνούς Κομμου
νισμού. Έ ξ άλλου,προσπαθούν νά παγιδεύσουν τάς εχουσας ανάγκην οικονομικής, 
βοήθειας χώρας, διά παρεμφερών προσφορών. Ούεω, προλειαίνουν το έδαφος δια. 
τήν ύπονόμευσιν τών κυβερνήσεων άλλων χωρών, μη λαμβανοντες υπ οψιν την βου- 
λησιν τών ενδιαφερομένου λαών, οί όποιοι δεν έχουν πολλακις συνειδησιν τού κιν
δύνου.

'Υπάρχει, συνεπώς, ζωτική ανάγκη όπο:>ς τα ελεύθερα έθνη διατηρήσουν την 
ύπνησίν το̂ ν καί εξακολουθήσουν τήν πολιτικήν των δια την προασπισιν τήςεπαγρυπνησιν

βιετικοΰ κομμουνισμού, όσον αφόρα τήν συγκρισιν των συστημάτων μας.
III. ’Άρνησις διενεργείας ελευθέρων εκλογών είς τά  κομμουνιστικά  

κράτη .
Καί έν πρώτοις, έρωτώμεν : Ά ν  ό κομμουνισμός είναι τοσον καλόν συ-

διατυ-

τη ύπό κομμουνιστικόν καθεστώς, καί έχει συναγαγει σημαντικήν πείραν 
κρίνη τά πλεονεκτήματα τού Σοβιετικού κομμουνιστικού καθεστώτος. Οι λαοί τής 
’Ανατολικής Ευρώπης έχουν πείραν τού συστήματος αύτοΰ, έπί μίαν ΙΟετιαν και 
πλέον, ώστε νά είναι είς θέσιν νά τό κρίνουν. Αν ο κομμουνισμός δυναται να κερδισ/) 
βάσει τών προσωπικών πλεονεκτημάτων του, ύπό συνθηκας γνησιως ελευθερας 
εκλογής, διατί άρνοΰνται οί ύπέρμαχοί του νά αποδείξουν την υπεροχην τού κομ,μου- 
νισμοΰ έκεΐ όπου επικρατεί;

ανώτατου 
έλευθέρι
προσωπικήν τους άντίληψιν, καί οί περισσότεροι τών υπολοίπων έχουν ακούσει 
πληροφορίας περί αύτοΰ άπό αύτόπτας μάρτυρας. Διατί, λοιπον, λεγει τώρα η Σο
βιετική Κυβέρνησις, ώς ίσχυρίζετο έν Γενεύη τον παρελθόντα Νοέμβριον και εξακο
λουθεί νά έπαναλαμβάνη, ότι δέν θά έπιτρέψη τήν διεξαγωγήν ελεύθερων εκλογών, 
ώς ύπεσχέθη, επειδή φοβείται ότι ό Γερμανικός λαός θα χάση το «κοινωνικά οφέλη» 
τά όποια τό κομμουνιστικόν καθεστώς έπέβαλλεν είς τήν ’Ανατολικήν Γερμανίαν ;

Δέν έχουν δίκαιον οί ελεύθεροι λαοί νά φοβούνται ότι υπάρχει κάτι το θεμε- 
λιωδώς κακόν είς εν σύστημα τό όποιον ούδέποτε έγένετο αποδεκτόν εκουσιως υπο 
οίουδήποτε λαού, καί ότι οί Σοβιετικοί ήγέται δέν είναι πρόθυμοι να σεβασθοΰν την 
θέλησιν τών λαών οί όποιοι γνωρίζουν τό σύστημα αύτο καλλιτερον παντός άλλου 
λαού;
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ΙΥ. Ή  δικτατορία τοΰ Σοβιετικού συστήματος.
Ας μην βασιζωμεν, δμιος, τον συλλογισμόν μας άποκλειστικώς καί μόνον έπ’ 

•αυτής τής υποθεσεως, όσον λογική καί άν είναι. Ά ς  είναι. Ά ς  έξετάσωμεν προσε- 
κτικώτερον τό Σοβιετικόν σύστημα.

Είναι γεγονος ότι ή δικτατορία (ραίνεται νά παρουσιάζη ώρισμένα βραχυπρό
θεσμα πλεονεκτήματα. ’Επιτρέπει την καιροσκοπίαν. Καθιστά δυνατήν μίαν έλαστι- 
κοτητα δρασεοος, η οποία δεν είναι δυνατή διά τά πολιτεύματα τά όποια βασίζονται 
επι δημοκρατικών αρχών. Οι δικτάτορες δύνανται νά ακολουθήσουν πότε μίαν κατεύ- 
θυνσιν και ποτέ άλλην, απο ημ.ερας εις ήμέραν, χωρίς νά έχουν ανάγκην νά παράσχουν 
επεξηγήσεις ή να δικαιολογήσουν τας αντιφατικάς των πράξεις. Δεν δεσμεύονται άπό 
κοινοβουλευτικας εντολας ή προϋπολογισμούς. ’Έχουν τήν δυνατότητα νά ώργανώ- 
σουν την εκπαιδευσιν τών λαών των συμφώνως προς τήν αρχήν τής σκοπιμότητας, 
καί τήν δυνατότητα νά αναγκάσουν πρόσωπα τής εκλογής των νά άναλάβουν κρατικά 
αςιωματα, τοσον εις. το εσοοτερικόν όσον καί εις τό εξωτερικόν. Αί κομμουνιστικαί 
δικτατοριαι, επίσης, λογω τοΰ αθεϊστικοΰ καί ύλιστικοΰ των χαρακτήρος, έχουν τάν 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τήν άνθρωπίνην εργασίαν ώς εμπόρευμα τό όποιον 
δυναται να χρησιμοποιηθή προς δόξαν τοΰ Κράτους, πράγμα τό όποιον θέτουν εις 
εφαρμογήν.

Λογω τών δυνατοτήτων αυτών, οί δικτάτορες δύνανται νά πράξουν ώρισμένα 
π ?α"ή̂ ατα τα δεν δύνανται νά πράξουν αί Κυβερνήσεις, αί όποΐαι άντλοΰν
την εξουσίαν των απο την συγκατάθεσιν τών κυβερνωμένων.

Πολλαι δεσποτικαι κοινωνίαι, κατά τό παρελθόν, άνήγειρον άξιοσημείο^τα 
μνημεία (πυραμίδας, κολοσσαΐα, ανάκτορα καί ναούς) τά όποια έκτίσθησαν διά κα- 
ταναγκαστικής εργασίας, προς δόξαν τών βασιλέων καί τών ισχυρών οί όποιοι έπρο- 
σωποποι,ουν το̂  Κράτος. Τά Σοβιετικά Κράτη έχουν νά έπιδειξουν παρόμοιας επιτεύ
ξεις,  ̂ δια τής ανάλγητου χρησιμοποιήσεως καταναγκαστικής εργασίας. Οί Σοβιε
τικοί δικτάτορες έχουν ανεγείρει σύγχρονα μνημεία, ύπό τήν μορφήν βιομηχανικών 
εργοστασίων, έργων ήλεκτροπαραγιογής, κλπ. Έπέβαλον εις τήν οικονομίαν των ένα 
καταναγκαστικον ρυθμόν αναπτύξεως, άνευ ισορροπίας. Μέ τήν βοήθειαν τών φυ
σικών πλουτοπαραγωγικών πηγών καί ένός εύκραοΰς κλίματος, κατώρθωσαν, νά 
επιτύχουν ταχυν ρυθμόν έκβιομηχανήσεως καί ταχεΐαν άνάπτυξιν τής τεχνικής 
έκπαιδεύσεως.

Η Σοβιετική κομμουνιστική προπαγάνδα υπογραμμίζει όλας αύτάς τάς έπι- 
τεύξεις.

Το νόμισμα, όμως, έχει καί άίλλην πλευράν.
Υ· Σκοτειναί πλευραί τοϋ κομμουνιστικού δεσποτισμοϋ. ’Αποκα

λύψ ε ις  τοΰ κ . Κ ροΰστσεφ .
Δεν θα αποπειραθώ νά άναφέρω όλας τάς σκοτεινάς πλευράς τοΰ Σοβιετικού 

Κομμουνιστικού Δεσποτισμοϋ. ’Επιθυμώ, δμως , νά έπιστήσω τήν προσοχήν εις τάς 
τελευταίας αποκαλύψεις τοΰ κ. Κροΰστσεφ, τοΰ σημερινού αρχηγού τοΰ Σοβιετικού 
Κομμουνιστικού Κόμματός, εις τάς όποιας προέβη εις τον άρχικώς άπόρρητον λό
γον του ενώπιον τοΰ 20οΰ Συνεδρίου τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος τής Σοβιετι- 
κής Ενωσεως. Ο λογος αυτός είναι τό δριμύτερον κατηγορητήριου έναντίον τοΰ 
Δεσποτισμοϋ, το οποίον εζεφωνήθη ποτέ ύπό ένός δικτάτορος. Αύτός καθ’ εαυτόν, 
θα επρεπε να̂  είναι αρκετός δια να πείση όλους τούς ελευθέρους λαούς νά άποφύγουν 
το είδος αυτό τοΰ δεσποτισμοϋ, όπως θά άπέφευγον ένα λοιμόν.

Ο κ.̂  Κροΰστσεφ, δι’ εύνοήτους λόγους, προσεπάθησε νά κρατήση τόν λόγον 
του μυστικον.^«Δεν πρεπει νά άφήσωμεν τό ζήτημα αότό νά έκφύγη τών όρίων τοΰ 
Κόμματός», ειπεν, «ιδίως δε δεν πρεπει νά δοθή εις τόν Τύπον. Δεν πρέπει νά παρά- 
σχωμεν πυρομαχικα εις τον εχθρόν. Δεν πρέπει νά πλύνωμεν τά άπλυτά μας προς τών 
οφθαλμών του».
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'Ο λόγος τοϋ κ. Κροϋστσεφ έχει τώρα γνωσΟή. "Ολοι πρέπει νά τον άναγνώ- 
σουν καί νά τον μελετήσουν, εις ολόκληρον τον κόσμον.

Τί ειπεν ό κ. Κροϋστσεφ; Είπεν ότι, ό άνθρωπος ό όποιος έπι πολλά έτη* 
εύρίσκετο επί κεφαλής τοϋ Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος καί τοϋ Σοβιε
τικού Κράτους, ό όποιος ένεφανίζετο ώς ήμίθεος, καί τοϋ όποιου τά γραπτά έθεω- 
ροΰντο ώς αύθεντικαί πηγαί εις τούς κύκλους τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμοΰ, εις ολό
κληρον τον κόσμον, ήτο, άπό δογματικής πλευράς, ένοχος «παρεκκλίσεως»· ότι, ώς 
’Αρχηγός τοϋ Κράτους, έτύφλωττε εις τοιοΰτον βαθμόν όσον άφορά τούς άπει- 
λοΰντας τό έθνος του κινδύνους, ώστε νά είναι σχεδόν προδότης- καί ότι ήτο τόσον 
κτηνώδης καί ειχεν τόσον σαδιστικόν χαρακτήρα, ώστε νά δύναται νά άντιπαραβληθή 
προς ένα έκ των πλέον κακών Ρωμαίιον Αύτοκρατόρων, τόν Καλιγούλαν. Περαι
τέρω (καί αύτό ήτο τό κύριον σημεΐον τοϋ λόγου του) ό κ. Κροϋστσεφ άπεκάλυψε 
την άδυναμίαν τοϋ Σοβιετικού κομμουνιστικού καθεστώτος νά εκκαθάριση την κακήν 
ήγεσίαν του, διότι ό κακός ηγέτης ήτο έκεϊνος ό όποιος ειχεν άπόλυτον έξουσίαν νά 
έκκαθαρίση τούς άλλους.

ΥΙ. Παραδείγματα άπό τόν λόγον τοϋ Κροϋστσεφ.
Έπιτρέψατέ μου νά σάς δώσω ώρισμ,ένα παραδείγματα άπό τά κύρια σημεία 

τοϋ μακροΰ λόγου τοϋ κ. Κροϋστσεφ.
Ό  κ. Κροϋστσεφ, άναφερόμενος εις ώρισμένα γραπτά τοϋ Στάλιν, είπεν : 

«Αυτό είναι, ασφαλώς, σαφής παρέκκλισις άπό τόν Μαρξισμόν—Λενινισμόν, καί. 
σαφής μείωσις καί σμίκρυνσις τοϋ ρόλου τοϋ Κόμματος».

'Ο κ. Κροϋστσεφ λέγει ότι, προτού έπιτεθή ό Χίτλερ εναντίον τής Ρωσίας, 
ό Στάλιν ειχεν ά.ρκούντως προειδοποιηθή, άλλ’ ότι, «παρά τάς ιδιαιτέρως σοβαράς 
αύτάς προειδοποιήσεις, δεν έλήφθησαν τά αναγκαία μέτρα διά νά προετοιμασθή 
άρκετά ή χώρα, διά την άμυνάν της καί διά νά προληφθή ό εναντίον της αιφνιδιασμός».

'Ο κ. Κροϋστσεφ λέγει ότι ό φόβος τόν όποιον ένέπνεεν ό Στάλιν ήτο 
τόσον μεγάλος, ώστε εκείνοι οί όποιοι ήσαν άρμόδιοι διά την συγκέντρωσιν καί την 
άξιολόγησιν πληροφοριών έπραττον τοΰτο μετά φόβου, μήπως αί πληροφορίαι τάς 
όποιας άνέφερον προκαλέσουν τόν θυμόν τοϋ Στάλιν καί τεθή εις κίνδυνον αύτή 
αυτή ή ζωή των. Λέγει ότι «επειδή ή ηγεσία διέκειτο δυσμενώς εναντίον τοιούτων 
πληροφοριών, τά στοιχεία αύτά άνεφέροντο μετά φόβου καί ή άξιολόγησίς των έγί- 
νετο μετ’ έπιφυλάξεως».

'Ο κ. Κροϋστσεφ ισχυρίζεται ότι ό Στάλιν, διά νά ίκανοποιήση την σαδιστι- 
κήν του μανίαν, διέτασσε συνεχώς βασανιστήρια, διά νά άποσπάση ψευδείς ομολογίας,, 
έπί τών όποιων έστηρίζοντο άργότερον οί δικαστικοί φόνοι. Διέτασσε «μακροχρό
νους βασανισμούς» καί έσυνήθιζε νά δίδη προσωπικάς οδηγίας προς τόν άνα- 
κριτήν, καί νά τοϋ λέγη τί είδους άνακριτικάς μεθόδους έπρεπε νά χρησιμοποίηση. 
Αί μέθοδοι αύται ήσαν άπλαΐ : «ξύλο, ξύλο καί πάλιν ξύλο». 'Ο κ. Κροϋστσεφ- 
άναφέρει πολυάριθμα παραδείγματα τής χρησιμοποιήσεως βασανιστηρίων.

ΥΙΙ. Ή  φρικτή έίκόνα τοϋ λόγου τοϋ κ. Κροϋστσεφ.
'Ο λόγος τοϋ κ. Κροϋστσεφ παρουσιάζει μίαν φρικτήν εικόνα. Δεν δύναται. 

νά άναγνωσθή χωρίς νά προκαλέση τόν άποτροπιασμόν καί την φρίκην. 'Η ενστι
κτώδης αυτή, συναισθηματική άντίδρασις δεν πρέπει νά μάς σταματήση. Πρέπει να 
προχο^ρήσωμεν, καί νά θέσωμεν τό βασικόν έρώτημα : «Διατί αύτή ή καταςτασις 
δεν άνπεκαλύφθη ένόσω έζη ό Στάλιν» παρά μόνον τρία έτη μετά τόν θάνατόν του;

'Ο κ. Κροϋστσεφ άποπειράται νά δώση την άπάντησιν. Άφοΰ άναφέρη ότι. 
ό Μπέρια ήτο τό κυριώτερον οργανον τοϋ Στάλιν διά τούς βασανισμούς καί τούς, 
φόνους, λέγει :

«Τίθεται τώρα τό έρώτημα διατί ό Μπέρια, ό όποιος ειχεν εκκαθαρίσει δεκά
δας χιλιάδων στελεχών τοϋ Κόμματος καί Σοβιετικών έργατών, δεν άπεκαλύφθη 
ενόσω έζη ό Στάλιν; Δεν άπεκαλύφθη προηγουμένως διότι ειχεν έκμεταλλευθή, με.
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μεγάλην ικανότητα, τήν αδυναμίαν του Στάλιν : ’Αφού τον έτροφοδότει μέ υποψίας, 
εβοήθει τον Στάλιν εις το κάθε τι καί ένήργει μέ τήν ύποστήριξίν του».

Έν συνάψει, τό Σοβιετικόν Κομμουνιστικόν Πολίτευμα ούδέν-εχέγγυον προ
βλέπει διά τήν προστασίαν ακόμη καί άπό καταπιεστικά ' μέτρα καί υπερβασίας, 
οια άναφέρει ό κ. Κροϋστσεφ. Ούδείς έλεγχος ύφίσταται, ούτε καί εξισορροπήσεις. 
Τό πολίτευμα αυτό, ώς έδήλωσεν αύτός ούτος ό Λένιν, ΐσοδυναμεΐ μέ τήν ΰπαρξιν 
«άπεριορίστου ισχύος, βασιζομένης έπί της δυνάμεως καί όχι έπί τοϋ νόμου». Τούτο 
λειτουργεί εν σκοτει. Επίσης, ούδεμίαν προβλέπει μέθοδον, εις τήν οποίαν δύναταί 
τις νά βασισθή, μεταβολής τού προσώπου τό όποιον εύρίσκεται εις τήν αρχήν. Εις 
περίπτωσιν κακής διακυβερνήσεως, μόνον ό θάνατος ή ή προσφυγή εις τήν βίαν δύ- 
νανται νά εξασφαλίσουν τον τερματισμόν τής έν λόγω κακής διοικήσεως. ’Ακόμη 
καί εις τήν περίπτωσιν αύτήν, ούτε καί τά προαναφερθέντα άποτελοΰν έγγύησιν, 
όπως συνέβη μέ τόν Μπέρια τον όποιον ό Κροϋστσεφ χαρακτηρίζει χειρότερον άκόμη 
καί τοϋ Στάλιν. 'Ο Μπέρια θά ήδύνατο πιθανόν νά διαδεχθή οΰτω τόν Στάλιν έάν δέν έ- 
ξεκαθαριζετο βιαιως κατά τήν μετασταλινικήν διαμάχην διά τήν άνοδον εις τήν έξουσίαν.

Αί κυριώτεραι πολιτικαί φυσιογνωμίαι εις τήν σημερινήν Ρωσίαν υπήρξαν 
άπασαι στενοί συνεργάται τού Στάλιν καί έγνώριζον πλήρως τί συνετελεϊτο ύπ’ 
αυτών. Οι Κροϋστσεφ καί Μπουλγκάνιν υπήρξαν στενώτατοι συνεργάται τού Στά
λιν και μαλιστα άπεκόμισαν οφέλη άπό τάς εκκαθαρίσεις αυτού εντός των κόλπων 
τού Κόμματος. Σήμερον, ούτοι οφείλουν νά ομολογήσουν δτι ευθύς ώς τό κομμου
νιστικόν σύστημα διακυβερνήσεως περιπτύξη σφικτά τόν κλοιόν του εις μίαν χώραν, 
ουδεν μέσον υφισταται διά τήν αποφυγήν καί των μεγαλύτερων άκόμη ύπερβασιών.

ΥΙΙΙ. Τακτική τω ν Κ ινέζω ν κομμουνιστών — άρνησις άποκηρύξεως

Ωσαύτως, είναι αξιοσημείωτου δτι, παρ’ δλον πού οί σοβιετικοί κομμουνιστι
κοί ηγεται συζητούν τώρα κατ’ ιδίαν τά εγκλήματα τού Στάλιν, επιζητούν δπως δη
μοσία διαχωρίσουν τας ευθύνας των άπό τάς τού Στάλιν καί παρέχουν ώρισμένας 
ελπιδοφορους ενδείξεις περί άποφυγής έπαναλήψεως των δσων έπραξεν ούτος κατά 
την περίοδον της κακοδιοικήσεώς του, ούτε καί τά συνεπαγόμενα τά προαναφερθέντα 
οφέλη εςασφαλιζονται απο το Κινεζικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα, τό όποιον επιζητεί 
να επεκτεινη το πολίτευμα του εις την ’Ασίαν. Οί ήγέται αύτοΰ υπήρξαν οί πλέον 
αφοσιωμενοι μιμηται τού Στάλιν. 'Ο Μάο Τσέ Τούνγκ, γράφων περί Στάλιν μετά 
τον θανατον τού τελευταίου, έδήλωσεν: «Είχομεν συσπειροοθή πέριξ αύτοΰ, άδιακό- 
πως επιζητοΰντες τάς συμβουλάς του, καί συνεχώς άρυώμεθα ιδεολογικού χαρα
κτήρα? δυναμιν άπό τά έργα του». 'Ο άντιπρόσωπος τής Κομμουνιστικής Κίνας 
εις το 20ον Συνέδριου τού Κομμουνιστικού Κόμματος εις Μόσχαν, δπου ό κ. Κροΰ- 
στσεφ εςεφωνησε τον γνωστόν λόγον του, έχειροκρότησε «τήν σταθερότητα καί τό 
άτρωτου τού Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ώς ταΰτα έθεμελιώθησαν ύπό 
τού Λένιν καί ένισχύθησαν ύπό τού Στά?αν».

Οι Κινέζοι κομμουνισταί έπέδειξαν πράγματι τάσεις δπως ύπερβοΰν τόν Στά
λιν εις βαρβαρότητας. ’Ενώ δέ οί εις τήν Σοβ. Έ νωσιν διάδοχοι τού Στάλιν διακη
ρύσσουν τοτλαχιστον δτι άποκηρύσσουν τήν προσφυγήν εις τήν βίαν εις τόν τομέα 
τών διεθνών υποθέσεων, οι Κινέζοι κομμουνισταί άκόμη άρνοΰνται νά πράξουν τούτο. 
Προσπαθοΰμεν ακόμη με όλην τήν δυνατήν υπομονήν—ώς έπράξαμεν καί εις τό 
παρελθόν όπως επιτυχωμεν ώστε οί τελευταίοι νά προβοΰν εις μίαν άξιόλογον άπο- 
κηρυξιν τής βίας, ιδίως εις δ,τι αφόρα τήν περιοχήν τής Ταϊγιάν (Φορμόζης), έν 
τουτοις μέχρι τούδε αί προσπάθειαί μας άπέβησαν άκαρποι.

IX. Το πολίτευμα  τώ ν ελευθέρων κο ινω νιώ ν καί τά επ ιτεύγματα  
α υτώ ν .

Ούτω, βλεπομεν αποκαλυπτόμενον τό πολίτευμα τό όποιον οί κ.κ. Μπουλ- 
γκανιν και Κροϋστσεφ δηλοΰυ δτι έλπίζουν όπως οί έλεύθεροι λαοί τού κόσμου άπο-
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δεχθούν τούτο. Είναι εν πολίτευμα τό οποίον αποδεικνυει αληθές το απόφθεγμα του 
Αόρδου "Ακτον ότι: «ή έ ξ α ύ τ ο ϋ  ι σ χ ύ ς  α π ο κ λ ί ν ε ι  π ρ ο ς  τ η ν  δ ι α 
φ θ ο ρ ά ν  κ α ί  ο δ η γ ε ί  ε ι ς  ά ν α π ο φ ε ύ κ τ ο υ ς  υ π ε ρ β α σ ί α ς ,  α ί -  
τ ι ν ε ς  ο ύ δ α μ ώ ς  έ ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν  έ π α ρ κ ή  μ έ σ α δ ι ά  τ ή ν  
ά π ο κ α τ ά σ τ α σ ί ν  τ ω  ν».

’Έναντι τοϋ ανωτέρω πολιτεύματος ύφίσταται τό των ελεύθερων κοινωνιών, 
όπου ή διακυβέρνησις μιας χώρας έδράζεται έπί της πείρας και της συναινεσεως 
τοϋ κυβερνωμένου λαοϋ. ’Επίσης, ή κυβέρνησις της χώρας αύτής είναι δυνατόν να 
άντικατασταθή μέ άλλην, όταν οί κυβερνώμενοι έπιθυμοϋν τοΰτο. Το σημαντιωτερον 
κατηγορητήριον των κομμουνιστών της Σοβιετικής Ενωσεως ενάντιον τών προανα- 
φερθεισών κοινωνιών είναι, ότι είναι αΰται άντιδραστικαι κοινωνιαι βασιζομεναι εις 
τό «ίσχϋον καθεστώς».

"Ας ίδωμεν τώρα τί έχουν να έπιδείξουν αί άνωτέρω ελευθεραι κοινωνιαι. 
’Αποτελεί σώφρονα παράδοσιν τών λαών τών ελεύθερων κοινωνιών όπως προβαίνουν 
s ic  αύτοκριτικήν, άποκαλύπτοντες τα μειονεκτήματα των. Εν τουτοις, απο καιρού 
είς καιρόν ωφέλιμον είναι νά άφιερώνωμεν ολίγον χρόνον εις την αναλυσιν τών τερα
στίων επωφελών μεταβολών, αίτινες συντελοΰνται απο κυβερνήσεις, αντιπροσωπευ- 
τικάς τών διαθέσεο^ν τών λαών. Τούτο καθίσταται περισσότερόν αναγκαίον λογω τοϋ 
ότι αί δι’ ειρηνικών μέσων διενεργούμεναι μεταβολαί σπανίως εφελκύουν τόσην προ- 
σοχήν, όσην αί κατόπιν προσφυγής είς την βίαν έπερχόμεναι μεταβολαί.

"Ας ρίψωμεν δθεν εν βλέμμα εις τήν ειρηνικήν έξέλιξιν τήν λαβοϋσαν χώραν 
εντός τών κόλπων της Αμερικανικής κοινωνίας από τοϋ 1917 καί έντεΰθεν (έτος 
καθ’ δ οί «έπαναστάται» Μπολσεβίκοι άνήλθον είς τήν αρχήν εν Ρωσία). ·

Ή  έλευθέρα μας κοινωνία άρύεται τά σημαντικώτερα στοιχεία τής ροπής της 
από τον θρησκευτικόν αυτής χαρακτήρα. Πιστεύομεν εις το πνεΰμα τοϋ ανθρώπου 
καί τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν, προερχομένην άπό τό γεγονος ότι το ατομον ελκει 
τήν καταγωγήν του άπό τον Θεόν καί βασίζει τό πεπρωμενον του εις τον Θεόν.

Αί άνωτέρω δοξασίαι συνεπάγονται συνεχή καί ύψίστην άνάγκην ειρηνικών 
μεταβολών δι’ ένα καλλίτερον κόσμον.

’Εντός τής χρονικής περιόδου είς τήν όποιαν άναφέρομαι, αι επελθοΰσαι συγκε- 
κριμέναι μεταβολαί υπήρξαν τεράστιαι.

Αί γυναίκες π.χ. άπηλλάγησαν πλείστων άνασχετικών τής δρασεως των στοι
χείων, τά όποια έπί αιώνας ολοκλήρους άπετέλουν κοινον πεπρωμενον των, αποκτη- 
σασαι πολιτικήν, οικονομικήν καί κοινωνικήν οντότητα, άκρως διάφορον τής προ 40ε- 
τίας. Αί φυλετικαί διακρίσεις μολονότι δεν κατηργήθησαν ακόμη πλήρως, ακολου
θούν ταχέως τήν κατιοΰσαν. Τό παρόν κατ’ ούδέν ομοιάζει προς τας ισχυουσας προ 
40ετίας συνθήκας.’Έχουν πλέον υίοθετηθή μέτρα εξασφαλιζοντα αύξουσαν προστα
σίαν τής δημοσίας υγείας. 'Η θνησιμότης τών βρεφών ηλαττωθη κατα 7ο °/0. 
Πλεΐσται φοβεραί άσθένειαι έξαλείφονται τώρα.

'Η επιστήμη επιτυγχάνει θαύματα. Είς τάς τάξεις τοϋ Ελευθέρου Κοσμου 
άνήκον οί επιστήμονες οίτινες πρώτοι διέσπασαν τό άτομον και διηνοιςαν νέους απε- 
ράντους ορίζοντας προόδου είς τον οικονομικόν τομέα. Αι περί ών ο λογος δυνατό
τητες καλύπτουν όσημέραι ολόκληρον τον κόσμον, προαγομεναι δια διεθνών συμφω
νιών. Προσβλέπομεν είς τήν εντός συντόμου χρονικού διαστημ,ατος ίδρυσιν Δ^θνοΰς 
’Οργανισμού ’Ατομικής ’Ενέργειας, συμφώνους προς τήν ένώπιον τών 'Ηνωμένων 
’Εθνών γενομένην ύπό τοϋ Προέδρου ’Αϊζενχάουερ προτασιν, περί ειρηνικής χρησι- 
μοποιήσεως τής πυρηνικής ένεργείας.

'Η παραγωγικότης τοϋ έθνους έτριπλασιάσθη περίπου εις διάστημά μιας 40ετιας.
Οί εργαζόμενοι άμφοτέρων τών φύλων διάγουν άνετον βιον. Ουτοι έχουν εξα

σφαλίσει ύψηλοτέρας άποδοχάς, μικρότερον άριθμόν ωρών εργασίας, ως και μεγαλυ- 
τέραν άσφάλειαν είς δ,τι άφορα τήν σταθερότητα τής παραγωγικής αυτών απασχο-
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Δήσεως καί τήν άποτελεσματικότητα των προγραμμάτων συνταξιοδοτήσεο_>ς. 'Ο 
δείκτης των άποδοχών των εργαζομένων εύρίσκεται εις ύψηλδν έπίπεδον, αί δέ ώραι 
άπασχολήσεως αύτών εις χαμηλόν . Τό 1916, τό κατά μέσον δρον ημερομίσθιον 
εργάτου εργοστασίου (ύπολογιζόμενον είς ήν άξίαν είχεν τό δολλάριον κατά τό παρελ
θόν έτος), άνήρχετο είς 32 περίπου δολλάρια δι’ έργασίαν, προϊόν έβδομάδος έξ 49 
•εργασίμων ωρών. Σήμερον, τοϋτο άνέρχεται είς 76 δολλάρια περίπου, αντιστοιχούν 
είς εβδομάδα έκ 41 εργασίμων ωρών. 'Η διαφορά μεταξύ τών κατά μέσον δρον άπο
δοχών τών εργαζομένων είς εργοστάσια καί τών κατεχόντων άνωτέρας θέσεις είς 
ίδιωτικάς επιχειρήσεις είναι μικροτέρα είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας άφ’ δ,τι είς τήν 
Σοβιετικήν "Ενωσιν.

Κατά τήν τελευταίαν 40ετίαν, δχι μόνον τό βιοτικόν έπίπεδον ηύξήθη αίσθη- 
τώς, άλλά καί άνήλθον ιδίως τά έσοδα τών κατηγοριών μέ τό χαμηλότερον εισόδημα.

Κα τά τά τελευταία έτη, τά προ της άφαιρέσεως τών φόρων έσοδα τοϋ 1/5 
τών οικογενειών τής χώρας, τών ευρισκομένων επί κεφαλής του πίνακος τοϋ έμφαί- 
νοντος τό οικογενειακόν εισόδημα, ηΰξήθησαν κατά 33 °/0, ενώ τά έσοδα του ευρι
σκομένου είς τό χαμηλότερον έπίπεδον τοϋ πέμπτου έξ αύτών ηΰξήθησαν κατά 125 °/0. 
’Επί πλέον, ή έπί τοϋ εισοδήματος φορολογία καί ό φόρος κληρονομιάς, πού άπε- 
τέλουν προ 40ετίας άμελητέαν σχεδόν ποσότητα, καταβάλλονται τώρα κατά μέγα 
μέρος από τάς μέ υψηλόν εισόδημα κατηγορίας πωλητών πρός δφελος τοϋ συνόλου. 
Τό δεδομένον αύτό έπαυξάνει περαιτέρω τά σχετικώς μεγαλύτερα οφέλη τών μέ χα
μηλότερο ν εισόδημα κατηγοριών.

'Η κυριότης τής περιουσίας, περιωρισμένη τό 1917, εύρίσκεται σήμερον διε
σπαρμένη είς εύρειαν κλίμακα. Πλέον τών 8 έκατομμυρίων άτόμων κατέχουν χρεώ- 
γραφα ’Αμερικανικών έμπορικών έπιχειρήσεων. Πλέον τών 22 έκατομμυρίων οικο
γενειών έχουν ιδιόκτητον στέγην, έν συγκρίσει πρός τά έπί τοϋ προκειμένου 7 εκα
τομμύρια προ μιας 40ετίας.

Τά μέσα έκπαιδεύσεως διευρύνονται όσημέραι μεγάλως, άκόμη καί είς τον 
τομέα τής άνωτέρας καί άνωτάτης έκπαιδεύσεως. Σήμερον, 37 °/0 τών νέων, ήλι- 
κιας 18 έως 21 ετών, εγγράφονται είς τά έκπαιδευτικά ιδρύματα τής χώρας έναντι 
ποσοστού 8 % , ποαγματοποιηθέντος τό 1926.

Απαντα τα ανωτέρω, ώς καί πλεΐσται άλλαι πρόοδοι, έξησφαλίσθησαν έντός 
τών κόλπων τής έλευθέρας κοινωνίας μας.

Είς τον διεθνή στίβον, έχει ώσαύτως έπέλθει τεραστία μεταβολή. Μεγάλη πρό- 
οδος έχει έπιτευχθή είς δ,τι άφορα τήν άνάπτυξιν συνθηκών συλλογικής ασφαλείας. 
Αύτη άλλωστε είναι ή πεφωτισμένη οδός. Αί ώριμοι κοινωνίαι καταπολεμούν τήν 
εγκληματικότητα μέσω συλλογικού χαρακτήρος αστυνομικού οργάνου, καταπολεμούν 
τας πυρκαϊάς μέσω τού αρμοδίου συλλογικού οργάνου ώς καί τάς άσθενείας μέσω 
υπηρεσιών δημοσίας υγείας. 'Η αύτή αρχή τής συλλογικής προσπάθειας προβάλ
λεται σήμερον είς τό διεθνές προσκήνιον. Αί έλεύθεραι χώραι ένστερνίζονται καί προ
βάλλουν ταύτην, τόσον έντός τών κόλπων τού ’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών δσον 
και υπό τήν μορφήν συμφώνων συλλογικής ασφαλείας. Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 
έχουν συνάψει τοιαΰτα σύμφωνα μετά 4-2 χωρών. Αί έν λόγω έξελίξεις εδράζονται 
επι τής ύψηλής ήθικής αρχής δτι «εϊμεθα μέλη τής αυτής οικογένειας».

'Ομοίως, ή αρχή τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας έφαρμόζεται είς δ,τι άφορα 
τό αποικιακόν πρόβλημα. Είς μίαν περίοδον καθ’ ήν 6 Διεθνής Κομμουνισμός έπε- 
ξέτεινε διά τής βίας τήν κυριαρχίαν του έπί πλέον τών 650.000.000 άτόμων καί 
άφήρει ή παρεβίαζε τήν ανεξαρτησίαν 15 χωρών, αί έλεύθεραι χώραι παρεχώρουν 
ανεξαρτησίαν είς 17 έθνη μέ συνολικόν πληθυσμόν 650.000.000 περίπου άτόμων. 
Οΰτω, είμεθα μάρτυρες τής πλέον τραγικής άντιθέσεως μεταξύ τού δυναμικού 
φιλελευθερισμού τών έλευθέριυν κοινωνιών καί τών κατά βάρβαρον τρόπον άντιδρα- 
στικών, οίτινες θεοποιούν την φυσικήν δύναμιν τού άτόμου.
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"Ο0εν, είτε έξετάζομεν τά άναγόμενα εις τον έσωτερικόν τομέα ζητήματα είτε 
τα εις τον διεθνή στίβον, διαπιστοϋμεν τάς τεράστιας καί ευεργετικας μεταβολας, 
τάς σφυρηλατηθείσας βάσει των αρχών τής Ελευθερίας.

X . Επίλογος.
Έ ν τούτοις δεν τολμώμεν να έπαναπαυοόμεθα εις τά επιτευχθεντα, πιστευοντες 

δτι διά των επιτευγμάτων μας τοϋ παρελθόντος αυτομάτως κατοχυροΰται τό μέλλον 
μας. Σημαντικόν είναι όπως ή κατά δυναμικόν καί φιλελεύθερον τροπον ασκούμενη 
έπίδρασις τής Ελευθερίας καθίσταται συνεχώς εμφανής, όχι μόνον διά λόγων αλλά, 
καί δι’ έργων.

Εις οίανδήποτε διαμάχην μέ τον δεσποτισμόν, αί έλεύθεραι κοινωνιαι εμφανί
ζουν ώρισμένα ορατά μειονεκτήματα. Αύται άποκαλύπτουν ταϋτα ενώ αι κατα δε- 
σποτικόν τρόπον κυβερνώμεναι συνήθως άποκρύπτουν αύτα. Ούτω, αι ελευθεραι 
κοινωνιαι έπανειλημμένως έμφανίζονται χειρότεραι άφ’ ό,τι είναι, ενώ αι υπο τα 
πέλμα τοΰ δεσποτισμοΰ πιθανόν προς στιγμήν νά παρουσιάζωνται καλλιτεραι αφ’ 
ό,τι είναι εις την πραγματικότητα.

Ό  δεσποτισμός δεν είναι δυνατόν νά άπορρίπτη συχνά τό προσίοπεϊον και μά
λιστα δημοσία, ώς συνέβη μέ τήν δημοσίευσιν τοϋ λόγου τοϋ κ. Κροΰστσεφ. Προς 
άντιμετώπισιν τής ίκανότητος τοϋ δεσποτικοΰ καθεστώτος, όπως αποκρυπτη τας 
διαθέσεις του τεχνιέντο^ς, αί έλεύθεραι κοινωνιαι οφείλουν νά καταστήσουν σαφείς 
—ούτως ώστε ούδείς νά δύναται 6πα>ς άμφιβάλη—τάς προθέσεις των αίτινες εδρά
ζονται σταθερώς έπί τής πίστεως αύτών εις τάς φιλελευθέρας άρχάς, τάς συνεπα- 
γομένας ειρηνικής φύσεως μεταβολάς.

Δεν άρκεΐ όπως άποδειχθή ότι ό δεσποτισμός είναι κακός. Έ ξ ίσου αναγκαΐον- 
είναι όπως συνεχίσωμεν, εις μεγαλυτέραν όλοέν κλίμακα, καταδεικνυοντες ότι η 
ελευθερία είναι καλή.

’Εάν οί έλεύθεροι λαοί δεν πράξουν τά προαναφερθέντα, ο δεσποτισμός θα κερ
δίση έδαφος. Τοΰτο θά οφείλεται τουλάχιστον εις τό ότι οί έχοντες αναγκην συμπα- 
ραστάσεως λαοί, ώς οί των υπό άνάπτυξιν χωρών, δύνανται προθυμως να δελεα- 
σθοΰν άπό ό,τι φαίνεται ώς προοπτική ταχέως ρυθμοΰ οικονομικών μεταβολών, που 
άποτελοΰν ειδικότητα τών Σοβιετικών ήγετών.

Αυτή είναι ή μεγάλη αποστολή εις τήν οποίαν άφοσιοΰνται τα ελεύθερα έθνη. 
’Εάν δυνάμεθα νά συνεχίσωμεν καταδεικνύοντες τήν ’Ελευθερίαν ως δυναμικής ισχύος 
παράγοντα φιλελευθερισμού, τότε δεν είναι άνάγκη νά φοβώμεθα τα αποτελέσματα 
τοΰ ειρηνικού άνταγωνισμοΰ τον όποιον οί Σοβιετικοί ήγέται διακηρύσσουν ότι προ
σφέρουν. Έπιπροσθέτως, δυνάμεθα νά έλπίζωμεν ότι οί δρώντες εντός τής Σοβιε
τικής Ένώσεως σήμερον παράγοντες, ώς καί οί έντός τών ύποδουλων χωρών θα απαι
τήσουν όπως οί έν τη αρχή ένεργοϋν, εις αυξουσαν κλίμακα, συμφωνως προς τας 
άρχάς τής ’Ελευθερίας. Τοΰτο σημαίνει ότι θά πρέπει ούτοι να σεβωνται συνεχώς 
καί περισσότερον τήν άξιοπρέπειαν τοΰ ατόμου, νά ικανοποιούν τους ποθους τοΰ λαού 
εις μέγα βαθμόν καί νά ύπόκεινται, εις υψηλόν βαθμόν, οι ίδιοι εις ειρηνικού χαρα- 
κτήρος μεταβολάς, έπανερχομένας κατόπιν τής έκφράσεως τής θελήσεως τών κυβερ- 
νωμένων. Οΰτω, θά έπέλθη ή απαρχή μιας περιόδου άκραιφνοΰς φιλελευθερισμού 
καθ’ άπασαν τήν υδρόγειον.

'Η προαναφερθεΐσα δυνατότης καθίσταται σήμερον έμφανώς ορατή δια πρω- 
την φοράν εις διάστημα πολλών έτών. 'Η έν λόγω δυνατότης δέον όπως αποτελεση 
δι’ ήμάς τό κίνητρον διά περαιτέρω εις ηύξημένην κλίμακα προσπάθειας. Δυναμεθα 
τώρα νά έχωμεν έμπιστοσύνην εις τό ότι πιθανόν νά καταστή δυνατόν εις την παρούσαν 
γενεάν, όπως μετάσχη τοΰ έργου τής διαρθρώσεως τοΰ κοσμου κατα τροπον συνεπα- 
γόμενον τό αίσθημα τής υπερηφάνειας εις ό,τι άφορα τήν κληροδοτησιν τοΰ κοσμου 
αύτοΰ εις τά τέκνα μας.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ

'Τ~ό 'Υπαστυνόμου Α' κ . 
Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΙΙΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ
1. Λάμψις φωτός
2. Θερμικόν κϋμα.
3. 'Ω στικόν κϋμα.
4. ”Αμεσος πυρην ική  ραδιενέργεια.
5. Ε πιβραδυνόμενη ή  παραμένονσα ραδιενέργεια.

** *
οποία προκύπτουν άπδ μίαν άτομικήν ή πυρηνικήνΤά αποτελέσματα' τά 

εκρηξιν είναι τά κάτωθι
1. Λάμψις φωτός.
2. Θερμικόν κύμα.
3. ’Ωστικόν κϋμα.
4. ’Άμεσος πυρηνική ραδιενέργεια.
ο. Επιβραδυνόμενη ή παραμένουσα ραδιενέργεια.
Έ κ των αποτελεσμάτων τούτων τά τέσσαρα πρώτα είναι κατ’ ούσίαν μικρας 

διάρκειας, ενώ τό πέμπτον διαρκεΐ περισσότερον χρόνον.
Τά φαινόμενα,^ τά όποια παρατηροΰμεν κατά τήν εκρηξιν μιας θερμοπυρηνι

κής βόμβας, είναι τα αυτα περίπου, ώς εκείνα των προηγουμένων άτομικών βομ
βών. Είτε πρόκειται περί βόμβας έκρηκτικής δυνάμεως 20.000 τόννων τροτύλης 
είτε περί θερμοπυρηνικής βόμβας πολύ μεγαλυτέρας ισχύος, θά εχωμεν, κατά γε
νικόν κανόνα, άποτελέσματά όμοιας φύσεως. Κατ’ άναλογίαν τής έκρηκτικής δυ- 
ναμεως τών ^βομβών τούτων, εχομεν καί άνάλογον αΰξησιν τής έντάσεως καί έκτά- 
σεως τών άποτελεσμάτων αύτών.

1 .  Λ άμψ ις φ ω τό ς .
Τ Εκείνο^ τό όποιον θά παρατηρήσωμεν πρώτον, κατά μίαν άτομικήν εκρηξιν 

είναι μια μεγάλη λάμψις φωτός. Ή  λάμψις αυτή είναι τόσον ισχυρά ώστε, αν άτε- 
νίση κανείς τό σημεΐον τής έκρήξεως μιας πυρηνικής βόμβας, θά ύποστή προσωοινήν 
τυφλωσιν,^ διότι η λαμπρότης αύτής, εις άπόστασιν δέκα περίπου χιλιομέτρων 
φαίνεται εκατόν φοράς μεγαλύτερα από όσον φαίνεται ό ήλιος παρατηρούμενος έκ 
τής επιφάνειας τής γής.

Ή  λάμψις) τήν όποιαν άντιλαμβανόμεθα μετά άπό μίαν εκρηξιν πυρηνικής 
αέρα,^ προέρχεται άπό τήν σχηματιζομένην πυρίνην σφαίραν. Ήβόμβας εις τον

πυριν/] αυτή σφαίρα είναι εξαιρετικώς θερμή καί φωτεινή, άποτελουμένη άπό συα.- 
πεπυκνωμένα άέρια.

2. Θερμικόν κΰμα .
, Κ*τά στιγμήν τής έκρήξεως μιας άτομικής βόμβας άναπτύσσεται θερμο

κρασία υπερβαινουσα τούς ενα έκατομμύριον βαθμούς Κελσίου. Ή  θεοαοκοασία 
αύτη δέν διαφέρει πολύ έκείνης ή όποία^ άναπτύσσεται εις τό έσωτερικόν του ήλιου. 
Η εκπεμπομενη θερμοκρασία, άπό τοΰ σημείου έκρήξεως μιας άτομικής βόμβας 

είναι αισθητή μεχρις α^οστασεως 16.000 μέτρων περίπου καί είναι δυνατόν νά προ- 
κάλεση εγκαύματα εις το εκτεθειμενον ανθρώπινον σώμα εις 4.000 μέτρων 
, Τ° θερμικόν κΰμα είναι δυνατόν νά προκαλέση πολυαρίθμους πυοκαϊάς δι’ 
αναφλεξεως ξηρών ξύλων, χόρτου, καί άλλων εύφλεκτων ύλών. ‘ ' ’
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3. Ω στικόν κϋμα.
Έό ωστικόν κΰμα προκαλεΐ τάς μεγαλυτέρας καταστροφας εις μιαν ατομικήν 

έκρηξιν. Τό κΰμα υψηλής πιέσεως τό όποιον σχηματίζεται κατά την έκρηξιν, εκχυ- 
νεται ώς θύελλα καί παρασύρει στέγας, παράθυρα καί παντός είδους αντικείμενα, 
τά όποια έκσφενδονίζει μέ μεγάλην ταχύτητα.

' Η αρχική ταχύτης του κύματος τούτου καί μέχρις αποστασεως 300 περίπου 
μέτρων έγγίζει τά 800 μίλλια την ώραν. Εις μεγαλυτέραν άπόστασιν καί μέχρι 1600 
μέτρων, ή ταχύτης των δημιουργηθέντων ρευμάτων, κατέρχεται εις τα 200 μιλλια 
την ώραν. 'Η πυρηνική καταιγίς αρχίζει νά κοπάζη όσον άπομακρύνεται απο τοϋ

σημείου τής έκρήξεως, πε- 
ριορίζουσα τάς ζημίας της 
εις έλαφράς μέχρις άπο- 
στάσεως πέντε περίπου χι
λιομέτρων.

Τό σώμα τοϋ άνθρώ- 
που άντέχει καί εις τάς με
γαλυτέρας πιέσεις, διά τού
το εις μίαν άτομικήν έκρη- 
ξιν δεν έχομεν άμεσα θύμα
τα έκ τοϋ λόγου τούτου. Θά 
έχωμεν όμως πολυάριθμα 
θύματα έξ έμμέσων πληγ
μάτων, ήτοι καταρρεύσεως 
οικιών καί έκσφενδονίσεως 
παντός είδους άντικειμέ-

Εΐξ τήν εικόνα, τό μυκητοειδές νέφος, τό όποιον έσχη- 
ματίσθη μετά άπό μίαν ατομικήν έκρηξιν, μετά πάρο
δον 10 λεπτών, έχει φθάσει εις ύψος δέκα περίπου χι
λιομέτρων, διά νά διασκορπισθή εις τόν αέρα εις χρο

νικόν διάστημα πλέον τής ώρας.

VOJV.

Εις τάς πληγείσας,
κατά, τόν πόλειχον, πόλεις
της Ιαπωνίας Τ τά ,35 %τών θυμάι:ων είχον ώς αί-
τίαν το ωστικόν κύμα.

Καί αύτά βεβαίως τά
άποτελέσματα θά έχωμεν 
προκειμένου περί έκρήξεως 
άτομικής βόμβας.

“OfjLLLUOLOV ροτυλης.
σκευαο
βόμβαι ισχύος 
πτ
γισθοϋ
τήν οποίαν έκδηλοϋται μία δεδομένη 
λογος προς τήν κυβικήν ρίζαν τής εκρηκτικής ισχύος. Μέ τόν ίδιον τροπον είναι 
δυνατόν νά ύπολογισθή ή καϋσις τοϋ θερμικού κύματος.

'Η επικρατούσα, κατά τήν στιγμήν τής έκρήξεως, άτμοσφαιρικη καταστασις, 
θά παίξη βεβαίως σοβαρόν ρόλον εις δ,τι άφορα τά έν λόγω αποτελέσματα, -θμοιον 
ρόλον θά παίξουν έπίσης ή διαμόρφωσις τοϋ έδάφους και το είδος τών κτιρίων μιας 
πόλεως.

4. ’Άμεσος πυρηνική ραδιενέργεια.
'Η άμεσος πυρηνική ακτινοβολία άποτελεΐται από ουδετερόνια και ακτίνας 

Γάμμα, αί όποΐαι έκπέμπονται εύθύς μετά τήν έκρηξιν μιας πυρηνικής βόμβας επι
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του εδάφους ή πλησίον αύτοϋ. 'Η πυρηνική άκτινοβολία έκπέμπεται από την πυ- 
ρίνην σφαίραν καί τό νέφος καπνού, τά όποια σχηματίζονται μετά την έκρηξιν.

’Εκ των πυρηνικών ακτινοβολιών σπουδαιότερα', είναι αί ακτίνες Γάμμα, αι 
όποΐαι είναι αόρατοι, μεγάλης διεισδυτικής δυνάμεως, θανατηφόροι, κινούμεναι μέ 
ταχύτητα άνάλογον προς την του φωτός.

Αί άκτΐνες Γάμμα δεν παρουσιάζουν σοβαρόν κίνδυνον έκτος της περιφέ
ρειας εκείνης εις την οποίαν δεν αποτελούν σοβαρόν κίνδυνον τό θερμικόν καί τό 
ωστικόν κΰμα.

5. ’ Επιβραδυνόμενη ή παραμενουσα ραδιενέργεια,
Ά ντιθέτως προς την άμεσον πυρηνικήν ραδιενέργειαν, ή οποία έκπέμπεται 

κατά τά πρώτα 15 δευτερόλεπτα μετά την έκρηξιν, έχομεν καί τήν έμμεσον ή έπι- 
βραδυνομένην ραδιενέργειαν, ή οποία προέρχεται άπό τά διάφορα σωματίδια τά όποια 
έκτοξεύονται κατά τήν έκρηξιν ενός πυρηνικού όπλου.

Τά σωματίδια αυτά είναι ραδιενεργά καί έκλύουν έπικίνδυνον ραδιενέργειαν 
έπί σχετικώς μακρόν χρονικόν διάστημα. Ταΰτα είναι δυνατόν νά καταπέσουν εις 
πολύ μεγαλυτέραν άπόστασιν άπό έκείνην εις τήν όποιαν προκαλοϋν ζημίας ή θερ- 
μότης καί τό ωστικόν κΰμα.

Μετά άπό κάθε πυρηνικήν έκρηξιν δημιουργοϋνται σωματίδια ή ραδιενεργά 
υλικά. ’Αλλά, ή φύσις καί ή έκτασις της παραμενούσης ραδιενέργειας θά έξαρτηθή 
άπό τούς όρους ύπό τούς όποιους θά έξαπολυθή μία βόμβα. 'Οπωσδήποτε όμως ή 
παραμένουσα ραδιενέργεια βαίνει έξασθενουμένη, με τήν πάροδον του χρόνου, καί 
κατά τό μεγαλύτερον μέρος, έντός τών πρώτων ωρών άπό της έκρήξεως.

Εις τό προσεχές : 'Η έπιβραδυνομένη ραδιενέργεια όταν ή πυρηνική έκρηξις 
λαμβάνη χώραν εις τον άέρα καί έπί τοϋ εδάφους. Καθορισμός της έκτάσεως ή όποια 
προσεβλήθη άπό ραδιενέργειαν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ

Είναι φυσικό όταν συναντήσετε ένα εμπόδιο, π.χ. ένα σταματημένο αυτοκίνητο, ένα 
λάκκο κλπ. νά περάσετε αριστερά του, μέ μεγάλη όμως προσοχή. "Οταν όμως έχη 
σταματήσει μπροστά σας τραμ δέν πρέπει νά περάσετε αριστερά του, αλλά νά πε

ριμένετε ώς ότου ξεκινήσει γ ιά  νά συνεχίσετε τήν πορεία σας κανονικά δεξιά.



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Ο Φ Ο Ν Ο Σ
π ε ρ ιλ ή ψ ε ις :
5. Τα α ίτ ια  φόνων κα ι σημασ ία  των.
6. Η εντασις τής ψυχοπάθειας.

** *
5. Τά α ϊτια  φόνω ν καί ή σημασία τω ν.
0  αναγνώστης θα αντελήφθη ότι καί εις τάς τρεις περιπτώσεις πού άνεφέρ- 

σηοαν προηγουμένως, δεν έξητάσθησαν τά αίτια ούτε καί αί ένέργειαι των άστυνο- 
μικών προς την κατεύθυνσιν αύτήν. 'Η παράλειψις αυτών είναι επιβεβλημένη εις τάς 
περισσό ιερας περιπτώσεις φόνων. Αι έξα.ρέσεις πού είναι σπάνιαι, παρατηρούνται 
γενικώς εις περιπτώσεις έγκληματικών δηλητηριάσεων (Φαρμακείας) διά της ό
ποιας ο̂ δράστης αποσκοπεΐ να σφετερισθή μεγάλα χρηματικά ποσά. Εις παρόμοιας 
περιπ ιώσεις υπάρχει είτε ασφαλεία ζωής, είτε διαθήκη, ή οποία αποτελεί τον αντι
κειμενικόν σκοπον τού εγκλήματος καί τον υλικόν παράγοντα εις την δικογραφίαν 
ενάντιον τού δολοφόνου.
, - Ουτο ο Σατανάς γνωρίζει τι μπορεί τό μυαλό τού ανθρώπου νά μηχανευθή.
, , ώαπιστωσις αύτή είναι ή κυριωτέρα δυσχέρεια εις τον καθορισμόν τών αιτίων 
c-νος ^εγκλήματος. Ο ντεντεκτιβ μπορεί συνήθως νά προσδιορίση, πώς, πότε, πού 
και ϋπο ποιου διεπραχθη ένας φόνος. Μετά άπό την ερευνά του είναι εις θέσιν νά 
κα ορισή μεχρις ωρισμενου βαθμού, εάν έχη προμελετηθή. Τά αίτια, όμως, συχνά 
παραμένουν εις̂  το̂  σκοτάδι, που μονον ο δράστης δύναται νά φωτίση. Έ πί πλέον, 
κι αν ακόμα τα αίτια είναι γνωστά είναι δύσκολον ν’ άποδειχθούν καί κανένα δικα
στήριο 0c.v μ/ιορεί να είναι βέβαιον, ότι, τά κατατιθέμενα καί ύποστηοιζόμενα ώς 
αίτια τού εγκλήματος είναι αληθή. Τό τελευταίο θύμα τού Τζών Γεωργίου Χάϊ 

'Γ0̂  δολοφόνου τού λουτρού οξέος, έδολοφονήθη προφανώς χάριν τών πολυ- 
Τ Ε γ° Γ ΡΐκΤ  καζ κοσμημάτων, πλήν όμως ή αξία τούτων ήτο μόλις 100 λιρών 

,ν· · )· Ο Καμμινγκς (CiUHmings) έδολοφόνησε μια γυναίκα καί άπεπει-
ραθη να δολοφονήση δύο αλλας τό 1942 εις τό Λονδίνον, διά ποσόν άκόμα μικρότερον. 
Λιναι δύσκολον νά δεχθώμεν οτι τό οικονομικόν όφελος είναι τό μοναδικόν αίτιον 
εις κάθε υπόθεσιν, ούτε μπορούμε νά έπικαλούμεθα πάντα την ίίπαρξι ψυχικών νό- 
σων, Ουδεις ικανός ντεντεκτιβ βασίζει δικογραφίαν οίασδήποτε ύποθέσεως έπί τών 
εμφανών η πιθανών αιτίων καί μόνον. 'Η μόνη χρησιμότης αύτών έγκειται εις τον 
διαχωρισμό^ τού δράστου άπό πολλούς άλλους ύποπτους, πλήν όμως είναι άπ«ραί- 

πλήρης άπόδειξις τών στοιχείων τής κατηγορίας, διότι τά αίτια, καί μόνον, 
δυνατόν ν αποτελόσουν βάσιν διά την ύπεράσπισιν έκ τής οποίας θά πρόκαλέση άμφι-

Εΐναι τόσον πολλαί αί περιπτώσεις άπό πλευράς αιτίας, όσοι καί οί δολοφό- 
νο'·· ,° , πουργεΐον Εσωτερικών έχει συντάξη αναλυτικόν πίνακα δι’ όλους τούς φό
νους α.πο τού 1900—1948 εις τον όποιον έμφαίνονται, μεταξύ άλλων στοιχείων καί
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τά θύματα εις δεκαοκτώ διαφόρους κατηγορίας. Η σχεσις μεταςυ φονεως και θύ
ματος αποτελεί μόνον ένα καθοδηγητικο στοιχείο εις τον καθορισμό των αίτιων του 
εγκλήματος. ’Εάν άνδρας π. χ., μπορεί νά δολοφονήση την σύζυγό του διά νάνυμ- 
φευθή μιά άλλη ή νά «βάλη χέρι» εις τα χρήματά της ή απλώς διότι του έχει γίνει 
υπερβολικά ενοχλητική. Άναφέρεται μια κλασσική περιπτωσις εις την Αμερικήν, 
•οπού ή σύζυγος έφόνευσε τό σύζυγό της, διότι μοίρασε αντικανονικά τα χαρτια σε 
μια παρτίδα μπριτζ.

Ό  πίναξ πού ακολουθεί παρέχει μερικά γενικά μονον συμπεράσματα περί 
των αιτίων των φόνων. ’Επί πλέον τονίζει την δυσχέρειαν η οποία συνανταται εις 
τον διαχωρισμόν των κατηγοριών, απο αποψεως αίτιας (Αι δεκαοκτώ κατηγοριαι 
■του πίνακος του 'Υπουργείου ’Εσωτερικών συνοψίζονται εις ενδεκα).

Κ α τ η γ ο ρ ί α ι  
Αιά δολοφονίαν: 

α) Συζύγου............................

φ ό ν ω ν  ά π ο  τ ο υ  1900 έ ω ς  1948
Άοιθμός καταδικασθέντων εις θάνατον 

............................................... άν

γ) Παλλακίδων ή έραστώ ν.........................................
δ) Παιδιών άνω τοϋ 1 έτους δι’ άσέλγειαν ...........  »
ε) Παιδιών άνο:> τοϋ 1 έτους, έκτος τών άνωτέρω 

■στ) ’Ανδρών καί γυναικών κατά διάπραξιν ληστειών 
ζ) ’Ανδρών καί γυναικών, έκτος τών άνο^τέρω, ένεκα

ι) Διαφόρου ειδών
Βεβαίως ό πίναξ αυτός δεν μας δίδει σπουδαία στοιχεία. To crime passoinel 

{έγκλημα πάθους ή σεξουαλικό) φαίνεται νά καλύπτη τό ήμισυ και πλέον τών φό
νων. ’Εγκλήματα πού διεπράχθησαν κατά την διάρκειαν ληστειών το 'ένα τέταρτο, 
ενώ φόνοι, ώς αποτέλεσμα χρήσεως οινοπνευματωδών ποτών, περίπου 3 °/0 τοϋ 
συνόλου. Πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν, δτι πολλαί περιπτώσεις άμβλωσεων και παιδο
κτονιών μέ αυτουργούς γυναίκας δεν περιλαμβάνονται είς τον πίνακα. Ωπωσδηποτε 
όμως ό πίναξ αύτός έχει μεγαλυτέραν σημασίαν διά τούς κοινωνιολόγους παρα δια 
την ’Αστυνομίαν καί τοΰτο διότι δεν ύποβοηθεϊ τό έργον τής άνευρεσεως τοϋ δολο
φόνου ή τής άποδείξεως τής ένοχής των.

ίνδρες 206 γυναίκες 11
» 18 » 1
» 290 » 4
» 30 » 0
» 43 » 40
» 150 » 7

» 105 » 2
» 26 » 0
» 19 » 0
» 74 » 1

σοτέρας περιπτώσεις, όπως είς αυτάς πού άνεφέρθησαν, ο δολοφονος α<ι,λώς δρά 
«κατ’ έπιταγήν τής στιγμής». ’Εάν δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις προετοιμασιών,

. ______ _ ____ , ^  , - . . — Λ  A fX v i Α*ττ·/'ι"ϊ* rw i  Λ  ^ Γ ι"ή  ( (  f I i W P f r i P !  I P  Y)είναι αδύνατον νά καθορισθή ό χρόνος κατά τον όποιον ο δολοφονος «μαγείρευε» 
-τό έγκλημα. Καί άν άκόμη προηγήθησαν φιλονικίαι πολλών ημερών, εβδομάδων και 
μηνών άκόμα, τοϋτο δεν αποτελεί άπόδειξιν. Ό  δολοφόνος δυναται καλλιστα ν αρ- 
νηθή την προμελέτην καί μόνον τό θϋμα θά μπορούσε να τον διάψευση. Εξ άλλου 
υπάρχουν περιπτώσεις αΐ όποΐαι δεν είναι βεβαίως προμελετημεναι, αλλα θεωρούνται 
-οι χειρότεροι τοϋ είδους των.

6. Ή  εντασις τής ψυχοπάθειας.
Τό πλέον άντιφατικόν θέμα, είς μεγάλον άριθμόν δικών φόνων, είναι τό έάν 

καί κατά πόσον ό δράστης είναι ψυχοπαθής ή οχι. Ό  ισχύων σχετικός νόμος είς τήν 
χώραν αυτήν (Μ. Βρεττανία) βασίζεται είς τήν γνωμοδότησιν τοϋ δικαστηρίου έπί 
τώ ν έρωτήσεων τής Βουλής τών Λόρδοι είς τήν έφεσιν τοϋ Μακνάτεν (Macnaghten)
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το 1943. (Ό  Μακνάτεν ήτο ό ψυχοπαθής εκείνος πού άπεπειράθη νά δολοφονήση 
τον Σέρ Ρόμπερτ Πήλ (sir Robert Peel) καί άντ’ αύτοΰ έφόνευσε τον γραμματέα 
του). 'Ο Νόμος του Μακνάτεν, όπως σήμερα είναι γνωστός, ορίζει δτι ή ύπεράσπισις 
φέρει το βάρος τής άποδείξεως της ψυχοπάθειας τοϋ φονέως καί δεύτερον δτι πρέπει, 
ν’ άναπτυχθή καί νά γίνη κατανοητόν άπό τούς ενόρκους, δτι ό δράστης κατά τήν 
στιγμήν τής διαπράξεως τοΰ εγκλήματος δέν είχε «συναίσθησιν της πράξεως του», 
δηλαδή δέν ήξερε τί έ'κανε, ή «δέν είχε συναίσθησι τοϋ αξιοποίνου αύτής», δηλαδή 
δέν ήξερε δτι αύτή πού έ'κανε ήτο έγκλημα, διότι άλλως ή ένστασις ψυχοπάθειας 
δέν γίνεται άποδεκτή. Εις τήν θεωρίαν, ή ένστασις αύτή δύναται νά προβληθή εις 
οίονδήποτε έγκλημα, αλλά εις τήν πράξιν συήθο^ς προβάλλεται μόνον εις τάς περι
πτώσεις φόνων, διότι εις αύτάς όταν γίνη άποδεκτή καί άποδειχθή δέν επιβάλλεται 
η ποινή τοΰ θανάτου, άλλ’ ό δράστης άποστέλλεται εις τό Έγκληματολογικόν .’Ά - 
συλον τοΰ Μπροουντμούρ (Broadmoor).

"Οταν ή ψυχοπάθεια είναι προφανής, ό Νόμος τοΰ Μακνάτεν έφαρμόζεται 
ίκανοποιητικώς, διότι είναι σαφής καί άπλός. ’Αλλά ή ψυχοπάθεια διαχωρίζεται 
απο τήν κανονικήν κατάστασιν μέ ακαθόριστον αριθμόν ενδιαμέσων κατηγοριών 
και εις τήν ’Αγγλίαν δέν έχει άκόμα άναγνωρισθή, όπως εις τήν Σκωτίαν άπό πολ
λών δεκαετιών, δτι μεταξύ τών δολοφόνων πού είναι .πλήρως υπεύθυνοι καί αύτών 
που είναι άνεύθυνοι υπάρχει μιά τρίτη κατηγορία, αύτών πού είναι μερικώς μόνον 
υπεύθυνοι. Εις τήν Σκωτίαν, αύτή ή τρίτη κατηγορία, επισύρει εύθύνην «άξιόποινον 
άνθρωποκτονίας», διά τήν οποίαν δέν επιβάλλεται ή ποινή τοΰ θανάτου. 'Η ψυχική 
ύγεία πού πρέπει ν’ άποδειχθή εις τήν ένστασιν μειωμένης εύθύνης, δέν είναι ακριβώς 
καθωρισμένη, άλλά ή βάσις αύτης προσδιορίζεται μέ σαφήνειαν εις τήν γνωμοδότη- 
σιν τοΰ άρχιδικαστοΰ Λόρδου "Αλνες (Lord Alness), πού έδόθη εις μίαν ύπόθεσιν 
τό 1923, άπό τήν όποιαν άποσπάται τό άκόλουθο τμήμα :

«'Η  ΰπαρξις ψυχικής άδυναμίας ή άποκλίσεως, ή παρουσίασις σημείων νο- 
σηρας καταστάσεως ή καταστάσεως γειτνιαζούσης μετά τών ψυχοπαθολογικών 
περιπτώσεων, άλλά μή είσερχομένης εις αύτάς ή ό εις τοιοΰτον βαθμόν έπηρεασμός 
τών ψυχικών λειτουργιών, ώστε νά μειοΰται η πλήρης εύθύνη εις μερικήν».

Ή  κυρία δυσχέρεια εις ύποθέσεις εις τάς οποίας χρησιμοποιείται άπό τήν 
ύπεράσπισιν ή ένστασις ψυχοπάθειας τοΰ κατηγορουμένου, είναι ή άσυμφωνία μεταξύ 
τών εμπειρογνωμόνων ιατρών πού καλούνται νά καταθέσουν σχετικώς. Ή  διάγνω
σής τής ψυχοπάθειας πολύ άπέχει άπό τοΰ νά άποτελή άκριβή έπιστημονικήν θε
τικήν κρίσιν καί εΐδικώτερον εις τάς περιπτώσεις τής τρίτης κατηγορίας, δηλαδή 
αυτας που ευρίσκονται εις τήν διαχωριστικήν γραμμήν, είναι σπάνιον νά άνευρεθοΰν 
δύο ιατροί πού νά συμφωνήσουν επί τής φύσεως μιας ψυχικής νόσου, άπό τήν όποιαν 
ό κατηγορούμενος πάσχει, καθώς επίσης καί επί τοΰ βαθμού τής άσθενείας του. 
Διά τήν ενοχήν αύτοΰ, ή τελευταία λέξις εναπόκειται εις τούς ένορκους καί όταν 
αι καταθέσεις τών εμπειρογνωμόνων ιατρών άλληλοσυγκρούονται ή είναι άσαφεΐς 
είναι άδύνατον νά πείσουν αύτούς οΐ όποιοι καλούνται νά χρησιμοποιήσουν κρίσιν 
«άγαθο.ΰ άνδρός», τήν όποιαν υποτίθεται δτι έχουν. Αύτό, δμ,ως, μπορεί νά όδηγήση 
εις σοβαράς πλάνας.

Λίγο πριν άπό τον πόλεμον, ένας άγγλος καλλιεργητής φυτειών τσαγιοΰ εις 
την Κεϋλάνην, ήλθε εις τό Λονδίνο διά νά περάση μερικούς μήνας υστέρα άπό μα- 
κροχρόνιο άπουσία. Είχε μαζέψει περίπου 500 λίρας (42.000 δρχ.) μέ τάς όποιας 
εσχεδίαζε νά περάση καλά ένα τετράμηνο. Εύρήκε μιά εύχάριστη καί έμφανίσιμη 
γυναίκα πού συνέζη μ’ ένα ιατρόν, ή όποια προθυμότατα έγκατέλειψε τον ιατρόν 
καί πήγε μαζί του. Πέρασαν εύτυχισμένοι τρεις μήνας, άλλά τότε τά χρήματα τοΰ 
μετανάστου λιγόστευαν καί ή γυναίκα έπρεπε νά σκεφθή διά τό μέλλον της. Πήγε 
και συνήντησε τον ιατρόν, εις τον όποιον ειπεν δτι θά μπορούσε νά ξαναγυρίση πάλι
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μιά άσαφή άπάντησι. Δεν πέρασαν μια ή δυο ήμέραι καί ό μετανάστης έφόνευσε την 
γυναίκα μέ μια άξίνα ένώ έκοιμάτο. Μετά, τδ έγκλημα άνετέθη εις την ’Αστυνομίαν.

’Από τάς έρεύνας πού ήκολούθησαν οί ντέτεκτιβ άνεκάλυψαν δτι ό πατέρας 
του δράστου άπέθανε ψυχοπαθής, δτι 6 αδελφός του έκρατεΐτο είς ένα άσυλον καί 
δτι ή αδελφή του, δταν διάβασε εις τάς έφημερίδας τά θλιβερά νέα διά τον άδελφόν 
της, «της έστριψε». Συνεπώς ήτο λογική ή ύπόθεσις δτι 6 δράστης θά ήτο κληρονο- 
μικώς βεβαρημένος μέ προδιάθεση άν δχι τίποτε άλλο σοβαρώτερο, ψυχοπάθειας,, 
παρ’ ό,τι δεν έδειχνε ούτε πρό, οΰτε μετά το έγκλημα καταφανή σημεία, πού νά δι
καιολογούν τούτο. Αί πληροφορίαι αύταί διεβιβάσθησαν μέ ολόκληρον τον φάκελλον 
της δικογραφίας είς τήν ύπεράσπισιν.

Είς τήν δίκην, ό Είσαγγελεύς άνέφερεν απλώς το ιστορικόν της ύποθέσεως, 
διότι δέν υπήρχε καμμιά αμφιβολία περί τής ενοχής τού κατηγορουμένου.'Η ύπερά- 
σπισις προεβαλε ενστασιν ψυχοπάθειας και εκαλεσεν ως κύριον μ,άρτυρα ένα νεαρόν 
ιατρόν πού εΐχεν είδικευθή είς τήν ψυχιατρικήν.

Ό  ιατρός άνέπτυξε πλήρως καί έντέχνως τό θέμα, άλλα μέ πλήθος τεχνικών 
δρων, ύποστηρίζοντας δτι ό κατηγορούμενος ήτο ψυχοπαθής. 'Ο Είσαγγελεύς έζή- 
τησε τήν άδεια καί τού έκανε τάς κάτωθι ερωτήσεις :

—«Πόσων χρόνων εΐσθε γιατρέ ;»
—«Είκοσι πέντε».
—«Πόσον καιρό έξασκήθητε ;»
—«'Έξη μήνες»
—«Πού πήρατε δίπλωμα;»
—«Είς τό Πανεπιστήμιον τού Καίμπριτς».
—«Μέ πόσο τό πήρατε;»
—Μπάτσελορ τής ’Ιατρικής.
—«Αύτός νομίζω είναι ό κατώτερος βαθμός πού μπορούσατε νά πάρετε, δέν 

είναι έτσι;»
—«Μάλιστα».
—«Ευχαριστώ γιατρέ, τίποτε άλλο».
Οΐ ένορξοι άπέρριψαν τήν ένστασι ψυχοπάθειας καί ό μετανάστης κατεδικά- 

σθη εις θανατον. Το Ίπουργεΐον ’Εσωτερικών, δμως ήσκησεν τό προνόμιον τής βα
σιλικής χάριτος καί ή ποινή μετετράπη καί έτσι ό καταδικασθείς άπεστάλη διά νά
εγκλεισθή ισοβιως είς τό Έγκληματολογικόν "Ασυλον τού Broadmoor.

( Συνεχίζεται)
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'Όταν τό βαπόρι άραξε για καλά στο νησί, σήκωσε ή γρηούλα τό δακρυσμένο 
της βλέμμα κι’ αγκάλιασε τό πλήθος των πιστών πού είχαν έρθει νά προσκυνήσουν 
τη Μεγαλόχαρη. Τό βλέμμα της τρέχει περίεργο στο φαντασμαγορικό νησί τής Τήνου, 
καί καρφώνεται μέ θαυμασμό καί μέ κατάνυξη στην κάτασπρη έκκλησιά πού φαντά
ζει επιβλητική στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Καθώς την κυττάζει, ένα ελαφρό 
ρίγος διαπέρνα τό άδύνατο σώμά της. Νομίζει πώς έχει πάρει σχήμα άνθρώπινο. 
Νομίζει πώς βλέπει ένα κέρινο όλόγλυκο προσωπάκι νά κυττάζη μέ συμπάθεια δλο 
■αυτό τό πονεμένο πλήθος. ’Έχει τήν εντύπωση πώς άπ’ τά χείλη τ ’ άγιου προσώπου 
βγαίνει ένας γλυκός ψίθυρος σάν λιτανεία. "Ενας ψίθυρος παρηγοριάς καί άνακού- 
φησης. Τό πρόσωπο τώρα τής γρηούλας χαμογελά. Νοιώθει κ ι’ δλας πώς κι’ 6 δι
κός της πόνος έχει απαλύνει. Νοιώθει ένα μούδιασμα νά διαπερνά δλο τό σώμά της. 
’Ίσως νά έμενε γιά πολύ συνεπαρμένη άπ’ τό γλυκό δραμα, αν μια φωνή δίπλα της 
δεν τήν έβγαζε άπ’ τήν Ιερή μαγεία.

« ’Έλα, γυναίκα. Κατέβα λοιπόν. Τί περιμένεις ;»
Στράφηκε πλάϊ της καί είδε έναν ηλικιωμένο άνθρωπάκο νά τήν κυττάζη 

μέ συμπόνοια. ’Αλήθεια! κείνη τήν ούρα συνεπαρμένη άπ’ τήν γλυκειά παρουσία τής 
Παναγιάς, τά είχε δλα ξεχάσει!■’Ακόμα καί τον άνδρα της. Μέ αργές κινήσεις, 
σηκώνει τό χέρι της καί στηρίζεται στο μπράτσο του. Λίγα λεπτά άκόμα μέσα στήν 
κάτασπρη βαρκούλα πού τούς μεταφέρει στήν ξηρά, κι’ υστέρα βρίσκονται άνακατε- 
μένοι κι’ αύτοί μέσα στο πλήθος. Καθώς προχωρούν οί χτύποι τής καμπάνας άντη- 
χοΰν στ’ αυτιά τους χαρούμενοι, μεθυστικοί. Δίπλα τους, ένας νέος, άμούστακο άκόμα 
παλληκάρι, προχωρεί μέ κόπο προσπαθώντας νά στήριξή τά παράλυτα πόδια του 
στά δεκανίκια. Τον παρατηρεί ή γρηούλα καί νοιώθει ένα δυνατό σφίξιμο στήν καρ
διά. Λίγο πιο πέρα, μιά κοπέλλα προσπαθεί μέ νοήματα νά δώση στούς δικούς της 
νά καταλάβουν αύτά πού δέν μπορεί νά πή τό στόμα. Μά κεΐ, κοντά στήν πόρτα τής 
Μεγαλόχαρης, νοιώθει τά γόνατά της νά λυγίζουν άπ’ τό θλιβερό θέαμα τών συναν
θρώπων της. Χλοψοί νέοι, πού ή παράλυση τούς, έχει καθηλώσει στο κρεβάτι τού 
πόνου. ’Άνθρωποι πού έχουν χάσει τά λογικά τους. Τυφλοί πού περιμένουν μέ πίστη 
καί καρτερία τό θαύμα. Τή μεγάλη έκείνη στιγμή, πού τό σεπτό χέρι τής Μεγαλό
χαρης θά τούς άπαλλάξη ά.πό τό σκοτεινό πέπλο τού πόνου καί τής συμφοράς. Τής 
ρίχνει ό γέρος της μιά λοξή ματιά. Τά χείλη του άνοίγουν πονεμένα γιά νά τήςποΰν.

«Βλέπεις γυναίκα. Υπάρχουν καί χειρότερα».
Δέν άπαντά έκείνη. Ή  συγκίνηση τής έχει κόψει τήν μιλιά.
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Άρκεΐτκι μόνο, νά σηκώση μ’ εύλάβεια τ ’ αδύνατο χεράκι της, καί νά κάνη 
τό Σταυρό της.

( Ο ςλιος σιγά σιγά χανεται. Ενα μουντο πέπλο αρχίζει νά σκεπάζη τό νησί. 
Τα <ρώ ια ιών κεριών τρομοπαιζουν στα μαναλια σαν πύρινα μικροσκοπικά φειδία. 
Όί προσευχές των πιστών άνακατεύονται μέ τό δροσερό αεράκι της θάλασσας, πού 
c-ρχεται με^το απαλό της κύμα να χαιδεψη μέ κατανόηση τά ίδρωμένα πρόσο^πα τών 
-προσκυνητών. Ψηλά στον ουρανό, αρχίζει νά ξεπροβάλλη τό φεγγάρι καί μέ τά στρογ
γυλά μάτια του παρακολουθεί τήν ευλαβική κίνηση. Μπρος στην ολόχρυση εικόνα 
της Παρθένου, στέκονται οί δυο γέροι καί κυττάζουν μέ θαυμασμό τό 'Ιερό, τό Πά
ναγνο Πρόσωπο. "Ενα δέος έχει διαπεράσει τό κορμί τους. Μέ χέρι πού ’ τρέαει 
■απιθώνει ή άγαθή γυναίκα μιά άσπρη λαμπάδα στο μεγάλο μανάλι, πού στέκεται 
μεγαλόπρεπο^ καί καμαρωτό δίπλα άπ’ τήν Σεπτή μορφή. Τά στεγνά χείλη της πλη
γιάζουν κ ι’ αγγίζουν μέ σεβασμό τήν εικόνα.

, « Γλυκέιά Παρθένα. Βοήθησέ μας. Κάνε τό θαύμα σου. Κάνε νά ξανασφίξω 
■οπήν άγκαλιά μου τό μονάκριβο παιδί μου». Τό παιδί τ η ς !! Έδώ ή μάννα νοιώθει 
■ολον τον πόνο της νά ξεχυλίζη. Τό παιδί τη ς ! Τον Πάνο τη ς ! τό λεβέντη τ η ς !

Ζοΰσαν ευτυχισμένοι τότε^σ’ ενα^ κοντινό χωριουδάκι τής Λαμίας, πού ήταν 
χτισμένο στή πλαγιά τού βουνού. Θυμάται τά χαρούμενα κείνα πρωινά, πού ήταν 
^το πόδι πριν ακόμα ό ήλιος φωτίση τό μυρωμένο άπ’ τό θυμάρι χωριουδάκι τους.

, ευτυχισμένος αλήθεια καιρός! Τοιμαςε το φαγητό τών δυο αγαπημένων της προ
σώπων, και ύστερα, ύστερα τους ξεπροβόδιζε μέχρι τήν πόρτα, γιά νά πάνε στά 
γωραφια. Βιαζόταν τότε νά συμμαζέψη τό νοικοκυριό της. Ν’ άρμέξη τις κατσίκες 
^ης> να ταίσ/ί τ '^ κόττες της, νά ποτίση τούς κατηφέδες καί τούς βασιλικούς, πού 
«στέκαν περήφανοι πάνω στο ξύλινο χαγιάτι. Νά δροσίση μέ λίγο φρέσκο νεράκι τήν 
καρδερίνα ̂ της,πού^ κελαϊδοΰσε ξένοιαστη μές στο κλουβί της πάνω από μιά γαου- 
-φαλλια. Τι γλυκεία φωνή πού ε ίχ ε ! "Ολη τή μέρα τήν ξεκούφαινε μέ τά τραγούδια 
■της. Καμμια φορά μονο, σταματούσε τό κελάϊδημα, γιά ν’ άκούση τό βέλασμα τών 
προβάτων, η τή γλυκειά φλογέρα τού γείτονά τους.. Τού όμορφου'Τάσσου πού ποο- 
σπαθουσε να πνίξη^τόν πόνο του γιά τή λυγερόκορμη Λενιώ μέ'τούς παθητικούς του 
σκοπούς. Κάποτε όμως, γελάστηκε τό παλληκάρι. Είπε τό μυστικό του στήν ανθι
σμένη ̂ τριανταφυλλιά, πού  ̂εΐχε τυλίξει τον φράχτη τής καλής του. Μά ή τριαντα
φυλλιά, έτρεξε αμέσως νά τό προδώση στον αέρα, πού κείνη τή στιγμή πεονοΰσ*· 
όροσερος και μυρωμένος. Καί κείνος τότε, δίχως νά χάση καιρό, τό μαρτύρησε στά 
καταπρασινα δέντρα. Καύ κείνα πάλι, τό είπαν στο ολόγιομο φεγγάρι. Κι’ έτσι, ένα 
βράδυ κυττάζοντάς το οί χωρικοί, είχαν μάθει όλοι τ ’ αγαπημένο μυστικό του... 
Ετρεξε τότε ο ΙΙάνος της πού ήταν καί καρδιακός του φίλος νά τον παρηγορήση 

«Βγαλτη απ’ τήν καρδιά σου», του είχε πή, «μιά καί κείνη έχει άλλοΰ τό νοΰ 
της». Ποσά δεν του είπε κείνο τό τελευταίο βράδυ ΨΩ να ί! τό θυμάται καλά. Μί-αν 
το τελευταίο βράδυ. Τό ξένοιαστο, τό χαρούμενο. Γιατί...γιατί τό πρωί, ενα κακό 
σύννεφο, μια δυνατή θύελλα ήρθε νά σκιάση τήν ήσυχία τού χωριού.' Οί Γερμανοί 
/_ιθυ είχαν εισχωρήσει στή πρωτεύουσα καί στά περισσότερα μέρη τής Ελλάδος 
ήρθαν να κανουν τήν έμφάνισή τους καί στο δικό τους τον τόπο.' Τό γέλοιο εσβυσε 
απο τα χείλη τους. Ή  φλογέρα τού Τάσσου έπαψε νά μαγεύη τό χωριό μέ τούς 
απαλούς της αντίλαλους. Οί γλάστρες ξεράθηκαν. Ή  καρδερίνα καθόταν βουβή 
και μελαγχολικη στην άκρη τού κλουβιού της καί μέ τά έξυπνα ματάκια της παοα- 
μ ο φ ο λό ϊ^  °λη ^  θλ,' ί3ερη κΐνηση· Τ° β^ασμα τών προβάτων, έμοιαζε τώρα σάν

, κάποιο άλλο πρωϊνο, ένα πρωϊνό συννεφιασμένο καί βαρύ, ήοθε νά σκε-
παση το χωριό ενα άπέραντο πένθος. Οί Γερμανοί είχαν βρή κάποιο δικό τους σκο
τωμένο, σε μια ρεματιά. Θηρία έγιναν. Μάζεψαν όλους τούς νέους άντρες καί τούς
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φυγάδεψαν στή στιγμή γιά την πατρίδα τους. Πήρε το σχέδιο και τον Πάνο της- 
Γιά πάντα έκλεισε τδ σπίτι των γερόντων. Και μαζί μ αυτό, και γ\ καρδια τους- 
Τά χειμωνιάτικα βράδυα, πού δύσκολα αργεί να ξημερωση, τους φαίνονταν ατελεί
ωτα. Πότε-πότε τέντωναν τ ’ αύτί τους τρομαγμένα για ν ακούσουν τον ρυθμό τής 
βαρυάς μπόττας, πού σουλατσάριζε στη βαθεια σιγή. Καθισμένοι μπροστά στο τζάκι, 
περνούσαν ώρες άμίλητες, φριχτές. Συνεπαρμενοι απ το δυνατό πονο, έμοιαζαν σαν· 
δυο άψυχα οντα. Καί μόνο το γαύγισμα τού σκυλου απο κάποιο μαντρί, τους ςανα— 
φερνε γιά λίγο στις αισθήσεις των.Σήκωνε ο γέρος το χέρι του αργα, για να ρουφηξη 
την πίπα του, καί ύστερα έριχνε μια ματια στη γυναίκα του, που πολλές φορές την 
έπαιρνε ό ύπνος' πάνω στη καρέκλα.

« ’Έλα γυναίκα», τής έλεγε σκουντώντας την ελαφρα. «Πάμε να ξαπλώσουμε 
λιγάκι. Δεν πρέπει ν’ άφήνωμε τις μαύρες σκέψεις να μάς καταβάλλουν. Ισως το· 
παιδί μας νά ζή. "Ισως το ξαναδοΰμε».  ̂  ̂ , \ < ,

«Να το ξαναδοΰμε; μά δεν ακόυσες τί είπε τις προαλλες αυτός ο συχωριανός; 
μας ό Θανάσης; Πολλοί, λέει, δεν άνθεξαν. Πέθαναν απ’ τις κακουχίες».

«Κουταμάρες», έκανε ό γέρος μέ μια βαρυεστημενη κίνηση. Εγω πιστεύω 
πώς θά μάς έρθη το παλληκάρι μας...»

—Πέρασαν χρόνια. Χρόνια σκλαβιάς, αγωνίας, φοβου. Και ενα ολογλυκο  ̂
πρωΐ,.οί καμπάνες τού όμορφου χωριού χτύπησαν χαρούμενα. Εφερναν το άγγελμα, 
τής ελευθερίάς. 'Η Ελλάδα ήταν ελεύθερη, όπως πριν, όπως..^.παντα! ! !̂   ̂ ^

Τό ακούσε ό γέρος στο καφενείο απο τους συχωριανούς του, κι ε^ρεξε ναι 
το πή καί στη γυναίκα του. ( (

' «Είμαστε έλεύτεροι, γυναίκα, τής φώναξε μέ μάτια πού άστραφταν άπο.χαρα- 
«Μά τολεγα εγώ. Τόλεγα γυναίκα. Θυμάσαι;;».
«Τί έλεγες;», τον ρώτησε κείνη περίεργα.
«Νά... έλεγα ότι... ότι ή Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ποτέ δέν υποδουλώνεται.. 

Γιατί... γιατί έχει μέσα της ψυχή, πίστη».
«Ναί... ναί, καλά όλ’ αύτά. Μά... ό γυιος μας;».
«Θάρθη κ ι’ αύτός, γυναίκα. Κάτι μου λεει μέσα μου πως θαρθη».
Κι’ ένα Αυγουστιάτικο ξημέρωμα ξεκίνησαν για το μεγάλο ταμα. ϋεκ^ινησαν· 

γιά τη Τήνο. Τή Μεγαλόχαρη. Θά την παρακαλοΰσαν νά φέρη πίσω τό παιδί του̂ ς. 
Μάννα ήταν. "Ηξαιρε από πόνο!. ’Αλήθεια! τεσσερα χρονιά έχουν να το^δοΰν. Πως 
πέρασαν; Δέκα εννέα χρόνων ήταν όταν τό πήρανε. Τώρα άν.,.ζή θα εχη γίνει σωστός 
άνδρας. ”Αν...ζή; ρίγησε ή φτώχειά μάννα. Τί καλά πού είχε κάνει τότε ο φιλος^του 
ό Τάσσος νά φύγη γιά την ’Αθήνα. Άλλοιως.-.αλλοιώς θα είχε την ίδια τύχη μ̂ε ι,ο 
παιδί της. Σήκωσε γιά άλλη μιά φορά το χεράκι της και εκανε το σταυρό της. 
"Ερριξε ύστερα μιά ικετευτική ματιά στο πρόσωπο τής Παρθένου. Την επιασε προ
στατευτικά ό άντρας άπ’ τό χέρι και την αποτραβηξε μαλακα.  ̂ ^

«Πάμε γυναίκα. Πάμε κάπου νά ξαποστάσουμε. Αλλωστε πεινάσαμε κι 
όλας, έ ;» , τήν ρώτησε σέ τόνο πού προσπαθούσε νά δώση κάποια φαιδροτητα. Πή
ραν τον κατήφορο μέ άργό βήμα, προσπαθώντας να διασχίσουν με κοπο τ απέ
ραντο πλήθος. Έ νώ οί ψαλμωδίες και οι απαλοί ήχοι τής καμπανας σκορπούσαν στη: 
ψυχή τους μιά ανακουφιστική ανάπαυλα. Και το κύμα τής θαλασσας, τους χαΐ
δευε μέ συμπόνοια καί στοργή τό θλιμένο προσιυπο τους. _

—Μόλις άρχισε νά σουρουπώνη, όταν έφτασαν στο χωριό. Μα πράγμα^παρά
ξενο. Δέν ένοιωθαν κούραση. Μόνο...μόνο μιά αγωνία να φτάσουν γρήγορα στο σπίτι 
τους. Κι’ έπειτα, οί συχωριανοί τους.,.μπα σε καλό τους!! Τι είχαν παθει^αποψε, 
Γιατί τούς κυττοΰσαν έτσι περίεργα; Λες καί τούς έβλεπαν για πρώτη φορα.^

«Τ ί πάθανε οί συχωριανοί μας; γιατί μάς κυτταζουν έτσ ι;,» ρώτησε ο αντρας 
τή γυναίκά του. Σήκωσε εκείνη τούς ωμούς της, θέλοντας κάτι να πή, μα δεν προ-
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φτάσε. Γιατί άπ’ τή πλατεία του χωρίου, είδε τον Τάσσο νά τρέχη προς τό μέρος 
τους. Τά μάτια του, καθώς τους κύτταξε, ή σαν δακρυσμένα. Μά μέσα άπ’ τή θαμπή 
.ματιά, μπόρεσαν νά διαβάσουν μιαν άνείπωτη χαρά. Τά χείλη του τρεμόπαιξαν κανα- 
δυό φορές, σαν νάθελαν κάτι νά πουν. Τον κύτταξαν μέ περιέργεια.

«Μά... τί συμβαίνει άγόρι μου»; ρώτησε ή άγαθή γυναίκα.
Σάν νά ξύπνησε άπό ένα βαθύ όνειρο ό νέος, στάθηκε άνάμεσά τους καί τούς 

■έπιασε σφιχτά άπό τό μπράτσο.
«Πάμε σπίτι. Θέλω νά σάς μιλήσω», τούς είπε.
Τον ακολούθησαν αμίλητοι. Δεν είπαν τίποτε στο δρόμο.
«Λοιπόν»; τή ρώτησε. «Παρακάλεσες τήν Παναγιά νά κάνη τό θαΰμα της; 

Νά σοΰ φέρη πίσω τό παιδί σου»;
«Ναι γυιέ μου», ψιθύρισε ή φτώχειά μάννα καί ήταν έτοιμη νά ξεσπάση σε 

Λυγμούς. Σήκωσε ό νέος τό χέρι του καί τήν άγγιξε έλαφρά στον ώμο.
«Έ , όχι δάκρυα τώρα. Τώρα πού ή Παναγιά έκανε τό θαΰμά της δεν πρέπει 

•νά κλαΐς».
Σήκωσε ή γερόντισσα τά μάτια της καί τον κύτταξε κατάπληχτη.
«Τί θέλεις νά πής παιδί μου»; τον ρώτησε μέ φωνή πού έτρεμε.
«Νά... θέλω νά πώ, ψιθύρισε 6 νέος διστάζοντας, ότι ή Παρθένα σοΰ έφερε 

πίσω τό παιδί σου». Τον κύτταξαν καί οί δυο σάν νά μή καταλάβαιναν στά λόγια του. 
’Ένοιωθε ό νέος καθώς κυττοΰσε τά δυο άδύνατα κορμάκια, έτσι όπως ήσαν πλάϊ— 
πλάι, νά σιγοτρέμουν. Σά νά μετάνοιωσε άπό τήν άπότομη άποκάλυψή του, προ
σπάθησε νά τούς τονώση τή ψυχή.

« ’Ελάτε», τούς είπε χαρούμενα. «Κουράγιο. Σάς τολεγα έγώ οτι ό Πάνος...»
«Τί έκανε Πάνος»;
«Ν ά...ζή!», τούς είπε ένω τά μάτια του βούρκωναν άπ’ τή συγκίνηση.
«Ζ ή;;; 'Ο Πάνος μου ζή ;;»  φώναξε ή γυναίκα μέ πνιγμένη φωνή.
«Ναι κυρά Στάθαινα. Ζή. ’Αλλά, ας μή χάνωμε καιρό. ’Ελάτε τούς είπε καί 

τούς τράβηξε μέχρι τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ του.
Στό άνοιγμα της πόρτας φάνηκε ή μάννα τοΰ Τάσσου, μά δίπλα της στεκόταν 

ένα ψηλό ήλιοκαμμένο παλληκάρι. Στάθηκαν οί δυο γέροι γιά λίγα λεπτά άκίνητοι. 
'Ένας κόμπος τούς έφραξε τον λαιμό. Καί υστέρα...υστέρα, τά δυο γέρικα κορμιά, 
ενώθηκαν σφιχτά μέ τό νεανικό, ένω τά δάκρυα έτρεχαν στό πρόσωπό τους σάν στα- 
λαχτΐτες.

«Γλυκειά μου Μεγαλόχαρη! ’Έκανες τό θαΰμα σου καί έφερες πίσω τό παιδί 
μου!» ψιθύρισε ή μάννα, ένω ή καρδιά της χτυπούσε άκανόνιστα μέσα στό γέρικο 
στήθος της.

’Εκείνη ή ημέρα έφεξε χαρούμενη στό σπίτι της κυρά Στάθαινας. "Ολα είχαν 
πάρει κάποια μυρωμένη πνοή. Οί άχτΐδες τοΰ ήλιου, πού είχαν τρυπώσει άπό τά 
ανοιχτά παράθυρα τοΰ σπιτιοΰ, είχαν γίνει πιό φωτεινές. Τό βέλασμα των προβά- 
το»; έμοιαζε τώρα σάν ένα ευθυμο έμβατήριο. 'Ο πλατύφυλλος βασιλικός είχε άπλώ- 
σει τά φύλλα του καί χάϊδευε τά ξύλινα κάγκελα τοΰ μπαλκονιού. Τό γαύγισμα τοΰ 
σκύλου άπ’ τό μακρυνό μαντρί, έμοιαζε σάν μ.ιά χαρούμενη σειρήνα. 'Η καινούργια 
καρδερίνα, πού είχε άντικαταστήσει τήν παληά, χοροπηδούσε κ ι’ αύτή μέσ’ τό κλουβί, 
καί έκανε νοήματα στον άπέναντί της. Σέ κάποιο φλώρο πού έβγαζε μιά μελωδική 
τρίλλια. 'Η φλογέρα τοΰ Τάσσου άρχισε πάλι τούς μεθυστικούς σκοπούς της. Μά, 
αύτή τή φορά, δέν έπαιζε γιά τήν άπιστη Λενιώ πού παντρεύτηκε κάποιον πρωτευου
σιάνο, άλλά γιά τον έρχομό τοΰ φίλου του. Τοΰ Πάνου.

Όλημερίς, τό σπίτι της κυρά Στάθαινας, γέμιζε άπό κόσμο. ’Έρχονταν νά 
δουν τον Πάνο της. Τό καλλίτερο παλληκάρι τοΰ χωριοΰ, καθώς έλεγαν. ’Ήθελαν ν’ 
ακούσουν άπ’ τον ίδιο πώς πέρασε τά χρόνια τής σκλαβιάς του. Καί κείνος, πρόθυ-
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μος κι’ άκούραστος, επαναλάμβανε πάντοτε τήν ίδια ιστορία τής ζοκής του.
«Τον είχαν κλείσει, οί Γερμανοί, σ’ ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως, δποι> 

τον ύποχρέαιναν νά έκτελή δ,τι βαρύτερες δουλειές υπήρχαν. Θά πέθαινε άπ’ τήν κού
ραση καί τις στερήσεις άν δέ κατώρθιυνε κάποιο βροχερό βράδυ, μαζί μέ ένα άλλο 
παλληκαρι, νά τό σκάση άπ’ τον τόπο τής κολάσεως. Περπάτησαν τρία ήμερόνυχτα.. 
Νηστικοί, ρακένδυτοι, έξουθενωμένοι. Τέλος, έφτασαν σ’ ένα χωριό. ’Ίσως νά άφη
ναν για πάντα εκεί τά κόκκαλά τους, άν δέν βρισκόταν μιά οικογένεια νά τούς περι- 
θάλψη. 'Η γυναίκα ήταν Έλληνίδα. Ό  άνδρας Γερμανός. Τί σημασία έχει; παντού· 
υπάρχουν οί καλοί.

’Έμειναν κρυμμένοι τρία χρόνια. Κι’ δταν έσαξε κάπως ή κατάσταση, κατώρ- 
θωσε νά ξαναπατήση τό Ιερό χώμα τής πατρίδας του. Αύτά διηγόταν πάντα ό νέος, 
στους συχωριανούς του. Κι’ αύτοί, τον άκουγαν μέ συμπόνοια. Μέ κατανόηση. Δί
πλα του, ή καλή του μάννα τον κύτταζε άχόρταγα, τρυφερά. Έ νω  άπ’ τό πήλινο· 
καντήλι τής Μεγαλόχαρης,πού καιγόταν νύχτα μέρα, ξεπετιώταν πού καί πού καμμιά. 
αναλαφρη σπιθοΰλα κ ι’ αφού έκανε κανά δυο βόλτες γύρω άπ’ τό δωμάτιο, ύστερα, 
χάνονταν κ ι’ αύτή γελαστή καί εύτυχισμένη, γιά νά παραχωρήση τή θέση της σε 
άλλη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ο Δ Η Γ Ε

Βλέπεις τό άψυχο κορμί τοϋ νέου πού κρατά ό άστυφύλαξ ; Είναι τό θΰμσ των 
τροχών του αυτοκινήτου σου. Συ είσαι ό υπαίτιος γιατί ώδηγοΰσες απρόσεχτα, 
ανυπόμονα, νευρικά, ριψοκίνδυνα καί χωρίς νά γνωρίζης τούς κανονι
σμούς τής τροχαίας. Πρόσεχε λοιπόν καί μή βάφεις τήν άσφαλτο μέ αίμα„ 

μή προκαλεϊς Θρήνους, μή μεταβάλλεις τό όχημά σου σέ φονικό όργανο.



t  Στό διάβα τής νειότης
'Υπό χ. I ■ ΡΑ· Ι· ΚΟΥ, ' Τπαστυνόμου ΒΛ

Τά πρωινά σύννεφα πού σκέπαζαν τον ορίζοντα, χάθηκαν. Τά πουλιά, χαρού
μενα πάνω στα δένδρα, κελαϊδοΰν. Κάτω απ’ τις ολόχρυσες ήλιαχτΐνες ή θάλασσα 
αστράφτει. . Τ’ άεράκι σιγοτραγουδώντας εύθυμους σοπούς, χαϊδεύει τά δένδρα. 
'Ο ήλιος, ψηλά στον ούράνιο θόλο, λάμπει δλο μεγαλείο. ’Απέραντο πρασινωπό 
χαλί, κεντημένο μέ μυριόχρωμα λουλούδια, άπλώνεται γύριο.

Τί αρμονία καί τί ομορφιά. ’Αλλά μέ τί μοιάζουν δλα αύτά; ’Ώ ! Είναι τά σκιρ
τήματα της άνοιξης, τής πιο τρανής σέ μεγαλείο έποχής του χρόνου. Φίλε μου, μή 
τάχα καί ή νειότη δεν είναι ή ά.νοιξη τής ζο^ής; Τί είναι στ’ αλήθεια ή νειότη; Νειάτα, 
χαρές, ξέγνοιαστα χρόνια, χρόνια μέ άπειρες ομορφιές καί χιλιάδες θύμησες. 'Ένα 
γλυκό δνειρο, έ'να ευχάριστο ονειροπόλημα στά χρόνια των γηρατειών. ’Έχει δμως καί 
ή νειότη τις συννεφιές της, τις θλιβερές καί μελανές άναμνήσεις της. Σαν κάποτε ή 
σκληρή τής ζωής πραγματικότητα πληγώνει κατάβαθα την ψυχή τού νέου, τότε καί 
ό νέος αυτός σαν τό από τήν άγρια βαρυχειμωνιά κυνηγεμένο πουλάκι, άποζητάει 
λίγη ζεστασιά, κάποια θαλπωρή καί προστασία.

Νέε μου. Μ’ δσα πιο πάνω έγραψα, θέλησα να σου δείξω πόση μεγάλη κι’ 
ανεκτίμητη σημασία έχει ή ήλικία πού περνάς, γιά τήν δλη κατοπινή ζωή σου.

Δίκαια είπαν ότι ή νειότη είναι τό στολίδι καί ή ομορφιά τής ζωής, πολύ δέ 
σωστά παρωμοίασαν αύτή μέ τήν άνοιξη. Νά γιατί λοιπόν άξίζει νά ένδιαφερθής 
αληθινά γιά τήν έποχή πού διέρχεσαι.

Μή ξεχνάς δτι ή νειότη μόνον μιά φορά παρουσιάζεται στή ζωή μας.
’Έχεις ακούσει τό τραγούδι «νάταν τά νειάτα δυο φορές, τά γηρατειά καμμία;» 

Πόσο ευχάριστη θάταν τότε ή ζωή μας! ’Όχι δμως. ’Άλλη είναι ή στυγνή άλήθεια. 
Καί τά γηρατειά καί ή νειότη μόνον μιά φορά έρχονται στή ζωή μας. ’Εξετάζοντας 
δμως τις δυο αύτές εποχές τής ζωής, συναντάμε τεράστιες κ ι’ αξιόλογες διαφορές. 
’Ενώ ή νειότη είναι ή ανατολή, τό γλυκοχάραμα, τά γηρατειά είναι ή δύση, τό ήλιο
βασίλεμα τής ζωής. ’Αλλά πρέπει νά ξέρης δτι ή νειότη είναι εκείνη ή οποία θά κάνη 
τά .γηρατειά εύχάριστα, άλλά καί αύτή είναι εκείνη πού θά κάνη αύτά θλιβερά καί 
πονεμένα. ’Από σένα, πού βρίσκεσαι στή χρυσή τής ζωής έποχή, έξαρτάται νά ζήσης 
τήν υπόλοιπη ζωή σου, εύτυχισμένα καί ειρηνικά.
'Υπάρχουν δύο δρόμοι. Διάλεξε όποιον θέλεις.
Ά ν  πάρης τον καλό δρόμο, όλα θά πάνε καλά, θάσαι ό νικητής. Ά ν  αντίθετα άκο- 
λουθήσης τον άσχημο, τότε σύ ό ίδιος θάσαι υπεύθυνος γιά τήν κατάντια τής άχα
ρης πλέον ζωής σου. Οί νέοι δμως θέλουν πάντοτε νάναι νικηταί. Πιστεύω δτι καί 
σύ θέλεις νάσαι ό θριαμβευτής, ό δαφνοστεφανωμένος άγωνιστής. 'Όσο περισσότερο 
τό επιθυμείς κ ι’ όσο περισσότερο άγωνίζεσαι γ ι’ αύτό, σέ διαβεβαιώ, δτι τελικά θά 
τό έπιτύχης.

Πολλές φορές θά σου τύχη νά άντιμετωπίσης κινδύνους. Ά ν  θέλης νά έπιτύχης 
μή τούς αποφυγής . Άντιμετώπισέ τους μ’ όρθάνοικτα μάτια. ’Έτσι, οχι μόνο θά 
τούς καταβάλης, άλλά θά συνειθίσης νά άγωνίζεσαι τίμια καί ήρωϊκά, χωρίς νά δει- 
λιάζης μπροστά τούς κινδύνους, στις άντιξοότητες, στις άτυχίες. Ποτέ μή χάνης 
τήν π ίστη  σου καί τήν έλπίδα. Μή σκεφθής δτι έπειδή βρίσκεσαι στό πρώτο σκα
λοπάτι, σου είναι αδύνατο νά φτάσης στήν κορυφή. Πολλοί άπ’ αύτούς πού σήμερα 
διαπρέπουν, άρχισαν πιο χαμηλά άπό σένα. ’Από σένα έξαρτάται νά άνεβής ψηλά.
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Έάν θέλης νά κάνης κάτι πού ν’ άξίζη καί γενικώτερα νά προοδεύίτης οφείλεις νάσαι

μέ πλήρη έπίγνωση της πράξεώς σου. Πρέπει νά γνωρίζης δτι η ευθυνη τονώνει 
τον χαρακτήρα. Έκτος αύτοϋ αύξάνει την επίδρασή σου στους άλλους.

"Αν θέλης νά έπιτύχης ένα πράγμα, μελέτησέ το πρώτα μέ προσοχή. Φρόντισε 
νά άντιληφθής καλά τί είναι αύτό πού ζητούν άπο σένα ή τί είναι εκείνο πού συ θέ
λεις νά έπιτύχης. "Υστερα κατάστρωσε τά σχέδιά σου, βασίζοντας αύτά σέ στερεά 
θεμέλια. Κανόνισέ τα έτσι ώστε νά μπορέσης νά έκτελέσης τά σχέδιά σου μέ τά μέσα 
πού διαθέτεις. Περισσότερο όμως άπο κάθε τι άλλο, έχε τή θέληση, την επίμονη και 
το πείσμα νά μή σταματήσης πριν έπιτύχης. Μόνον έτσι θά μπορέσης νά νικήσης.

"Ενας νέος πού πρωτοβγαίνει στον κόσμο, φαντάζεται δτι πρέπει νά κάνη 
6,τι κάνουν καί οί άλλοι, γιά νά δείξη πά>ς είναι κ ι’ αύτός ένας άπο κείνους. Ά ν  
ένα παιδί μεγάλωνε σ’ ένα μέρος στο όποιο οί άνθρωποι δεν θα έπιναν και δεν θα 
έκάπνιζαν, άλλά καί στο όποιον τόσο ό καπνός δσο καί τά ποτά θά ήσαν στη διά
θεση καθενός, νομίζω δτι τά πράγματα θά ήσαν εντελούς διαφορετικά. Καί ό καπνός 
καί τό πιοτό έχουν πάντοτε γιά τον αρχάριο την πιο αηδιαστική γεύση. Σιγά-σιγά 
δμ.ως συνειθίζουν καί νά πίνουν καί νά καπνίζουν καί γενικά ν’ άκολουθοΰν δλες τις 
παρόμοιες κακές άπολαύσεις των άλλων μέ δυσάρεστα αποτελέσματα, μονο 
καί μόνο γιά νά μή ντροπιαστούν στούς άλλους. Κείνο πού λέγεται, ότι κρασί 
είναι «γιά  νά πάνε κάτω τά μεράκια» άποτελεΐ μιά αστεία δικαιολογία, γιατί ή 
συνήθεια αυτή οδηγεί στον αλκοολισμό.

Σαν νέος, νομίζεις δτι δέν αποτελείς παρά ένα νούμερο καί πώς δταν κάνης 
δ,τι κάνουν καί οί άλλοι, είσαι άσφαλής. Μοιάζης δηλ. μέ τήν κυρία ή όποια, ένώ 
ό πνευματικός προσπαθούσε νά τήν πείση δτι μέ τήν ζωή πού έκανε θά πήγαινε στήν 
^κόλαση, εκείνη μ’ άφέλεια τού είπε : «Έ , μιά καί θά πάη τόσος άλλος κόσμος, άς 
πάω κ ι’ έγώ». Ποτέ σου δέν πρέπει νά ξεχνάς δτι ’Εσύ είσαι ’Εσύ. ’Έχεις νά ζήσης 
τή δική σου ζωή. "Αν θέλης νά πετύχης, έσύ πρέπει νά τά κερδίσης δλα γιά τον εαυτό 
σου. Κανένας άλλος δέν μπορεί νά κάνη αύτό γιά σένα.

'Ο καλλίτερος τρόπος γιά νά έπιτύχης σ’ αύτό τό κόσμο είναι τό νά συμπερι- 
φέρεσαι σύμφωνα μέ τις συμβουλές πού δίνεις έσύ στούς άλλους. Οί άνθρωποι οί οποίοι 
άλλα λένε κ ι’ άλλα κάνουν, είναι μικροπρεπείς, ταπεινοί, άτομα άνυπόληπτα. Οί 
•άνθρωποι μέ τον καλό χαρακτήρα είναι παντού καί πάντοτε έντιμοι. Χαρακτή
ρας δέ είναι τό άσφαλές καί μόνιμο γνώρισμα της νοήσεως καί τής πράξεως κάθε 
άνθρώπου, ή σταθερή τής βουλήσεως κατεύθυνση. Είναι ένα άπο τά κύρια στοιχεία 
τής άτομικότητος. 'Ο χαρακτήρας άποτελεΐ τήν άληθινή δύναμη τού άνθρώπου. 
Είναι ένα θαυμάσιο καί ζηλευτό κόσμημα. 'Η μόρφωση, ή ικανότητα, ή εύφυΐα 
καί τά πλούτη δέν αξίζουν τίποτε, δταν δέν συνοδεύωνται μέ χαρακτήρα καλό.

"Υστερα από κάθε άγριο καί βροτολοιγό πόλεμο, τά Κράτη είναι κουρασμένα 
καί ματωμένα. Δέν κλαίνε μόνο τά κορμιά πού χάθηκαν στά πεδία των μαχών, άλλά 
κλαΐνε κυρίως τά παραμορφωμένα κορμιά τών ζώντων παιδιών του, καθώς καί τά 
συντρίμματα δλων τών άξιων καί τών πεποιθήσεων. 'Η άνθρωποτητα παρουσιά
ζεται σαν μεθυσμένος ξενύχτης χθεσινού ξεφαντώματος, πού δέν ζαλίστηκε άκόμη 
άπο τις ισχυρές άναθυμιάσεις τού άλκοόλ καί παραδέρνει άκόμη στά φτερά μιά.ς 
ανείπωτης τρελλής άκαταστασίας. Στήν παραζάλη αύτή έξαφανίζονται σιγα-σιγά 
οί ήθικές άξιες, τά στολίδια τού άνθρώπινου πολιτισμού. Στήν κρίσιμη αύτή άποχή, 
καθένας πού πονάει τήν πατρίδα του καί δέν θέλει νάναι συνένοχος στο λασποκύλημα 
τών άξιών τής έποχής του, κάθε τίμιο κ ι’ εύσυνείδητο στοιχείο, οφείλει νά πάρη 
μέρος στον ωραίο άγώνα τού κοινωνικού καθαρμού. Στον άγώνα αύτό, σύ φίλε μου,
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-πρέπει νά λάβης ένεργδ μέρος. ’Οφείλεις νά κρατήσης δσο μπορείς ψηλότερα, τις 
ηθικές καί άνθρώπινες άξιες, γιατί αυτές είναι έκεϊνες πού προάγουν την πνευματική 
των άνθρώπων ζωή καί τον πολιτισμό.

Ή  στοιχειώδης ήθική καί λογική υπαγορεύει νάσαι καλός προς δλους, άλλα 
καί νά μή έπιτρέπης σέ κανένα νά καταχρασθή τήν καλωσύνη σου. Μέ τήν καλω- 
σύνη μαζί πρέπει νάχης καί τή δύναμη νά επιβάλλεσαι στό .σεβασμό καί στήν εκτί
μηση των άλλων. "Οσο λιγώτερο ενοχλείς ένα φίλο σου έκμεταλλευόμενος τά αίσθήμα- 
τά του, τόσο περισσότερο μπορεί νά έλπίζης στήν φιλία του. "Αν, είτε γιατί δέν 
θέλεις ή δέν μπορείς, άρνηθής νά ύποσχεθής κάτι άπ’ τήν άρχή, τό μόνο κακό είναι 
δτι θά δυσαρεστήσης κάποιον μιά φορά. "Αν δμως ύποσχεθής κάτι καί δέν φανής 
συνεπής στήν υπόσχεσή σου διαπράττεις δύο σφάλματα. Πρώτον δέν ικανοποίησες 
την υπόσχεση πού έδωκες καί δεύτερον έξηπάτησες κάποιον. Ή  ψευτιά καί ή άπάτη 
είναι τά χειρότερα χαστούκια γιά κάθε τίμιο άνθρωπο.

"Αν έχης δίκαιο γιά κάτι, δέν υπάρχει λόγος νά εξοργίζεσαι καί νά χάνης τήν 
ψυχραιμία σου. "Αν έ'χης δμως άδικο, μέ τή διαγωγή σου αύτή θά γίνης άκόμη πιο 
γελοίος. Έργά σου πάντοτε γιά τή δόξα του καλού καθώς καί γιά τά μεγάλα ’Ιδανικά.

"Ολα περνούν στό κόσμο αύτό. Κι’ οί χαρές κ ι’ οί λύπες. ’Αρκεί νά μή απελ
πίζεται κανείς, οΰτε νά βιάζεται. Ό  καθένας στή ζωή πρέπει νά ξέρη νά περιμένη. 
'Η θύμηση των περασμένων στά στερνά κάθε άνθρώπου είναι ή γλυκύτερη ευχαρί
στηση, τό γλυκύτερο ξεμάκραιμα άπ’ τήν ζωή. Σοΰ εύχομαι φίλε μου καί τά δικά σου 
στερνά, νάναι όλο εύχάριστες θύμησες καί γλυκά ονειροπολήματα.

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ή  λύσις τού άστυνομικοΰ προβλήματος τού 77ου τεύχους, ύπό τον 
τίτλον «Οί στάμπες» είναι ή έξης:

Τό γεγονός δτι ό δράστης κρατούσε τό πιστόλι μέ τό άριστερό χέρι 
καί έφερε ρολόι στό δεξιό χέρι, δείχνει δτι ήταν άριστερόχειρ. Αύτό είναι τό 
τρίτο στοιχείο.

Ή  παράλειψις τήν οποίαν έκαμε, ήταν δτι δέν καθάρισε τον καθρέπτη 
τού αυτοκινήτου, τον όποιον είχε πιάσει μέ τό δεξί του χέρι, κ ι’ έτσι τ ’ άποτυ- 
πώματα πού βρέθηκαν έκεϊ έβοήθησαν, μαζί μέ τά άλλα τρία στοιχεία, εις 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού δράστου.

Έ κ των άναγνωστών μας, ούδείς άπέστειλεν ορθήν λύσιν του προ
βλήματος, έπλησίασαν δμως ταύτην κατά τό μεγαλύτερον μέρος οί : 1) 
Άρχιφύλαξ Κυρανάκος Νικόλαος καί 2) Άστυφύλαξ Μπακομήτρος Ε μ 
μανουήλ.



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡρΣ

Δ ρ ο σ ο π ηγές
Ύττο κ. Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, 'Υπαστυνόμου Α'

Τώρα πού το καλοκαίρι μας φλογίζει τα σώματα με την ανυπόφορη ζέστη, 
αξίζει τον κόπο νά έπισκεφθοϋμε έστω καί ιδεατά—αφού άλλωστε εμείς οι αστυ
νομικοί δεν μπορούμε διαφορετικά—τις κρυσταλλένιες πήγες των Ελληνικών μας 
βουνών.

'Όσοι έχουνε την τύχη νά εύρίσκωνται αυτή την εποχή στην μαγεμμενη Ελ
ληνική ύπαιθρο, πόση χαρά αισθάνονται όταν κουρασμένοι απο μακρυνο δρομο, 
σκύβουνε πάνω άπό κάποια κρυόβρυση γιά νά δροσίσουν τα διψασμενα χείλη τους!

'Όλη ή ύπαιθρος καί πιο πολύ τά ορεινά μέρη είναι γεμάτα απο τέτοιες βρυ
σούλες, πού κυλούνε άδιάκοπα τά κατακάθαρα νερά τους αναμεσα απο φουντωτές 
έτιές καί θεόρατα πλατάνια. Καί είναι σπαρμένες—σωστά αναψυκτηρια σ όλη την 
πλάση. Μέσα σέ βαθουλωτές λαγκαδιές, άνάμεσα άπό μεγαλα αγριόχορτα που. κοπα
διαστά φυτρώνουν γύρω τους, κάτοΐι άπό γιγάντια βράχια πού τις φυλά.νε σα δράκοι 
τού παληοΰ καιρού ή στή μέση κάποιας βελούδινης βουνοπλαγιάς, κάτω απο πανέ
μορφες λεύκες πού τις γεμίζουν μέ ασημένια πέταλα. Και γύρω τους σχηματίζουνε 
όμορφες λιμνοΰλες πούνε γεμάτες άπό ροδοπέταλα ή γραφικα ποταμακια που ποτέ 
ήσυχα καί γαλήνια περνάνε άνάμεσα άπό καταπρασινα περιβόλια και ποτέ ατί
θασα καί ορμητικά κυλάνε μέ βουητό άνάμεσα άπό άγριωπες λαγκαδιές και σκια- 
χτερά φαράγγια. 'Όλα εκεί είναι όμορφα καί γελαστά. Τό άδιακοπο νερενιο τραγούδι 
της βρύσης μαζί μέ τά μελωδικά κελαϊδίσματα τών πουλιών συναρπάζουν τον άν
θρωπο σέ βαθμό ψυχικού μεθυσιού.

Ό  ποιητής τού βουνού καί της στάνης, ό μεγάλος μας Κώστας Κρυσταλλης, 
γοητευμένος άπό τήν έξαίσια ομορφιά τής βρύσης λέει σ’ ενα του τραγούδι:

—Θέλω ή βρυσούλα, ή ρεμματιά, παληές γλυκές μου άγάπες,
—νά μοΰ προσφέρουν γιατρικό τ ’ άθάνατα νερά τους.
Καί κάπου άλλοΰ κουρασμένος άπό της ξενητειάς τά βάσανα, άναπολεΐ τήν 

παληά ζωή του καί άναζητώντας τις ομορφιές τής υπαίθρου λέει:
—Νά βρώ καί μιά κρυόβρυση νά ξαπλωθώ στον ίσκιο,
—νά πιώ νερό νά δροσιστώ νά πάρω λίγη ανασα.

Τσοπάνηδες καί ζευγολάτες καί στρατοκόποι, όλος αυτός ο κοσμος τού βου
νού καί τού κάμπου, κατάκοποι άπό τής ζωής τό μόχθο κοντά στις όνειρευτες πηγές 
καί τά γραφικά κεφαλάρια, ευρίσκουν τά καλοκαίρια, όταν ο φλογερός ήλιος πυρπο
λεί μέ τις καυστικές του άκτΐνες τά κουρασμένα τους κορμιά, τη δροσιά και την 
ξεκούραση.

Στήν άρχαιότητα, οί πηγές γοήτευαν τούς προγόνους μας και αποτελούσαν 
άντικείμενον ιδιαίτερης λατρείας. Έπίστευαν ότι κοντά σέ κάθε πηγη υπήρχε και μια 
νύμφη, άπό αύτές πού ονόμαζαν Ναϊάδες. Αύτές οί νύμφες που η ομορφιά τους, σα 
όνειροφάντασμα, λαμποκοπούσε στά κατακάθαρα νερά τών πηγών, ντυμένες με τά 
πανώρια όλοπλούμιστα άραχνοόφαντα μεταξωτά, χόρευαν γύρω τους εξωτικούς χο-
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ρους καί μάγευαν τά όμορφα τσοπανόπουλα που έπήγαιναν διψασμένα εκείνη την 
άπόφωνη ώρα, γιά νά δροσίσουν τά φλογισμένα τους χείλη.

Ό  πανέμορφος "Τλας ό φίλος τοϋ 'Ηρακλή, μια ήμέρ_α βρέθηκε μπροστά σέ 
μιά δροσοπηγή. ’Ήτανε βράδυ καί την ώρα αυτή οί νύμφες’ πού έμεναν στην πε- 
ριοχή εκείνη, συνήθιζαν νά μαζεύωνται καί νά τραγουδούν όλη τη νύχτα υμνους στήν 
’Άρτεμη.

'Η νύμφη Έφυδατία, πού κατοικούσε μέσα σ’ αυτή τή πηγή, στο πλησίασμα 
τού Υλα επροβαλε το κεφάλι της από τά νερά καί άντίκρυσε τον πανώριο νέο. 7Ητο 
τοσο όμορφο τό κεφάλι τού "Υλα, πού το φώτιζε τό φεγγαρίσιο φως καθώς βουτοΰσε 
τήν υδρία του στά κρυσταλλένια νερά της βρύσης, πού ή νύμφη Έφυδατία ένοιωσε 
έκείνη τή στιγμή νά καίγεται τό κορμί της άπό ένα ισχυρό ερωτικό πάθος. ’Αναμ
μένη τότε άπό τήν έπιθυμία νά φιλήση τά ώραΐα χείλη του, πέρασε τό ένα χέρι της 
γύρω άπό τό λαιμό του καί μέ τό άλλο τον έσυρε κοντά της. Ό  "Υλας ξεφωνίζοντας 
σύρθηκε γιά πάντα στά βάθη των σκοτεινών νερών.

Τέτοιους μύθους, πού όμορφα τσοπανόπουλα μπλέχτηκαν μέ νεράιδες καί 
άμποδεμένα σάν τρελλά τριγυρνοΰσαν στις έρημιές καί τά καταράχια, διηγούνται
ακόμη στην Ελληνική ύπαιθρο, οι γέροι του χωριού.

Τον χειμώνα πού τά χιόνια βαρειά σκεπάζουν τή γή καί τό ξεροβόρι τσουχτερό 
συρίζει σά δαιμονισμένο στις βουνορράχες καί τά άγρια φαράγγια, οί βρυσούλες μέ
νουν ολομόναχες, σάν λησμονημένες κυράδες μέσα στήν λευκή σκηνογραφία τών 
χιονισμένων βουνών.

Στο ερημικό καί παγωμένο αυτό περιβάλλον, συντροφευμένες μόνον άπό τις 
λυγερόκορμες έτιές καί τά γυμνά πλατάνια καί άγκαλιασμένες άπό τις νεροχαρίδες 
καί τά σγουρά πολυτρίχια, περιμένουν μέ έγκαρτέρηση τήν άνοιξη γιά νά ξάναδώ- 
σουν στον άνθρωπο μαζί μέ τή μοσκοβολιά τού άνοιξιάτικου τοπίου τή χαρά καί τήν 
ξεκούραση.

'Ο εθνικός ποιητής Κωστής Παλαμάς σέ μιά άποστροφή του στούς πολύ- 
αυλους αύτούς κρουνούς λέγει:

—Ώ  νερομάνες, ώ πηγές, ώ άνάβρες, ώ βρυσούλες,
— είσαστε σείς οί ξωτικές καί σεις οί άμαδρυάδες.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Στιγμές άτι’ τή ζωή μας
Σήμερα θά δώσουμε τά μέτρα για τις στολές μας. Μεγάλη είδηση για μάς! ! !  

Σήμερα θά περιμένουμε τούς ράφτες! Σάς φαίνεται παράξενο ’ίσως! Κι’ δμως! εκατό 
καρδιές θά χτυπήσουνε παράξενα μ’ αυτή την ακατανόητη γιά άλλους είδηση...

Χτυπάνε κάθε μέρα, κάθε «ώρα.
Οί στολές ! Τί είναι οι στολές; Τίποτα θά μου πήτε. Μιά ιδιομορφία, ένα ντύ

σιμο ξέχωρο. Μά δχι! δχ ι! ’Εκεί μέσα ντύνονται οί ώρες μας, τά όνειρά μας, τό 
πρωϊνο άνεβοκατέβασμα στήν άσφαλτο, ή στροφή της κεφαλής! Τά αλτ! Τά μαρς! 
Καί πάνω άπ’ δλα το κ α θ ή κ ο ν ! 'Ένα καθήκον τρανό, άπεριόριστο, άτίμητο. 
Είναι τά ήσυχα πρωινά καί τά μαγικά δειλινά... οί κύριες ομορφιές τής ήσυχίας. 
Είναι ή άσφάλεια του σήμερα καί του αύριο. Είναι ό Νόμος! Ό  Νόμος. "Ας άφή- 
σουμε τό μεγάλο Θεό στήν άγρύπνιά του. Κάτω άπ’ τή μεγάλη του θωριά έμεΐς, 
φτωχοί ξοηαάχοι στή δούλεψή του, θά στεγνώσουμε τό κορμί από ιδρώτα και αιμα 
γιά χάρη τ ο υ !! ! . . .  Θά τό καταλάβατε ποιοι είμαστε! Οί δόκιμοι άστυφύλακες! 
Οί ονειροπαρμένοι ντέτεκτιβ ! Τά αύριανά λαγωνικά! Οί ξαφνιασμένοι! Έμεις 
τούτη τή φορά είμαστε άπ’ άλλοιούτικο ζυμάρι. ’Όχι τίποτα μεγάλο. Μά νάχης 
αυτιά ν’ άκοΰς κάθε βράδυ τις ιστορίες άπ’ τά δυόροφά μας! Λοχίοι καί δεκανείς 
άνακατώνουνται μέ δλους τούς βαθμούς...κάθε Σώματος καί 'Όπλου...τής ξηράς 
τής θαλάσσης καί προ παντός τοϋ άέρος! ’Εμείς—γιατί νά τό κρύψουμε;—έχομε 
νά λέμε ένα σωρό άπ’ τή στρατιωτική μας ζω ή ! Ψέμματα κ ι’ άλήθειες! Μπορεί νά- 
μαστε νοσταλγοί ή τ ’ άντίθετο ! Νά, γιαυτό λένε πώς είμαστε στο σύνολό μας άλλοι... 
Οί μυαλωμένοι...Δέν έχομε τίποτα τό πρωτόγνωρο. Τό ένα-δύο τδχουμε άκούσει 
χιλιάδες φορές, κι’ άπό δεκάδες στόματα. Τούτη τή φορά θάταν άνυπόφορο. Τ’ 
άκοϋμε δμως άλλοιώτικα, τ ’ άκοϋμε πιο άνθρώπινα, πιο ταιριαχτά, κ ι’ ίσως πιο 
σοφά... Κι’ είναι πλατύτερα τά μέτο^πα. Τ’ άκοϋμε τώρα, μά άντηχεΐ βαθειά καί 
στο μέλλον, βαρειά. Κράπ! Κρούπ!... Περιμένουν νά τό χαιρετίσουν τά κοιμισμένα 
πεζοδρόμια κ ι’ οί γρίλλιες!

Τό μέλλον! Τό μέλλον έρχεται καβάλα στο υπερήφανο άλογό του, κι’ έχομε 
τόσα νά κάνουμε...

Κι’ οί στολές; θά πήτε. 'Η πανοπλία μας! ’Αλήθεια! ’Αλήθεια σαν τον δρκο 
πού έδωσαν στις 9 ’Ιουλίου οί νέοι μας βαθμοφόροι! Τον άκούσαμε καί μάς διαπέ
ρασε ήλεκτρικό ρεύμα, μάς μάγεψε, στηθήκαμε νοερά στο ίδιο μέρος καί, μέ υψωμένο 
τό χέρι μαζί τους, κάτω άπό μιά μέρα πού τή θαμποβλέπαμε μακριά, θαυμαστή, 
χαρούμενη, ψιθυρίσαμε μαζί τους τό μεγάλο δρκο τοϋ καθήκοντος « ... 'Ορκίζομαι...». 
Οί στολές ! Οί στολές! Ό  κόσμος μας ό νέος, πού μάς καλεΐ νά βαδίσουμε ένα τ£αχύ 
δρόμο, δίχως έλεος γιά τον εαυτό του. Οί στολές! !  Οί καινούργιοι μας ορίζοντες! 
Οί σ το λές!!! «'Ορκίζομαι...» 'Ορκίζονται εκατό καρδιές, κ ι’ άλλες τόσες, μαζί...

Μάνδαλος ’Ιωάννης 
Δοκ. Άστυφύλαξ
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«Ραδιοφωνικές εκπομπές
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν »

‘Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλαχος

Αύγουστος 1956
’Ά ν θελήσετε νά κάνετε μιά βόλτα στις συνοικίες των ’Αθηνών, μιά όποιαδή- 

ποτε Τετάρτη, στις έφτάμιση τό άπόγευμα, θά μείνετε κατάπληκτοι μπροστά σ’ 
αύτό τό θέαμα που θ’ άντικρύσετε.,.Σέ κάθε κέντρο, σέ κάθε σπίτι, σέ κάθε δρόμο, 
σέ κάθε μαγαζί όλα τά ραδιόφωνα άνοιχτά στον Κεντρικό Ραδιοφωνικό Σταθμό 
’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος...καί γύρω άπό κάθε ραδιόφωνο, θά συναντήσετε άν- 
θρώπους κάθε φύλου, κάθε τάξεως, κάθε ηλικίας νά παρακολουθούν, μέ θρησκευτική 
εύλάβεια, τό πρόγραμμα πού μεταδίδεται...

Κι’ αυτός ό μαγνήτης πού τραβά χιλιάδες κόσμο κοντά του, είναι ή εκπομπή 
της ’Αστυνομίας Πόλεων, πού γράφει καί επιμελείται ή 'Υπηρεσία Ραδιοφωνικών 
’Εκπομπών της ’Αστυνομικής Σχολής. Έ ! λοιπόν! 'Η εκπομπή αυτή ξεσήκωσε 
αληθινό συναγερμό στούς ραδιοφωνικούς κύκλους τής χώρας μας, έγινε 6 άχώριστος 
σύντροφος κάθε έλληνικής οικογένειας, γκρέμισε κάθε τί πού χώριζε τήν ’Αστυνομία 
καί τό κοινό κ ι’ έφερε κοντά στην ’Αστυνομία χιλιάδες ενθουσιασμένους καί πιστούς 
φίλους, δημιουργώντας ένα γαλάζιο άστυνομικό μεγαλείο...

...Μέ λογοτεχνικά κείμενα άμεμπτα, μέ εκλεκτή μουσική άπό διεθνείς κινημα
τογραφικές έπιτυχίες, μέ τραγούδια ποιότητος, μέ καλλιτέχνες γνωστής καλλιτε
χνικής άξίας, μέ χαριτωμένα άνέκδοτα, μέ πολύτιμες συνεντεύξεις μέ διασημότητες 
τής έποχής μας, μέ ρεπορτάζ άπό τό έξωτερικό, μέ θαυμάσια κοινωνικά σκέτς, μέ 
χρήσιμες καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό, μέ βελούδινο ρυθμό, μέ γαλάζιο 
ραδιοφωνικό φόντο, ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας ζωντανή, εύχάριστη, διδακτική, 
πλούσια, κεφάτη, χαρούμενη, αισιόδοξη παρουσιάζει, κάθε Τετάρτη άπόγευμα, προ
γράμματα σπάνιας όμορφιά.ς καί μοναδικής άξίας, πού γνωρίζουν ολοένα μεγαλύτερη 
έπιτυχία...

Σήμερα ή 'Υπηρεσία Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής ’Αστυνομικής Σχολής 
είναι μιά άριστα ώργανωμένη ύπηρεσία πού περιλαμβάνει τά εξής τμήματα :

Στο Α' Τμήμα τού ’Αρχείου υπάρχουν οί πρώτες ραδιοφωνικές έκπομπές τής 
Τροχαίας, πού μετεδίδοντο, σάν δλεπτα άστυνομικά δυο φορές τήν βδομάδα, όταν 
Διοικητής τής Τροχαίας ήταν ό νΰν Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών Υπαστυ- 
νόμων, Άρχιφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων καί Διευθυντής τού Τμήματος Πνευμα
τικής ’Αγωγής τής Σχολής, τής 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών καί τού 
Περιοδικού, κύριος Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης.

Τό β' Τμήμα τό άποτελούν 30 φάκελλοι, μέ ανάλογους ύποφακέλλους τόϋν σημε
ρινών ραδιοφωνικών έκπομπών τής ’Αστυνομίας. Έδώ> μέσα, μέ υποδειγματική τάξη, 
υπάρχουν φάκελλοι όλων τών καλλιτεχνών, τών δίσκων, τών ορχηστρών, τής κλασ
σικής μουσικής... φάκελλοι παρακολουθήσεως ξένων έκπομπών, αλληλογραφίας, 
συνθημάτων, παληάς ’Αθήνας, ιστορίας τής μουσικής, ταξειδιών στά χωριά καί 
στις πόλεις τής Ελλάδος, νέων ταλέντων, άνεκδότων, μουσικής ύποκρούσεο^ς, εισα
γωγής στο τραγούδι, 'Ιστορικών τής ’Αστυνομίας, αστυνομικού ήμερολογίου, Του
ριστικής κινήσεως, ποιημάτων, προτάσεων καί υποδείξεων άκροατών, τεχνικής έπε- 
ξεργασίας έκπομπών, άστυνομικών συνεργατών καί τεχνικών ύπαλλήλων, παρα
κολουθήσεως άκροατών, ξένης συνεργασίας, κρίσεων τύπου γιά τήν έκπομπή τής 
’Αστυνομίας, άναμεταδόσεως ξένων έκπομπών, προχείρων βοηθητικών σημειώ
σεων έκάστης εκπομπής, Στατιστικής, καί άλλοι τόσοι άνάλογοι φάκελλοι.

’Επίσης βιβλίον Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών, μέ τά εβδομαδιαία δελτία κάθε 
εκπομπής, εύρετήρια, πρωτόκολλον, καί, τό μοναδικό ίσως στήν Ελλάδα, άρχείον
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πληροφοριών πάνω σ’ δποιαδήποτε δημοσία υπηρεσία, γραφεία, επιχειρήσεις, Σχο
λές κλπ.

Στο Γ' τμήμα τοΰ ’Αρχείου υπάγεται ή καλλιτεχνική κίνηση της Σχολής, 
με υποφακέλλους για τά ψυχαγωγικά της άπογεύματα, χορούς, γιορτές κλπ.

Στο Τμήμα αύτδ έ'χει καταγραφή καί ό τεχνικός εξοπλισμός τής Σχολής, 
που είναι άρτιος, πλήρης καί συγχρονισμένος, μέ μεγάφωνα, μικρόφωνα, ένισχυτάς, 
μαγνητόφωνα, ήχοταινίες, δισκοθήκη, εργαλεία, καί κάθε άντικείμενο σχετικό.

Τό Δ' Τμήμα του Αρχείου είναι τό «Τμ,ήμα έπικοινωνίας μέ τό κοινό», πού 
υποδιαιρείται σέ άλλα μικρότερα (διαγωνισμών, πληροφοριών, έρωτήσεων άκροα- 
τών πανο:> σέ αστυνομικά ζητήματα, εκδρομών κλπ.).

Τό Ε' Τμήμα περιλαμβάνει κάθε σχετικό μέ τήν εκτέλεση σκίτσων, σχεδίων 
κλπ. Πρός τό σκοπό τούτο έ'χει προμηθευθή ή υπηρεσία μας μέ κάθε χρήσιμο όρ
γανο.

Τέλος τό ΣΤ' Τμήμα περιέχει μελέτες για τις ραδιοφωνικές έκπομπές τής 
’Αστυνομίας, όταν αύτές έπεκταθούν καί σέ άλλους Σταθμούς.

Αύτή είναι, μέ δυό λόγια, ή όργάνο^ση τής 'Τπηρεσίας τών Ραδιοφωνικών 
’Εκπομπών τής ’Αστυνομικής Σχολής, ή οποία θά μάς άπασχολήση καί σέ άλλα 
προσεχή μας άρθρίδια.

** *
"Ομ.ως αύτή ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας έχει τήν ιστορία της... μιά ιστορία 

ιδρώτος, κόπων, μόχθων, επιμονής καί, προ παντός, πίστεως...
Και διδάσκει... Μπορεί νά πείση διοικοϋντες καί διοικουμένους τί είναι δυ

νατόν ν’ έπιτελέσουν οί άνθρωποι όταν φλέγεται ή καρδιά τους άπό πίστη καί ένθου- 
σιασμό...

«'Η  πίστις σου σέσωκέ σε...» εϊπεν ό Χριστός στον άρρωστο πού γιάτρεψε... 
Και ή πίστη αύτή δέν 'έσωσε μονάχα τούς πιστεύοντας, άλλ’ έσωσε τό γόητρο τής 
’Αστυνομίας καί τό έφτασε σέ σημείο πού κανένας δέν μπορούσε νά φανταστή...

Γιατί, ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας, ύψωσε πρώτη τή φωνή της, τήν καλλιτε
χνική της οντότητα, πάνω στά λυπηρά γεγονότα τών συλλαλητηρίων γιά τήν Κύπρο 
μας, και ετοποθέτησε σωστά τό όλο θέμα, όταν τά πάντα ήταν σκοτισμένα καί πα
ρουσίαζαν μιά αλλοπρόσαλλη κατάσταση.

Γιατί, ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας, μετέτρεψε διώκτες τής ’Αστυνομίας 
σε αποστόλους καί κήρυκες τών αρχών της...

Γιατί, ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας, άποτελεί τό προκεχωρημένο αστυνομικό 
φυλάκιο, μέσα στήν κοινωνική μάχη, συγκεντρώνοντας κάθε μέρα καί περισσότερους 
πιστούς φίλους καί παρουσιάζοντας τήν ’Αστυνομία μ’ ένα πανέμορφο καλλιτε
χνικό πρόσωπο...

Γιατί, ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας μπήκε σάν σίφουνας σέ σοβαρά, γερα- 
σμενα γραφεία καί τά. μετέβαλλε σέ καλλιτεχνικές γωνιές, άντάμωσε άρτηριοσκλη- 
ρωμένους βιοπαλαιστές καί τούς μετάτρεψε σέ ένθουσιώδεις μαχητές, σκόρπισε τον 
πυρετό τής Δημιουργίας παντού όπου έδωσε τό παρόν...

Γιατί, ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας έκανε όλους τούς καλλιτέχνες τής πρω- 
τευούσης, όχι απλώς φίλους καί συνεργάτες της, άλλά προπαγανδιστές τών άρχών της.

Γιατί, ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας, μετέφερε τά αστυνομικά ίδεοόδη καί στο 
εξωτερικό, κατακτώντας διασημότητες τής έποχής μας, μέ τις γνωστές ραδιοφω
νικές συνεντεύξεις της...

Γιατί, ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας άξιοποιεΐ όλους τούς κόπους καί τις θυ
σίες τού ’Αστυνομικού Σώματος, κάνει γνωστό τό άστυνομικό έργο στο πολύ κοινό, 
και κατάφερε νά γίνη. ό πιο πολύτιμος φίλος, σύμβουλος καί παραστάτης τών πο
λιτών, σέ τούτη τή δύσκολη έποχή...
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Μια καταπληχτική ιστορία ίδρώτος καί μόχθου...Χωρίς πόρους, χωρίς μέσα, 
χωρίς φιλίες, ξεκίνησε ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας... Μά μέσα σέ έλάχιστους μήνες 
μετέτρεψε τούς ούδέτερους σέ φλογερούς φίλους, τούς φίλους σέ ενθουσιώδεις καί 
φανατισμένους θαυμαστές, καί τούς εχθρούς καί τούς άπιστους σέ συνεσταλμένους 
παρατηρητές ένός οργασμού δημιουργίας...

Τί δέν το πιστεύετε;
Θά σας δώσω λοιπόν στη συνέχεια επίσημους άριθμούς καί στοιχεία, γιά νά 

καταλάβετε γιατί περιβάλλει την εκπομπή τής ’Αστυνομίας τόση φανατισμένη 
πίστη, καί τήν άκολουθεΐ στην ασυγκράτητη πορεία της προς τήν τελειότητα...

** *
'Η εκπομπή τής ’Αστυνομικής Σχολής, πού άποτελεΐ στολίδι γιά τήν ’Αστυ

νομία, είναι έξ ολοκλήρου ένα τολμηρό δημιούργημα τού Διευθυντοΰ μας, τού κ. 
Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου. Κι’ ΐσως νάναι τό πιο πιστό-Του δημιούργημα, πλασμένο 
κατ’ εικόνα καί καθ’ 'ομοίωσή Του...

Ή  εκπομπή τής ’Αστυνομίας άποτελεΐ μικρογραφία των ικανοτήτων Του καί 
τής δημιουργικότητός Του... Δέν ξέρω ποιος άκριβώς επιτυχημένος συνδυασμός 
χρωμάτων, ήχων καί φθόγγων συνέθεσε ετούτη τής πανέμορφη αρμονία. Ξέρω όμως 
καλά ότι άπ’ όλα τά έ'ργα Του, τό πιο ταιριασμένο, στο μυαλό καί στήν ψυχή Του, 
είναι αύτή ή εκπομπή.

Ή  εκπομπή τής ’Αστυνομίας κλείνει μέσα της όλες τις άρετές, τις εμπνεύ
σεις καί τή φαντασία τού Διευθυντοΰ μου. Γι’ αύτό, ξεκινώντας άπό τό τίποτα, 
κατέκτησε τό Παν. Οί υπάλληλοι πού εργάζονται στις ραδιοφωνικές εκπομπές τής 
’Αστυνομίας, γνωρίζουν καλά τί χρεωστοΰν σ’ αυτόν τον άνθρωπο, πού έδωσε τή 
ζωή του ολόκληρη γιά νά βοηθήση τούς άλλους. Γι’ αύτό λατρεύουν τά έργα Του. 
Τά πονούν. Τά πονούν πιο πολύ κ ι’ άπό τό σπίτι τους άκόμα. Γιατί μονάχα ΐσως 
αύτοί ξέρουν, καλύτερα άπό κάθε άλλον, τί τού χρωστάει ή ’Αστυνομία.

Κάποτε, στα κατοπινά χρόνια, όταν αυτός ό ταπεινός κι’ άπλός ιδρυτής των 
ραδιοφωνικών έκπομπών τής ’Αστυνομίας, δέν θ’ άνήκη πιά στις στρατευμένες α
στυνομικές δυνάμεις, άλλ’ άποσυρμένος στο ευτυχισμένο περιβάλλον τής πανάγιας 
οικογένειας Του, θά μάς παρακολουθή καί θά προσεύχεται γιά μά.ς τούς άλλους, 
θάρθή ή'ιστορία νά μιλήση γιά τά έργα Του, γ ι’ αύτά πού ΐσως είναι πρόωρα νά έκτι- 
μήσουν οί σύγχρονοί Του...

Θαρθή ΐσως κάποιος μαθητής Του, ή κάποιος φτωχός χρονογράφος των πε
πραγμένων Του, νά άποτίση φόρον τιμής κ ι’ εύγνωμοσύνης γιά όσα έπετέλεσεν ό 
έντιμος αύτός κ ι’ άκούραστος άγωνιστής...

Τότε ΐσως νά δακρύσουν πολλά μάτια άπ’ τή συγκίνηση, καί νά χτυπήσουν 
παράξενα πολλές καρδιές γιά τον άπλοϊκό αυτόν εργάτη της ’Ιδέας, πού σκόρπισε 
ολόγυρά Του τό γαλάζιο έτοΰτο κι’ άνέσπερο φως τής άστυνομικής μεγαλουργίας...

’Ίσως τότε νά όνομαστή «χρυσούς αιών» γιά τή Σχολή, ή περίοδος ή δική
Του...

Μέ συγχωρεΐτε, φίλοι μου, πού σά.ς μιλώ καί πάλιν γιά τό Διευθυντή μου, 
μα τί νά σοίς κάνω; Δέν γίνεται άλλοιώς, άφοΰ ή ιστορία τής εκπομπής τής ’Αστυ
νομίας είναι ή ιστορία ή άποκλειστικά δική του, είναι τό μεγαλύτερο του έπίτευγμα 
πού επέτυχε μάλιστα άνάμεσα σέ τόσες προκαταλήψεις κ ι’ άμφιβολίες... Μήπως 
είναι ψέμμα αύτό; Μπορεί κανείς νά μέ κατηγορήση γιά υπερβολή; Τον παρακαλώ 
πολύ νά μοΰ πή έλεύθερα τή γνώμη του, κ ι’ υστέρα νάρθή στή Σχολή, νά τού δώσω 
τις άποδείξεις μου...

Είναι καθήκον σου, φίλε άναγνώστ/], νά είσαι ευγνώμων. Γιατί αύτά πού έπε- 
τέλεσε ό Διευθυντής μου δέν τάκανε γιά χάρη μου, άλλά γιά-ολόκληρο τό ’Αστυ
νομικό Σώμα. ’Ίσα-ΐσα πού άπό μένα ζητάει μονάχα δουλειά, κι’ ολοένα περισσό
τερους κόπους, ένώ έσένα σοΰ προσφέρει τήν εύκαιρία νά άπολάψης μιάν ’Εκπομπή
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ζηλευτή άπό κάθε πλευρά, καί σου διαφημίζει τούς κόπους καί τούς ίδρωτες σου. 
Σκέψου μονάχα δυο πράγματα: Ετούτο το περιοδικό καί την Εκπομπή της ’Αστυ
νομίας, καί τότε θά μπορέσης να νοιώσης πόσο άληθινά είναι τα λόγια μου...

Κι’ όποιος νομίζει ότι είναι εύκολη αύτή ή δουλειά ιδού ό Ρόδος, ιδού καί τό 
πήδημα...

Οί άνθρωποι πού υπηρετούν στις έκπομπές τής ’Αστυνομίας καί εργάζονται 
υπό τάς Διαταγάς τού Διευθυντοΰ μου, δεν είναι σπουδαίοι καί μοναδικοί στο είδος 
τους. ’Έχουν όμως ενα άναμφισβήτητο προσόν: Πιστεύουν...Καί μέ την πίστη τους 
αυτή ήρθησαν στα ύψη των περιστάσεων, κατενίκησαν τις άτέλειές τους καί στά- 
χηκαν πιστοί έκτελεστές των τολμηρών διαταγών Του...

Γιατί μιά εκπομπή, σαν αύτή της ’Αστυνομίας, άπαιτεΐ πίστη, φαντασία, 
ενθουσιασμό καί δράση ιδιόμορφη... Πώς τά καταφέρνουν νά άκολουθούν αυτόν τον 
άσυγκράτητο όραματιστή;

Έ ! Αύτό άκριβώς είναι τό ήθικό δίδαγμα πού βγαίνει άπό τήν ιστορία τών 
Εκπομπών της ’Αστυνομίας... 'Η εκπομπή δηλαδή αύτή άπέδειξε, μέ τον πιο πα
νηγυρικό τρόπο, ότι τό άσφαλέστερο μέσο της καλής Διοικήσεως είναι ή πίστη τού 
κατωτέρου προς τον άνώτερο...

Δεν έ'χει σημασία αν αύτός ό κατώτερος είναι καλός ή κακός... Σημασία έχει 
να μπορέσης νά τον κάνης νά πιστέψη σέ σένα, όχι μονάχα σάν άνώτερό του κατά 
βαθμό, άλλά σάν κάτι πολύ-πολύ πάρα πάνω... Τό κατάφερες αύτό; ’Έ ! τότε θ’ 
αντικρύσης άπίστευτα πράγματα... Θά δής άνθρώπους πού δεν έσκυψαν ποτέ τό 
κεφάλι τους μπροστά σέ κανένα, καί γ ι’ αύτό δέν άγαπήθηκαν στο παρελθόν, νά χα
μηλώνουν συνεσταλμένα τό βλέμμα μπροστά σου, σάν άπειρα μαθητούδια, νά μπερ
δεύουν τά λόγια καί νά αίσθάνωνται άμηχανία σάν βρίσκωνται άπέναντί σου καί τούς 
κυττάς κατάμματα...

Θά δής άνθρώπους, μέ ψυχραμένο τό ζήλο άπό τις (αντιξοότητες τής ζωής, νά 
τινάζονται, νά ορθώνουν ενα πελώριο άνάστημα καί νά όρμοΰν άσυγκράτητοι 
μπροστά...

Θά τούς άνταμώση υστέρα σ’ ένα τρελλό μεθύσι δουλειάς, νά μήν στέκονται 
ποτέ, νά μήν κοιμούνται,νά ξεχνάνε καί νά τρών άκόμα γιά νά φανούν άξιοι τής 
άγάπης σου...

Έ !  Αύτό είναι ή πίστη... 
λήθαργο...

Οί υπάλληλοι τών ραδιοφωνικών εκπομπών τής ’Αστυνομίας εργάζονται σή
μερα κατά μέσο όρο 18 ώρες τήν ήμέρα, έκτελώντας μάλιστα έργα πού άπαιτοΰν 
ίδιες ικανότητες. Γιατί τά άστυνομικά προγράμματα άπό άστυνομικούς γράφονται, 
ραδιοσκηνοθετοΰνται, έπιμελοΰνται καί παρουσιάζονται.

Καί οί υπάλληλοι αύτοί δέν έχουν μονάχα αύτά τά καθήκοντα. Τηρούν τις 
ώρες γραφείων, εργαζόμενοι μέ τον ίδιο ζήλο καί σ’ άλλα καθαρώς άστυνομικά κα
θήκοντα.

Αύτό τό θαύμα έπετέλεσεν ό Διευθυντής μου, πού γνωρίζει καλά τήν τέχνη 
νά έμπνέη , νά διοική καί νά ένθουσιάζη...

Τήν ψύχρανες; καί νά πάλι οί ίδ ιο ι! πέφτουν στον

’Έ ξω είναι σκοτάδι... Μά προχωρεί γοργά ή νύχτα... Τό καταλαβαίνωΤαπό 
μιά φεγγαριάτικη άχτίδα πού άλλάζει ολοένα θέση μέσα στο γραφείο...

Άντικρύ μου τό ’Αρχείο τών Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής ’Αστυνομίας... 
Καί μέσα τους ολοζώντανο τό πνεύμα τού Ίδρυτοΰ τους...
Ν’ αρχίσω λοιπόν τό ρεπορτάζ μου, άπό τήν πρώτη έκπομπή ;
Δυστυχώς δέν είναι πια εύχερές... Ό  χώρος εξαντλήθηκε. Μαντεύω τό θυμό
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Α κ ο ύ σ ι ο ι  π α ρ α β ά τ ε ς ....
κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Άρχιφύλακος

...Σούρουπο του ’Ιουλίου... 'Η 
ώρα είναι περίπου όκτώμιση 
καί ή κίνηση στους δρόμους 
πυκνή...

Η ’Αθηναϊκή καλοκαιριά
τικη βραδυά έρχεται μ’ όλη 
τη ζωντάνια της καί καλεΐ σε  
χίλιους δυο πειρασμούς...

Τό φεγγάρι έχει ξεπροβάλ
λει καί ρίχνει δειλά τις χλο.)- 
μές άκτΐνες του στήν άσφαλτο,, 
στα πρόσωπα των διαβατών, 
στα δέντρα του γειτονικού 
πάρκου...

Κάνει ζέστη απόψε. Θά. τήν αίσθάνεσθε άλλως τε καί σείς πού κάθεσθε στις 
αύλές καί στις βεράντες σας πεσμένοι αναπαυτικά στις σαίζ—λόγκ καί άκούγοντας 
τή μουσική του ραδιόφωνου σας, καί σείς πού βγήκατε βόλτα στο πάρκο γιά ν’ 
άναπνεύσετε καί νά ξεσκάσετε λίγο... ’Εγώ τήν αισθάνομαι κάπως περισσότερο άπό- 
σάς ϊσως, γιατί συμβαίνει νά βαδίζω έδώ καί τρεις ■ ώρες περίπου...

Καί θά βαδίζω γιά καμμιά ώρα ακόμη. Θά περάσω πάλι άπό τό δρόμο πού 
κάθεσθε σείς οΐ τρεΐς-τέσσερις γυναίκες πού συζητάτε γιά τήν μόδα—μή νομίσετε 
πώς «έβαλα αυτί» γιά ν’ ακούσω τί λέτε, κατά τύχην σάς ακόυσα ένώ διάβαινα νά 
μιλάτε γιά τή Σκιαπαρέλλι—θά περάσω πάλι έξω άπ’ τό λουλουδιασμένο κήπό σας 
πού μεθάει μέ τ ’ άρωμα των λουλουδιών πού ποτίζετε τά πρωινά, θά μου ξαναπαρα- 
πονεθήτε ’ίσως γ ι’ αύτούς τούς νεαρούς κανταδόρους πού τις δυο τελευταίες νύχτες 
σάς έκαναν ν’ άγρυπνήσετε...

Έ !  μή τούς βαστάτε κακία... Νέοι είναι κ ι’ έχουν κ ι’ αύτοί τά δικαιώματα 
τους. Γιά σκεφθήτε καλή μου κυρία καί τά δικά σας νειάτα...

Καί σείς, τότε, σάν κ ι’ α ύ τ ή γιά τήν όποια μοΰ κάνατε τά παράπονα προ ολίγου, 
καθόσαστε πίσω άπ’ τις μισόκλειστες γρίλλιες των παραθυριών σας κ ι’ άκούγατε...

Άκούγατε μαγεμένη, συνεπαρμένη, ή φαντασία σας ταξείδευε σε μακρινά 
άπόκοσμα καί ξωτικά λιμανάκια της άγάπης...

Κολακευόσαστε καί σείς τότε άγαπητή μου κυρία χωρίς νά τό δείχνετε...
Γιά προσπαθήστε λοιπόν νά λάβετε πάλι τώρα εκείνη τή θέση, προσπαθήστε 

νά δήτε τον χθεσινό τροβαδούρο μέ τά μάτια τής ψυχής των νεανικών σας χρόνων... 
Καί είμαι βέβαιος ότι θά τον συγχωρήσετε γιά τήν άϋπνία πού σάς προκάλεσε. Ά λ 

του αρμοδίου γιά τό τύπωμα τού περιοδικού κ. ’Αστυνόμου σάν δή αύτές τις πυκνο
γραμμένες σελίδες μου ! ! ! !

Ά ς  σταματήσουμε λοιπόν έδώ, καί συνεχίζουμε στο άλλο τεύχος τού περιο
δικού....

Ώ ς τότε όμως παρακολουθήστε τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας, κάθε Τετάρτη 
άπόγευμα, ώστε νάχετε κ ι’ εσείς κάποια ιδέα εκείνων πού θά σάς άναφέρω....

Καλοί μου φίλοι, ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας -είναι παντού καί πάντα στή 
διάθεσή σας.
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λωστε δεν θά τδ ξανακάνη. Τοϋ μίλησα έτσι πού τοΰδωσα νά καταλάβη για το μικρό 
κακό πού προξενεί. Κι’ εύγενικός όπως είναι—μπορεί νά μην είναι εύγενής ένας άν
θρωπος πού έξωτερικεύει τά αίσθήματά του μέ το τραγούδι; σάς βεβαιώ δτι δεν θά 
σάς ενόχληση ξανά...

Τόπο στά νειάτα λοιπόν. ’Αλλά μέχρις ένος σημείου ε; Γιατί, καμμιά φορά 
αύτοί οί έρωτευμένοι νέοι πού βλέπουν τά πάντα σκεπασμένα μέ έναν γαλάζιο πέπλο 
αύτοί οί... άμυαλοι νέοι, γίνονται πρόξενοι δυστυχημάτων.

Γίνονται άκούσιοιπαραβάταιτοϋ Νόμου καμμιά φορά. Συμβαίνει δηλαδή, πάνω 
στην ευτυχία τους νά μή βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά τους έκτος άπό τό άστρο 
της αγάπης των... Θά πιστεύατε ποτέ δτι ένα άθωο, πολύ άθωο καί άκακο ερωτικό 
ζευγαράκι, μ’ έκανε άπόψε ν’ άφήσω τη σκοπιά μου καί νά τρέχω στο Σταθμό Πρώ
των Βοηθειών; Φυσικά, δχ ι! Καί δμως... λίγο έλλειψε νά γίνη έξ αιτίας τους δυστυ
χισμένη μιά οικογένεια...

’Ακούστε λοιπόν καί πές τε μου τί πρέπει νά γίνη μ’ αύτά τά πλάσματα πού 
πιστεύουν άκράδαντα στο Θεό τοϋ ’Έρωτα. Καί πού άδιαφοροϋν γιά πολλά πράγ
ματα πού έπρεπε νά προσέχουν πολύ.

** *
Στις ώρες αύτές πού κλείνουν τά καταστήματα, πού οί περισσότεροι άπό σάς 

ντύνεσθε βιαστικά καί βγαίνετε άλλος γιά τό θέατρο καί άλλος γιά τό κέντρο, στις ώρες 
αύτές ό δρόμος πλημμυρίζει. Αύτοκίνητα, τρόλεΰ, μοτοσακό, πεζοί, δλα καί δλοι 
κατευθύνονται γιά κάπου. Τά νεαρά ερωτικά ζευγάρια, άπ’ δ,τι βλέπω, δείχνουν προ
τίμηση γιά τό πλαϊνό πάρκο...

’Έχει δροσιά έκεΐ. ’Αλλά γιά νά περάσουν απέναντι καί μάλιστα σ’ αυτήν την 
ώρα πού ή κίνηση είναι μεγάλη, πρέπει ν’ άκολουθήσουν τις διαβάσεις των πεζών. 
’Έτσι δέν νομίζετε καί σείς; Δέν είναι πολιτισμένο οΰτε καί σωστό τό νά διασχίζη 
ό καθένας οπού καί δποτε θέλει κάθετα τό δρόμο.

Τό ζευγαράκι δμως πού μέ προσπερνά φαίνεται νά έχη άντίθετη γνώμη. Γιά 
εκείνον τον ύψηλόσωμο Ρωμαίο καί γιά κείνην τη λεπτεπίλεπτη ξανθειά Ίουλιέττα, 
φαίνεται δτι τά πάντα τριγύρω τους άδρανοϋν δτι δλα έχουν πάψει νά ζοΰν καί νά 
κινούνται... Βαδίζουν σκυφτοί, σφιχταγκαλιασμένοι, ψιθυρίζοντας γιά πράγματα 
κάθε άλλο παρά σχετικά μέ την παγκόσμια πολιτική κατάσταση...

Γιά τον τιμάριθμο καί γιά τά πολιτικά γεγονότα συζητούν δυο ήλικιωμένοι 
κύριοι μέ τήν εφημερίδα άνοικτή. Καί άφηρημένοι στή συζήτηση δπως είναι, κάνουν 
νά περάσουν. Τούς συγκρατώ δμως καί τούς υποδείχνω τή διάβαση τών πεζών...

Κι’ έτσι τό ζευγάρι μοΰ ξεφεύγει. ’Αγκαλιασμένοι δπως είναι καί άφοσιω- 
μένοι στις τρυφερότητές τους, κατεβαίνουν ήσυχα—ήσυχα στο κατάστρωμα τοϋ 
δρόμου καί προχωροΰν κυττάζοντας... ό ένας τον άλλον...

'Ένα λεωφορείο κατεβαίνει γεμάτο κόσμο. Προχωρεί κανονικά, μά τό ζευ
γάρι φαίνεται νά τό άγνοή. Ούτε έκεΐνος ούτε εκείνη κυττοϋν δεξιά ή άριστερά τους...

Ό  οδηγός μειώνει τήν ταχύτητα. Καί υπολογίζει μέ τήν ταχύτητα αύτή νά 
περάίτη όταν καί οί νεαροί ερωτευμένοι θά έχουν άνεβή στο πεζοδρόμιο.

Μά έκεΐνοι προχωροΰν μέ τήν ήσυχία τους. ’Αδιαφορούν γιά τά πεζά πράγματα 
πού διαδραματίζονται τριγύρω τους...

’Επί τέλους βλέπουν τό λεωφορείο πού έρχεται κατά πάνω τους. Καί δέν συν
τομεύουν τό βήμά τους νά περάσουν, άλλά προχωροΰν στο δεύτερο μέρος της τακτι
κής τιον. ’Αφήνουν τ ’ άγκαλιάσματα καί τις τρυφερότητες, πιάνονται χέρι μέ χέρι 
—άπό τά δάχτυλα—καί προχωροΰν έκεΐνος μπροστά, εκείνη... ~Ω! εκε ίνη !!! ’Ε
κείνη δ ιαφ ω νε ί!!! Μένει στον τόπο, πανικόβλητη, καί μή ύπακούοντας στό... τρά
βηγμα, μέ γυναικείο πείσμα. ’Επιχειρεί νά όπισθοχωρήση, έκεΐνος τήν κρατά άπό
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•το χέρι καί προσπαθεί να τήν πάρη προς το μέρος του... Παρουσιάζουν έτσι μια νο- 
■σταλγικη «φιγούρα» Βιεννέζικου βάλς... Για δες τε τους καί σείς, δπως τόσοι καί 
τοσοι διαβατές πού τούς παρακολουθούν γελώντας ή κουνώντας τα κεφάλια τους 
•σκεπτικοί...

—’Ασυμφωνία χαρακτήρων! ! άκούω δίπλα μου.
Είναι ένας ηλικιωμένος κύριος μέ γυαλιά μυωπίας. Φαίνεται μορφωμένος καί 

«τοιμαζεται να μοΰ πιάση κουβέντα για νά μου άναπτύξη τις φιλοσοφικές του αντι
λήψεις έπί τού θέματος των δύο νέων...

Μα η πραγματικοτης είναι τραγική Ό  οδηγός φρενάρει άπότομα, οί τροχοί 
τρίζουν ανατριχιαστικά καί άπό το εσωτερικό τού λεωφορείου άκούγονται φωνές... φω
νές που με καλούν σε βοήθεια... Κι’ ό οδηγός; ”Ε ! 'Ο οδηγός... Αυτός βγάζει τό 
χέρι του απο το δεξιό παράθυρο κ ι’ άνοίγοντας διάπλατα τη παλάμη του καταπάνω 
τους μέ μιά μεγαλόπρεπη χειρονομία, φωνάζει :

—Νά βοέ...
Γρεχω στο λεωφορείο. Δυο έπιβάτες κρατούν λιπόθυμη μιά κυρία, πού οί 

■διαστάσεις της μαρτυρούν δτι πρόκειται περί γυναικός πού εύρίσκεται... «εις ένδια- 
φέρουσαν» κατά τη λαϊκή μας φρασεολογία. Τήν μεταφέρω στό Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών και ύστερα από λίγη ώρα βρίσκομαι πάλι έδώ, κοντά σας, βαδίζοντας δπως 
καί πριν στούς δρόμους τής γειτονιάς σας...

Μην ανησυχείτε όμως. 'Η κυρία πού μετέφερα στό Σταθμό γιά τις πρώτες 
βοήθειες, δεν έπαθε τίποτα. Οΰτε καί θά πάθη, κατά τις διαβεβαιώσεις τών ιατρών. 
Το χτύπημα ήταν έλαφρό γιατί ό οδηγός έτυχε νά είναι πολύ προσεκτικός καί προ
νοητικός...

Θα ήθελα όμως να πώ δυο λόγια στα συμπαθητικά εκείνα έρωτευμένα ζευγα
ράκια, που διασχίζουν καθετα τους ’Αθηναϊκούς δρόμους, αψηφώντας τά πάντα : 
«Μη πιάνεστε ποτέ από τό χέρι δταν πρόκειται νά διαβήτε έναν κεντρικό δρόμο. 
Μα κι αν πιαστητε καμμια φορά, τουλάχιστον, προσπαθήστε νά συμφο^νήσετε! ! ! . . .  
Προχωρήστε είτε εμπρός, είτε πίσω, μ α ζ ί  δ μ ω ς, καί οί δυό... Διαφορετικά δια
τρέχετε πολύ μεγάλο κίνδυνο καί σείς κ ι’ έκείνοι πού δέν χρωστούν τίποτα νά δια
κινδυνεύσουν έξ αιτίας σας.

Αυτά βεβαίως στην εσχάτη άνάγκη, όταν μάς διαφύγετε άπό τή διάβαση τών 
πεζών ή δταν δέν είμαστε κοντά σας...

Γιατί, καί δταν διαφεύγετε τήν επιτήρησή μας καί δταν δέν βρισκώμαστε 
κοντά σας, ό κίνδυνος παραμένει ό ίδιος πάντοτε. Ό  οδηγός δέν είναι εκείνος πού 
πάντοτε φταίει...»



O '

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ‘
—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, οί 'Υπαστυνόμοι Α' κ.κ. Κουβα- 

νάκος Χαρ. καί ’Αρβανίτης Στ., οί αστυφύλακες Μητσούλας Κων., Μαντζο- 
ρογιώργος Φαίδ., Σπυρόπουλος Παν., Εύσταθίου Δημ., Άπτήκης Άνδρ. καί Λια- 
κόπουλος ’Απόστολος.

—Διαγράφεται τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, λόγω θανάτου, ό άστυφύλαξ. 
Παττακός ’Ιάκωβος. Όμοίως διαγράφονται διά λόγους πειθαρχίας, ό Άρχιφύλαξ, 
Μπαγετάκος Ή λ. καί ό άστυφύλαξ Καρλής Βασίλειος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β. Δ/τος, επετράπη εις τον Άστυν. Δ/ντήν Β' κ. Παπατριανταφύλλου· 
Κων/νον, όπως δεχθή καί φέρη τό υπό τοϋ Προέδρου της Γαλλικής Κυβερνήσεως,. 
άπονεμηθέν αύτώ, παράσημον τοϋ Τάγματος Μέλανος Άστέρος.

—'Υπό τοϋ 'Υποναυάρχου κ. Τσάτσου, έξεφράσθη ή άκρα ευαρέσκεια προς 
τόν Άστυν. Δ/ντήν Πειραιώς, κ. Τσάλην Ίωάννην, διά την ηθικήν συμπαράστασίν 
του, κατά τάς έορταστικάς εκδηλώσεις, έπ’ εύκαιρία της Ναυτικής έβδομάδος.

—'Ομοίως ύπό τοϋ 'Υποναυάρχου κ. Γ. Μπάκα, έξεφράσθη άκρα ευαρέσκεια, 
προς τόν 'Υπαστυν. Α' κ. Μιχελήν Σπυρ., διότι, κατά τό μακρόν διάστημα της 
υπηρεσίας του παρά τω Έπιτελείω ’Αρχηγείου Β. Ναυστάθμου, έπεδείξατο έξαί- 
ρετον ζήλον, άφοσίωσιν εις τό καθήκον, έργατικότητα καί άριστον πνεύμα συνερ
γασίας.

—Δι’ αποφάσεων τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν ύλικαί καί. 
ήθικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι αστυνομικούς υπαλλήλους :

α) Ευαρέσκεια εις τόν Δ/ντήν 'Υποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας κ. Θ. Ρακιν- 
τζήν, διότι προσήνεγκεν έξαιρετικήν υπηρεσίαν εις την πατρίδα, διά τής συλλήψεως 
τής κομμουνιστρίας Αύρας Παρτσαλίδου, έπιτευχθείσης βάσει τού ύπό την έπίβλε- 
ψίν του καταρτισθέντος σχεδίου άστυνομικής ένεργείας.

β) 'Υλική αμοιβή εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Κροντήρην· 
Ίωάννην καί Καραχάλιον Ίωάννην, διότι κατήρτισαν καί έφήρμοσαν έπιτυχώς σχέ- 
διον προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν τής Παρτσαλίδου, προσενεγκόντες ουτω έξαι- 
ρετικάς υπηρεσίας εις τήν Πατρίδα καί τήν ’Αστυνομίαν, ώς επίσης καί εις τούς 
’Αστυνόμον Α 'κ .’Αγγελάκον Παναγιώτην, άνθυπαστυνόμον κ. Φράγκον ’Αναστάσιον,. 
Ύπαρχιφύλακας Λύρην Β., Τσιρώνην Χρ., Δαλιάνην Παναγ., Εύαγγελινάκην Έμμ.,. 
Διαμαντόπουλον Ίωάννην καί Τεζάρην Άνδρ., άστυφύλακας Κουντάνην Παν.,. 
Χατζηκοκολάκην Έμμ., Σαμαράν Κωνστ., Φλώρον Γεώργ., Μαστρακάν Φραγκ.,. 
Βασιλείου Παντ., Τσονόπουλον Γεώργ., Μαραγκούλην Βασίλ. καί Κοντοδιάννην 
Βασίλ. καί τέως άστυφύλακας Χρονόπουλον Βύρ. καί Μπελεγράκην Άριστοστέλην, 
διότι άπαντες ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τού κ. Άγγελάκου, έργασθέντες ύπό λίαν 
δυσχερείς συνθήκας φιλότιμους, μεθοδικώς καί άνευ χρονικών ορίων έπέτυχον τήν 
έπισήμανσιν καί έν συνεχεία τήν σύλληψιν τής ρηθείσης έπικινδύνου κομμουνισχρίας.

γ ) 'Υλική άμοιβή καί έ'παινος εις τούς, άρχιφύλακα Γιάμπουραν ’Εμμανουήλ 
καί άστυφύλακα Σαράμπολον Παναγιώτην, διότι άμφότεροι έπιδείξαντες άσυνήθη 
δραστηριότητα καί έργασθέντες μέ έξαιρετικόν ζήλον έπέτυχον έντός έλαχίστου 
χρονικού διαστήματος τήν σύλληψιν δράστου κλοπής γυναικείας τσάντας, έπαινος
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δέ εις τον 'Τπαστυνόμον Α' κ. Καοαθανασίου Χρηστόν, διότι υπό τήν καθοδήγησιν 
που έπετεύχθη ή ταχεία σύλληψις τοΰ δράστου.

δ) ’Έπαινος εις τούς ’Αστυνόμον Α' κ. Τσέκον Άθαν., 'Τπαστυν. Α' κ. Πο
λίτην ΙΙαναγ., Άρχ/κας Κωστόπουλον Γεώργ., Δρέσιον Δημ., Σφαρνάν Γεώργ. 
καί άστυφύλακα Μηλιώνην Νικόλ., διότι υπό τήν άρίστην καθοδήγησιν τοΰ πρώ
του, ώς επόπτου Παραρτημάτων, έργασθέντες φιλοτίμως καί μεθοδικώς καί πέραν 
των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον εντός βραχυτάτου χρονικού διαστή
ματος την άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ Χέλη Νικολ., δράστου κλοπής 50 χρυσών 
λιρών Αγγλίας.

ε) 'Υλική αμοιβή εις τούς άστυφύλακας Γιαννικόπουλον Γεώργ., Τζούβαλην 
Δημ. καί Παπαδημητρίου Γαβριήλ, διότι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου και 
προθυμίας, πέραν των : κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν 
τών σεσημασμένων κακοποιών, Καραγιάννη Παναγ. καί Ίωάννου ’Ιωάν. ’Έ π α ι ν ο ς  
εις τούς Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Παπανδρέου Ά ντ. καί Ξουραφάν Γεώργ., Άρχι- 
■φύλακα Δρούγαν ’Ιωάν, καί άστυφύλακας Λυμπερόπουλον Ά λέξ., Κουβέλην Κωνστ., 
Μαρτίνον Κωνστ. καί Μπισίλκαν Γεώργ., διότι άπαντες ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ 
-πρώτου, ώς προϊσταμένου τοΰ Θ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, έργασθέντες φιλο- 
τίμως καί μεθοδικώς συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν έξιχνίασιν τών ύπό τών κακο- 
-ποιών τούτων διαπραχθεισών κλοπών.

στ)'Υ λ ική  αμοιβή εις Άστυν. Δ/ντήν'Β' κ. Γεωργίου Β., διότι, τήν 10/3/56, 
επικεφαλής τυγχάνων τής δυνάμεως τής Μηχανοκινήτου Ύποδ/νσεως, καί καθ’ όν 
χρόνον έπεχείρει νά διασώση ξένους υπηκόους, άπειλουμένους ύπό διαδηλωτών, έδέ- 
χθη σοβαρώτατον τραΰμα εις τήν κεφαλήν έκ λίθου ριφθέντος έκ μικράς άποστά- 
■σεως, καί, παρά τό τραΰμα του καί τήν άκατάσχετον αιμορραγίαν, κατώρθωσε νά 
διασώση τούς κινδυνεύοντας, έπιδείξας εύψυχίαν, αύτοθυσίαν, ένεργητικότητα καί 
αξιοθαύμαστου ψυχραιμίαν έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων του προκαλέσας 
ευμενή σχόλια, ύπέρ αύτοΰ καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, εις τον ημερήσιον τύπον.

ζ) 'Υλική αμοιβή εις Άστυν. Β' κ. Σακελλαρίου Β., διότι, ώς Προϊστάμε
νος τοΰ Δ' Παρ/τος ’Ασφαλείας, έπιδείξας έξαιρετικήν δραστηριότητα καί κατευ- 
θύνας λίαν έπιδεξίως τούς ύπ’ αύτόν ύπαλλήλους, έπέτυχεν έντός βραχυτάτου χρονικού 
διαστήματος τήν σύλληψιν δραστών σοβαράς κλοπής καί τήν κατάσχεσιν κλοπιμαίων.

η) 'Υλική αμοιβή εις 'Υπαστυν. Α' κ.κ. Παπαδάκον Ν. καί Λεκάκον Π., 
άρχ/κας Θαλάσσην Γ. καί Άντίοχον Ά π ., ύπαρχ/κα Παστελάκον Ν., καί άστ/κας 
Τομαδάκην Έμ., Διαμαντόπουλον Κ., Κατσάρον’Ιωάν., Ντάνασην Γ., Καραντσέναν 
Ά θαν., Εύσταθιάδην Ίωάν., καί Νιάρχον Παν., διότι, έργασθέντες φιλοτίμως, 
δραστηρίως καί μεθοδικώς καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, 
συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν σοβαράς κλοπής καί τήν κατάσχεσιν κλοπιμαίων.

θ) 'Υλική αμοιβή εις Άστυν. Β' κ. Μπακήν Κ., καί άστυφ. Άλευράν Π., διότι, 
ό μέν πρώτος ώς προϊστάμενος τής Όμάδος ’Ασφαλείας 'Υποδ/νσεως Τροχαίας Κι- 
νήεσως, έπιδειξάμενος άξιέπαινον ζήλον, ενεργητικότητα, πρωτοβουλίαν καί εξαι
ρετικήν δραστηριότητα, έπέτυχε τήν άνακάλυψιν τών ώς άγνώστων φερομένων δύο 
δραστών σοβαρών τροχαίων άδικημάτων, ό δέ δεύτερος, χάριν εις τήν έξαιρετικήν 
παρατηρητικότητα, τον ζήλον καί τό ένδιαφέρον προς τήν ύπηρεσίαν, έπέτυχε τήν 
άνεύρεσιν τής μοτοσυκλέττας, δι’ ής είχε διαπραχθή θανατηφόρον τροχαϊον δυστύ
χημα. Άμφότεροι ούτοι έπί πλέον έπηνέθησαν.

—'Ομοίως άπενεμήθη έ'παινος εις τούς κάτωθι άστυν. 'Υπαλλήλους : α)
Ύπαστυν. Α' κ. Κοττικιάν Γεώργ. καί β) άστ/κας Βορρέαν Γρηγ., καί Ραϊκάκον 
Βασ., διότι ούτοι, δι’ έξαιρέτου ζήλου, φιλοτιμίας καί έργατικότητος, συνετέλεσαν 
εις τήν άνακάλυψιν δράστου διαπραχθέντος θανατηφόρου αδικήματος.
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ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
'Υπό τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών έξεδόθη καί έκοινοποιήθη προς τά ’Αρ

χηγεία ’Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής, ή κατωτέρω δημοσιευομένη Δια- 
ταγή:

Εν συνεχεία τής ύπ’ άριθ. 1/140/14 έ. έ. διαταγής ’Αρχηγείου Χωροφυ
λακής, άπαγορεύεται αύστηρώς ή παράστασις των άνδρών Χωροφυλακής καί ’Αστυ
νομίας Πόλεων εις τάς Συνεδριάσεις τής Βουλής.

Τής άπαγορεύσεως έξαιροΰνται οί έχοντες λόγους υπηρεσίας.
*

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΓΓΙΣΤΟΛΑΙ
'Ίπό  τοΰ ’Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τοΰ Τεροΰ Ναοΰ «'Αγίας Μαρκέλλης»· 

εστάλη εις τον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων ή κατωτέρω ευχαριστήριος 
έπιστολή:

Έξοχώτατε ’Αρχηγέ,
Λαμβάνομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν εις 'Υμάς δτι το Εκκλησιαστικόν- 

Συμβουλών τοΰ Τεροΰ μας Ναοΰ εις έκτακτον συνεδρίασίν του της 24-7-56 άπε- 
φασισεν όπως άπευθύνη προς 'Υμάς τάς θερμοτέρας του εύχαριστίας διά την τόσον 
πρόθυμόν διαθεσιν τής Μουσικής τής ’Αστυνομίας κατά την πανήγυριν τοΰ Τεροΰ- 
μας Ναοΰ.

Μαζί όμως μέ τάς θερμάς μας εύχαριστίας, παρακαλοϋμεν όπως δεχθήτε: 
και τα συγχαρητήρια τόσον τοΰ ’Εκκλησιαστικού μας Συμβουλίου όσον καί των 
χιλιάδων προσκυνητών, οί όποιοι ποικιλοτρόπως έξέφρασαν τον θαυμασμόν τών- 
και την^ ’Εθνικήν των υπερηφάνειαν διά την τόσον εξαιρετικήν, άρτίαν καί άξιέ- 
παινον εμφανισιν, τοσον τοΰ τμήματος τής Μουσικής τής ’Αστυνομίας, όσον καί- 
τών άνδρών τής Τροχαίας, οίτινες έλαβον μέρος εις την τελετήν.

t ήτο ομιυς άδικος παράλειψις, Έξοχώτατε, εάν δεν έτονίζαμεν την ιδιαι
τέρως αψογον συμπαραστασιν, τοΰ Διοικητοΰ, τών ’Αξιωματικών, βαθμοφόρων καί 
άνδρών τοΰ ΚΕ Αστυνομικού Τμήματος, κατά τάς τελετάς τής διημ.έρου πανηγύ- 
ρεως τοΰ Ιεροΰ Ναοΰ μας, οι οποίοι κατώρθωσαν παρά τον έξαιρετικώς μεγάλον 
αριθμόν προσκυνητών νά τηρήσουν παραδειγματικήν τάξιν καί τών οποίων ή εν- 
γενει συμπεριφορά, η ευγενεια καί ό πολιτισμός αξίζουν ιδιαιτέρας έξάρσεως.

Παρακλησις ημών είναι, όπως διά τής Ύμετέρας Έξοχότητος διαβιβασθοΰν 
τα θερμά συγχαρητήρια προς την Μουσικήν τής ’Αστυνομίας μας, τους λαβόντας 
μέρος άνδρας τής Τροχαίας και τον Διοικητήν, ’Αξιωματικούς, βαθμοφόρους καί 
άνδρας τοΰ ΚΕ Αστυν. Τμήματος, διά την δλην άψογον παράστασιν, τό ήθος καί. 
την αρτιότητα τής εμφανισεως, κατα την πανήγυριν καί την Λιτάνευσιν τής 'Ιεράς 
Εΐκόνος τής Παρθενομάρτυρος 'Αγίας Μαρκέλλης (22 Ιουλίου 1956).

Μαζί με τας ευχαριστίας μας, παρακαλοϋμεν δπως δεχθήτε την διαβεβαίωσιν- 
έξοχου προς 'Υμάς τιμής καί ύπολήψεως,

μεθ’ ής διατελοΰμεν 
Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλων 

'Ο Πρόεδρος
Οικονόμος Ιωάννης Θεοχαρίδης —

*
Επίσης, υπο τοΰ Διευθυντοΰ τής Δημοσίας ’Εμπορικής Σχολής Θηλέων ’Αθη

νών κ. Τρ. Κωστουρου, άπεστάλη ή κατωτέρω δημοσιευομένη έπιστολή του, προς 
τον κ. Διοικητήν τής Σχολής :

Έχομεν τήν τιμήν νά εύχαριστησωμεν θερμώς 'Υμάς, διά τούς καλούς καί
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κολακευτικούς χαρακτηρισμούς καί λόγους, τούς άπευθυνθέντας προς ήμας καί 
προς τάς τελειόφοιτους μαθήτριας της Σχολής ήμών, διά τοΰ ύπ’ άριθ. .39/16-5-56 
ύμετέρου εγγράφου.

Έ πί τή ευκαιρία έπιτραπήτω καί εις ήμας, δπως έκφράσωμεν 'Υμΐν τήν άπό- 
λυτον ίκανοποίησιν, τόσον του υποφαινομένου των καθηγητών καί των καθηγητριών 
της Σχολής, δσον καί των τελειόφοιτων μαθητριών μας, έκ τής άψογου έμφανίσεως 
καί συμπεριφοράς τών νεαρών υποψηφίων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
κατά τήν έκδρομήν εις Ρόδον.

Ή  τοιαύτη στάσις τών μαθητών σας καί ό σεβασμός των προς τήν άνθρωπί- 
νην άξιοπρέπειαν, απόρροια τών Ελληνικών παραδόσεων καί τών αυστηρών κανο
νισμών τής 'Υμετέρας Σχολής, τιμά τούς μέλλοντας ’Αξιωματικούς, τό Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Υμάς, ώς άξιον ήγέτην των.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό  Διευθυντής 
Τρ. Κωστοϋρος

Εύχαριστοΰμεν θερμώς τον Σεβαστόν Εκπαιδευτικόν, διά τούς εύγενεΐς του 
χαρακτηρισμούς καί τον διαβεβαιοϋμεν δτι τήν ιδίαν ίκανοποίησιν ήσθάνθημεν καί 
οι έκδρομεϊς αστυνομικοί έκ τής έμφανίσεως καί συμπεριφοράς τών μαθητριών, 
αίτινες διεκρίθησαν διά το ήθος των καί τήν εύγενή των προσήλωσιν εις τά Ε λλη
νοχριστιανικά ιδεώδη.

*
ij.

ΤΑ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
—’Από επιστολήν άδελφοΰ ύπαλλήλου τής Σχολής, ευρισκομένου εις Μοντρεάλ 

Καναδά (3505 Sainte Famille street) άντιγράφομεν τό κατωτέρω δημοσιευό- 
μενον άπόσπασμα, τό όποιον μαρτυρεί περί τοΰ ενθουσιασμού μέ τον όποιον ύπεδέ- 
χθησαν οί 'Έλληνες τοΰ Καναδά τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» καί από τό όποιον 
σνναγεται δτι οί κάτοικοι τής πόλεως Μοντρεάλ παρακολουθούν, μετ’ εξαιρετικού 
ένδιαφέροντος, τάς προόδους τοΰ περιοδικού, εις τό όποιον πλεΐστοι δσοι έξεδή- 
λωσαν τήν ζωηράν επιθυμίαν νά έγγραφοΰν συνδρομηταί.

'Η Διεύθυνσις τών ’Αστυνομικών Χρονικών, διερμηνεύουσα τά αισθήματα 
ολοκλήρου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, εύχαριστεΐ θερμώς τούς εκλεκτούς αυτούς 
"Ελληνας, οί όποιοι διακρίνονται διά τον άδολον πατριωτισμόν των καί τήν άκλό- 
νητον προσήλωσιν των εις τά αιώνια ιδανικά της Φυλής μας καί οί όποιοι τιμοΰν 
τήν Ελληνικήν Πατρίδα εις το έξωτερικόν.

Τό σχετικόν άπόσπασμα έ'χει ώς άκολούθως :
«...Σέ παρακαλώ νά ύποβάλης τά σέβη μου στον κύριο Διευθυντή σου, καί 

άπειρα συγχαρητήρια γιά τήν πλούσια δράση του. Πρέπει νά ξέρης δτι ό κόσμος 
έδώ κυριολεκτικά ένθουσιάστηκε διαβάζοντας τήν περιγραφή του τής εκδρομής τής 
Ρόδου, μέχρι σημείου ν’ αποφασίσουν νά έπισκεφθοΰν τήν Ρόδο "Ελληνες τοΰ Κα
ναδά, έξ άφορμής τοΰ κειμένου του. Δεν είναι ύπερβολή αν σοΰ πώ δτι τά «ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» κατέκτησαν τον Καναδά, καί άπό χέρι σέ χέρι διαβάζονται 
ά.πληστα άπό έκατοντάδες "Ελληνες, οί όποιοι βρίσκουν έτσι τήν ευκαιρία νά θυμη
θούν τήν Πατρίδα καί νά καμαρώσουν τήν ’Αστυνομία τους...»

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

’Εξακολουθούν πάντα οί ένθουσιώδεις έκδηλώσεις άγάπης τού κοινού, γιά τήν 
έκπομπή τής ’Αστυνομίας, πού έχει πιά απόλυτα έπιβληθή, σάν εκπομπή μοναδική

\ Τ  Λ  /στο ειοος της.
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'Ένα άκόμα γράμμα άκροατρίας μας, άπό τδ Ψυχικό, παραθέτουμε στή συνέ
χεια, ή όποια γράφει τα έξης:

« ... ’Αγαπημένη μου εκπομπή της ’Αστυνομίας
Μέ ξεχωριστή χαρά άκούω,κάθε Τετάρτη, τά δμορφα προγράμματά σας, πού 

τώρα μέ πολλή επιτυχία παρουσιάζει άστυνομικός. ’ Ηταν νομίζω καιρός πια νά 
παρουσιάζη τήν εκπομπή κάποιος άπό τούς άντρες της ’Αστυνομίας.

Αέγοντας αύτό δεν θέλω νά πω ότι οί άλλοι έκφωνηταί δεν ήσαν κατάλληλοι, 
αλλά καί στο σημείο αύτό ή έκπομπή σας μάς παρουσίασε μιά σημαντική έκπληξη, 
άποδεικνύοντας μέ τον πιο πειστικό τρόπο ότι οί ’Αστυνομικοί είναι ικανοί γιά όποιο- 
δήποτε ζήτημα.

'Ομολογουμένως, τά προγράμματά σας γίνονται κάθε εβδομάδα ωραιότερα 
καί πλουσιώτερα, μέ τραγούδια όμ,ορφα, έκλεκτή μουσική, άριστουργηματικά λο
γοτεχνικά κείμενα, δροσερά άνέκδοτα, θαυμάσιες συνεντεύξεις, πολύτιμες συμβου
λές καί κοινωνικές υποδείξεις.

Σάς συγχαίρω μέ όλη μου τήν καρδιά».
Μέ άπέραντη άγάπη 
’Αναστασία Ίωάννου

*
—Τό πρόγραμμα της 27 /7 /56, παρουσιάστηκε σέ καινούργιο στύλ καί γνώ

ρισε θαυμαστή έπιτυχία.
’Έτσι, πριν άπό τήν έκφώνηση, μεταδόθηκε δλεπτο άστυνομικό σκιτσάκι, 

διαφημιστικό, γιά τήν έκπομπή της ’Αστυνομίας, στο όποιο έλαβαν μέρος οί ηθοποιοί: 
Κούλα Άγαγιώτου, Ραίη Λιακοπούλου, ’Αθανασία Συγκελάκη καί Ντϊνος Σιδε- 
ρίδης. ’Επίσης οί τακτικοί συνεργάτες μας Γιώργος Ντούμας καί Τάσσος Γκούβας.

Στο κυρίως πρόγραμμα έτραγούδησε ή υπέροχη Έλληνίδα βεντέττα τοΰ τρα
γουδιού Έρρη Βάσση καί μεταδόθηκαν μεγάλες ‘ Ελληνικές καί ξένες μουσικές επι
τυχίες, άνάμεσα σέ καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό καί ιστορικά άπό τη 
ζωή καί τή δράση της ’Αστυνομίας. ’Επίσης καί μικρό, διδακτικό άπόσπασμα άπό 
τό ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπϋρο Πηλό, στο 
όποιον έλαβε μέρος καί ή πρωταγωνίστρια τοΰ μουσικοϋ μας θεάτρου ’Αλίκη Βέμπο.

Τό πρόγραμμα άνοιξε καί έκλεισε μέ θαυμάσια κινηματογραφική μουσική καί 
μικρά λογοτεχνικά σκιτσάκια άπό τή Ζωή, τή Φύση καί τήν Τέχνη.

*
—Στο πρόγραμμα τής 1/8/56 έλαβαν μέρος ή έκλεκτή πρωταγωνίστρια του 

κινηματογράφου Δάφνη Σκούρα, ή Ρένα Γαλάνη, ό Νίκος Δενδρινός, ό Νίκος 
Γούναρης, ή ’Έρρη Βάσση, ή Λέλα Κατσαροΰ καί ό άστυφύλαξ τής Σχολής Μάνθος 
Φελώνης.

Μέ άριστη λογοτεχνική πρόζα, μέ πλούσια κινηματογραφική μουσική, μέ 
καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ άστυνομικά καί κοινωνικά ζητή
ματα κοινού ένδιαφέροντος καί μέ άπαντήσεις σέ γράμματα καί αστυνομικές απο
ρίες άκροατών, άπετέλεσε ένα σφιχτοδεμένο, άρμονικό σύνολον πού έγοήτεψε τις 
χιλιάδες των φίλων τής έκπομπής τής ’Αστυνομίας.

Στο πρόγραμμα αύτό μεταδόθηκεν έπίσης καί διδακτικό άπόσπασμα ατξ,ο το 
ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον άρχ/κα Σπΰρο Πηλό, στο οποίο 
έλαβε μέρος καί ό δημοφιλής κωμικός μας καί έκλεκτός φίλος τής ’Αστυνομίας, 
Κώστας Χατζηχρήστος.

(Κείμενα, έπιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική έπίβλεψις : 'Υπηρεσίας Ρα
διοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Τεχνική φροντίδα καί έπεξεργασία 
άπό τον εύγενικό συνεργάτη τής έκπομπής μας κ. Γιάννη Πορετσάνο. Συμμετέχει
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πάντα ό Γιώργος Ντούμας. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπϋρος 
Πηλός).

*
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τη έπετείω της 
ονομαστικής των έορτής εις τους ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ. κ. Παναγιώτην 
Συνοδινόν, Παναγιώτην Μαριόλην καί Παναγιώτην Μπαρδόπουλον ώς καί εις άπαν- 
τας τούς κ. κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.

* **
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ

— Την 7-6-56, ή όμάς Καλαθόσφαιρας ’Αστυνομίας Πόλεων, συνηντήθη εις 
φιλικόν αγώνα μέ τήν ομάδα «ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ» Α2 κατηγορίας, έν τώ γηπέδω 
της τελευταίας. Νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική Όμάς, μέ τό εύρύ σκόρ: 80—49.

— 'Ομοίως, τήν 9-6-56, ή ’Αστυνομική Όμάς Καλαθοσφαίρας, εις φιλικόν 
άγώνα, έξήλθεν ισόπαλος της όμάδος του Πανιωνίου Α' κατηγορίας, μέ σκόρ 49—49.

Ό  άγων ουτος έ'λαβε χώραν έν τώ γηπέδω Νέας Σμύρνης, ύπήρξεν πείσμων 
καί ωραίος εις τεχνικότητα, ίκανοποιήσας πάντας τούς παρευρισκομένους.

— Τήν 13-6-56, ή Όμάς Καλαθοσφαίρας της ’Αστυνομίας Πόλεων, εις φιλι
κόν άγώνα, ήττήθη, μέ σκόρ 60—56, ύπό τής όμάδος «ΜΙΛΩΝ», έν τώ γηπέδω τής 
τελευταίας. Τής ’Αστυνομικής Όμάδος δέν μετέσχεν ό άστυφύλαξ Πολίτης, έκ τών 
έπιλέκτων της.

—Τήν 20-6-56 καί ώραν 17.30, ή Όμάς Ποδοσφαίρου τής ’Αστυνομίας, συνην
τήθη μέ τήν Όμάδα τοΰ Πανιιονίου Γυμναστικού Συλλόγου. Ό  άγων ύπηρξεν συναρ
παστικός εις φάσεις καί άμφίρροπος μέχρι-τού τελευταίου λεπτού, ότε, χάρις εις τον 
πνέοντα σφοδρόν άνεμον ή Όμάς τού Πανιωνίου έπέτυχεν τό νικητήριον τέρμα καί 
έξήλθεν νικήτρια διά τερμάτων 4—3.

Τήν 16ην καί 17ην ’Ιουνίου 1956, έν τώ Παναθηναϊκά» Σταδίω, έτελέσθησαν 
οί Ι Γ  έαρινοι αγώνες στίβου, εις οΰς έ'λαβον μέρος καί άστυφύλακες άθληταί μέ τά 
κάτωθι άποτελέσματα:

1η ήμέρα: α) Δρόμος 400 μέτρων: 1ος άστυφ. Σίλλης Βασίλειος, μέ έξαίρετον 
χρόνον 48"7, 2ος άστυφ. Κόρμαλης Λεωνίδας, μέ χρόνον 49"9.

β) Δρόμος 100 μέτρων: Άστυφύλαξ Νικάκος Γ., μέ χρόνον 1Γ'8.
γ ) Σφύρα: Άστυφύλαξ Τρουλλινός ’Εμμανουήλ, μέ βολήν 46.91 μ.

2α 'Ημέρα: α) Ά λμα έπί Κοντώ: 2ος άστυφύλαξ Ντόντος Κ. μέ άλμα 3.70 μ.
β) Ακοντισμός: 2ος άστυφύλαξ Παπαγεωργίου Άνδρέας, μέ βολήν 56.66 μ.
γ) Δρόμος 200 μέτρων: 2ος άστυφύλαξ Κόρμαλης Λεωνίδας, μέ χρόνον 22.7.
δ) Ά λμα τριπλούν: 4ος άστυφύλαξ Ντόντος Κ. μέ άλμα 13.82 μ.

**
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

—’Αστυφύλακα κ. Νικόλ. Μπαρμπαγιάννην: Έλήφθη ποίημά σας. Καίτοι τό 
θέμα είναι συγκινητικόν, έν τούτοις χρειάζεται μεγάλην τεχνικήν έπεξεργασίαν, 
διά νά καταστή δημοσιεύσιμ,ον.

—Κον Δημήτριον Άκάλεστον. Μοντρεάλ Καναδά.
Εύγενική έπιστολή σας έλήφθη. Σάς εύχαριστοϋμεν θερμώς διά τούς έπαί- 

νους καί τά εύγενή σας αισθήματα έ'ναντι τού περιοδικού μας, τό όποιον θεωρεί τ ι
μήν του νά περιλαμβάνη μεταξύ τών πολυπληθών συνδρομητών του "Ελληνας τού 
έξωτερικοΰ.

Σάς ενεγράψαμεν συνδρομητήν δι’ έν έξάμηνον, ήτοι μέχρι 3'1ης Δεκεμβρίου 
ε.έ'., άποστείλαντες ταχυδρομικώς σχετικήν άπόδειξιν.



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 έκπομίτή τής ’Αστυνομίας Πό
λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα
σμόν και έπεβλήθη · χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε
* ··.■· '

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


