
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΛΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΙΤΥΝΟΜΙΑΕ ΠΟΛΕΩΝ



ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Αστυνομικοί Διευθυντής Α'
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓίΕΤΡΟΣ, Μηχανικός—Τοπογράφος 
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διευθυντής Β’
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ’Ιατρός
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντής Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, τ . Έφέτης—Συγγραφεύς
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Είσαγγελεύς
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λογοτέχνις
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΚΑΥΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατροδικαστής
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ’Αμερικανικού Κολλεγίου Ελληνικού 
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορικός 
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ . ’Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων 
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αστυνόμος Β'
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ’Αστυνόμος Β'
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΔΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ . ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Κ1ΜΩΝ, Ά ρχιτέκτων
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλος ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Δ/τωρ Δικαίου 
ΜΩΡΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υυχίατρος
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Υπουργείου Δικαιοσύνης 
ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμος Α'
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμος Β’
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής Γενικού Χημείου τού Κράτους 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής 
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καθηγητής Δικαστικής Γραφολογίας 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’Ιατρός 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ά ρχιφύλαξ 
ΡΑΤΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύπαστυνόμος Β'
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Παντείου—Σύμβουλος ’Επικράτειας 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Ά νω τάτης ’Εμπορικής 
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος Συλλόγου ’Αθηναίων 
ΣΑΓ1ΑΣ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχης Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ά ρχιφύλαξ 
ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ά ντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρος τής Ελληνικής Εταιρείας Υυχικων ’Ερευνών 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αστυνόμος Α'
ΦΡΑΓΚ1ΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ . Γυμνασιάρχης



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ -  ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΝΕΤΓΥ 17, ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-2Δ2

ΕΤΟΣ Ε'. ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1957 ΤΕΥΧΟΣ 91 ον

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ, 

ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

Λ Ε Β Ε Ν Τ Ι Α Σ

Τοΰ χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά στυν. Δ/ντοϋ Α'

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Μιά τριήμερη εκδρομή στήν Πελοπόννησο μοιάζει μέ λουτρό στή μεγαλειώδη 

Ελληνική φύσι καί στ’ ολόλαμπρο φως πού τεράστιοι προβολείς άσβεστοι άπό χι
λιάδες χρόνια μέχρι σήμερα χύνουν σέ τούτη την ευλογημένη χώρα, που λέγεται 
Ελλάδα.

Κάνουμε λοιπόν τό σταυρό μας όλοι καί ξεκινάμε τα ξημερώματα τοΰ Σαβ
βάτου στις 9 τοΰ Φλεβάρη, κατάκαρδα δηλαδή στο χειμώνα.

Μά καί ό Θεός αύτή τήν ημέρα πλημμύρισε μέ ολόχρυσο ήλιο τήν ’Αττική 
σάν νάθελε να κάνη πιο λαμπρές τις έντυπώσεις μας.

Τέσσερα πολυτελέστατα αύτοκίνητα τουριστικά τα όποια μας δέχτηκαν προ
χωρούν τώρα στήν καινούργια μεγάλη Λεωφόρο των ’Αθηνών, πού μας φέρνει πρός 
τήν ’Ελευσίνα. Τα ραδιόφωνα σκορπούν τη χαρούμενη πρωινή μουσική καί τά λεω
φορεία τρέχουν σάν νά βιάζωνται να μπούμε στήν Πελοπόννησο. Καί χωρίς καλά- 
καλά νά τό νοιώσουμε άκοΰμε τον ρδηγό μας νά είδοποιή μέ τό μικρόφωνο... Κύριοι... 
περνούμε τον ’Ισθμό της Κορίνθου... Έ ! !  νά λοιπόν μπήκαμε στήν Πελοπόννησο 
καί προχωρούμε για τήν πρώτη πόλι τήν ξακουστή Κόρινθο. Δέν στεκόμαστε έκεΐ 
γιατί τό πρόγραμμά μας είναι νά έχουμε πρώτο σταθμό τά Καλάβρυτα. Μά περνών
τας άπό τήν Κόρινθο, καμαρώνουμε τό βουνό της, τον Άκροκόρινθο, μέ τήν άρχαία 
’Ακρόπολη. ’Ά !! γιά θυμηθήτε την ιστορία; Ή  Κόρινθος ήταν τά παληά χρόνια μιά 
άπό τις πιο πλούσιες πολιτείες. ’Ήτανε τό Μόντε—Κάρλο της έποχής μας, γεμάτη 
ζωή καί διασκεδάσεις κι’ έπρεπε νάχη κανείς πολλά χρήματα γιά νά ζήση έκεϊ. «Ού 
παντός πλεϊν ές Κόρινθον» έλεγαν τότε.

Μά προχωρούμε στον παραλιακό δρόμο καί μπροστά μας ξανοίγεται ό Κο
ρινθιακός κόλπος, καταγάλανος καί ήρεμος, μέ. τις γραφικές τράτες πού σέρνουν
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ρυθμικά στην παραλία οί ψαράδες τραγουδώντας. Τά αυτοκίνητα τρέχουν διαρκώς 
καί σαν σέ κινηματογραφικό φιλμ βλέπουμε άχόρταγα τις εικόνες, πού ξετυλίγον
ται μπροστά μας. Θάλασσα, βουνό, πεΰκο, πράσινο άφθονο καί πλούσια τρεχούμε
να νερά, λαχταριστά. Τό Βραχάτι, τύ Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένι, ή Άκράτα 
καί το Διακοφτό. ’Εκεί σταματάμε. Είμαστε γεμάτοι δροσιά καί χαρούμενοι κατε
βαίνουμε γιατί μάς περιμένουν άλλες έκπλήξεις.

*
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ—ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ
'Ο μικρός οδοντωτός σιδηρόδρομος, έργο του άείμνηστου Βασιλέως τών Ε λ 

λήνων Γεωργίου του Α', μάς περιμένει στο Σταθμό τοϋ Διακοφτοΰ.
Είναι δυό ολοκάθαρα βαγόνια πού τό καθένα τό σπρώχνει άπό πίσω ή άτμο-

μηχανή. Καθώς προχωρού
με προβάλλουν μπροστά 
μας οί άγριοι βράχοι σχι
σμένοι σάν άπό κεραυνούς 
καί στο βάθος τρέχει ό 
Βουραϊκός ποταμός σκε
πασμένος μέ πλατάνια, μέ 
σκίνα μέ λογής-λογης χλω
ρίδα.

Τά βαγόνια προχωρούν 
μέ βήμα πεζοϋ κι’ έτσι 
θαυμάζουμε τήν άγρια φύ- 
σι, βλέπουμε τούς σταλα- 
χτΐτες, τις σπηλιές καί 
χίλιες δυό ιδιοτροπίες 
της φύσεως άποτυπωμένες 
στούς βράχους. Καί κά
ποτε περνώντας άπό άλ- 
λεπάλληλες στοές οπού οί 
άτμομηχανές άγκομαχοΰν, 
φτάνουμε στή Ζαχλωροϋ. 

Είναι ένα χωριό μέ ονειρώδη βλάστησι, πού άνάμεσά του περνάει ό Βουραϊκός. 
Άπό έκεΐ ξεκινάει κανείς γιά τη Μονή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου πεζοπορώντας καί 
γιά τά ιστορικά Καλάβρυτα. Τά γέρικα πλατάνια στέκονται περήφανα, γιατί 
κάτω άπό αυτά, τά παλληκάρια της Έπαναστάσεως δροσίζονταν πριν ξεκινήσουν 
γιά τις μάχες, τις άδιάκοπες μάχες προς τούς τυράννους.

Τό καμπανάκι χτυπάει καί τό τραινάκι κάπως πιο βιαστικά τρέχει τώρα 
πηγαίνοντας προς τά Καλάβρυτα. Δέν άργήσαμε νά μπούμε στήν ιστορική αυτή 
πόλι.

"Οταν συγκεντρωθήκαμε νοιώσαμε τήν άνάγκη νά προσκυνήσουμε τό ήρώο 
τών πεσόντων καί συντεταγμένοι προχωρήσαμε προς αυτό, όπου ό ’Αρχηγός της 
τάξεως δόκιμος 'Υπαστυνόμος κ. Ραυτόπουλος Παναγιώτης κατέθεσε ένα στεφάνι 
άπό δάφνη έκ μέρους τών ’Αστυνομικών Σχολών. Ταυτόχρονα όλοι οί δόκιμοι 
έψαλαν τον ’Εθνικό "Υμνο. "Υστερα σηκώσαμε τά βλέμματα καί άτενίσαμε ψηλά 
στο βουνό τον τεράστιο λευκό Σταυρό πού στήθηκε έκεΐ όπου οί Ναζί τό 1943 
δολοφόνησαν μέ άγριότητα όλον τον άρρενα πληθυσμό τών Καλαβρύτων άπό 13 χρονών 
παιδάκια μέχρι 100 χρονών γέρους.

Μά άκόμη σέ τούτη τήν πόλι αισθάνεται κανείς νά πνέη ένας άγέρας λεβεντιάς. 
Καθώς περπατούμε συναντάμε ένα γέρο-πλάτανο μέ τήν έπιγραφή : «Έ  δ ώ κ ά τ ω

Ό  ‘Αρχηγός τής τάξεως τώ ν  δοκίμων Ύ παστυνόμων κ. 
Π. Ραυτόπουλος καταθέτει στέφανο στό ήρώο τώ ν  πε

σόντων στά  Καλάβρυτα.
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» ά π δ  τ ή  σ κ ι ά  μ ο υ  σ υ ν α ν τ ι ω ν τ α ν  κ ι ’ έ π α ι ρ ν α ν  τ ΐ ς ά π ο  φά- 
» σ ε ι ς σ τ ά 1 8 2 1  οί  τ ρ ε ι ς  γ έ ρ ο ι ,  ό Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , ό  Ζ α ί -  
» μ η ς  κ ι ’ ό Π ε τ μ ε ζ  α ς» . Μέ λίγη φαντασία τούς βλέπει κανείς τούς γέρους 
αυτούς νά σηκώνωνται μέ τα γιαταγάνια τους καί να πολεμούν μέ τά 600 παλληκάρια 
γιά νά πάρουν τά Καλάβρυτα.

Μά ας άνέβουμε στη Μονή της "Αγιας Λαύρας γιά νά θυμηθούμε καί νά 
ζήσουμε τις μέρες έκεϊνες τις ιστορικές. Φτάσαμε στο θρυλικό Μοναστήρι καί μπή
καμε μέσα στο παλαιό εκκλησάκι, δπου ό Παλαιών Πατρών Γερμανός λειτούργησε 
στίς 21 Μαρτίου το πρωΐ. Οί καπεταναΐοι καί τά παλληκάρια πού είχαν συναχθή 
έκεϊ, γύρω στούς έξακόσιους, μετάλαβαν από τά χέρια τού Δεσπότη καί γονατιστοί 
εύχήθηκαν στήν Παναγιά νά τούς βοηθήση νά λευτερώσουν τήν Πατρίδα. Κατόπιν 
ό Δεσπότης ξεκρεμάει άπο τήν Ωραία Πύλη τό Λάβαρο καί προχωρεί κάτω άπο 
το γέρικο πλάτανο τοΰ Μοναστηριού. Τό σηκώνει ψηλά καί ορκίζονται όλοι σ’ αύτό 
ή νά πεθάνουν ή νά λευτερώσουν τήν Πατρίδα. Μέ μιας τά καριοφίλια άνάβουν καί 
τά βόλια σχίζουν τον άέρα. ’Από κεΐ άκάθεκτα τά παλληκάρια τρέχουν καί πολιορ-

Κάτω άπό τό γέρικο πλάτανο  όπου ό ’Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανό; ύψωσε 
τό Λάβαρο T r js  Έ παναστάσεω ;.

κοΰν τά Καλάβρυτα, σέρνοντας μαζί κι’ ενα μικρό κανόνι τοΰ Μοναστηριού. Πέντε 
μερες πολιορκούσαν καί πολεμούσαν τούς Τούρκους, πού λυσσασμένοι άμύνονταν. 
’Αλλά στο τέλος τούς άνάγκασαν νά παραδοθοΰν στίς 25 Μαρτίου τοΰ 1821, δηλαδή 
τήν ήμέρα της Παναγίας.

Στο μουσείο της Μονής μέ τήν εύγενική καί ευλαβική καθοδήγηση τοΰ 'Ηγού
μενου προσκυνήσαμε τά ιερά κειμήλια τού άγώνος της Ελληνικής παλιγγενεσίας. 
Καί κατόπιν στον ύπέροχο σέ θέα ξενώνα τοΰ Μοναστηριού, ό 'Ηγούμενος μέ τούς 
μοναχούς πρόσφεραν τό πατροπαράδοτο γλυκό «τή ροδοζάχαρι» σέ μιά άτμόσφαιρα 
ένθουσιασμοΰ, εθνικής υπερηφάνειας καί εύλαβείας.

Κατόπιν κατεβαίνουμε πάλι μέ τόν οδοντωτό σιδηρόδρομο λουσμένοι στήν
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κολυμβήθρα του 1821, ώςπού φτάνουμε στα λεωφορεία μας, τα όποια μας περιμέ
νουν στό Διακοφτό.

*
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Καί τώρα συνεχίζουμε τον παραλιακό δρόμο προς την Πάτρα. Περνάμε τά 

πλούσια χωριά της Αΐγιαλείας καί φτάνουμε στό Αίγιο, όπου ξεφαντώνει τό τραγου
δάκι: «πές μου τρελλή μου Αΐγιώτισσα...)). Μά ή ώρα δέν μάς παίρνει να μείνουμε 
στην πόλι καί προχωρούμε προς τον Ψαθόπυργο καί τό Ρίο, άπ’ όπου προβάλλει 
μπροστά μας ό Πατραϊκός κόλπος. Καί άργά τό βραδάκι φτάνουμε στήν Πάτρα, 
την ολοζώντανη πρωτεύουσα της Πελοποννήσου.

’Εκεί μάς υποδέχτηκε ό φίλτατος ’Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών κ. 
Σπΰρος Κουτσουρούμπας, πού είχε προβλέψει για τη διανυκτέρευσί μας στα ξενο
δοχεία των Πατρών. Αίσθανόμεθα τήν άνάγκη νά ευχαριστήσουμε τούς συναδέλφους 
άστυνομικούς των Πατρών, πού μάς διευκόλυναν καί τούς διευθυντάς τών ξενο
δοχείων πού κατέβαλαν κάθε προσπάθεια νά μάς περιποιηθοϋν, ιδιαίτερα δέ σημειώ
νουμε τήν εξαίρετη έμφάνισι τοϋ ξενοδοχείου «ΜΑΖΕΣΤΙΚ» τό όποιο μέ τή διεύ-
θυνσι τοϋ κ. Δ. Βέδρα άποτελεΐ κόσμημα πραγματικό γιά τήν Πάτρα.

*
ΠΥΡΓΟΣ—ΟΛΥΜΠΙΑ
Πρωΐ-πρωΐ τήν Κυριακή (10-2-1957) ξεκινάμε γιά τήν ’Ολυμπία. ’Ακολου

θούμε τον παραλιακό δρόμο, περνού
με άπό τήν Άχαία, από τούς κάμ
πους της Μανωλάδας καί τής ’Η
λείας, περνάμε τον Πηνειό ποταμό 
πού ξετυλίγεται σάν ολόχρυση δαν
τέλα μπροστά μας καί φτάνουμε 
στον Πύργο. Μά δέν καθόμαστε 
καθόλου. 'Η ’Ολυμπία μάς τραβάει 
σάν ένας τεράστιος μαγνήτης. Άνυ- 
πομονοϋμε νά φτάσουμε στό ’Αρ
χαίο αύτό Παγκόσμιο 'Ιερό, στον 
Πανάρχαιο αυτό τόπο πού συμβολί
ζει τήν αιώνια Ειρήνη καί τον Ε λ
ληνισμό σ’ όλη του τή δύναμι καί 
τήν αίγλη.

’Έτσι φτάνουμε στήν πανέμορ
φη κοιλάδα όπου βρίσκονται τά ιερά 
της ’Ολυμπίας. Οί άρχαίοι είχαν 
διαλέξει τό ήρεμώτερο καί γραφι- 
κωτερο τοπίο, δίπλα στον παραπό
ταμο τοϋ ’Αλφειού, τον Κλαδέο, γιά 
να χτίσουν τά ιερά τους καί νά κά
νουν τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες, πού 
μαζί μέ τις Άμφικτυονίες ήταν ή 
σπουδαιότερη έκδήλωσι της έθνι-

Υ ' _ * ι ' , , „ κήζ ένότητος όλων τών Ελλήνων.
Στην πεδιάδά λοιπον αυτή της Ολυμπίας βρίσκεται ένας άπό τούς ίερώτερους

Έ Ϊ ε Τ ^  α?χαΐ0τΓ , ς’ ! λΛσ0ζ ^  ^ “Α λ τ ις , όπως λέγονταν!
άλλα Γ  ι  ?T0V περΐ(10λ0 Αλτεως ήσαν κτισμένοι ναοί, θησαυροί καί διάφορα 
αλλα μεγαλόπρεπα κτίρια. Μα το σπουδαιότερο άπ’ ολα καί τό πιο μεγαλόπρεπο

'Α ναπαράστασι τοϋ Ναοϋ τοϋ ’Ολυμπίου Διό* 
σ τή ν ’Ολυμπία. Κάτω, αριστερά τό χάλκινο κε- 

£φάλι τοϋ Διό* πο ύ  βρέθηκε μέσα στό Ναό.
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οικοδόμημα της ’Άλτεως ήταν ό Ναός τοΰ 'Ολυμπίου Διός. Μέσα στο ναό αύτό, 
πού κτιζόταν πολλά χρόνια καί τελείωσε μέ τήν έπίβλεψι τοϋ Φειδία, ήταν στημένο 
τό χρυσελεφάντινον άγαλμα τοΰ Πατέρα των Θεών, τοΰ Δία, πού ήταν ένα από τα 
επτά θαύματα τοΰ κόσμου. Τό βά
θρο δπου στηριζόταν τό άγαλμα, 
έργο τοΰ γλύπτη Φειδία, είχε τέσ- 
σαρα μέτρα ύψος. Πάνω σ’ αύτό ή
ταν ό θρόνος τοΰ Δία, φτιαγμένος 
δλος άπό χρυσάφι, έλεφαντοκόκκα- 
λο, έβενο καί στολισμένος μέ τά 
πιο πολύτιμα πετράδια. Τό άγαλμα 
τοΰ Δία ήταν τόσο μεγάλο, ώστε έ
λεγαν πώς αν σηκωνόταν ό Θεός 
όρθιος θά τρυποΰσε τη στέγη τοΰ 
ναοΰ.

’Άλλα οικοδομήματα μέσα στήν 
Ά λ τ ι ήταν ό ναός της Εστίας, ό 
ναός τής Δήμητρας, τό Βουλευτήριο, 
ό Βωμός τοΰ Δία, 17 θησαυροί πού 
ήσαν χτισμένοι στούς πρόποδες ’τοΰ 
ίεροΰ λόφου ό όποιος λεγόταν Κρό- 
νιο, διάφορες στοές καί πιο πέρα τό 
Στάδιο καί ό 'Ιππόδρομος. Καί άλ
λα όμως πολλά οικοδομήματα, κα
θώς καί πλήθος αγάλματα στόλιζαν 
τον ιερό αύτό χώρο τής ’Ολυμπίας.

Μά πολλές φορές πέρασαν άπό 
εκεί βάρβαροι λαοί, πού άρπαξαν 
καί έκαψαν τούς ναούς. ’Έπειτα έ
γιναν μεγάλοι καταστρεπτικοί σει
σμοί καί πυρκαγιές καί δέν έμεινε 
τίποτε όρθιο. Στο τέλος πλημμύ
ρισαν καί τά ποτάμια, ό ’Αλφειός 
καί ό Κλαδέος καί σκέπασαν μέ 
τή λάσπη ή παρέσυραν δ,τι είχε άπο- 
μείνει άπό τό μεγαλείο τής ’Ολυμ
πίας. 'Ωστόσο στίς άνασκαφές πού 
έγιναν στά 1875 βρέθηκαν μερικά 
άριστουργήματα πού στολίζουν σή
μερα τά Μουσεία μας, καθώς καί 
αρκετά ξένα Μουσεία, ιδίως δέ τό

Ό  Διευθυντής τής Σχολής κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης 
καί ό Διευθυντής τοϋ Μουσείου ’Ολυμπίας άρ- 
χαιολόχος κ. Ν. Γιαλούρης ένω βγαίνουν άπό τό 

’Αρχαίο ’Ολυμπιακό Στάδιο.

Λοΰβρο στο Παρίσι.
’Ανάμεσα στά άριστουργήματα αύτά φαντάζει ό περίφημος Ερμής τοΰ Πρα- 

ξιτέλους, πού τον θαυμάσαμε στο μουσείο τής ’Ολυμπίας, δπου ό έξαίρετος Διευ
θυντής αύτοΰ αρχαιολόγος κ. Νικ. Γιαλούρης μάς έξήγησε μέ γλαφυρότητα τή σημα
σία τών μνημείων τής ’Αρχαίας ’Ολυμπίας καί ιδιαίτερα μάς τόνισε τά σχετικά μέ 
τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες πού γίνονταν κάθε τέσσαρα χρόνια. "Οταν λοιπόν άρχιζαν 
οί ’Ολυμπιακοί άγώνες σταματούσαν δλοι οΐ πόλεμοι, γίνονταν δηλαδή άνακωχή 
καί πλήθος κόσμου έρχόταν άπό κάθε γωνιά τής Ελλάδος νά παρακολουθήση τούς 
άγώνες. Οί άγώνες βαστοΰσαν πέντε μέρες καί έπετρέπετο νά τούς παρακολουθή
σουν μόνον άνδρες. Έ ν τούτοις καί τότε μιά γυναίκα ή Ροδίτισσα ’Αρχόντισσα
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Καλλιπάτειρα, άδελφή και κόρη Όλυμπιονικών, κατώρθωσε νά παρακολουθήση 
τούς άγώνες ντυμένη άνδρικά.

Τήν προύτη μέρα έδιναν οί άθλητές τον όρκο καί πρόσφεραν θυσίες στο Δία, 
κατόπιν άρχιζαν οί άγώνες πού ήταν, πάλη, δρόμος, παγκράτιο, ιπποδρομίες, άρμα-

τοδρομίες καί τήν τελευ
ταία ήμέρα έγίνετο ή στε- 
φάνωσι των νικητών μέ 
κότινο, δηλαδή μέ στεφάνι 
άπό άγριεληά.

Οί σημερινοί ’Ολυμ
πιακοί άγώνες έχουν παγ
κόσμιο χαρακτήρα καί ά- 
ποτελοϋν άναβίωσι τών 
άρχαίων ’Ολυμπιάδων. 'Η 
έναρξη δέ τών σύγχρονων 
’Ολυμπιακών άγώνων γ ί
νεται πανηγυρική μέ τή με
ταφορά τής ’Ολυμπιακής 
φλόγας άπο τήν ’Αρχαία 
’Ολυμπία στήν πόλι όπου 
τελούνται οί άγώνες. 'Η 
’Ολυμπιακή λαμπαδηδρο- 

■Έχασε....τό Θεό της καί τόν ζήτα  μέσα σ τα  ερείπια τής μία, στήν οποία λαμβάνουν 
’Ολυμπίας. μέρος έκατοντάδες άθλη

τές λαμπαδηδρόμοι, καθιε
ρώθηκε για πρώτη φορά στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες τού 1936 πού έγιναν στο Βερο
λίνο καί άποτελεΐ μια θαυμασία τελετή, ή οποία συμβολίζει το πνεύμα τής ειρήνης 
καί τής άδελφώσεως τών νέων όλου τού κόσμου, πού έχει κι’ αυτό τήν πηγή του 
στήν Ελλάδα, όπως κάθε τι το ύπέροχο πού έδημιούργησε ό άνθρωπος.

’Έτσι, σαν βρεθήκαμε στον ιερό τούτο χώρο, θυμήθηκα τόν ύπέροχο ’Ολυμπια
κό ΰμνο τού Κωστή Παλαμα, πού ψάλλει μέ τή λύρα του τό άθάνατο Ελληνικό 
Πνεύμα, μέ αυτούς τούς στίχους:

’Αρχαίο Πνεύμα άθάνατο, άγνέ Πατέρα 
τού ώραίου, τού μεγάλου καί τ ’ άληθινοΰ, 
κατέβα, φανερώσου κι’ άστραψε εδώ πέρα, 
στή δόξα τής δικής σου γής καί τ ’ ουρανού.

*
Στο δρόμο καί στό πάλεμα καί στο λιθάρι, 
στών εύγενών άγώνων λάμψε τήν ορμή, 
καί μέ τ ’ άμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 
καί σιδερένιο πλάσε κι’ άξιο κορμί.

*
Κάμποι, βουνά καί πέλαγα φέγγουν μαζί σου,
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός,
καί τρέχει στό ναό εδώ προσκυνητής σου,
’Αρχαίο Πνεύμα άθάνατο, κάθε λαός.

"Ετσι λοιπόν λουσμένοι καί στήν ’Ολυμπιακή κολυμβήθρα ξεκινάμε για τήν 
καρδιά τής ’Αρκαδίας.
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ΑΡΚΑΔΙΑ—ΛΑΔΩΝΑΣ
Είναι μέσα στό πρόγραμμα της έκδρομής μας νά έπισκεφθοΰμε τά σύγχρονα 

υδροηλεκτρικά έργα τοΰ Λάδωνος.
Τά λεωφορεία σχίζουν τώρα τις υπέροχες πτυχώσεις των βουνών της ’Αρκα

δίας. Θαυμάζουμε τον ’Ερύμανθο ποταμό, πού μπροστά μας λάμπει σάν ένα άπέ- 
ραντο ασημένιο ζωνάρι καί άμέσως ύστερα παράλληλα προς αυτόν βλέπουμε τό 
Λάδωνα ποταμό. Μέσα στο ποτάμι αυτό πνίγηκε κατά τήν Μυθολογία ή αγνή νύ
μφη Σύριγξ, καθώς προσπαθούσε ν’ άποφύγη τάς περιπτύξεις τοΰ Πανός. Κι’ όταν 
φτάσαμε ψηλά στο έργοστάσιο θαυμάσαμε το τεράστιο αύτο έργο, πού έδωσε άφθονο 
το ηλεκτρικό φως καί τήν ήλεκτρική ένέργεια στήν Ελλάδα.

’Από τά νερά πού άλλοτε έτρεχαν έλεύθερα στήν κοίτη τοϋ Λάδωνα, σχημα
τίστηκε μέ το γιγάντιο φράγμα, μιά λίμνη, σέ ύψος 420 μέτρα πάνω άπο τή θά-

Ό  Διευθυντής τοϋ υδροηλεκτρικού έρχοστασίου Λάδωνος κ. Λ. Κελέκης μέ τούς Α ξιω μα
τικούς καί τούς δοκίμους τής ’Αστυνομικής Σχολής μπροστά στούς μετασχηματιστάς

ύψηλής τάσεως.

λασσα, πού έχει 15 χιλιόμετρα μήκος καί 6.000 στρέμματα έπιφάνεια. Άπο έκεΐ 
τρυπήθηκε τό βουνό σέ μήκος 8.750 μέτρα (είναι ή μεγαλύτερη σήραγγα στήν Ε λ
λάδα) καί σέ διάμετρο 3,90 μέτρα.

Καί άπο τό άλλο μέρος τοϋ βουνοΰ όπου βρισκόμαστε μεΐς προβάλλει ή έξοδος, 
κοντά στήν κορυφή άπ’ όπου γίνεται ή πτώσι άπο 421 μέτρα μέσα σ’ ένα χαλύβδινο 
σωλήνα. Στο κάτω μέρος ένα κομψό λευκό κτίριο στεγάζει τούς δυο στροβίλους, 
πού κινούνται πλέον μέ τήν πτώσι τοΰ νεροΰ. 150.000 βολτ ηλεκτρισμού δίνει το έργο-
στάσιο αύτό, πού κινείται μόνο μέ τό.......νερό, καί άφοϋ δώση τον ήλεκτρισμό
βγαίνει ύστερα ήσυχα στήν κοίτη του, γιά νά συνέχιση τήν ευεργετική του δράσι 
στή γεωργία.

'Ο έξαίρετος Διευθυντής τοΰ έργοστασίου κ. Λεωνίδας Κελέκης, ό 'Υποδιευθυν
τής κ. Σπΰρος Γκαζής καί οί μηχανικοί κ.κ. Π. Μανωλαράκης καί Β. Παπαδανιήλ
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μας εξήγησαν εύγενέστατα καί μας έδειξαν τό έργο, πού δεν χρειάζεται, παρά μόνον 
δύο άνθρώπους για να λειτουργή.

’Αλλά είχαμε καί μιά άλλη έκπληξι, γιατί είδαμε ένα πολυτελέστατο χωρίο 
νά εχη ξεπροβάλει στο χώρο εκείνο. 'Ηταν τό χωριό τού προσωπικού, μέ κάτασπρες 
κομψότατες βίλλες καί έργατικές κατοικίες. Περνώντας λοιπόν άπό τό χωριό αύτό 
μάς ώδήγησε ό κ. Κελέκης στη λέσχη όπου μάς περίμεναν πλούσια άναψυκτικά σ’ 
ένα εγκάρδιο περιβάλλον.

Αισθάνομαι ύποχρέωσι νά ευχαριστήσω τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Δ.Ε.Η. 
όσο καί τό Διευθυντή μέ όλο τό προσωπικό τοϋ υδροηλεκτρικού εργοστασίου Λά- 
δωνος, γιά την υποδοχή καί έξυπηρέτησι τών δοκίμων ’Αξιωματικών της ’Αστυνο
μίας Πόλεων.

*
ΤΡΙΠΟΛΙΣ
Καί τώρα διασχίζουμε τή Γορτυνία γιά νά φτάσουμε στήν Τρίπολι, τήν πρω

τεύουσα τού Μωρηά. Περνάμε μέσα άπό μιά πανέμορφη φύσι, όπου υπάρχουν άπειροι

Χιονοπόλεμο? στά  βουνά τη? Βυτίνα? (Α ρκαδία).

συνδυασμοί άπό τις πτυχώσεις τών πανύψηλων βουνών, άπό τά άπέραντα καταπρά- 
σινα δάση της έλάτης καί άπό τάπητες μέ έναλλαγές σέ ώραιότατα σχέδια φυσικά 
τού πράσινου της χλόης μέ τό κατάλευκο χιόνι. ’Εκεί λοιπόν πού πλησιάζουμε προς 
τή Βυτίνα σ’ ένα υψόμετρο 1.000 μέτρων καί πλέον ξεφαντώνει μπροστά μας ένα 
μαγευτικό τοπεΐό. Χιόνι στήν πλαγιά, άνάμεσα σ’ ένα άπέραντο δάσος άπό έλατα. 
Κι’ ό ούρανός καταγάλανος μέ ήλιο. Δέν άντέχουμε στον πειρασμό. Σταματάμε 
καί κατεβαίνουμε ν’ απολαύσουμε τό ονειρεμένο τούτο κομμάτι της φύσης. Κι’ οί 
δόκιμοι, κι’ έμεΐς οί πιο μεγάλοι, βρίσκουσε τήν ευκαιρία νά πετάξουμε μπάλες 
χιονιού καί ν’ άναπνεύσουμε, ν’ άναπνεύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τό άρωμα 
καί τό οξυγόνο, τον άέρα τον κατακάθαρο τού 'Ελληνικού βουνού. Κι’ όταν κανείς
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κυττάζη στο βάθος μέσα στα κορφοβούνια καί δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά έλατο 
μέ τις περήφανες όλόϊσες κορφές του, ή φαντασία τούτον κάνει νά νομίζη δτι ξε
προβάλλουν άπο εκεί τα παλληκάρια τοΰ 21 μέ την γιγάντια κορμοστασιά τους 
καί μέ τδ υπερήφανο άρρενωπδ παράστημα, εκείνο πού τούς έκανε νά τούς 
δλος ό κόσμος ήμίθεους.

Κι’ ύστερα άπο το πανηγύρι αύτο στη φύσι, φτάνουμε στη Βυτίνα μέ τά περί
φημα κέδρινα κομψοτεχνήματα. Πρέπει εδώ νά τονίσουμε δτι οί δρόμοι βρίσκονται 
τώρα σέ πολύ καλή κατάστασι κι’ έχουν γίνει πολλά έργα, ώστε καί άπο τήν άποψι 
αύτή τό ταξίδι μας είναι άνετο καί άσφαλές.

Τώρα κατεβαίνουμε στην Τρίπολι. Περνούμε άπο το Λεβίδι καί άπο κεΐ 
φτάνουμε στον κάμπο της Μαντινείας. Ή  θύμησί μας φτάνει στήν άρχαία μάχη 
«τήν έν Μ αντινεία», δπου ό ’Επαμεινώνδας, ό μεγάλος αύτός πολιτικός καί 
στρατηγός των Θηβών, «ό μέγιστος τής Ελλάδος άνήρ», όπως τον ώνόμασε ό 
Κικέρων, έδωσε τήν τελευταία μάχη προς τούς Λακεδαιμονίους καί τούς κατενίκησε 
γιά δεύτερη φορά, μά πληγώθηκε κ ι’· άποτραβηγμένος στο λόφο Μύτικα, τον 
όποιον είδαμε στο πέρασμά μας, ξεψύχησε γελαστός γιατί είχε καί πάλι σωθή ή 
πατρίδα του.

’Αλλά φτάσαμε κι’ δλας στήν Τρίπολι. Περνάμε άπο τό πανέμορφο δάσος 
τοΰ "Αη—Γιώργη μέ τά ελάφια καί τά ωραία παγώνια καί κατόπιν μένουμε μιά 
ώρα στήν ιστορική αύτή πόλι, τήν κομψή πρωτεύουσα τοΰ Μωρηά.

** *
ΣΠΑΡΤΗ—ΜΥΣΤΡΑΣ
Ταξιδέψαμε νύχτα προς τή Σπάρτη. Μιά διαδρομή μ’ ένα άτέλειωτο ζίγκ-ζάγκ. 

Δυο ώρες βάσταξε τό ταξίδι μας αυτό μέ φεγγαρόλουστο ούρανό καί μέ φόντο στο 
βάθος τον Ταΰγετο, κατά- 
λευκο άπο τό χιόνι.

Στή Σπάρτη διανυκτε- 
ρεύσαμε καί τό πρωί της 
Δευτέρας έτοιμοι καί φρέ
σκοι μπαίνουμε στά λεω
φορεία καί ταξιδεύουμε γιά 
τό Μυστρά. "Οταν άντι- 
κρύζουμε τή νεκρή πολι
τεία των Παλαιολόγων, 
αισθήματα εύλαβείας μάς 
καταλαμβάνουν. Περνάμε 
σιωπηλοί τούς δρόμους πού 
πάτησε ό τελευταίος αύ- 
τοκράτορας τοΰ Βυζαντίου, 
βλέπουμε τό παλάτι του
κ α ί τ ά  άρ χο ντικά  τ ω ν  ή γ ε -  Μυστρά? : ’Ανάκτορα Παλα,ολόγων.
μονώ ν τη ς  επ οχ ή ς εκ ε ίνη ς ,
μέ τις Μαρκησίες νά φαντάζουν στις βεράντες καί νά ρεμβάζουν κυττώντας τήν κοι
λάδα πού μέ χιλιάδες χρώματα σάν πολύτιμο χαλί απλώνεται μπροστά τους καί κάτω 
άπο τά πόδια τους.

"Υστερα προσκυνάμε στή Μητρόπολι καί κατόπιν προχωρούμε ώς που φτάνουμε 
στήν Παντάνασσα . Είναι ένα κομψοτέχνημα. ’Εκεί μάς υποδέχονται στον ξενώνα 
ή ήγουμένη καί οί καλόγρηες προσφέροντας λικέρ καί κονιάκ καί κατόπιν μπαίνουμε 
στήν ’Εκκλησία. Βρισκόμαστε στή θέσι δπου ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος
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έστέφθη Αύτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως. Βλέπουμε τό θρόνο του ξύλινο, σκαλιστό,
στρωμένο μέ τις πορφύρες 
του αύτοκράτορα.

’Έ ! ! ! !  δσες χιλιάδες 
χρόνια κι’ άν περάσουν ό 
Αύτοκράτορας αύτός θά ζή 
μέσα στήν ’Εκκλησία τού
τη μεγαλόπρεπος, θά ζη 
μέσα στις ψυχές των Ε λ 
λήνων σάν σύμβολο της 
Ελληνικής Δόξας, της Χρι
στιανικής πίστεως, τής άν-

Τό προσκύνημα τελεί
ωσε. Κατεβαίνουμε τώρα 
γιά νά κάνουμε έπίσκεψι

Μυστράζ : Ό  'Ιερό; Ναός της' Παντάνασσας. το ’̂  ^°„υ<Ζ5ι?,υ
της, του Βυζαντινού Ναού

της, των ερειπίων άπό τά ’Ανάκτορα του Μενελάου καί τής πανέμορφης Βασίλισ 
σας τής ωραίας Ελένης, γιά χάρι τής οποίας έγινε ό Τρωικός πόλεμος.

*$ $
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Επιστρέφουμε στήν Τριπολιτσά, όπου έπισκεφτήκαμε τό τελειότερο Νοσο

κομείο τής Ελλάδος, τό «ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΝ». Ή  εύγενεστάτη Διευθύντρια 
κυρία Αικατερίνη Παπαοικονόμου μάς ώδήγησε σ’ όλα τά διαμερίσματα, όπου 
έθαυμάσαμε τήν τελειότητα των έγκαταστάσεων του Νοσοκομείου αύτοΰ άπό 
πάσης πλευράς. Κτισμένο στο ψηλότερο μέρος τής Τριπολιτσάς, άπέναντι άπό τήν 
οροσειρά τοϋ Μαινάλου παρέχει ιδεώδεις συνθήκες γιά τούς άσθενεΐς στρατιωτικούς 
καί πολίτες πού νοσηλεύονται έκεϊ. Τό Νοσοκομείο αύτό άποτελεΐ μιά άπόδειξι 
έμπρακτο των αισθημάτων των άποδήμων ’Αρκάδων, πού δέν παύουν ποτέ νά θυ
μούνται τή γενέτειρα καί τήν Ελλάδα.

στερα άπό ένα πλούσιο γεύμα στο ιδιόρρυθμο ύπόγειο έστιατόριο «τά Καλ
άμια» ξεκινήσαμε γιά τήν ’Αθήνα, όπου φτάσαμε χαρούμενοι καί μέ πολύ κέφι τις 
βραδυνές ώρες. Τό πανηγύρι των φώτων καί τό βουϊτό τής πολυθόρυβης πρωτεύ
ουσας μάς θύμησε ότι ή όμορφη εκδρομή τελείωσε.

Οί δόκιμοι καί πάλι στά θρανία τους, λουσμένοι όμως άπό τό έκλαμπρο φως 
τής άρχαιότητας, χρισμένοι μέ τό εύχέλαιο των Βυζαντινών άγιων, βαπτισμένοι 
στά ένδοξα κατορθώματα τού 1821 καί μεμυημένοι στο σύγχρονο πολιτισμό πού 
μετέβαλε τό νερό σέ κίνησι, σέ φως, σέ πλούτο.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

δρείας καί τής αύτοθυσίας.
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ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ 
ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ της Νευρολογίας και Ψυχιατρικής τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)
ΔΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ:
3. —Ε πιστημονικά δεδομένα περί τής κληρονομικότητας τών ψυχικών νόσων.
4. —Διά ποιας ψυχικάς νόσους προτείνεται ευγονική προληπτική.

** *
3. ’Επιστημονικά δεδομένα περί τής κληρονομικότητος τώ ν ψυχ ικώ ν  

νόσω ν.
Ή  έφαρμογή τής ψυχιατρικής εύγονικής ώς προς τάς ψυχικάς νόσους, έχει 

ώς προϋπόθεσιν καί βάσιν τά έπιστημονικά δεδομένα περί τής κληρονομικότητος 
τών ψυχικών νόσων. ’Εκθέτω δι’ ολίγων, ποΐαι αί γνώσεις έν τή επιστήμη καί ή 
πείρα ημών περί κληρονομικότητος αυτών.

Έν πρώτοις διά τήν σχιζοφρένειαν, ήτις είναι ή συχνοτέρα τών ψυχικών 
παθήσεων, γίνεται δεκτή ή υπαρξις σχιζοφρενικοϋ γονιδιοτύπου, δστις κληρονομείται 
καί δή κατά ύπολειπόμενον τρόπον. 'Η κληρονομική μεταβίβασις υπολογίζεται εις 
μικρόν ποσοστόν, τόσον διά τάς περιπτώσεις άνακύψεως έκδήλου «χχιζοφρενικής 
παθήσεως (16% ), όσον καί διά τάς περιπτώσεις ψυχικών άνωμαλιών—σχιζοειδούς 
χροιάς (3)2%). Έ ξ ετέρου ή ΐκανότης άναπαραγωγής εις τούς σχιζοφρενικούς είναι 
ώς καί εις τούς επιληπτικούς μεμειωμένη πως. Επομένως ό κίνδυνος μεταβιβάσεως 
τοϋ σχεζοφρενικοΰ γονιδιοτύπου είναι μικρός.

’Αναμφισβήτητος θεωρείται ή υπαρξις κληρονομουμένου γονιδιοτύπου διά 
την μανιακό—καταθλιπτικήν ψύχωσιν (μανίαν καί μελαγχολίαν) μέ κυριαρχούσας 
καί ύπολειπομένας μερικάς καταβολάς. 'Η πιθανότης νοσήσεως τών άπογόνων έκ 
μανίας ή μελαγχολίας υπολογίζεται εις 24 % , άνακύψεως δέ ψυχικών άνωμαλιών τύ
που μελαγχολίας ή μανίας εις 12 % .

'Η παράνοια θεωρείται ώς έχουσα την αυτήν κληρονομικήν προϋπόθεσιν ώς 
ή σχιζοφρένεια, θεωρείται άλλως τε αϋτη ώς φαινότυπος σχιζοφρενικοϋ γονιδιοτύπου.

Μετά βεβαιότητος δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί έπιληπτικής κληρονομικής 
καταβολής εις τήν λεγομένην ιδιοπαθή επιληψίαν, κατ’ άντίθεσιν προς τήν συμπτω- 
ματικήν. "Αν καί νΰν πολλαί περιπτώσεις θεωρούμεναι πάλαι ώς ιδιοπαθείς έπιληψίαι, 
άποδεικνύονται διά τών σημερινών επιστημονικών μέσων έξετάσεως ώς συμπτω- 
ματικαί, έν τούτοις, εις πολλάς περιπτώσεις, δύναται νά θεωρηθή βεβαία ή προϋπό- 
θεσις τοϋ κληρονομικού έπιληπτικοΰ γονιδιοτύπου. ’Ανάγκη όμως όπως καθορισθή, 
έάν ή έκάστοτε περίπτωσις δέον νά καταταγή είς τήν ιδιοπαθή ή τήν συμπτωματικήν 
έπιληψίαν. Προκειμένου περί βεβαίας ιδιοπαθούς έπιληψίας, δυνάμεθα νά ύποστηρί- 
ξωμεν τήν λήψιν εύγονικών μέτρων, διότι εχει άποδειχθή στατιστικώς ή συχνή έμφά- 
νισις εις άπογόνους έπιληπτικών ή νόσος τής έπιληψίας καί ψυχικών άνωμαλιών έπι
ληπτικής χροιάς.

'Ως προς τάς όλιγοφρενείας, λόγω τής παθογενετικής ποικιλομορφίας αύτών, 
δεν ε’ίμεθα εις θέσιν νά καθορίσωμεν δι’ δλας τάς περιπτώσεις τήν κληρονομικήν 
προϋπόθεσιν. Ύπάρχουσιν δμως μορφαί όλιγοφρενείας κληρονομούμεναι καί μάλιστα 
είς άξιόλογον ποσοστόν συχνότητος.

’Ελλείπεις καί άσαφεΐς είναι αί γνώσεις ήμών σχετικώς προς τήν ύστερίαν 
καί τήν ψυχονεύρωσιν, δι’ ας ή κληρονομική προδιάθεσις χάνει όπωσοϋν τήν σημα
σίαν λόγιρ τής έξαρτήσεως τής έκδηλώσεως τών έν λόγω παθήσεων έκ τών έξωτερι- 
κών δρων ζωής καί περιβάλλοντος. Τοΰτ’ αύτό ισχύει καί διά τάς ψυχοπαθητικάς 
ιδιοσυστασίας καί τάς γενετησίους διαστροφάς.
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Διά την κληρονομικήν προϋπόθεσιν του χρονίου αλκοολισμού δεν γνωρίζομεν 
σαφές τι. Γεγονός πάντως είναι, δτι ό χρόνιος αλκοολισμός είναι συχνότερος εις περι
πτώσεις ψυχοπαθητικών καί ανωμάλων χαρακτήρων. Διά τάς άλκοολικάς ψυχώσεις 
φαίνεται δτι, άναλόγως του είδους αυτών, πρόκειται κληρονομική προδιάθεσις εντός 
πλαισίου είτε κυκλοθυμικοϋ είτε σχιζοφρενικοϋ είτε επιληπτικού.

Σχετικώς προς τάς τοξικομανίας (μορφινομανίαν, κοκαϊνομανίαν κλπ .), δεν 
έχει άποδειχθή θετικόν τι από κληρονομικής άπόψεως. Οί έν λόγφ τοξικομανείς 
είναι συνήθως άσθενικής σωματικής κατασκευής και ψυχοπαθητικοι τύποι, ούδέποτε 
δ’ δμως έν ταύτω καί άλκοολικοί, ώς καί άντιστρόφως οί άλκοολικοί δεν εθίζονται 
έν ταύτω εις τοξικομανίαν άλλου είδους.

Λίαν πιθανή, άλλ’ ούχί αποδεδειγμένη, είναι ή κληρονομική καταβολή διά τάς 
παντός είδους συμπτωματικάς ψυχώσεις.

Διά τήν προϊοΰσαν γενικήν παράλυσιν γίγνεται δεκτή προδιαθέτουσα κληρο
νομική καταβολή, χωρίς να δύναται νά καθορισθή που έγκειται ή κληρονομική αΰτη 
προδιάθεσις.

'Η Χορεία τοϋ Huntington είναι σαφώς κληρονομική ψυχονευρική πάθησις.
'Η ύβώδης σκλήρυνσις είναι έπίσης σαφώς κληρονομική.
'Η σκλήρυνσις κατά πλάκας δέν ένέχει τό γνώρισμα τής κληρονομικότητος.
'Η κατά τήν ούραιμίαν καί έκλαμψίαν, τήν δηλητηρίασιν διά C 02 παραληρη- 

τική είκών καί έπιληπτική κρίσις, φαίνεται δτι προέρχεται έκ κληρονομικής κατα
βολής έπιληψίας.

Διά τάς ψυχώσεις τής γεροντικής ήλικίας (προγεροντικάς καί γεροντικάς) 
γνωρίζομεν, δτι εις άμφοτέρας λόγω τών γενικών έκ τής ήλικίας μεταβολών καί 
άλλοιώσεων τοϋ οργανισμού, καθίστανται ένεργοί αί έπί μέρους κληρονομικαί κατα- 
βολαί, αίτινες δημιουργούν τήν ψυχικήν πάθησιν. Έν τούτοις διά τήν πάθησιν π.χ. 
τής γεροντικής άνοίας, δέν είναι βέβαιον έάν ύπάρχη ή ου κληρονομική προδιάθεσις. 
Τό αύτό ισχύει διά τάς παθήσεις τών νόσων τοϋ Pick καί Alzheimer.

'Η περί τής κληρονομικότητος άρτηριοσκληρυντικής ψυχώσεως άποψις, ταύ- 
τίζεται προς τήν τής άρτηριοσκληρύνσεως έν γένει άντίληψιν. Κατ’ αύτήν πρόκειται 
περί κληρονομικής προδιαθέσεως προς τήν νόσον ταύτην τών άγγείων, ήτις έν τώ 
προκειμένω έκδηλοΰται ώς περιορισμένη άρτηριοσκλήρυνσις τών άγγείων τοϋ έγκε- 
φάλου.

4. Διά ποιας ψυχ ικάς νόσους προτείνεται εύγονική προληπτική.
'Ως έκ τών ανωτέρω βραχέως διατυπωθέντων προκύπτει δτι αί γνώσεις ημών 

περί τής κληρονομικότητος τών ψυχικών παθήσεων εύρίσκονται έν πολλοϊς έν τώ 
σκότει καί είναι άβέβαιαι. "Οπου δέ έχομεν γνώσιν τινά, αΰτη είναι ούχί σαφώς 
καθορισμένη.

Έ ξ όλων τών ψυχικών παθήσεων κυρίαρχον θέσιν διά τήν κληρονομικότητα 
έχουν ή σχιζοφρένεια, ή μανιακό—καταθλιπτική ψύχώσις, ή έπιληψία καί ή όλιγο- 
φρένεια. Εις ταύτας δεχόμεθα τήν ΰπαρξιν ειδικού γονιδιοτύπου, δστις μεταβιβάζεται 
κληρονομικώς. 'Ως δ’ δμως άνωτέρω είδομεν, τό ποσοστόν τής κληρονομικής μετα- 
βιβάσεως τών έν λόγω νόσοη  δέν είναι μεγάλου βαθμού, ώστε νά δικαιολογήται άνη- 
συχία διά τό μέλλον τοϋ λαοΰ. Πάντως προτείνεται εύγονική προληπτική φροντίς 
διά τήν σχιζοφρένειαν, τήν μανιακό—καταθλιπτικήν ψύχωσιν, τήν κληρονομικήν όλι- 
γοφρένειαν, τήν ένδογενή έπιληψίαν καί τον βαρύν χρόνιον άλκοολισμόν.

"Οτι ή ευγονική έχει σκοπόν καί αποστολήν ούδείς, νομίζω, πρέπει νά άμφι- 
σβητή. ’Αντιρρήσεις δύνανται νά έγερθοΰν τόσον ώς προς τον βαθμόν ώφελιμότητος 
ταύτης, δοθέντος δτι, ώς λέγουσί τινες, γίγνεται αυτομάτως ό αύτοκαθαρμός τής 
φύσεως, δσον έπίσης ώς προς τήν άξίαν καί σκοπιμότητα τών μέσων προς έπίτευξιν 
τοϋ έπιδιωκομένου σκοποΰ. 'Η παντελής άρνησις τής σκοπιμότητος τής εύγονικής 
είναι αδικαιολόγητος. Υπάρχουν άναμφιβόλως περιπτώσεις βαρέως πασχόντων,
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άντικοινωνικών και διεστραμμένων ατόμων, των όποιων είναι επιβλαβής ή διαιώνισις 
δι’ άπογόνων.

'Ως προς τά εφαρμοζόμενα εύγονικά μέτρα, τα όποια ανωτέρω έμνημονεύθησαν, 
ταΰτα ώς εϊδομεν είναι γενικής φύσεως καί ακαθόριστα, ως έκ τούτου άνεπαρκή 
καί ούχί πάντοτε έπιτυχή. Αί δέ δυσχέρειαι προς εφαρμογήν αυτών παντοειδείς 
καί πολλάκις άνυπέρβλητοι. 'Η σημαντικωτέρα είναι, ότι δεν γνωρίζομεν πώς μέλλει 
να διαμορφωθή εις έκάστην περίπτωσιν ή κληοονομικότης έν τη έπακολουθούση γενεά. 
Παράδειγμα άνεπαρκοϋς εύγονικοΰ μέτρου είναι τό προγαμιαΐον πιστοποιητικόν, τό 
όποιον είναι άνίσχυρον νά έξυπηρετήση καί κατοχυρώση τήν ψυχιατρικήν ευγονικήν. 
Επομένως ή εύγονική πολυασχολία ένίωνεύγονιστών, όραματιζομένων βελτίωσιν της 
άνθρωπότητος διά ευγονικών μέτρων, κυρίως άρνητικών (άπαγόρευσις γάμου, 
στείρωσις κλπ .), άποτελεϊ επίσης άντίστροφον προς τήν άνωτέρω μνημονευθεΐσαν 
ύπερβολήν άρνήσεως τής άξίας τής εύγονικής. 'Ως δ’ άνωτέρω έλέχθη, ούχί τά αρνη
τικά μέτρα τοότέστιν ή άπαγόρευσις γάμου, ή στείρωσις, άλλά τά θετικά δηλαδή ή 
έπιλογή τών κληρονομικώς υγιών είναι ή έν προκειμένω άρίστη εύγονική κατεύθυνσις.

"Οτι δ’ ή προσπάθεια τής εύγονικής δέον νά άποτελή μέλημα τής ιατρικής, 
περί τούτου ούδείς λόγος. Έν τή προσπάθεια δέ ταύτη ή φύσις δέον νά παραμείνη 
οδηγός. 'Η φύσις δημιουργεί καί τό άριστον καί τό μέσης άξίας καί τό μειονεκτικόν. 
'Η ζωή υπό τήν συνήθη διαμόρφωσίν της ένέχει δλας τάς βιολογικάς ταύτας άξίας. 
Δέν είναι ούτε μόνον τό άριστον ούτε μόνον τό μειονεκτικόν. Είναι κυρίως ό μέσος 
όρος μέ τό άριστον έξ ένός καί τό μειονεκτικόν έξ έτέρου. 'Η ύπόδειξις τής ισορρο
πίας ταύτης ύπό τής φύσεως, δέον νά άποτελή ύπόδειξιν καί διά τήν εύγονικήν, διότι, 
ώς λέγει ό Luxemburger «ή δημιουργία τής φύσεως βαίνει εις πλάτος καί εις ποικι- 
λομορφίαν. Άσκοΰντες υγιεινήν τής φυλής δι’ άποκλεισμοΰ, καθαίρομεν άπλώς τό 
υπερβολικόν του άρνητικοΰ, τό όποιον παρήγαγε πέραν τοΰ φυσικού καί τού συνήθους
ένας πολιτισμός άπομεμακρυσμένος τής φύσεως. ’Αντιπρόσωποι αύτής τής πλευράς 
(τής άρνητικής) θά υπάρχουν πάντοτε παρά τήν τυχόν έντονον προσπάθειαν αποκλει
σμού καί έξαλείψεως αύτών. 'Η ιδία φύσις φροντίζει δι’ αύτό, ποιουμένη χρήσιν τής 
δυνατότητος τών μεταβολών τής κληρονομικής καταβολής, έφ’ όσον νομίζει ότι είναι 
(αΰτη) άναγκαία διά τήν διατήρησιν τής ποικιλομορφίας. Ωσαύτως θά δημιουργή 
έξ ιδίων τούς έξαιρέτους άντιπροσώπους τής θετικής πλευράς, ώς άλλως τε πάντοτε 
τούς έδημιούργησεν. 'Η προσπάθεια, μας δέον νά συνίσταται εις τήν κατά σκόπιμον 
(συνετόν) τρόπον βοήθειαν τής φύσεως. Μία κοινωνία μεγαλοφυών δημιουργικών 
προσωπικοτήτων μέ ύψηλάς διανοίας, ΐσχυράς ιδιοσυγκρασίας καί άψογους χαρακτή
ρας, θά κατεστρέφετο έξ αύτής ταύτης τής τελειοποιήσεώς της, διότι ούδείς θάύπήρχεν 
οστις θά έπραγματοποίει διά κοπιώδους έργασίας τάς δημιουργικάς ιδέας καί θά 
άνελάμβανε τάς ταπεινάς έργασίας τής καθ’ ήμέραν ζωής επί τών άνευ άξιώσεων ώμων 
του. Θά συνέβαινεν εις τοιαύτην κοινωνίαν, ό,τι εις τον βασιλέα εκείνον τής μυθολο
γίας, δστις προωρίσθη νά άποθάνη έκ πείνης, διότι πάν ό,τι έψαυε διά τών χειρών του 
μετεβάλλετο εις χρυσόν». Οί λόγοι ούτοι τοΰ Luxemburger τοποθετούν, νομίζω, 
εις τήν έμπρέπουσαν θέσιν τό θέμα τής εύγονικής.

Ούτως ή άλλως ή εύγονική δέον νά έξακολουθήση τό έργον της, έπί τή πίστει 
ότι έν τώ μέλλοντι θά δυνηθή πληρέστερον νά έπιτύχη τών σκοπών της. Σήμερον πα- 
ριστά μέρος τοΰ συνόλου άγώνος, τον όποιον έπιτελεΐ ό άνθρωπος έναντίον τών δει
νών καί κινδύνων, οί όμοιοι περιβάλλουν αύτόν άπό τής στιγμής τής γεννήσεώς του 
μέχρι τοΰ τέρματος τής ζωής του. Τά δεινά ταΰτα προέρχονται ώς δέχεται ή ’Ινδική 
Θρησκεία καί φιλοσοφία: α)άπό τήν φύσιν, β) άπό τον ίδιον έαυτόν του, γ ) άπό τούς 
συνανθρώπους του καί δ) άπό τήν ειμαρμένην. 'Η ζωή τοΰ άνθρώπου είναι έν πολλοϊς 
άγών έναντίον τής ειμαρμένης καί πράγμα παράδοξον, ό άγών έναντίον τής ειμαρμέ
νης είναι πολλάκις νικηφόρος.

Τοιοΰτος άγών έναντίον τής ειμαρμένης είναι καί ό άγών τής εύγονικής.



ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α  
-  ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

SHELL ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ —
Τοΰ χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά στυν. Δ/ντοΰ Α'

Μέ πρωτοβουλία τής SHELL, τής γνωστής μεγάλης Εταιρείας πετρελαιο
ειδών προϊόντων, οΐ δόκιμοι των ’Αστυνομικών Σχολών Ύπαστυνόμων καί Άρχι- 
φυλάκων τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καθώς καί οί άστυνομικοί τής Ύποδιευθύνσεως 
Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών ένημερώθησαν κατά τρόπον λίαν επαγωγικόν έπί του 
έξαιρετικά ενδιαφέροντος θέματος τών πετρελαίων.

'Ο Τμηματάρχης κ. Κωνσταντίνος Ίσαακίδης μέ μιά εκλαϊκευμένη διάλεξί 
του πού δόθηκε στήν ’Αστυνομική Σχολή, κατώρθωσε να παρουσιάση άνάγλυφο 
τό θέμα τών πετρελαίων άπό τούς άρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.

’Έτσι μάθαμε δτι τό πετρέλαιο σέ φυσική κατάστασι ήταν γνωστό άπό τούς 
άρχαίους χρόνους, δτι τό υγρόν πϋρ τών Ελλήνων είχε βάσι τά υπολείμματα τοΰ 
πετρελαίου καί δτι μόλις στά 1850 έγινε ό διαχωρισμός τών διαφόρων ειδών πού 
υπάρχουν μέσα στο φυσικό πετρέλαιο, δηλαδή τής παραφίνης, τοΰ φωτιστικού πε
τρελαίου, τών λιπαντικών κλπ. Σήμερα υπάρχουν 2.000 καί πλέον παράγωγα τοΰ 
πετρελαίου, έτσι πού ό άνθρωπος σέ κάθε λεπτό συναντά καί χρησιμοποιεί στή ζωή 
του είδη πού είναι φτιαγμένα μέ βάσι τό πετρέλαιο, δπως είναι ή βενζίνη, ή άσφαλ
τος, τά νάϋλον, οί βακελίτες κλπ. κλπ.

Στή συνέχεια καί μέ παράλληλο προβολή κινηματογραφικών ταινιών τής ιδίας 
Εταιρείας SHELL, διά μηχανημάτων πού τά έχειρίζετο ό υπάλληλος τής 'Εται
ρείας κ. Δημητρόπουλος, άκούσαμε καί είδαμε, πώς άπό τά πτώματα μικροοργανι
σμών τών προκατακλυσμιαίων χρόνων έδημιουργήθηκαν μέσα στά έγκατα τής γής 
τά στρώματα τοΰ πετρελαίου, πώς τά άνιχνεύουν καί τά άναζητοΰν μέ γεωτρήσεις, 
πώς τά μεταφέρουν άπό τις πετρελαιοπηγές, πώς τά διϋλίζουν στούς τεράστιους 
έπιστημονικούς πύργους άποστάξεως, καί πώς τά διαθέτουν στήν κατανάλωσι ως 
προϊόντα αυτοτελή, ήτοι ώς βενζίνην, ώς φωτιστικό πετρέλαιο, ώς καύσιμο ύγρά 
ύλη, ώς φαρμακευτικά προϊόντα καί ώς βιομηχανικά προϊόντα σέ άπειρες συνθέσεις.

Προκαλοΰν πραγματικά κατάπληξι τά συγχρονισμένα μέσα πού διαθέτει ό 
άνθρωπος γιά τήν άνεύρεσι τοΰ πετρελαίου παντοΰ, δπου άπό τά πειράματα καί τις 
παρατηρήσεις τών γεωλόγων καί άλλων έπστημόνων υπάρχουν ένδείξεις πώς κρύ
βεται πετρέλαιο. 'Η ζούγκλα, τά βουνά, οί ποταμοί καί ό βυθός τής θάλασσας άκόμη 
τρυπιέται μέ τεράστια γαιοτρύπανα πού φτάνουν σέ βάθος 7.500 μέτρων γιά νά έρθη 
στήν έπιφάνεια τής γής τό πετρέλαιο.

Νησιά ολόκληρα άπό μηχανήματα γιά νά τρυπηθή ό βυθός τής θάλασσας στή
νονται μέσα στά .κύματα, έτσι πού δίκαια ό άνθρωπος πρέπει νά αισθάνεται υπερη
φάνεια. Ή  κατωτέρω εικόνα παρουσιάζει ένα τέτοιο νησί βάρους 1.000 τόννων 
πού βρίσκεται στον Περσικό κόλπο, 8 μίλια μακρυά άπό τήν ξηρά καί μπορεί νά κάνη 
γεώτρησι σέ 2.500 μέτρα κάτω άπό τό βυθό τής θάλασσας.

—Μετά τή διάλεξι έγινε άπό τό προσωπικό καί τούς δοκίμους τής ’Αστυνομι
κής Σχολής έπίσκεψις τών εγκαταστάσεων τής Εταιρείας SHELL στο Πέραμα, 
δπου ό Διευθυντής τών εγκαταστάσεων τής Εταιρείας κ. ’Ιωάννης Μαργαρίτης 
μάς εξήγησε λεπτομερέστατα πώς γίνεται ή μεταφορά μέ τά πλοία, πώς έκφορτώ-
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νεται, πώς μεταφέρεται καί πώς αποθηκεύονται στις τεράστιες δεξαμενές τά διά
φορα είδη,^δηλαδή το άκάθαρτο πετρέλαιο (μαζούτ), το φωτιστικό πετρέλαιο, ή 
βενζίνη άεροπλάνων, ή βενζίνη μηχανών κλπ.

Μέ την καθοδήγησι τών προϊσταμένων τών Τμημάτων έπισκεφθήκαμε σέ 
ομάδες δλα τά τμήματα τών εγκαταστάσεων καί τών τεχνικών έργων πού γίνονται

άπό τον άρχιμηχανικό τής 'Εταιρείας κ. Κ. Καβουνίδη. Έπληροφορηθήκαμε πώς 
κατασκευάζονται άπό Ελληνικά χέρια οί τεράστιες δεξαμενές καί τέλος πήγαμε 
στο χημείο της Εταιρείας. Έ κεΐ ό χημικός κ. Γ. Κυριακόπουλος μας άνέπτυξε 
επιστημονικά πώς άπό τό πετρέλαιο γίνεται ή παραγωγή διαφόρων χρησιμοτάτων 
στή ζωή νέων ειδών, δπως τά έντομοκτόνα, τά άπορυπαντικά, ό πυροσβεστικός άφρός 
καί διάφορα άλλα γεωργικά είδη.

Έντύπωσιν έκαναν τά πειράματα μέ τά άπορυπαντικά.
1 ό τέλος της έπισκέψεως έπεσφράγισεν ή έπίσκεψις στή λέσχη του προσω

πικού δπου προσεφέρθησαν άναψυκτικά καί διενεμήθησαν λίαν ένδιαφέροντα εικο
νογραφημένα φυλλάδια, στά όποια γίνεται εμπεριστατωμένη άνασκόπησις της βιο
μηχανίας τών πετρελαιοειδών.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ



Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΙ

Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
—'Ο ’Οκτώβριος τοΰ 1917 καί ό ’Οκτώβριος τοϋ 

1956, ιστορικοί σταθμοί τοΰ κομμουνισμού —
Ύ πό  τοΰ Δημοσιογράφου

__________________________και Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο υ _________________________________
κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ (Συνέχεια έκ τοϋ

προηγουμένου)
Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ :
4. —Ό  εθνικός χαρακτήρ τής ’Επαναστάσεως.
5. —Ή  δεύτερα πράξις τον δράματος.

** *
4. 'Ο έθνικός χαρακτήρ τής ’Επαναστάσεως
Ό  ’Ίμρε Νάγκυ, άναδειχθείς πρωθυπουργός ύπό τής επαναστάτημένης λαϊκής 

μάζας δεν έτάχθη επί κεφαλής αυτής διά νά την κατευθύνη, άλλ’ έπεχείρησε σ υ μ 
β ι β α σ μ ο ύ ς  μέ τούς Ρώσους ! Έπιέζετο άπό την έπανάστασιν καί έδέχετο άλλη- 
λοδιαδόχως εν προς έν τα αιτήματα αύτής, όχι μόνον τά άντισταλινικά καί τα περί 
έκδημοκρατήσεως τοϋ καθεστώτος, άλλα καί έν συνεχεία καί άλλα. ’Αναποφάσι
στος, δέν ώρθοϋτο ενώπιον τής μάζης, Contre le courent, διά νά τονίση έπιτακτικώς 
τό «έως έδώ καί μή περαιτέρω», έάν ήθελε νά κρατήση την έπανάστασιν έντός τοΰ 
Τιτοϊστικοΰ πλαισίου. ’Ή  αν ήθελε καί άύτός νά έξέλθη τοΰ Κομμουνιστικού πλαι
σίου νά τεθή έπί κεφαλής τής έπαναστάσεως καί νά ύψώση τό άνάστημά του έναντι 
των Ρώσων, συνταυτίζων τήν τύχην του μέ την έπανάστασιν !

’Έτσι θά έκαμνε κ ά θ ε  ή γ έ τ η ς  ά λ η θ ι ν ό ς .  Αύτός έπρεπε νά άποφα- 
σίση μέχρι ποιου σημείου θά προχωρήση.

Άντιθέτως προσεπάθει νά συμβιβάση τά άσυμβίβαστα, ήρχισε τά παζαρεύ- 
ματα καί παρεκάλει τούς Ρώσους νά δεχθοΰν τά αιτήματα των ’Επαναστατών καί 
τούς έπαναστάτας νά δεχθοΰν τάς άξιώσεις τών Ρώσων ! ’Έλαβε θέσιν μ ε σ ο λα - 
β η τ ο ΰ, ό χ ι  ή γ έ τ ο υ Ι ' Ο  ρόλος αύτός ύπήρξεν καταστρεπτικός τής έπανα
στάσεως, διότι ή παρουσία του ήμπόδισεν ένδεχομένως καί τήν άνάδειξιν άλλης ού- 
σιαστικής καί ικανής ήγεσίας αύτής. 'Η έπανάστασις έκρεμάσθηκε άπό τον Νάγκυ 
καί αύτός έφάνη ά ν ά ξ ι ο ς αύτής. Καί έφ’ όσον ούδείς κατηύθυνεν τον λαόν, 
ούτος ήκολούθησε τάς ύπαγορεύσεις τής ψυχής του ! 'Η μαζα δέν βουλεύεται, κινεί
ται ύποσυνειδήτως, ένστικτωδώς, Par intuition (όταν δέν κατευθύνεται άπό ηγε
σίαν) ή παρασύρεται άπό δημαγωγούς. Καί ή ψυχή της ήτο έ θ ν ι κ ι σ τ ι κ ή .  
’Απογοητευθεΐσα άπό τον Νάγκυ, πήρε στο στόμα της τό όνομα ένός νεκροΰ, τό 
όνομα τοΰ έθνικοΰ ήρωος τής Ούγγαρίας, τοΰ δημοδιδασκάλου Κοσσούθ, έμβλη
μα τών έθνικών ιδεωδών του, έτρεξε στον άνδριάντα του καί ώρκίσθη εις τό όνο
μά του νά άγωνισθή ύπέρ τής έλευθερίας τοΰ Ούγγρικοΰ ’Έθνους πλέον! Ά λλ’ ό 
Κοσσούθ ήτο άψυχος άνδριάς. Ένέπνεε μέν τούς έπαναστάτας, δέν ήδύνατο όμως νά 
κατευθύνη τον αγώνα των. Τοπικοί ήγέται κατηύθυνον κατά τό δοκοΰν αύτοΐς, σύμ
φωνα μέ τάς έμπνεύσεις τής στιγμής, τάς διαφόρους εστίας τής έπαναστάσεως.

Τό αδιαμφισβήτητον γεγονός, οτι ή Ούγγρική έπανάστασις δ έ ν  ε ΐ χ ε ν  
η γ ε σ ί α ν ,  αποτελεί συντριπτικόν έπιχείρημα κατά τών ισχυρισμών τοΰ Κρεμλί- 
νου περί «άντικομμουνιστικών άντιδραστικών στοιχείων», άτινα τάχα ύπεκίνησαν 
αύτήν. Έάν ύπήρχε σ υ ν ω μ ο σ ί α  τοιούτων στοιχείων κατά τοΰ Κομμου
νιστικού καθεστώτος θά ύπήρχεν καί ηγεσία τής Έπαναστάσεως, έστω έκ τών πα
λαιών πολιτικών ή οπαδών τοΰ Ναυάρχου Χόρτυ, θά ύπήρχεν έ π α ν α σ τ α τ ι -
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κ ό ν  ε π ι τ ε λ ε ί ο  ν, σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ν  σ χ έ δ ι ο ν  τ ή ς  έ π α ν α σ τ  ά
σ ε  ω ς καί έπί πλέον κ ά π ο ι α  β ο ή θ ε ι α  έ ξ ω θ ε ν  τοϋ παραπετάσματος, 
την οποίαν θά έξησφάλιζεν κατά ένα τρόπον ή τοιαύτη ήγεσία. Διότι είναι βέβαιον, 
δτι ο ύ δ ε μ ί α  ά π ο λ ύ τ ω ς  β ο ή θ ε ι α  έ δ ό θ η  εις τήν Ουγγρικήν έπανά- 
στασιν έκ του Δυτικοϋ Κόσμου, είτε διότι οδτος αΐφνιδιάσθη έξ αύτής καί δέν ήτο 
παρεσκευασμένος διά νά παράσχη τήν βοήθειαν ταύτην, είτε διότι δέν ήθέλησε νά 
τήν παράσχη διά νά μή προκαλέση ένδεχομένως γενικωτέραν σύρραξιν, είτε διότι 
έχάλασαν τά πάντα οί Άγγλογάλλοι έπεμβάντες εις τό Σουέζ!

Καί ή έπανάστασις έξελθοϋσα πλέον τοϋ Κομμουνιστικού πλαισίου έγκατέ- 
λειψε τά άντισταλινικά καί Δημοκρατικά συνθήματα καί υιοθέτησε έ θ ν ι κ ι σ τ ι -  
κά,  ά ν τ ι ρ ω σ ι κ ά ,  ά ν τ ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ά .

—Νά φύγουν οί Ρώσοι από τήν Ουγγαρίαν.
—Νά κηρυχθή ούδετέρα χώρα ή Ουγγαρία!
—Έκλογάς μέ πολλά κόμματα (φυσικά καί τά έθνικιστικά καί όχι μόνον τό 

Κομμουνιστικόν), δπερ έσήμαινεν, οτι θά έψηφίζοντο τά έθνικιστικά. Καί έν τέλει! 
S.O.S. προς τούς Δυτικούς, προς τον Ο.Η.Ε.!

Οί Ρώσοι έχαναν τήν Ουγγαρίαν. Αυτή ήθελε ν ά έ ξ έ λ θ η  τ ο ϋ  π α ρ α 
π ε τ ά σ μ α τ ο ς !  Οί Ούγγροι έν τώ συνόλω των «έξέλεγον τήν έλευθερίαν», δπως 
ό Κραφτσέντο έγκαταλείποντας τον «Κομμουνιστικόν παράδεισον»!

Ά λλ’ οί Ρώσοι Κομμουνισταί δ έ ν  ή θ ε λ ο ν  ν ά  χ ά σ ο υ ν  τήν Ουγγρι
κήν πεδιάδα, τήν Ουγγαρίαν, ώς στρατηγικήν θέσιν, τον έλεγχον τοϋ μέσου ροΰ τοϋ 
Δουνάβεως, καί προ παντός δέν ήθελον νά άρχίση τό ξέφτισμα τοϋ παραπετάσματος, 
διότι τό παράδειγμα τοϋ Ούγγρικοΰ λαοΰ θά ήκολούθουν άσφαλώς καί οί άλλοι δο
ρυφόροι λαοί, αλλά πιθανώτατα έν συνεχεία κ α ί  α ύ τ ό ς  ό Ρ ω σ ι κ ό ς !  Καί 
διετάχθησαν τά τάνκς νά έρυθροβάψουν καί πάλιν τήν άποχρωματισθεΐσαν έκ της 
Κομμουνιστικής έρυθρότητός της Ουγγαρίαν, μέ τό αίμα τοϋ λαοΰ της τήν φοράν 
ταύτην! ’Αλλά τό χυνόμενον αίμα δ έ ν  ε ί ν α ι  χ ρ ω σ τ ι κ ή  ο ύ σ ί α .  Είναι 
έρυθρόν, έφ’,δσον'χύνεται. ’Έπειτα μ α υ ρ ί ζ ε ι .  Καί έμαύρισε οΰτω τάς ψυχάς τών Ούγ
γρων, τό δέ μαΰρον αύτό χρώμα σ κ ο τ ί ζ ε ι  σήμερον καί τάς ψυχάς δλων τών ύπό 
τό Κομμουνιστικόν πέλμα λαών, κ α ί  ά κ ό μ η  π ο λ λ ώ  ν.,.Κ ο μ μ ο υ ν ι
σ τ ώ ν  !

Πιθανόν ή Ουγγρική έπανάστασις νά έπνίγη εις τό αίμα. Έν τοσούτω δέν πα- 
ραδεχόμεθα, δτι τό έκτελεσθέν προ τών έκπληκτων όμμάτων τής άνθρωπότητος 
Ουγγρικόν δράμα έληξεν. Ή  έρυθρά αίματοβαφής αύλαία έπεσεν έπί μιας πρά- 
ξεως. Έ πεται συνέχεια. Κατεκτήθη άπό τούς Ρώσους Κομμουνιστάς τό Ουγγρικόν 
έδαφος. Ά λλ’ ό Κομμουνισμός γνωρίζει, δτι ή κατάκτησις έδαφών δ έ ν  ά ρ κ ε ΐ  
διά νά κατακτηθή διά λογαριασμόν του μία χώρα. ’Απαιτείται καί ή κ α τ ά κ τ η -  
σ ι ς  τ ο ϋ  π ν ε ύ μ α τ ο ς  κ α ί  τ ή ς ψ υ χ ή ς τ ο ΰ λ α ο ΰ  τής έδαφικώς 
κατακτηθείσης χώρας. Ό  δέ Κομμουνισμός κατέλαβε μέν τήν Ουγγαρίαν, έχασεν 
δμως τήν ψυχήν καί αυτών τών ολίγων Ούγγρων Κομμουνιστών, πλεΐστοι τών οποίων 
καί έπολέμησαν εις τά οδοφράγματα τής έπαναστάσεως, δπως καί δλοι οί στρατιώται 
τοϋ τέως Ούγγρικοΰ Έρυθροΰ Στρατοΰ, ό μ ο ΰ μ ε τ ά  τ ώ ν  α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  
τ ω ν !  ’Έχασε άκόμη καί τάς ψυχάς χιλιάδων Κομμουνιστών, τόσον έντός τοϋ πα
ραπετάσματος, δ σ ο ν  κ α ί  έ κ τ ο ς  α ύ τ ο ΰ .  Σήμερα Κομμουνιστής δέν δύ- 
ναται νά είναι κανείς τίμιος άνθρωπος, έ κ τ ο ς  έ ά ν  ε ί ν α ι  τ υ χ ο δ ι ώ κ τ η ς  
συνδέων προσωπικά αύτοΰ συμφέροντα μέ τον Κομμουνισμόν, άλλά καί αύτός προ
σποιείται δτι είναι Κομμουνιστής, μή πιστεύων κατ’ ουσίαν ε ι ς  τ ί π ο τ ε !

5. Ή δεύτερα πραξις τοϋ δράματος
Εΐσήλθομεν ήδη εις τήν δευτέραν πράξιν τοϋ δράματος. Ή  Κυβέρνησις Καντάρ, 

Κυβέρνησις υποχείριος τών Ρώσων, θά άκολουθήση άσφαλώς τήν δ ι τ τ ή ν  γ ν ω -
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σ τ ή ν  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ν  π ο λ ι τ ι κ ή ν .  'Υποχωρήσεις άνώδυνοι, 
υποσχέσεις μόνον σοβαρών υποχωρήσεων, μειδιάματα, υποκρισία!, ήθοποιία, θεα- 
ματικαί χειρονομία! καί προπαγάνδα, ό σ ο ν  ά φ ο ρ α  τ ά ς  μ ά ζ α ς .  Πολιτική 
κατευνασμού, εΐρηνεύσεως, θά έλέγομεν εις τήν Ελλάδα, ψυχία οικονομικών παρο
χών. Δαψιλείς παροχαί εις τούς έχοντας επιρροήν έπί της λαϊκής μάζης, έάν δε- 
χθώσιν να γίνουν όργανα τής Κομμουνιστικής πολιτικής έν Ουγγαρία.

’Εκκαθαρίσεις, πλήγματα άνηλεή κατά τών δυσήνιων ήγετών τής μάζης 
άμεσα ή έμμεσα, κατά τάς περιστάσεις καί τά πρόσωπα. ’Ήδη διετάχθη ή έκκαθά- 
ρισις τών άξιωματικών τοϋ τέως Έρυθροΰ Ούγγρικοϋ Στρατού, πού έτάχθη παρά το 
πλευρον τοϋ έπαναστατήσαντος λαοϋ! Τό ίδιον θά γίνη μέ τούς ήγέτας τών Ούγγρι- 
κών ’Εργατικών συνδικάτων. Έκτοπισμοί νεολαίας έχουν γίνει ήδη καί άσφαλώς θά 
άκολουθήσουν ν έ α  κ α ρ α β ά ν ι α  δ ι ά  Σ ι β η ρ ί α ν ,  πρύς άναπλήρωσιν τών 
έκεΐ άποθνησκόντων σκλάβων τής δουλειάς εις τά ορυχεία καί μεταλλεία. Ταϋτα 
παρά τήν δοθεΐσαν ήδη προς κατευνασμόν τής λαϊκής μάζης ύπόσχεσιν, ότι «ούδείς 
τών μετασχόντων τής έπαναστάσεως θά θιγή !» Φυσικά ή άσκησις μιας τοιαύτης 
πολιτικής θά έπηρεασθή σοβαρώς άπο τήν εις το Κρεμλΐνον έπικράτησιν τών Σταλι
νικών ή Άντισταλινικών, αν καί, ήμεΐς τούλάχιστον παραδεχόμεθα ήδη, ότι ε π ι 
κ ρ α τ ο ύ ν  ή δ η  οί  Σ τ α λ ι ν ι κ ο ί ,  έφ’ όσον οί Στρατιωτικοί έρριψαν το 
βάρος των εις τήν πλάστιγγα ύπέρ αυτών.

' Η εις ταϋτα πάντα άντίδρασις τής λαϊκής μάζης δ ε ν  δ ύ ν α τ α ι ν ά  
ε ί ν α ι  σ ο β α ρ ά ,  τοσούτω μάλλον καθόσον ή Ούγγαρία κεϊται εις έρείπια, ή 
πείνα μαστίζει τον λαόν, αί μάζαι είναι έξηθλιωμέναι καί έκαστος θά έπιδοθή κατ’ 
άνάγκην, προς το παρόν τούλάχιστον, εις τήν ιδίαν αύτοΰ περισυλλογήν προς έπι- 
βίωσιν.

’Εάν άλλα γεγονότα, είτε εντός τοϋ παραπετάσματος, είτε εκτός αύτοΰ, πάν
τως έ ξ ω ο υ γ γ ρ ι κ ά ,  δεν επηρεάσουν τήν έν Ούγγαρία κατάστασιν, πρέπει νά 
παραδεχθώμεν, ότι τό μαρτύριον τοϋ Ούγγρικοϋ λαοϋ θά συνεχισθή έπί μίαν άκαθό- 
ριστον περίοδον χρόνου, διότι άσφαλώς δέν πρέπει νά άναμένωμεν έπίλυσιν τοϋ προ
βλήματος έκ τής γενομένης εις τον Ο.Η.Ε. προσφυγής τοϋ ’Ίμρε Νάγκυ, ώς Πρω
θυπουργού ! Ούτε ή Ούγγαρία είναι Σουέζ, οΰτε ή Ρωσία Άγγλογαλλία, ούτε τό 
«Φόρρεσταλ» καί τό «Μισοΰρι» δύνανται νά πλεόσουν εις τον Δούναβιν, οΰτε ή δια
μάχη τών δύο κόσμων δύναται νά μετατεθή αμέσως είς τήν καρδιάν τής Ευρώπης, 
ά ν ε υ  γ ε ν ι κ ή ς  σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς .  Οίδέ  μεγάλοι ιθύνοντες τοϋ Δυτικοΰ Κό
σμου θά μείνουν κατ’ άνάγκην ά π α θ ε ΐ ς  θ ε α τ α ί  τ ρ α γ ι κ ώ ν  γ ε γ ο ν ό 
τ ω ν ,  π ρ ό ς  π ρ ό λ η ψ ι ν  τ ρ α γ ί κ ω τ έ ρ ω ν !

( Συνεχίζεται)
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Είναι, φυσικόν κάθε έξέλιξις νά δημιουργέ προβλήματα. Καί βασικό προσόν, 
στη Διοίκηση ένός τόπου καί στην ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι νά προβλέπη τα 
προβλήματα πού δημιουργοϋνται άπό τις διάφορες εξελίξεις καί νά προσαρμόζη 
προς αυτές τις γενικές καί ειδικές συνθήκες της ζωής.

Δέν πρέπει ν’ άφήνουμε ποτέ νά φτάνουν τά διάφορα προβλήματα πού .ή έξέ- 
λιξι παρουσιάζει, σέ οξύτητα καί τότε νά προσπαθούμε νά τ ’ άντιμετωπίσουμε σπα
σμωδικά, γιατί τ ’ άποτελέσματα δέν μπορούν νά είναι πλήρη καί άπολύτως θε
τικά.

Κάτι παρόμοιο συνέβη μέ την τεράστια έξέλιξι των μέσων συγκοινωνίας,
τ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  δ η λ α δ ή  
τ ω ν  ο χ η μ ά τ ω ν .

Ό  πρωτόγονος τροχός τής βοϊδάμα
ξας (τού αραμπά) έγινε γρήγορα άκτι- 
νωτός τροχός, έγινε καουτσούκ καί τά 
τετράποδα άλογα έγιναν άστραπιαίως μη
χανές, μοτέρ, πού ή δύναμί τους μετριέ
ται μέ την πολλαπλασία δύναμι των άλο
γων, μά ή ταχύτης των ξεπερνά τά όρια 
πού μπορούσε νά φαντασθή κανείς.

"Ετσι στήν τελευταία 25ετία δημιουρ- 
γεΐται σ’ όλα τά κράτη κυκλοφοριακό 
πρόβλημα μέ όλα τά επακόλουθα.

« Ο ύ δ έ ν  κ α κ ό ν ά μ ι γ έ ς κ α -  
λ ο ΰ», μάς έλεγαν οΐ σοφοί τής άρχαιό- 
τητος, άλλά στήν εποχή μας πρέπει νά 
λέμε δτι καί «ο ύ δέ ν κ α λ ό ν  α μ ι γ έ ς  
κ α κ ό  ύ».

Εξουδετερώσαμε βέβαια τις άποστά- 
σεις, κατακτήσαμε καί έδαμάσαμε μέ 
τό αυτοκίνητο καί τά άλλα μεταφορικά 
μέσα τη γή καί την ουρανό άκόμα, άλλά 
δημιουργήσαμε καί χιλιάδες άναπήρους 
καί εκατοντάδες τάφους, άπό τά θύματα 
των τροχών. Αυτό είναι τό τραγικό άλλά 
καί τρομερό πρόβλημα πού άνέκυψε άπό 
τήν τεράστια καί αλματώδη άνάπτυξι τού 
αυτοκινήτου. Καί δσο πιο γρήγορα άντι- 
μετωπίσθη τό πρόβλημα αύτό, τόσο πιο 
λίγες ύπήρξαν οΐ θυσίες στο Μολώχ των 
τροχών.

Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν, νά 
πρόβλημα τής κυκλοφορίας τών οχημάτων κ

Οί τροχονόμοι έχουν άδιάβροχο για  τό 
χειμώνα. Ή  μπόρα όμως ξέσπασε ξαφνι
κά καί μία ευγενική κυρία προσφέρει τήν 
όμπρέλλα της στον δημοφιλέστατο τροχο
νόμο, γιά  νά προφυλαχθή μέχρις δτου τοϋ 
φέρουν οί συνάδελφοί του τό άδιάβροχο.

εξετάζουμε συνεχώς τό πολύπλευρο αύτό 
αί τών πεζών καί νά έκθέτουμε μέ εΐλικρί-
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νεια καί άκρίβεια τή κατάστασι, ώστε νά μπορέσουμε κάτι καλύτερο νά πετύχουμε.
Θ’ αρχίσω λοιπόν νά εξετάζω σέ μια σειρά σχετικών μέ τήν τροχαία κίνησι 

άρθρων καί άπό ένα ζήτημα πού άφορα τήν κυκλοφορία των οχημάτων καί πεζών καί, 
ας μου έπιτραπή, νά κάμω καί λίγο τό... δάσκαλο, δπου χρειάζεται.

Το θέμα μου γιά σήμερα είναι :
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΤ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ό σωφέρ δηλαδή. Ό  άνθρωπος 

λοιπόν αυτός, πού είτε ως έπαγγελματίας, εϊτε ώς ερασιτέχνης μπαίνει σ’ ένα 
αύτοκίνητο, ξεφεύγει άπό τό κύκλο των άλλων θνητών, άπό τό κύκλον τών πεζών. 
Δηλαδή, γίνεται χωρίς νά τό θέλη ό πτερωτός πήγασος τής μυθολογίας, στέκει ψη
λότερα άπό τούς κοινούς διαβάτες, τούς κυττάζει πολλές φορές σάν κουνούπια, σάν 
μυρμήγκια κ ι’ αν τύχη νά πάθη καί άπό την άσθένεια του ιλίγγου τής ταχύτητος, 
τότε γίνεται σίφουνας καί άλλοίμονο σ’ δσους βρεθούν μπροστά του. Ό  χ ά ρ ο ς  
δέν είναι τίποτα μπροστά στο σωφέρ πού τρέχει 60, 80, 100 καί 120 χιλιόμετρα 
τήν ώρα.

Γι’ αύτό λοιπόν πρώτα-πρώτα πρέπει νά πετύχουμε, ώστε ό οδηγός τού αύτο- 
κινήτου νά μ έ ν η  ά ν θ ρ ω π ο ς  δ τ α ν  ό δ η γ ή  τ ό  α υ τ ο κ ί ν η τ ο ,  δπως 
άκριβώς είναι άνθρωπος, δταν δέν βρίσκεται μέσα στο αύτοκίνητο!

’Ά ς μή μέ κατηγορήσουν οΐ συνάδελφοί μου οδηγοί, γιατί κι’ εγώ είμαι οδηγός. 
Αυτά πού λέγω είναι άλήθειες καί πρέπει, δπως είπαμε, νά λέμε τήν άλήθεια γιά 
νά λύσουμε τό πρόβλημα τής κυκλοφορίας.

Πρέπει λοιπόν άγαπητοί μου συνάδελφοι οδηγοί νά ομολογήσουμε μερικά 
πράγματα γιά τά όποια μπορεί νά μή φταίμε έξ ολοκλήρου καί μείς.

Καί πρώτον : Είναι γνωστόν, δτι στήν 'Ελλάδα δέν έχουμε καμμία
έπίσημη Κρατική Σχολή οδηγών, δπου νά γίνεται συστηματική έκπαίδευσι καί 
εξετάσεις ώστε νά έξακριβώνεται σέ κάθε στιγμή ή ικανότητα τών οδηγών καί 
ή προσαρμογή τους προς τις δημιουργούμενες εξελίξεις καί τήν πρόοδο τού αυτο
κινήτου.

Αύτό είναι μιά μεγάλη έλλειψι πού ζημιώνει τήν κυκλοφορία πολύ, γιατί οί 
οδηγοί έχοντας άτελή έκπαίδευσι, δχι μόνο δέν συμμορφώνονται προς τις οδηγίες 
περί κυκλοφορίας, άλλά καί άποτελοΰν κίνδυνο γιά τον έαυτό τους καί γιά τούς δια
βάτες, έκτος τής άνωμαλίας πού προκαλοΰν σέ κάθε περίπτωσι.

’Εάν ύπήρχε μιά τέτοια Σχολή, θά εξανάγκαζε τούς οδηγούς νά μελετούν 
διαρκώς καί νά πιστεύουν δτι ή πλήρης συμμόρφωσί τους προς τις διατάξεις 
καί τούς κανόνες τής κυκλοφορίας, εξυπηρετεί κατά πρώτο λόγο αύτούς καί έν 
συνεχεία τό κοινό, γιατί ό ρυθμός στήν κυκλοφορία τών οχημάτων συντελεί στή 
πρόληψι τών δυστυχημάτων, στήν άνετη καί άσφαλή κίνησι οχημάτων καί πεζών 
καί στήν εύπρεπή καί πολιτισμένη έμφάνιση τής πρωτευούσης τής Ελλάδος.

Δεύτερον. 'Ένας μεγάλος αριθμός οδηγών αυτοκινήτων", στερούνται καί τής 
στοιχειώδους άγωγής, ώς άτομα καί ώς έπαγγελματίες. Γιαυτό άκριβώς άκούγονται 
συχνά διάφοροι χαρακτηρισμοί βαρύτατοι γιά τούς οδηγούς. Χρειάζεται λοιπόν μιά 
επίμονη προσπάθεια διαπαιδαγωγήσεως τών οδηγών. Καί τούτο είναι έργο τού 
Σχολείου οδηγών, άλλά καί τών Συλλόγων καί Σωματείων τών αυτοκινητιστών.

'Υπάρχουν οδηγοί, πού άπό άπόψεως έμφανίσεως καί έξυπηρετήσεως τού 
κοινού είναι πρότυπα. 'Υπάρχουν δμως καί οδηγοί, οί όποιο!· άδιαφορώντας γιά τούς 
πελάτες των, συμπεριφέρονται καί χυδαιολογούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά προ
καλοΰν τήν άγανάκτησι τών πολιτών, πολλές φορές μάλιστα χωρίς νά ύπάρχη 
καμμιά άφορμή'.

Σκέφθηκα κάποτε δταν ήμουν Διοικητής τής Ύποδ/νσεως Τροχαίας Κινήσεως 
’Αθηνών ν’ άποθανατίσω μερικούς διαλόγους οδηγών, μέ εΐδική'μαγνητοφώνησι πού 
θά έγίνετο χωρίς νά τό άντιληφθοΰν οί οδηγοί. Κατόπιν θά καλοΰσα τούς ίδιους
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τούς οδηγούς, παρουσία των συναδέλφων των ν’ άκούσουν τή φωνή τους καί τα 
λόγια τους. Είμαι βέβαιος δτι θά έντρέποντο καί ίσως να έδιορθώνοντο.

Δεν είναι καθόλου δύσκολο πράγμα νά είναι κανείς εύγενικός, καλόκαρδος, 
άγαθός, γιατί την αγαθότητα, τήν ευγένεια καί την καλωσύνη μπορεί νά τήν έκδη- 
λώση καί κείνος πού δεν ξέρει πολλά γράμματα καί κείνος πού έζησε στο χωριό.

Κανόνες τροχαίας
Τώρα θά ήθελα νά θυμήσω στούς συναδέλφους μου οδηγούς αυτοκινήτων, 

μερικούς κανόνας τροχαίας, πού φαίνεται δτι επειδή είναι πολύ άπλοι δέν τηρούνται 
συχνά, μέ τραγικά πολλές φορές άποτελέσματα.

—Μη ξεχνάτε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι πώς δταν τρέχετε πολύ, φθάνετε

αργά στον προορισμό σας, γιατί σίγουρα κάτι θά πάθετε, πού εύχομαι νά μη είναι 
σοβαρό.

— Μη προσπαθείτε νά προσπερνάτε, χωρίς άπόλυτη ανάγκη, τό αύτοκίνητο 
πού προπορεύεται, γιατί στις περιπτώσεις αύτές παραφυλάει ό κίνδυνος της συγ- 
κρούσεως.

— Νά μη σταθμεύετε στις γωνίες των δρόμων, γιατί εμποδίζετε τά άλλα οχή
ματα καί άποκλείετε τις διαβάσεις των πεζών.

— Πολλοί καπνίζετε δταν όδηγήτε. Αύτό είναι επικίνδυνο καί αν εΐσθε έπαγ- 
γελματίες, δέν είναι εύγενικό γιά,τούς πελάτες σας.

— Στά πολυσύχναστα μέρη νά έχετε ορθάνοιχτα τά μάτια σας καί ή προσοχή 
σας νά είναι στραμμένη προς δλα τά σημεία.

—Μην άνάβετε τούς μεγάλους φακούς τή νύχτα, γιατί μπορεί νά κάμετε ζημιά, 
τυφλώνοντας τούς συναδέλφους σας πού έρχονται άντίθετα καί τούς διαβάτες.

— Μή ξεχνάτε δτι τό προηγούμενο αύτοκίνητο, μπορεί νά σταθμεύση άπό- 
τομα άπό μιά δικαιολογημένη αφορμή. Γι’ αύτό άκριβώς πρέπει πάντοτε νά τηρήτε 
τή κανονική άπόστασι άπ’ αύτό, ώστε νά μή γίνωνται συγκρούσεις.

— Τέλος σκεφθήτε τούς πεζούς, μέσα στούς οποίους κυκλοφορούν συγγενείς, 
ίσως καί τά παιδιά σας. Διευκολύνατέ τους. ’Ιδιαίτερα δέ πρέπει νά διευκολύνετε 
τούς αναπήρους, τούς γέρους καί τά μικρά παιδιά.
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Προ ολίγων ετών όταν υπηρετούσα ώς Διοικητής τής'Υποδ/νσεως Τροχαίας 
Κινήσεως ’Αθηνών, έπέτυχα την έκτύπωσι καί την διανομή δωρεάν στους οδη
γούς καί τούς πεζούς ενός εικονογραφημένου λευκώματος άπό 50 σελίδες μέ τον 
τίτλο: «Προστασία τής ζωής τώ ν Πεζών καί ’Ασφάλεια  Κυκλοφορίας Αύτο- 
» κινητών». Στο τμήμα πού πραγματεύεται τούς κανονισμούς πορείας, ωσάν πρόλο
γος, έχουν διατεθή τρεις σελίδες μέ χτυπητά παραγγέλματα καί εικόνες. Στήν πρώτη 
σελίδα γράφονται τά έξης :

(('Οδηγοί, μή λησμονείτε ότι τά δυστυχήματα γίνονται συνήθως από : Ά -  
» προσεξία, ανυπομονησία, ριψοκίνδυνη όδήγησι, άγνοια τών κανονισμών της τρο- 
» χαίας καί έλλειψι άρκετής πείρας στήν όδήγησι».

’Ακολουθεί δεύτερη σελίδα, μέ το σκίτσο ένος άστυφύλακος τής τροχαίας 
πού κρατεί μέ το άριστερό του χέρι το πτώμα ένος παιδιού καί μέ το δεξί, δείχνει 
τον άγνωστο οδηγό, στον όποιον λέει :

«'Οδηγέ, βλέπεις τό άψυχο κορμί τού νέου αύτοΰ; Είναι το θύμα τών τροχών 
» τού αυτοκινήτου σου. ’Εσύ είσαι ό υπαίτιος γιατί ώδηγοΰσες άπρόσεκτα, άνυπόμονα, 
«νευρικά, ριψοκίνδυνα καί χωρίς νά γνωρίζης τούς κανονισμούς τής τροχαίας.

«Πρόσεχε λοιπόν καί μή βάφεις τήν άσφαλατο μέ αίμα, μήπροκαλείς θρήνους, 
» μή μεταβάλλεις τό όχημά σου σέ φονικό όργανο».

Καί στήν τρίτη σελίδα, κάτω άπό ένα σκίτσο τρομακτικής συγκρούσεως. γί-
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νεται μία έντονος έπίκλησις στούς οδηγούς μέ τά^άκόλουθα λόγια :
«'Οδηγοί αυτοκινήτων, μή^διακινδυνεύετε τή ζωή σας καί τή ζωή τών άλλων. 

»Τ ά δυστυχήματα μπορούν ν’ άποφευχθοΰν. ’Όχι συγκρούσεις, αίματα καί κατα- 
» στροφές. Οί τροχοί έγιναν γιά νά διευκολύνουν τον άνθρωπο καί όχι νά τού άφαι- 
» ρούν τή ζωή ή νά τον κάμουν άνάπηρο. ’Από σας τούς οδηγούς έξαρταται νά στα- 
» ματήσουν τά δυστυχήματα. ’Ακολουθείτε λοιπόν πάντοτε τις οδηγίες τής τροχαίας, 
» πού είναι βγαλμένες άπό τήν πείρα πολλών ετών».

’Επακολουθούν πολλές σελίδες μέ σκίτσα καί οδηγίες σχετικές μέ τούς κανο
νισμούς πορείας τών οχημάτων, μέ τούς όποιους καί θ’ άσχοληθοΰμε στις έπόμενες 
δημοσιεύσεις μας.

Κρίνω σκόπιμο νά έπαναλάβω μερικά γιά τό φρενάρισμα τών αυτοκινήτων 
καί τήν άπόστασι πού πρέπει νά κράτη ένα αύτοκίνητο, όταν τρέχη πίσω άπό 
άλλο.

Πάρα πολλά δυστυχήματα καί προ παντός συγκρούσεις, γίνονται άπό αύτοκί 
νητα, επειδή οί οδηγοί δέν γνωρίζουν ώρισμένα στοιχειώδη πράγματα, πού έχουν 
σχέσι μέ τό φρενάρισμα τών αύτοκινήτων...

Πρέπει λοιπόν κάθε όδήγός αυτοκινήτου νά έχη ύπ’ όψι του, οτι τά φρένα τού 
αύτοκινήτου έχουν άπόλυτο σχέσι μέ τήν ταχύτητά του, είναι δέ επιστημονικά 
βεβαιωμένο, ότι άπό τή στιγμή πού ό οδηγός τού αύτοκινήτου θά άντιληφθή ένα
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εμπόδιο, μέχρις ότου θέση εις κίνησιν τά φρένα, καί ακολούθως, μέχρις ότου στα
ματήσει τό αύτοκίνητο, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα, κατά τό όποιον τό αυτο
κίνητο διανύει μια ώρισμένη άπόστασι, πού βρίσκεται σέ άναλογία μέ την ταχύτητα 
του αύτοκινήτου.

’Έτσι άν τό αύτοκίνητο τρέχη μέ 40 χιλιόμετρα την ώρα, τότε θά διανύση 7 
μέτρα, άπό τη στιγμή πού ό οδηγός θ’ άντιληφθή τό εμπόδιο μέχρις ότου ά 
νά χρησιμοποιή τά φρένα του, καί άλλα 8 1/2 μέτρα, άπό τη στιγμή πού θά φρενάρη 
καί μέχρις ότου σταματήση τό αύτοκίνητο. Δηλαδή χρειάζεται άπόστασις άπό τό 
εμπόδιο τούλάχιστον 15 1/2 μέτρα γιά νά μή πέση επάνω σ’ αύτό, ,τό αυτοκίνητο 
πού θά τρέχη μέ 40 χιλιόμετρα τήν ώρα. "Οταν όμως ή ταχύτης τοϋ αυτοκινήτου 
είναι 80 χιλιόμετρα τήν ώρα, τότε θά διανύση 14 μέτρα, άπό τή στιγμή, πού ο 
οδηγός θ’ άντιληφθή τό έμπόδιο μέχρις ότου άρχίση νά φρενάρη καί άλλα 38 μέτρα 
άπό τή στιγμή πού θά φρενάρη, μέχρις ότου σταματήση τό αύτοκίνητο. Δηλαδή 
χρειάζεται άπόστασις άπό τό έμπόδιο 52 ολόκληρα μέτρα γιά νά μή πέση έπάνω του.

Τά δεδομένα αυτά είναι κανόνες φυσικοί της κινήσεως, τούς οποίους δέν 
μπορεί κανένας νά παραβιάση οπωσδήποτε, όσο καί άν είναι έπιδέξιος σωφέρ, 
καί όση έμπιστοσύνη καί άν έχη στον εαυτό του, γιατί, χωρίς άλλο θά τοϋ συμβή 
τό δυστύχημα, πού μπορεί νά τοϋ στοιχίση μόνον τις ζημίες τοϋ αυτοκινήτου, μπορεί 
όμως νά τοϋ στοιχίση καί κάτι περισσότερο, δηλαδή τήν ζωή του καί τή ζωή των 
διαβατών. Γι’ αύτό έχει γίνει δόγμα, 6τι δέν πρέπει ποτέ νά τρέχουν τά αυτοκίνητα 
μέσα στις πόλεις, γιατί άναγκαστικά θά κινήται τό ένα πλησίον στο άλλο καί δέν θά 
ύπάρχη ή άπαιτουμένη άπόστασις γιά τήν έγκαιρο στάθμευσι σέ περίπτωσι άπροό- 
πτου εμποδίου.

Βασικός λοιπόν κανών τής πορείας των οχημάτων είναι, ότι «πρέπει νά τη- 
ρήται ή κανονική άπόστασις στά κυκλοφοροϋντα αύτοκίνητα.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΕΚΘΕΣ1Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ 
ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τήν 14ην Μαρτίου θά τελεσθοΰν παρουσία τοϋ Βασιλέως τά εγκαίνια τής 
έκθέσεως έπί των αιτίων των οδικών δυστυχημάτων καί τοϋ όρθοΰ τρόπου κυ
κλοφορίας πεζών καί τροχοφόρων.

'Η άνωτέρω έκθεσις όργανοΰται έν τώ πλαισίφ τής «Έβδομάδος Τρο
χαίας» εις τήν αίθουσαν τής Η.Ε.Α.Π. τοϋ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 
σκοπός της δέ είναι ή διαφωτιστική προσπάθεια προς περιορισμόν τών αύτο- 
κινητικών δυστυχημάτων καί έπίτευξιν ομαλής κυκλοφορίας πεζών καί οχη
μάτων. ’Άλλαι εκδηλώσεις κατά τήν έβδομάδα αύτήν θά είναι ή προβολή ει
δικών φίλμς, ή διανομή διαφωτιστικών εντύπων καί ή διοργάνωσις διαλέξεων 
εις τά σχολεία, έργοστάσια κλπ. ύπό στελεχών τής Τροχαίας.



Μέσ’ στά νερά της Μεσογείου, 
ορθώνεται καμαρωτή, 
μια άλυσοδεμένη νήσος :
'Η Κύπρος ή Ελληνική!

*

Είναι βαρείες οί αλυσίδες 
πού ζώνουν το μικρό νησί.
Είναι οί πολιτισμένοι ’Ά γγλο ι! ! !  
Οί σύμμαχοί μας οί πιστοί! ! ! !

*

Μάταια οί Ά γγλοι τρομοκράτες 
να μας φοβίσουν προσπαθούν 
μέ άπαγχονισμούς, μέ φόνους, 
μ’ όσα άπ’ τα χέρια τους γπερναϋν...

*

'Ο Διγενής μέ τούς Κυπρίους 
μάχεται δίχως ν’ άνασάνη !
Κι’ ή ώρα της ’Ελευθερίας, 
δεν θά άργήση νά σημάνη!

*

Ό  ήλιος τής Δικαιοσύνης, 
στήν Κύπρο πάλι θ’ άνατείλη.
Καί στήν μητέρα μας Ελλάδα 
τήν άνακούφισι θά στείλη!

Γεώργιος Α. Κρακάκης 
μαθητής 11 έτών
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ΔΙΚΑΣΤΑΙ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ 
ΠΑΡ' ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ

'Υπό κ. Α . Γ Α ΡΔ ΙΚ Α , 'Υπαστυνόμου Α' 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
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15. —Δ ικαστικά μέτρα κατά τής καταδίκης.
16. —'Α ναγκαστικά μέσα  προς έκτέλεσιν των ποινών.

*
* *

12 . Διαδικασία διώξεως εγκλημάτων.
Εϊπομεν οτι πας τέλειος πολίτης ήδύνατο νά διώξη πάντα δστις εγκληματούσε 

καί τδ έγκλημά του προσέβαλλε άμ,έσως ή εμμέσως τά συμφέροντα τοϋ συνόλου 
ήτοι τής πόλεως.

Μετά την δίωξιν, ήτοι μετά την υποβολήν τής μηνύσεως ώς θά έλέγομεν σή
μερον, επακολουθούσε πρόσκλησις διώκοντος, διωκομένου καί μαρτύρων εις δημό
σιον τινά τόπον προς διεξαγωγήν τής δίκης, προ τής οποίας καί εις ώρισμένην 
ήμέραν ή έγγραφος καταγγελία, έφ’ ής έσημειοΰντο καί οί μάρτυρες, παρεδίδετο εις 
τον έχοντα τήν ήγεμονίαν τοϋ δικαστηρίου άρχοντα, δστις έξήταζεν αν ή κλήσις 
έγένετο κατά τούς προσήκοντας τύπους ή μήπως ό κατηγορούμενος είχε νά κάνη 
δικαίας ενστάσεις καί μετά ταΰτα ό αρχών προέβαινεν εις σχετικήν άνάκρισιν.

Προς διαπίστωσιν των γεγονότων οί διάδικοι διεβεβαίωναν τάς άξιώσεις των 
δι’ δρκου (δι’ άντωμοσίας ή διωμοσίας) δτι—ό μέν αληθή κατηγορήσειν‘—ο δέ άληθή 
άπολογήσεσθαι—Μετά ταΰτα άποφαίνοντο οί δικασταί, συλλεγομένων καί φυλασσο- 
μένων των άποδείξεων έντός έχίνου. (*)

Μεταξύ των άποδείξεων, πλήν των σχετικών μαρτυρικών καταθέσεων πα
ρόντων καί άπόντων μαρτύρων (= έκμαρτυρίαι), ώς καί τών τοιούτων τών δούλων 
έκατέρας μερίδος αίτινες άπεσπώντο διά βασάνου, συγκατελέγοντο καί τά χωρία 
τών νόμων δι’ έκάτερον μέρος άτινα έδει νά άναγνωρισθώσιν είς έπήκοον τών δι
καστών.

Οΰτω, γενικώς ή προπαρασκευή τής δίκης άπήτει πολλάκις πολύν χρόνον.
Εις τινας περιπτώσεις ιδιωτικών δικών έδει αί δίκαι νά διεξήγοντο έντος 30 

ήμερών άπο τής κλήσεως.
Ή  άνάκρισις ενίοτε ήδύνατο νά διακοπή άναλόγως τής θελήσεως τών δια- 

δίκων ή τών άρχόντων.
Είς τάς δίκας έκαστος τών διαδίκων κατέβαλε δικαστικά έξοδα, άνάλογα προς 

τήν έφεσιν τής έκάστοτε δίκης. Τά έν λόγω έξοδα έκαλοϋντο π ρ υ τ α ν ε ί α  καί 
ήσαν τρεις μέν δραχμαί δι’ ύποθέσεις άνω τών 100—1000 δραχ., 30 δέ διά ύποθέ- 
σεις 1.000—10.000 δραχ. Ωσαύτως : 1 ) ό καταδικαζόμενος κατέβαλλε καί τά δι
καστικά έξοδα τοϋ κερδίζοντος τήν δίκην καί 2) ό διώκων κατέβαλλε δραχμήν μίαν 
ώς δικαίωμα παραστάσεως :

«Ή  δέ παράστασις δραχμήν, ήν ό διώκων παρά διαιτητή προσεισέφερεν.
Πολυδ. Η. 39».

"Ετερα έξοδα ήσαν: 1) ή προκαταβολή ήτοι το άργύριον όπερ κατέβαλε ό 
διώκων ώς έγγύησιν τής δίκης καί το όποιον έφ’ όσον έκέρδιζεν ταύτην έλάμβανεν 
όπίσω καί 2) το παράβολον (ή παραβόλιον) όπερ προκατεβάλετο έπί εφέσεων.

(1) Έ χ ΐνος: Ά γγε ΐο ν πήλινον ή χαλκοΰν έντός τοϋ όποιου, σφραγιζομένου, έκλείετο ή 
δικογραφία πρός φύλαξιν.
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Εις τάς έν λόγω δίκας ό κατηγορούμενος προς διασφάλισήν της έμφανίσεώς 
του εις την δίκην ένίοτε κατέβαλλεν την λεγομένην διεγγύησιν.

Εις περίπτωσιν αύτοφώρου άδικήματος ό κατηγορούμενος έσύρετο πάραυτα 
εις ,τό Δικαστήριον.

Ή  ώς άνω διαδικασία άφορα τό δικαστήριον των ήλιαστών. 'Η διαδικασία 
των διαιτητών ήτο κάπως διάφορος καί των τεσσαράκοντα ετι περισσότερον διά
φορος.

13 . Τακτική ενώπιον τω ν δικαστηρίων.
Οί δικασταί κατά τήν ημέραν της δίκης προσεκάλουν τούς διαδίκους νά παρου- 

σιασθώσιν. Έάν ό κατηγορούμενος άπουσίαζεν άνευ άποχρώντος λόγου κατεδικά- 
ζετο έρήμην. Οί ένδιαφερόμενοι έκατέρωθεν ώφειλον νά ύποστηρίξωσι τάς άπόψεις 
των, ε’ίτε μόνοι, εΐτε μετά συνηγόρου ή διά γραπτών λόγων, οΰς πολλάκις έλάμβανον 
παρά λογογράφων ρητόρων.

Γενικώς κατά τήν δίκην οί κατηγορούμενοι προσεπάθουν νά διαγείρωσι τήν 
συμπάθειαν καί το έλεος τών δικαστών διά τών λόγων αυτών. Προς τον σκοπόν 
τούτον ούχί σπανίως παρελάμβανον έν τοΐς δικαστηρίοις τάς συζύγους καί τά τέκνα 
των.

Ό  χρόνος ομιλίας τών διαδίκων ήτο περιωρισμένος καί έμετράτο διά κλε
ψύδρας. ί1)

Μετά τάς έκατέρωθεν άγορεύσεις έπακολουθοΰσεν ή ψηφοφορία διά λευκών 
καί. μελαίνων ψήφων (2) (λευκαί υπέρ της άθωώσεως καί μέλαιναι υπέρ τής κατα
δίκης), εις περιπτώσεις ΐσοψηφίας ήθωοΰτο ό κατηγορούμενος.

'Η άπόφασις του δικαστηρίου έκοινοποιεΐτο υπό του άρχοντος. "Οταν ό δι
καστικός άγων ήτο τιμητός (3), τουτέστιν όταν έλαμβάνετο αυθαίρετος άπόφασις 
ή διότι ό νόμος δέν ώριζεν ποινήν ή διότι ή εκλογή μεταξύ δύο όριζομένων ποινών 
ή ή έκλογή της έπιβλητέας ποινής έπαφίετο εις τούς δικαστάς, ήκολούθει μετά τήν 
πρώτην καταδικαστικήν ψηφοφορίαν πράξις τίς, καθ’ ήν ό καταδικασθείς έξέφραζε 
τήν γνώμην του, ώς προς τό μέγεθος τής ποινής, μεθ’ ό οί δικασταί διά δευτέρας 
ψηφοφορίας άπεφαίνοντο έκ νέου περί τής έπιβλητέας τελικώς ποινής. Ούτως εις 
τήν δίκην του Σωκράτους οί δικασταί έδέχθησαν τό τίμημα του διώκοντος, τον 
θάνατον, καί ούχί τό άντιτίμημα του Σωκράτους, τήν έν ΙΙρυτανείω σίτησιν ή μνάν 
άργυρίου, ουδέ τό τών φίλων αυτού, τάς τριάκοντα μνας.

Κατά τήν προαναφερομένην ψηφοφορίαν, ήτις διεξήγετο έντός τής αιθούσης 
τού δικαστηρίου, έκαστος τών δικαστών έλάμβανε δύο ψήφους (μίαν λευκήν καί μίαν 
μέλαιναν) παρησία τών διαδίκων καί άπέρριπτεν τούτους μυστικώ τώ τρόπω τον 
μέν μέλαινα έντός άμφορέως χάλκινου, ούτινος καί οί περιεχόμενοι ψήφοι έδήλουν 
καί τήν άπόφασιν τών δικαστών (διό καί έλέγετο κ ύ ρ ι ο ς ) ,  τον δέ έτερον (λευκόν) 
έντός ξυλίνου άμφορέως.

’Επί περιπτώσεως φόνου οί πλησιέστεροι έκ τών συγγενών ύπεχρεοΰντο νά 
έμφανισθώσιν ώς κατήγοροι ένώπιον τού Βασιλέως, ένθα ή αρχή τής δίκης έγένετο 
διά τίνος ούτως είπεΐν προαποφάσεως, δι’ ής άπηγορεύετο ή παρουσία τού φονέος 
εί ς τούς δημοσίους καί ιερούς τόπους, μεθ’ ο διεξήγετο ύπό τού Βασιλέως έξέτασις 
προς καθορισμόν τού δικαστηρίου ύπό τού οποίου θά έξεδικάζετο τό έγκλημα (ό

(1) Κλεψύδρα. Χρονόμετρον δι’ ΰδατος, άποτελούμενον έκ κυλινδρικού ή χωνοειδούς μεταλ
λικού δοχείου βαθμολογημένον (όγκομετρημένον) μέ τό εΰρύ στόμιον πρός τά άνω καί φέρον αύλί- 
σκον .μετά στρόφιγγος εις τον πυθμένα πρός έκροήν της έντός αυτού χυθείσης προκαθωρισμένης 
ποσότητος ΰδατος.

(2) Ό  Πολυδεύκης είς τό ονομαστικόν αυτού Η' 16—17 γράφει, ότι τό πάλαι οί δικασταί 
της ηλιαίας μετεχειρίζοντο αντί ψήφων χοιρίνας (κοχλίας θαλάσσης), έπειτα δέ κατεσκεύασαν 
ψήφους έκ χαλκού. Πλήν τούτων μεταχειρίζοντο ώς ψήφους: α) λίθινους τοιούτους χρώματος λευ
κού καί μελαίνου καί β) κυάμους.

(3) ,Ό  άντίθετος τού τιμητοΰ άγώνος έκαλεϊτο άτίμητος, ήγουν όταν διά τήν δικαζομένην 
παράβασιν^ό νόμος 'προέβλεπεν έπ ’ ακριβώς τήν^έπιβλητέαν ποινήν.
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Α.ΓΤ. ή το δικαστήριον των Έφετών) καί μετά παρέλευσήν τεσσάρων μηνών εΐσή- 
γετο ή ύπόθεσις εις το δικαστήριον.

14. Έ πιβαλλόμεναι ποιναί.
Αί ύπό των δικαστηρίων έπιβαλλόμεναι ποιναί ήσαν δύο ειδών: Α) στερητικαί 

τής προσωπικής ελευθερίας καί Β ) ποιναί άποζημιώσεως, ήτοι αί ποιναί ήσαν τοιαΰ- 
ται, ώστε ό καταδικασθείς ώφειλε παθεΐν ή άποτίσαι. Τό παθεΐν περιελάμβανεν οχι 
μόνον την εις θάνατον καταδίκην ή την εις ειρκτήν τοιαύτην, άλλα καί την φυγήν 
καί τήν άτιμίαν.

Πλήν τών ώς άνω ποινών έπεβάλλοντο καί αί: 1) δήμευσις, 2) δουλεία, 3) 
φυλάκισις καί 4) χρηματική ποινή (=τίμημα). ’Ήδη θά έξετάσωμεν έκάστην ποινήν.

1) Θ ά ν α τ ο ς .  Ή  ποινή τοϋ θανάτου έπεβάλλετο εις τούς : α ) βλάπτοντας 
τήν πατρίδα, β) έπιθυμοϋντας τήν κατάλυσιν τοϋ δήμου, γ ) προδότας, δ) άπαρνου- 
μένους τήν πάτριον θρησκείαν καί άσεβοΰντας εις τά μυστήρια καί ε) έκ προμελέτης 
φονεύοντας.

Ή  έν λόγω ποινή ώς δημοσία τοιαύτη έξετελεΐτο διά πόσεως κώνειου ή κατα- 
κρημνισμοΰ εις τον βάραθρον, όστις περιγράφεται ύπό τών άρχαίων συγγραφέων 
ώς χάσμα φρεατώδες καί σκοτεινόν, όπισθεν τής Άκροπόλεως, χωρίς μέχρι σήμερον 
νά είναι γνωστόν ποΰ άκριβώς ήτο. Τοϋτο έλέγετο καί όρυγμα καί κόρακες «διά τό 
κοράκων είναι καταφύγιον. Σχολ. Άριστοφ. εις Πλούτ. στ 394».

Ό  δήμιος ό παραλαμβάνων καί ρίπτων εις αυτό τούς καταδίκους έλέγετο: ο 
έπί τώ όρύγματι.

’Α π ό σ π α σ μ α  ά π ο φ ά σ ε ω ς :  Τ ε θ ν α σ ι  π α ρ α δ ο θ έ ν τ ε ς τ ώ  
έ π ί τ ώ  ό ρ ύ γ μ α τ ι  ή δ ι ’ ά π ο τ υ μ π α ν ι σ μ ο ΰ .  'Ο δ ι ’ άποτυμπανισμοΰ 
θάνατος προυκαλεΐτο ώς άκολούθως: ό μελλοθάνατος προσεδένετο ύπτιος έπί σα- 
νίδος ή καί άπ’ ευθείας έπί τής γής καί έθανατώνετο κτυπούμενος διά τυμπάνου 
(είδος ροπάλου).

«'Υμείς δέ λαβόντες έν δικαστηρίω ώς άνδροφόνον όντα, θάνατον δικαίως κατα- 
ψηφισάμενοι, τώ δημίω παρέδοτε καί άπετυμπανίσθη. Λυσίας κατά Άγοράτου § 56».

’Ενταύθα δέον νά προσθέσωμεν ότι ό καταλαμβανόμενος έπ’ αύτοφώρω καί 
έν καιρώ νυκτός κλέπτων ή μοιχεύων, ήδύνατο νά φονευθή ύπό τών παθόντων έπί 
τόπου, χωρίς τοϋτο νά άπετέλει άδίκημα.

2) Ε ι ρ κ τ ή .  'Η ποινή τής ειρκτής έπεβάλλετο έπί ήσσονος άξίας έγκλη- 
μάτων.

3) Φ υ λ ά κ ι σ ι ς .  Ή  φυλάκισις (ή δεσμός) έκ τών όσων γνωρίζομεν δεν 
ήτο αύθύπαρκτος ποινή άλλ’ αΰτη έχρησίμευεν ή ώς καταναγκαστικόν μέτρον κατά 
τών δημοσίων ένοικιαστών καί άλλων καταδικασθέντων οφειλετών τοϋ δημοσίου 
ή προς έξασφάλισιν τοϋ κατηγορηθέντος καί καταδικασθέντος.

4 )  ’Α ε ι φ υ γ ί α  ή φ υ γ ή .  Ή  ποινή τής άειφυγίας (ή φυγής) έπεβάλ
λετο εις τούς έκτελέσαντας φόνον καί εις τούς άπρομελετήτως τραυματίσαντας. 
Διά τής άποφάσεως δι’ ής έπεβάλλετο ή έν λόγω ποινή ώρίζετο καί προθεσμία έντός 
τής όποιας ώφειλεν ό καταδικασθείς νά έγκαταλείψη τήν πόλιν, άλλως έφονεύετο 
άτιμωρητεί.

Εις τήν περίπτωσιν τών άπρομελετήτων τραυμάτων ή διάρκεια τής φυγής ήτο 
ένιαύσιος.

5) Δ ο υ λ ε ί α .  Ή  δουλεία έπεβάλλετο εις τούς παρεισφρύοντας εις τούς 
καταλόγους τών πολιτών, ώς καί εις έκείνους έκ τών μετοίκων οίτινες παρημέλουν 
τήν πληρωμήν τοϋ μετοικίου. (*)

6) Δ ή μ ε υ σ ι ς .  'Η ποινή τής δημεύσεως προσετίθετο προς έπαύξησιν 
άλλης βαρείας τιμωρίας π.χ. φυγής κλπ.

(1) Μετοίκιον—έτήσιος άτομικός φόρος εις 12 δρχ. τόν όποιον κατέβαλλον οί έν Άθήναις 
μέτοικοι, ήτοι οί έκ της ξένης προερχόμενοι κάτοικοι.
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7) ’Α τ ι μ ί α .  'Η άτιμία καθ’ έαυτήν έξεταζομένη δεν είναι άτιμασμός, 
άλλα στέρησις τινών ή απάντων των πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτή ώς ποινή έπε- 
βάλλετο: 1)είς χρεώστας τοΰ δημοσίου, ϊνα έκβιασθώσιν ούτοι εις πληρωμήν και 2) 
εις τούς καταδικαζομένους : α) επί κλοπή, β) έπί δωροδοκία, γ ) επί δειλία, δ) επί 
ψευδομαρτυρία, ε) έπί άσεβεία, στ) έπί άσώτεία, ζ ) έπί έξυβρίσει άρχοντος κλπ.

Ή  εις τούς χρεώστας τού δημοσίου έπιβαλλομένη άτιμία ώς τοιαύτη έκληρο- 
νομεΐτο καί εις τά τέκνα αυτών.

Ό  άτιμος έάν κατελαμβάνετο άσκών τά δικαιώματα άτινα είχεν άπολέσει, 
έτιμωρεΐτο αύστηρώς καί έστιν δτε καί μέ θάνατον.

Είς το οδτω περατούμενον θέμα τών ποινών δέον νά εϊπωμεν δτι ό έξοστρα- 
κισμός, δστις εΐσήχθη ύπό του Κλεισθένους, δστις καί πρώτος έξωστρακίσθη, δεν 
ήτο ποινή ούδέ δικαστική καταδίωξις, άλλα μέσον προληπτικόν άπομακρύνσεως τών 
κινδύνων χάριν της έλευθερίας του λαοΰ καί της γενικής ισονομίας, δθεν ήτο πολι
τικόν μέτρον τής άνωτάτης δυνάμεως τής Πολιτείας.

Είς τον έξοστρακισμόν περιέπεσαν οί μέγιστοι άνδρες τών ’Αθηνών, έως δτου 
ό ’Αλκιβιάδης κατώρθωσε, μετά τήν έξοστράκισιν τοΰ δημαγωγού 'Τπερβόλου, διά 
παντός νά καταλύση τήν οστρακοφορίαν.

15 . Δ ικαστικά μέτρα κατά τής καταδίκης.
Οί καταδικαζόμενοι κατά κανόνα έδει νά έξετέλουν τήν ποινήν των μή δυνά- 

μενοι νά χρησιμοποιήσωσιν ούδέν ένδικον μέσον. Μόνον οί καταδικαζόμενοι ύπό τών 
διαιτητών ήδύναντο νά άσκήσωσιν έφεσιν ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τών ήλιαστών. 
Κατά τών άποφάσεων τοΰ Α.Π. καί τοΰ δικαστηρίου τών Έφετών, ούδαμοΰ γίνεται 
μνεία έφέσεως. 'Ωσαύτως καί κατά τών άποφάσεων τών ήλιαστών ούδεμία ήδύνατο 
νά άσκηθή έφεσις.

Έν πάση περιπτώσει καταδίκη τις ήδύνατο νά μή έκτελεσθή καί νά καταστή 
άκυρος, δταν ό καταδικασθείς άπεδείκνυεν: α) δτι δεν προσεκλήθη είς τό δικα- 
στήριον, β) δτι ή άπουσία καίτοι άναίτιος δεν έλήφθη ύπ’ δψιν καί γ ) δτι ή κατα
δίκη του έστηρίχθη είς ψευδείς μάρτυρας.

16. ’Αναγκαστικά μέσα προς έκτέλεσιν τώ ν ποινών.
Προς έκτέλεσιν τών ποινών ειχον θεσπισθή καί ληφθή διάφορα μέσα. Οδτω 

αν ή έπιβληθεΐσα ποινή ήτο πρόστιμον ή άποζημίωσις καί ό καταδικασθείς δέν έτήρει 
τήν προθεσμίαν, ήτοι ήτο υπερήμερος, τότε έγίνετο κατάσχεσις τών ύπαρχόντων του 
άναλόγως ή έγένετο ή καλουμένη δίκη έξούλης.

«'Η  δέ τής έξούλης δίκη γίνεται δταν τις τον έκ τοΰ δημοσίου πριάμενον μή 
έα καρποΰσθαι ά έπρίατο, ή τον νικήσαντα ά ένίκησεν, άλλ’ ή έ'χοντα έκβάλλη ή 
σχεϊν κωλύση ή αύτδς ό οφλών ή άλλος ύπέρ αύτοΰ. Καί 
νημένος άμφισβητή κτήματος, ό δέ ώς ύποθήκνιν έ'χων,
Η'. 59».

Τήν έν λόγω δίκην έάν έχανεν ό υπερήμερος, τότε κατεδικάζετο νά πληρώση 
καί είς τήν πόλιν ποσον ’ίσον μέ το πρόστιμον ή τήν άποζημίωσιν.

Οί ξένοι έπί παρομοίων περιπτώσεων παρέμενον έν φυλακίσει έωσοΰ κατέ- 
βαλλον τήν οφειλήν των. "Απαντα τά άνωτέρω ΐσχυον έπί ιδιωτικών δικών.

’Επί δημοσίων δικών, δσοι κατεδικάζοντο ώς χρεώσται τοΰ δημοσίου, ώς 
έλέχθη, έγίνοντο άτιμοι καί έδει άλλοι τινές πολΐται εχοντες άπαντα τά πολιτικά 
των δικαιώματα νά έγγυηθώσιν ϊνα μή προφυλακισθώσιν.

Τέλος οί καταδικαζόμενοι είς θάνατον ή ειρκτήν παρεδίδοντο είς τούς ένδεκα. 
Ούτοι έξελέγοντο κατ’ έτος, είς πιθανώς έξ έκάστης φυλής μεθ’ ενός γραμματέως, 
καί ήσαν ύπεύθυνοι διά τήν έκτέλεσιν τών ποινών, έχοντες ύπό τήν διεύθυνσίν των 
τάς φυλακάς, ωσαύτως κατέγραφον τά άστυνομικά έγκλήματα καί ήδύναντο αύθάδεις 
έγκληματίας καί κακούργους ών τά έγκλήματα ήσαν φανερά καί άποδεδειγμένα ή 
όμολογούμενα νά τιμωρώσι παρ’ ευθύς. (Συνεχίζεται)

μήν καί εί ό μέν ώς έω- 
έξούλης ή δίκη. ΙΙολυδ.



(Συνέχεια !κ  τοϋ προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
ΠΕΡΙΛΗ ΨΕΙΣ
1. —Ά σχολ ία ι τοϋ  ’Αρχηγού.
2. —’Εκλογή τοϋ Α ρχηγόν.

** *
1 .  Ά σχο λ ία ι τοϋ Ά ρχηγοϋ.
Ή  άστυνομική υπηρεσία δεν έχει άνάγκην άπδ μεγάλον άριθμόν άξιωμα- 

τικών. Χρειάζεται λίγους άλλά εκλεκτούς. 'Ο ιδανικός άξιωματικος της ’Αστυνο
μίας πρέπει να είναι προικισμένος μέ ευστροφία πνεύματος δικηγόρου πρώτης κα
τηγορίας, μέ όργανωτικάς ικανότητας Υπηρεσιακού 'Υφυπουργού (Σ.Μ. διότι ή 
όργάνωσις ενός 'Υπουργείου είναι έ'ργον δικό του) καί τακτ οικογενειακού ιατρού 
έπαρχιακής πόλεως. Έάν είναι ’Αρχηγός ενός ’Αστυνομικού Σώματος (Chief 
Constable) εύθύνεται διά την διοίκησιν της δυνάμεώς του, διά τήν πλέον καλήν καί 
άποδοτικήν έκτέλεσιν των άστυνομικών καθηκόντων καί διά την παροχήν τής μεγα- 
λυτέρας δυνατής βοήθειας προς τό κοινόν, πού αύτός καί ή 'Υπηρεσία του υπηρετεί. 
Θά πρέπει συνεχώς νά προσαρμόζη τάς μεθόδους καταπολεμήσεως τού εγκλήματος 
προς τάς παρουσιαζομένας άπαιτήσεις των συνθηκών πού έπικρατοΰν είς ώρισμένον 
τομέα τής κοινωνικής ζωής. ’Έχει τήν εύθύνην διά τον έλεγχον τής κυκλοφορίας 
καί διά τον υπολογισμόν τών άπαιτουμένων δαπανών. Διά τάς τελευταίας αύτάς 
πρέπει νά πείση τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν (Σ.Μ. τό Όργανον τής Τοπικής Αύτο- 
διοικήσεως) καί νά έπιτύχη τήν έγκρισίν των. ’Επί πλέον, έποπτεύει τά μέτρα διοι
κητικής μερίμνης καί στεγάσεως διά τούς άνδρας του. Κατά κύριον λόγον, όμως 
εύθύνεται διά τήν τήρησιν τής τάξεως είς τήν περιοχήν τής άρμοδιότητός του.

Γενικώς κάθε άξιωματικος τής ’Αστυνομίας, πρέπει νά είναι είς θέσιν νά βοηθά 
καί νά συμβουλεύη τούς άμέσως υφισταμένους του δι’ οίονδήποτε άστυνομικόν θέμα, 
διά τό όποιον έχουν άνάγκην καθοδηγήσεως. Δεν είναι άρκετόν δι’ ένα άξιωματικόν, 
ιδιαιτέρως διά τον ’Αρχηγόν, νά διοική «άπό ψηλά» καί νά είναι τό υπεύθυνο «άδειο» 
πρόσωπο, πού κατέχει τήν κορυφή τής αστυνομικής πυραμίδος, μέ μόνη άπασχό- 
λησιν τήν λήψιν τυπικής άποφάσεως έπί τών ύποβαλλομένων εισηγήσεων τών ειδικών 
βοηθών του. Πρέπει νά είναι ό ίδιος ειδικός μέ πλήρη κατάρτισιν διά τά θέματα 
πού τόν άπασχολοΰν. "Ενας ’Αρχηγός, θά πρέπει νά δύναται νά δίδη κατευθύνσεις, 
π.χ. είς τούς ντέτεκτιβ πού απασχολούνται μέ μιά πολύπλοκη ύπόθεσιν, ή νά είναι 
είς θέσιν νά λύση τεχνικά θέματα, 6πως π.χ. ό άποδοτικός καθορισμός τής έκτάσεως 
καί τών ορίων κάθε σκοπιάς.

Δέν υπάρχει άμφιβολία, δτι ή εργασία ένός ’Αρχηγού είναι έλκυστική διά τήν 
ποικιλίαν της. 'Η επιτυχής διεξαγωγή της είναι είς τό έπακρον ικανοποιητική, 
παρ’ δλάς τάς είδικάς άπαιτήσεις πού έχει. 'Οπωσδήποτε δμως, δημιουργεί τερά
στιας εύθύνας καί επιβάλλει άπασχόλησιν πολλών ωρών, σέ σύγκρισι μέ τόν σχε- 
τικώς μικρόν μισθόν, ώστε ιά δύναται νά λεχθή, δτι ή μόνη άποδοχή τού ’Αρχηγού
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άπ’ αυτήν είναι ή ικανοποιητική εργασία, αύτή καθ’ έαυτήν καί ή εξουσία ή' οποία 
μαζί μ’ αύτή άσκεΐται.

'Ο έτήσιος μισθός του ’Αρχηγού ’Αστυνομικού. Σώματος έχει ώς άκολούθως :
’Αριθμός άνδρών τής δυνάμεως Μισθός κατ’

Κάτω τών 40 850
4 0 -  74 1,000
7 5 -  125 1,200

1 2 6 -  200 1,350
2 0 1 -  300 1,500
3 0 1 -  400 1,600
4 0 1 -  600 1,750
6 0 1 -  800 1,900
801-1,200 2,100

1,201-1,600 2,300
1,601-2,500 2,500

’Άνω τών 2,500 2,700
(Σ. Μ. Έκάστη λίρα—χάρτινη—-άντιστοιχεΐ προς 84 δ(
’Επίσης τού παρέχεται κατοικία καί ένα ή δύο άλλα επιδόματα, πού άποτε- 

λούν αΰξησιν των προαναφερθεισών άποδοχών του. 'Η εργάσιμος ήμέρα τού ’Αρ
χηγού (Chief Officer) ’Αστυνομικού Σώματος, μιας Κομητείας άρχίζει στις 9.30' 
τό πρωί καί σπανίως τελειώνει πριν άπό τάς 9 ή 10 ή ώρα τό βράδυ. Παρ’ όλον 
όμως ότι εργάζεται τόσον πολλάς ώρας, δεν υπάρχει οΰτε μια στιγμή πού να νοι- 
ώση άνία ή πλήξι. Ποτέ δέν παρουσιάζεται τό φαινόμενο να μοιάζη ή μια ήμέρα 
μέ τήν άλλη. Διά να δοθή μια κάποια ιδέα άπό τή ζωή καί τά άντικείμενα πού άπορ- 
ροφούν τάς ώρας τού ’Αρχηγού ένός Σώματος, παρατίθεται πιο κάτω μιά σελίδα 
άπό τό ημερολόγιο τού ’Αρχηγού ένός μεγάλου Σώματος:

9.30'—10.30' π.μ.
Μελέτη ’Επισήμου άλληλογραφίας καί γενικαί κατευθύνσεις διά 

τήν ένέργειαν αύτής. Αϊτησις ενισχύσεων άπό γειτονικό μικρό Σώμα 
διά τήν τήρησιν της τάξεως κατά τήν έπίσκεψιν Μέλους της Βασι
λικής Οικογένειας. Μελέτη : α) ’Απόψεων’Αστυνομικής 'Ομοσπον
δίας έπί θεμάτων στεγάσεως άστυνομικών. β) ’Εγκυκλίου Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών «Περί άσυρμάτων τηλεπικοινωνιών», γ ) Αίτήσεως 
παραπόνων διά τήν τροποποίησιν σταθμεύσεως οχημάτων καί δ ) μέ
τρων διά γνωστοποιηθεΐσαν έκτακτον ποδοσφαιρικήν συνάντησιν, ήτις 
θέλει πραγματοποιηθή μετά 3ήμερον.

10.30'—11.30' π.μ.
Εβδομαδιαία Σύσκεψις (Συγκέντρωσις) μετά Διευθυντών—Διοι

κητών. ’Αντικείμενα τά όποια συνεζητήθησαν ήσαν : Ή  παρουσιαζομένη 
πληθώρα κλοπών εις τήν περιοχήν τής «X» Ύποδ/νσεως καί τά προ- 
τεινόμενα μέτρα ύπό τού C.I.D. ('Υπηρεσία ’Ασφαλείας) διά τήν άντι- 
μετώπισίν των, τά προληπτικά μέτρα δι’ άντιμετώπισιν μελετωμένης 
άπεργίας είς άνθρακωρυχεϊα τής περιοχής, προτάσεις διά τον περιο
ρισμόν τών άτυχημάτων είς τήν κεντρικήν άρτηρίαν Α' τής πόλεως 
καί ό καθορισμός τού νέου σχεδίου έκπαιδεύσεως υπαλλήλων τού Σώ
ματος.

11.30'—11.45' π.μ.
Έξέτασις παραιτηθέντος μαθητευομένου άστυφύλακος, ό όποιος 

επιθυμεί νά έπανέλθη εις τό Σώμα.
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11.45'—11.50' π.μ.
Μελέτη καί υπογραφή τοΰ άθλητικοΰ προγράμματος τοΰ Σώματος. 
11.50'π.μ.—12.30' μ.μ.
’Επιθεώρησές μετά τοϋ αρμοδίου άξιωματικοΰ Τροχαίας (Tra

ffic) καί Μηχανοκινήτου (Transport Section) καί συζήτησις έκεϊ περί 
των άπαιτουμένων καί άντικαταστασίμων έργαλείων καί υλικών.

12.30'—1.00' μ.μ.
'Υπογραφή της άλληλογραφίας καί προετοιμασία τής συγκλήσεως 

’Επιτροπής.
1.00'—2.15' μ.μ.
Γεΰμα καί βραχεία άνάπαυσις.
2.30'—4.15' μ.μ.
Σύνοδος ’Επιτροπής Κυκλοφορίας τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλίου 

ύπό τήν προεδρίαν Άρχηγοϋ. ’Αντικείμενα άτινα συνεζητήθησαν : 
α) Άναθεώρησις διατάξεως σταθμεύσεως οχημάτων, β) Χαρακτη
ρισμός περισσοτέρων οδών τής πόλεως ως «μοναδικής κατευθύνσεως» 
(one—w ay), γ ) 'Ο ηύξημένος άριθμός άτυχημάτων τής όδοΰ Α' τής 
πόλεως. δ ) Αΐτησις διά τήν ψήφισιν αύστηροτέρων κανονισμών «περί 
διαστάσεων τοΰ έξέχοντος φορτίου ή άντικανονικοΰ τών οχημάτων» καί 
ε ) Συνέχισις διαλέξεων τροχαίας εις τά Σχολεία.

6 .3 0 '-7 .0 0 ' μ.μ.
’Επιστροφή είς τό Γραφεΐον διά τήν συμπλήρωσιν μερικών πα

ραλείψεων.
7.15' μ.μ.
Μετάβασις είς τήν οικίαν του διά τό δεΐπνον.
8.45' μ.μ.
Ό  ’Αστυνόμος A' Κ..., Διοικητής τής «X» Ύποδ/νσεως, τοΰ 

άναφέρει τηλεφωνικώς ότι τήν έπομένην θά κηρυχθή άπεργία άνθρα- 
κωρύχων. Σύνταξις διαταγής προς τήν «Τ» Ύποδιεύθυνσιν δι’ απο
στολήν ένισχύσεως καί προετοιμασία εφαρμογής τοΰ εΐδικοΰ διά τήν 
περίπτωσιν αυτήν «Σχεδίου».

Μιά ήμέρα τόσο γεμάτη, όπως αύτή, δεν άποτελεϊ υπερβολήν διά τον ’Αστυ
νομικόν Διοικητήν ένός Μεγάλου Σώματος. "Οσον διά τούς Διοικητάς μικροτέρων 
Σωμάτων, αύτοί έχουν περίπου τοΰ ίδιου είδους άντικείμενα νά άντιμετωπίσουν, 
όχι όμως είς τήν ιδίαν κλίμακα ή έ'κτασιν μέ τούς πρώτους διά μίαν ήμέραν.

2. ’Εκλογή τοϋ Άρχηγοϋ.
Μέχρι προ δεκαετίας περίπου, είς τήν θέσιν τοΰ Άρχηγοϋ τών διαφόρων 

Σωμάτων ή—προκειμένου περί τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας—Άρχηγοϋ καί 
Ύπαρχηγοΰ (Assistant Commissioner) διωρίζοντο πρόσωπα πού δεν προήρχοντο 
άπό τάς τάξεις τής ’Αστυνομίας. Μερικαί Άστυνομικαί Άρχαί προτιμούσαν άπο- 
στράτους άνωτάτους αξιωματικούς ένός άπό τούς τρεις κλάδους τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί όχι άπό τό ’Αστυνομικόν Σώμα. Ή  τακτική αύτή έδικαιολογεΐτο 
κατά ένα μέρος διότι—όπως ένομίζετο—πολύ σπανίως αί άστυνομικαί τάξεις διέ
θεταν άξιωματικόν μέ τά κατάλληλα προσόντα δι’ ένα Αρχηγόν, διά τον λόγον ότι 
δεν είχε καθιερωθή έκπαίδευσις, ώστε νά έγγυαται τήν έξασφάλισιν άναπτύξεως 
τών ικανοτήτων πού αί ήγετικαί θέσεις μέ τάς σοβαράς των εύθύνας άπαιτοΰν. 
’Αποτέλεσμα τούτου ήτο νά θεωρήται ό άξιωματικός τής ’Αστυνομίας μόνον ώς ει
δικός διά τον κλάδον ή τήν ειδικότητα είς τήν όποιαν ύπηρετοΰσε, χωρίς νά γίνεται
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ή παραμικρά σκέψις διά την άνοδόν του εις την κορυφήν τής ίεραρχικής πυραμίδος. 
Μοναδικόν κριτήριον της ποιότητάς του ήτο ή άνάπτυξις των άστυνομικών του προ
σόντων—ύπό τήν στενήν έννοιαν καί μόνον—χωρίς νά λαμβάνεται ύπ’ άψιν ή διοι
κητική του ίκανότης, πού έθεωρεϊτο δευτερευούσης σημασίας θέμα, ή νά καταβάλ
λεται φροντίδα γιά τήν άνάπτυξί της.

'Η τακτική της άναζητήσεως προσώπων διά τάς ήγετικάς θέσεις έξω άπό τήν 
Αστυνομίαν καί ό διορισμός των ώς ’Αρχηγών, πολύ άπεΐχεν άπό τοϋ νά είναι ικα
νοποιητικός. Πολλοί άπό αύτούς ήσαν σημαίνουσαι προσωπικότητες καί επέτυχαν 
εις τήν άποστολήν των. ’Αλλά καί πάρα πολλοί άπ’ αύτούς άπέτυχαν. 'Η παντελής 
έλλειψις καί των πλέον στοιχειωδών άστυνομικών γνώσεων, ήτο ένα άπό τά σοβαρώ- 
τερα μειονεκτήματα τών τελευταίων. ’Επί πλέον πολλοί έθεωροΰσαν τον διορισμό 
των εις τήν θέσιν τού ’Αρχηγού ένός ’Αστυνομικού Σώματος, ώς ανταμοιβήν διά 
«τάς ύπ’ αυτών προσφερθείσας έξαιρετικάς υπηρεσίας άλλαχοΰ».

Ή  έπικράτησις στρατιωτικών εις Σώματα καθαρώς πολιτικά ήτο λυπηρόν 
φαινόμενον. ’Επί πλέον όμως, τό πιο σπουδαιότερον ήτο ή άποθάρρυνσις τών νέων 
άστυνομικών τών Σωμάτων, εις τά όποια έφηρμόζετο τέτοια τακτική, πού έγνώ- 
ριζαν ότι ουδέποτε θά κατελάμβανον τήν κορυφήν, άποθάρρυνσις πού μετεβλήθη 
εις έπικίνδυνον πικρίαν κατά τά πρώτα χρόνια τών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, 
μετά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον.

Καί σήμερα άκόμη δεν άποκλείεται ή ευχέρεια τών ’Αρχών της Τοπικής Αύ- 
τοδιοικήσεως ’Αστυνομικών ’Αρχών (Police Authorities) νά έπιλέγουν τούς ’Αρ
χηγούς τών ’Αστυνομικών Σωμάτων «άπ’ έξω». ’Αλλά άπό πολλά χρόνια τώρα 
δεν έχει διορισθή ’Αρχηγός ’Αστυνομικού Σώματος,μή προερχόμενος άπό τήν ’Α
στυνομίαν. Τό Ύπουργεΐον ’Εσωτερικών άποτρέπει τήν τακτικήν αύτήν καί αί 
Άρχαί Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως είναι ύποχρεωμέναι νά παρουσιάσουν σοβαρω- 
τάτους λόγους διά τήν προτίμησιν δι’ ένα άπόστρατον συνταγματάρχην, παρά δι’ 
ένα πεπειραμένον άξιωματικόν τής ’Αστυνομίας.

Σήμερα ή προαγωγή ένός αξιωματικού εις τον βαθμόν τού ’Αρχηγού ή Ύπαρ- 
χηγού έξαρτάται πρώτον άπό τήν πρωτοβουλίαν τού άξιωματικοΰ νά δηλώση, οτι 
θεωρεί τον έαυτόν του κατάλληλον διά τήν θέσιν αύτήν, καί δεύτερον ν’ άποδείξη 
καί νά πείση τήν άρμοδίαν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν (Police Authority) ότι αύτός 
είναι καλύτερος άπό τούς άλλους υποψηφίους. ’Αξιωματικοί τής. ’Αστυνομίας, πού 
φιλοδοξούν νά καταλάβουν τήν θέσιν τού ’Αρχηγού, συνήθως άρχίζουν άπό μικρό
τερα Σώματα καί έξελίσσονται, άναλόγως τών παρουσιαζομένων κενών, εις ’Αρχη
γούς τών μεγαλυτέρων. Συνεπώς, άξιωματικοί πού καταλαμβάνουν τό άξίωμα τού 
’Αρχηγού μικρού Σώματος δεν τερματίζουν τήν σταδιοδρομίαν των, άλλά άποβλέπουν 
καί φιλοδοξούν νά προχωρήσουν εις τήν άρχηγίαν άλλου μεγαλυτέρου Σώματος.

(Συνεχίζεται)
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΒΟΗΘΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
-  ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΝ -

Τοϋ κ. DAVID THOMAS 
Κατά μετάφρασιν άπό τό περιοδικόν «E nglish 
D igest» (τεΰχος Φεβρουάριου 1957), ύπό τοϋ 
'ϊπαστυνόμου Β' κ. ΚΩ Ν . Δ . ΛΕΜΟΝΗ

Διανύομεν έποχήν άλματώδους έξελίξεως των τεχνικών μέσων. Όραμα- 
τισμο'ι ευφαντάστων συγγραφέων τοϋ παρελθόντος κατέστησαν ή καθίστανται 
σύν τω  χρόνω πραγματικότης. Αί επιτεύξεις εις τον τομέα τω ν φυσικών καί χη
μικών επιστημών είναι άπεριόριστοι. Οί έγκληματίαι, παρακολουθοΰντες την έξέ- 
λιξιν, χρησιμοποιούν τα έπιστημονικά επιτεύγματα διά)τήν τελειοτέραν διάπραξιν τών 
έγκλημάτων των. Ή  ’Αστυνομία δέν ήδύνατο να παραμείνη άδρανής. Τάς έμπειρι- 
κάς μεθόδους τοϋ παρελθόντος προς δίωξιν τοϋ εγκλήματος άντικατέστησαν αί 
έπιστημονικαί καί τεχνικαί τοιαΰται. Ή  άναζήτησις καί ή κατάλληλος έκμετάλ- 
λευσις τών έκ τοϋ έγκλήματος άψευδών μαρτύρων—τών ιχνών— κατέστη, έκ τών 
πραγμάτων, επιτακτικόν της καθήκον. Ή  ύπό τών άστυνομικών γνώσις τών δυ
νατοτήτων τών επιστημονικών έργαστηρίων άποτελεϊ κεφαλαιώδη παράγοντα διά 
τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος. Τό μικροσκόπιον, ό φακός της φωτογραφικής μηχανής 
καί τό χημικόν έργαστήριον αποτελούν σήμερον τά πολύτιμα δπλα τοϋ άστυνο- 
μικοΰ. Ή  δίωξις έγκλημάτων τινών, ώς λ.χ. τής πλαστογραφίας, μόνον δι’ αύτών 
τελεσφορεί. Είς πληθύν άλλων έγκλημάτων ή συμβολή των δέν είναι ήσσονος ση
μασίας. Είς τό κατωτέρω άρθρον παρέχονται έν άδροτάταις γραμμαΐς αί δυνατό
τητες συμβολής τών έργαστηρίων είς τήν άποκάλυψιν τών δραστών έγκλημάτων 
τινών σχέσιν έχόντων πρός τό αύτοκίνητον.

(Κ. Λ .)

—Προ ολίγων έτών ένας περιηγητής άφησε τό αύτοκίνητον του εις ένα στα
θμόν αυτοκινήτων καί μετέβη διά νά γευματίση είς παρακείμενον έστιατόριον. Όταν 
έπέστρεψε άντελήφθη οτι ό συσσωρευτής τοϋ αυτοκινήτου του είχεν άντικατασταθή 
δι’ ένός άχρήστου. "Ενας αυτοκινητιστής έθεωρήθη ύποπτος διαπράξεαις τοϋ άδικήμα- 
τος. Ό  συσσωρευτής τοϋ αυτοκινήτου τοϋ υπόπτου έπεδείχθη είς τον περιηγητήν, 
άλλ’ ούτος δέν κατώρθωσε νά τον άναγνωρίση μετά πεποιθήσεως. Κατόπιν τούτου 
έκλήθησαν εμπειρογνώμονες, οί όποιοι διεπίστωσαν οτι τά έπί τών «πόλων» τοϋ 
συσσωρευτοΰ υπάρχοντα λίπη καί αί σκωρίαι τοϋ χαλκοΰ, παρετηροΰντο άντιστοίχως 
καί έπί τών «άκροδεκτών» τοϋ αύτοκινήτου. Ή  τελική όμως άπόδειξις έπετεύχθη 
διά της καταλλήλου, ύπό ειδικών, έξετάσεως ίνών ξύλου έκ πεύκης, αί όποΐαι άνευ- 
ρέθησαν έπί τοϋ συσσωρευτοΰ. Αύται άπεδείχθησαν προερχόμεναι έκ τοϋ κιβωτίου 
είς το όποιον ήτο τοποθετημένος ό συσσωρευτής. 'Η έπιστημονική αυτή άπόδειξις 
έξησφάλισε τήν καταδίκην τοϋ δράστου.

—Συνήθης είναι ή κλοπή μηχανών καί «σασσί» αύτοκινήτων. Μία έκ τών 
πρώτων έργασιών τών κλεπτών, είς τάς περιπτώσεις ταύτας, είναι ή διά ρινίσματος 
έξαφάνισις τών διακριτικών άριθμών, διά νά καθίσταται άδύνατος ή άναγνώρισις 
τών κλαπέντων. Οί ειδικοί όμως έπιστήμονες, διά καταλλήλων μεθόδων, δύνανται 
νά έπανεμ,φανίσουν τούς άποσβεσθέντας άριθμούς, έπειδή, ώς είναι φυσικόν, ή κατά 
τήν έκτύπωσιν τών άριθμών άσκουμένη πίεσις έπί τοϋ μετάλλου δέν έπιδρα μόνον 
έπιφανειακώς, άλλ’ έπενεργεΐ καί είς άρκετόν βάθος. 'Η τοιαύτη έπενέργεια, άό- 
ρατος διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ, καθίσταται ορατή δι’ ειδικής καί καταλλήλου έπεξερ- 
γασίας. Χρησιμοποιοΰνται είς τοιαύτας περιπτώσεις διάφοροι χημικαί ούσίαι ώς 
λ.χ. θειϊκόν οξύ ή διχρωμικόν κάλλιον, αίτινες καθιστούν έμφανεΐς τούς κατά τά 
άνωτέρω λανθάνοντας άριθμούς. Τοΰτο είναι δυνατόν όχι μόνον είς τήν περίπτωσιν 
της άπλής διά ρινίσματος έξαφανίσεως τών άριθμών, άλλ’ άκόμη καί όταν έπί τών 
άποσβεσθέντων χαραχθοΰν άλλοι—πλαστοί βεβαίως.



4440 D avit Thomas—Μεταφρ. Κων. Δ. Λεμονή

—Μικρόν τεμάχιον χρώματος ή θραύσμα κρυστάλλου έχουν προκαλέσει τήν 
καταδίκην των δραστών πολλών εγκλημάτων. 'Έν τεμάχιον έκ θραυσθέντος κρυστάλ
λου φανοΰ αύτοκινήτου, άνευρισκόμενον εις τον τόπον του άδικήματος, εξετάζεται 
κατά ποικίλους τρόπους διά τήν άνεύρεσιν ιδιοτήτων δυναμένων νά συγκριθώσι προς 
τάς τοιαύτας τοϋ κρυστάλλου του φανοΰ τοΰ ύποπτου αύτοκινήτου. Οί επιστήμονες, 
διά τής έξετάσεως της άποχρώσεως, της πυκνότητος, τοΰ δείκτου διαθλάσεως, τής 
σκληρότητος, τοΰ φθορισμοΰ κλπ. τοΰ κρυστάλλου, έξάγουν τοιαΰτα συμπεράσματα,

Μία γυνα ίκα  έπιβαίνουσα ποδηλάτου έτραυματίσθη σοβαρώς ϋ π ’ αυτο 
κινήτου τοΰ όποιου ό οδηγός άνέπτυξε ταχύτη τα  καί έξηφανίσθη, χωρίς 
νά  παράσχη βοήθειαν. Κατά τή ν  έξέτασιν τού είκονιζομένου αυτοκινή
του ένός υπόπτου  άνευρέθησαν τά  άκόλουθα ίχνη, τα  όποϊα άπετέλεσαν 
πολύτιμον άπόδειξιν τής ένοχης τοϋ όδηγοΰ. 1. Τό τεθραυσμένον κρύ
σταλλον τοΰ φανοΰ. 2, 6 καί 7 κοιλότητες, 3 καί 5 ίνες έκ μάλλινου ύ- 
φάσματος χρώματος γκρ ι. 8 καί 9 αποξέσεις προελθοϋσαι έκ τής συγκρούσεως.

ώστε νά δύνανται νά δηλώσουν μετά πεποιθήσεως εάν τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ αυτο
κινήτου τοΰ ύποπτου ή δχι.

—Καθ’ όμοιον τρόπον είναι δυνατόν νά άναλυθή εις κόκκος χρώματος μεγέθους 
καί κεφαλής πυρείου άκόμη, όπως επίσης καί τά χρώματα τών ένδυμάτων. Εις ώρι- 
σμένας περιπτώσεις είναι δυνατός καί ό κατά προσέγγισιν προσδιορισμός τής «ήλι- 
κίας» τοΰ χρώματος.

—Έκ τοΰ «κατσαβιδιού)', τοΰ χοησιμοποιηθέντος ύπό τοΰ έγκληματίου διά 
τήν παραβίασιν μιας κλειδωμένης θύρας ή ένός ήσφαλισμένου παραθύρου, είναι 
επίσης δυνατόν νά προέλθη ή βεβαία καταδίκη τοΰ δράστου. Τό «κατσαβίδι», οσάκις 
χρησιμοποιείται, άφήνει τήν «ύπογραφήν» του. 'Υπάρχει δυνατότης νά άποδειχθή 
ότι τά άφεθέντα ίχνη προέρχονται έξ ένός ούρισμένου έργαλείου καί έξ ούδενός άλλου. 
’Ιδού δέ διατί! 'Όπως άκριβώς ενα βλήμα, είναι βέβαιον—καί άποδεικνύεται—ότι 
έξήλθεν έξ ώρισμένης μόνον κάννης όπλου, ουτω καί κάθε βιομηχανικώς παραγό-
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μενον έργαλεΐον αποκτά (ατομικότητα. At μηχαναί, α'ι κατασκευάζουσαι τά εργαλεία, 
φθείρονται κατά την παραγωγήν έκάστου έξ αυτών, άνεπαισθήτως βεβαίως. Οΰτω, 
κάθε έργαλεΐον παρουσιάζει μίαν έλαχίστην διαφοράν καί άπό τοϋ προηγουμένου 
καί άπό τοϋ έπομένου του. ’Έχει επομένως άτομικά χαρακτηριστικά μή υπάρχοντα 
εις τά άλλα όμοια εργαλεία. Ή  λεπτοτάτη αΰτη διαφορά, άόρατος βεβαίως διά γυμνοϋ 
οφθαλμού καί διά των συνήθων μεγεθυντικών φακών, καθίσταται έμφανής διά τών 
καταλλήλων μικροσκοπίων.

—Οί επιστήμονες καλούνται επίσης νά βοηθήσουν τάς Άστυνομικάς Άρχάς 
καί εις περιπτώσεις τραυματισμού ή θανατώσεως άτόμων δι’ αύτοκινήτου, όταν 
οί οδηγοί εγκαταλείπουν τό θϋμα καί έξαφανίζονται. Τό αύτοκίνητον τοϋ ύποπτου 
εξετάζεται έπισταμένως διά τήν άνεύρεσιν ιχνών έπ’ αύτοΰ. 'Ο εμπρόσθιος προφυ- 
λακτήρ, τά άλεξιβόρβορα («φτερά»), αί πινακίδες τών άριθμών κυκλοφορίας, τά 
σήματα, τό «καπό» τής μηχανής καί ό άνεμοθώραξ («μπαρμπρίζ») έρευνώνται μετ’ 
ίδιαζούσης προσοχής. "Οταν, ώς συνήθως, τό αύτοκίνητον βαίνει μετά σχετικής τα- 
χύτητος, τό θϋμα τοϋ δυστυχήματος ύφίσταται τό πρώτον κτύπημα εις τό ύψος πε
ρίπου τών γονάτων, πίπτει έν συνεχεία έπί τοϋ «καπό» τής μηχανής, προσκρούει 
—ούχί σπανίως—διά τής κεφαλής του έπί τοϋ άνεμοθώρακος καί άκολούθως κατα
πίπτει έπί τοϋ καταστρώματος τής όδοΰ. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ανευρίσκονται 
κατά κανόνα ΐνες έκ τών ένδυμάτων τοϋ θύματος έπί τών έξεχόντων σημείων τών 
πινακίδων τών άριθμών κυκλοφορίας ή τών σημάτων τοϋ αύτοκινήτου, συχνάκις 
δέ καί τρίχες έκ τής κεφαλής ή σμήγμα έπί τοϋ άνεμοθώρακος.

—'Η εύρύτερον εις τό κοινόν γνωστή μέθοδος άνακαλύψεως άγνώστων δρα
στών είναι ή διά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Αί έπιφάνειαι τοϋ αύτοκινήτου τοϋ 
ύποπτου έρευνώνται δι’ ειδικής κόνεοις (συνήθο)ς argentorat) διασκορπιζομένης 
τή βοήθεια ψήκτρας έκ τριχών καμήλου, διά τήν άνεύρεσιν λανθανόντων τυχόν 
άποτυπωμάτων. Τά άνευρισκόμενα άποτυπώματα φωτογραφίζονται καί άποστέλ- 
λονται άκολούθως εις τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν διά τά περαιτέρω.

-—'Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας είναι άναγκαία ή μετακίνησις ενός 
αυτοκινήτου έκ τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος πριν ή έρευνηθή διά τήν άνεύρεσιν άποτυ
πωμάτων. ’Εφαρμόζεται τότε έπί τοϋ «τιμονιού» έτερον ειδικόν τοιοΰτον, ώστε νά 
είναι δυνατή ή όδήγησις τοϋ αυτοκινήτου χωρίς νά καταστρέφωνται τά ύπάρχοντα 
τυχόν άποτυπώματα.

—Αί άνιοτέρω άναφερόμεναι έλάχισται περιπτώσεις καθιστούν λίαν έμφανή 
τήν βοήθειαν, ήτις δύναται νά παρασχεθή ύπό τών ειδικών εις τό έργον τής ’Αστυνο
μίας διά τών ύπαρχόντων τεχνικών μέσων.
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"Ενας άνθρωπος στη λάσπη
‘Υπό χ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΖΑΧΑΡΗ

Πάνε πολλά χρόνια άπό τότε. Κι’ όμως ό περαστικός διαβάτης δεν λησμόνησε 
μά οΰτε θά ξεχάση ποτέ τη θλιβερή εικόνα. "Ηταν ένα δειλινό τόϋ Νοέμβρη υστέρα 
άπό καταρρακτώδη βροχή, οί δρόμοι του Μεταξουργείου είχαν πλημμυρίσει άπό 
λάσπες καί νερά. Κάπου έκεϊ σέ μιά διασταύρωση, κοντά στην πλατεία, ένας άνθρω
πος ήταν πεσμένος μέ τά ρούχα καί τό πρόσωπο γεμάτα λάσπη. "Ηταν ένας τοξι
κομανής, πού κάτω άπό την έπίδραση των ναρκωτικών βρισκόταν άπό ώρες πεσμέ
νος έκεϊ, σέ φοβερό χάλι, βυθισμένος στον χαυνωτικόν ύπνο τής μορφίνης ή ποιος 
ξέρει τίνος άλλου δηλητηρίου. Άπό τούς περαστικούς κανένας δέν στάθηκε νά τον 
βοηθήση. Άλλοι περνούσαν άδιάφοροι κ ι’ άλλοι έμυκτήριζαν καί ειρωνεύονταν τήν 
κατάστασή του.

Τό φρικτό θέαμα τού άνθρώπου, πού βρισκόταν έτσι κυλισμένος μέσα στη 
λάσπη, κανένα δέν συνεκίνησε ώστε νά ξεσηκώση μέσα του τό αίσθημα τής συμπό- 
νοιας καί τής βοήθειας.

Μέσα στον άπατηλό παράδεισό του ό δυστυχισμένος τοξικομανής είχε χάσει 
τήν αίσθηση τού κόσμου κ ι’ έμεινε ως τό σούρουπο έκεϊ δά, σάν ένα άνθρώπινο 
κουρέλι πού ξέχασε νά τό περιμαζέψη ό σκουπιδιάρης. Τήν τελευταία στιγμή ένα 
τσούρμο άπό παιδιά τού δρόμου συγκεντρώθηκαν γύρω του καί περιεργάζονταν τό 
άνθρώπινο τούτο σκιάχτρο, πού ροχάλιζε μακάρια, συνεχίζοντας μέ τήν έπίδραση 
τού δηλητηρίου τις οδυνηρές καί ωραιοπαθές περιπλανήσεις του σέ φανταστικούς καί 
άνύπαρκτους ορίζοντες. Σέ μιά στιγμή τά παιδιά ξαφνιάζονται καί φεύγουν τρο
μαγμένα. Κάποιος πλησιάζει. Είναι ένας άστυφύλακας, πού έρχεται σάν άγγελος 
σταλμένος γιά τό θύμα τούτο, πού δίπλωσε στ’ άρπάγια του τό φοβερό πάθος τής 
τοξικομανίας. Σκύβει έπάνω του, τον σκουντάει έλαφρά, προσπαθεί νά τον συνεφέρη, 
μά τού κάκου. 'Ο άνθρωπος μουγκρίζει καί βγάζει άναρθρες κραυγές, άνάμεσα άπό 
τις όποιες διέκρινε κανείς τήν άγωνία του καί τέλος άνοίγει τά μάτια. Κυττάζει 
φοβισμένος γύρω του, σηκώνεται μά ταλαντεύεται καί ξαναπέφτει στήν λάσπη. Ό  
άστυφύλακας τότε, μέ καλωσύνη πού ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του καί 
συμπόνοια, καταβάλλει νέες προσπάθειες νά τον σηκώση ώς πού τά κατάφερε. 'Ο 
άνθρωπος συνέρχεται, άλλά έπηρεασμένος άπό τό τρομερό δηλητήριο, πού τού φέρνει 
οδυνηρή δίψα, ζητά νά πιή νερό. 'Ο άστυνομικός τρέχει άμέσως καί τού φέρνει άπό 
ένα κοντινό κατάστημα. Αύτό ήταν ! Συνήρθε καί ευχαριστώντας τον σωτήρα του 
παίρνει τρικλίζοντας τον δρόμο, σωστό χλωμό φάντασμα, ποιος ξέρει γιά πού.

Τέτοιες σκηνές συνέλαβεν άσφαλώς πολλές φορές ό φακός τών ματιών μας, 
άλλά δέν αξιολογήσαμε, καθώς έπρεπε, τή πράξη αύτή τής άνθρώπινης άλληλεγγύης 
καί συμπόνοιας, στήν οποίαν πρωταγωνιστούν καί διακρίνονται τά άστυνομικά όργανα 
ώς καλοί Σαμαρεΐται. Νομίζουμε, ίσως, ότι τούτο γίνεται άπό ένα άπλό ύπηρεσιακό 
καθήκον, άλλ’ άν κυττάξουμε βαθύτερα θά ξεχωρίσουμε άπό τό καθήκον τά άνθρω- 
πιστικά αισθήματα, πού θέτουν σέ κίνηση τις εύγενέστερες δυνάμεις τής ψυχής τών 
φρουρών τούτων τής γαλήνης καί τής ζωής μας, γιά τήν προάσπιση τής οποίας φθά
νουν πολλές φορές καί στήν αύτοθυσία. Τούτο όμως δέν είναι χρέος μόνον τών φρου
ρών τής πολιτείας, άλλά σάν έπαγρύπνηση πρέπει νά ύπάρχη μέσα σέ όλους μας. 
Δέν έχει σημασία άν τό καθήκον δέν μάς καθηλώνει ώς φρουρούς στά ΐδια ορόσημα 
τής πολιτείας. Είμαστε άνθρωποι καί τούτο ορίζει, χωρίς περιορισμούς καί υποδεί
ξεις, τό χρέος μας άπέναντι στον συνάνθρωπο, γιά τον όποιον είπεν ό Κύριος: «"Ο,τι 
έποιήσατε ένί τώ ν αδελφών μου τούτων τώ ν έλαχ ίστω ν, εμοί έποιή- 
σατε». Στήν έννοια τών λόγων τούτων τού Κυρίου δέν περιλαμβάνονται μόνον οί 
φτωχοί, άλλά καί όλοι όσοι άναξιοπαθούν έχουν άνάγκην άπό τό χέρι μας νά τούς 
σηκώση άπό κάποια λάσπη καί νά τούς όδήγήση στο δρόμο τής σωτηρίας.
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*Τπο χ. Α Λ ΕΞ. ΚΡΟ Κ ΙΔ Η , ’Αστυνόμου Β'

Ξαφνικά άκούστηκαν βήματα να έρχωνται προς τό μέρος μας. Κρατήσαμε 
τήν άναπνοή μας. Έρριξα μια ματιά στο φωσφορίζον ρολόι μου. Πλησίαζε 4 τό 
πρωί. Τό δάσος γύρω μας ήταν σκοτεινό κι’ άπόλυτα ήσυχο. Είχαμε πιάσει τά 
«πόστα» δεξιά κι’ άριστερά του σπηλαίου. Αύτή τη φορά δεν θά μας ξέφευγε. 
’Ερχόταν κατ’ εύθεϊαν πάνω μας.......

Είμαστε τρεις : Ό  Διοικητής του Τμήματος της περιφέρειας, ένας Άρχιφύ- 
λακας κι’ έγώ. 'Ο άνθρωπος τον όποιον περιμέναμε ήταν ένας έ'μπορος ναρκωτικών 
άπό τούς πιο μαέστρους... σωστός διάβολος. Δούλευε μόνος του, δέν είχε σχέσεις 
κι’ οΐ έλάχιστοι πού τυχόν τον γνώριζαν δέν τον πρόδιδαν.

Είχαμε τελείως άπελπισθή. Τώρα όμως τον είχαμε στο ... χέρι. ΤΗταν ή 
τρίτη κατά σειράν βραδυά πού βγαίναμε ένέδρα. Αύτή όμως τή φορά ήμαστε τυ
χεροί. Τά βήματα πλησιάζουν... « ’Επί τέλους!», είπα. Τό φως δύο ήλεκτρικών 
φανών έπέσε πάνω στην είσοδο του σπηλαίου, όπου ένας άνθρωπος έστέκετο εκεί 
ακίνητος σάν πέτρα. Τά μάτια του καί τά δόντια του λαμπύριζαν σάν πορσελάνη 
άνάμεσα στην πυκνή μαύρη γενειάδα πού έφερε. «Αότό ήταν», ήσαν οί μόνες λέξεις 
πού πρόφερε σιγά. Κάτι ακόυσα δίπλα μου. Γύρισα καί είδα τον Άρχιφύλακα νά 
βγάζη τό πιστόλι του, ό Διοικητής όμως του κράτησε τό χέρι κι’ άποτεινόμενος στον 
άγνωστον ■ είπε ξερά, τονίζοντας κάθε λέξι : «άφησε τό δέμα κάτω καί κάθησε 
ήσυχος».

Αύτός ήταν ό περιβόητος λαθρέμπορος. Μιά ματιά στο δέμα πού είχε μαζί 
του ήταν άρκετή. Μιά όκα περίπου ήρωΐνης! Αύτός δέν άνακατευόταν σέ μικροδου- 
λειές. 'Υπήρχε άρά γε κι’ άλλο πράμα στο σπήλαιο; Κανένας συνένοχος;...

«Πέρασέ του τις χειροπέδες καί ώδήγησέ τον στο Τμήμα» διέταξε ό Διοικητής 
τον Άρχιφύλακα «καί τό νοϋ σου... μήν άφήσης τό πιστόλι άπό τά χέρια σου».

Καθώς καί οί δυό τους προχωρούσαν μέσα στο σκοτεινό δρόμο τού δάσους 
προς τό Τμήμα, διεκρίνοντο καθαρά τά νώτα τού λαθρέμπορου πού φωτιζόταν άπό 
τό φώς τοΰήλεκτρικοΰ φανού τού συνοδού, ό όποιος, μέ τό πιστόλι στο ένα χέρι 
καί τό φανάρι στο άλλο, άκολουθοΰσε λίγα βήματα πίσω του.

Πού καί πού τό φώς τού φαναριού έπεφτε ερευνητικά πότε στή μιά καί πότε 
στήν άλλη πλευρά τού δρόμου, ή χοροπηδούσε άνάμεσα στούς θάμνους, μέχρις δτου
έξηφανίσθη μέσα στή ρεματιά τού δάσους.

*
, , , *  *  ^Ψάξαμε μέ προσοχή όλο τό σπήλαιο καί τά γύρω, χωρίς άποτέλεσμα. Ή  

έρευνα κράτησε περίπου μισή ώρα, έπειτα φύγαμε.
Πήραμε τό δρόμο γιά τό Τμήμα. Τό μονοπάτι τού δάσους έβγαινε σ’ ένα 

ίσωμα. ’Άρχιζε νά χαράζη. Τό άδύνατο πρωινό φώς βοηθούσε νά διακρίνωμε τό 
δρόμο άνάμεσα στή μικρή πεδιάδα. Δέν είχαμε όμως βαδίσει 10' λεπτά καί ξαφνικά 
σταματήσαμε. ’Ακούσαμε βογγητά. Λίγα μέτρα μπροστά μας είδαμε κάτι νά μαυ- 
ρίζη, σάν σιυρός άπό χώμα. Προχωρήσαμε προς τά έκεϊ. Τά πόδια μας σκόνταψαν
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πάνω σέ κάτι, ήταν ένα ήλεκτρικό φανάρι. ’Έσκυψα καί τό σήκωσα, τό άναψα κι’ 
ερριξα το φως πάνω στο «σωρό» ό όποιος δέν ήταν χώμα άλλα... άνθρωπος! "Ηταν 
ό Άρχιφύλακας ό όποιος έκειτο άναίσθητος καί βογγοΰσε. Έ κεΐ σιμά βρήκαμε πε
ταμένο τό πιστόλι του καί λίγο παραπέρα τή πηλήκιό του. Τον σηκώσαμε, τοΰ ρί
ξαμε λίγο νερό άπό ενα χαντάκι, κι’ έτσι συνήλθε. ΤΗταν σέ κακά χάλια. Τό ένα μάτι 
του είχε μαυρίσει καί τό πρόσωπό του ήταν γεμάτο άμυχές. Στο δρόμο μάς άφηγήθη 
τί συνέβη :

«Πηγαίναμε κανονικά, μπροστά ό λαθρέμπορος καί πίσω εγώ, όπως άκριβώς 
» μάς είδατε. Σέ μιά στιγμή ό κρατούμενος σκόνταψε, γονάτισε κάτω κι’ άρχισε 
» νά φωνάζη ότι δήθεν έβγαλε τό πόδι του. Πήγα άπό πάνω του καί καθώς έσκυψα 
» νά ίδώ τί άκριβώς συνέβη, μέ κτύπησε ξαφνικά μέ τά δυό του χέρια, έτσι όπως 
» ήταν δεμένα μέ τις χειροπίδες στο πρόσωπο, τόσο δυνατά, πού ζαλίστηκα κι’ έπεσα 
» κάτω κ ι’ έκεΐ μέ χτύπησε δυνατώτερα... μετά τον άκουσα νά τρέχη οπότε έχασα 
» τις αισθήσεις μου κι’ έμεινα στή μέση του δρόμου όπως μέ βρήκατε».

Μιά ώρα άργότερα λάβαμε τηλεφώνημα στο Τμήμα ότι ό λαθρέμπορος μέ τή 
γενειάδα συνελήφθη άπό τό γειτονικό σταθμό.

’Ανέβηκα στο δωμάτιο του Άρχιφύλακος τον όποιον βρήκα στο κρεβάτι, 
» κάθησα δίπλα του τον κύτταξα καλά-καλά στά μάτια καί μετά τοΰ είπα : Ό  λα- 
» θρέμπορος συνελήφθη. Τώρα πές μου την άλήθεια, είναι γνωστός σου ή πήρες 
«λεφτά καί τον άφησες κι’ έφυγε; Ξέρεις, άπ’ αύτά πού μάς είπες, δέν πιστεύουμε 
» τίποτε».

Μέ κύτταξε εκστατικά, σκέφτηκε λίγο καί μετά άπήντησε:
«Ναί, είναι κουνιάδος μου. Δέν τον γνώρισα άμέσως μέ τή γενειάδα καί 

» τά παληόρρουχα πού φορούσε. Μόλις τον κατάλαβα, σάστισα... Δέν μπορούσα 
» ποτέ νά τό φανταστώ. Γι’ αύτό ήταν πάντοτε τόσο καλά πληροφορημένος, έκτος 
» βέβαια άπ’ αύτή τή βραδυά. ’Ήθελα ν’ άποφύγω τό σκάνδαλο, τή ντροπή, γ ι’ αύτό 
» τον άφησα κι’ έφυγε καί μετά σκηνοθέτησα όλη αύτή τήν ιστορία...».

Έ  ρ ώ τ η σ ι ς : Μπορείτε νά βρήτε τί ήταν αύτό πού μ’ έκανε νά ύποψια- 
στώ ότι ό Άρχιφύλαξ δέν είχε είπή τήν άλήθεια ; ( ή

(1) Ή  λύση θά δοθή στο επόμενον. Έ ν τω  μεταξύ ήμποροΰν οί άναγνώσται μας άστυ- 
νομικοί νά άποστείλουν (στή Διεύθυνσι : ’Αστυνομικήν Σχολήν—Τμήμα Π νευματικής ’Α γωγής— 
‘Οδός Νεϊγύ 47, Ά θήνα ι) μέχρι τής 6ης Μαρτίου έ. ί . τάς άπαντήσεις των καί θά δημο- 
σιευθή ή όρθή πού θά λύση τό πρόβλημα.

Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν  
ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ.—Εις μόλις κυκλοφορήσαν 83σέλιδον βιβλίον τής « ’Εργα
τικής ’Επιτροπής διά Άπελευθέρωσιν Κρατουμένων Συνδικαλιστών καί Σο
σιαλδημοκρατών», μέ τίτλον «Οί Έργάται εις τον Σοβιετικόν Συνασπισμόν», 
υπογραμμίζεται οτι τό υφιστάμενον χάσμα μεταξύ τοΰ βιοτικοΰ έπιπέδου τών 
έργαζομένων εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν καί τάς δημοκρατικάς χώρας «έδι- 
πλασιάσθη ή έτριπλασιάσθη, άπό τότε πού έπεβλήθη ό κομμουνιστικός ζυγός». 
Εις τό έν λόγια βιβλίον, τό όποιον παραθέτει σειράν ολόκληρον στοιχείων, άνα- 
φέρεται ότι «τά 40 σχεδόν έτη τά όποια ήνάλωσαν οί έργάται καί άγρόται 
εις τήν παραγωγήν, κατέληξαν—έν εΐδει ζωντανής άποδείξεως τής Σοβιετικής 
βιομηχανικής προόδου—εις τήν κατασκευήν τοΰ άρματος μάχης Τ—54, τό όποιον 
χρησιμοποιείται διά τήν διάλυσιν τών έργατικών διαδηλώσεων».

( ’Αμερικανική Έπιθεώρησις 1.1.1957)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Ματωμένη σερμπαντίνα
Ύ πό  κ. Χ Α Ρ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η ,’Αρχιφύλακος

'Η Μάρθα Πρέντα φίλησε τον άνδρα της καί δίνοντας τις τελευταίες οδηγίες 
στην υπηρέτρια ετοιμάστηκε να φύγη. Πιάνοντας όμως τδ πόμολο τής πόρτας στα
μάτησε μέ άμηχανία. 'Ύστερα γύρισε σκεπτική πίσω καί μπήκε στή κρεβατοκά
μαρα.

«Δεν πιστεύω Μίμη νά μου κρατήσης κακία πού δεν θά μείνω άπόψε κοντά 
» σου, είπε στον άνδρα της. Πιστεύω νά κατάλαβες άπό δλα δσα σοϋ είπα δτι, 
» έπιβάλλεται νά πάω στο χορό των Πάπαρη. Δεν θά πρέπει μέ κανένα τρόπο νά 
» τούς δυσαρεστήσουμε, άφοΰ ξέρεις καλά δτι άπ’ αύτούς έξαρτάται ή σταδιοδρομία 
» σου καθώς καί τό μέλλον της Λίζας... ’Έπειτα σκέψου καί μένα λιγάκι. Νομίζω 
» δτι θά έπιθυμής νά ξεσκάση καί λίγο ή άγαπημένη σου γυναικούλα πού τόσο καιρό 
» σέ περιποιείται. Καί πού γιά χατήρι σου έχει νά βγή άπό τό σπίτι δυο όλό- 
» κλήρους μήνες...»

Λέγοντας τά τελευταία αύτά λόγια πλησίασε τον άρρωστο καί του χάϊδεψε 
τό πρόσωπο. Εκείνος έπιασε τό χέρι της καί τό κράτησε σφιχτά έπάνω στο μάγουλό 
του. 'Ύστερα τήν έσπρωξε έλαφρά.

«Πήγαινε χρυσή μου Μάρθα, τής είπε μαλακά. Πώς σοϋ πέρασε άπ’ τό νοϋ 
» δτι θά σοϋ κρατήσω κακία έπειδή δέν θά μείνης άπόψε κοντά μου; Ά !  Θά ήμουνα 
» πολύ άδικος άγαπημένη μου άν συνέβαινε αύτό. Δυο ολόκληρους μήνες τώρα σέ κρατώ 
» αιχμάλωτη στο προσκέφαλό μου. Βλέπεις αύτή ή καταραμένη πνευμονία μας 
» στοίχισε τόσο πολύ καί τών δύο. ... πήγαινε Μάρθα μου. Καί προσπάθησε νά μή 
» μέ σκέπτεσαι γιατί τό ωραίο σου προσωπάκι θά γίνεται πονεμένο...καταθλιπτικό. 
» Θέλω νά διασκεδάσης μέ τή ψυχή σου άγάπη μου. Καί μή ξεχνάς δτι ό καθηγητής 
» Πρινιάς μάς είπε τό άπόγευμα δτι μπορώ πλέον νά σηκώνουμαι κάπου-κάπου 
» καί νά κάθωμαι στή πολυθρόνα. Θά σηκωθώ λοιπόν γιά λίγο άπόψε καί θά κα- 
» θήσω έκεΐ, κοντά στο μπριτζ... Ύστερα θά πέσω ξανά στο κρεβάτι καί θά δια- 
» βάσω τό βιβλίο πού μουφερες προχθές. Κατόπιν θά ξανασηκωθώ, θά κάνω μιά-δυό 
» βόλτες καί θά παρακαλέσω τή Σμάρω νά μοΰ ψήση κανένα καφεδάκι... Έ ! Θά 
» περάση κι’ αύτή ή νύχτα. ’Άλλωστε κατά τις τέσσερις περίπου θά είσαι έδώ πάλι... 
» πήγαινε τώρα. Φύγε γιατί ό Νίκος μέ τή Λίζα θά βαρέθηκαν νά σέ περιμένουν 
» τόση ώρα στο σαλόνι...»

'Η Μάρθα τον φίλησε γιά μιά φορά άκόμα καί σηκώθηκε. Πήρε τά γάντια 
καί τή μάσκα της κι’ έρριξε μιά ματιά πάλι στο καθρέφτη. Περιποιήθηκε γιά λίγο 
τήν έμφάνισή της καί έφυγε πατώντας άνάλαφρα, ένώ μέ τά κρινένια μακρυά της 
δάχτυλα έστειλε ένα φιλί άκόμα στον άρρωστο. Εκείνος κύτταξε μέ τά μάτια μισό- 
κλειστα τό ζωντανό εκείνο λουλούδι καί μόνον δταν άκουσε νά κλείνη ή εξωτερική 
πόρτα ξάπλωσε πιο άναπαυτικά καί βύθισε τό βλέμμα του στο ταβάνι.......................

'Ο Δημήτρης Π ρέντας είχε παντρευτή τή Μάρθα προ είκοσι τριών περίπου 
χρόνων καί ύστερα άπό ενα μεγάλο καί ιδανικό έρωτα. ~Ηταν γόνος πλούσιας καί 
άριστοκρατικής οικογένειας τών ’Αθηνών καί ή μόρφωση πού πήρε άπό τά μικρά του 
χρόνια του έξησφάλιζε μιά αξιοζήλευτη καριέρα. Ή  θέση τοΰ άρχιλογιστοϋ πού 
κατείχε στήν Έλληνο—’Ιρανική Τράπεζα ήταν άρκετά σημαντική καί υπήρχε προο
πτική νά φθάση στή θέση τοΰ γενικού διευθυντοΰ σέ λίγο καιρό.

Μέ τή Μάρθα γνωρίσθηκε δταν ήταν δευτεροετής άκόμα στήν Άνωτάτη ’Ε
μπορική Σχολή. "Ήταν μιά όμορφη καί δροσερή κοπέλλα πού γιά πρώτη του φορά
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τή συνάντησε έξω άπ’ το ’Εθνικό ’Ωδείο. Κάτι τό παράξενο χτύπησε μέσα του όταν 
την είδε καί άπό κείνη τή στιγμή έβαλε σκοπό της ζωής του νά τή γνωρίση. Δεν 
άργησε δέ ν’ άναπτυχθή καί στους δύο ένα παράφορο αίσθημα πού ύστερα άπό δυο 
χρόνια κατέληξε σ’ έναν εύτυχισμένο γάμο.

Ό  γάμος τους έκεΐνος δεν έστάθηκε ώς έμπόδιο στη σταδιοδρομία των δύο 
νέων. Ό  Δημήτρης συνέχισε τις σπουδές του καί ή Μάρθα ύστερα άπό ένα χρόνο 
έπαιρνε πτυχίο καθηγήτριας τού πιάνου, φέρνονται: συνάμα κι’ ένα παιδί στον κόσμο. 
Τή Λίζα.

Τά είκοσι τρία χρόνια συζυγικής ζωής τού ζεύγους Πρέντα υπήρξαν άπόλυτα 
αρμονικά κι’ ευτυχισμένα. Οί καταιγίδες τής ζωής περνούσαν χωρίς νά ταράξουν 
τήν εύτυχία τους. Ό  Δημήτρης Πρέντας προσελήφθη στήν Έλληνο-Ίρανική Τρά
πεζα άπό τά είκοσι έξη του χρόνια καί ή Μάρθα παρέδιδε μαθήματα πιάνου καί τρα
γουδιού στο σπίτι...

'Η μεγάλη άδυναμία καί των δύο ήταν ή μονάκριβη κόρη τους, ή Λίζα. Άπό 
τά μικρά της χρόνια έδειξε κλίση προς τή Φιλολογία καί διέθεσαν μεγάλα ποσά γιά 
νά τή μορφώσουν. Τώρα βρίσκεται στο τελευταίο έτος τής φοιτήσεώς της καί άν 
δέν άπατώμαι, τήν προορίζουν γιά γυναίκα τού Νίκου Πάπαρη, γυιοΰ τού ιδιοκτήτου 
τής Έλληνο-Ίρανικής. Είναι συνομήλικοι καί εκείνος σπουδάζει Χημεία. Τώρα, 
τί άκριβώς συνέβη καί υπό ποιας συνθήκας ό Δημήτρης Πρέντας άποφάσισε κι’ 
έτερμάτισε τή ζωή του, δέν μπορώ νά φαντασθώ. Είμαι πολύ στενός οικογενειακός 
τους φίλος καί γνωρίζω καλά τή ζωή τους, τις έπιδιώξεις τους, τό κάθε τι πού τούς 
άφορά. Χθες τό βράδυ έμεινα ώς τις δώδεκα καί μισή περίπου πλάϊ στον ΙΙρέντα. 
Είχαμε μιλήσει γιά τόσα πράγματα άπό τις δέκα καί είκοσι πού έφυγε ή Μάρθα 
γιά τό Χορό καί τίποτα δέν υπήρξε στή συνομιλία μας έκείνη πού νά μέ κάνη νά υπο
θέτω δτι ό άτυχος φίλος μου θά έτερμάτιζε τή ζωή του...

— Είπατε κ. Μπάρδη δτι φύγατε κατά τις δώδεκα καί μισή περίπου άπό τον 
Πρέντα, ρώτησε ό ’Αστυνόμος Βελισσαρίου. Μπορείτε νά μοΰ πήτε γιατί ή υπηρέ
τρια δέν ακούσε τον πυροβολισμό; 'Ο Πρέντας πρέπει νά αύτοκτόνησε κατά τις δύο 
περίπου τό πρωί, σύμφωνα μέ τήν έκθεση τού Ίατροδικαστοΰ. Πώς λοιπόν έξηγεΐτε 
τό δτι...

-—Μά ή υπηρέτρια έφυγε κ. ’Αστυνόμε κατά τις ένδεκα. Τή φώναξε ό μακα
ρίτης καί τή ρώτησε αν έχη νά πάη πουθενά. Τού είπε δτι δίνεται κάποιος χορός τών 
Λεσβίων καί θά ήθελε νά πήγαινε. Τής έδωσε λοιπόν τήν άδεια νά φύγη...

—Ά ! θυμάστε καλά δτι ή Σμάρω έφυγε κατά τις ένδεκα... Μήπως θυμάστε 
καί τί ώρα τήν κάλεσε γιά νά τή ρωτήση άν έχη νά πάη πουθενά;

—Μοΰ φαίνεται κατά τις δέκα καί σαράντα. Δέν θά είχαν περάσει πάνω άπό 
δέκα-δέκα πέντε λεπτά άπό τήν ώρα πού έφυγε ή Μάρθα.

—’Εσείς γυρίσατε άπό τήν Αίγινα τό άπόγευμα;
—Βεβαίως. ’Έμαθα τήν αυτοκτονία τού προϊσταμένου μου κατά τις δύο τό 

μεσημέρι. Ά ν  καί δέν είχα τακτοποιήσει τις δουλειές μου ώς τήν ώρα πού τό έμαθα, 
πήρα έν τούτοις τό πλοίο κι’ έφθασα κατά τις πέντε. Πήγα σπίτι μου στις πεντέμιση 
καί μοΰ είπαν δτι μέ· ζητήσατε. ‘Έφυγα λοιπόν άμέσως γιά τό γραφείο σας...

Μπορώ νά σάς βοηθήσω σέ τίποτα άλλο;
—’Όχι κ. Μπάρδη. Ευχαριστώ. Δέν σάς χρειάζομαι άλλο. ’Αλλά... γιά στα- 

θήτε. Πώς ό Πρέντας έλεγε στή γυναίκα του δτι «θά σηκωθή καί θά καθήση κοντά 
στο μπριτζ... 'Ύστερα θά πέση ξανά στο κρεβάτι καί θά διαβάση τό βιβλίο πού τού- 
φερε ή γυναίκα του προχθές...)). Θέλω νά πώ δηλαδή, πώς ύπελόγιζε τις ένέργειες 
αυτές άφοΰ εΐσαστε καί σείς εκεί καί κατά συνέπειαν θά τού κρατούσατε συντροφιά;

—Μά, ήξερε δτι σέ λίγο θά έφευγα. Είχα έκδηλώσει τήν επιθυμία νά φύγω 
κατά τις δέκα. 'Η συζήτηση δμως μέ κράτησε ώς τις δώδεκα καί μισή περίπου...
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'Ο Δημήτρης Πρέντας είχε βρεθή νεκρός στο κρεβάτι του κατά τις πέντε τό 
πρωί εκείνης της ήμέρας. Πρώτη τον βρήκε ή γυναίκα του δταν γύρισε τό πρωί άπό 
τό χορό της τελευταίας νύχτας τοϋ Καρναβαλιού. 'Η ύπηρέτρια έλειπε καί ή πόρτα 
τού δωματίου στο όποιο ήταν ό νεκρός, βρέθηκε άνοιχτή.

'Ως τις δώδεκα τό μεσημέρι της ήμέρας έκείνης κανείς δέν ήταν σέ θέση νά 
δώση στους άστυνομικούς μια θετική πληροφορία γιά τό ζεύγος Π ρέντα. 'Η Μάρθα 
ή γυναίκα τού άτυχου Π ρέντα, έπαθε κάποιο νευρικό κλονισμό δταν είδε τον άνδρα 
της νεκρόν καί παρέστη άνάγκη νά μεταφερθή εσπευσμένα σέ κάποια κλινική. 'Η 
κόρη του ή Λίζα δέν γύρισε καθόλου στο σπίτι δστερα άπό τό χορό των Πάπαρη, 
άλλά έφυγε κατ’ εύθεΐαν τό πρωί στις τέσσερις γιά τον Πόρο μαζί μέ τη παρέα της. 
'Η Σμάρω ή υπηρέτρια είχε φύγει κατά τις τρεις άπό τό χορό των Λεσβίων, μά ώς 
τις δώδεκα τό μεσημέρι δέν είχε φανή πουθενά.

'Η Σμάρω γύρισε στο σπίτι των άφεντικών της κατά τή μία τό μεσημέρι 
περίπου. Άπό τά δσα κατέθεσε φαινόταν ότι δέν έγνώριζε τίποτα γιά την αύτοκτο- 
νία τού Π ρέντα. Κι’ άφηνε νά έννοηθή δτι ό μόνος πού μπορούσε νά μάς διευκολύνη 

.σέ κάτι, ήταν ό Γιάννης Μπάρδης, ό λογιστής πού έργαζόταν στήν ίδια Τράπεζα καί 
συνδεόταν διά στενής φιλίας μέ τήν οικογένεια Π ρέντα. Μάς είπε άκόμα δτι δταν 
έφυγε κατά τις δέκα καί σαράντα γιά τό χορό των Λεσβίων, άφησε στο σπίτι τον 
Γιάννη Μπάρδη νά συνομιλή μέ τό άφεντικό της.

"Ολα τά φαινόμενα μέχρι τήν ώρα πού έδωσε τη κατάθεσή του ό Γιάννης 
Μπάρδης, έδειχναν δτι ό άρχιλογιστής είχε αύτοκτονήσει. Τό πιστόλι βρέθηκε άνά- 
μεσα στή δεξιά του παλάμη καί ό πυροβολισμός έγινε έξ επαφής. Τά δακτυλικά 
άποτυπώματα πού βρέθηκαν πάνω στο δπλο ήταν τού ίδιου τού νεκρού καί στά άντι- 
κείμενα τής κρεβατοκάμαρας άλλά καί ολόκληρου τού σπιτιού, δέν εύρέθησαν άλλα 
άποτυπώματα έκτος άπό τού ζεύγους, τής κόρης των Λίζας, τής υπηρέτριας καί 
των Νίκου Πάπαρη καί Γιάννη Πρέντα. Ό  χώρος γύρω άπό τό πτώμα δέν παρου
σίαζε τίποτα πού νά κάνη νά ύποτεθή δτι ό Πρέντας δολοφονήθηκε ή δτι προηγήθηκε 
τού φόνου κάποια πάλη. Τά παράθυρα ήταν κλειστά, χωρίς νά παρουσιάζουν πουθενά 
άποτυπώματα ξένων άπό τό σπίτι άτόμων. Καί δλα γενικώς τά άντικείμενα ήταν 
—κατά τις διαβεβαιώσεις τής Σμάρως—δπως άκριβώς άφέθηκαν τή προηγούμενη 
νύχτα άπό αυτήν. 'Ο θάνατος ύπελογίσθη δτι είχε έπέλθη κατά τίς δύο τό πρωί.

** *
Άπό τήν άλλη πλευρά ύψώνετο ένα πελώριο ερώτημα: «Γιατί αύτοκτόνησε 

ό Δημήτρης Πρέντας;». Ναι μέν δλα έδειχναν δτι είχε αύτοκτονήσει καί δτι άπε- 
κλείετο ή περίπτωση εγκλήματος, τούλάχιστον άπό τά άτομα πού ήλθαν σέ επαφή 
μέ τον Πρέντα τό βράδυ τής αύτοκτονίας. Γιατί δμως αύτοκτόνησε ;

'Η κατάθεση τού λογιστοΰ Μπάρδη έγινε κατά τίς έξη καί μισή τό άπό- 
γευμα τής Καθαρής Δευτέρας. ΤΗταν άρκετά πειστική ή κατάθεση εκείνη καί συνε- 
κλόνισε μερικές άμφιβολίες πού είχαν γεννηθή στους άστυνομικούς άπό τίς δέκα τό 
πρωί, ώς προς τήν αύτοκτονία τού Πρέντα. 'Η οικογένεια Πρέντα παρουσιαζόταν 
ώς μία ιδανική οικογένεια καί τό μόνο πού δέν θά έπρεπε νά φαντασθή κανείς, 
ήταν ή περίπτωση εγκλήματος. ' Η κατάθεση τής υπηρέτριας επίσης καθώς καί μιάς 
στενής φίλης τών Πρέντα, έκανε νά θεωρηθή ή σκέψη γιά έγκλημα ώς καθαρή 
ουτοπία.

Παρ’ δλα αυτά ό 'Υπαστυνόμος Γραβάνης είχε πάρει έντολή άπό τό μεσημέρι 
τής Δευτέρας νά κινηθή προς δλες τίς κατευθύνσεις μαζί μέ τον άρχιφύλακα Βέλα 
καί δυο άστυφύλακες. Μέ τον'Υπαστυνόμο Γραβάνη μέ συνέδεε μιά θερμή φιλία. 
'Ηταν πάρα πολλές δέ οί περιπτώσεις πού, στά σοβαρά τούλάχιστον έγκλήματα, μέ 
ειδοποιούσε γιά νά παρακολουθήσω τήν πάλη τού κόσμου τού εγκλήματος προς τήν
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αποκάλυψη της άληθείας καί, νά καθιστώ ενήμερους τούς άναγνώστας του περιοδικού 
πού εργαζόμουν.

Ή  εύρεση τού πτώματος τού άρχιλογιστοΰ της Έλληνο-Ίρανικής Τραπέζης 
τά ξημερώματα της Καθαρής Δευτέρας, συνεκλόνισε άρκετά τη κοινή γνώμη και 
οί άπογευματινές εφημερίδες είχαν γράψει μέ κολοσσιαίους τίτλους τήν είδηση, 
πλέκοντας ή κάθε μια καί άπό μια 'Ιστορία άνάλογη μέ τη φαντασία τού δημοσιο
γράφου πού τήν υπέγραφε. «Αύτοκτόνησε διότι επασχεν άπό άνίατον άσθένειαν...» 
έγραφε ό ένας· «Έτερμάτισε τήν ζωήν του διότι άπεκαλύφθη κατάχρησις...» έγραφε 
ό άλλος. Κάποιος τρίτος έθετε τό τριμένο ερώτημα: «Αύτοκτονία ή ’Έγκλημα;» 
Χμμ! Αύτο το ερώτημα βασάνιζε καί τούς άστυνομικούς άπό τις ένδεκα το πρωί, 
παρ’ δλο πού δλα έπειθαν δτι έπρόκειτο γ ι’ αύτοκτονία...

Το πρωί της έπομένης ήμέρας ή Γενική ’Ασφάλεια παρουσίαζε μεγάλη κίνηση. 
Οί άστυνομικοί πηγαινοέρχονταν δπως συνήθως, μά οί δημοσιογράφοι φαίνονταν 
άρκετά θορυβημένοι. Κάποια «συνταρακτική άποκάλυψη» είχαν μυρισθή καί πολιορ
κούσαν συστηματικά το γραφείο τού Διευθυντοΰ.

Ή  φιλία μου μέ τον 'Υπαστυνόμο Γραβάνη μέ ευνόησε σημαντικά έκείνη τήν 
ήμέρα. Είχα κατορθώσει νά μπω στο άπρόσιτο γιά τούς πολλούς γραφείο τού Διευ- 
θυντοΰ καί δρθιος σέ κάποια γωνιά νά κρατήσω τίς πιο αυθεντικές σημειώσεις τής 
έως τότε δημοσιογραφικής μου καρριέρας. Στο γραφείο βρίσκονταν ό Διευθυντής μέ 
τον ’Αστυνόμο Βλεσισσαρίου, ό 'Υπαστυνόμος Γραβάνης κ ι’ ένας άνώτερος δικα
στικός λειτουργός. Σέ λίγο δύο άστυφύλακες ώδήγησαν στο γραφείο τή Μάρθα 
Πρέντα καί τον Γιάννη Μπάρδη. 'Ο ’Αστυνόμος έδωσε ένα τσιγάρο στον Μπάρδη 
καί τούς έβαλε νά καθήσουν.

'Ο Διευθυντής στράφηκε προς τή κυρία.
—Θά μπορούσατε κ. Πρέντα νά μάς διαβάσετε μια φορά άκόμα τό γράμμα πού 

βρήκατε στά θυλάκια τού άνδρός σας έκεΐνο τό πρωί;
—Μάλιστα κύριε, είπε ή δμορφη καθηγήτρια τού πιάνου καί τού τραγουδιού. 

Νά σάς τό διαβάσω ευχαρίστως.
’Άρχισε νά διαβάζη μέ τό πιο φυσιολογικό ύφος τού κόσμου. 

« ’Αγαπημένε μου Μίμη,
Καταλαβαίνεις δτι μοΰ είναι έντελώς άδύνατον νά ζήσω άλλο στο μαρτύριο 

πού βρίσκομαι. Τό παιδί μας έγινε τριών χρόνων περίπου καί ζώ διαρκώς μέ τον 
εφιάλτη ν’ άποκαλυφθούν οί σχέσεις μας μιά μέρα, οπότε... Μά γιατί δέν πραγμα
τοποιείς τήν άπό φάσή σου;Τί περιμένεις; Ξέρεις καλά τό τί άποτελεϊς γιά μένα καί 
πιστεύω νά μή παραβλέπης τό πώς περνώ τά βράδυα μου χωρίς νά σ’ έχω κοντά 
μου. Ά ν  μ’ άγαπάς πραγματικά, προχώρησε στήν άπόφαση πού πήρες άπό καιρό. 
Μόνον έτσι θά όλοκληρωθή ή εύτυχία μας καί θά άναθεωρήσω καί γώ τήν άπόφαση 
νά φύγω. Διαφορετικά... Πάντως, έπειδή δέν μπορώ νά περιμένω άλλο, σοΰ δίνω 
πέντε μέρες άκόμα καιρό γιά ν’ άποφασίσης. ’Ή έμένα ή έκείνη ! ’Έχε ύπ’ δψει σου 
δτι ή προθεσμία αύτή είναι ή τελευταία. Μόλις περάσουν οί πέντε μέρες....»

—Φτάνει κ. Πρέντα. Δέν χρειάζεται νά προχωρήσετε άλλο. Διαβάστε τώρα 
τό άλλο πού σάς έδωσε προχθές νά ταχυδρομήσετε ό μακαρίτης.

—Μάλιστα κύριε Διευθυντά,
«Χρυσή μου Λίλιαν,

Ξέρεις πολύ καλά δτι προτιμώ νά σκοτωθώ παρά νά σέ χάσω. Καί μόνη ή 
σκέψη δτι μπορεί κάποτε νά χωρίσουμε, είναι ικανή νά μέ κάνη νά τερματίσω τή 
ζωή μου άπό τώρα. Ναι χρυσή μου. Θά προχωρήσω στήν άπόφαση πού πήρα, έχεις 
τό λόγο μου. Θά τή σκοτώσω οπωσδήποτε ώς τη Δευτέρα τό βράδυ καί θά ζήσουμε 
ευτυχισμένοι πλέον. ’Έχω έτοιμο τό σχέδιο πού θ’ άκολουθήσω γιά νά μή βρεθή
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τίποτα πού θά μ’ ένοχοποιήση. Θά περιμένης λοιπόν λίγες μέρες άκόμη καί ύστερα 
θά είμαι ολόκληρος δικός σου... Μάθε καί κάτι άλλο άγάπη μου. "Οτι...».

—’Αρκετά, αρκετά κ. Πρέντα, τή διέκοψε πάλι ό Διευθυντής. ’Ελάτε τώρα στο 
μοιραίο βράδυ της Κυριακής...

'Η Μάρθα Πρέντα ζήτησε ένα τσιγάρο. Τό άναψε καί συνέχισε.
—Βρήκα τό πρώτο γράμμα στή τσέπη τοϋ άνδρός μου προ δύο μηνών περίπου, 

τήν ήμέρα που έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι. Τό βρήκα έντελώς τυχαία, ψάχνοντας 
νά βρώ μιά συνταγή πού τή προηγούμενη ήμέρα έδωσε ό καθηγητής Πρινιάς στον 
άνδρα μου, όταν τον έπεσκέφθη στο ιατρείο του. Τό γράμμα αυτό μέ γκρέμισε σέ μιά 
χαράδρα πού, όσο κι’ έν έπίεσα τον έαυτό μου, στάθηκε άδύνατο νά βγώ. Τον άγα- 
ποϋσα μέ τή πιο ιδανική άγάπη πού φαντάσθηκε ποτέ άνθρώπινος νους καί νόμιζα 
ότι καί αύτός νοιώθει κάτι άνάλογο γιά μένα. "Οταν διάβασα ότι είναι ερωτευμένος 

’ τόσο πολύ μέ μιά άλλη γυναίκα καί μάλιστα ότι έχει καί παιδί τριών χρόνων, ή ψυχή 
μου γέμισε μίσος. Τυφλώθηκα άπό φθόνο καί είδα τον έαυτό μου στή πιο τραγική 
θέση τής προδωμένης γυναίκας. ΙΤαρ’ όλα αύτά, έπεστράτευσα όλες τις ψυχικές μου 
δυνάμεις καί κατώρθωσα νά πνίξω κάπως τό αίσθημα του μίσους πού γιγάντωσε 
στή καρδιά μου. ’Αποφάσισα νά μή τοϋ πώ τίποτα μέχρις ότου γίνει έντελώς καλά 
καί άφοσιώθηκα ολόκληρη στή καταπολέμηση τής άρρώστειας του.

Τό μεσημέρι τοϋ Σαββάτου μέ παρακάλεσε νά τοϋ ταχυδρομήσω μερικά γράμ
ματα όταν θά γύριζα άπό τά μαγαζιά. Δέν ξέρω τί μ’ έσπρωξε ν’ ανοίξω ένα γράμμα 
πού άπευθυνότάν σέ κάποιον Λ. Κωστή δικηγόρο, μέ διεύθυνση Poste Restante 
Συντάγματος. Χωρίς νά έχω νά ύποπτευθώ τίποτα τό σοβαρό, άνοιξα τό γράμμα 
καί τό διάβασα. ’ Ηταν τό δεύτερο γράμμα πού σάς διάβασα καί πού προοριζόταν 
γιά τή Λίλιαν...

Τό μίσος, αλλά καί ό φόβος πού ένοιωσα τότε, ήταν κάτι πού δέν μπορώ νά 
τό περιγράψω. Κατάλαβα πόσο είχα γελαστή γιά τά αισθήματα τοϋ άνδρός μου. 
Κατάλαβα ότι ό άνδρας μου έπικοινωνοΰσε μέ τή Λίλιαν τηλεφωνικώς άπό τήν 
ήμέρα πού έπεσε στο κρεβάτι. Τις τελευταίες ήμέρες όμως, φαίνεται ότι δέν θά τη
λεφώνησε διότι δέν έφυγα καθόλου άπό τό σπίτι. Οί προθεσμίες πού τοϋ έταξε ή 
Αίλιαν, είχαν φαίνεται άνανεωθή αύτόν τό καιρό καί τώρα τελευταία θά τοϋ έταξε 
τήν τελευταία προθεσμία γιά νά πάρη τήν άπόφασή του. Πήρε λοιπόν τήν τελειω
τική άπόφαση καί τής έγραψε. Τής έγραψε τό γράμμα έκείνο στο όποιο τής έκανε 
γνωστό ότι ώς τή Δευτέρα τό πολύ-πολύ δέν θά ύπάρχω...

"Ολη τήν ήμέρα τοϋ Σαββάτου καί ώς τό μεσημέρι τής Κυριακής, βασάνιζα 
τό μυαλό μου νά βρώ μέ τί τρόπο πρέπει ν’ άντιδράσω. 'Η πρώτη ιδέα ήταν νά 
καταφύγω στήν ’Αστυνομία καί νά παραδώσω τά δυο γράμματα. Αυτό όμως μοϋ 
φάνηκε πολύ υποτιμητικό... Θά γινόμουνα καί γώ ένα θΰμα σάν ολα τ’ άλλα...

’Από τό μεσημέρι τής Κυριακής μέ κατέλαβε ένας άνείπωτος τρόμος. 'Η σκέψη 
ότι ώρα μέ τήν ώρα ήταν έπόμενο νά δολοφονηθώ άπ’ τον άνδρα μου, δέν μ’ άφηνε 
νά ήρεμήσω, νά σκεφθώ λογικά καί ν’ άποφασίσω. ’Εκείνος έδειχνε μιά φοβερή 
άπάθεια. ΤΗταν ήρεμος, γαλήνιος καί μοϋ μιλούσε σάν νά. μή είχε συμβή τίποτα. 
Πολλές φορές μάλιστα κατά τό διάστημα τοϋ Σαββατοκύριακου μοϋ παραπονύθηκε 
επειδή δέν τον πλησίαζα όπως καί πρώτα. Ζητούσε νά μ’ άγκαλιάση, νά μοϋ έκδη- 
λώση άγάπη καί στοργή σάν νά μή ύπήρχε τίποτα μεταξύ μας... Τον κύτταζα μέ 
φρίκη καί έβαζα όλη μου τή δύναμη νά ύποκρίνωμαι ότι δέν έχω καιρό γιά χάδια, 
ότι είμαι άδιάθετη κλπ.

Γιά τό χορό τών Πάπαρη δέν μοϋ έφερε καμμιά άντίρρηση. Άρχισα νά ντύ- 
νωμαι όταν γύρισε άπό τό Θέατρο ή κόρη μου ή Λίζα μέ τό Νίκο Πάπαρη, γυιό τοϋ 
ιδιοκτήτου τής Έλληνο-’Ιρανικής. Μέ τό Νίκο ή Λίζα συνδέεται άπό καιρό καί έ-
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πρόκειτο ώς τό καλοκαίρι νά παντρευτούν. Τούς έβαλα νά καθήσουν στο σαλόνι καί 
συνέχισα το ντύσιμο.

ΤΗταν δέκα καί μισή ή ώρα όταν έφυγα. Είπα στή Σμάρω νά προσέχη τον 
άνδρα μου καί χαιρέτησα τον οικογενειακό μας φίλο Γιάννη Μπάρδη πού βρισκόταν 
έκεϊ. Πήρα το Νίκο καί την Λίζα καί πήγα στο χορό.

Κατά τις μία καί τριάντα πήρα τον άνδρα μου στο τηλέφωνο. Μόλις άνοιξε 
ή γραμμή άκουσα ένα πνιχτό γυναικείο γέλοιο καί κατόπιν ένα μικρό ψίθυρο. "Υστερα 
μου άποκρίθηκε ή φωνή του άνδρός μου. Του είπα τότε ότι έχω στή κατοχή μου 
δύο γράμματα πού, αν τά παραδώσω στήν ’Αστυνομία δέν θά διατρέχω τον κίν
δυνο νά σκοτωθώ... Κατάλαβε άμέσως τί έννοοϋσα μ’ αύτόν τον υπαινιγμό καί μέ 
παρακάλεσε νά πάω άμέσως στο σπίτι γιά νά συζητήσουμε. Τοϋ έκλεισα όμως τό 
τηλέφωνο καί έμεινα μέ τήν ιδέα ότι έτσι τον έκδικούμην κάπως, έστω καί άργά...

Στις πέντε άκριβώς γύρισα στο σπίτι μου. Κάποιο φρικτό προαίσθημα μέ βα
σάνιζε όταν άνοιγα τήν πόρτα. Φοβόμουνα ότι ό άνδρας μου θά είχε φύγει μέ τή 
Λίλιαν... "Οτι μπαίνοντας μέσα θ’ άντίκρυζα ένα γράμμα πού θά μου γνωστοποιούσε 
τό τέλος τής εύτυχίας μου... Πόσο είχα γελαστή όμως!... ’Αντί γιά γράμμα βρήκα 
τό πτώμα τοϋ άνδρός μου νά πλέη σέ μιά λίμνη παγωμένου αίματος... Τ’ άλλα τά 
ξέρετε όλα...

Ό  'Υπαστυνόμος Γραβάνης σηκώθηκε καί πλησίασε τή κυρία. Τά μάτια του 
έδειχναν οτι μέσα του διεξήγετο μιά μεγάλη πάλη.

—Πολύ καλά κ. Πρέντα, είπε βραχνά. Θά κάνετε τώρα τον κόπο νά άπαντή- 
σετε σέ μερικές ερωτήσεις μας;

— 'Ορίστε κύριε..., είπε άνήσυχη ή ωραία καθηγήτρια. Είμαι στή διάθε
σή σας...

—Πρώτα πές τε μου κυρία Πρέντα άπό πού τηλεφωνήσατε στον άνδρα σας.
—Άπό κάποιο κέντρο κοντά στο σπίτι τών Πάπαρη. Άπό ένα μικρό τα- 

βερνάκι πού λέγεται «Κερασιές)).
—Καλώς... Τί ώρα γυρίσατε πάλι στο χορό;
—Μά... θά ήταν δύο καί μισή περίπου...
—Χορέψατε κατόπιν; Διασκεδάσατε;
—Μου φαίνεται ότι αύτά δέν έχουν καμμιά σχέση κύριε. Τί σας ενδιαφέρουν;
—Κυρία Πρέντα, άκοϋστε νά σάς πώ καί γώ μιά μικρή ιστορία. Μιά μικρή 

άστυνομική ίστοριούλα πού έμαθα άπό χθές τό πρωί στις ένδεκα ώς σήμερα τό 
πρωί.

Μιά όμορφη μεσόκοπη κυρία, πού λέτε, μαθαίνει άπό δυο γράμματα ότι ό 
άνδρας της έχει μιά φελαναδίτσα... Μαθαίνει άκόμα ότι ό άνδρας της προτίθεται νά 
τή σκοτώση μέσα σέ δυο ήμέρες γιά ν’ άπαλλαγή άπ’ αύτήν καί νά πάη νά ζήση 
ήσυχος μέ τήν αγαπημένη του. Είναι φυσικό υστέρα άπ’ αύτά πού μαθαίνει, νά ζή 
μέ τό φόβο ότι ώρα μέ τήν ώρα έπίκειται τό τέλος της. Σκέπτεται νά πάη στήν 
Αστυνομία καί νά καταθέση τά δύο γράμματα. Αύτό όμως τό βρίσκει μειωτικό γιά 
τήν άξιοπρέπειά της... Μέσα στο νεκρικό παροξυσμό πού ζή, άποφασίζει νά έκδικηθή 
τον άνδρα της όχι μέ τόσο πρωτότυπο τρόπο... Σκέπτεται όμως καί σκηνοθετεί 
μιά πρωτότυπη -«αύτοκτονία» γιά νά παραπλανήση τούς άστυνομικούς. Αλλά ας 
πάρουμε τά γεγονότα μέ τή σειρά τους.

Ή  κυρία φεύγει στις δέκα καί μισή γιά τό χορό. Χορεύει, πίνει, διασκεδάζει 
καί στή μία τό πρωί φεύγει όσο μπορεί άθέατη. Δέν πηγαίνει γιά νά τηλεφωνήση 
στον άνδρα της, όπως είπε στούς άστυνομικούς. Πηγαίνει σπίτι της καί μπαίνει 
σιγά στή κρεββατοκάμαρα. Ό  άνδρας της βρίσκεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι καί 
διαβάζει κάποιο βιβλίο. Τό άφήνει μόλις τή βλέπει καί τήν καλεΐ νά πάη νά καθήση
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κοντά του. Εκείνη κάθεται στο προσκέφαλό του. Μέσα στη τσάντα της έχει τό 
περίστροφο τοϋ άνδρός της πού τό πήρε πριν φύγει για τό χορό, κάτω άπ’ τό μαξι
λάρι του. ' Η κυρία φορεΐ άσπρα λεπτά γάντια. ’Αγκαλιάζει τον άνδρα της καί τήν 
ώρα πού έκεΐνος τήν πιάνει άπό τό λαιμό για να τη στραγγαλίση, εκείνη βγάζει τό 
περίστροφο καί τοΰ φυτεύει μια σφαίρα στον άριστερό του κρόταφο. Σηκώνεται 
ύστερα καί τον κυττάζει. Βλέπει ότι είναι νεκρός καί βάζει τό περίστροφο στο άρι
στερό του χέρι.....

Μην τρέμετε κυρία Πρέντα. Καί προσπαθήστε νά ηρεμήσετε. Σηκώνεται 
λοιπόν ή κυρία καί φεύγει. Γυρίζει στο πάρτυ καί κάθεται τρομαγμένη σέ μιά γωνιά. 
Κάποιος τή σηκώνει γιά ένα βάλς, μά ή κυρία ύστερα άπό δυο στροφές λυποθυμεΐ 
στήν άγκαλιά τοϋ καβαλιέρου της... Συνέρχεται κάπως σέ λίγο καί βλέπει ότι βρί
σκεται σ’ ενα δωμάτιο μέ κομψή επίπλωση. Στή διπλανή σάλα ό χορός οργιάζει. Μά 
ή κυρία πέφτει τώρα σ’ ένα παραλήρημα. Μιλάει στον καβαλιέρο της γιά κάποιο 
νεκρό... γιά κάποιο σχέδιο τοϋ καβαλιέρου της πού άκολούθησε μέ όλες του τις 
λεπτομέρειες. "Ενα νεαρό ζευγάρι στέκεται πάνω άπ’ τό κεφάλι της καί τήν ρωτά άνή- 
συχο μήπως χρειάζεται τίποτα...

Στις πέντε τό πρωί ή κυρία γυρίζει μόνη στο σπίτι της. ’Ανοίγει τή πόρτα καί 
μπαίνοντας στή κρεβατοκάμαρα βλέπει τον άνδρα της νεκρόν καί στή κατάσταση 
πού τον άφησε κατά τις δύο τή νύχτα. Βάζει τις φωνές λοιπόν καί τά τσακισμένα 
νεΰρά της τήν κάνουν νά χάση προς στιγμήν τον έ'λεγχο των πράξεών της. "Οταν σέ 
λίγο καταφθάνουν οί άστυνομικοί, άντιλαμβάνονται ότι ή κυρία έχει κάποιο νευρικό 
κλονισμό καί τή μεταφέρουν σέ μιά κλινική. ’Εκεί τήν έπισκέπτονται οί άστυνομικοί 
πάλι τό άπόγευμα καί διαπιστώνουν ότι στο λαιμό της υπάρχουν μερικά σημάδια 
πού προέρχονται άπό τά νύχια τοϋ νεκροϋ...

Μάλιστα κυρία Πρέντα, συνέχισε άκάθεκτος ό Ύπαστυνόμος Γραβάνης χωρίς 
νά ξεκολλήση τά μάτια του άπό πάνω της. Τό σχέδιο δράσεως πού σάε ύπέδειξε 
ό Γιάννης Μπάρδης, ήταν άριστο καί πρέπει νά ομολογήσουμε ότι αν τό άκολουθού- 
σατε κατά γράμμα, ή «αυτοκτονία» θά ήταν πλήρης. Δυστυχώς όμως. Δέν άκούσατε 
τον Μπάρδη πού σας είπε ότι, όταν θά πάτε κατά τις δύο νά σκοτώσετε τον άνδρα 
σας, πρέπει νά προσέξετε ώστε νά μή πέση τίποτε έκεϊ πού νά μαρτυρή τήν παρου
σία σας στο σπίτι. ’Εσείς φύγατε άπό τό χορό μέ μιά πράσινη σερμπαντίνα στο 
χέρι πού τήν τυλίγατε νευρικά καί άσυναίσθητα ενώ βαδίζατε. "Οταν βρεθήκατε 
κοντά στον άνδρα σας καί τήν ώρα πού βγάζατε τό πιστόλι, ή σερμπαντίνα κύλησε 
στο πάτωμα καί μερικές σταγόνες α'ίματος τήν έβαψαν λίγο άργότερα... Μή έκπλήτ- 
τεσθε λοιπόν καί μή βασανίζετε τό μυαλό σας γιά νά βρήτε ποιος σάς πρόδωσε. 
Πριν έξετάσουμε μέ κάθε λεπτομέρεια τή σερμπαντίνα εκείνη, όλα πήγαιναν καλά 
γιά σάς. Ή  «αύτοκτονία» ήταν πλήρης! Ούτε τά δακτυλικά σας άποτυπώματα 
βρήκαμε στο πιστόλι, ούτε τίποτα άλλο στοιχείο ύπήρχε πού νά σάς ενοχοποιούσε. 
’Απεναντίας, ή κατάθεση τοϋ κυρίου Μπάρδη πού σάς παρουσίαζε σάν τό πιο ιδα
νικό ζευγάρι, μάς έκαμε νά μή σκεφθοϋμε τίποτα γιά έγκλημα.

Δυστυχώς ή σερμπαντίνα σάς πρόδωσε. Σάς τά λέω όλα αυτά γιά νά σάς προ- 
λάβιο καί νά μή βασανίζετε τό μυαλό σας νά βρήτε δικαιολογίες ή νά προβάλετε 
κανένα άλλοθι. "Αν μάς λέγατε ότι ή σερμπαντίνα δέν ήταν δική σας, ότι βρέθηκε 
έκεϊ άπό άλλο πρόσωπο,... άπό τή Λίλιαν ίσως, θά σάς λέγαμε ότι ματαιοπονείτε 
διότι πάνω στή σερμπαντίνα βρέθηκαν τά άποτυπώματα τοϋ άνθρώπου πού σάς τήν 
πέταξε όταν χορεύατε. Βλέπετε, συμβαίνει νά είναι πολύ γνωστός μας ό Π. Γρίλλης 
άπό τον καιρό πού άνακατεύτηκε σέ κάποια παραχάραξη... "Αν μάς λέγατε άκόμα 
ότι ή σερμπαντίνα σάς έπεσε τό πρωί στις- πέντε, θά σάς λέγαμε μέ τή σειρά 
μας ότι, τότε, δέν θά ύπήρχε κανένας λόγος νά ύπάρχουν πάνω στό πράσινο χαρτί
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αρκετές σταγόνες αίματος του άνδρός σας, οί όποιες μάλιστα δεν άφήνουν καμμιά 
άμφιβολία δτι έπεσαν εκεί τρεις ώρες πρίν άπ’ τις πέντε τό προ>ΐ...

Μια νεκρική σιγή είχε άπλωθή στο άπέραντο γραφείο. Άκούγονταν μόνο ό 
χτύπος πού έκανε τό ρολόγι τοΰ τοίχου μετρώντας τα λεπτά... 'II Μάρθα ΓΙρέντα 
είχε άπομείνει άφωνη, μέ τό βλέμμα καρφωμένο στο πάτωμα. ’Άκουγε σαν υπνω
τισμένη. Ξαφνικά, δυνατοί λυγμοί της τράνταξαν τό στήθος καί έπιασε τό κεφάλι της 
μέ τα δυο χέρια. Έκλαιγε βουβά. 'Ο Γιάννης Μπάρδης κύτταζε σάν χαμένος. Τό 
βλέμμα του ήταν πέτρινο καί τό πρόσωπό του έδειχνε δτι είχε γεράσει κατά δέκα 
ολόκληρα χρόνια μέσα σέ μιά ώρα.

—Πιστέψτε κ. Π ρέντα δτι λυπούμαι εΐλικρινά γ ι’ αυτό πού σας συνέβη, 
είπε ό Διευθυντής βηματίζοντας νευρικά. Βλέπετε ή ψυχραιμία σάς έγκατέλειψε δταν 
μάθατε άπό τό δεύτερο γράμμα δτι κινδυνεύετε... Τήν κατάστασή σας αυτή τήν 
έκμεταλλεύθηκε ό κ. Μπάρδης ό όποιος τόσα χρόνια ζοΰσε στή σκιά σας, ύπομένοντας 
σιωπηλά έναν μεγάλο έρωτα πού ένοιωθε γιά σας. "Οταν δείξατε στον Μπάρδη, το 
απόγευμα τού Σαββάτου, τό δεύτερο γράμμα, αυτός είδε σ’ αύτό τον άπό μηχανής 
Θεό. Είδε τήν εύκαιρία νά. πραγματοποιήση τήν επιθυμία του νά σας κάνη δική του. 
Ψύχραιμα λοιπόν σάς έβαλε στο νοΰ τήν ιδέα τής έκδικήσεως. Σάς υπέδειξε τό .σχέ
διο πού θ’ άκολουθούσατε γιά νά μή άποκαλυφθήτε ποτέ. Μαζί κανονίσατε τόσες 
λεπτομέρειες... Ταξίδι τού κ. Μπάρδη στήν Αίγινα χωρίς νά ύπάρχη κανένας σο
βαρός λόγος, δήθεν τηλεφώνημά σας κατά τις δύο στον άνδρα σας άπό τις «Κερα
σιές»... Κανονίσατε άκόμη δτι τότε μόνον θά κάνατε λόγο γιά τά γράμματα, δταν 
θά βλέπατε δτι ή άνάκριση προχωρεί προς τήν ιδέα τού εγκλήματος καί δτι ή ιδέα 
γιά αυτοκτονία θά άρχίζη νά ύποχωρή...

Ξέρατε δτι τά γράμματα θά παίζανε σπουδαίο ρόλο στήν επιμέτρηση τής 
ποινής. Καί, φυσικά, δέν μπορεί κανείς νά πή δτι έξετελέσατε τό έγκλημα σάν κοινή 
συζυγοκτόνος μέ πωρωμένη τή συνείδηση. "Εχετε πολλά έλαφρυντικά. ’Αλλά γ ι’ 
αυτά, τον λόγον θά έχη ό κ. Είσαγγελεύς σέ.λίγο καιρό. ’Εμένα δέν μοΰ μένει, παρά 
ενώπιον σας νά συγχαρώ τον 'Υπαστυνόμο Γραβάνη. ’Έγραψε σχεδόν μόνος του 
μιά συνταρακτική ιστορία. Μιά ιστορία πού θά μείνη στά άρχεία μας μέ τον τίτλο 
«Ματωμένη Σερμπαντίνα».,..

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος,οί άστ/κες Κουνδουράκης ’Ιωάν., 
Παπαρρηγόπουλος Θεόδ., ’Αγγέλου Λουκάς καί Παπασταματάκης ’Ιωάννης.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πει
θαρχικού Συμβουλίου, οΐ άστ/κες : Μανουσάκης Θεμ., Άγγελής Μάριος καί Παλαιο- 
δήμος ’Αλέξανδρος.

—'Τπό τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας μετετράπη ή εις τον άστ/κα Πολύζον 
Ευθύμιον έπιβληθεϊσα ύπό τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου ποινή της οριστικής άπο- 
λύσεως εις τοιαύτην της τριμήνου αργίας δι’ άπολύσεως.

*$ $
Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Στις 15/2/1957, δόθηκε μέ πρωτοβουλία τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό- 
λενω στήν αίθουσα τοϋ «Παρνασσού» διάλεξι; προς τούς άστυνομικούς, τήν οποίαν

Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ν. Κόκκινος συγχαίρει τόν Καθηγητήν κ. Πρόκον
μετά τή ν δοθεϊσαν διάλεξιν.

παρηκολούθησε καί πλήθος πολιτών, άπο μέρους τοϋ Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Πρόκου, μέ θέμα «αί διαμαχόμεναι κοσμοθεωρίαι ύπό τό 
πρίσμα τής Ε πιστήμης».

'Ο κ. Πρόκος μέ βαθυτάτην φιλοσοφικήν άνάλυσιν, μέ εναργέστατα παρα
δείγματα, μέ γλαφυρότητα καί μέ άφθαστον ρητορικήν δεινότητα άνέπτυξε τό πε-
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ριεχόμενον τής Ελληνικής κοσμοθεωρίας καί άπέδειξεν ότι αδτη είναι ή μοναδική 
κοσμοθεωρία ή οποία καθοδηγεί δλα τα εκπολιτιστικά ρεύματα, άπδ των άρχαιο- 
τάτων χρόνων μέχρι σήμερον καί δτι καί εις τό μέλλον δέν ή μπορεί παρά αύτή νά 
άποτελή τον φάρον δι’ δλα τά πεπολιτισμένα έθνη, κατά την πορείαν των εις τούς 
αιώνας τοΰ μέλλοντος.

'Ο κ. ΓΊρόκος κατεχειροκροτήθη καί έπροκάλεσε εις τούς αστυνομικούς καί 
τούς άλλους πολυπληθείς άκροατάς αισθήματα εθνικής ύπερηφανείας, διότι άνή- 
κουν εις τήν Ελληνικήν φυλήν, διότι είναι "Ελληνες.

* jig ^

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Μέ ολοένα μεγαλύτερη έπιτυχία συνεχίζονται τά ραδιοφωνικά προγράμ

ματα τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τά όποια άκούγονται καθημερι
νώς ένθουσιώδη σχόλια άπό παντού.

—Μέ παληά βάλς άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα τής 30-1-57 κατά τό 
οποίο μεταδόθηκαν καθοδηγητικές ύποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ άστυνομικά 
καί κοινωνικά ζητήματα γενικωτέρου ενδιαφέροντος, άπαντήσεις έπίστολών άκροα- 
τών καί παληά καί μοντέρνα τραγούδια. Τραγούδησαν: ή Μαίρη Λώ μέ τον Γιά- 
κοβλεφ στο πιάνο, ή Έλίζα Μαρέλλη μέ τήν ορχήστρα ’Άκη Σμυρναίου, ό Φώτης 
Πολυμέρης, ό Γιώργος Λουκάς, ή Ρένα Βλαχοπούλου, ό Δημήτρης Ζάχος καί ό δ. 
άρχιφύλαξ Μάνθος Φελώνης στά δημοτικά τραγούδια. Έλαβεν επίσης μέρος ολό
κληρη ή μοντέρνα ορχήστρα Τσελέπη—Βλαχοπούλου.

★
—Τό πρόγραμμα τής 6-2-57 ήταν άφιερωμένο στή γιορτή τής Μητέρας, μέ 

ωραιότατα λογοτεχνικά σκιτσάκια άπό τον παγκόσμιο εορτασμό της.
’Έλαβον μέρος, εύγενικά προσφερθέντες, ό έκλεκτός πιανίστας, συνθέτης καί 

μαέστρος Κώστας Γιαννίδης, ό Πέτρος Φραγκουλόπουλος μέ τήν φυσαρμόνικά του, 
ή Άντζέλα Νάκου, ή Σοφία Βέμπο, ή Μαριάννα Χατζοπούλου, ή Λάουρα, τό τρίο 
Κιττάρα καί τό συγκρότημα δημοτικών τραγουδιών Παπαγιάννη. Μετεδόθη επίσης 
άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιο τής Αστυνομίας, άφιερωμένο στήν Μάννα.

*
'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων,άπό τής Πέμπτης 7 Φεβρουάριου έ.έ., 

έκαμε έναρξιν ραδιοφο^νικοΰ προγράμματος καί άπό τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμού 
Πατρών, άπ’ δπου ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας μεταδίδεται κάθε Πέμπτη άπό τήν 
13.10'—13.40' ώραν. ’Από τό Σταθμό Πατρών ή ’Αστυνομία παρουσίασε εκλεκτά 
προγράμματα, γοητεύσασα χιλιάδες άκροατών.

( Κείμενα, επιμέλεια, μοντάζ, μαγνητοφωνήσεις τραγουδιών καί συνεντεύξεων, 
ραδιοσκηνοθεσία: Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. 
Συμμετέχει πάντα ό εύγενικός φίλος τής ’Αστυνομίας Γιώργος Ντούμας. Τεχνική 
βοήθεια Γιάννη Πορετσάνου. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπόρος 
Πηλός).

*jjc
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

F a t h e r  P e t e r  F .  B y r o n  

P a s t o r

S t .  J a m e s  C h u r c h

R .  D .  I .  P o r t  S e r v i s  N .  Y .

Σάς ένεγράψαμεν συνδρομητήν τοΰ περιοδικού μας άπό 1-1-57. Εύχαριστού- 
μεν διά τά καλά σας λόγια.
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τ&α>/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.


