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κής Π εριόδου κα ι ή δράσις αυτής κατά  την 3-12-1944.
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167. —Αήξις τώ ν επιχειρήσεων κα ί τοποθέτησις τών δοκίμων 
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** *
162. Ή  Σχολή Ύ παστυνόμων Β' τάξεως τής ΣΤ' ’Εκπαιδευτικής 

Περιόδου και ή δράσις αύτής κατά τήν 3 Δεκεμβρίου 1944.
Κατά τό 1944 λειτουργούσε ή Σχολή 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως, στην οποία 

έφοιτοΰσαν 130 περίπου δόκιμοι τής ΣΤ' Εκπαιδευτικής Περιόδου. Ή  Σχολή ήταν 
εγκατεστημένη στά Παλαιά ’Ανάκτορα καί συγκεκριμένως στην αίθουσα τής 
Γερουσίας. Διοικητής τής Σχολής ήταν ό τότε ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Ιω
άννης Γιαννοϋτσος, Υποδιοικητής ό ’Αστυνόμος Α' κ. Νάσαινας Ευάγγελος, Κοσμή- 
τωρ ό νϋν Άστυν. Δ/ντήςΒ' κ. Καθάρειος Απόστολος καί ’Αξιωματικοί εναλλασσό
μενοι στά καθήκοντα τοϋ ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας οί κ.κ. ’Ιωάννης Γάτσης, Χρή- 
στος Δημητρόπουλος, X. Σταυρόπουλος καί I. Πουρναρόπουλος. Στή δύναμη τής 
Σχολής άνήκεν επίσης ό 'Υπαστυνόμος Α' (ήδη Άστυν. Δ/ντής Β ') κ. Ν. Νικητάκης.

Ή  δύναμις τής Σχολής 'Υπαστυνόμων, κατά τις ταραγμένες ημέρες τοϋ Δε
κεμβρίου 1944, άποτέλεσε υπολογίσιμο παράγοντα γιά τήν έθνικόφρονα παράταξη. 
Γι’ αυτό μετά έπιλογην πού έγινε τών δοκιμασμένων γιά τον πατριωτισμό τους δο
κίμων παρεδόθησαν σ’ αυτούς τά όπλα, πού έστάλησαν άπό τη Μέση ’Ανατολή γιά 
τήν ’Αστυνομία Πόλεων.
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Κατά τήν Κυριακή (3-12-1944) και άπό 7—13ης ώρας, όπόταν έγινε τδ πα
ράνομο συλλαλητήριο των κομμουνιστών, ή δύναμις τής Σχολής 'Υπαστυνόμων ύπδ 
τδν Διοικητή της Άστυν. Δ/ντή Α' κ. Γιαννοΰτσον Ίωάννην, διετάχθη ν’ άντι μετω
πίση τούς κομμουνιστάς στην περιοχή του Πανεπιστημίου. Έ κεϊ είχαν συγκεντρωθή. 
μεγάλες δυνάμεις κομμουνιστών, γιατί στήν όδδ Κοραή ήσαν εγκατεστημένα τά. 
γραφεία του Ε.Α.Μ. Στήν έπιχείρηση αυτή ή Σχολή ένισχύθηκε μέ τούς βαθμοφό
ρους τής Δ/νσεως ’Αλλοδαπών, 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Άναγνωστάκον Πέτρον, 
2) ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Μπούραν Παναγιώτην καί Παυλίδην Πρόδρομον, 3) Ύ πα- 
στυνόμον Α' κ. Χρυσανθόπουλον Άνδρέαν, 4) Ύπαστυνόμους Β' κ.κ. Λυμπέρην- 
Γεώργιον, Κορρέν Ίωάννην καί Τζανέττον Λεωνίδαν καί 5) Άνθυπαστυνόμους 
κ.κ. Σμυρνιδν Ίωάννην καί Κακολέβαν Άργύριον. Οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι προσε- 
πάθησαν να έμποδίσουν τδν όγκο τών διαδηλωτών κομμουνιστών, πού ανέβαιναν 
τήν όδδ Πανεπιστημίου πρδς τήν πλατεία Συντάγματος.

Οί κομμουνισταί βλέποντας δτι οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι είχαν απόφαση νά 
τούς έμποδίσουν οπωσδήποτε νά προχωρήσουν πρδς τήν πλατεία Συντάγματος, 
άρχισαν νά άσκοΰν ψυχολογική βία καί νά τούς προτρέπουν νά προσχωρήσουν στον- 
Ε.Α.Α.Σ. καί νά μή συγκρουσθοϋν μέ τδ Λαό, δπως έλεγαν.

Οί δόκιμοι δμως έμειναν σταθεροί στις θέσεις των καί στις 11 π.μ. περίπου- 
διεσκόρπισαν τούς κομμουνιστάς, πού είχαν συγκεντρωθή στδ χώρο μπροστά άπδ 
τήν ’Ακαδημία καί στή λεωφόρο Πανεπιστημίου μέχρι τήν Τράπεζα τής Ελλάδος.

Μετά τά αιματηρά γεγονότα τής Πλατείας Συντάγματος, ή δύναμι τής Σχολής 
Υπαστυνόμων διετάχθη νά φρουρήση τά Παλαιά ’Ανάκτορα γιά ν’ άντιμετωπισθή 
ένδεχομένη έπίθεσις καταλήψεως αυτών άπδ τούς κομμουνιστάς.

Έ τσ ι δλη τή νύχτα τής 3 πρδς 4-12-1944 οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι φρου
ρούσαν απ’ δλες τις πλευρές τδ οικοδομικό συγκρότημα τών παλαιών ’Ανακτόρων, 
έτοιμοι ν’ άποκρούσουν ένόπλως όποιαδήποτε έπίθεση.

163. Σ ύλληψις κομμουνιστών υπό δοκίμων ‘Υπαστυνόμων κατά  
τήν 4 Δεκεμβρίου 1944.

Στις 4-12-1944, ήμέρα Δευτέρα, οί κομμουνισταί, δπως γνωρίζουμε, είχαν 
οργανώσει εντυπωσιακή κηδεία γιά τά δήθεν,θύματα τής πλατείας Συντάγματος.

‘Η νέα αύτή παράνομη διαδήλωσις ήταν τέτοια σέ δγκο, ώστε έδωσε δικαίως 
υπόνοια, δτι ήταν ενδεχόμενο νά γίνη αιφνιδιαστική έπίθεση τών κομμουνιστών 
γιά τήν κατάληψη τών Παλαιών ’Ανακτόρων, στά όποια είχαν έγκατασταθή οί δό
κιμοι Ύπαστυνόμοι.

Ό  Διοικητής τότε τής Σχολής Υπαστυνόμων, Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Ί . Γιαν- 
νοΰτσος, άνέπτυξε έξαίρετη πρωτοβουλία καί άφοΰ έντυσε μέ πολιτική ένδυμασία πολ
λούς δοκίμους Ύπαστυνόμους, τούς διασκόρπισε μέσα στούς κομμουνιστάς πού είχαν 
συγκεντρωθή γύρω άπδ τά Παλαιά ’Ανάκτορα, τδ ξενοδοχείο τής «Μ. Βρεττανίας»· 
καί τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. Οί Ύπαστυνόμοι αύτοί ώπλισμένοι μέ τά περί
στροφά τους έπεσήμαναν έπικινδύνους κομμουνιστάς πού έφεραν περίστροφα καί. 
χειρομβοβίδας καί άφοϋ τούς παρηκολούθησαν τούς συνέλαβαν.

Οί συλληφθέντες κομμουνισταί άφωπλίσθησαν καί έκλείσθησαν στή μεγάλη 
αίθουσα τελετών τών Παλαιών ’Ανακτόρων. Άπδ έκεϊ, μετά δύο μέρες, μετεφέρθη, 
σαν καί ένεκλείσθησαν στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως τών κομμουνιστών πού σχήμα- 
τίσθηκε στδ Γουδί.

164. Μάχες κομμουνιστών καί δοκίμων ‘Υπαστυνόμων άπό 5 έως 
8 Δεκεμβρίου 1944.

Οί κομμουνισταί άφού κατέλαβαν δλα σχεδόν τά άκραΐα ’Αστυνομικά Τμή
ματα τή νύκτα τής Κυριακής πρδς τήν Δευτέρα καί τής Δευτέρας πρδς τήν Τρίτη 
(5-12-1944), άρχισαν νά παρενοχλοΰν καί τδ κέντρο τής πρωτευούσης μέ τούς έλεύ- 
θερους σκοπευτές, πού εγκατεστημένοι σέ διάφορα μέγαρα καί πολυκατοικίες πυρο-
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βολοΰσαν τούς έθνικόφρονας καί σκότωναν εκ τοΰ άσφαλοΰς αρκετούς. Πολλοί τέ
τοιοι ελεύθεροι σκοπευταί κομμουνισταί είχαν έγκατασταθή στήν περιοχή του Κο- 
λωνακίου καί έ'ρριχναν όλμους ή πυροβολούσαν όσους κυκλοφορούσαν στη λεωφόρο 
’Ακαδημίας, Σταδίου κλπ.

Διετάχθη τότε δύναμις δοκίμων Ύπαστυνόμων μέ επί κεφαλής τον νΰν Άστυν. 
Δ/ντήν Β' κ. Καθάρειον ’Απόστολον να εκκαθάριση τήν περιοχή Κολωνακίου άπό τούς 
κομμουνιστάς, ελευθέρους σκοπευτάς. Ή  έπιχείρησις αύτή υπήρξε επιτυχής, γιατί 
άνεκαλύφθησαν καί έξουδετερώθησαν όλοι οί ελεύθεροι σκοπευταί, χωρίς να ση- 
μειωθή εύτυχώς απώλεια αστυνομικών, καίτοι οί κομμουνισταί όταν άνεκαλύπτοντο 
ήμύνοντο μέ πείσμα.

Στις 6-12-1944, εορτήν τοΰ 'Αγίου Νικολάου, οί κομμουνισταί έκαμαν επί
θεση κατά των Π. ’Ανακτόρων. Ή  έπίθεσις ήταν αιφνιδιαστική καί έξεδηλώθη τις 
πρωινές ώρες άπό τήν πλευρά τοΰ Βασιλικού κήπου. Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι έπε- 
ρίμεναν τήν επίθεση αύτή καί είχαν ένισχυθή μέ άριθμο δοκίμων Άρχιφυλάκων καί 
μέ άστυνομικούς τοΰ Θ' ’Αστυνομικού Τμήματος, πού εΐχεν έγκαταλειφθή τήν 
προηγούμενη ήμέρα κατόπιν Δ /γης τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως.

’Έτσι ή άμυνα ύπήρξε έντονωτάτη καί οί κομμουνισταί άφοΰ άπέτυχαν στήν 
επίθεσή τους έδέχθησαν αντεπίθεση των άστυνομικών. Ή  συμπλοκή ήταν εξαιρε
τικά έντονη. Τελικά οί κομμουνισταί άπωθήθησαν άφοΰ έγκατέλειψαν άρκετούς νε
κρούς, πού έτάφησαν στο Βασιλικό κήπο σέ πρόχειρο νεκροταφείο.

Στις 7-12-1944 ή δύναμις τής Σχολής Ύπαστυνόμων έλαβε μέρος στήν επι
χείρηση τής καταλήψεως άπό τούς ’Άγγλους, τού έπί τής οδού ’Όθωνος 6 οικήματος, 
όπου είχε τά γραφεία του το Κ.Κ.Ε. καί όπου εΐχεν όχυρωθή ένοπλο τμήμα τού 
Ε.Λ..Α.Σ. Οί δόκιμοι Υπαστυνόμοι διετάχθησαν τότε καί περικύκλωσαν το οΐκημα 
μέ σκοπό νά συλλαμβάνουν όσους έπιχειροΰσαν νά διαφύγουν άπό έκεΐ.

165. Ά νακατάλη ψ ις τοΰ Β' ’Αστυνομικού Τμήματος άπό δοκίμους 
'Υπαστυνόμους καί δράσις αυτώ ν κατά κομμουνιστών πού πολιορκούσαν 
τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.

Στις 8-12-1944 ήμέρα Παρασκευή, ή Σχολή Ύπαστυνόμων διετάχθη νά με- 
τασταθμεύση στο οΐκημα τοΰ φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» καί ν’ άναλάβη 
τήν επιτήρηση καί φρούρηση τού τομέως, Πλατεία 'Ομονοίας—’Αθήνας—Μοναστη- 
ρακίου, γιατί τά προκεχωρημένα Τμήματα τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. είχαν γραμμή άναπτύ- 
ξεως νοτίως καί κατά μήκος τής οδού Άθηνάς. Δυστυχώς ή έπιχείρησις αύτή τής 
μετακινήσεως τής Σχολής Ύπαστυνόμων είχε προδοθή, γιατί οί κομμουνισταί σ’ 
όλη τή διαδρομή άπό τά Παλαιά ’Ανάκτορα μέχρι τοΰ οικήματος τοΰ «Παρνασσοΰ» 
έβαλαν μέ καταιγιστικά πυρά· βλημάτων όλμων καί πυροβολικού, πού έπεφταν στήν 
όδό Σταδίου καί γύρω άπό τό οΐκημα τοΰ «Παρνασσοΰ».

'Η δύναμι ήταν άκροβολισμένη καί εύτυχώς δέν υπήρξαν θύματα. 'Ο βομ
βαρδισμός όμως έσυνεχίσθη καί μετά τήν εγκατάσταση τών δοκίμων στον «Παρ
νασσό». Μερικά βλήματα έπληξαν τό οΐκημα καί έκαναν ζημιές χωρίς θύματα, άλλα 
δέ βλήματα έπεσαν στον 'Ιερό Ναό τοΰ Αγίου Γεωργίου Καρύτση.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας ή Σχολή Ύπαστυνόμων διετάχθη νά διαθέση 
τό ήμισυ τής δυνάμεώς τηςγιά τήν άνακατάληψη τοΰ Β' Άστυν. Τμήματος (Πλάκας), 
τό όποιο οί κομμουνισταί άφοΰ τό έλεηλάτησαν τό έγκατέλειψαν.

Πράγματι 60 περίπου δόκιμοι Υπαστυνόμοι μέ έπί κεφαλής τον ’Αστυνόμο 
Α' (νΰν Δ /ντή Β ') κ. Ευάγγελον ’Αναστασίου, καί βοηθό του τον ’Αστυνόμο Β' κ. 
Άναστασόπουλο Βασίλειο, άνεπτύχθη κατάλληλα άπό τό τέρμα τής όδοΰ Φιλελλήνων 
καί άρχισε έκκαθάριση τοΰ εδάφους μέχρις δτου μέ διάφορες μικροσυμπλοκές έφθασε 
στο οΐκημα τοΰ Β' Τμήματος καί έγκατεστάθη σ’ αυτό. ’Αμέσως έγκατεστάθησαν 
φρουρές επαφής μέ τό Σύνταγμα Χωρ/κής Μακρυγιάννη καί άρχισε ό έλεγχος τών πέ- 
ριξ οικημάτων καί χώρων καθώς καί τών άτόμων πού κυκλοφορούσαν στούς δρόμους.
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Οί κομμουνισταί βλέποντας δτι ή άνακατάληψις του Β' ’Αστυνομικού Τμή
ματος άποτελοΰσε άπειλή στα νώτα τους, προκειμένου να επιτεθούν κατά του Συν
τάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, άρχισαν νά βάλλουν διαρκώς τό ο’ίκημα μέ 
δλμους καί πυροβολικό από τά υψώματα τά παρακείμενα του Λυκαβηττού, άπό τον 
Άρδηττό, τό λόφο Φιλοπάππου καί μέ ελεύθερους σκοπευτές άπό διάφορα οική
ματα. Οί δόκιμοι δμως Ύπαστυνόμοι έ'μειναν σταθεροί στις θέσεις τους δλη τή νύχτα.

Τό άπόγευμα τής 9-12-1944 ή δύναμι αύτή άντικατεστάθη άπό την υπόλοιπο 
δύναμη τής Σχολής Ύπαστυνόμων.

Λίγη ώρα ύστερα άπό την εγκατάσταση τής νέας δυνάμεως τών δοκίμων Ύ - 
παστυνόμων στο Β' Τμήμα, έξεδηλώθη ή μεγάλη έπίθεσις τών κομμουνιστών κατά 
του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη. Συγχρόνως μέ τήν επίθεση κατά 
του Συντάγματος Μακρυγιάννη οί κομμουνισταί έπετέθησαν κατά μέτωπον κατά τών 
προκεχωρημένων φυλακίων επαφής τής Σχολής Ύπαστυνόμων, άπό διάφορες πλευ
ρές, μέ πολλούς ελεύθερους σκοπευτάς. Σκοπός τής έπιθέσεως αυτής ήταν νά καθη
λωθούν οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί νά μη μπορέσουν νά βοηθήσουν τούς μαχο
μένους στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.

Στις 16.30' μετεδόθη δραματική έκκλησις τών άμυνομένων στρατιωτικών καί 
άνδρών τής Χωροφυλακής, δπως μέ κάθε θυσία οί άστυνομικοί τού Β' ’Αστυνομι
κού Τμήματος χτυπήσουν τούς κομμουνιστάς πού είχαν κατορθώσει ν’ άνοίξουν μέ 
δυναμίτ'δα δύο ρήγματα στο μανδρότοιχο καί έτοιμάζοντο νά είσορμήσουν.

Τότε άκριβώς ό έπί κεφαλής τής δυνάμεως τών δοκίμων 'Υπαστυνόμων, νΰν 
’Αστυνομικός Δ/ντής Β' κ. Παναγιώτης Μαριόλης, έπετέθη κατά τών κομμουνιστών 
πού είχαν συγκεντρωθή στην όδό Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου. Έκινήθησαν τρεις ομά
δες άστυνομικών καί άφοΰ συνεπλάκησαν μέ πείσμα προς τούς κομμουνιστάς, τούς 
απώθησαν στην πλατεία Κουκακίου καί έτσι έ'λυσαν τήν πολιορκία τού Συντάγματος 
Μακρυγιάννη άπό τή βόρεια πλευρά. Κατά τήν έπιχείρηση αύτή ή Σχολή είχε δύο 
σοβαρούς τραυματίας, τούς δοκίμους Ύπαστυνόμους Μ. Χαλκιάν καί Β. Πανουσάκην, 
πού σήμερα τελούν σέ τιμητική διαθεσιμότητα μέτό βαθμό τού Ύπαστυν. Α' τάξεως.

Ή  επιτυχής αύτή ενέργεια τής Σχολής Ύπαστυνόμων ενθουσίασε τούς άμυ- 
νομένους στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη καί δταν μερικοί άπ’ αυτούς ήλθαν σ’ έπαφή 
μέ τούς δοκίμους τούς άγκάλιασαν καί τούς κατεφίλουν. Οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι 
καίτοι έβάλλοντο συνεχώς άπό τούς κομμουνιστάς διετήρησαν τήν περιοχή αύτή 
δλη τή νύχτα τής 9 προς 10-12-1944, καίτοι έ'βρεχε ραγδαιότατα. Τό άπόγευμα τής 
επομένης ήμέρας 10-12-1944 ήλθαν μηχανοκίνητες ’Αγγλικές δυνάμεις καί έγκα- 
τεστάθησαν μέσα στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, οπότε ή δύναμις τής 
Σχολής τών Ύπαστυνόμων διετάχθη ν’ άποσυρθή καί νά πάη σ’ ενίσχυση τού νοτίου 
τομέως, προς τό τέρμα τής οδού Αιόλου. Κατά τήν άποχώρηση τής δυνάμεως έτραυ- 
ματίσθη ελαφρώς ό δόκιμος Ύπαστυνόμος Γεώργιος Μενδρινός.

166. ’Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις άπό 12-12-1944 μέχρι 6-1-1945.
Στις 12-12-1944 ή δύναμι τής Σχολής Ύπαστυνόμων έμοιράσθη σέ δυο τμή

ματα καί τό μέν ενα διετέθη στό 101 ’Αγγλικό Τάγμα, τό δέ άλλο στο 102 Τάγμα.
Οί ’Άγγλοι διέθετον μέχρι τής 4-1-1945 έξακολουθητικώς τή δύναμη αύτή 

τών δοκίμων Ύπαστυνόμων στά προκεχωρημένα φυλάκια τών ’Εθνικών δυνάμεων 
καί στήν εκκαθάριση σημείων άντιστάσεως εις διάφορα οικήματα τού Κέντρου τών 
’Αθηνών. 'Ένα άπό αυτά ήταν καί τό οικοδομικό συγκρότημα τού κινηματογράφου 
«ΡΕΞ», δπου προεβλήθη λυσσώδης αντίσταση άπό τούς κομμουνιστάς, αλλά τελικά 
οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι τούς κατέβαλον.

Στις 4-1-1945 άρχισαν οί γενικές εκκαθαριστικές έπιχειρήσεις τών συμμα
χικών δυνάμεων κατά τών κομμουνιστών.

Τό μεγαλύτερο μέρος τής δυνάμεως τών δοκίμων Ύπαστυνόμων μέ έπί κεφαλής 
τον νΰν Δ/ντή Β' κ. ’Αναστασίου Εύάγγελο συνεκεντρώθη τήν ήμέρα αύτή καί
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διετέθη μέ μικρή μονάδα μηχανοκινήτων ’Αγγλικών μέσων καί μέ άλλες άστυνομικές 
δυνάμεις ώς καί ένα λόχο ’Εθνοφυλακής, ό όποιος άκολουθοϋσε στις εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις, κατά μήκος άπό Έξάρχεια—όδό Θεμιστοκλέους—Έ μμ . Μπενάκη— 
Λεωφόρο Πανεπιστημίου—όδό 'Ιπποκράτους—όδό Ναυαρίνου κλπ.

Στο τμήμα αυτό υπήρχαν πολλές φωλιές των κομμουνιστών, ιδιαίτερα δέ 
στη διασταύρωση τών οδών Έμμ. Μπενάκη—Κωλέττη (οίκημα Τηλεφωνικής Ε 
ταιρείας κλπ.), καί ή άντίστασις πού συνάντησαν οί συμμαχικές δυνάμεις υπήρξε 
έντονωτάτη καί άπρόβλεπτη καί γ ι’ αυτό καί τά θύματα δέν ήσαν λίγα. Έχρειάσθη 
τότε να χρησιμοποιηθούν βόμβες καπνογόνοι για την τελική έφοδο καί κατάληψη τού 
οικήματος τής Τηλεφωνικής άπό τούς δοκ. 'Υπαστυνόμους. Πρέπει να σημειωθή 
οτι εκεί έστεγάζετο τό κομμουνιστικό επιτελείο τών επιχειρήσεων τής περιοχής. 
Συνελήφθησαν εκεί πλεΐστοι έλασΐτες, μεταξύ τών όποιων ό «Καπετάν Κλήμης», 
επί τού όποιου εύρέθη σημείωμα (άναφορά) άπευθυνόμενο στον ’Αρχηγό τού Ε.Λ.Α.Σ. 
καί στο όποιο έγραφε 6τι έσκότωσε ένα «Μπουραντά» (εννοούσε, άστυνομικό έθνικό- 
φρονα)καί ένα « ’Ά γγλω»(ή  λέξις γράφεται έδώ μέ τήν ορθογραφία τού έλασίτη). Εύ- 
τυχώς ή Σχολή 'Υπαστυνόμων δέν είχεν άπώλειες.

167. Λήξι,ς τώ ν επιχειρήσεων καί τοποθέτησις τώ ν δοκίμων 'Υπα
στυνόμων στα ’Αστυνομικά Τμήματα.

’Αφού έληξαν οί έπιχειρήσεις μέ τήν κατατρόπωση τών κομμουνιστών, ή δύ- 
ναμις τής Σχολής 'Υπαστυνόμων συνεκεντρώθη στις 6-1-1945 στο οίκημα τού 
«Παρνασσού».

Τήν έπομένην 7-1-1945 έγινε ή τοποθέτησις των στα ’Αστυνομικά Τμήματα 
καί 'Υπηρεσίες όπου πήγαν καί άνέλαβον τά καθήκοντά τους αυθημερόν. ’Εκεί παρέ- 
μειναν μέχρι τού Νοεμβρίου 1945, οπότε ξαναλειτούργησε ή Σχολή 'Υπαστυνόμων, 
στήν όποια είσήχθησαν έκ νέου γιά νά συμπληρώσουν τή φοίτησή τους. ’Έτσι άφού 
συμπληρώθηκε ή έκπαίδευσις ώρκίσθησαν στις 30-6-1946. Οί νέοι αύτοί Ύπαστυ- 
νόμοι, πού έπέδειξαν ήρωϊκή δράσι καί αυτοθυσία καί πού οί πλεΐστοι έτιμήθησαν 
μέ τό μετάλλιο έξαιρέτων πράξεων, είναι οί εξής:

1) ’Αβραάμ Η., 2) Άλαμάνος Ν., 3) Άνδρικόπουλος Γ., 4) ’Άρνος Γ., 5) Άρ- 
χατζικάκης Ε., 6) Βερυκοκίδης Α., 7) Βλαχοδήμος Τ., 8) Γαρδίκας Α., 9) Γιαννού- 
ληςΚ., 10) Δαβάκης Μ., 11) Δασκαλόπουλος Ν., 12) Δελής Γ., 13)Δεναξάς Γ., 14) 
ΔημακόπουλοςX., 15)Διαμαντόπουλος Δ., 16) Δρούζας Π., 17) Ζωητός Κ, 18) Θεο
δώρου Κωνστ., 19) ΚαλτσαςΓ., 20) Κανοΰτος Κ., 21) Καρδούλας Δ., 22) Κασταμο- 
νίτης Μ., 23) Κατσαρέλης I., 24) Κολλινιάτης Β., 25) Κόνιαρης Κ., 26) Κοντός 
Εύάγγελος, 27) Κόντος Π., 28) Κοσσέρης I., 29) Κοτικιας Γ., 30) Κουμπής Π., 
31) Κουρουμπλής Π., 32) Κουτσουνάρης Γ., 33) Κρύος Β., 34) Κωσταράς Α., 
35) Λαμπρόπουλος Α., 36) Λιγνός Α., 37) Λιόντος Δρ., 38) Μαντούβαλος Α., 
39) Μαραβελάκης Α., 40) Μασαούτης Γ., 41) Μασαούτης I., 42) Μαστοράκος Κ., 
43) Μαυροζούμης Π., 44) Μελιγδής Γ., 45) Μενδρινός X., 46) Μεσημέρης Α., 
47) Μιμής Κ., 48) Μιχαλακόπουλος Ν., 49) Μιχάλογλου Μ., 50) Μιχελάκος Α., 
51) Μιχελής Σ., 52) Μπαλαφούτας Α., 53) Μπΐκος I., 54) Μυρίλλος Δ., 55) 
Ντιρογιάννης Π., 56) Ντουφεξής Α., 57) Οικονόμου Ν., 58) Παναγιωτόπουλος 
Α., 59) Παναγόπουλος Ε., 60) Πανουσάκης Β., 61) Παπαβασιλείου Γ., 62) Πα- 
παγεωργίου Κ., 63) Παπαδέας Δ., 64) Παπάζογλου Ν., 65) Παπαθανασίου Λ., 
66) Παπαχαραλάμπους Α., 67) Πετόσογλου Γ., 68) ΠλεύρηςΕ., 69) Πυργάκης 
Π., 70) Ρεπούλιας Γ., 71) Ροδολάκης I., 72) Ρουμελιώτης Γ., 73) Σαμαράς Α., 
74) Σαμολαδάς I., 75) Σινάνης I., 76) Σΐνος Α., 77) Σκλαβιάδης Γ., 78) Σκου- 
ληκάρης Γ., 79) Σκροπολίθας Α., 80) Σπυράκος Γ., 81 ) Σπυριούνης I., 82) 
Σφέτσος Ξ., 83) Ταραβίρας Δ., 84) Τζάθας I., 85) Τζουμάνης Γ., 86) Τριαν- 
ταφυλλόπουλος X., 87) Τσαλτάκης Θ., 88) Τσιμπίδης Α., 89) Τσίτσας Π., 90) 
Τσοκάκης Α., 91) Φακιολάς Ν., 92) ΦραγκούληςX., 93) Χαλκιάς Μ., 94) Χατζη
κώστας Ε., 95) Γεωργίου Α., 96) Γρηγορόπουλος Ν. καί 97) Χουρδάκης I.

(Στο έπόμενο ή δράσις άλλων ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών).
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ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Λόγος εκφωνηθείς τη 1η ’Απριλίου 1956 έπί 
τη έορτη της ένάρξεως τοϋ Φροντιστηρίου

---------------------------  τούτου ύπό τοϋ Καθηγητοϋ της Π α ντε ίο υ ---------------------------
Σχολής κ. ΙΩANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

I . Πρ ολεγόμενα.
’Εάν συγκινή πάντα ηθικόν καί πνευματικόν άνθρωπον οίαδήποτε συνάθροισις, 

ή οποία άποσκοπεΐ εις άνωτέρας πνευματικής καί ηθικής τάξεως ιδανικά, κυριολε
κτικός συγκλονίζει τήν ψυχήν των Ελλήνων Χριστιανών ’Επιστημόνων ή σημερινή 
τελετή τής ένάρξεως τοϋ έπ’ εσχάτων όργανωθέντος «Άνωτάτου Φροντιστηρίου. 
Κοινωνικής Προνοίας» τοϋ «Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος».

II. Τό ’ Ανώτατου Φροντιστήριον Κοινωνικής Προνοίας αποτελεί νέον 
τομέα εκπολιτιστικής δράσεως τοϋ Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος.

Τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα ύπήρξεν άναμφισβητήτως έργον πίστεως, έλπίδος καί άγά- 
πης τοϋ Βασιλέως των Ελλήνων. Τοϋτο έξεκίνησε μίαν ήμέραν άπό τής σεπτής 
μεγάλης αιθούσης τελετών τής ’Ακαδημίας τών ’Αθηνών καί τής Ελλάδος, ένθα 
έλαβε χώραν ή πρώτη επίσημος συνεδρία του, διαθέτον, άπιθάνως πενιχρά, υλικά 
μέσα, αλλά πάντως συντροφευμένον άπό τήν έχουσαν άφάνταστόν ήθικήν δύναμιν 
πίστιν τοϋ ήμετέρου προσφιλοΰς Βασιλέως εις τά άνώτερα Ελληνικά καί Χριστιανικά 
πολιτιστικά ιδεώδη. 'Ο όποιος "Ελλην "Αναξ έπόθησε νά συμβάλη εις τήν χριστια
νικήν πολιτιστικήν καί ήθικήν άποστολήν τοϋ γένους, τής κοινωνίας καί τοϋ κρά
τους τών Ελλήνων.

'Υπό τήν φοράν δέ τοϋ ίεροΰ τούτου Βασιλικού πόθου καί τής Βασιλικής έμ- 
πνεύσεως, τό "Ιδρυμα πολλαχώς έθαυματούργησεν, έξαπλώσαν τάς γονίμους καί εύερ- 
γετικάς ρίζας του εις άπαντα τον Ελληνισμόν, μέχρι καί τής πλέον άπομεμακρυ- 
σμένης Ελληνικής γής καί προς πάσαν εκπολιτιστικήν κατεύθυνσιν.

Καί τοιουτοτρόπως αί διάφοροι άνωτέρας υφής Δημιουργίαι τοϋ ‘Ιδρύματος 
άνά τήν χώραν, ήρχισαν μέ εκπληκτικός ταχύν ρυθμόν νά διαδέχωνται ή μία τήν 
άλλην, σκορπίζουσαι εύτυχίαν καί χαράν εις τάς έλληνικάς οικογένειας.

’Ακριβώς δέ καί τό σήμερον έγκαινιαζόμενον Άνώτατον τοϋτο Σχολεΐον 
τής Κοινωνικής Βοήθειας, θεωροΰμεν, ώς μίαν νέαν σεπτήν Δημιουργίαν τοϋ αύτοΰ 
Βασιλικού 'Ιδρύματος.

III. 'Η δημιουργία τοϋ Φροντιστηρίου είναι πνοή Χ ριστιανικής’Αγάπης.
Διότι τό τελευταίου, έμπνεόμενον διά μίαν άκόμη φοράν άπό βαθυτάτην πί- 

στιν εις τήν άξίαν τής ίεράς χριστιανικής άγάπης, ήτις είναι πασών τών λοιπών πο
λιτιστικών καί ηθικών άξιών μείζων, ινα όμιλήσωμεν άπό συμφώνου προς τον ’Από
στολον τών ’Εθνών (Α' Κορ. ιγ' 13), έπεζήτησε διά τοϋ δημιουργηθέντος Άνωτάτου 
τούτου Φροντιστηρίου νά δημιουργήση πνευματικόν Φυτώριον Άνωτάτων Στελεχών 
Κοινωνικής Προνοίας καί ’Ανθρώπινης Καλωσύνης.

IV . Διά τοϋ Φροντιστηρίου συμπληροϋται ό κύκλος τής έκπαιδεύ- 
σεως στελεχών Κοινωνικής Προνοίας.

Καί κατ’ αύτόν τον τρόπον έπεδίωξε νά συμπληρώση τον πολύτιμον εκπαι
δευτικόν κύκλον τής ειδικής καταρτίσεως κοινωνικών έργατών καί έργατριών καί 
διά προσθήκης τής ύπολειπομένης άνωτάτης εκπαιδευτικής βαθμίδος. Κύκλον, δν 
ένεκαινίασαν άλλαχόθεν προερχόμεναι εύγενεΐς πρωτοβουλίαι, ώς εκείναι τής Χ.Ε.Ν.
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η τοϋ Κολλεγίου τοϋ Ελληνικού ή του Ελληνικοί) Φωτός ή του Υπουργείου επί της 
Κοινωνικής Προνοίας.

V . ’Οργανισμός τοϋ Φροντιστηρίου.
Τό Άνώτατον τοΰτο Έκπαιδευτήριον της Κοινωνικής Άντιλήψεως δεν είναι 

έ'κφρασις άνευθύνου αΰτοσχεδιασμοϋ καί έπιστημονικής προχειρολογίας. Διότι τής 
θεμελιώσεως τούτου προηγήθη έπιμεμελημένη μελέτη έκ μέρους όμάδος ειδικών 
επιστημονικών συνεργατών καί συνεργατριών τοϋ Βασιλικού Έθνικοϋ 'Ιδρύματος, 
οί όποιοι κατήρτισαν τον σχετικόν ’Οργανισμόν τής Λειτουργίας τοϋ Φροντιστηρίου 
επί τή βάσει συστήματος, έξασφαλίζοντος την στερεάν θεμελίωσιν καί χρυσας ελπίδας.

V I . Έπιμεμελημένη επιλογή τω ν φο ιτητώ ν έκ πτυχιούχων Ά ν ω -  
τάτω ν Σχολών, έμφορουμένων ύπό συναισθημάτων Κοινωνικής ’Αλ
ληλεγγύης .

Κατά τον ’Οργανισμόν τούτον, έν τή Σχολή ταύτη γίνονται δεκτοί πρός φοί- 
τησιν μόνον πτυχιοΰχοι Πανεπιστημίων ή έτέρων Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ι
δρυμάτων εις έξόχως περιωρισμένον αριθμόν, έγγυώμενον τήν άρτιωτέραν κατάρτισιν, 
καί κατόπιν μιας αύστηροτάτης έπιλογής, έπ ί τή βάσει έπιστημονικών κριτηρίων, 
τεκμηριούντων τήν πρόσφορον ψυχικήν κλίσιν τής προσωπικότητος, tva τεθή αύτη 
εις τήν 'Ιεράν 'Υπηρεσίαν τής πρός τον Συνάνθρωπον ’Α γ ά π η ς .  Διότι, ώς εύ- 
στόχως καί παραστατικώς έλέχθη, μόνον «ή καρδιά, πού είναι ποτισμένη μέ τό 
πνεΰμα τής άγάπης τοϋ Χριστοΰ, αυτή ξέρει να έρχεται κοντά στήν ψυχή τοϋ άν- 
θρώπου. Νά τήν πραόνη, δταν είναι άναστατωμένη, νά τήν στερεώνη, δταν είναι 
συντριμμένη, νά τήν ένθαρρύνη, δταν είναι άπαγοητευμένη, νά τήν βοηθή νά γίνη 
ειλικρινής, δταν υποκρίνεται, νά τήν όδηγή, δταν είναι παραστρατημένη» (Έκδ. 
Άποστ. Διακ. Εις τήν 'Υπηρεσίαν τής ’Αγάπης. ’Έκδ. γ ' Άθήναι 1949» σ. 59). 
Μόνον ό αγαπών άγνώς τον συνάνθρωπον, είτε πτωχόν, είτε πάσχοντα, είτε έγκατα- 
λελειμμένον, είτε συκοφαντούμενον καί καταδιωκόμενον, δύναται νά δημιουργήση 
τον ψυχικόν σύνδεσμον, ό όποιος μόνος εξασφαλίζει τό μυστικόν τής επιτυχίας. 
Έ νια  δέ τελευταία άμερικανικά διδάγματα περί άνάγκης, δπως ό προσφέρων τάς 
υπηρεσίας του εις τον συνάνθρωπον κοινωνικός εργάτης δέον νά έργάζηται ώς άλλος 
ψυχρός άνατόμος μετά νεκροΰ ενδιαφέροντος, νά δημιουργή ψυχικήν επαφήν, θεω- 
ροΰμεν ώς εκτάκτως θλιβεράς καί επικινδύνους πλάνας. Καί τάς άποκρούομεν μέ δλην 
τήν δύναμιν τής ψυχής ημών.

ΥΙΙ. Διδασκόμενα μαθήματα.
Έν τώ κύκλω τών διδασκομένων μαθημάτων επικρατεί είδήμων ποικιλία, 

ήτις άναφέρεται έν πρώτοις εις τάς κεντρικάς έπιστήμας τής κοινωνικής προνοίας, 
ήτοι εις τήν Γενικήν Κοινωνικήν Πρόνοιαν, τήν 'Ομαδικήν Κοινωνικήν Προνοίαν, 
τήν ’Ατομικήν Κοινωνικήν Πρόνοιαν, τό ’Εσωτερικόν Δίκαιον Κοινωνικής Προνοίας, 
τό Διεθνές Δίκαιον Κοινωνικής Προνοίας, τήν 'Ιστορίαν τής Κοινωνικής Προνοίας.

Έ ν συνεχεία ή διδασκαλία άναφέρεται εις τάς συμπληρωματικάς έπιστημο- 
νικάς 'Ιεραρχίας, μεταξύ ών αί Γενικαί Ίατρικαί Γνώσεις καί ή 'Υγιεινή, ή Ψυχο
λογία καί ή Ψυχοπαθολογία, ή Κοινωνιολογία καί ή Κοινωνική Παθολογία, ή Οικο
νομική Κοινωνιολογία καί ή Κοινωνική Πολιτική, ό Χριστιανικός ’Ανθρωπισμός, 
ή Παιδαγωγική καί ή Σωφρονιστική, ή Παιδολογία, καί ή Μεθοδολογία καί ίδίφ ή 
Στατιστική.

Τήν θεωρητικήν κατάρτισιν εξασφαλίζει παράλληλος πρακτική άσκησις είς 
τάς ποικίλας εκδηλώσεις τής κοινωνικής φιλαλληλίας.

ΥΙΙΙ. Καλλιέργεια ύπό τοϋ Φροντιστηρίου τώ ν Κοινωνικών ’Επι
στημών .

Πλήν, τό έ’ργον τής Άνωτάτης ταύτης Σχολής τοϋ Κοινωνικού Ελέους τοϋ 
Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος, δέν έξαντλεΐται είς τήν μνημονευθείσαν έκπαιδευν 
τικήν αποστολήν. Καί τοΰτο, διότι τοΰτο έχει τάξει καί ώς σκοπόν τήν καλλιέργεια-
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των επιστημών περί την κοινωνικήν πρόνοιαν δι’ ένεργείας σχετικών επιστημονικών 
ερευνών θεωρητικού καί πρακτικού ενδιαφέροντος, περιπλέον δέ καί τών καθ’ δλου 
επιστημών της κοινωνίας, τών οποίων ή θεραπεία τοσοΰτον πενιχρά εμφανίζεται έν 
Έλλάδι, τουλάχιστον τό γε νυν έχον.

IX. Ή  άσκησις Κοινωνικής Προνοίας εχει χροιάν εθνικής ύποχρεώ- 
σεωςδιά τούς Έ λληνας, κληρονόμους τής Φιλανθρωπίας τώ ν Β υζαντινώ ν.

Τό ήμέτερον Φροντιστήριον αισθάνεται ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν, επειδή θερα
πεύει τάς τοιαύτας έπιστήμας τών κοινωνικών φαινομένων καί της Κοινωνικής 
Φιλαλληλίας. Διότι τοιουτοτρόπως συνεχίζει τήν λαμπράν ίεράν παράδοσιν τοΰ 
Γένους τών Ελλήνων, παράδοσιν, ήν παρέδωκεν εις τήν νεωτέραν Ελλάδα ή Αύτο- 
κρατορία τοΰ Βυζαντίου, ήτις ήτο βαθέως έμπεποτισμένη υπό τοΰ Θείου χριστια
νικού έλέους υπέρ τοΰ πάσχοντος πλησίον, φίλου ή άκόμη καί έχθροΰ. 'Η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία, ή οποία έγέννησε τήν άτελεύτητον έκείνην χορείαν τών μεγάλων φι- 
λανθρώπων, μετ’ αυτών δέ καί τον επί κεφαλής Μέγαν Βασίλειον, δστις γενικώς 
καθ’ άπαντα τον βίον του έπέδειξεν ύπέροχον φιλάνθρωπον δράσιν, προς άνακούφισιν 
τής ανθρώπινης δυστυχίας. 'Ο όποιος ύπήρξεν ό δραστήριος ιδρυτής τής περιφήμου 
εκείνης «Βασιλειάδος», ήτοι τής μεγάλης φιλανθρωπικής πόλεως, τής άπαρτιζο- 
μένης έκ τών διαφόρων συνοικισμών τής άνθρωπίνης δυστυχίας, ώς ιδίως τών 
πτωχοτροφείων, τών ξενοδοχείων τών άστέγων, τών εστιών τών πεινώντων καί τών 
παρθενοκομείων, καί ήτις άπήρτισε τό άποκληθέν «Ταμείον τής εύσεβείας».

'Υπό τοιαύτην δμως έννοιαν αντιλαμβάνεται πας τις, δτι ή άσκησις κοινωνι
κής προνοίας λαμβάνει πλέον καί τήν χροιάν ιστορικής εθνικής ύποχρεώσεως τών 
Ελλήνων.

X . 'Η άσκησις Κοινωνικής Προνοίας αποτελεί αίτημα καί τής Κοι
νωνικής 'Υγιεινής.

’Αλλά καί πέραν τής τοιαύτης ιστορικής ύποχρεώσεως είναι άναμφισβήτητον, 
δτι ή θεραπεία τής κοινωνικής άντιλήψεως καί τής εργασίας τής βοήθειας συνιστα 
καί αίτημα επιτακτικόν σώφρονος κρατικής καί κοινωνικής πολιτικής. ’Ιδίως έν 
δψει τής καταπολεμήσεως τής έξαθλιώσεως τών άνθρώπων, ήτις συνιστα κακόν 
οδηγόν πρός τήν ήθικήν έκβαναύσωσιν καί προς τον χειρότερον τών θανάτων, τον 
ήθικόν, καί δύναται εύχερώς νά άγάγη εις ποικίλας κοινωνικάς καί ήθικάς πληγάς 
καί νόσους, κυρίως μεταξύ άλλων καί εις τήν άθεΐαν, τό άπατρι, τήν γυναικείαν πορ
νείαν, τήν ανδρικήν εγκληματικότητα, τήν άναρχίαν καί τήν ανατροπήν.

X I. 'Υ ψίστη  ή αποστολή τώ ν έπιλεξάντων τήν άποστολήν τοΰ εργά
του τής Κοινωνικής Βοήθειας.

Προσφιλείς πρώτοι φοιτηταί καί φοιτήτριαι τοΰ Άνωτάτου Φροντιστηρίου 
Κοινωνικής Προνοίας τοΰ Βασιλικοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος:

Διά τής όδοΰ τών ’Επιστημών τής Κοινωνικής Παραμυθίας, ήν αγόμενοι ύπό 
ίεροΰ ενθουσιασμού έπελέξατε, διηνοίχθη ενώπιον Σας ή σεπτή πύλη τής πρός τον 
πλησίον άφοσιώσεως καί αύτοθυσίας καί άποκτα βαθύτατον καί Θείας πνοής νόημα 
ή επιστημονική Σας άποστολή καί ή επιστημονική Σας ζωή.

Άναμνησθήτε τάς άμαράντου λαμπρότητος ρήσεις τοΰ Θείου Λόγου : «Δεΰτε 
οί εύλογημένοι τοΰ Πατρός μου κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην ύμΐν βασιλείαν 
άπό καταβολής κόσμου, έπείνασα γάρ καί έδώκατέ μοι φαγεΐν, ίδίψησα καί έπο- 
τίσατέ με, ήσθένησα καί έπισκέψασθέ με, έν φυλακή ήμην καί ήλθετε πρός με».

Άσκοΰντες τήν Ουρανίαν ταύτην Μεγάλην Πρόσκλησιν έστέ βέβαιοι, πρώτοι 
σπουδασταί καί σπουδάστριαι, δτι θέλγητρον άγιας ύπερκοσμίας εύτυχίας θά φω
τίση τήν ψυχήν 'Υμών καί δτι ή Β α σ ι λ ε ί α  τ ο ΰ  Θ ε ο ΰ  ε ν τ ό ς  ' Υ μ ώ ν  
έ σ τ ί (Λουκ. κεφ. ζ '21).

/. Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
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ΠΛΑΣΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 
ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΕΙΜΗΛΙΟΝ

‘Υπο τοϋ Καθηγητοϋ της Δικαστικής 
Γραφολογίας καί έταίρου τής Διεθνούς

-------------------------  ’Ακαδημίας Εγκληματολογίας -------------------------
κ. ΑΡΙΣΤΕ ΙΔΟΥ Ν. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

Είναι βεβαίως γνωστόν, δτι οί έγκληματίαι καί μάλιστα οί έν τη αλλοδαπή 
έπιστημονικώς εξελιγμένοι, κατά την επιδίωξιν της πραγματώσεως τοΰ εγκληματι
κού των σκοπού καί της επιτυχίας τοΰ προς τοΰτο ύπ’ αυτών καταστρωθέντος σχε
δίου, επινοούν καί χρησιμοποιούν παντός είδους μεθόδους καί άσυλλ ήπτου, άκόμη, 
φαντασίας στρατηγήματα.

Παρ’ δλην δμως την επιστημονικήν των έν τη άλλοδαπή εγκληματιών μόρ- 
φωσιν, άμφιβάλλομεν αν ουτοι έξειλίχθησαν μέχρι τοσαύτης ίκανότητος, έπιτηδειό- 
τητος καί θρασύτητος, δσην έπεδείξαντο καί έχρησιμοποίησαν οί έν Άθήναις πλαστο- 
γράφοι, οΐτινες ουτω δύνανται όμολογουμένως να καυχώνται διά τήν τόλμην 
καί την πρωτοτυπίαν των.

Τό δτι θά ήτο δυνατόν καί έν Άθήναις νά ύπάρξη πολυμελής σπείρα άπα- 
τεώνων ώργανωμένη καί διαθέτουσα χρηματοδότας, λογιστάς, τραπεζιτικούς υπαλ
λήλους, άκόμη δέ καί νομικούς, εις τοΰτο, συμβούλους καί δτι τό πλαστούργημα της 
έν λόγω σπείρας, ήτοι έγγραφον δήθεν συνταγέν υπό τοΰ κατά τό 1833 έν Άθήναις 
νοταρίου Λαγάνη περί μεταβιβάσεώς μεγάλης κτηματικής έκτάσεως, θά κατετίθετο 
εις τά έν τη Ακαδημία Αθηνών στεγαζόμενα Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους ως ιστο
ρικόν κειμήλιον, διά νά χρησιμεύση τοΰτο περαιτέρω, ως άναμφισβητήτως γνήσιον 
προς άπόδειξιν τής «γνησιότητος» τοΰ όμοιοτύπου άντιγράφου, ούδείς άσφαλώς 
θά έπίστευεν, ουδέ καν καί θά έφαντάζετο.

Καί δμως ή δαιμόνια αυτή έπινόησις καί πραγματική είναι καί τό ιστορικόν 
τοΰτο πλαστόν κείμενον εύρίσκεται άκόμη έπιμελώς πλαισιωμένον καί άνηρτημένον 
εις τήν αίθουσαν χειρογράφων τών Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους, τό όποιον δύ- 
ναται οίοσδήποτε έπιθυμών, είτε καί άμφιβάλλων έπί τής ύπάρξεώς του, νά τό άπο- 
θαυμάση.

I. Προς άπόδειξιν τής κυριότητος έπί άκινήτου τίνος κτήματος καί έφ’ δσον 
άκόμη δεν έχει έφαρμοσθή καί συνταχθή έν Άθήναις κτηματολόγιον, έκ τοΰ οποίου 
νά έμφαίνηται άναμφισβητήτως καί άμέσως εις τίνος τήν κυριότητα άνήκει εν άκί- 
νητον, άπαιτεΐται ή ΰπαρξις τών προς τοΰτο «τίτλων», ήτοι τών συμβολαιογραφικών 
έγγράφων τών άποδεικνυόντων τήν έπί τών έν λόγω άκινήτων κυριότητα τών προ- 
κτητόρων καί άτινα δέον ν’ άνατρέχουν εις δσον τό δυνατόν προγενέστερον χρόνον, 
ήτοι τριακονταετίαν, πεντηκονταετίαν ή καί εκατονταετίαν άκόμη, διά νά είναι τις 
βεβαιότερος καί άσφαλέστερος έπί τής κυριότητος του καί ίν’ άποκρούση έπιτυχέ- 
στερον καί άσφαλέστερον άξίωσιν ή διεκδίκησιν άλλου τίνος έμφανίζοντος προγενε
στέρους «τίτλους».

Δοθέντος, έπίσης, δτι ή πόλις τών ’Αθηνών, άπό τοΰ 1920 ιδίως καί έντεΰθεν, 
έλαβε μεγάλην έπέκτασιν καί έφθασε μέχρι περιοχών εις τάς όποιας καί προ ολίγων 
έτι έτών έβοσκον ποίμνια καί δτι τά δρια τών κτημάτων τούτων ήσαν κατά τό μάλ
λον καί ήττον άσαφή καί άκαθόριστα καί οί έπί τούτων τίτλοι «έλλειπεΐς», πλεϊσται 
δσαι προύκλήθησαν δίκαι περί προσωρινής ρυθμίσεως τής νομής μεγάλων πρότερον 
χωραφίων καί λόγω τής έπεκτάσεως καταστάντων μεγάλης πλέον άξίας ώς οικο
πέδων καί άπειροι ήγέρθησαν άγωγαί περί διεκδικήσεως έπί τής κυριότητος αυτών.
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"Αν, περαιτέρω, ληφθή ύπ’ οψιν και τό ότι ή οΐαδήποτε, έστω καί παντελώς, κατ’ 
αρχήν άβάσιμος διεκδικητική άγωγή, της οποίας όμως ή δικαστική περαίωσις 
διαρκεΐ συνήθως υπέρ τήν δεκαετίαν καί διά τής όποιας ή άπόδειξις τής κυριότητος 
■διά τον ιδιοκτήτην είναι πολυδάπανος, κοπιώδης καί δυσχερεστάτη μέχρι σημείου 
ώστε ν’ άποκαλήται αυτή εις τούς νομικούς καί «διαβολική», παρακωλύει προφανώς 
καί τήν άπολύτως έλευθέραν διάθεσιν του σχετικού κτήματος ύπό τού άληθοΰς κυ
ρίου του, κατά τήν πολυετή συνέχισιν τού σχετικού δικαστικού άγώνος, τυγχάνει 
Εντεύθεν ευνόητος ή συνήθως ύπό επιτηδείων καί εΐδικώς είς τοιαύτας ύποθέσεις 
-έξησκημένων απατεώνων έσκεμμένη πρόκλησις δικών, έστω καί παντελώς άβασί- 
μων, προς έπίτευξιν εκβιαστικού «συμβιβασμού» εις βάρος τού έχοντος οπωσδήποτε 
άνάγκην νά έκποιήση ακίνητόν του κτήμα πραγματικού ιδιοκτήτου. "Αν εις ταΰτα 
πάντα έπιπροστεθή καί ή «έμφάνισις» κατεσκευασμένων τίτλων, δήθεν προγενε
στέρων τών τού πραγματικού ιδιοκτήτου, τότε όχι μόνον επιτυγχάνεται ύπό τού 
«έμφανίζοντος» τούς προγενεστέρους δήθεν τίτλους ό εκβιαστικός «συμβιβασμός», 
αλλά καί ή ολοκληρωτική άρπαγή τού κτήματος άπό τού άληθοΰς καί πραγματικού 
κυρίου, μέ τεράστια, αφάνταστα ενίοτε, κέρδη επί μεγάλων οίκοπεδικών έκτάσεων 
ύπέρ τού επιτηδείου άπατεώνος.

I I . Διά τήν τοιούτω τώ τρόπω αρπαγήν καί «καταπάτησιν» οίκοπεδικών 
ιδίως έκτάσεων δροΰν άπό ετών έν Άθήναις διάφοροι ώργανωμέναι σπεΐραι «οίκο- 
πεδοφάγων», πλαισιωμέναι μέ «ώργανωμένον έπιτελεΐον ψευδομαρτύρων», πάντοτε 
ετοίμων νά έπιπέσουν καί ν’ αρπάξουν τό κτήμα οίουδήποτε άδυνάτου εις τήν έμφά- 
νισιν «τίτλων» ή είς τήν κατά τής τοιαύτης κατά πάντα ώργανωμένης καί έμπειρου 
σπείρας έπιτυχή άμυναν.

Ταΰτα πάντα είναι γνωστά, θά είναι δέ άσφαλώς καί είς όσους ήγόρασαν ή 
έπεχείρησαν ν’ άγοράσουν είς τάς ’Αθήνας ή είς τήν γύρω περιοχήν οίκόπεδον ή 
κατοικίαν κατά τον σχετικόν έλεγχον τών τίτλων.

Ά λλ’ όμως καί αυτός άκόμη ό πλέον λεπτομερής καί έπιμελής τών έμφα- 
νιζομένων παρά τών πωλητών τίτλων έλεγχος, δέν δύναται ν’ άποκλείση πάντοτε τον 
κίνδυνον μεταγενεστέρας «διεκδικήσεως» ύπ’ άλλου έμφανίζοντος «ίσχυροτέρους» 
καί «προγενεστέρους» τίτλους.

Μέ πλήρη γνώσιν τής έπικρατούσης ταύτης καταστάσεως, έτι δέ καί τού τρό
που δράσεως προς «νομιμοφανή» άρπαγήν οικοπέδων μεγάλης άξίας καί δή έκτάσεως 
περί τά 650 στρέμματα, τούτέστιν περί τούς 1.100.000 τετραγωνικούς πήχεις καί 
είς τήν περιφέρειαν Γαλατσίου—Κυπριάδου τώ ν ’Αθηνών, συνεστήθη συμμορία πλα- 
στογράφων καί άπατεώνων μέ άρχηγόν τον Νικόλαον Ήρειώτην, όστις κατά τό δικα
στικόν βούλευμα, ήτο «έμπειροτέχνης, τοπογράφος καί γνωστός ώς ειδικός περί 
τήν πλαστογράφησιν πολλών τοιούτων έγγράφων», μέ μέλη διαφόρους οίκοπεδο- 
φάγους, μέ οικονομικούς ένισχυτάς, μέ λογιστάς, μέ τραπεζιτικούς υπαλλήλους, 
άκόμη δέ καί μέ νομικούς συμβούλους τελοΰντας έν γνώσει καί τών μέσων καί τών 
μεθόδων, ώ ς καί τών σκοπών τής συσταθείσης σπείρας, καί είς τήν εύόδωσιν τών 
εγκληματικών σκοπών τής οποίας αυτοί έδιδον τάς κατευθύνσεις καί αύτοί έχρησι- 
μοποίουν τά είς τήν διάθεσίν των τιθέμενα πλαστά έγγραφα.

II I . Έ κ τών σχετικών έπί τής παρούσης ύποθέσεως βουλευμάτων τού δικα
στικού Συμβουλίου τών έν Άθήναις Πλημμελειοδικών προκύπτουν τά εξής έπα- 
κριβώς, ότι δηλαδή: «Οί Νικόλ. Ήρειώτης καί λοιποί έν Άθήναις κατά τό άπό 
’Απριλίου 1936 μέχρι Αύγούστου 1937 χρονικόν διάστημα, κατ’ έξακολούθησιν καί 
διά πλειόνων μερικωτέρων πράξεων, έν γνώσει διατελοΰντεςτήςπλαστότητος τών δύο 
•όμοιοτύπων ώς άνω άπό 19ης Φεβρουάριου 1833 συμβολαίων τού τότε νοταρίου 
(δηλαδή συμβολαιογράφου) ’Αθηνών ’Ιωάν. Λαγάνη, έποιήσαντο χρήσιν τούτων,
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α) καταθέσαντες το μέν έν εξ αυτών εις τον ενταύθα Συμ/φον Π ..........συνταγείσης
περί τούτου της ΰπ’ άριθ. 6946 της 5ης ’Απριλίου 1936 πράξεώς του, το δ’ έτερον 
τούτων εις τα Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους διά τής άπό 12ης Αύγούστου 1937 δω
ρητηρίου αίτήσεως της Άργυρώς Κάμ καί β) έ π ι κ α λ ε σ θ έ ν τ ε ς  τ α ϋ τ α  
ώ ς  τ ί τ λ ο ν  κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς  κατά την σύνταξιν των ύπ’ άριθ. 6932/1936
καί 6934/36 συμβιβαστικών συμβολαίων τοΰ Συμ/φου ’Αθηνών.......... καί τών ύπ’
άριθ. 6938, 6939, 6940, 6941, 6942 καί 6943 της 5/4/1936 άγοραπωλητηρίων
συμβολαίων τοΰ αύτοΰ Συμ/φου Π........... καί δτι, περαιτέρω, οί αυτοί, ήτοι οί «Ν.
Ήρειώτης καί λοιποί, έ ξ α ν τ λ ή σ α ν τ ε ς  τ η ν  δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ α  τ ο ΰ  
ύ  π ’ ά ρ ι θ . 620 τοΰ 1835 πλαστοΰ συμβολαίου τοΰ ποτέ νοταρίου ’Αθηνών Κοσμά 
Κοκκίδη δι’ έκποιήσεως τής δυνάμει τοΰ τίτλου τούτου περιελθούσης εις τούς δήθεν 
κληρονόμους τών Νικ. Β. Κοτζιά A. Κ. καί Σ. Μ. έκτάσεως γής, έ ξ ε τ έ λ ε σ α ν  
ν έ α ν  ό μ ο ί α ν  έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ν  στραφέντες προς έτερον κλάδον τής αυτής 
οικογένειας. Άνακαλύψαντες τούς γνησίους άπογόνους τούτου Α. Κ., Ε. X. καί λοι
πούς, προέρχονται εις συνεννόησιν μετά τής έκ τούτων έσχατογήρου, πλήν άρτιας 
διανοητικής καταστάσεως, Άργυρώς Κάμ, περί διεκδικήσεως τής δήθεν πάλαι ποτέ 
ιδιοκτησίας τοΰ πατρός της Πέτρου Σπ. Κοτζιά. Ταύτης συγκατατεθείσης προήλθον 
•οί είρημμένοι είς την άπ’ αρχής κατάρτισιν τοΰ δήθεν άπό 19 Φεβρουάριου 1833 συμ
βολαίου τοΰ ποτέ Συμ/φου δημοσίου νοταρίου ’Αθηνών ’Ιωάν. Λαγάνη, δι’ ού οί 
αδελφοί Πέτρος καί Σιδερή τοΰ Σπ. Κοτζια, διενείμοντο τούς κατά τήν θέσιν «Κοκ
κινάδα» πλησίον τής καμάρας Πατησίων άγρούς των, τοΰ μείζονος τμήματος τούτων 
«κ 650 περίπου στρεμμάτων καλλιεργησίμου καί άγριου τόπου, περιελθόντος τώ 
Πέτρο) Κοτζια. ’Ακολούθως διορίζεται ό I. Π., πληρεξούσιος δικηγόρος τής Κάμ 
καί τών λοιπών κληρονόμων τοΰ Π. Κοτζιά, άναλαβών άμα καί τήν δαπάνην τής 
ύποθέσεως έν γένει, συμφωνηθείσης ώς άμοιβής τούτου τοΰ ήμίσεος τών διεκδικου- 
μ,ένων οικοπέδων, ήτοι 300 καί πλέον στρεμμάτων έκτάσεως γής, έξ ής τά 20 0 /0 
θά έλάμβανεν ό Ν. Ήρειώτης. Ήρξαντο τής έφαρμογής.,.δι’ έγέρσεως εικονικών 
δικών, δι’ εικονικών συμβιβασμών προς ΐσχυροποίησιν τών τίτλων... 'ΟΝ. Ή  ρ ε ι ώ- 
τ η ς  κ α ί  ό Σ. Ν. ή ρ ε ύ ν ω ν ,  έ σ χ ι ζ ο ν  κ α ί  ύ π ε ξ ή ρ ο υ ν  τ ά  β ι β λ ί α  
υ π ο θ η κ ώ ν  ’Α θ η ν ώ ν ,  δ ι ά  ν ά έ ξ α φ α ν ί σ ο υ ν  τ ο ύ ς  α ν τ ι θ έ τ ο υ ς  
ά λ η θ ε ΐ ς  τ ί τ λ ο υ ς . . .  καί έπακολουθεΐ σωρεία συμβολαίων, δι’ ών άθρόως έκ- 
ποιοΰνται τά έκ τών τίτλων τούτων οικόπεδα. Κατά συμβουλήν τών έκ τών κατη
γορουμένων δικηγόρου Σ. Ν. ή Άργυρώ Κάμ δωρεΐται εν έτερον άντίγραφον τοΰ 
αύτοΰ συμβολαίου, έκδιδομένου καί τούτου δήθεν άπό τοΰ ίδιου νοταρίου, είς τά Γεν. 
’Αρχεία τοΰ Κράτους...»

IV . Τί άκριβώς δμως έ/αβε χώραν έν προκειμένη; Πώς ήρξατο καί πώς έξει- 
λίχθη ή όλη έπιχείρησις; Ποία ήτο ή αφορμή τής άποκαλύψεως καί ποιον τό αίτιον 
τής άποκοπής τής περαιτέρω κακοποιοΰ δράσεως τής έπικινδύνου αύτής, τών λυμεώ
νων τών μικρών αποταμιεύσεων, σπείρας;

Ή  ύπό τον έπαγγελματίαν τοΰτον πλαστογράφον Νικ. Ήρειώτην όργανω- 
θεΐσα σπείρα, διαθέτουσα μεγάλην έγκληματικήν πείραν πολλών έτών, έσκέφθη νά 
δράση έπί καλώς μελετημένου σχεδίου, έπί τη βάσει έμφανίσεως «τίτλων» άπρο- 
σβλήτων, καταλλήλων δέ καί έπιτηδείων, άφ’ ένός μέν νά έμπνεύσουν έμπιστοσύνην 
είς τούς άγοραστάς, άφ’ έτέρου δέ καί νά παραλύσουν καί οίανδήποτε ύπό πεισμονών 
άντιδίκων προβληθησομένην, έναντίον τών έγκληματικών σχεδίων της, άμυναν.

Ή  σύλληψις τοΰ σχεδίου δράσεως, ώς καί ό τρόπος έφαρμογής τούτου ήτο, 
τώ  οντι, έκπληκτικός καί πρωτοφανής.

Ή  έν λόγω σπείρα κατ’ άρχήν καί δή κατά τήν έποχήν άπό ’Οκτωβρίου 1933 
μέχρι Μαρτίου 1935 έξέδωκε δύο πλαστά αντίγραφα τοΰ ύπ’ άριθ. 620 τής 13 Σε-
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πτεμβρίου 1835 άνυπάρκτου συμβολαίου του νοταρίου ’Αθηνών Κ. Κοκκίδη, ενώ ούτε 
πρωτότυπον τοιούτου του νοταρίου Κ. Κοκκίδη ύπήρξεν, ούτε καί ό Κοκκίδης έξέ- 
δωκε κεκυρωμένα αντίγραφα έξ άνυπάρκτου συμβολαίου, έτι δέ έξέδωκε καί πλα
στόν σχεδιάγραμμα ώς έκδοθέντος δήθεν τούτου την 15 ’Απριλίου 1874 υπό τού 
τότε ’Αξιωματικού τού Μηχανικού Π. Ζαφειροπούλου, δι’ οδ προς συμπλήρωσιν 
τού δλου εγκληματικού της σχεδίου, έτοπογράφησεν ή έν λόγω σπείρα τον έν τώ  
σχεδιαγράμματι καί είς τα δύο πλαστά ώς άνω άντίγραφα περιγραφόμενον άγρόν 
κείμενον είς θέσιν «Πλακάκι» Πατησίων. ’Επί τη βάσει τών πλαστών τούτων τ ί
τλων οί άπατεώνες καί κατόπιν διαφόρων πλαστοπροσωπειών, εικονικών δικών καί· 
εικονικών συμβιβασμών, κατώρθωσαν, έκποιοΰντες προς διαφόρους, νά εξαντλήσουν 
την εις τά πλαστά ταΰτα άντίγραφα άναφερομένην εκτασιν, άφ’ ου έπέτυχον νά κατα
σιγάσουν καί νά καταπνίξουν, έν τη γενέσει των, τάς έγερθείσας διαμαρτυρίας ή νά 
συμβιβασθούν μέ τούς πλέον πείσμονας έκ τών άντιδίκων των.

Ή  πρώτη αύτη επιτυχία της σπείρας ήτο μεθυστική. Τό χρυσίον είσέρρευσεν 
άφθονον είς τά θυλάκια τών άπατεώνων καί οί έπιθυμοΰντες έσπευδον ν’ άποκτή- 
σουν οίκόπεδον διά νά τοποθετήσουν άσφαλώς τάς οικονομίας των καί τάς εισπρά
ξεις έκ τών λαμβανομένων έφάπαξ, προς έξασφάλισιν τών γηρατειών των.

Τό έγκλημα δμως ούκ εύλογεΐται.
Τό έγκλημα όσονδήποτε έπιμελώς καί αν όργανωθή, όσαδήποτε μέτρα προνοίας 

καί προφυλάξεως καί αν ληφθοΰν, θά έλθη, παρ’ όλα ταΰτα, ή ώρα καθ’ ήν θά λάμψη 
ή άλήθεια, οπότε καί οί δράσται θά κληθούν νά δώσουν λόγον τών πράξεών των ένώ- 
πιον της δικαιοσύνης. Καί τό έγκλημα άποκαλύπτεται τόσον ταχύτερον, δσον συχνό- 
τερον τούτο καί δη υπό παρόμοιας συνθήκας έπαναλαμβάνεται.

Υ . Ά φ ’ ού, λοιπόν, ή ώργανωμένη σπείρα τών πλαστογράφων καί άπα
τεώνων, ή καλώς καί πλήρως καί δι’ ειδικών έξ έκάστου κλάδου συγκεκροτημένη, 
κατεσπατάλησε τά έκ της πωλήσεως τών οικοπέδων της εκτάσεως, της άναφερο- 
μένης είς τά πρώτα πλαστά άντίγραφα τού άνυπάρκτου συμβολαιογράφου Κοκκίδη, 
κάί έξήντλησε διά τών άλληλοδιαδόχων πωλήσεων τήν σχετικήν έκτασιν, δέν ήδύ- 
νατο ν’ άποφύγη τήν έπανάληψιν της τόσον εύχεροΰς καί άποδοτικής δι’ αύτούς έπι- 
χειρήσεως, τής, άλλως τε, καί άκινδύνως μέχρι τότε έξελιχθείσης.

Καί περίεργον! ’Αντί κατά την έκτέλεσιν καί της νέας ταύτης όμοιας έπιχει- 
ρήσεως, της έμφανίσεως δηλαδή πλαστών «τίτλων», ή σπείρα νά όλιγωρήση, ώς συ
νήθως συμβαίνει, έν τη έπαναλήψει της αύτής έγκληματικής πράξεως καί ν’ άδια- 
φορήση είς τήν λήψιν μέτρων καί προφυλάξεων προς άποφυγήν άποκαλύψεως, αύτη 
τούναντίον έδιπλασίασε τά μέτρα άσφαλείας φθάσασα μάλιστα μέχρι καί τού ση
μείου ώστε, προς πλήρη έξασφάλισιν άπό παντός ένδεχομένου κινδύνου άποκαλύψεως, 
ένεκα της τεράστιας έκτάσεως τών 650 στρεμμάτων τήν οποίαν θά ήρπαζε καί θά 
μετεπώλει καί τών τυχόν έντεΰθεν ισχυρών άντιδράσεων καί πεισμονών άγώνων, 
ν’ άποτολμήση προς πληρεστέραν άσφάλειάν της κατάθεσιν τού ετέρου τών δύο 
πλαστών τούτων άντιγράφων, τού άνυπάρκτου συμβολαίου τού νοταρίου Λαγάνη, 
ώς ιστορικού δήθεν κειμηλίου είς τά Γενικά ’Αρχείατού Κράτους, μέ τήν προφανή 
υστεροβουλίαν δπως, έν περιπτώσει άμφισβητήσεως τής γνησιότητος τού έτέρου 
τών δύο τούτων άντιγράφων τού κατατεθέντος ένώπιον τού Συμ/φου ’Αθηνών Π., 
έρευνηθή ή γνησιότης τούτου έν συγκρίσει καί άντιπαραβολή προς τό έπίσης πλαστόν 
έγγραφον τό κατατεθέν είς τά Γενικά ’Αρχεία, οπότε άφ’ οδ καί τά δύο ταΰτα έγρά— 
φησαν διά τής χειρός τού ίδιου πλαστογράφου καί άφ’ οδ τό έτερον τούτων, τό κατα- 
τεθειμένον είς τά ’Αρχεία τού Κράτους, θά έθεωρεΐτο οπωσδήποτε ώς γνήσιον τού 
νοταρίου Λαγάνη άντίγραφον, τότε, κατ’ άνάγκην θά έθεωρεΐτο καί τό έτερον ώς 
γνήσιον καί ούτω οί τίτλοι θά άπεδεικνύοντο ( ! ! )  γνήσιοι καί άπρόσβλητοι, οπότε
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πλέον και ούδένα κίνδυνον άποκαλύψεως θά διέτρεχον οί άπατεώνες. Ούτως ένερ- 
γοΰντες οί άπατεώνες έπίστευον οτι άποκλείουν οπωσδήποτε άποκάλυψίν των καί 
οτι δύνανται έπιτυχώς καί ήσύχως ν’ άντιμετωπίσουν οίανδήποτε τυχόν έμφανισθη- 
σομένην άντιξοότητα.

’Ακριβώς δμως ή τοιαύτη εξαιρετική φροντίς καί προσπάθεια της σπείρας 
προς κατάθεσιν προς μείζονα ά- 
σφάλειαν του έτέρου τών πλαστών 
αντιγράφων εις τα Γενικά ’Αρ
χεία του Κράτους, ήτο καί ή κυ- 
ριωτέρα άφορμή άποκαλύψεως 
της δλης «μηχανής», τής συλλή- 
■ψεως τών δραστών, καί τής δια
κοπής του τόσον άποδοτικοΰ μέν 
διά τά μέλη τής σπείρας, κατα
στρεπτικού δμως διά τούς πτω
χούς συνταξιούχους καί υπαλλή
λους, έργου της.

Υ Ι . Ή  οδτω πως, λοιπόν, 
πλήρης καί κατά πάντα ώργανω- 
μένη σπείρα τών οΐκοπεδοφάγων, 
ή έχουσα καί διετή, ώς έλέχθη, 
όμοειδή εμπειρίαν έκ τής κατα
σκευής καί εφαρμογής όμοιων 
-πλαστών τίτλων έξ άνυπάρκτου 
συμβολαίου του νοταρίου Κοκ- 
κίδη, προς έπίτευξιν τής νέας 
πλουτοφόρου έξορμήσεώς της, 
κατεσκεύασε δι’ επιμελούς άπο- 
μιμήσεως τής γραφής τού νοτα
ρίου I. Λαγάνη (ούτινος τό άρ- 
χεΐον έφυλάσσετο παρά τινι τών 
Συμ/φων ’Αθηνών) δύο δμοια 
αντίγραφα, άνυπάρκτου δμως 
συμβολαίου τού I. Λαγάνη, εις τό 
όποιον οί άπατεώνες ένεφάνισαν 
ότι έγίνετο λόγος περί διανομής 
μεταξύ τών άδελφών Πέτρου καί
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Τό π λ α σ τό ν  ά ν τ ίγρ α φ ο ν  έκ τοΟ άνυπ άρ κτο υ  συμ
βολαίου, τό  κατατεθέν eis τό ν Συμβολαιογράφον Π. 

Οπό το υ  ά ρ χη γο ϋ  τ η ;  σπείραξ.

Σιδερή Κοτζιά άγρών έκ κληρονομιάς τού πατρός των Σπ. Κοτζιά, έκτάσεως [650 
περίπου στρεμμάτων κειμένων εις την τότε Θέσιν «Κοκκινάδα» τών Πατησίων (νϋν 
περιοχή Κυπριάδου—Γαλάτσι).

Τό έν τούτων κατετέθη διά τής ύπ’ άριθμ. 6946/36 πράξεως καταθέσεως
παρά τώ Συμ/φω ’Αθηνών Π ..........ίνα ουτω λαμβάνουν άντίγραφα αυτών παρά τού
Συμ/φου καί μή έμφανίζουν τό πλαστόν, τό δέ ετερον κατά συμβουλήν τού έτέρου 
τών νομικών συμβούλων τής σπείρας καί έξ άφορμής ποινικής δίκης κατετέθη δι’ 
αίτήσεως τής έσχατογήρου, πλήν άρτιας—κατά τό σχετικόν βούλευμα—διανοητικής 
καταστάσεως Άργυρώς Κάμ, θυγατρός τού Πέτρου Σπ. Κοτζιά—έπ’ όνόματι τού 
οποίου εφέρετο τό πλαστόν άντίγραφον τού άνυπάρκτου συμβολαίου τού I. Λα
γάνη—είς τά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους.

Εϊναι πράγματι άξια μνείας ή έν λόγω αΐτησις τής Άργυρώς Κάμ. Εις ταύτην 
ή δωροΰσα τό ιστορικόν τούτο έ'γγραφον άναφέρει έπί λέξει:
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« ’Επειδή κατά τον Νόμον περί Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους γίνονται 
δεκταί δωρεαί ιστορικών εγγράφων οίουδήποτε περιεχομένου, ή ύποφαινομένη προ
σφέρω ’Αθηναϊκόν νοταριακόν έγγραφον γεγραμμένον καί ύπογεγραμμένον ύπό 
τοϋ νοταρίου ’Αθηνών Ίωάννου Ααγάνη, φέρον χρονολογίαν δεκάτην έννάτην 
(19ην) Φεβρουάριου τοϋ χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστοϋ τρίτου (1833) έτους; 
καί πραγματευόμενον παραχώρησιν ένός κτήματος κειμένου εις τήν θέσιν «Χαλκο-

ματάδες» τών ’Αθηνών τών παί- 
δων Σπόρου Κοτζιά Πέτρου καί 
Σιδερής, προς τήν Σιδερήν, καί 
έτέρου κτήματος κειμένου εις τήν·

«Κοκκινάδα» πατρικόν μου κτή
μα, τό όποιον αν τεθή εις φάκελ- 
λον δικογράφου κινδυνεύει ν’ άπο- 
λεσθή, τή ένεργεία άνθρώπων έν- 
διαφερομένων περί τής απώλειας: 
του, ένώ ή παρακατάθεσίς του· 
είς τα Γενικά ’Αρχεία εξασφα
λίζει αυτό ές άεί άπό παντός 
κινδύνου.

Προσφέρουσα τό έγγραφον 
τοΰτο ζητώ τήν άδειαν νά τό 
τοποθετήσω ίδιοι δαπάνη εντός 
ύαλίνου πλαισίου, ούτως ώστε καί 
οί άντίδικοι τής ύποθέσεώς μου 
καί πας περίεργος άναγνώστης 
νά δύνανται νά άναγιγνώσουν τό 
έγγραφον έκ τών δύο όψεων. 
Τέλος παρακαλώ υμάς κ. Διευ- 

θυντά νά μοί χορηγήσητε άκριβές άντίγραφον τοϋ έν λόγω έγγράφου πιστοποιη- 
μένον παρ’ υμών, προσέτι δέ καί φωτογραφικόν έκτυπον τούτου επίσης πιστοποιη- 
μένον παρ’ υμών, ώς καί άντίγραφον τής παρούσης μου».

θέσιν «Κοκκινάδα» τών Πατη
σίων ’Αθηνών πλησίον τής Κα
μάρας τών ιδίων Πέτρου καί Σι- 
δερής προς τον πατέρα μου Πέ
τρον.

Παρακοιλώ δέ νά κατατεθή· 
τοΰτο καί φυλαχθή μετά προσο
χής, ώς άποτελοϋν πολύτιμον τ ί
τλον ιδιοκτησίας σημαντικόν έν 
σχέσει μέ δικαστικήν διαφοράν ή 
οποία βασίζεται είς αύτό τοΰτο- 
τό έγγραφον, διά τό εις θέσιν

| Τό π λ α σ τό ν  ά ν τ ίγρ α φ ο ν  έκ το ϋ  ά νυπ ά ρ κτο υ  συμ 
βολα ίου  τ ο ϋ  νο ταρ ίου  ’Α θηνών Λ α γάνη  ά π ό  19- 
2-1833, τό  δωρηθέν ύ π ό  τη ?  Ά ρ γ υ ρ ώ ς  Κάμ ώς 
ιστορ ικόν κειμήλιον είς τ ά  Γενικά ’Αρχεία το ϋ  
Κράτους, τό  όπο ιο ν ε ίνα ι άνηρτημένον έντός π λ α ι

σ ίου  εις τ ά  γρ α φ ε ία  α ύ το ΰ .

'Η τοιαύτη συγκινητική ( ! ! )  δωρεά τής Άργυρώς Κάμ έσχεν ίσχυράν άπή- 
χησιν έπί τοΰ εύαισθήτου άειμνήστου ιστοριογράφου Βλαχογιάννη, τότε διευθυντοΰ 
τών Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους καί ούτος έσπευσεν άφ’ ένός μέν νά ευχαρίστηση 
τήν τόσον εύγενή δωρήτριαν άφ’ έτέρου δέ ούτος, ό ιστοριογράφος, νά προχειρισθή 
άμέσως—καί άγνωστον έκ ποιου είδικώς λόγου ή άφορμής—καί είς ειδικόν καί διά 
πρώτην φοράν δικαστικόν γραφολόγον καί νά έφοδιάση τήν τοιούτω τώ τρόπο) δωρή- 
τριαν Άργυρώ Κάμ καί δι’ έγγράφου του, είς δπερ ούτος, άντιποιούμενος διά πρώτην
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καί τελευταίαν όμως φοράν έργα ξένα προς τήν κυρίαν ειδικότητα καί ένασχόλησίν 
του, βεβαιώνει δτι τό δωρηθέν καί πλαισιωθέν ήτο τάχα γνήσιον άντίγραφον του I. 
Λαγάνη, ώς τάχα γραφέν καί ύπογραφέν διά της ιδίας τοϋ I. Λαγάνη χειρός.

V II. Έφωδιασμένοι οί άπατεώνες διά τε της ευχαριστηρίου, διά τήν έν λόγω, 
δωρεάν είς τά Γενικά’Αρχεία τοϋ Κράτους, του ιστορικού τούτου κειμηλίου, επι
στολής τοϋ τότε Γεν. Διευθυντοϋ των Γεν.’Αρχείων τοϋ Κράτους, ώς καί διά βεβαιώ- 
σεως τοϋ αύτοΰ περί της δήθεν γνησιότητος τοϋ πλάστου άντιγράφου έξ άνυπάρκτου- 
συμβολαίου τοϋ ποτέ νοταρίου ’Αθηνών I. Λαγάνη καί καταστάντες έντεΰθεν θρασύ- 
τεροι, έχασαν παν μέτρον κρίσεως 
καί άπετόλμησαν νά εμφανίσουν 
ταϋτα καί εις τον ένεργοΰντα τάς 
σχετικάς άνακρίσεις.

Πλήν όμως αυτή ή έμφά- 
νισις καί ή έπίκλησις τούτων 
έγέννησε πλείστας δσας αμφιβο
λίας καί ύπονοίας εις τον Ά να-

οστις και διέταξε

« * , ... „
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κριτήν
πλήρη διερεύνησιν άμφοτέρων 
των ύπό τής σπείρας έμφανισθέ- 
ντων δύο πλαστών άντιγράφων, 
έν συγκρίσει καί άντιπαραβολή 
προς δλα τά υπάρχοντα έν πρω- 
τοτύπω συμβόλαια τοϋ νοταρίου 
I. Λαγάνη, τά φυλασσόμενα είς 
άρχεΐον Συμβολαιογράφου ’Αθη
νών, ώς καί είς τά Γενικά ’Αρ
χεία τοϋ Κράτους, δπου εύρίσκον- 
ται άκόμη καί τρεις «κώδικες» 
άναμφισβητήτου γνησιότητος χει
ρογράφων τοϋ αύτοΰ I. Λαγάνη.

’Εκ τής λαβούσης χώραν 
γραφοτεχνικής διερευνήσεως διε- 
πιστώθησαν αί ύπάρχουσαι ού- 
σιώδεις καί χαρακτηριστικαί γρα- 
φικαί διαφοραί, μεταξύ τής γρα
φής τών δύο αντιγράφων τών 
φερομένων ώς γραφέντων κατά 
τήν 19 Φεβρουάριου 1833 καί 
της συγνρόνου τότε γνήσιας έπί Άναμφισβητήτου γνησιότητος γραφή καί υπογραφή 
άλλων συμβολαίων γραφής καί τοΰ νοταρίου Αθηνών Λαγάνη άπό 1-2-1833.
υπογραφής τοϋ I. Λαγάνη, ώς
π.χ. έπί τοΰ άπο 1 /2 /1833 γνησίου συμβολαίου του. Ουτω, έκτος καί πολλών 
άλλων άπεκαλύφθησαν ύπάρχουσαι είς τήν γραφήν τών πλαστών άντιγράφων: 
1) Ή διστακτική καί αμφίβολος έξέλιξις έν τή γραφή τών άντιγράφων, ένώ 
σταθερά καί έλευθέρα δσον καί εύχερής τοιαύτη είς τήν γνησίαν γραφήν τοΰ I. Λα
γάνη. 2) Ή υπαρξις συγκαλυπτικών διορθώσεων είς τήν γραφήν τών άντιγράφων 
τής μή, κατ’ άρχήν έπιτευχθείσης, προσομοιάσεως γραμμάτων. 3) Ή χρησιμοποίησις 
είς τά άντίγραφα τής λέξεως «έλεόδενδρα» μέ δ, ένώ είς τά γνήσια έγγραφα τοΰ I. 
Λαγάνη έγένετο πάντοτε χρήσις τής λέξεως «έλεόδεντρα» μά «τ» άντί «δ». 4) Ή  
είς τά γνήσια πωλητήρια συμβόλαια τοΰ Λαγάνη χρησιμοποίησις πάντοτε καί όμοιο-
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•μόρφως της φράσεως « .......... μην ήμπορώντας ποτέ κ α ι ρ ο ΐ  ς ..........» ένώ εις τα
δύο υπό τής σπείρας έμφανισθέντα αντίγραφα, έξ εσφαλμένης προφανώς άναγνώ- 
σεως τής αντιστοίχου των γνησίων συμβολαίων του Λαγάνη φράσεως, διατυποΰται 
αυτή ώς « ..........μην ήμπορώντας ποτέ κ α ν ε ί ς »  (προτελευταίος στίχος του γρα
φικού κειμένου εις άμφότερα τα άντίγραφα). 5) 'Ότι τό φύλλον χάρτου έφ’ ού ήσαν 
γ·εγραμμένα τα δύο άντίγραφα ήτο τό 1/4 αντί του ολοκλήρου φύλλου, δπερ έχρη- 
σιμοποίει πάντοτε ό Λαγάνης καί 6) "Οτι εις τά σημεία τών πτυχώσεων του χάρτου 
ύπήρχον διαχύσεις έκ διαποτίσεως τής μελάνης, δπερ δηλοΐ δτι τό έπί τούτου κεί
μενον έγράφη άφ’ οδ είχεν ήδη ένδιπλωθή ό χάρτης, πράγμα δπερ δέν παρετηρήθη 
■εις ούδέν τών γνησίων εγγράφων τοϋ Λαγάνη, δστις έχρησιμοποίει ολόκληρον τό 
φύλλον χάρτου προ οίασδήποτε ένδιπλώσεως αύτοϋ.

Υ ΙΙΙ . Διά τής τοιαύτης διαπιστώσεως τής πλαστότητος τών δύο έμφανι- 
•σθέντων ώς άντιγράφων άνυπάρκτου συμβολαίου τοϋ νοταρίου ’Αθηνών I. Λαγάνη,
του τε, δηλαδή, κατατεθέντος εις τον Συμ/φον ’Αθηνών Π .........., ώς καί τοϋ ετέρου
τοϋ δωρηθέντος εις τά Γενικά ’Αρχεία τοϋ Κράτους ώς ιστορικού κειμηλίου καί 
προς άΐδιον τής μετεχούσης είς τήν σπείραν δωρητρίας Άργυρώς Κάμ μνήμην,· 
■άπεκαλύφθη ή ώργανωμένη τών άπατεώνων έπιχείρησις καί έτέθη φραγμός είς τήν 
περαιτέρω κακοποιόν δράσιν αυτής, διά συλλήψεως καί φυλακίσεως τών συγκρο- 
τούντων ταύτην μελών.

Αί θλιβεραί δμως συνέπειαι διά τούς ατυχείς άγοραστάς τών υπό τής σπείρας 
τών άπατεώνων πωληθέντων είς αυτούς οικοπέδων συνεχίζονται, διότι οδτοι άνεπι- 
στρεπτεί άπώλεσαν δ,τι κατώρθωσαν δι’ ισοβίου οικονομίας καί στερήσεων νά απο
ταμιεύσουν προς παραμυθίαν κατά τό γήρας των, καθ’ δσον δέν άνεΰρον νά κατά
σχουν, έστω καί προς μερικήν ίκανοποίησίν των, περιουσιακόν τι στοιχεΐον τών 
μελών τής σπείρας, διότι οδτοι είχον τά πάντα κατασπαταλήσει.

Καί έν ώ άπωλέσθησαν περιουσίαι καί άποταμιεύσεις έκατοντάδων προσώπων 
θά παραμένη πάντοτε «πλαισιωμένον» καί άνηρτημένον είς τά Γενικά ’Αρχεία του 
Κράτους ώς «ιστορικόν κειμήλιον» τό πλαστόν τοΰτο έγγραφον, τό όποιον έχρησι- 
μοποιήθη ύπό μιας σπείρας έγκληματιών διά νά παγιδεύση καί έξαπατήση τά πολυ
πληθή θύματά της, μεταξύ τών οποίων υπήρξαν άκόμη καί Δικασταί καί Καθηγηταί 
τοϋ Πολυτεχνείου, έτι δέ θά παραμείνη τοΰτο καί ώς άπόδειξις τής δαιμόνιας, πράγ
ματι, έπινοήσεως τών έν Έλλάδι άπατεώνων, οίτινες δύνανται ασφαλώς καί δεδι- 
καιολογημένως νά διεκδικήσουν καί τό σχετικόν προνόμοιον εύρεσιτεχνίας έπί ύπο- 
θέσεως αρπαγής κτημάτων ξένης ιδιοκτησίας.

Α. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ



ΉΟΙΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Θ Α Ν Α Τ Ι Κ Η  Π Ο Ι Ν Η
- Ο Ι  ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ -

'Υπό τοϋ κ. MARCEL MONTARRON,
---------------------------  έκ τοϋ περιοδικού Detective, κατά με- ---------------------------

τάφρασιν τοϋ Άστυν. Α' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ

Μία ύπόθεσις, ή ύπόθεσις τοϋ J a c q u e s  Fesch,  αύτοΰ τοϋ 27ετοΰς νέου 
πού κατεδικάσθη εις θάνατον παρά τοϋ Κακουργιοδικείου τοϋ Σηκουάνα, τήν ήμέ- 
ρα τήν ίδια των γενεθλίων του, καί τοϋ οποίου ή τύχη θά κριθή εντός ολίγου άπό τό 
’Α ν ώ τ α τ ο  Δικαστικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Χαρίτων, φέρει πάλι σε 
έπικαιρότητα, ένα παληό πρόβλημα : Τό πρόβλημα της έσχάτης ποινής, πού ή 
Γαλλία, μιά άπ’ τις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης, εξακολουθεί νάδιατηρή είσέτι. 
Καί ιδού ότι, άπό μιά άλλόκοτη παραδοξότητα, τό ζήτημα τής έφαρμογής τής θα
νατικής ποινής στη Γαλλία, ξανάρχεται ύπό συζήτηση, επί τή ευκαιρία τής άνωτέρω 
ύποθέσεως, πού έκ πρώτης βψεως δεν φαίνεται ν’ άξίζη τον κόπο νά προκαλέση 
τον οίκτο γιά τό μελλοθάνατο.

Ποιος κατά τό 1954 δεν είχε άηδιάσει άπό τά βδελυρά καί άποτρόπαια έγκλή- 
ματα αύτοΰ τοϋ νεαοοΰ άσωτου υίοΰ ένός τραπεζίτου, αύτοΰ τοϋ αίμοσταγοΰς κα
κούργου, πού διέπραττε ληστείες μέσα στά κεντρικώτερα Βουλεβάρτα των Παρι- 
σίων καί πού σκότωσε ένα άστυφύλακά, άφοΰ προηγουμένως είχε δολοφονήσει 
ένα άργυραμοιβό γιά νά τον ληστεύση ;

Ή  κοινή γνώμη άντιδρα πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο. Μετά τήν άποκάλυψη 
ένός στυγεροΰ έγκλήματος, άξιοι άνευ οίκτου καί εύχεται τήν ταχεία καί παραδειγ
ματική τιμωρία τοϋ έγκληματίου.

«Πρέπει νά έκτελεσθή άμέσως. Δεν μπορεί νά ύπάρξη έλαφρυντικό. Οΰτε ή 
πείνα, οΰτε ή άπελπισία : Πρέπει νά κοπή άμέσως».

Αύτά άκούονται άπό όλο τον κόσμο στους δρόμους.
Θά μποροΰσε λοιπόν νά λεχθή, ότι μιά άμεσος παραπομπή στή Δικαιοσύνη 

θά ήτο σωτήριος. Ή  προσωπικότης ένός έγκληματίου, πού θά παρεπέμπετο νά λο- 
γοδοτήση, μέσα σέ λίγες ήμέρες άπό τό έγκλημά του, θά έκαμε μεγάλη έντύπωση. 
Φαντασθήτε π.χ. τούς δολοφόνους τοϋ S a i n t  C l o n e !  νά είχαν ήδη δικασθή. 
Ποιος δεν θά ήσθάνετο ένα βαθύ αίσθημα άνακουφύσεως ;

’Αλλά τά γεγονότα δέν έξελίσσονται τόσο γρήγορα : «Ή  Γαλλική δικαιο
σύνη είναι μιά δικαιοσύνη άνθρώπινη». Άνθρωποι δικάζουν άλλους άνθρώπους. 
Καί τούς δικάζουν όχι μόνον έπί των πράξεων πού τούς βαρύνουν, άλλά έπίσης καί 
έπί τή βάσει τοϋ καλοΰ ή κακοΰ παρελθόντος των, τής ηθικής άθλιότητος εις ήν 
εύρίσκονται, ώς καί των πιο κρύφιων έλατηρίων πού ώθησαν αυτούς νά φθάσουν 
σ’ αύτό τό έλεεινό κατάντημα, είπε στή δίκη τοϋ J a c q u e s  F e s c h  ένας άπό 
τούς ύπερασπιστάς του.

Γιά νά σχηματισθή μιά δικογραφία γιά κακούργημα, γιά νά τηρηθοΰν οί 
κανόνες τής διαδικασίας—πληροφορίες άντιφατικές, άναφορές, υπομνήματα καί με
λέτες ειδικών, έφέσεις κ.λ.π.—άπαιτεΐται χρόνος, ακόμη καί όταν οί ομολογίες τών 
ένοχων δέν έπιδέχονται άμφισβήτηση, ακόμη καί όταν κανένα σκοτεινό σημείο δέν 
υπάρχει.

Καί αύτό τό διάστημα μεταξύ τοϋ χρόνου τής έκτελέσεως τοϋ έγκλήματος 
καί τοϋ χρόνου τής παραπομπής τοϋ δράστου ενώπιον τοϋ Κακουργιοδικείου, είναι 
συχνά ή αιτία διαστροφής τών πραγματικών γεγονότων, συσκοτίσεως τής ύποθέσεως, 
ακόμη δέ καί διαστροφής τοϋ όλου μηχανισμού τής Δικαιοσύνης.
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Καί ό μεγαλύτερος έγκληματίας δύναται νά βελτιωθη.
Δεν είναι ή πρώτη φορά, πού άκούγεται νά λέγεται για ένα κατηγορούμενο r 

«Ό  άνθρωπος πού έχετε μπροστά σας δεν είναι δ άνθρωπος πού σκότωσε». Δυο 
χρόνια πέρασαν άπδ την ημέρα πού έγκλημάτισε. Στο διάστημα της μακροχρονίου· 
κρατήσεώς του, έρευνα τον εαυτό του για νά καταλάβη αυτό πού είχε συμβή. Μιά 
τελεία άλλαγη του έαυτοϋ του έπραγματοποιήθη. ’’Ηταν ένας άνθρωπος άξεστος; 
καί άπροσάρμοστος, έγινε ένας -ώριμος καί συνετός, πού θέλει νά λησμονήση αύτό- 
πού ήταν μέχρι τήν ημέρα πού έγκλημάτισε.

'Ο συνήγορος P a u l  Β a u d e t τό είπε γιά τον J a c q u e s  F e s c h .  
'Ο μεγάλος ποινικολόγος C a m p i n c h i ,  τό είχεν είπει γιά τον G e o r g e  G a u 
c h e r ,  αυτόν τον άλλο διεστραμμένο καί άσωτον υιόν, πού σέ ηλικία 26 χρόνων- 
είχε κατασπαταλήσει σέ χίλιες δυο τρέλλες τήν πατρική κληρονομιά καί πού σκότωσε, 
ένα κοσμηματοπώλη στή λεωφόρο Μ ό ζ α ρ τ, γιά νά τον ληστεύση.

Κατά τήν ύπεράσπισή του, ό συνήγορος είπε ότι ή «χρήσις των ναρκωτικών,. 
» τον είχε καταστήσει διανοητικώς άνάπηρον. Άποτοξινωθείς καί άποθεραπευθείς,. 
» δεν είναι πιά ό ίδιος. Δεν είναι πιά τό ίδιο άγόρι πού έχετε μπροστά σας. Κατα- 
» δικάσατέ τον σέ καταναγκαστικά έργα, κάμετέ τον νά ύποφέρη γιά νά έξαγνισθή. 
» γιά τό έγκλημα πού διέπραξε. Αυτή είναι ή τύχη του. ’Αλλά άφήσατέ τον νά έλ- 
»πίζη έναντίον πάσης έλπίδος».

‘Ο G e o r g e s  G a u c h e r ,  παρά ταϋτα, κατεδικάσθη εις θάνατον καί 
έξετελέσθη. Τον είχαμε γνωρίσει, γιατί τον είχαμε συναντήσει πολλές φορές μέσα, 
/σ’ ένα μπάρ στή Μονμάρτη.

Είναι άλήθεια ότι αύτό τό κιτρινιάρικο παιδί πού είδαμε τήν αύγή της 26ης; 
Δεκεμβρίου 1941 μπροστά στο ικρίωμα, πού είχε στηθή στή Μπουλεβάρ Ά  ρ α- 
γ κ ό  , δέν ήταν τό ίδιο μέ τό νεαρό αιμοσταγή ζιγκολό του Πίγκαλ, καίτοι μόλις, 
ένα μόνο έτος είχε περάσει άπό τήν ημέρα του έγκλήματος.

Σήμερα ή ύπόθεσις F e s c h  ξαναφέρνει στήν έπικαιρότητα αύτό τό παληό- 
πρόβλημα: «Πρέπει νά διατηρηθή ή θανατική π ο ινή ;» .

'Ένα βιβλίο μέ τίτλο «σκέψεις έπί τής έσχατης τώ ν ποινών» πού φέρει, 
τήν υπογραφή δυο μεγάλων ονομάτων της φιλολογίας, τών Ά ρ θ ο ύ ρ  K o e s -  
t i e r ,  συγγραφέως τοϋ βιβλίου ««Μ η δ έ ν  κ α ί  τ ό  ά π ε ι ρ ο ν »  καί Ά  λ - 
μ π έ ρ τ  C a m u s ,  συγγραφέως τοϋ συγγράμματος «'Η  π α ν ώ λ η ς», περικοπαί 
τοϋ όποιου βιβλίου προεβλήθησαν στήν τηλεόραση έπί τη ευκαιρία της έκδόσεως: 
τούτου καί της είς θάνατον καταδίκης τοϋ J a c q u e s  F e s c h ,  έπανέφερε σιγά- 
σιγά στο προσκήνιο τή συζήτηση αύτή, πού διαρκεϊ άπό της Γαλλικής Έπαναστά- 
σεως. Καί είναι γεγονός ότι κατά τήν υπεράνθρωπη αύτή προσπάθεια, πού άνεπτύ- 
χθη γιά νά σωθή τό κεφάλι τοϋ J a q u e s  F e s c h ,  ό συνήγορος Ρ. Β a u d e t,. 
συνηγόρησε περισσότερο γιά τήν κατάργηση τής θανατικής ποινής, παρά γιά τόν- 
άθλιο πελάτη του.

«Ό  θάνατος πού πάντες εύχονται γιά τον κατηγορούμενο, έτόνισεν ό μεγάλος· 
» αυτός δικηγόρος, είναι άνάλογος προς έκείνον πού προεκάλεσε ;

« Χθές ήταν ό θάνατος, ό προκληθείς άπό τό κτηνώδες ένστικτο μιας τετα- 
» ραγμένης καί χρεοκοπημένης βουλήσεως. Αύριο στή λαιμητόμο θά είναι ό θάνατος; 
» τής ψύχραιμου άποφάσεως τών βουλήσεών σας. Χθές ήταν ό θάνατος πού προε- 
» κλήθη μέσα στή σύγχυση τών περιστάσεων. Αύριο θά είναι ό θάνατος πού θά. 
»  προπαρασκευασθή έπιμελώς».

Ή λαιμητόμος Ιλειτούργησε 150 χρόνια.
'Ο Ρ. Β a u d e t  θά μπορούσε νά προσθέση : Θά είναι ό θάνατος πού θά δο-
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θγί ύπουλα καί κατά τον πιο επαίσχυντο σχεδόν τρόπο. Είναι γνωστό πράγματι, ότι 
ή τελευταία θανατική ποινή ή έκτελεσθεϊσα δημοσίφ, υπήρξε κατά τό 1939, όπόταν 
έξετελέσθη στο προαύλιο του ναοϋ των φυλακών των Βερσαλλιών 6 εις θάνατον κατα- 
δικασθείς έγκληματίας W e i d e i m a n n .

"Ολα τά παράθυρα τά γειτονικά τοϋ τόπου τής θανατικής έκτελέσεως, είχαν 
ένοικιασθή πανάκριβα. Φωτογραφίες έλήφθησαν καί έδημοσιεύθησαν λίγο άργότερα, 
σέ μιά βραδυνή εφημερίδα. Οί Δημόσιες ’Αρχές συνεκινήθησαν τότε καί άπεφασίσθη 
όπως στο μέλλον οί έκτελέσεις γίνωνται σέ περιωρισμένο χώρο τών φυλακών καί 
ενώπιον περιωρισμένου άριθμοϋ προσώπων, τών άπαραιτήτων γιά τίς νόμιμες δια
τυπώσεις, ώστε νά μή διεγείρωνται τά σαδιστικά έ'νστικτα τοΰ όχλου.

’Έτσι, ό W e i d e m a n n  υπήρξε ό τελευταίος όπως άνεφέρθη κατάδικος, 
πού έξετελέσθη δημοσία καί πηνηγυρικώς, όπως εϊχεν έπικρατήσει νά γίνεται.

Ό  πρώτος πού εγκαινίασε τή λαιμητόμο προ ενός καί ήμίσεως αιώνος, ήταν 
κάποιος όνόματι P e l l e t i e r ,  πού κατεδικάσθη στήν έσχάτη τών ποινών γιά 
κλοπή διά χρήσεως βίας καί έξετελέσθη στις 25 ’Απριλίου 1792.

Στο μεταξύ, σέ κάθε έπαναστατική περίοδο έγένοντο προσπάθειες γιά τήν 
κατάργηση τής θανατικής ποινής. Τό 1830 ώς έπακόλουθον τών έκδηλώσεων υπέρ 
τών τεσσάρων λοχιών τοϋ Ρ ο s e 1, πού είχαν καταδικασθή σέ θάνατον, υπεβλήθη 
μιά πρότασις Νόμου, έχουσα ώς ένισχυτικόν καί τήν λαϊκήν έξέγερση καί άξίωση, 
πλήν άπερρίφθη.

Τό 1848 κατηργήθη ή θανατική ποινή γιά πολιτικούς λόγους, άλλά άπερρί
φθη άσυζητητί ή καθολική κατάργησις, παρά τήν έπέμβαση τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ. 
Τό 1849, τό 1851, 1865 άλλες προσπάθειες καί προτάσεις εδρον τήν ΐδια τύχη. Τό 
1898 ή Γερουσία έψήφισε τήν κατάργηση τής δημοσιεύσεως τών θανατικών ποινών, 
άλλά καί τοΰτο δέν έπεκυρώθη άπό τή Βουλή.

Τό 1906 έπί πρωθυπουργίας τοΰ Κλεμανσώ, ό Υπουργός τής Δικαιοσύνης 
καταθέτει καί πάλι σχέδιον Νόμου καταργήσεως τής θανατικής ποινής. "Ενα δημο
ψήφισμα άνοίχθηκε στον τύπο.Έπί 1.472.347 άπαντήσεων πού έλήφθησαν, 1.038.655 
έψήφισαν υπέρ τής διατηρήσεως.

Μετά τον πόλεμο τοΰ 1914 παρόμοιες προτάσεις άπορρίπτονται πάντοτε καί 
υποβάλλονται πλέον κατ’ άραιότερα διαστήματα.

Μετά τον πόλεμο τοΰ 1939—1945 κατατίθενται καί πάλιν δύο προτάσεις, ή μία 
κατατίθεται άπό τον Άββα G an  καί ή άλλη τό 1953 άπό τον Μ. J . Μ Ο C h, έπ’ ένό- 
ματι όμάδος Σοσιαλιστών, πλήν ούτε καν συνεζητήθησαν.

"Αλλα δημοψηφίσματα ήνοίχθησαν στον τύπο, καί πάλιν όμως ή πλειονότης 
έψήφισεν υπέρ τής διατηρήσεως·.

’Εν τούτοις, καίτοι τό πεδίον τής έφαρμογής τής θανατικής ποινής έ'χει διευ- 
ρυνθή (άπόπειρες κατά τής άσφαλείας τής Χώρας, λεηλασίες έν καιρώ πολέμου, 
φόνοι παίδων, ληστείες), ό άριθμός τών εις θάνατον καταδικών καί προ παντός τών 
έκτελέσεων δέν έπαυσε νά μειοΰται άπό ΙΟΟετίας.

'Ο έτήσιος μέσος όρος τών εις θάνατον καταδικών πού ήταν 111 άπό τό 1826 
—1830, κατέρχεται έκατό έτη άργότερα στον άριθμόν 25. Τό 1933 έπί 25 καταδι- 
κασθέντων εις θάνατον, έξετελέσθησαν 14.

Μετά τήν άπελευθέρωση ό άριθμός τών εις θάνατον καταδικών, (όμιλοΰμεν 
γιά άδικήματα μόνον τοΰ Κ.Π.Ν.) άνέρχεται προς στιγμήν, διά νά πάρη καί πάλιν 
τήν κατιοΰσαν. ’Έτσι οί θανατικές καταδίκες καί έκτελέσεις παρουσιάζονται ώς 
έξης :

1946 78 θανατικές καταδίκες. 33 έξετελέσθησαν.
1950 50 » » 12 »
1954 8 » » 0 »
1955 5 » » 1 »
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Μπορούμε λοιπόν νά συμπεράνουμε άπό τούς άνωτέρω άριθμούς, γράφει ό 
J.M. B l o c h i m i c h e l ,  πού παρουσιάζει τό έργο των κ.κ. ’Ά  ρ θ ο υ ρ Κ ο e- 
s 1 1 e r καί Ά λ μ π έ ρ τ  C a m u s ,  δτι ή θανατική ποινή ούσιαστικά έχει 
πέσει σέ άχρηστία.

Έ ν τούτοις ύφίσταται. Ούδέν δέ σημεΐον προδίδει, δτι ό χρόνος της καταργή- 
σεώς της πλησιάζει, άφοΰ προσφάτους έξετελέσθη ό δολοφόνος K l e b e r  De-  
l a  i r e , πού είχε κατακρεουργήσει τή θϋμα του στήν Ά  μ ι έ ν η.

Ή  Γαλλία μένει μια άπό τις τελευταίες χώρες πού ή θανατική ποινή εξακο
λουθεί νά διατηρείται.

Στήν Αυστρία κατηργήθη τό 1950. Στο Βέλγιο, ή θανατική ποινή έπαυσε 
νά ίσχύη άπό τό 1863. Στή Δανία έπεσε σέ άχρηστία άπό τό 1892 καί κατηργήθη 
τό 1933. Στή Φιλανδία δεν έφαρμόζεται πιά άπό τό 1826. Στις Κάτω Χώρες κατηρ
γήθη τό 1870. Στή Νορβηγία τό 1905. Στήν Πορτογαλλία τό 1867. Στή Σουη
δία κατηργήθη τό 1921. Στήν Ελβετία κατηργήθη γιά δλα τά καντόνια τό 1942. 
Στήν ’Ιταλία ή θανατική ποινή κατηργήθη τό 1890, έπανήλθεν έν ΐσχύϊ καί πάλιν 
άπό τον Μουσσολίνι τό 1931, γιά νά καταργηθή γιά δευτέρα φορά τό 1944. Τέλος ή 
Δυτική Γερμανία κατήργησε τήν θανατική ποινή στις 24 Μαΐου 1949.

Στήν ’Αγγλία σκληρές αντιθέσεις.
'Η ’Αγγλία είναι μιά άπό τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης πού παρέλειψε 

μέχρι στιγμής νά μετριάση τήν εφαρμογή της βάρβαρης αυτής ποινής. Μεγάλες 
άντιθέσεις άνεφύησαν επί τοϋ προβλήματος αύτοΰ τό 1956 στή Βουλή τών Λόρ
δων καί Κοινοτήτων. Πρέπει νά ύπομνησθή έδώ, δτι σέ υποθέσεις φόνων οΐ δυνα
τότητες πού παρουσιάσθησαν σέ ’Αγγλικά Δικαστήρια ν’ άσχοληθοϋν μέ τό πρό
βλημα τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής, ύπήρξαν πολύ περιωρισμένες. ’Ή 
λοιπόν ό κατηγορούμενος άπεδεικνύετο άθώος καί άφήνετο ελεύθερος ή άπεδεικνύε- 
το ένοχος καί άναποφεύκτως κατεδικάζετο καί άπεστέλλετο στήν κρεμάλα. Τέλος 
μπορούσε επίσης νά κηρυχθή ένοχος, άλλά μή έχων σώας τάς φρένας, οπότε άπεστέλ
λετο σ’ ένα άσυλο ή ψυχιατρείο. Τούτο δμως συνέβαινε σέ λίαν εξαιρετικές περι
πτώσεις.

'Ο νέος Νόμος πού έψηφίσθη τό Μάρτη τού 1957 άπό τή Βουλή τών Λόρδων, 
θέλησε προ παντός, ν’ άντιδράση έναντίον τού τρομερού διλήμματος προ τού οποίου 
έτίθεντο οί Δικασταί : «ζωή ή θάνατος;»

Δέν διατηρείται έπομένως μέ τό νέο Νόμο ή θανατική ποινή, παρά μόνον γιά 
τά κακουργήματα πού έξετελέσθησαν προς διάπραξιν κλοπής, γ ι’ αυτά πού θύματα 
είναι άστυνομικοί, φύλακες φυλακών καί γιά δλα τά έγκλήματα τά έκτελούμενα μέ 
τή χρήσι πυροβόλων δπλων. (Είναι γνωστόν δτι στήν ’Αγγλία οί άστυνομικοί ποτέ 
δέν οπλοφορούν).

Πέραν.τούτου, ορίζει επίσης ό Νόμος δτι δέν θά είναι δυνατό ν’ άπαγγελθή 
κατηγορία έπί φόνω κατά παντός προσώπου πού παρουσιάζει διανοητική άνωμαλία 
καί εισάγει τή δυνατότητα καταλογισμού έλαφρυντικών καί μετριασμοΰ τής ποινής.

Θά μάς εΐπουν : ’Αλλά τ ’ άνωτέρω ό Γαλλικός ό Νόμος τά άποδέχεται άπό 
μακροΰ χρόνου. 'Η κλΐμαξ τών ποινών μας είναι πιό εόρεΐα, άφοΰ άρχίζει άπό τήν 
ποινή φυλακίσεως μέ άναστολή καί φθάνει μέχρι τήν έσχάτη τών ποινών, καί άκόμη 
τής τελευταίας δέν γίνεται χρήσις παρά μόνο σέ εξαιρετικές περιπτώσεις. ’Αλλά έκεΐ 
άκριβώς έγκειται δλο τό πρόβλημα.

”Η παραδεχόμεθα δτι ή θανατική ποινή είναι μιά ποινή άπαραίτητη γιά τήν 
καταστολή τού εγκλήματος, προς παραδειγματισμόν καί προστασίαν τής Κοινω
νίας, καί έν τοιαύτη περιπτώσει γιατί έπεσε σέ άχρηστία; “Η, δτι ή θανατική ποινή, 
δπως σήμερα ύφίσταται στή Γαλλία, μέ τις λαμβανόμενες προφυλάξεις γύρω άπό τον
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τόπο της έκτελέσεως, μέ σκοπό την άπόκρυψη της άποτροπιαστικής άπόψεως του 
σφαγείου καί της φρικαλεότητος της σφαγής, δεν είναι παρά ή διατήρη σις ένός άπο- 
τροπιαστικοϋ καί αισχρού πρωτόγονου τύπου, πού πάση θυσία πρέπει νά καταργή
σουμε.

Ή έσχατη των ποινών μέσα σ’ ολη τή φρίκη της.
Έτυχε κάποτε νά έχουμε τό θλιβερό προνόμιο νά συμπεριλαμβανώμεθα μεταξύ 

των λίγων δημοσιογράφων, πού ήσαν έξουσιοδοτημένοι νά προσέλθουν πεζή στο 
ικρίωμα καί νά παοαστώσι σε ώρισμένες εκτελέσεις θανατικών ποινών. Καμμία 
από αυτές δεν μάς άφησε μεγαλειώδη εντύπωση άξιοπρεποϋς άποδόσεως παραδειγ
ματικής δικαιοσύνης. Δεν θά ύπομνήσουμε παρά μόνο την έκτέλεση του M o u s e ,  
του οποίου τό έγκλημα ύπήρξεν πράγματι μυσαρό καί αποτρόπαιο. Αύτό τό άνθρω- 
πόμορφο τέρας σκότωσε τό παιδί του, συνθλίβοντας τό κεφάλι του άμοιρου αΰτοϋ 
άγοριοΰ μεταξύ τής πόρτας καί τής κάσσας της (κούφωμα), ρίχνοντας όλο τό βάρος 
του σώματός του στο θυρόφυλλο.

Θ’ άξιζε έκατό φορές νά σκοτωθή όπως ένα λυσσασμένο σκυλί. Καί έν τούτοις 
τό θέαμα τής έκτελέσεώς του προκάλεσε φρίκη καί άπέχθεια σ’ όλους τούς παριστα- 
μένους. Εκείνος πού δέν άκουσε τις σπαρακτικές κραυγές καί τά ούρλιάσματα αύτοΰ 
του κτηνανθρώπου, όδηγουμένου στη λαιμητόμο, δέν μπορεί νά φαντασθή όλη τή 
φρίκη αύτοΰ, πού στή Γαλλία άποκαλεΐται άνωτάτη Ποινή.

Μάλιστα, είναι περισσότερο μεγαλειώδης ή έκτέλεσις διά τυφεκισμού, του 
καταδίκου προσδεδεμένου επί ένός στύλου.

Κατά τήν εκτέλεση τοΰ M o u s e  ό δικηγόρος του R a y m o n d  H u 
b e r t  τοΰ έδεσε τά μάτια, άλλ’ αυτός εξακολούθησε νά ούρλιάζη. «Δ έ ν θέ λ ω : 
Δ έ ν  θ έ λ ω  :». Καί άναγκάσθηκαν νά τον σπρώξουν όπως σπρώχνουν ένα ζώο 
πού έξαγριοΰται καί άνθίσταται μπροστά στο σφαγέα του. «Μ ιά  ά ν α ι σ θ η σ ί α  
» π ο ύ  θ ά  έ φ ε ρ ε  τ ο ν  κ α τ ά δ ι κ ο  ά π ό  τ ή  ζ ω ή  σ τ ο  θ ά ν α τ ο ,  
» ά π ό  τ ο ν  ύ π ν ο  σ τ ο  θ ά ν α τ ο ,  θ ά  ή τ ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ά ν θ ρ ω -  
» π ι σ τ ι κ ή , γ ρ ά φ ε ι  ό ’ Α λ μ π έ ρ  C a m u s ,  ε κ ε ί  π ο ύ  σ ή μ ε ρ α  
« γ ί ν ε τ α ι  μ ί α  ά π ά ν θ ρ ω π η  ά π ο τ ρ ο π ι α σ τ ι κ ή  κ α ί  γ ε μ ά -  
» τ η  φ ρ ί κ η  ε π ί δ ε ι ξ η  τ ή ς  π ρ ο ς  π α ρ α δ ε ι γ μ α τ ι σ π ό ν  έ π ι β α λ -  
« λ ο μ έ ν η ς ,  ώ ς  λ έ γ ε τ α ι ,  π ο ι ν ή ς .

«Δέ μπορούμε νά ζητήσωμε τίποτε τό καλύτερο, μέχρις δτου φθάση ή στιγμή 
» τής καταργήσεως τής άπάνθρωπης ταύτης τιμωρίας».

Τό μεγάλο επιχείρημα τών·θιασωτών τής διατηρήσεως τής θανατικής ποινής 
είναι οτι, «Μέ τις εφέσεις, τις άναθεωρήσεις, τις ύπό όρους άποφυλακίσεις, τις χά- 
» ριτες, ή δικαιοσύνη σιγά-σιγά έχει χαλαρωθή καί εξευτελεσθή στή Γαλλία. "Οταν 
» ένας εγκληματίας έχει καταδικασθή σέ ισόβια δεσμά, γνωρίζουν καλά όλοι, ότι 
» αυτή θά μετριασθή σέ 20ετή φυλάκιση (ϊδετε τό παράδειγμα τοΰ άλευρεμπόρου 
» Η i b a i r e). "Οταν ένας έχει καταδικασθή σέ 20ετή φυλάκιση ξεύρουν όλοι ότι 
» ό κατάδικος δέν θά παραμείνη στις φυλακές πλέον τών 12—15 ετών. "Αν έχη 
» περιουσία θά μπορέση νά έπωφεληθή όλων τών ευεργετικών διατάξεων καί θά 
»  ξαναπάρη μιά θέσι καλή στήν κοινωνία. Αύτό λοιπόν καλείται καταστολή τοΰ 
»  εγκλήματος ;»

Στήν πραγματικότητα όμως ποιές είναι οί αρχές τών μέτρων τής χάριτος καί 
τής ύπό όρους άποφυλακίσεως ;

'Οποιοσδήποτε καί αν είναι ό χρόνος τής έπιβληθείσης ποινής στον κατάδικο, 
ένας μετριασμός τούτου πάντοτε μπορεί νά έπέλθη κατ’ άπόφασιν τοΰ Άνωτάτου 
Δικαστικοΰ Συμβουλίου καί τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας.

Είναι άπολύτως αδύνατο σήμερα ένας κατάδικος νά μήν έπωφεληθή ένός
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μέτρου μετριασμοΰ της ποινής του, αν επίδειξη την πρέπουσαν διαγωγήν στις φυ
λακές.

"Οσον αφόρα την ύπδ ορούς άποφυλάκιση, δέν μπορεί να ζητηθή αυτή, παρά 
μόνον μετά την έκτιση του 1/2 της ποινής, γιά τούς πρώτην φοράν καταδικασθέντας 
καί των 3/3 ταύτης διά τούς ύποτρόπους.

Το μέτρον χάριτος καί της ύπο όρους άποφυλακίσεως μπορεί νά συνδυασθώσι.
Ά λλ’ αύτος πού θά ζητήση νά έπωφεληθή του μέτρου της ύπο όρους άποφυ

λακίσεως, θά πρέπει ν’ άποδείξη πού θά φιλοξενηθή καί ποϋ θά έργασθή. Αύτές οί 
προϋποθέσεις δέν είναι πρόσφατες. "Εχουν καθορισθή μέ Νόμο τής 14ης Αύγούστου 
1884. Μετά την άπελευθέρωση διάφορες μεταρρυθμίσεις είδαν τό φως τής ημέρας.

'Υφίσταται τώρα γιά τούς καταδίκους του Κοινού Ποινικού Νόμου ένα κέντρο 
’Εθνικού προσανατολισμού, το όποιο εδρεύει εις Φ ρ έ σ ν .

"Ολοι οί κατάδικοι των κακουργιοδικείων μεταφέρονται έκεΐ. Αύτό τό κέντρο, 
μετά σειράν έξετάσεων εις τάς οποίας υποβάλλει τούς καταδίκους, κατανέμει αύτούς 
στις δέκα κεντρικές φυλακές πού υπάρχουν στη Γαλλία. 'Η διαλογή στο κέντρο αύτό 
ένεργεΐται άνάλογα μέ τό έπάγγελμα ενός έκάστου καί άνάλογα μέ τον ιδιαίτερο 
βέβαια κανονισμό κάθε φυλακής.

Στις φυλακές M e l o u n  π.χ. ό κανονισμός δέν είναι ό ίδιος μέ τις φυλα
κές τής M o u p h a o u z  καί  τής F o n t e b r o .

Τέλος άλλη καινοτομία πρύ χρονολογείται άπό 12ετίας είναι τά ήμιελεύθερα 
Κέντρα. Δέν υφίσταται παντού. Ά λλ’ εκεί πού ύφίστανται, προσφέρουν στον κατά- 
δικο, προς τό τέλος τής ποινής του, τή δυνατότητα νά έργασθή έξω των φυλακών.

Βλέπουμε λοιπόν ότι τό πνεύμα καί ή τάσις είναι νά μήν άφαιρεθή κάθε ελπί
δα άπό τον κατάδικο, ότι θά γίνη μιά ημέρα ένας καλός καί χρήσιμος στήν Κοινωνία 
άνθρωπος. Μόνο ή θανατική ποινή, άφοΰ έκτελεσθή είναι μιά οριστική τιμωρία. 
Μόνο ή λαιμητόμος εξαλείφει κάθε έλπίδα.

Ά λλ’ όπως λέγει ό ’Ά λ μ π ε ρ τ  C a n u s ,  μπορεί κανείς νά μάς βεβαίω
ση ότι ούδείς των καταδίκων είναι βελτιώσιμος ; "Ολοι αυτοί πού έχουν παρακο
λουθήσει πολλές δίκες στά κακουργιοδικεΐα, γνωρίζουν καλώς ότι ή τύχη παίζει ένα 
μεγάλο ρόλο σέ κάθε δικαστική άπόφαση.

'Η Γαλλία θά καταργήση μιά μέρα τή θανατική ποινή ; Φθάνουν οί συναισθη
ματισμοί, οί ψευδαισθήσεις καί οί κακώς χορηγούμενες χάριτες, λέγουν οί μέν. 
’Αλλά άπαντοΰν οί άλλοι, ότι ένα έπίσημο Κρατικό άνθρωποσφαγεϊο ύπο τό πρό
σχημα τής προστασίας τής Κοινωνίας έκ μέρους ελάχιστων καί μετρουμένων στά 
δάκτυλα έγκληματιών, δέν είναι προς τιμήν μιας πεπολιτισμένης Χώρας. 'Ηάλήθεια 
είναι ότι στον αιώνα τής 'Υδρογονικής Βόμβας, σκοτώνουμε όπως στήν εποχή τής 
σφενδόνας.
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Άναδημοσίευσις έκ τοϋ Δελτίου P R  55-58
------------------------’Αμερικανικής 'Υπηρεσίας Π ληρ ο φο ρ ιώ ν-----------------------------

τής 17ης Φεβρουάριου 1955

'Η ’Αμερικανική ’Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας έδημοσίευσε, τήν 15ην 
Φεβρουάριου 1955, μίαν έκθεσιν «περί των άποτελεσμάτων των εκρήξεων πυρηνι
κών οπλών μεγάλης ένεργείας», ή οποία παρατίθεται κατωτέρω:

1. 'Η Κυβέρνησις έδωσε εις τήν δημοσιότητα σημαντικάς πληροφορίας περί 
των άποτελεσμάτων των έκρήξεων άτομικών δπλων, άπό των πρώτων πυρηνικών 
εκρήξεων, τό 1945. Τό έγχειρίδιον «Τα άποτελέσματα τών άτομικών δπλων», τό 
όποιον έδημοσιεύθη τό 1950, άναθεωρεΐται καί συγχρονίζεται, διά να περιληφθοΰν 
εις αυτό τα άποτελέσματα τών θερμοπυρηνικών δπλων, τα όποια προέκυψαν άπό τάς
πλέον έσχάτους δοκιμάς εις τον Ειρηνικόν. Τα άποτελέσματα τών θερμοπυρηνικών 
έκρήξεων άνεφέρθησαν είς διαφόρους έπισήμους έκθέσεις, αρχής γενομένης ύπό του 
Προέδρου τής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας κ. Στράους, ό όποιος περιέγραψε 
τό φαινόμενον τής «καταπτώσεως ραδιενεργών σωματιδίων», κατά τήν διάρκειαν 
συνεντεύξεως μετά τών άντιπροσώπων του Τύπου εις τον Λευκόν Οίκον, τον Μάρ
τιον τοΰ 1954. 'Η παρούσα έ'κθεσις άποβλέπει είς τήν σύμπτυξιν καί τήν ταξινόμησιν 
τών στοιχείων, πολλά έκ τών οποίων έχουν δημοσιευθή, ένώ ώρισμένα έξ αυτών 
ήσαν μέχρι τοϋδε άπορρήτου φύσεως.

2. Τά άποτελέσματα τών πυρηνικών δοκιμών άξιολογοΰνται πρός τον σκο
πόν δπως χρησιμεύσουν τόσον διά τήν κατάστρωσιν σχεδίων Παθητικής Άμύνης, 
όσον καί διά στρατιωτικούς καί τεχνολογικούς σκοπούς. Ή  ’Επιτροπή φρονεί δτι, 
έφ’ δσον πυρηνικά δπλα εύρίσκονται ύπό τήν κατοχήν οίασδήποτε μή φιλικής Δυνά- 
μεως, ό ’Αμερικανικός λαός θά έπιθυμή νά είναι πλήρως πληροφορημένος, δσον τοϋτο 
καθίσταται δυνατόν, ώς πρός τήν φύσιν καί έκτασιν τών κινδύνων μιας πυρηνικής 
έπιθέσεως, καί ώς πρός τά μέτρα ασφαλείας, τά όποια δύνανται νά ληφθοϋν ύπό τών 
ατόμων καί τών Δήμων, ούτως ώστε νά άποφευχθοΰν ή νά μειωθούν οί κίνδυνοι 
αυτοί, είς περίπτωσιν έπιθέσεως έναντίον μας.

3. Οί δροι ύπό τούς οποίους γίνονται αί δοκιμαί (καί αί όποΐαι, κατ’ άνάγκην, 
αποτελούν τό κυριώτερον κριτήριον διά τήν άξιολόγησιν τών άποτελεσμάτων τών πυ
ρηνικών έκρήξεων) θά διαφέρουν πιθανώς, σημαντικώς άπό τούς δρους οί όποιοι 
θά έπικρατοΰν εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως πυρηνικών δπλων έναντίον τοΰ πλη
θυσμού μας έν καιρώ πολέμου. Θά ήτο δυσχερές νά προβλεφθή τό μέγεθος ή τό είδος 
τών βομβών τάς οποίας θά έχρησιμοποίει ό έχθρός έναντίον μας, είς περίπτωσιν 
πολέμου- τά άκριβή μέσα έξαπολύσεως των· τό ύψος είς τό όποιον θά έξερηγνύοντο- 
ή 6 άριθμός τών βομβών αί όποΐαι θά έπληττον ένα ώρισμένον στόχον. Παρ’ δλα 
ταΰτα, τά παρατιθέμενα κατωτέρω στοιχεία είναι θεμελιώδη πρός τό παρόν.

Τά τέσσαρα άποτελέσματα τών εκρήξεων.
4. Μία πυρηνική έκρηξις παράγει τέσσαρα κύρια άποτελέσματα : τήν άνά- 

πτυξιν μεγάλων πιέσεων, τήν έκλυσιν θερμότητος, τήν άμεσον πυρηνικήν ραδιενέρ
γειαν, καί τήν παραμένουσαν πυρηνικήν ραδιενέργειαν Έ ξ αύτών, τά πρώτα τρία 
είναι ούσιαστικώς στιγμιαία, ένώ τό τέταρτον είναι μεγαλυτέρας διάρκειας. Τά 
φαινόμενα τής καθ’ αυτό έκρήξεως, τής έκλύσεως θερμότητος, καί τής έκλύσεως
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πυρηνικής ραδιενέργειας υπό την έκρηξιν μιας θερμοπυρηνικής βόμβας, είναι τής 
αυτής φύσεως μέ τα αποτελέσματα των προγενεστέρων καί μικροτέρων ατομικών 
βομβών. 'Η φύσις τών φαινομένων αυτών, από γενικής άπόψεως, είναι ή αυτή, είτε 
πρόκειται περί άτομικής βόμβας εκρηκτικής ένεργείας 20.000 τόννων ΤΝΤ, είτε 
περί θερμοπυρηνικής βόμβας πολλαπλάσιας εκρηκτικής ένεργείας. 'Η έντασις καί 
έκτασις τής καθ’ αυτό έκρήξεως, τής έκλύσεως θερμότητος, καί τής έκλύσεως πυρη
νικής ραδιενέργειας αυξάνεται άναλόγως προς την εκρηκτικήν ενέργειαν τών βομβών. 
Στοιχεία περί τών άποτελεσμάτων αυτών έχουν δημοσιευθή έν έκτάσει. 'Ως έκ τού
του, τό υπόλοιπον τής παρούσης έκθέσεως άσχολεΐται κυρίως μέ τα άποτελέσματα 
τών έκρήξεων, πλήν τής άναπτύξεως πιέσεων καί τής έκλύσεως θερμότητος.

5. 'Η παραμένουσα ραδιενέργεια, παρ’ δλον δτι δεν προκαλεΐται μόνον άπό 
μεγάλης ένεργείας θερμοπηρυνηκάς έκρήξεις, καθίσταται ζήτημα κυρίου ένδιαφέρον- 
τος, εις περίπτωσιν έκρήξεως θερμοπυρηνικής βόμβας μεγάλης έκρηκτικής δυνάμεως, 
τοϋ αύτοΰ τύπου μέ την χρησιμοποιηθεΐσαν κατά τάς δοκιμάς εις τον Ειρηνικόν τό 
1954. 'Η κατάπτωσις ραδιενεργών σωματιδίων συνεπεία μιας τοιαύτηςέκρήξεως, 
δύναται, ύπό ώρισμένας συνθήκας, να σημειωθή εις εύρείας περιοχάς. 'Ως έκ τούτου, 
ή έκτασις καί ή έντασις τής τοιαύτης καταπτώσεως ραδιενεργών σωματιδίων άπετέ- 
λεσε θέμα συνεχούς μελέτης, άπό τής έποχής τών πρώτων θερμοπυρηνικών δοκιμών 
μεγάλης κλίμακος εις τον Ειρηνικόν, την Ιην Νοεμβρίου 1952. Τα άποτελέσματα τών 
μελετών αύτών καί ή άξιολόγησις τών στοιχείων τα οποία προέκυψαν έκ τών τελευ
ταίων δοκιμών εις τον Ειρηνικόν, τον Μάρτιον τοϋ 1954, έκτίθενται εις την παρού
σαν έκθεσιν.

6. Δέον νά σημειωθή δτι, έάν δέν ε’ίχομεν διεξαγάγει εις μεγάλην έκτασιν τάς 
άναφερθείσας θερμοπυρηνικάς δοκιμάς, δέν θά έγνωρίζομεν την έκτασιν τών άποτε
λεσμάτων τής καταπτώσεως ραδιενεργών σωματιδίων καί συνεπώς, θά εΐμεθα πολύ 
περισσότερον εΰτρωτοι εις τούς κινδύνους έκ τής τοιαύτης καταπτώσεως, εις περί- 
πτωσιν καθ’ ήν ό έχθρός θά έξαπέλυεν έναντίον μας ραδιολογικόν πόλεμον.

Καθ’ αύτό εκρηξις και έκλυσις θερμότητος.
7. Τά άποτελέσματα τών έκ τής έκρήξεως πιέσεων καί τής έκλύσεως θερμό

τητος, συνεπεία μιας πυρηνικής έκρήξεως, είναι σχετικώς έντοπισμένα. Μία άτομική 
βόμβα παλαιού τύπου, έκρηκτικής ένεργείας 20.000 τόννων ΤΝΤ, θά προεκάλει 
έκρηξιν ικανήν νά καταστρέψη ή νά έπιφέρη ζημίας σοβαράς εις τά οικήματα, εις 
άκτΐνα άνω τού ενός μιλλίου άπό τού σημείου τής έκρήξεως. Εντός άκτΐνος 1 Χ/2 
μιλλίου, τά οικήματα θά ύφίσταντο τοιαύτας ζημίας, ώστε νά μή δύναται νά χρησιμο
ποιηθούν άνευ έπισκευών. Ό  κυριώτερος κίνδυνος διά τούς άνθρώπους θά προήρχετο 
άπό τήν έκτόξευσιν καί πτώσιν συντριμμάτων, καί άπό τάς πυρκαϊάς αί όποΐαι θά 
προεκαλοΰντο άπό διαφόρους λόγους, δπως άπό τήν διάρρηξιν τών άγωγών άεριό- 
φωτος καί ήλεκτρικοΰ ρεύματος ή άπό τήν άνατροπήν έστιών. Συνεπώς, ή περιοχή 
εις τήν οποίαν θά προεκαλεΐτο βλάβη εις τούς άνθρώπους έκ τής καθ’ αύτό έκρήξεως, 
θά ήτο περίπου ή αύτή μέ τήν περιοχήν εις τήν οποίαν θά προεκαλοΰντο ζημίαι εις 
τά οικήματα.

8. Αί Ή ν. Πολιτεΐαι, ώς άνεκοινώθη προηγουμένως, έχουν κατασκευάσει 
άτομικάς βόμβας πολλαπλάσιας ένεργείας, έν συγκρίσει προς τάς πρώτας άτομικάς 
βόμβας, ώς καί ύδρογονικάς βόμβας έκρηκτικής ισχύος έκατομμυρίων τόννων ΤΝΤ. 
Τά άποτελέσματα τών έκ τών άναπτυσσομένων πιέσεων, ώς έκ τής έκρήξεως τών 
μεγαλυτέρων αύτών δπλων, δύνανται νά ύπολογισθοΰν, κατά προσέγγισιν, βάσει τής 
έξής άρχής : δτι ή άπόστασις εις τήν όποιαν έκδηλοΰται μία δεδομένη έντασις τών πιέ
σεων,ώς έκ τής έκρήξεως,είναι άνάλογος πρός τήν κυβικήν ρίζαν τής έκρηκτικής ισχύος.

9. Κατά τον αύτόν τρόπον δύνανται νά ύπολογισθοΰν έκ τών μέχρι τοΰδε 
συγκεντρωθέντων στοιχείων, ή θεομότης καί αί προκαλούμεναι καύσεις. Τά άποτε-
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λέσματα αύτά, ασφαλώς, έξαρτώνται έν μέρει άπό τούς έπικρατοϋντας άτμοσφαι- 
ρικούς ορούς. Ό  χρόνος άποτελεί, επίσης, πρωταρχικόν παράγοντα. Τά πολύ με
γάλα όπλα έκλύουν θερμότητα έπί σημαντικώς μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα, 
παρ’ όσον τά μικρότερα όπλα. Μία δεδομένη ποσότης θερμότητος, έκλυομένη ύπό 
ένός όπλου μεγάλης εκρηκτικής ένεργείας έπί μακρότερον χρονικόν διάστημα,, 
θά προκαλέση κάπως όλιγώτερον σοβαρά έγκαύματα άπό την αυτήν ποσότητα θερ
μότητος, έκλυομένην είς μικρότερον χρονικόν διάστημα.

Προφύλαξις εναντίον των αποτελεσμάτων των πιέσεων 
καί τής θερμότητος.

10. Οί κίνδυνοι έξ εγκαυμάτων καί των συνεπειών έκ τών άναπτυσσομένων 
πιέσεων, διά τάς περιφερείας αίτινες εύρίσκονται έκτος κέντρου, δύνανται νά περιο- 
ρισθοΰν διά της χρησιμοποιήσεως καταφυγίων. 'Ο κοινός ιματισμός ή οίονδήποτε 
άλλο είδος προφυλακτικοΰ μέσου δύναται νά περιορίση τον κίνδυνον τών άμέσων 
εγκαυμάτων, αν καί ύπάρχη πάντοτε ό κίνδυνος της άναφλέξεως τών προφυλακτι- 
κών αυτών μέσων. ’Επίσης, οίονδήποτε είδος καταφυγίου δύναται νά περιορίση 
αίσθητώς τούς κινδύνους έκ της έκρήξεως, έξασφαλιζομένου οΰτω του πληθυσμού 
άπό τήν πτώσιν διαφόρων συντριμμάτων. 'Η 'Ομοσπονδιακή Διοίκησις Παθητικής 
Άεραμύνης έχει προβή είς έκτεταμένας μελέτας διαφόρων τύπων καταφυγίων διά 
τον σκοπόν αύτόν καί έχει κοινοποιήσει τά σχέδιά της διά τήν κατασκευήν καταφυ
γίων άπλοΰ τύπου, άτινα θά είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν έν άνάγκη άπό τον 
άοπλον πληθυσμόν. 'Ως πιστεύεται γενικώς, ό τύπος τού κοινού καταφυγίου τον 
όποιον διαθέτουν τά διάφορα μέγαρα μιας πόλεως δεν είναι βεβαίως έπαρκής διά νά 
προφυλάξη τούς πολίτας έκ τών κινδύνων τής έκρήξεως, έάν οδτοι εύρεθούν είς τό 
έπίκεντρον τής έκρήξεως ένός ισχυρού θερμοπυρηνικού όπλου. 'Ως έκ τού λόγου 
τούτου, ή 'Ομοσπονδιακή Διοίκησις Παθητικής Άεραμύνης έχει ήδη είσηγηθή τήν 
έκκένωσιν άπό τον άοπλον πληθυσμόν τών περιφερειών έκείνων αίτινες εύρίσκονται 
πολύ πλησίον τών ζωνών, αί όποΐαι θά άπετέλουν τούς στόχους είς ένδεχομένην άτο- 
μικήν έπίθεσιν. 'Η έκκένωσις δύναται νά διενεργηθή έπιτυχώς, κατόπιν έγκαιρου 
είδοποιήσεως τών αρμοδίων υπηρεσιών περί τής έπικειμένης έπιθέσεως.

’Αποτελέσματα ραδιενέργειας.
11. 'Η άμεσος πυρηνική άκτινοβολία, ήτοι τά νετρόνια καί αί ακτίνες «ΓΑΜ- 

ΜΑ)> αίτινες έκπέμπονται άμέσως μετά τήν έκρηξιν ένός ισχυρού πυρηνικού ό
πλου έπί ή πλησίον τού έδάφους, δεν παρουσιάζουν σοβαρόν κίνδυνον έκτος τής πε
ριφέρειας έκείνης είς τήν οποίαν ή θερμότης καί αί συνέπειαι τών έκ τής έκρήξεως 
πιέσεων είναι παράγοντες μεγάλης σπουδαιότητος.

Ραδιενέργεια έκλυομένη κατά τήν κατάπτωσιν τών πυρη
νικών σωματίων.

12. Έ ν άντιθέσει προς τήν άμεσον άκτινοβολίαν, ήτις έκλύεται κατά τήν 
έκρηξιν ένός πυρηνικού όπλου, υπάρχει καί ή έμμεσος ή παραμένουσα ραδιενέργεια, 
ήτις έκλύεται άπό τά σωμάτια άτινα έκτοξεύονται κατά τήν έκρηξιν τού όπλου. Τά 
ραδιενεργά ταΰτα σωμάτια δύνανται νά καταπέσουν έπί έκτάσεως πολύ μεγαλυτέ- 
ρας έκείνης ήτις είναι δυνατόν νά ύποστή τήν έπίδρασιν τών συνεπειών τών πιέσεων 
καί τής θερμότητος. 'Η έπίδρασις τής παραμενούσης αυτής ραδιενέργειας είναι, 
ωσαύτως μακροτέρας διάρκειας. "Ολαι αί πυρηνικαί έκρήξεις δημιουργούν ραδιενερ
γά υλικά, ή φύσις, έν τούτοις, καί ή έκτασις τής παραμενούσης ραδιενέργειας έξαρ- 
τώνται άπό τούς όρους ύπό τούς οποίους ή βόμβα θά έξαπολυθή. Μέ τήν πάροδον 
τού χρόνου, άπό τήν στιγμήν τής έκρήξεως, ή ισχύς τής ραδιενέργειας τών ραδιενερ
γών σωματίων περιορίζεται καί μάλιστα κατά τό μεγαλύτερον ποσοστόν έντός τών 
πρώτων ωρών άπό τής έκρήξεως.
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Έμμεσος ραδιενέργεια εκ τής ατομικής έκρήξεως, δταν 
αΰτη λαμβάνγ) χώραν εις τον αέρα.

13. Κατά την εις τον άέρα έκρηξιν ένδς άτομικοϋ όπλου, καθ’ ήν ή πυρίνη σφαί
ρα δεν εφάπτεται του εδάφους, τδ ραδιενεργόν υλικόν, τό όποιον εκλύεται έντδς της 
βόμβας, συγκεντροΰται μόνον περί τα στερεά σωματίδια άτινα άποτελοϋν τδ περί
βλημα της ιδίας της βόμβας, ώς επίσης καί περί τά λεπτότατα μόρια της κόνεως τά 
■όποια υπάρχουν εις τδν άέρα. ’Ελλείψει τοιούτου ύλικοΰ, τδ ραδιενεργόν υλικόν θά 
άναμιχθή μετά των άτμών τούς οποίους θά προκαλέση ή βόμβα, ώς καί μέ τήν κόνιν, 
διά νά άποτελεσθοϋν σωμάτια μικροτάτου δγκου. Τά τοιαϋτα σωμάτια θά έπικαθή- 
σουν έπί του έδάφους καί επί μιας πολύ μεγάλης έκτάσεως—πιθανώς καλυπτούσης 
ολόκληρον την υδρόγειον—καί διά μίαν χρονικήν περίοδον πολλών ημερών, ή ίσως 
καί μηνών. Ή  κατάπτωσις τών μικροτάτων αύτών μορίων έπί της έπιφανείας τοϋ 
έδάφους γίνεται μέ έξαιρετικώς βραδύν ρυθμόν, εις τρόπον ώστε μέχρι τής στιγμής 
κατά τήν οποίαν τά μόρια ταϋτα θά φθάσουν εις την επιφάνειαν τοϋ έδάφους, νά έχουν 
εξαπολύσει τδ μέγιστον μέρος τής ραδιενέργειας των εις τήν άτμόσφαιραν. Οϋτο), τδ 
ποσοστδν τής παραμενούσης ραδιενέργειας έπεκτείνεται εις μεγάλην άπόστασιν 
άπδ τοϋ τόπου τής έκρήξεως.

Παραμένουσα ραδιενέργεια κατά τάς περιπτώσεις δπου ή 
ατομική έκρηξις λαμβάνει χώραν έπί τοΰ έδάφους.

14. Εις τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή έ'κρηξις τοΰ όπλου λαμβάνει χό>- 
ραν έπί τής έπιφανείας τοΰ έδάφους ή τόσον πλησίον ώστε ή πυρίνη σφαίρα νά έλθη 
εις έπαφήν μέ τδ έδαφος, τότε μεγάλα ποσά διαφόρων υλών άπορροφώνται έκ τοΰ 
έδάφους καί (αναμιγνύονται μέ τδ άτομικδν νέφος. Πολλά τών τεμαχιδίων άτινα δη- 
μιουργοΰνται έξ αιτίας τής έν λόγω άναμίξεως άποκτοΰν αρκετόν βάρος, ώστε νά 
καταπέσουν ταχέως έπί τοΰ έδάφους, έκλύοντα μεγάλον ποσοστδν ραδιενέργειας. 
’Αποτέλεσμα τούτου είναι ή μόλυνσις έκ τή ραδιενέργειας μιας σχετικώς περιορισμέ
νης έκτάσεως καί ή μόλυνσις εις πολύ μικρότερον βαθμόν μιας πλέον έκτεταμένης 
περιφερείας. ’Αντί τοΰ νά καταπέσουν βραδέως έπί μιας μεγάλης έκτάσεως, τά με
γαλύτερα καί βαρύτερα αύτά σωματίδια πίπτουν έπί τοΰ έδάφους ταχέως, προτοΰ 
ύπάρχη ή πιθανότης νά έξαπολύσουν ταΰτα τήν ραδιενέργειάν των εις τήν άτμόσφαι- 
ραν καί προτοΰ δ άνεμος προφθάση νά τά διασκορπίση.

15. Ή  ζώνη τοΰ κινδύνου έκ τών συνεπειών τής καταπτώσεως τών ραδιενερ
γών σωματιδίων άπδ τήν εκρηξιν ένδς άτομικοϋ όπλου έπί ή πλησίον τής έπιφανείας 
τοΰ έδάφους, είναι πολύ μεγαλυτέρα άπδ τήν έκτασιν ήτις έχει σοβαρώς ύποστή 
τήν έπίδρασιν έκ τών συνεπειών τής θερμότητος καί τών πιέσεων. Τδ μέγα ραδιενερ
γόν νέφος μιας θερμοπυρηνικής έκρήξεως ύψοΰται μετά μεγάλης ταχύτητος πρδς τά 
υψηλότερα στρώματα τής άτμοσφαίρας καί έξαπλοΰται έπί έκτάσεως εκατοντάδων 
τετραγωνικών μιλλίων, έντδς τών πρώτων ώρών άπδ τής έκρήξεως. Κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ χρονικοΰ αύτοΰ διαστήματος, οί άνεμοι διασκορπίζουν τά περιέχοντα μεγά- 
λον ποσοστδν ραδιενέργειας σωματίδια. Οΰτω ή έκτασις, ήτις θά ύποστή τήν έπί- 
δρασιν έκ τής καταπτώσεως τών ραδιενεργών σωματιδίων, καθορίζεται άπδ τδ μέ
γεθος τών σωματιδίων τούτων καί τήν διεύθυνσιν καί ταχύτητα τών άνέμων, περι- 
λαμβανομένων καί έκείνων οιτινες έπικρατοΰν εις ΰψη 80.000 ποδών καί άνω. Σημα
σίαν έχει ώσαύτως καί ή φύσις τοΰ έδάφους έπί τοΰ οποίου ή βόμβα έκρήγνυται. 
Λόγιο τής ποικιλίας καί τοΰ άριθμοΰ τών παραγόντων αύτών, είναι άδύνατον νά 
καθορισθή έπακριβώς ή έκτασις ήτις θά ύποστή τάς συνέπειας τής καταπτώσεως τών 
ραδιενεργών σωματιδίων τών διαφόρων θερμοπυρηνικών έκρήξεων. 'Ο καθορισμός 
τής τοιαύτης έκτάσεως δέν κατέστη δυνατόν άκόμη καί κατά τήν διάρκειαν πειραμά
των, κατά τά όποια είχε καταβληθή ή προσπάθεια τής έξασφαλίσεως τών καταλλήλων
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προς τούτο δρων. Παρά ταΰτα, ή δσον τό δυνατόν καλλιτέρα ένημέρωσις επί των 
έπικρατούντων άτμοσφαιρικών δρων, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων καί ταχυ
τήτων των άνέμων εις υψηλά στρώματα, ώς καί λεπτομερών μετεωρολογικών δελτίων, 
είναι δυνατόν νά διευκολύνουν τήν πρόβλεψιν τής έκτάσεως ήτις θά ύποστή τάς συνέ
πειας τής έπιπτώσεως τών ραδιενεργών σωματίων μετά οίονδήποτε είδος έκρήξεως. 
Γενικώς, ή περιφέρεια ή όποια θά ύποστή τάς συνέπειας τής παραμενούσης ταύ- 
της ραδιενέργειας, ώς έκ τής έκρήξεως, δύναται νά διατυπωθή υπό μορφήν έπιμήκους 
περιοχής σχήματος σι γάρου έκτεινομένης, κατά τήν κατεύθυνσιν του άνέμου άπό του 
•σημείου τής έκρήξεως.

Καθορισμός τής έκτάσεως ήτις ύπεστη τάς συνέπειας 
έκ τής καταπτώσεως τών ραδιενεργών σωματίων κατά τά 
θερμοπυρηνικά πειράματα του 1954.

16. 'Η δοκιμή μιας μεγάλης θερμοπυρηνικής έκρήξεως έ'λαβε χώραν εις τήν 
λιμνοθάλασσαν τής νήσου Μπικίνι, του Ειρηνικού, τήν Ιην Μαρτίου 1954. Ή  έκ- 
.ρηξις έγένετο έπί κοραλιογενοΰς έδάφους, άποτελουμένου έξ άνθρακικοϋ ασβεστίου. 
Οδτω ή έκ τής έκρήξεως προκληθεΐσα ραδιενέργεια έπεξετάθη μέση) σωματίων άπο- 
τελουμένων κυρίως έξ άνύδρου διοξειδίου του άσβεστίου, τά όποια διαρκούσης τής 
καταπτώσεώς των μετεβλήθησαν, άναμιγνυόμενα μέ τήν υγρασίαν τής άτμοσφαί- 
>ρας, εις σωμάτια ύδροξειδίου του άσβεστίου. Τό μέγεθος τών σωματίων τούτων 
έποίκιλλεν άπό 1/ιοοο ω̂ζ Vso τήζ ΐντσας εις διάμετρον καί ήσαν γενικώς κολλοει
δούς φύσεως. Οί κατά τήν ήμέραν τής δοκιμής έπικρατοΰντες άνεμοι ήσαν Δυτικής 
διευθύνσεως, εις τρόπον ώστε τό άτομικόν νέφος έκινήθη γενικώς προς Άνατολάς 
καί άπέθεσε τά ραδιενεργά σωμάτια εις ποικίλα ποσά έπί μιας έλλειψοειδοΰς ή σχή
ματος σιγάρου έκτάσεως. Εις έκτασιν 160 άγγλικών μιλλίων κατά τήν διεύθυνσιν 
τών άνέμων καί άπό τού σημείου τής έκρήξεως παρετηρήθη ή κατάπτωσις ραδιε
νεργών σωματίων, ύπό μορφήν ήτιςώμοίαζε μέ τήν πτώσιν χιόνος. 'Η κατάπτωσις 
τών ραδιενεργών σωματίων ήρχισε περίπου 8 ώρας μετά τήν έκρηξιν καί έσυνεχίσθη 
•έπί άρκετάς ώρας.

17. 'Η μονάς Ραΐντγκεν είναι ή γενικώς παραδεδειγμένη μονάς διά τήν άνα- 
μέτρησιν τού ποσού τής ραδιενέργειας. ’Εάν έν άτομον ύποστή τήν έπίδρασιν τού 
ποσού ραδιενέργειας, ίσου μέ 25 μονάδας Ραΐντγκεν καί έπί μικρόν χρονικόν διάστημα, 
•δύναται νά ύποστή ώρισμένας προσωρινάς μεταβολάς είς τήν σύστασιν τού α'ίματος 
του. Ποσόν 100 μονάδων Ραΐντγκεν δύναται έτος έλαχίστου χρόνου νά προκαλέση 
ναυτίαν καί άλλα συμπτώματα τής έκ τής ραδιενέργειας αδιαθεσίας. Ραδιενέργεια 
450 μονάδων Ραΐντγκεν έκλυομένη έπί ώρισμένου αριθμού ατόμων καί έπί διάστημα 
περίπου μιας ήμέρας, δύναται. νά άποβή μοιραία διά τον ήμισυ περίπου άριθμόν 
τών άτόμων. Έ ν τούτοις, λόγω τών λειτουργιών άποκαταστάσεως τού άνθρωπίνου 
οργανισμού, τό συνολικόν ποσόν ραδιενέργειας τό όποιον θά ήτο δυνατόν νά έ'χη 
έπί ενός ατόμου σοβαράς συνέπειας, έάν τούτο τό ύποστή έντός διαστήματος ολίγων 
μόνον λεπτών, θά ήτο δυνατόν νά έχη έπί τού άτόμου πολύ έλαφροτέρας συνεπείας 
έάν τούτο τό άτομον δεχθή τό αυτό ποσόν ραδιενέργειας έντός μιας περιόδου έτών. 
Τά ώς άνω δεδομένα συντελούν σημαντικώς είς τήν κατανόησιν τών άκολούθων 
πληροφοριακών στοιχείων :

18. Ή  δοκιμαστική έ'κρηξις τής 1ης Μαρτίου 1954, ήτις έλαβε χώραν έπί 
τού έδάφους, έμόλυνε μίαν έκτασιν σχήματος σιγάρου έκτεινομένην έπί μήκους 
220 άγγλικών μιλλίων προς τήν κατεύθυνσιν τού άνέμου, τής όποιας τό πλάτος έφθανε 
κατ’ άνώτατον όριον τά 40 μίλλια. ’Επίσης, μία έκτασις 20 μιλίων άντιθέτως προς 
τήν φοράν τού άνέμου καί καθέτως προς αυτήν άπό τού σημείου τής έκρήξεως, 
ύπέστη τήν έπίδρασιν τής ραδιενέργειας. Πληροφοριακά στοιχεία σχετιζόμενα μέ 
τήν έκρηξιν συνελέγησαν άπό 25 διαφορετικά σημεία, εύρισκόμενα εις πέντε διαφο-
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ρετικάς λιμνοθαλάσσας της νήσου καί άπέχοντα άπό τό σημεΐον της έκρήξεως άπό 
10 έως 330 μίλλια κατά την κατεύθυνσιν τοΰ άνέμου. Λόγω μιας άπροβλέπτου άλ- 
λαγής της κατευΟύνσεως τοΰ άνέμου εις ανώτερα στρώματα, οί σταθμοί της παρα- 
κολουθήσεως των άποτελεσμάτων έκ της καταπτώσεως των ραδιενεργών σωματίων, 
οΐτινες εϊχον έγκατασταθή βορειότερον προ της έκρήξεως, δεν ήδυνήθησαν νά σημειώ
σουν τά άποτελέσματα.

'Ο υπολογισμός, όθεν, τοϋ σχήματος τής επιφάνειας έπί της οποίας θά κατα
πίπτουν τά ραδιενεργά σωμάτια, βασίζεται μερικώς μόνον έπί τών στοιχείων τχ  
όποια έχουν συγκεντρωθή βάσει πραγματικών καταμετρήσεων, κατά ένα δέ άλλο 
ποσοστόν διά μαθηματικής παρεκβολής γνωστών δεδομένων άποκτηθέντων κατά, 
τήν διάρκειαν προγενεστέρων δοκιμών διά μικροτέρων συσκευών.

19. Τά συγκεντρωθέντα έκ τών έν λόγω δοκιμών στοιχεία έπιτρέπουν τον· 
υπολογισμόν τοΰ άριθμοΰ τών θυμάτων τά όποια ήθελον πληγή έντός τής περιοχής 
τής ύποστάσης την ραδιενέργειαν, εάν εννοείται αυτή ήτο κατωκημένη. 'Ο έν λόγω· 
υπολογισμός έγένετο βάσει τών κάτωθι προϋποθέσεων :

α) "Οτι ό πληθυσμός τής περί ής ό λόγος περιοχής ήθελε τελή έν άγνοια άκόμη, 
καί τών άφορώντων την λήψιν τών πλέον στοιχειωδών προληπτικών μέτρων.

β ) "Οτι ό πληθυσμός δεν ήθελε κλεισθή εις καταφύγια, αλλά ήθελε παραμείνη; 
έν ύπαίθρω, τελείως έκτεθειμένος έπί 36ωρον περίπου διάστημα.

γ ) "Οτι, επομένως, ό πληθυσμός ήθελεν εύρεθή έκτεθειμένος, έπί μεγαλύτερου· 
’ίσως δυνατόν διάστημα, καί ύπό τούς χειρίστους δυνατούς όρους.

20. Βάσει τών εις χεΐρας μας δεδομένων έπί τών άποτελεσμάτων τής παρού- 
σης δοκιμής, ώς καί άλλων παρομοίων, υπολογίζεται ότι, συνεπεία τής άτομικής 
έκρήξεως τής 1ης Μαρτίου 1954, υπήρχε ικανή ποσότης ραδιενέργειας εις ζώνην- 
κειμένην προς τήν κατεύθυνσιν τοϋ άνέμου μήκους 140 μιλλίων περίπου καί διαφόρου 
πλάτους (μέχρι 20 μιλλίων), ήτις εΐχεν άποτελέσει σοβαρόν κίνδυνον διά τήν ζωήν 
όλων σχεδόν τών άτόμων τής περιοχής, τά όποια δεν εϊχον λάβει τά κατάλληλα μέτρα 
προστασίας. Εννοείται ότι, κατά τήν διάρκειαν τής διεξαγωγής τών πραγματικών 
δοκιμών, δεν ύπήρχον άτομα εις τήν έν λόγιο ζώνην. Έντός τής λιμνοθαλάσσης τοΰ· 
Μπικίνι, καί εις σημεΐον κείμενον κατά τήν κατεύθυνσιν τοΰ άνέμου (συγκεκριμένους, 
άπέχον 10 μίλλια άπό τό πεδίον τών δοκιμών τής έκρήξεως), ύπολογίζεται ότι τό πο
σοστόν τής ραδιενέργειας άνήρχετο εις 5.000 μονάδας Ραΐντγκεν περίπου, κατά τό· 
πρώτον 36ωρον μετά τήν κατάπτωσιν τών ραδιενεργών σωματίων. 'Η καταμέτρη- 
σις τοΰ ύψηλοτέρου βαθμοΰ ραδιενέργειας, ό όποιος έσημειώθη έκτος τής περιοχής; 
τής λιμνοθαλάσσης τοΰ Μπικίνι, άπέδειξε τήν παρουσίαν ποσοστού 2300 μονάδων 
Ραΐντγκεν διά τήν αύτήν χρονικήν περίοδον. Τοΰτο έσημειώθη εις τό Βόρειο-δυτικόν 
τμήμα τής λιμνοθαλάσσης Ρόνγκελαπ, 100 περίπου μίλλια άπό τό σημεΐον τής έκ
ρήξεως. Πρόσθετοι ύπολογισμοί, γενόμενοι εις τήν λιμνοθάλασσαν τοΰ Ρόνγκελαπ, 
άπέδειξαν τήν ΰπαρξιν τών εξής ποσοστών (κατά τό πρώτον 36ωρον) : 2000 μονά
δων Ραΐντγκεν εις άπόστασιν 110 μιλλίων, 1000 μονάδων είς άπόστασιν 125 μιλλίων 
καί άρκετά νοτιώτερον, μόνον 150 μονάδων είς άπόστασιν 115 μιλλίων άπό τοΰ 
Μπικίνι.

21. Εις μικράν άπόστασιν άπό τοΰ σημείου τής έκρήξεως, καί είς άπόστασιν 
160 μιλλίων κατά τήν κατεύθυνσιν τοΰ άνέμου καί κατά μήκος τοΰ άξονος τής έλ- 
λείψεως, τό ποσοστόν τής ραδιενέργειας ήθελεν άποτελέση σοβαρόν κίνδυνον διά τήν 
ζωήν τοΰ ήμίσεος περίπου τοΰ πληθυσμοΰ είς τήν έν λόγω περιοχήν, ό όποιος θά 
παρέλειπεν νά λάβη τά κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. 'Υπολογίζεται ότι τό πο
σοστόν τής ραδιενεργού άκτινοβολίας είς τό σημεΐον έκεΐνο άνήρχετο είς 500 μονάδας 
Ραΐντγκεν περίπου διά τό πρώτον 36ωρον.

22. 'Υπολογίζεται δ,τι παρά τήν έξωτερικήν περίμετρον τοΰ σχήματος 
πούρου περιοχής (190 μίλλια περίπου κατά τήν κατεύθυσιν τοΰ άνέμου), τό ύψος τής
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ραδιενέργειας ήθελεν είναι άρκετόν ώστε να είχεν σοβαρώς άπειλήσει την ζωήν πο
σοστού  5—10 °/0 έκ τού πληθυσμού, δστις δυνατόν νά είχε παραμείνει έκτεθειμένος, 
έν ύπαίθρω, κατά τό πρώτον 36ωρον. Εις τήν έν λόγω περιοχήν, τό ποσοστόν της 
ραδιενέργειας υπολογίζεται εις 300 περίπου μονάδας Ραΐντγκεν κατά τό πρώτον 
■36ωρον.

23. Ουτω εις εκτασιν 7000 περίπου τετραγωνικών μιλλίων, κειμένην κατά τήν 
-κατεύθυνσιν του άνέμου, είναι άπίθανον νά είχον συμβή θάνατοι έκ της ραδιενέργειας, 
•ακόμη καί εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό πληθυσμός ήθελε παραμείνη έκτεθειμένος μέχρι 
48ώρου διαστήματος καί άνευ της λήψεως τών ένδεδειγμένων μέτρων άμύνης.

24. Οί άνωτέρω υπολογισμοί δέν άφοροΰν, κατά ομοιόμορφον τρόπον, δλην 
τήν εκτασιν της πληγείσης ύπό τής ραδιενεγείας περιοχής, τοσούτω μάλλον καθ’ 
-δσον ή έντασις τής ραδιενέργειας, έντός τής περιοχής ύποστάσης πλήρη κατάπτωσιν 
ραδιενεργών σωματίων, ποικίλλει άπό σημείου εις σημεϊον, λόγω ποικίλων παρα
γόντων, ώς ρευμάτων τοϋ άέρος, βροχής, χιόνων καί άλλων άτμοσφαιρικών παρα
γόντων. Βάσει τών έν λόγω δεδομένων, καθώς καί του δτι πλεϊστα άτομα ήθελον 
πιθανώς έκκενώση τήν περιοχήν ή παραμείνη εις καταφύγια ή, άκόμη, λάβη τά κα
τάλληλα προληπτικά μέτρα (έάν ήθελον τύχη έπαρκοΰς προειδοποιήσεως), ό πραγ
ματικός άριθμός τών νεκρών θά έπρεπε, κατά λογικήν συνέπειαν, νά είναι κατά 
μέγα ποσοστόν μικρότερος τοϋ έξαγομένου έκ τών προαναφερθέντων υπερβολικών 

■υπολογισμών.
Προστασία άπό τήν κατάπτωσιν τών ραδιενεργών σω

ματίων .
25. Εις μίαν περιοχήν, ίσχυράς καταπτώσεως ραδιενεργών σωματίων, ό 

μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται άπό τό δτι ό πληθυσμός θά είναι έκτεθειμένος 
εις τήν έξωθεν ραδιενεργόν άκτινοβολίαν. 'Η λήψις πάντως, άπλών προληπτικών 
μέτρων, δυνατόν νά συντελέση μεγάλως εις τήν μείωσιν τών κατά τής ζωής κινδύ
νων. Οί έκ τής έκθέσεως είς τήν ραδιενέργειαν κίνδυνοι δύνανται νά μειωθούν διά τής 
παραμονής εις καταφύγια καί τής έφαρμογής άπλών μέτρων ξουδετερώσεως τών 
έκ τής μολύνσεως συνεπειών, μέχρις δτου καταστή δυνατόν είς τον πληγέντα πλη
θυσμόν νά άποχωρήση τής περιοχής. Τά βάσει δοκιμών δεδομένα καταδεικνύουν δτι, 
έντός τοϋ πρώτου ορόφου οικίας μέ συνήθη σκελετόν καί εις περιοχήν ύποστάσαν 
τήν έκ τής καταπτώσεως τών ραδιενεργών σωματίων έπίδρασιν, ή άποτελεσματι- 
κότης τής ραδιενεργού ακτινοβολίας θά είναι κατά τό ήμισυ χαμηλοτέρα άπό τήν 
σημειουμένην είς τό ύπαιθρον. Μεγαλυτέρα άκόμη προστασία ήθελεν έξασφαλισθή 
διά τής ύπάρξεως πλινθόκτιστων ή λιθόκτιστων κατοικιών. 'Η παραμονή είς κατα- 
φύγιον, κείμενον είς τό ισόγειον μέσου τύπου κτιρίου, ήθελε συντελέση είς τήν μείωσιν 
τοϋ ύψους τής ραδιενεργού ακτινοβολίας μέχρι ποσοστού 1/10 περίπου τοϋ σημειου- 
μένου είς τό ύπαιθρον. Ή  παραμονή είς άπηρχαιωμένου τύπου καταφύγιον (ώς τό 
χρησιμοποιούμενον διά τήν προστασίαν άπό τούς έκ τών κυκλώνων κινδύνους), 
κεκαλυμμένου μέ χώμα πάχους τριών ποδών, ήθελε μειώση τό ύψος τής ραδιενεργούς 
άκτινοβολίας μέχρι ποσοστού 1 /soo περίπου ή μέχρι βαθμοΰ έξασφαλίζοντος άπό- 
λ,υτον προστασίαν, άκόμη καί είς τάς πλέον μεμολυσμένας περιοχάς. Σχέδια κατα
φυγίων άπλής, άλλ’ άποτελεσματικής, κατασκευής έχουν καταρτισθή ύπό τής 'Υ 
πηρεσίας Προστασίας τοϋ ’Αμάχου Πληθυσμού. Ταΰτα εΰρίσκονται είς τήν διάθεσιν 
τού κοινού.

26. Ραδιενεργόν υλικόν, συσσωρευθέν κατά τήν κατάπτωσιν ραδιενεργών σω
ματίων, δυνατόν ή μή νά είναι ορατόν. ’Εν τούτοις, ή παρουσία τού έν λόγω υλικού 
ήθελε διαπιστωθή μέσω οργάνων άνιχνεύσεως τής ραδιενεργού άκτινοβολίας, ώς με
τρητών Γκάϊγκερ. Οίονδήποτε ποσοστόν κόνεως ή τέφρας, τού οποίου ή παρουσία 
δυνατόν νά διαπιστωθή κατά τήν κατεύθυνσιν τού άνέμου, έντός διαστήματος ολίγων
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ωρών μετά μίαν πυρηνικήν έκρηξιν, δέον δπως θεωρηθή ώς ραδιενεργόν, μέχρι της 
στιγμής καθ’ ήν ήθελε χαρακτηρισθή ώς άκίνδυνον διά τής χρησιμοποιήσεως των 
οργάνων άνιχνεύσεως τής ραδιενεργού άκτινοβολίας.

27. Δέον δπως καταβληθή προσοχή εις τήν άποφυγήν χρησιμοποιήσεως στε
ρεών καί υγρών τροφών, αΐ όποϊαι πιθανόν νά περιέχουν ραδιενεργά σωμάτια.

28. Εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν τά έκ τής καταπτώσεως ραδιενεργά σωμά
τια θά ήρχοντο εις έπαφήν μέ τό δέρμα του σώματος, τάς τρίχας ή τον ρουχισμόν, 
ό έκ τούτων κίνδυνος ήθελε μεγάλως μειωθή διά τής έγκαιρου λήψεως μέτρων έξου- 
δετερώσεως τών έκ τής μολύνσεως συνεπειών, ώς έ'χουν ταϋτα συνοψισθή υπό τής 
'Ομοσπονδιακής 'Υπηρεσίας Προστασίας ’Αμάχου Πληθυσμού. Είς τά έν λόγω 
μέτρα περιλαμβάνονται καί άπλαϊ μέθοδοι αύτοπροστασίας, ώς πλήρες λουτρόν ή 
καθαρισμός τών έκτεθειμένων μερών του σώματος καί άλλαγή ρουχισμού.

29. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν άτομα είς περιοχήν πλήρη ραδιενεργών, έκ τής 
καταπτώσεως, σωματίων, ύπακούσουν είς σχετικάς προειδοποιήσεις περί έπικειμέ- 
νης έπιθέσεως καί έκκενώσουν τήν έν λόγω περιοχήν ή λάβουν τά δέοντα προστατευ
τικά μέτρα, τό ποσοστόν τών θανάτων ήθελεν άρκούντως μειωθή, άκόμη καί είς τήν 
ζώνην τήν ύποστάσαν άφθονον κατάπτωσιν ραδιενεργών σωματίων.

Κατάπτωσις ραδιενεργών σωματίων έκ τών είς Νεβάδαν- 
δοκιμών.

30. Μόνον μικρός σχετικώς άριθμός πυρηνικών δοκιμών διεξάγεται είς τήν 
περιοχήν τής Νεβάδας, έν συγκρίσει προς τάς είς τά πεδία δοκιμών τού Ειρηνικού, 
δπου χρησιμοποιούνται μεγάλης άποδόσεως θερμοπυρηνικαί συσκευαί. Τόσον είς 
τήν Νεβάδαν, όσον καί είς τον Ειρηνικόν, ό προγραμματισμός όλων τών δοκιμών 
συνεπάγεται τήν κάλυψιν μακρας χρονικής περιόδου, δτε αί προβλέψεις τής Μετεω
ρολογικής 'Υπηρεσίας μειώνουν κατά πολύ τήν δυνατότητα ύπάρξεως κινδύνων 
έκ τής καταπτώσεως ραδιενεργών σωματίων. Αί μέθοδοι, άλλωστε, τής προβλέψεως 
τών άτμοσφαιρικών δρων είς τάς έν λόγω περιοχάς βελτιοΰνται όσημέραι σταθερώς. 
'Υψηλής έντάσεως έκρήξεις είς τον χώρον δοκιμών τής Νεβάδας δεν εΐχον ώς άπο- 
τέλεσμα τήν είς σημαντικόν ποσοστόν κατάπτωσιν ραδιενεργών σωματίων. Σημαν- 
τικαί καταπτώσεις τοιούτων σωματίων, συνεπεία έκρήξεων πλησίον τού έδάφους, 
έ'φθασαν μόνον μέχρι σημείου άπέχοντος ολίγα μόνον μίλλια άπό τον τόπον τής 
έκρήξεως. Συνεπώς, οί κίνδυνοι περιωρίσθησαν έπιτυχώς είς τήν υπό έλεγχον περιο
χήν τού πεδίου τών δοκιμών. 'Υπολογίζεται δτι τό ύψηλότερον, πραγματικόν, πο
σοστόν τής άκτινοβολίας έπί τού έκτος τού έν λόγω πεδίου πληθυσμού, άνήλθεν είς 
όλιγώτερον τού ένός τρίτου τού μεγαλυτέρου ποσοστού τής άκτινοβολίας τήν οποίαν 
έπιτρέπεται νά ύφίστανται, κατ’ έτος, οί έργάται τών άτομικών έργοστασίων, συμ- 
φώνως προς τούς άκρως συντηρητικούς κανονισμούς τής ’Αμερικανικής ’Επιτροπής 
’Ατομικής Ένεργείας.

Αί συνέπειαι τής ραδιενεργού άκτινοβολίας έπί του αν
θρωπίνου όργανισμοΰ .

31. Διάφορα βασικής φύσεως δεδομένα πρέπει νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν διά τήν 
έκτίμησιν τών έκ τής καταπτώσεως ραδιενεργών σωματίων κινδύνων.

Πρώτον, ή άκτινοβολία δεν είναι νέον φαινόμενον, τό όποιον δημιουργεΐται 
έκ τής έκρήξεως τών άτομικών καί θερμοπυρηνικών όπλων. Ά φ ’ δτου ύπάρχει ζωή, 
τά ζώντα όντα είναι διαρκώς έκτεθειμένα είς άκτινοβολίαν προερχομένην άπό φυσι- 
κάς πηγάς. Αί κοσμικαί άκτΐνες τού άπειρου διασχίζουν συνεχώς τά άνθρώπινα σώ
ματα. Ειμεθα έκτεθειμένοι είς τήν άκτινοβολίαν τού ραδίου καί τών παραγώγων του, 
τά όποια υπάρχουν είς τό έδαφος, τό ΰδωρ καί τον άέρα. Τά σώματά μας περιεΐχον 
πάντοτε φυσικώς ραδιενεργόν κάλιον καί άνθρακα.
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32. 'Όπως έτονίσαμεν προηγουμένως, αί εκρήξεις δλων των άτομικών ο
πλών παράγουν ραδιενεργά υλικά, μέρος των οποίων εκτοξεύεται εις μέγα ύψος κ α ί 
εις μεγάλας άποστάσεις έν είδει λεπτών σωματίων. Τδ ποσοστδν των ραδιενεργών 
αυτών υλικών, τδ όποιον εκτοξεύεται πέραν της σχετικώς πλησίον της έκρήξεως π ε- 
ριοχής, έξαρτάται κυρίως άπδ τάς συνθήκας ύπδ τάς οποίας έκρήγνυται ή βόμβα. 
Τδ έν λόγω ποσοστδν είναι μεγαλύτερον εις τά σημεία δπου ή πυρίνη σφαίρα δεν- 
έφάπτεται της επιφάνειας της γης. Τά μακρόβια πυρηνικά προϊόντα εκλύουν άκτινο- 
βολίαν καλύπτουσαν μεγάλην έπιφάνειαν, δεδομένου δτι ή άκτινοβολία τών βραχύ
βιων υλικών καταστρέφεται καί εξαφανίζεται προτού τά σωμάτια φθάσουν εις τήν 
έπιφάνειαν της γης. Τά μακρόβια ραδιενεργά υλικά έ'χουν τήν δυνατότητα νά καλύ- 
ψουν δλην τήν γην. "Ομως, δεδομένου δτι τά σωμάτια μεταφέρονται διαρκώς μακρύ- 
τερα καί μακρύτερα, ή πιθανότης καταπτώσεως σημαντικών ποσοστήτων αύτών εις 
ώρισμένην περιοχήν μειοΰται.

Κατάπτωσις ραδιενεργού στροντίου.
33. Μία άπδ τάς πλέον βιολογικώς σημαντικάς ραδιενεργούς δλας, αί όποΐαι. 

δημιουργοΰνται κατά τήν έπίπτωσιν είναι τδ στρόντιον 90. Ή  έν λόγω δλη έχει 
μέσον χρόνον ζωής 30 έτών περίπου. Τδ ραδιενεργόν στρόντιον συγγενεύει χημικώς 
μέ τδ άσβέστιον καί έχει τήν αυτήν τάσιν νά συσσωρεύεται εις τά οστά του άνθρωπί- 
νου σώματος. Τδ ραδιενεργόν στρόντιον εισέρχεται εις τδ άνθρώπινον σώμα διά τών 
πνευμόνων καί διά τοϋ στομάχου. "Οπως είναι φυσικόν, ή είσπνεομένη ποσότης 
στροντίου είναι οπωσδήποτε μικροτέρα της διά τοϋ στομάχου είσερχομένης εις τδ 
σώμα. Αί υλαι, αί όποΐαι τυχόν έπικάθηνται έπί τών βρωσίμων τμημάτων τών φυ
τών, κατά τήν κατάπτωσιν, εισέρχονται εις τδν στόμαχον τοϋ ανθρώπου συγχρόνως 
μέ τά έν λόγω φυτά. "Ομως αί ραδιενεργαί αύταί οΰσίαι δύνανται νά έξαλειφθοΰν 
σχεδόν όλοσχερώς άπδ τά φυτά μέ μίαν άπλήν πλύσιν. Τδ ραδιενεργόν στρόντιον· 
μεταφερόμενον εις τήν γην διά της βροχής είναι πιθανόν νά είσχωρήση εις τδ έδαφος 
καί νά άπορροφηθή έν μέρει άπδ τά φυτά, τά όποια θά φαγωθούν άπδ τούς άνθρώπους 
ή άπδ τά ποίμνια, τών όποιων τδ κρέας θά χρησιμεύση ώς τροφή τών ανθρώπων.

34. Ά φ ’ δτου ήρχισαν τά πυρηνικά πειράματα, κατεμετρήθη μέ άκρίβειαν ή· 
ποσότης ραδιενεργού στροντίου, ή οποία έκλύεται έπί τής έπιφανείας τής γής, τών· 
κυττάρων τών φυτών καί τών ζιρων, τών ώκεανών, τής βροχής, τής άτμοσφαίρας 
καί γενικώς οίουδήποτε άντικειμένου ή δντος. Τά άποτελέσματα τών μελετών αυτών- 
είναι λίαν καθησυχαστικά. Τδ ύπάρχον εις τδ έδαφος ποσοστδν ραδιενεργού στρον
τίου, τδ όποιον προέρχεται άπδ δλας τάς μέχρι σήμερον άτομικάς έκρήξεις, θά έπρε
πε νά είναι κατά πολλάς χιλιάδας μεγαλύτερον διά νά προκ αλέση έμφανεϊς συνέπειας 
έπί τών άνθρωπίνων δντων.

Κατάπτωσις ραδιενεργού ιωδίου.
35. Μεταξύ τών βραχύβιων άτομικών παραγώγων τά όποια περ ιέχονται είς 

τήν μελέτην τής έσωτερικής άκτινοβολίας, τδ πλέον σημαντικόν βιολογικώς, είναι, 
τδ ραδιενεργόν ΐώδιον- -134, τοϋ όποιου ό μέσος χρόνος ζωής είναι 11,5 ήμέραι. Παρ’ 
δλον δτι τδ έν λόγω παράγωγον έχει τήν δυνατότητα νά έπεκταθή εύρέως μετά τήν- 
άτομικήν έκρηξιν, αί έπιβλαβεΐς συνέπειαί του περιορίζονται χάρις εις τήν βραχεΐαν- 
διάρκειάν του. "Οπως καί ύπδ τήν μή ραδιενεργόν μορφήν του, τδ έν λόγο) στοιχείου 
συγκεντροΰται είς τδν θυροειδή καί προκαλεΐ τήν βλάβην τών κυττάρων είς περί- 
πτωσιν καθ’ ήν ή συγκεντρουμένη ποσότης είναι σημαντική.

36. Οί έπιστήμονες τής Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας υπολογίζουν, δτι. 
ό μέσος δρος τοϋ ραδιενεργού ιωδίου, είς τδν όποιον έξετέθησαν οί ’Αμερικανοί κατά 
τήν κατάπτωσιν ή όποια προεκλήθη κατά τήν διάρκειαν τών πειραμάτων πού έλαβον 
χώραν τήν άνοιξιν τοϋ 1954, ήτο έλάχιστον ποσοστδν τής δόσεως τήν όποιαν δύναται.
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νά δεχθή ό άνθρωπος κατ’ έτος καί έπί πολλά έτη χωρίς νά ύποστή σοβαράς βλάβας.
37. Τά δυο αυτά ίσόποτα—τό ραδιενεργόν στρόντιον καί τό ραδιενεργόν ίώ- 

διον—άποτελοΰν τούς δυο βασικούς εσωτερικούς κινδύνους τούς οποίους διατρέχει 
ό άνθρωπος άπο την ραδιενέργειαν πού προκαλεΐται από την έκρηξιν των άτομικών 
θερμοπυρηνικών δπλων. 'Η Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας ήσχολήθη έπί μίαν τριε
τίαν μέ τήν λεπτομερή μελέτην των ραδιενεργών μορφών τών ισοτόπων αύτών καί 
κατέγραψε καθ’ δλην τήν περίοδον αυτήν τά άποτελέσματα τής ραδιενέργειας εις 
διαφόρους περιοχάς. Οίαδήποτε συσσώρευσις τών υλών αύτών καταγράφεται άμέσως 
καί προειδοποιεί οΰτω εγκαίρως διά τον τυχόν σοβαρόν κίνδυνον έκ τών πειρα
ματικών εκρήξεων. Αί ποσότητες ραδιενεργού στροντίου καί ιωδίου, αί όποΐαι παρε- 
-σύρθησαν μέχρι σήμερον πέραν τών περιοχών δπου γίνονται τά πειράματα, είναι άσή- 
μαντοι καί δεν πρέπει νά θεωρούνται έπικίνδυνοι.

’Αποτελέσματα τής ραδιενέργειας επί τής γενετικής.
38. 'Έτερον άποτέλεσμα τής ραδιενέργειας τού οποίου ή πιθανότης πρέπει 

νά μελετηθή είναι τό έπί τής γενετικής. Πρόκειται περί τής πιθανής προσβολής τών 
γεννητικών κυττάρων, τά όποια μεταβιβάζουν τάς κληρονομικάς ιδιότητας άπο μιας 
γενεάς εις άλλην. Εις τό στάδιον εις τό όποιον εύρίσκονται σήμερον αί έπί τής γενε
τικής γνώσεις μας, υπάρχουν πολλαί πιθαναί γνώμαι έπί τού θέματος αύτοΰ.

39. Γενικώς τό συνολικόν ποσόν άκτινοβολίας τό όποιον δέχονται οί κάτοικοι 
τών 'Ην. Πολιτειών άπο τάς μέχρι σήμερον άτομικάς έκρήξεις, πού προεκλήθησαν 
από τά πειράματα τής Ρωσίας, τής ’Αγγλίας, τών 'Ην. Πολιτειών καί τού Ειρηνι
κού, άνέρχεται περίπου εις τό έν δέκατον μιας μονάδος Ραίντγκεν. Τό ποσοστόν 
αύτό είναι ίσον περίπου προς έν εκατοστόν τής μέσης άκτινοβολίας τήν οποίαν οπωσ
δήποτε δέχεται άπο φυσικάς αιτίας ό άνθρωπος κατά τό διάστημα τής ζωής του. 
Είναι περίπου ίσον προς τήν άκτινοβολίαν τήν οποίαν δέχεται ό υφιστάμενος μίαν 
άκτινογραφίαν θώρακος.

40. Οί σύμβουλοι ιατρικής καί βιολογίας τής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένερ
γείας πιστεύουν δτι ή μικρά ποσότης έπιπροσθέτου άκτινοβολίας τήν οποίαν δέχεται 
ό πληθυσμός τών 'Ην. Πολιτειών λόγω τής έφαρμογής τού προγράμματος δοκιμών 

^πυρηνικών δπλων, δεν πρόκειται νά έπηρεάση σοβαρώς τήν γενετικήν λειτουργίαν 
τών άνθρώπων. Παρ’ δλα αύτά, συνεχίζομεν τήν λεπτομερή μελέτην τού θέματος 
αύτοΰ καί θά συνεχίσωμεν νά άναφέρωμεν είς τον άμερικανικόν λαόν τά άποτελέσματα 
τών μελετών μας.

Περίληψις.
41. 'Η ’ Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας πιστεύει, δτι οί άνθρωποι δεν θά 

ύποστοΰν ποτέ, συνεπεία πολέμου, τά άποτελέσματα τών πυρηνικών δπλων, τά 
όποια αναφέρει ή πηροΰσα έ'κθεσις. "Ομως, μέχρις δτου ή πιθανότης μιας έπιθέσεως 
δ ι’ άτομικών δπλων ήθελε όλοσχερώς άποκλεισθή, διά τής άποδοχής ένός έφαρμο- 
σίμου προγράμματος διεθνούς άφοπλισμοΰ, ή μελέτη καί ό υπολογισμός τών συνε- 
πειών τών δπλων αύτών καί ή λήψις μέτρων διά τήν άσφάλειαν τού πληθυσμού οφεί
λει νά είναι τό κύριον μέλημα τής Κυβερνήσεως τής χώρας μας.

42. Αί δοκιμαί τών πυρηνικών δπλων περικλείουν άναποφεύκτως ώρισμένα 
έπικίνδυνα στοιχεία, δπως είναι έπικίνδυνος καί ή κατασκευή έκρηκτικών ύλών ή 
ή μεταφορά τών κοινών εύφλέκτων ύλών, δπως τό πετρέλαιον, καί ή βενζίνη. 'Ο 
βαθμός τού κινδύνου ΐσοφαρίζεται διά τής έξαιρετικής σημασίας τών δοκιμών σχε
τικούς μέ τήν ασφάλειαν τής χώρας καί το ύ ’Ελευθέρου Κόσμου. "Ομως τό ποσοστόν 
τού κινδύνου δύναται νά καθορισθή μέ έξαιρετικήν άκρίβειαν καί οί δροι ύπό τούς 
ύποίους γίνονται αί δοκιμαί δύνανται νά έλέγχωνται, εις τρόπον ώστε τό ποσοστόν 
αύτό νά μειοΰται είς τό έλάχιστον. Ούδέν έκ τών συλλεχθέντων κατά τάς δοκιμάς 
■στοιχείων δεικνύει δτι ή ύπολειπομένη ραδιενέργεια συσσωρεύεται είς έπικινδύνους



ΤΑ ΦΩΤΑ ΕΣΒΥΣΑΝ...
’Τπύ χ. ΑΛΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ, 'Αστυνόμου Β'

’Αλήθεια, είναι κάτι πράγματα, πού εμείς οί άστυνομικοί τά έχουμε μέσα στο 
αίμα μας, όπως π.χ. αν ίδοΰμε ένα ρολόι στο μέρος δπου διεπράχθη το αδίκημα, 
αμέσως ή πρώτη μας δουλειά είναι να κυττάξουμε αν πηγαίνη σωστά, καί τούτο 
γιατί ή ώρα έχει μεγάλη σημασία στην ανάκριση καί πολλές φορές παίζει σπουδαίο 
ρόλο στή διαλεύκανση τού αδικήματος.

’Έτσι κι’ εγώ δταν κάποτε μπήκα σ’ ένα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, δπου 
είχε λάβει χώραν κλοπή, καί είδα ενα ήλεκτρικό ρολόι στον τοίχο, τό όποιον έ'δειχνε 
21,17', άμέσως κύτταξα τό δικό μου τό όποιον έλεγε 21,16'. 'Η διαφορά δέν ήτανε 
μεγάλη.

"Ητανε μιά γκρίζα βροχερή βραδυά τού περασμένου Δεκέμβρη. Τό μέρος 
δπου έλαβε χώραν τό άδίκημα ήταν ένα Υποκατάστημα των Ταχυδρομικών Ταμιευ
τηρίων σέ μιά συνοικία των ’Αθηνών. Περί ώραν 21.06' εΐδοποιήθη τηλ/κώς ή όμάς 
« ’Αμέσου Δράσεως» τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. "Ημουνα επί κεφα
λής τής όμάδος καί σέ λίγο βρισκόμαστε μέσα στή μικρή φωτισμένη αίθουσα τού 
* Υποκαταστή ματος.

Ό  δράστης έν τώ μεταξύ είχε έξαφανισθή.
Δύο άστυφύλακες έσπευσαν νά βοηθήσουν ένα μεσόκοπο άνθρωπο, ό όποιος 

ήταν κάτωχρος καί τρομοκρατημένος, τόσο πού μέ δυσκολία άνέπνεε- καθότανε σέ 
μιά καρέκλα μπροστά στο γραφείο του. "Ητανε ό Ταμίας τού 'Υποκαταστήματος. 
'Η  θύρα τού χρηματοκιβωτίου εύρίσκετο άνοικτή, διάφορα δέ βιβλία, έγγραφα καί 
χαρτονομίσματα, ήσαν σκορπισμένα κάτω στο πάτωμα. «Μπήκε άπό την πίσω 
πόρτα... καθόμουνα σ’ αύτό τό γραφείο...έτοιμος νά φύγω... είχα φορέσει τό παλ
τό μου..."Ητανε 20,50'... είχα κυττάξει τό ρολόι μου...τότε... έσβυσαν τά φώτα...».

Είδαμε καί πάθαμε δσο νά μας άφηγηθή δλα δσα τού συνέβησαν. Είχε κατα- 
ληφθή άπό τέτοιο φόβο, πού μέ δυσκολία μιλούσε.

ποσότητας εις άλλας περιοχάς τού κόσμου, έκτος τών περιοχών δπου γίνονται αί 
δοκιμαί.

43. Είς περίπτωσιν ατομικού πολέμου, ή κατάστασις ή όποια θά προκληθή 
άπό τάς μεγάλας πυρηνικάς βόμβας πού θά έκραγοΰν έπί ή πλησίον τής επιφάνειας 
τού εδάφους, θά έδημιούργει σοβαρούς κινδύνους διά τον πληθυσμόν μεγάλων εκ
τάσεων έξω τής περιοχής τού στόχου. "Ομως, δπως άναφέρομεν είς τήν παρούσαν 
έκθεσιν, τά άτομα έχουν την δυνατότητα νά λάβουν άποτελεσματικά μέτρα προ- 
φυλάξεως είς τρόπον ώστε νά μειώσουν τάς άπωλείας είς άνθρώπινον ύλικόν είς τό 
έλάχιστον, έκτος τής άμέσου περιοχής πλήρους ή σχεδόν πλήρους καταστροφής διά 
τής καθ’ αυτό έκρήξεως τής έκλύσεως θερμότητος. Πολλά έκ τών άνωτέρω μέτρων 
ασφαλείας δπως ή κατασκευή καταφυγίων καί ή έξουδετέρωσις τής μολύνσεως άπό 
τήν ραδιενέργειαν, κατηρτίσθησαν ύπό τού 'Ομοσπονδιακού ’Οργανισμού Παθητικής 
Άεραμύνης.
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Εύρίσκετο μόνος μέσα στο 'Υποκατάστημα. ’Ήτανε τέλος τοϋ έτους καί ήσχο- 
λεΐτο μέ τό κλείσιμο των βιβλίων. ’Απόλυτος ησυχία έπικρατοΰσε. Καθώς όμως 
έτοιμαζόταν να φύγη, ακούσε κάποιο θόρυβο προς την πόρτα πού βγαίνει στην πά
ροδο καί βήματα στο διάδρομο. Προτού όμως καταλάβη καλά-καλά περί τίνος έπρό- 
κειτο, ξαφνικά εσβυσαν τα φώτα. Τότε τον κατέλαβε ένας τέτοιος φόβος, πού δεν 
μπορούσε να βρή ούτε τά σπίρτα μέσα στις τσέπες του. Τά βήματα πλησίαζαν προς 
τύ γραφείο του- κάποιος ήταν στο παράθυρο... «Ποιος είναι ;»  φώναξε. Δεν είχε 
όμως τελειώσει τη φράση καί τύ εκτυφλωτικό φως ενός ήλεκτρικοΰ φανού έπεσε 
στο πρόσωπό του' ήτανε δέ τόσο δυνατό πού σκέπασε τά μάτια του μέ τά χέρια του. 
Μιά βραχνή φωνή άκούστηκε : «Μήν κουνηθής γιατί θά πεθάνης...άνοιξε το χρημα
τοκιβώτιο». Δεν έβλεπε τίποτε άλλο ό δυστυχής, άπύ μιά σκιά καί δυο γαντοφορε
μένα χέρια. Το ένα κρατούσε τύ φανάρι καί στύ άλλο λαμπύριζε ένα μεγάλο περί
στροφο .. "Ανοιξε τύ χρηματοκιβώτιο. ’Ακολούθως ό άγνωστος τύν διέταξε νά 
γυρίση πρύς τύν τοίχο μέ τά χέρια ψηλά. "Ακούσε χαρτιά νά πέφτουν στύ πάτωμα 
καί τύν άγνωστο νά τρυπώνη βιαστικά δεσμίδες χαρτονομισμάτων μέσα στις τσέπες 
του. ’Αμέσως κατόπιν άντελήφθη τύν άγνωστο νά τύν πλησιάζη κ ι’ αίσθάνθηκε τήν 
κάννη τού περιστρόφου νά τού πιέζη τά πλευρά.

«Γιά 10' λεπτά μη κουνηθής άπύ τή θέσι σου, άλλοιώς αύτά θάναι τά τελευ
ταία σου», τύν διέταξε ή ίδια βραχνή φωνή. Κατόπιν τύν άκουσε ν’ άπομακρύνεται. 
Περίμενε 2—3' λεπτά, κατέβασε τά χέρια, γύρισε κι’ έκαμε ένα—δυύ βήματα πρύς 
τήν πόρτα τού γραφείου' άκούστηκε πάλι ή βραχνή φωνή «ακόμη είμαι έδώ.,.σέ 
ειδοποιώ γιά τελευταία φορά».

Πήγε πάλι πρύς τήν τοίχο καί περίμενε. Τά λεπτά πού περνούσαν τού φαι
νόταν αιώνες. Τέλος πήρε θάρρος, βγήκε άπύ τύ γραφείο κ ι’ έτρεξε πρύς τήν πόρ
τα. "Ητανε άνοικτή. Έγνώριζε ότι έκεϊ δίπλα εύρίσκετο ύ διακόπτης. Τύν άνοιξε. 
Τά φώτα άναψαν, έτρεξε στύ τηλέφωνο καί ειδοποίησε τήν ’Αστυνομία.

Στύ διάδρομο δέν βρέθηκε κανένα ’ίχνος άπύ τύ δράστη. Τόσος κόσμος είχε 
μπή κ’ είχε βγή τήν ημέρα άπύ έκεϊ.

Γύρισα στύ Γραφείο. Τήν ώρα πού σκυμένος πάνω στύ χρηματοκιβώτιο 
έξήταζα τύ μέρος όπου εύρίσκοντο τά χρήματα, μπήκε ό Ύπαστυνόμος μαζί μέ 
έναν νέον 18—20 ετών. Τά μαλλιά βρεγμένα έπεφταν δεξιά κι’ άριστερά στούς κρο
τάφους του, χωρίς παλτό, μέ τύ γιακά τού σακκακιοΰ σηκωμένον.

«Τύν βρήκαμε στή διπλανή μάνδρα, τύν πιάσαμε τήν ώρα πού έφευγε».
Πρέπει ν’ άναφέρω ότι τύ 'Υποκατάστημα είχε δύο πόρτες. Μία πρύς τύν 

κεντρικύ δρόμο, ή όποια ήτον κλειστή καί ή άλλη ή άνοικτή, έβγαινε σέ μιά μικρή 
πάροδο. Δέν είχε ταυτότητα ούτε κανένα άλλο χαρτί επάνω του, παρά μόνον καμμιά 
δεκαριά δραχμές σέ κέρματα καί μερικές φωτογραφίες άστέρων τού Κινηματογρά
φου. Ίσχυρίσθη ότι ήταν ναυτικός, ότι έμενε στύν Πειραιά, κι’ ότι δέν ήταν κακο
ποιός. Μέσα στή μάνδρα είχε παραμείνει μισή ώρα περίπου κάτω άπύ ένα υπόστεγο. 
Δικαιολογία' φοβόταν τή βροχή. Δέν είχε άντιληφθή τίποτε άπύ τά διατρέξαντα.

Πήγαμε μαζί έξω. Μοΰ έδειξε τύ μέρος όπου έστέκετο. Πράγματι ή πόρτα 
τοϋ 'Υπο'/.αταστήματος δέν έφαίνετο άπ’ έκεϊ. Άντελήφθη φυσικά, τό αύτοκινητό- 
τής ’Αστυνομίας καί περίμενε νά ΐδή τί θά συμβή. Τά φώτα τοϋ 'Υποκαταστήματος 
τά έβλεπε επειδή φώτιζαν άμυδρά πρύς τύ άπέναντι μέρος. Μάλιστα τά είδε νά σβύ- 
νουν καί ν’ άνάβουν πάλι άμέσως. Τί ώρα ; δέν μπορούσε νά καθορίση.

Πήγαμε πάλι στύ γραφείο. 'Ο Ταμίας κι’ ό άγνωστος νέος έστέκοντο μπρο
στά μου περιμένοντας μέ άγωνία ν’ άκούσουν τί θά πώ ..

Είπα : Αύτά πού άκουσα δέν μέ ικανοποιούν διόλου...
Γ ια τί; Ποιος δ Δράστης. (1)

1. Ή  λύσις θά δοθή στο επόμενον. Έν τώ μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται μας άστυνο- 
μικοί νά άποστείλουν μέχρι τής 8ης Σεπτεμβρίου έ.έ., τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευθή 
ή όρθή πού θά λύση το πρόβλημα.
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φοβηθής...»

‘Υπό κ. Σ. ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλαχος

...Άνοίγοντας απόψε τό φτωχικό μου ημερολόγιο, νοιώθω την ανάγκη πρώτα 
-πρώτα νά γονατίσω κ ι’ ευλαβικά να προσευχηθώ μπροστά στο μικρό εικόνισμα της 
Παναγίας, πού βρίσκεται χρόνια πολλά στο κρεβάτι μου, πάνω άπ’ τό μαξιλάρι.

...Σ’ Αυτήν, την γεμάτη γλυκειά καλωσύνη καί άγάπη «ύψηλοτέραν τών 
Ουρανών καί καθαροτέραν λαμπηδόνων ηλιακών» θεωρώ χρέος μου ν’ άφιερώσω τις 
γραμμές μου...

’Ίσως αυτό νά σάς παραξενέψη...Ξεθωριασμένη καί μακρυνή φαίνεται ή π ί
στη καί ή Εύλάβεια, μέσα στον άπαστράπτοντα καί ΐλιγγιώδη ρυθμό της ύλης πού 
χαρακτηρίζει την έποχή μας... Κι’ όμως...

“Οσο κι’ αν ή πρόοδος, ό μηχανικός πολιτισμός καί ή υλική μηχανή άπομάκρυ- 
ναν τον άνθρωπο άπό τούς κόσμους τής ψυχής του, ύπάρχουν χίλιες στιγμές κάθε 
μέρα πού διψασμένα άναζητάει τήν πηγή τής Ζωής, γιά νά πιή τό άληθινό καί ζων
τανό νερό τής πίστης πού όποιος τό πιή δεν ξαναδιψά ποτές...

Συμβαίνει μάλιστα ετούτο τό παράξενο στήν ιστορία τών άνθρώπων... Κάτι 
πού θυμίζει τά άντιστρόφως άνάλογα ποσά τής άριθμητικής.,.'Όσο άποτραβιέται 
ή άνθρώπινη γενεά άπ’ τον Θεό της, τόσο ή καρδιά του πλησιάζει στήν ιδέα του, 
Τον άναζητα, Τον καλεϊ μέ παράπονο...“Ισως ό Θεός, γιά πολλούς, νά κατοική πολύ 
μακρυά μας, σέ μιά άγνωστη χώρα πού δεν μπορούμε νά τήν έρευνήσουμε καί νά τήν 
σχεδιάσουμε στούς παγκόσμιους χάρτες μας...

Μά, γιά τούς περισσότερους, ό Θεός κατοικεί πολύ κοντά, μέσα στήν άνθρώ
πινη καρδιά καί Αυτός ρυθμίζει τούς κτύπους της... "Ετσι μερικές φορές Τον άν- 
ταμώνουμε στήν κάμαρά μας νά μεταβάλη τούς φυσικούς νόμους μας καί νά ίκανο- 
ποιή μέ τον πιο άπίθανο τρόπο τις άνάγκες μας... Τότες άλλοι διαμαρτύρονται, κι’ 
άλλοι σταυροκοπιοΰνται καί ψιθυρίζουν μέ κατάνυξη : «...έγινε ένα θαύμα ! ! ! » .

’Ανάμεσα στούς πρώτους "καί στούς δεύτερους, στούς άρνητές καί τούς φανα
τισμένους, ύπάρχουμε εμείς, σάν ψυχροί παρατηρητές τής ζωής... Καί δέν είναι 
λίγες οί στιγμές πού θέλουμε κι’ εμείς νά σταυροκοπηθοΰμε καί νά ψιθυρίσουμε : 
«...Ναί ! ’Αλήθεια είναι. “Εγινε θαύμα...». Καί γιά παράδειγμα θά σάς άναφέρω 
κάτι πού είδα μέ τά ίδια μου τά μάτια, περιπολώντας στούς δρόμους έν υπηρεσία.

Κι’ ήταν μάλιστα καί τότε καλοκαίρι σάν τοόρα...
*

*  *

'Η γειτονιά, πού ύπηρετοΰσα τότε, ήταν μιά ήσυχη συνοικία μέ φτωχούς κι’ 
έργατικούς άνθρώπους, μέ ξυπόλητα παιδάκια πού έτρεχαν ξεφωνίζοντας στούς 
δρόμους, μέ χαμηλούς άσβεστωμένους μανδρότοιχους, μέ κάτασπρα σπιτάκια, μέ 
μιά εκκλησία, μέ μιά βρύση, καί μέ λίγα δένδρα στήν άκρη, κοντά στούς πρόποδες 
τού βουνού...

Κάθε δειλινό, καθώς τό φώς ξεψυχούσε στήν άγκαλιά τής πρώτης νύχτας, κι’ 
ένα-ένα πρόβαλαν τ ’ άστέρια στον ουρανό, άπλώνονταν σιωπή ολόγυρα, κ ι’ ή ζωή
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έπαιρνε μια άκατανόητη έκφραση...Τότες κι’ ό σκοπός-άστυφύλακας άκόμα, γινό
ταν άθελά του όνειροπόλος, καί διάβαινε θαρρείς στις μύτες των ποδιών του, για να 
μήν ξυπνήση τήν κοιμισμένη έκταση...

Σέ τούτη λοιπόν τη γειτονιά έζοΰσε τότες ή Βάσσω κι’ ό Κωνσταντής, ένα 
άντρόγυνο μονιασμένο καί σιωπηλό, πού, μέσα στο φτωχικό καμαράκι τους, βασί- 
λευεν ή πάστρα καί ή καθαριότης. Μονιασμένοι ζοΰσαν,.,μά, κάποιο κρυφό μερά
κι, άργοσάλευε στα βάθη της καρδιάς τους...

Τέσσαρα χρόνια τώρα παντρεμένοι, καί δέν είχαν άποκτήσει ένα παιδί...
Μεγάλο μαράζι έτοϋτο, γιά ένα άντρόγυνο...Κι’ όποιος δέν δοκίμασε αυτόν 

τον πόνο, δέν μπορεί νά καταλάβη τί θέλω νά πώ...
Πόσες φορές άντάμωσα τον Κωνσταντή, νά γυρίζη άπό τήν δουλειά του 

σκεφτικός μέ τό κεφάλι γερμένο, λές κι’ έσερνε κάποια ντροπή ! ! !  Κι’ όποτε πήγαι
να νά τον ξαλαφρώσω, έπαιρνα πάντα τήν ΐδια άπάντηση :

«...Τό ξέρω ότι μ’ άγαπας, μά δέν μπορώ νά βαστάξω αύτήν τήν καταφρόνεση 
»τοΰ Θεού...ένα παιδί ζητάω ! ! !  Είναι πολύ αύτό ;

« "Ενα παιδί ! !  !Νά τού χαϊδεύω τό κεφαλάκι, σάν γυρνώ στο σπίτι κουρασμέ- 
»  νος, καί νά ξεχνάω τις πίκρες μου όλες...Κι’ όταν ύστερα μεγαλώση, νά μέ καρ- 
»  τεράη στήν έξώθυρα καί νά σκύβω νά τό φιλώ...

« Έ ν α  παιδί ζητάω ! !  ΙΕΐναι, πολύ αύτό ;...Κι’ όμως...Γιατί, Γιατί δέν μ’ 
»  άκούει ό Θεός ; Δέν σώθηκαν άκόμα τά κρίματά μου ; Δυο χρόνια τώρα, δέν έλ- 
»  λειψά άπό καμμιά άκολουθία...Στον έξομολόγο είμαι τακτικός...Νηστεύω...Κι’ 
»  έχω ύποσχεθή τόσα ταξίματα στή χάρη Του.,.Μά, δέν θάρθη αύτό πού καρτερώ... 
)) τό ξέρω, δέν θάρθη ποτέ...» έλεγε καί ξανάλεγε ό άτυχος Κωνσταντης...

Καί πόσες άλλες φορές άντάμωσα τή Βάσσω, μέ ξέπλεκα μαλλιά, μπροστά 
στο φτωχικό ναό, νά δέεται δακρυσμένη στο Θεό, νά της χαρίση ένα παιδί ! ! !

’Έτσι είχαν τά πράγματα σ’ αυτή τή γειτονιά πού υπηρετούσα τότε, καί δέν 
άλλαξε τίποτα τον έπόμενο χρόνο, έκτος άπό τις προσευχές της Βάσσως.,.Τής είχε 
μιλήσει μία γειτόνισσα της γιά τή Μεγαλόχαρη τής Τήνου. ’Ήτανε λέει, θαυματουρ
γή πολύ, κι’ άκουγε τις δεήσεις τών πονεμένων... Μά πιο πολύ συμπάθαγε καί 
πρόσεχε τις λυπημένες γυναίκες, γιατί κι’ ’Εκείνη είχε πονέσει κάποτε πολύ...

Καί τ ’ άποφάσισε τ ’ άντρόγυνο...Μάζεψε μιά μέρα τά πράγματά του, καί 
τράβηξε γιά τό ιερό νησί, γιά νά κάνη τό μεγάλο τάμα στή χάρη της...

"Υστερα έπό μερικούς μήνες ήρθε ό ’Ιούλιος... Μιά δροσερή αύγούλα, ξεπρό
βαλε, πίσω άπό τά ξεψυχισμένα σκοτάδια, ενώ τό τελευταίο άστέρι στον Ούρανό, 
έτρεχε βιαστικά νά κρυφτή στά μακρυνά παλάτια τής νύχτας, πριν τό προφτάσουν 
οί πρώτες άχτΐδες τού ήλιου...Πέρα μακρυά στήν ’Ανατολή, κάποιες πύρινες φλόγες, 
περίζωναν τις βουνοκορφές, καθώς άμέτρητα ζευγάρια πουλιών, ξεπετάγονταν 
άπό τις φυλλωσιές τών δέντρων, καί τραγουδώντας, έφερναν κύκλους ψηλά στον 
Ούρανό...Τότες, μαζί μέ τήν αύγούλα, έφτασε κι’ ή μεγάλη είδησι...'Η  Βάσσω 
είχε μέσα στά σπλάγχνα της παιδί...‘ Η Μεγαλόχαρη είχε κάνει τό θάμμα της... 
Μά...γίνονται σήμερα, στή δική μας εποχή, θαύματα ; Δέν ξέρω τί λέτε εσείς, καλοί 
μου φίλοι,’ άλλά έγώ θαρρώ δτι γίνονται...Φτάνει μονάχα νά πιστεύης, καί νά ξέρης 
νά προσεύχεσαι ! ! ! .

Έτρεξα κοντά τους, μόλις τομαθα...Βρήκα τό άντρόγυνο άγκαλιασμένο νά 
κάνη σχέδια γιά τό παιδί...Τό λογάριαζαν ένα δμορφο-ομορφο κορίτσι...νά μοιάζη 
τής Μεγαλόχαρης... Καί κάθε φορά πού ή Βάσσω έκανε κάποια άπότομη κίνηση, τής 
έλεγεν ό Κωνσταντής: «Σιγά, γυναίκα. Τό νοΰ σου τό παιδί».

** *
Πέρασαν άπό κείνη τήν αύγούλα οκτώ σχεδόν μήνες. ΤΗταν Μεσάνυχτα... 

Τ ’ άστέρια τής νύχτας στόλιζαν τον Ούρανό...'Ένα συννεφάκι μονάχα σκοτίνιαζε
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λίγο τή λάμψη τοϋ φεγγαριού, ενώ άπο μακρυά, αστροπελέκια αύλάκωναν τον 'Ο
ρίζοντα...

'Ένας τρεχάτος πιτσιρίκος πού πέρασε άπο μπροστά μου λαχανιασμένος μου 
τράβηξε τήν προσοχή...Που πήγαινε τέτοια ώρα τόσο βιαστικά ;

Κι’ όταν τον πρόκαμα, καί τον σταμάτησα, έμαθα τύ μεγάλο μαντάτο...'Η 
Βάσσω άπο στιγμή σέ στιγμή θά γινόταν μητέρα.

’Έστειλα τότε τό μικρό στο Τμήμα να είδοποιήση τό Νοσοκομείο, καί βιάστη
κα να βρεθώ στο σπίτι τοϋ εύτυχισμένου άντρόγυνου...

Βρήκα τή λάμπα άναμμένη, γειτόνισσες να μπαινοβγαίνουν, τον Κωνσταντή 
να καπνίζη νευρικά, καί τή Βάσσω ξαπλωμένη στο κρεβάτι να φωνάζη...

Κι’ ή μαμμή άργοϋσε,.,Θεέ μου πόσο άτέλειωτες φαίνονται ετούτες οί ώρες.
Μια γειτόνισσα τότες προσφέρθηκε να ξεγεννήση τήν λεχώνα, κ ι’ έγώ, μέ τις 

γνώσεις πού είχα, άπο τή Διδασκαλία τής 'Υγιεινής καί τών Πρώτων Βοηθειών 
στή Σχολή, τέθηκα στή διάθεσή της, καί βοήθησα σέ ό,τι χρειάστηκε.

’Έτσι γεννήθηκε τό παιδί...
Κι’ ήταν ένα μωρό πεντάμορφο, μέ δυο γλυκά μάτια πού έλαμπαν γαληνεμένα. 

ΤΗταν κορίτσι...Κι’ έμοιαζε τόσο τής Μεγαλόχαρης ! ! !
"Υστερα από μερικούς μήνες τό βάφτισα έγώ, τον Δεκαπενταύγουστο...
Τό βγάλαμε Δέσποινα...
Δέσποινα ! ! !  "Ω ! δέν υπάρχει πιο όμορφο όνομα άπ’ αύτό ! ! !  Συμβολίζει 

χίλιες χιλιάδες αρετές μαζί...Θυμίζει τήν γλυκειά παρθένα τής Θρησκείας μας. 
Δέσποινα! ! !  "Ενα μπουκέττο δροσερά τριαντάφυλλα, δηλαδή, ποτισμένα μέ τή 
δροσιά τής κάθε ανοιξιάτικης αΰγούλας...

’Αλήθεια! ! !  πόσο όμορφο είναι αύτό τό όνομα! ! !  Είναι ένα όνομα μεγάλο, καί 
όμορφο, καί ιερό μαζί...

Γιά χάρη τής Μεγαλόχαρης τό βαφτίσαμε έτσι...’Από εύγνωμοσύνη...
Γιατί, ή μικρή Μαντόνα τής νύχτας εκείνης, έφτασε άπο τήν Παναγιά, σάν 

δώρο στήν πίστη τών άπλοϊκών έκείνων άνθρώπων.,.Καί τούς έδωσε τήν ευτυχία... 
νά είναι ό Κωνσταντής ό πατέρας, καί ή Βάσσω ή μητέρα, ένός χαριτωμένου αγ
γέλου...

** *
Ναί ! ! ! . . .Δίχως τις πανέμορφες άλήθειες τής θρησκείας μας, δίχως τήν π ί

στη, τήν έλπίδα, τήν υπομονή ή άνθρώπινη ζωή χάνει τήν αξία της...Γίνεται φριχτή 
καί πονεμένη...

Ή  Βάσσω κι’ ό Κωνσταντής μπορούν πολλά νά σάς διδάξουν...
Μήν φοβάσαι ποτέ τούς άνθρώπους πού έμαθαν νά υπομένουν, νά προσεύχων- 

ται καί νά έλπίζουν...
Θάναι πάντα οί μεγάλοι Νικηταί τής Ζωής, γιά τούς οποίους ευλαβικά ό ποιη

τής αφιερώνει έτοΰτα τά όμορφα τετράστιχα:

«Μήν φοβηθής τό δέντρο π ’ άπλωσε 
τις ρίζες του βαθειά στο χώμα.
Κι’ ας σπάση τήν κορφή του ό άνεμος, 
καί τά πυκνά κλαδιά του άκόμα...

*
Μήν φοβηθής αυτόν πού στήριξε τήν πίστη 
επάνω στήν ’Ελπίδα...
Τον είδα στή ζωή νά μάχεται...
Μά, πάντα άνίκητο τον είδα...»

Σ. ΠΗΛΟΣ
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'Τπδ QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια από το  προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'

’Ακολούθησε ύστερα σιωπή, πού την διέκοψε και πάλι ό γιατρός Κλεράν, 
προσθέτοντας:

—«’Έχετε ένα μυστικό δπλο κ. δικαστά. Το χαμόγελο...».
'Ο δικαστής χαμογέλασε, κι’ ύστερα άπάντησε ήσυχα:
—«Το χαμόγελο λο ιπόν!!!.... Το χαμόγελο είναι το άνθος του πείσματος... 

»  'Όμως τό δικό σας δπλο, γιατρέ, είναι ή ψυχρότης... ’Έτσι δεν είναι;...».
«Μάλιστα. Έπαγγελματικώς μόνον...».
Κατέβηκαν τήν μεγάλη μαρμάρινη σκάλα. Ό  κύριος Λαμύ σταμάτησε ξα

φνικά :
« ...’Ήθελα άπό καιρό νά σάς ρωτήσω κάτι, γιατρέ... κάτι πού δεν μπορώ νά 

»  τό εξηγήσω. Πώς λοιπόν μπορείτε νά κερδίζετε τήν έμπιστοσύνη τών πελατών σας 
»  μ’ αύτή τήν ψυχρότητα;»

Ό  γιατρός διεμαρτυρήθη:
«...Μά, δχι ψυχρότης, κ. δικαστά. Άντικειμενικότης μάλλον. "Ας πούμε δτι 

» μιά μέρα έρχεται νά μέ συμβουλευθή μιά άναστατωμένη γυναίκα. Τό βλέμμα της 
»  είναι στυγνό. Τό πρόσωπό της κατακόκκινο. Πειράζεται άπό ένα άόρατο έντομο. 
» Δέν πάει στον ψυχίατρο γιά νά της πιάση τό χέρι καί νά της δώση χαπάκια. "Ερ- 
»  χεται σέ μένα, καί, μέσα σέ δέκα λεπτά, μου εξομολογείται δτι έχει τήν επιθυμία 
» νά σκοτώση τον άντρα της. 'Ωραία. "Αν λοιπόν έγώ, πού δέν έχω τό δικαίωμα τής 
»  άφέσεως τών άμαρτιών, της πώ σάν εξομολογητής: «Αύτό είναι κακό κυρία μου. 
» πολύ κακό...» τί καλό θά της κάνω; Δέν ήρθε στον παπά, μά στον γιατρό. Κι’ αν 
» της μιλήσω πατρικά δπως...»

—«Ό πω ς ό δικαστής τών άνηλίκων!...»  πρόσθεσε ό κύριος Λεμύ γελώντας.
—«’Έστω. "Αν λοιπόν της μιλήσω πατρικά έγώ, ό όποιος δέν έχω τό δικό σας 

» δικαίωμα ν’ άθωώνω, καί της πώ : «Έ ... Δέν είναι καί τόσο τρομερό αύτό, άλλά...» 
»  τι καλό θά της κάνω; Τί είδους υπηρεσία θά τηςπροσφέρω; Δέν ήρθε γιά νά τήν 
»  κρίνω σάν δικαστής, άλλά νά τήν συμβουλεύσω σάν άρρωστη. Τότε λοιπόν ή μόνη 
» κατάλληλη συμπεριφορά είναι αύτό πού ονομάζεται ψ υ χ ρ ό τ η τ α .  Καί τή ρωτώ 
» σάν νά έπρόκειτο γιά μιά επίμονη δυσκοιλιότητα.

«”Α ! έτσ ι! Καί άπό πόσο καιρό έχετε τήν επιθυμία νά τον σκοτώσετε;...».
«...Σύμφωνοι», τον διέκοψε σκεπτικός ό δικαστής «μά τουλάχιστον μέ τά 

»  παιδιά...».
«Μάλιστα. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός αύτά τά παιδιά. Σου γεννούν τήν 

» επιθυμία νά τούς χαϊδέψης τά μάγουλα, νά τά κάνης νά άγαπήσουν εσένα, άφοΰ οί
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»  γονείς τους τά άγαποΰν τόσο άσχημα... Άλλα τί ωφελεί αυτό;... Τί ωφελεί να τούς 
»  δείχνης οίκτο, να μαλακώνης την καρδιά τους και νά γίνεσαι καί ό ίδιος τρυφερός, 
»  άφοϋ πρέπει, είναι άνάγκη, αυτά τά παιδιά νά υποταχθούν στους γονείς τους—έστω 
»  κ ι’ αν είναι άποτρέπαιοι; Τότε;... Μιά λύσις υπάρχει... Μην κρίνης... Βάλε τα πρό- 
»  σωπο μέ πρόσωπο μέ τούς εαυτούς τους... Γίνε καθρέφτης νά δουν μόνα τους τή 
» μορφή τους... Μονάχα έ'τσι θά γκρεμίσης την άγωνία τους, καί θ’ άρχίσουν νά όμι- 
»  λοΰν φιλικά...».

—Το πρωί τής άλλης μέρας καλεΐ ό γιατρός Κλεράν στο γραφείο του τον 
Άλλέν Ρομπέρ, καί πιάνει μαζί του μιά μακρά φιλική συζήτηση.

«...Το λοιπόν, φίλε» τον ρωτά σέ μιά στιγμή «γιά πές μου τί δέν πάει καλά ;... 
Μά, ας δούμε λιγάκι πρώτα το φάκελλό σου...».

Καί λέγοντας αύτά ό γιατρός άνοίγει το φάκελλο τού Ρομπέρ, τον φυλλομε- 
τρεΐ καί σταματά μπροστά στά σχέδια πού είχε σχεδιάσει ό μικρός τήν προηγου- 
μένη.

« ’Εσύ το σχεδίασες αύτό ;» τον ρωτά δείχνοντάς του ένα σχέδιο.
«Μάλιστα, κύριε».
—«Έξήγησέ μου σέ παρακαλώ κάτι. Γιατί το σπίτι αύτύ πού σχεδίασες, 

στο κέντρο τού άπέραντου κάμπου, είναι τριγυρισμένο μέ κάγκελλα ;...».
—«Μά.,.μά γιατί...γιατί έτσι είναι...».
—«’Έτσι όπως τόφτειαξες ; Καλά. ’Έστω. Πές μου τώρα, ό κύριος καί ή 

κυρία Ντερον ήταν ένοχλητικοί, τρελλοί μήπως ;...».
—«Οΰ.,.καί πολύ μάλιστα...».
—«Δέν ήταν όμως πάντα έτσι ; Συμφωνείς ; Ξαφνικά έγιναν. ’Έτσι δέν είναι;.».
«Μάλιστα. Άλλαξαν απότομα...».
—«Τί τά θέλεις, τί τά γυρεύεις...Γέρασαν...Καί όταν γερνά ό άνθρωπος... 

Ά ς  είναι... "Οταν λοιπόν άλλαξαν κ ι’ έγιναν παράξενοι σ’ έμπόδιζαν νά κάνης δ,τι 
ήθελες...».

—« ’Ακριβώς...».
«...Δηλαδή σ’ έμπόδιζαν νά μήν πλένεσαι, νά πηγαίνης σχολείο κ.λ.π. Καλά. 

Πές μου τώρα, αύτά είναι δέντρα έκεΐ άριστερά στο σχέδιο ;...» .
«...Μά, βέβαια ! Δέντρα φαίνονται...».
« ...Έ τσ ι είναι. Δέντρα. Λοιπόν ; Ποιο άπ’ τά δυο είσαι σύ ;»
Τό μικρό δάκτυλο τού Ρομπέρ κινείται πάνω στο σχέδιο, γιά νά δείξη ένα άπό 

τά δυό δέντρα, άλλά άπότομα, σταματά...
Τήν ίδια ώρα ό Άλλέν άπαντά θυμωμένος:
« ...’Εγώ, δέν είμαι δέντρο...».
«...Καί βέβαια δέν είσαι δέντρο. Τό ξέρω. ’Αλλά άν ήσουνα, αν πούμε ότι 

ήσουνα, ποιο θά προτιμούσες ; Αύτό έδώ ;...».
'Ο μικρός κούνησε καταφατικά τό κεφάλι του, άλλά άμέσως μετάνοιωσε πού 

δέχτηκε ν’ άπαντήση σ’ αύτήν τήν άνόητη ερώτηση τού μεγάλου. Άλλά ικανοποιεί
ται στή σκέψη ότι τό δέντρο πού προτίμησε είναι μεγαλοπρεπές, περήφανο, ενώ τό 
άλλο μικρό, καχετικό, άρρωστημένο...

Άπό τις σκέψεις του αυτές τον διακόπτει καί πάλι ή φωνή τού γιατρού :
«Έ χει καλώς !...’Ά ς δούμε τώρα τό άλλο σχέδιο..Άύτή είναι μιά οικογένεια. 

’Έτσι δέν είναι ;...βλέπω έδώ τον πατέρα καί τήν μητέρα πού τρώνε... Καλά, μο
νάχα αυτοί οΐ δυό υπάρχουν ; Κανείς άλλος ;...» .

—"Οχι! Κανείς...Είναι μονάχοι τους...».
—«Κι’ αύτό τό κάδρο στον τοίχο άνάμεσά τους, τί είναι ;».
—«Μά τό είπατε. Κάδρο είναι...».
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—«Το βλέπω» συνεχίζει 6 γιατρός μέ καλωσύνη «άλλα βλέπω άκόμα ότι 
χρησιμοποίησες καί άσπρο μολύβι. Γιατί ;...».

—«Για να σβήσω. Δέν είχα γομολάστιχα...».
—«Για νά σβήσης είπες ; Τί ήθελες να σβήσης ; Τί ήταν μέσα στο κάδρο ;...» .
—«Τίποτα. Κανείς» άπαντα μέ πείσμα τό παιδί, σφίγγοντας τις γροθιές του...
—«Καλά. Καλά. Σέ πιστεύω. Μήπως όμως ήσουν έσύ έκεϊ ;...».
—«’Όχι. Πώς θάμουν έκεϊ άφοΰ είμαι εδώ, κοντά σας ;».
—«Αυτό είναι σωστό» ξαναλέει ήρεμα ό γιατρός, καί σκύβοντας μπροστά στο 

θυμωμένο πρόσωπο του παιδιού τον ρωτά επίμονα :
—«Πώς λεγόταν τό παιδί τών Ντεροΰ, έκεϊνο πού έχασαν στον πόλεμο ;...» .
—«Ά νδ.» ψελλίζει ό Άλλέν, άλλα άμέσως μετανοιώνει καί πιο θυμωμένα 

τώρα ρωτά :
—«Πώς θέλετε νά ξέρω έγώ ;...».
—«Μά τό ξέρεις, φίλε—τό ξέρεις καλά. Γιατί λοιπόν δέν μοΰ τό λές ;...».
—«Άνδρέας...» λέει σιγά-σιγά ό μικρός, χαμηλώνοντας τό βλέμμα. Κι’ ύστερα 

ξαφνικά αρπάζει τό τρίτο σχέδιο (πάνω στο όποιο είχε σχηματίσει ένα μικρόν άν
θρωπο) τό τσαλακώνει καί τό πέτα στο πάτωμα...

"Ηρεμος πάντα ό γιατρός, σκύβει μέ άργές κινήσεις μαζεύει τό τσαλακωμένο 
χαρτί, τό ξεδιπλώνει καί τό κυττάζει μέ προσοχή...

'Ύστερα στρέφει κατά τον Ρομπέρ καί τού λέει κάπως έντονα.
—«Νάτο επιτέλους τό πορτραϊτο τού Άνδρέα. Αύτό παρίστανε τό κάδρο. 

»Καί τό κάδρο ήταν στο δωμάτιό σου. Καί δέν έφτανε μόνον αύτό. Είχες καί τούς 
»Ντεροΰ πού άπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ σοΰ μιλούσαν ολοένα γ ι’ αύτόν. "Οταν 
«έκανες καμμιά άταξία σοΰ έλεγαν : «Αύτό δέν θά τό έκανε ποτέ ό ’Ανδρέας...». 
»Κι’ άλλοτε πάλι μονολογούσαν : «"Αχ! Νάχαμε κοντά μας τον Άντρέα !» "Ολο ο 
»Άντρέας. ’Απ’ τά χαράματα μέχρι τό βράδυ. ’Αλήθεια δέν είναι ;...» .

Ό  Άλλέν Ρομπέρ έχει γίνει κατακόκκινος. Κι’ όμως προσποιείται ότι δέν 
τον ενδιαφέρει ή συζήτησις. Κυττάζει άλλού, ένώ ό γιατρός συνεχίζει μ’ έπιμονή :

—«Ό  Άνδρέας...'Ο Άνδρέας..."Ωχου πιά αύτός ! ! !  ’Αλλά γιά στάσου... 
» '0  Άνδρέας δέν ήταν πιά έκεϊ...’Εσύ ήσουν, μόνο, τό παιδί τού σπιτιού...».

'Ύστερα γίνεται σιωπή. Ό  Ρομπέρ έχει πάντα χαμηλωμένο τό κεφάλι, Ινώ 
ό γιατρός συνεχίζει :

—«Έ  ; Δέν έχω δίκηο ; ’Εσύ δέν ήσουν τό παιδί τού σπιτιού ; "Α ! Κατάλαβα. 
«Μαντεύω θά σοΰ είπαν δτι δέν ήσουν τό άληθινό τους παιδί...Καί πότε στο είπαν; 
»Γιά προσπάθησε νά θυμηθής...'Ύστερα άπό ένα καυγά στό είπαν ;...'Η  κυρία θύ- 
»μωσε ;...» .

—«"Οχι ! αυτός, ό άντρας της...» άπάντησε τό παιδί μέ βραχνή φωνή, ένώ τά 
χείλη του έτρεμαν...

(Συνεχίζεται)
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Μη ν ο λ ό γ ι ο
Ύπό κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ, Άρχιφύλακος

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Λέγεται καί «τρυγητής», γιατί στα ορεινά χωριά τρυγούν τά σταφύλια καί 
μέσα στον Σεπτέμβρη. Λέγεται ακόμα καί « Σ τ α υ ρ ό  ς» σέ πολλά μέρη, λόγω της 
έορτής του Τιμίου Σταυρού πού γιορτάζεται αυτόν τον μήνα.

Τον παληό καιρό ό χρόνος άρχιζε άπό τον Σεπτέμβρη. Καί σήμερα άκόμα, 
εξακολουθεί ό λαός μας νά σέβεται τήν ημέρα αυτή καί νά πηγαίνη στήν έκκλησιά 
γιά νά περάση καλό χειμώνα. ’Αλλά οί γεωργοί καί οί ποιμένες πολλών περιοχών 
της χώρας μας, λογαριάζουν άκόμα καί σήμερα την αρχή τοϋ χρόνου άπό τον Σεπτέμ
βρη. Έ τσι, ή πρώτη τοϋ «Σταυρού» είναι γ ι’ αυτούς Πρωτοχρονιά. Καί ή έκκλησιά 
μας δμως έχει σήμερα ως άρχή τού χρόνου τον Σεπτέμβρη. (’Αρχή της Ίνδίκτου).

** *
'Η Λαογραφική ποίησι παρουσιάζει τον Σεπτέμβρη ώς τον κατ’ έξοχήν μήνα 

τού πόνου, τού στοχασμού καί τής μελαγχολίας. Είναι ό μήνας πού φέρνει μιά τέ
λεια άλλαγή στη φύση, 6 μήνας πού διώχνει πίσω του τό καλοκαίρι γιά νά φέρη τό 
φθινόπωρο μέ δλα τά επακόλουθά του. Μαυρίζουν οί κορφές τών βουνών κι’ οί κάμποι 
παίρνουν ένα μουντό, νεκρικό χρώμα. ’Αρχίζει πρώτα ή άλλαγή τού σκηνικού άπό 
τον ούρανό, πού τον σκεπάζουν τά σύννεφα καί πού ό ήλιος τού δίνει ένα χρώμα γκρι- 
ζωπό. Τότε :

«Τ ’ άνεφελάκια τ’ ουρανού γίνονται κομματάκια, 
ρίχνουν νερό κάτω στή γή, δροσίζουν τά ρυάκια...»

Σιγά-σιγά, ή άλλαγή κατεβαίνει στις κορφές τών βουνών, πού σκεπάζονται 
άπό διάφανο στήν άρχή πέπλο ομίχλης. "Οσο προχωρεί ό μήνας, ή ομίχλη γίνεται 
πιο έντονη, μαυρίζει περισσότερο τις κορφές καί κατεβαίνει ώς τούς πρόποδες καί 
τούς κάμπους...’Αρχίζουν τά πρωτοβρόχια, ή «ευχή τού Θεού». Κι’ ή ψυχή τού λαού- 
μας πλημμυρίζει άπό χαρά, γιατί μέ τις πρώτες βροχές θά σπείρη καί τή νέα του 
έλπίδα.

Παράλληλα δμως άπό τή χαρά τού άγρότη μέ τά πρωτοβρόχια, βαδίζει καί 
ό πόνος, ή μελαγχολία. 'Ο πόνος έρχεται μέ τον άναπόφευκτο χωρισμό πού επιβάλει 
ό καιρός, μέ τήν άναχώρηση τού ξενητεμένου γιά τήν πολιτεία. "Οσο κι’ αν φαίνεται 
παράλογος τούτος ό πόνος γιά τήν εποχή μας, τήν εποχή τού έκμηδενισμοΰ τών 
άποστάσεων, ή πραγματικότης παραμένει πραγματικότης. Μιλάμε γιά τον ορεινό 
λαό, τό λαό τής υπαίθρου γενικά καί γ ι’ αύτουνοΰ τον πόνο συζητάμε. 'Ο ξενητεμέ- 
νος στήν πολιτεία πού άναχωρεϊ μέ τις πρώτες μέρες τού Σεπτέμβρη, άφήνει πίσω
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του τον προαιώνιο πόνο του χωρισμού, την πίκρα για τη διάταξη έκείνη τής ζωής 
πού άπαγορεύει τη ζήση δλων των άγαπημένων προσώπων μαζί. Αυτήν την πίκρα, 
αύτόν τον πόνο τραγούδησε ό λαός μας, καί αύτόν τύ σπαραγμό άποθανάτισε ό 
Αροσίνης, ό Βιζυηνος καί τόσοι άλλοι ποιηταί μας, έχοντας προ πάντων ύπ’ δψιν 
τους το χωρισμό του φθινοπώρου :

«" Οσες γλυκάδες καί χαρές μας φέρνει πάντα ό ερχομός 
τόσες πικράδες καί χολές, άφήνει ό μαύρος χωρισμός...»

Τον πόνο καί την πίκρα τού χωρισμού, ακολουθεί ή μελαγχολία. Μελαγχολία 
-γιά τό χωρισμό των ανθρώπων, μελαγχολία για τα κοπάδια των διαβατάρηκων που
λιών πού φεύγουν προς τα νότια...

«Φεύγεις έσύ πουλάκι μου καί μένα πού μ’ άφήνεις ; 
κρυγιό νεράκι θά γενώ, στη στράτα να μέ πίνης».

Μελαγχολία καί για την άλλαγή τού σκηνικού. Τα πρώτα κίτρινα φύλλα τού 
Σεπτέμβρη, μαζί μέ τις πρώτες βροχές τών ορεινών περιοχών, δημιουργούν στον 

ποιητή άγροτικό μας ηρώα τό αίσθημα τής μελαγχολίας, μιας μελαγχολίας πού θά 
χρειάζονταν χιλιάδες στίχοι καί πεζοτράγουδα άναρίθμητα γιά νά δοθή σ’ δλη της 
τήν έκταση...

Τον πόνο καί τή μελαγχολία άκολουθεΐ άδυσώπητο τό τρίτο συστατικό πού 
•άνέφερα : Ό  σ τ ο χ α σ μ ό ς .  Λένε δτι ό στοχασμός είναι νόθο συναίσθημα, δτι 
είναι συναίσθημα πού άποτελεΐται άπό άναπόληση τών περασμένων καί άπό φαντα
σία γιά τό μέλλον...Θά φανούμε πολύ άδικοι, αν δώσουμε στο στοχασμό τού υπαί
θριου λαού μας άλλη έννοια άπό τήν πραγματική του, άλλη έννοια άπό έκείνη πού ό 
Σεπτέμβρης δημιουργεί έντονώτερα στήν ψυχή τού λαού άπό κάθε άλλον μήνα τού 
Λ α ο γ ρ α φ ι κ ο ΰ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Μ η ν ο λ ο γ ί ο υ .

*
*  *

Κύριο εξωτερικό χαρακτηριστικό τού μηνός αύτοΰ, είναι ή άρχή τής σποράς 
προς τό τέλος τού Σεπτέμβρη. Σπανίζει ή περίπτωσι τού νά μή γίνεται άρχή τής 
σποράς άπό τον Σεπτέμβρη, κι’ αύτό θεωρείται κακό άπ’ τό λαό μας γιά τήν τύχη 
τών σιτηρών. Τούτο συμβαίνει δταν τό καλοκαίρι παρατείνεται καί τά πρωτοβρόχια, 
πράγμα πολ.ύ σπάνιο, άρχίζουν άπό τον Όκτώβρη. Επειδή δμως ή σπορά γενικεύ
εται τον Όκτώβρη, θ’ άφήσουμε τις προλήψεις καί τά παρατηρήματα πού σχετί
ζονται μ’ αύτήν, γιά τον άλλο μήνα.

Θ’ άσχοληθοΰμε έδώ μέ μερικά προμηνύματα άλλαγής τού καιρού, πού ό λαός 
μας παρατηρεί αύτόν τον μήνα. 'Υπάρχουν χιλιάδες σημάδια άλλαγής τού καιρού, 
τά όποια ό λαός μας παρατηρεί εν δψει τής σποράς, τών χειμαδιών καί γενικά τής 
προετοιμασίας του γιά τήν ύποδοχή τού χειμώνα. Θά τ’ άφήσουμε δμως γιά άλλη 
εύκαιρία, άφοΰ μνημονευθοΰν έδώ ελάχιστα, γιατί ελάχιστος είναι κι’ ό χώρος τού 
περιοδικού μας.

Πρώτα-πρώτα τά φυσικά φαινόμενα :
"Οταν φανούν σύννεφα άπό τά νότια βουνά, προμηνύουν γιά τούς γεωργούς 

καί τούς τσοπάνηδες βροχή. Λένε τέτε οί χωρικοί μας σκεπτικοί :
«Τά νότια β’νά φουρτουθήκαν. Ού κιρός τά μτζούρουσι...»

’Άλλο φυσικό προμήνυμα βροχής είναι ή θάλασσα, δταν τό κύμα έρχεται 
άπό τά νότια προς τό βορρά. Τότε, ή νοτιασμένη θάλασσα — κατά τούς νησιώτες— 
θά φέρη οπωσδήποτε βροχή.

Έκτος άπό τά φυσικά φαινόμενα, ό λαός μας παρατηρεί καί τις εκδηλώσεις 
τού ζωϊκοΰ κόσμου, γιά νά βγάλη τά συμπεράσματα γιά τον καιρό.

Στή Μύκονο καί τις Σπέτσες, τά Ψαρά, τήν "Υδρα καί τή Σάμο άπό τά νησιά,
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αλλά καί σ’ δλη τή Ρούμελη καί τούς κάμπους τοϋ Μωρηά, αναμφισβήτητο σημάδι 
αλλαγής τοϋ καιρού αποτελεί τό πέταγμα της κάργιας. Τά στακτόμαυρα αύτά 
πουλιά, δταν πετοΰνε χαμηλά, πάνω απ’ τά σπίτια, θά πιάση βροχή. Μπορεί δμως 
καί νάρθη άνεμος δυνατός. Γι’ αύτό ό λαός παρατηρεί :

«Κόρακας στού χαμηλό ; 
ή άγέρας ή νιρό...»

’Αλλά είναι καί οί γλάροι. Αυτοί, δταν πετοΰνε άπό την θάλασσα προς τή 
στεριά, θάχουμε πρωτοβρόχια καί φουρτούνες. 'Όταν πάλι μαζεύονται πολλοί γλά
ροι πάνω σέ ήρεμη θάλασσα, αύτό είναι σημάδι γιά τούς ναυτικούς μας δτι έ'ρχεται 
βροχή καί τρικυμία.

Στή Μυτιλήνη, τή Χιό καί τά Δωδεκάνησα, πιστεύουν πώς, δταν έ'ρχεται 
άπό τή θάλασσα μυρωδιά καρπουζιού, είναι σημάδι άδιαφιλονείκητο πώς θά αρχί
σουν τά πρωτοβρόχια.

Οί τσοπάνηδες καί οί γεωργοί τοϋ Παρνασσού καί γενικά δλης της Ρούμελης, 
της ’Ηπείρου καί της Πελοποννήσου, πιστεύουν δτι τά πρωτοβρόχια έρχονται μόλις 
τά πρώτα κοπάδια χελιδονιών αρχίσουν νά φεύγουν προς τά νότια. Αύτο κατά κα
νόνα συμβαίνει τις πρώτες ημέρες πού άκολουθοΰν τή γιορτή τοϋ Σταυρού. ’Αρχί
ζουν τότε νά ετοιμάζουν τά γεωργικά εργαλεία, γιατί μέ τις πρώτες βροχές θά 
σπείρουν «τά σανά», ήτοι τούς βίκους, τά κριθάρια, τίς βρώμες κ.λ.π.

"Ας δοΰμε τώρα καί μερικές άλλες άσχολίες τοϋ λαοΰ μας κατά τον μήνα αυτόν.
** *

Έκτος άπο τον τρύγο στις ορεινές περιοχές, καί τήν άρχή της σποράς προς 
τέ τέλος τοϋ μηνός, ό λαός μας άσχολεΐται καί μέ το μπόλιασμα τών δένδρων. Μπο
λιάζεται ή «άγορτσιά» σέ άχλαδιά καί αύτο αποτελεί άληθινή ιεροτελεστία. Γιά νά 
πιάση το μπόλιασμα—στή Ρούμελη καί στή Κρήτη—πρέπει νά είσαι καθαρός άπο 
κάθε πλευρά. Πρέπει νά κάνης έλεημοσύνη τή μέρα πού θά μπολιάσης, πρέπει νά 
μή πας μέ ξένη γυναίκα, πρέπει νά μήν κακοκαρδιστης. ’Ακόμα πρέπει : Νά μήν 
είναι Τρίτη, γιατί το βλαστάρι θά ξεραθή μόλις βγάλει φύλλα. Νά μήν είναι «Πέφτη» 
γιατί θά πέση τήν ΐδια νύχτα το μπόλιο. Νά μήν είναι Παρασκευή, γιατί τήν Κυριακή 
θά μαραθή...’Απεναντίας, αν είναι Δευτέρα, τό βλαστάρι θά δευτερώση, αν είναι 
Τετάρτη, έχεις μερικές ελπίδες, κι’ αν είναι Σάββατο θά πιάση οπωσδήποτε. Κυρια
κή, δχι φυσικά....

Σοβαρή άσχολία τον Σεπτέμβρη είναι καί τό κυνήγι. Καί στο κυνήγι, δπως 
καί σ’ δλες τίς άλλες ενέργειες ό λαός μας έχει πολλά νά παρατηρήση. Στή Κρήτη 
λ.χ., στήν Εύβοια, στή Ρούμελη καί στή Θεσσαλία, οί κυνηγοί φοβούνται τό κακό 
μάτι. "Αν, δταν ξεκινήσουν γιά· κυνήγι, τούς δη άνθρωπος πού τό μάτι του θεωρείται 
βάσκανο, προτιμούν νά γυρίσουν πίσω καλλίτερα παρά νά πάνε, μή τούς συμβή 
κανένα κακό. Γιά ν’ άποφύγουν τό κακό συναπάντημα οί κυνηγοί μας, σοφίζονται 
χίλια δυο τεχνάσματα. Βγαίνουν π.χ. άπό τήν πίσω πόρτα τού σπιτιού, άφοΰ τούς 
δίνουν δστερα τά φυσεκλίκια καί τά δίκανα άπό τό παράθυρο ή κάποια κρυφή πόρτα. 
Λένε δτι πηγαίνουν στο καφενείο καί, τό στρίβουν καταλλήλως άπό κάποιο άπόμερο 
δρομάκι, χωρίς νά ποΰν τίποτα ούτε καί στούς άποκλειστικά δικούς των άκόμα. 
Γενικά, μεταχειρίζονται κάθε ψέμμα γιά νά παραπλανήσουν τούς άλλους καί νά 
πάνε άθέατοι στο κυνήγι. Τό πράγμα έχει καί εδώ τή λύση του : Σκέπτονται τήν 
«καζούρα» τών συγχωριανών καί φίλων δταν γυρίσουν χωρίς θήραμα καί γ ι’ αύτό 
μετέρχονται κάθε πονηριά, γιά νά μή μάθουν δτι πάνε γιά κυνήγι. "Ασχετα μ’ αύτό 
δμως, είναι καί τό κακό μάτι, δπως είπαμε.

Στήν Πελοπόννησο, καί ιδίως στή Λακωνία καί τήν Άργολιδοκορινθία, οί 
κυνηγοί, δταν ξεκινώντας δοΰν γάτα νά διασχίζη μπροστά τους κάθετα τό δρόμο,



5026 X. Σταμάτη

γυρίζουν πίσω. 'Η θέα τής γάτας θεωρείται άνείπωτο κακό γιά τούς Νεμρώδ. Στην 
’Ήπειρο καί στη Μακεδονία, αν ξεκινώντας, τούς γαυγίση σκύλος γυρίζουν πίσω 
καί καταστρέφουν μάλιστα τις «γιεμισιές» τους.

Γενικά ό λαός μας πιστεύει, δτι οί κυνηγοί είναι οί μεγαλύτεροι ψεύτες. ’Ά 
πειρα είναι τα πειράγματα πού κάνουν στούς κυνηγούς οί συγχωριανοί τους καί, 
άφθονα είναι τά...λεπτά πού διαθέτουν οί κυνηγοί μας γιά την άγορά θηραμάτων, 
δταν αποτυγχάνουν. ’Επί τό πλεΐστον οί κυνηγοί μας μεταβάλλονται σέ σύγχρονους 
βαρώνους Μινχάουζεν, δταν εκθειάζουν τούς κυνηγετικούς των άθλους. Τό πράγμα 
είναι πολύ διασκεδαστικό γιά τούς ’Αθηναίους, δταν άκοϋνε στούς διάφορους κυνη
γετικούς ομίλους τά παιδαριώδη ψέματα των ’Αθηναίων επίδοξων Νεμρώδ.

’Αναπόφευκτα ό λαός μας, συνεδύασε τό κυνήγι μέ τον έρωτα. Τραγούδησα 
καί σ’ αύτό τό σημείο, δπως καί άλλου, άνάλογα μέ τις εκδηλώσεις του. Στην Κρήτη, 
ό κυνηγός ντελη-κανής άναστέναξε:

«Πάντα μου μέ τον έρωντα έπήγαινα κυνήγι 
κι’ ώς κι’ αν έπέτα τό πουλί, δέν τώφηνα νά φύγη...».

Στη Ρούμελη πάλι, τραγούδησε ό λαός:
« ’Ανάθεμά σε κυνηγέ, πού σκότωσες τό ένα 
καί δέν τά σκότωσες τά δυό, νά πάνε ταιριασμένα...».

*
He He

Ά λλη χαρακτηριστική έκδήλωση τού μηνός αυτού, πλούσια σέ λαογραφικά 
στοιχεία, είναι ή καλλιέργεια τού βασιλικού. 'Ο βασιλικός, τον Σεπτέμβρη, λαβαίνει, 
ιερή μορφή καί τούτο γιατί χρησιμεύει γιά τό ράντισμα των σπιτιών την ήμέρα τού- 
Σταυρού. Μέ βασιλικό θά σκορπίσουν τον αγιασμό στά σπίτια αύτή τη μέρα, μέ βα
σιλικό θά ράνουν τον σπόρο γιά νά μη «ψηριάση», μέ βασιλικό θά ράνουν καί τά ζώα.

’Από την πρώτη τού Σεπτέμβρη, οί κοπέλλες στη Κρήτη καί στά νησιά, συνα
γωνίζονται ποιά θά παρουσιάση τον μεγαλύτερο καί πιο πυκνόφυλλο βασιλικό στην 
ύψωση τού Σταυρού, ποτίζοντας κάθε βράδυ τις γλάστρες μέ κρύο νερό. Γι’ αύτό ο 
λαός μας λέει:

«...Χατήρι τού βασιλικού, ποτίζεται κι’ ή γλάστρα...»
Καί υπονοεί εκείνους πού επωφελούνται άπό τήν καλωσύνη πού γίνεται σ’ 

άλλους.
Γιά νά μεγαλώση ό βασιλικός, πιστεύεται γενικά δτι συντελεί πολύ ή κοπριά 

τού γαϊδάρου (κόπρος τού δνου, αν προτιμάτε). Κι’ έδώ ό λαός μας θυμοσόφησε μέ τό· 
ρητό του:

«Βασιλικός καί καβαλίνα...»
Πού λέγεται δταν παρουσιάζωνται μεγάλες άντιθέσεις σέ δυό άνθρώπους, 

άλλά καί δταν βλέπουν δυό άχώριστους φίλους...
Καλλιεργούν τό βασιλικό τον μήνα αυτόν καί τραγουδούν τον έρωτα μαζί του. 

Τά κορίτσια τού Παρνασσού καί της Γκιώνας τραγουδούν:
- «Βασιλικέ πλατύφυλλε, μέ τά σαράντα φύλλα, 

σαράντα σ’ άγαπήσανε μά γώ πάλι σέ πήρα...».
Στη Μυτιλήνη τραγουδάνε τούτο τό δίστιχο :

«Βασιλικέ μου μη μαραίνεσαι, μήν καταλής τά κάλλη 
κ’ εμείς πού χωριστήκαμε, θ’ άνταμωθοΰμε πάλι...».

Στην Κρήτη, οί ντελη-κανήδες τον βάζουν στο αύτί τους καί κάνουν «περασιές» 
άπό τό σπίτι της καλής των, τραγουδώντας:

«Πλατύφυλλε βασιλικέ, άπ’ δλα τό Ρηγάτα, 
πρώτα μ’ άγάπες κι’ ήρχουσουν, έδά χάσες τη στράτα...».
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To εορτολόγιο τοϋ Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται πολύ πενιχρό. Δεν έχουμε άλλη 
γιορτή τον μήνα αυτόν, έκτος άπό τή γιορτή τής 'Υψώσεως τοϋ Τίμιου Σταυροΰ. 
Πενιχρά λοιπόν είναι κατ’ άνάγκην καί τά λαογραφικά έορταστικά ήθη καί έθιμα 
που λαοΰ μας.

Πριν πάμε στή γιορτή της 'Υψώσεως τοϋ Σταυροΰ, θά σταθούμε γιά λίγο στήν 
■πρώτη τοϋ μηνός, στή γιορτή της « ’Αρχής τής Ίνδίκτου».

Γιά νά δής λοιπόν αν θά ζήσης ολόκληρο τό χρόνο, τό μεσάνυχτα τής 31ης 
Αύγούστου παίρνεις ένα καρύδι καί τό βάζεις στά κεραμίδια τοϋ σπιτιοΰ σου. Πηγαί
νεις νά κοιμηθής. Τό πρωί, τήν πρώτη τοϋ Σεπτέμβρη, σπάζεις τό καρύδι. ’Ά ν βγή 
ολόκληρο, θά είσαι γερός γιά δλο τό χρόνο, άν θρυματισθή τό περιεχόμενο, θά άρρω- 
στήσης... Κι’ άν τό καρύδι είναι κούφιο—κούφια ή ώρα—θά πεάνης... (Κρήτη— 
Μυτιλήνη—-Φωκίδα).

Πάμε τώρα στις δεκατέσσερις τοϋ μηνός, στήν ύψωση τοϋ Σταυροΰ. Τά μεσά
νυχτα τής παραμονής, οί δίκαιοι στήν Κρήτη, τό Μωρηά καί τή Ναυπακτία, βλέπουν 
τον ουρανό ν’ άνοίγη σε σχήμα Σταυροΰ. Αύτό όμως γίνεται πολύ γρήγορα, κι’ δτι 
ζητήσης, έκείνη τή στιγμή, γίνεται. Πρέπει γ ι’ αύτό νά τό ζητήσης γρήγορα-γρήγορα. 
Μιά φορά στήν Κρήτη, θέλησε ένας νά ζητήση χίλια φλουριά, μά δέν πρόφθασε νά πή 
παρά μόνο τή λέξη «χίλια». Τότε, στή στιγμή, τό σώμα του. γιόμισε άπό «άχείλια» 
(χείλη). Αύτό τό θυμάται καλά ό γέρο-Συντινάκης άπό κάποιο χωριό τοΰ Ρεθύμνου.

Τήν ήμέρα τοΰ Σταυροΰ, οί γυναίκες στά νησιά μας, άλλά σχεδόν καί σ’ δλη 
τήν Ελληνική "Υπαιθρο, παίρνουν άγιασμό άπό τις ’Εκκλησίες καί πιάνουν καινούρ
γιο προζύμι. Τή ζύμη τή ραντίζουν άγιασμό, μέ ένα κλωνί βασιλικό, καί τοΰτο γιά 
νά φουσκώση γρήγορα.

"Οταν μεταλάβης τοΰ Σταυροΰ—καί γιά νά μεταλάβης πρέπει νά νηστέψης άπό 
τήν πρώτη τοΰ μηνός—γιατρεύονται τά μάτια σου καί οί ρευματισμοί. (’Αργολίδα).

'Υπάρχουν κλέφτες πού λέγονται «Σταυροπάτες», διότι χαράζουν στήν πατούσα 
τους ένα Σταυρό. Οί κλέφτες αυτοί λοιπόν, πιάνονται, άν άποπειραθοΰν νά κλέψουν 
τήν ήμέρα τοΰ Σταυροΰ. (Δωρίδα—Παρνασσίδα—Περιοχή Χανίων Κρήτης καί Κα
τερίνη Μακεδονίας).

Τέλος, τή γιορτή τοΰ Σταυροΰ πού είναι «ήμέρα νηστείας παντοΰ τής ’Ορθο
δοξίας» (Μυτιλήνη), πρέπει:

«Γιά τοΰ Σταυροΰ τή χάρ’ 
μουδέ λάδ’ μουδέ ψάρ’...»  (Ρούμελη—Κρήτη).

(Προσεχώς ό ’ Οκτώβριος)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθη εις τον βαθμόν τοΰ 'Υπαρχιφύλακος ό έν μονίμω διαθεσιμότητι τελών 
άστυφύλαξ Παπαδόπουλος Έλισσαΐος.

—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι αστυφύλακες: Μακρης 
Δημήτριος, Νεροΰτσος Σπυρίδων, Θωμόπουλος ’Αθανάσιος, Πανουτσόπουλος 
Άργύριος, Καραπανάγος Θεοφάνης, Κάρμας ’Αναστάσιος.

—Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας οΐ κάτωθι ά- 
στυνομικοί υπάλληλοι: 'Υπαρχιφύλαξ Παππάς Δημήτριος καί άστυφύλακες Μπότης 
’Αθανάσιος καί ’Αγγελόπουλος ’Άγγελος.

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πειθαρ
χικού Συμβουλίου οί κάτωθι άστυφύλακες: Φραγκόπουλος Ί . καί Κουτράκης Γ.

*
jjc *

7ον ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τό 7ον Διεθνές Συνέδριον Ποινικού Δικαίου, όργανούμενον ύπό τής εν Παρι- 

σίοις έδρευούσης «Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου» (Association Interna
tionale de Droit penal) μέσω τοΰ έν Έλλάδι έθνικοΰ τμήματος τής «Ελληνικής 
Εταιρείας Ποινικού Δικαίου», θέλει συνέλθη έν Άθήναις την 26ην Σεπτεμβρίου μέχρι 
2 ’Οκτωβρίου 1957, προσκλήσει τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. Αί συνεδριάσεις θά 
γίνουν εις τάς αΐθούσας τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επι
στημών (οδός 28ης ’Οκτωβρίου (Πατησίων) άριθ. 76).

Τά συζητηθησόμενα θέματα, έπί τών οποίων έχουν ήδη ύποβληθή έγγραφοι 
προκαταρκτικαί έκθέσεις, καθώς καί γενικαί έπί ένος έκάστου θέματος εισηγήσεις, 
είναι τά εξής τέσσαρα:

1) 'Ο σύγχρονος προσανατολισμός τής έννοιας τοΰ αύτουργοΰ τοΰ έγκλή- 
ματος καί τής συμμετοχής εις τό έγκλημα.

2) Ό  έλεγχος τής διακριτικής έξουσίας τοΰ δικαστοΰ έν τή έπιμετρήσει τής 
ποινής καί τών μέτρων άσφαλείας. ’Εν τή έννοια τοΰ θέματος τούτου περιλαμβάνεται 
καί ζήτημα προστασίας τοΰ άτόμου.

3) Αίνομικαί, διοικητικαίκαί κοινωνικαί συνέπειαι τής ποινικής καταδίκης.
4) Τά έπί άεροσκαφών διαπραττόμενα έγκλήματα καί αί συνέπειαι αύτών.
Γενικοί είσηγηταί έχουν όρισθή: Τοΰ πρώτου θέματος ό 'Ισπανός Καθηγητής

κ. Jimenez de Asua, τοΰ δευτέρου θέματος ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
κ. Γάφος, τοΰ τρίτου θέματος ό Σουηδός Καθηγητής κ. Strahl καί τοΰ τετάρτου θέ
ματος ό Γερμανός καθηγητής κ. Meyer.

Έν Άθήναις συνεκροτήθη προ τριετίας, κατά πρότασιν τής «Ελληνικής Ε τα ι
ρείας Ποινικοΰ Δικαίου», υπό τοΰ κ. 'Υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης, ’Οργανωτική ’Ε
πιτροπή, άποτελεσθεΐσα έκ τών εξής μελών:

1) Χρίστου Γιώτη, τέως Έφέτου—Συγγραφέως, ώς προέδρου, 2) Χαρ. 
Τριανταφυλλίδη, Γεν. Διευθυντοΰ τοΰ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, ώς ’Αντιπροέ
δρου, 3) Άνδρ. Τούση, Άντεισαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου, ώς Γεν. Γραμματέως, 
4) Νικ. Βλάμη,'Γεν. Διευθυντοΰ τοΰ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, ώς Ταμίου, 5) 
Παν. Ήλιάδη, Άντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Πειραιώς, ώς άναπληρωτοΰ τοΰ 
Γεν. Γραμματέως, 6) Ίω . Βεργοπούλου, Διευθυντοΰ τοΰ 'Υπουργείου τής Δικαιο
σύνης, 7) Κωνστ. Γαρδίκα, Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 8) Ή λία 
Γάφου, Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 9) ’Αλίκης Γιωτοπούλου, δικη
γόρου παρά τώ Άρείω Π άγω, 10) Άθαν. Γκαζέτα, Άντεισαγγελέως Έφετών ’Α
θηνών, 11) Ίακ. Ζαγκαρόλα, 'Υφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου’Αθηνών, 12) Κωνστ. 
Ζαχαρή, Έφέτου ’Αθηνών, 13) Ίω . Ζησιάδη, Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, 14) Δημ. Καρανίκα, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
15) Παν. Κωνσταντινίδη, Είσαγγελέως Έφετών, 16) Γεωργ. Μαγκάκη, 'Υφηγητοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 17) Μενελ. Μπακατσούλα, 'Υφηγητοΰ τοΰ Πανεπι-
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στηρ,ίου Αθηνών, 18) Άριστείδου Μπαλτατζή, δικηγόρου παρά τώ Άρείω ΓΙάγω, 
19) Μαρίου Μπαμπάκου, ’Αντιπροέδρου τού Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών, 20) 
Πέτρου Παπαδάτου, δικηγόρου ’Αθηνών, 21) Άποστ. Παπαγεωργίου, δικηγόρου- 
παρά τώ Άρείω Πάγω, πρώην Γεν. Γραμματέως τοϋ 'Υπουργείου της Δικαιοσύνης 
καί 22) Τηλεμ. Φιλιππίδη, 'Υφηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ώς μελών. 
Διά δε τον χειρισμόν τών επειγόντων θεμάτων ώρίσθη δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ; 
της Δικαιοσύνης οκταμελής ’Εκτελεστική ’Επιτροπή έκ μελών της άνωτέρω ’Οργα
νωτικής ’Επιτροπής, τών έξης: 1)Χρ. Γιώτη, ώς προέδρου, 2) Άνδρ. Τούση, ώς Γεν. 
Γραμματέως, 3) Νικολ. Βλάμη, εις Ταμίου, 4) Μαρίου Μπαμπάκου, 5) Χαρ. Τριαν- 
ταφυλλίδη, 6) Ίω . Βεργοπούλου, 7) Ίακ. Ζαγκαρόλα καί 8) Παν. Ήλιάδη, ώς μελών.

Αί Έπιτροπαί αύται, έδρεύουσαι έν τώ 'Υπουργείω τής Δικαιοσύνης, συνελ- 
θοΰσαι είς πλείστας συνεδριάσεις, έμερίμνησαν διά τήν έντελεστέραν όργάνωσιν τοϋ 
Συνεδρίου τούτου, εις τό όποιον, κατά τήν σχετικήν προκήρυξιν δικαιούνται νά μετά- 
σχουν: 1) Τά μέλη τής Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 2) οί άντιπρόσωποι. 
τών Κυβερνήσεων, 3) τά μέλη τών Κοινοβουλίων, τών Συμβουλίων τής ’Επικρά
τειας ή άλλων άναλόγων θεσμών, 4) οί ’Ακαδημαϊκοί, 5) οί Δικαστικοί λειτουργοί, 
6) τό διδάσκον προσωπικόν τών Πανεπιστημίων, 7) οί δικηγόροι, οί εγγεγραμμένοι, 
είς τούς οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, 8) οί δημόσιοι λειτουργοί τών 'Υπουρ
γείων καί τής ’Αστυνομίας· επίσης οί κοινωνικοί έργάται, οί ειδικευμένοι εις τήν 
μεταχείρισιν τών εγκληματιών, 9) οί άντιπρόσωποι τών διεθνών ’Οργανισμών καί. 
τά μέλη ’Οργανώσεων, ένδιαφερομένων διά τάς ποινικάς καί έγκληματολογικάς Έ - 
πιστήμας, 10) αί συγγραφείς επιστημονικών έργων έν τώ πλαισίω τού Ποινικού Δι
καίου, 11) τά πρόσωπα τά άπ’ ευθείας προσκαλούμενα ύπό τού Διοικητικού Συμβου
λίου τής Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου ή ύπό τής ’Οργανωτικής Επιτροπής; 
καί 12) ώς άκροαταί, περιωρισμένος άριθμός φοιτητών τών Νομικών Σχολών.

"Εχει ήδη καταοτισθή προσωρινόν πρόγραμμα τού Συνεδρίου, περιλαμβάνον 
τάς ώρας τών συνεδριάσεων, καθώς καί τών γενησομένων δεξιώσεων, επισκέψεων 
εις σωφρονιστικά καταστήματα κλπ. Τό πρόγραμμα τούτο ένδέχεται νά ύποστή 
έλαφράς μόνον τροποποιήσεις κατά τάς παραμονάς τού Συνεδρίου.

Άρκεταί δηλώσεις συμμετοχής έχουν μέχρι τοΰδε περιέλθει εις τό Γραφείου 
τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής έξ όλων τών μερών τοϋ Κόσμου, εντεύθεν καί έκεϊθεν 
τού καλουμένου Παραπετάσματος. Τό δικαίωμα έγγραφής έκάστου συνέδρου έχει, 
όρισθή εις δραχμάς τριακοσίας εξήκοντα (360), παρέχον ευχέρειαν συμμετοχής είς 
τάς συζητήσεις, καθώς καί εις τάς δεξιώσεις καί λοιπάς έν γένει έκδηλώσεις. Διάφορον 
άλλαι λεπτομέρειαι άναγόμεναι εις τήν όργάνωσιν, είναι έν τώ κηταρτίζεσθαι.

. ** *
ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Είς τά Γραφεία μας έλήφθη έπιστολή άκροατρίας τών Ραδιοφωνικών ’Εκπο
μπών μας καί άναγνωστρίας τού Περιοδικού μας, τήν οποίαν δημοσιεύομεν ώς έχείΓ
« ’Αγαπητοί Κύριοι τοϋ Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής,

«Με τήν ψυχήν γεμάτη ένθουσιασμό καί άγάπη γιά τήν έκπομπήν σας, σάς 
«στέλνω καί έγώ τά ειλικρινή μου συγχαρητήρια. ’Ίσως αυτό πού θά σάς πώ νά τό 
«θεωρήσητε ύπερβολικό. Μά είναι όμως μιά μεγάλη άλήθεια. Θά ήθελα λοιπόν, να 
«ήταν μπορετό, νά σάς άκουγα κάθε μέρα, κάθε ώρα. Μά έπειδή αυτό είναι άδύνατο 
«μένω πάντα μέ τήν προσμονή τής Τετάρτης γιά ν’ άφήσω κάθε άλλη μου άσχολία. 
«καί νά παρακολουθήσω τό υπέροχο πρόγραμμά σας με τό διδακτικό άπόσπασμα 
»τοΰ ’Αστυνομικού 'Ημερολογίου σας.

«Το περιοδικό σας « ’Αστυνομικά Χρονικά» συμπληρώνει μιά μεγάλη προσδοκία
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» γιά τήν έξέλιξιν του μέλλοντος σας. Τό παρακολουθώ μ’ ενδιαφέρον μαζί μ’ άλλες 
»  συμμαθήτριές μου, καί ομολογώ δτι διαβάζοντάς το αισθανόμαστε σεβασμό, κατα- 
» νόησι καί άπέραντο θαυμασμό. Σεβασμό γιά τις διαλεκτές σελίδες του Διευθυντοΰ 
» σας κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, κατανόησι γιά τήν διδακτική ϋλη τοϋ κ. Σ. Πηλοΰ καί 
»  άπέραντο θαυμασμό γιά τις υπέροχες καί άνευ προηγουμένου νουβέλλες της διαλε- 
»  κτής συνεργάτιδός σας Νίνας Γεωργίου, τά όποια αποτελούν σταθμόν της λογοτε- 
» χνίας μας. Προς Θεοΰ δεν κάνω χρέη Κριτικού. 'Απλώς διατυπώνω τις εντυπώσεις 
»  καί τις γνώμες μου πάνω στο άψυχο τοϋτο χαρτί.

«Μέ σεβασμό καί έκτίμησι 
»καί μ’ ένα μεγάλο Μπράβο σας 

«Εΰσταθία Τεφαρίκη».
** *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής Εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
εξακολουθούν πάντα νά προκαλοΰν τον γενικό θαυμασμό καί τήν προτίμηση τοϋ κοι
νού, χάρις στήν καλή τους έπιμέλεια, τήν έπιτυχημένη ραδιοσκηνοθεσία τους, τά 
άψογα λογοτεχνικά τους κείμενα, τήν εκλεκτή μουσική τους υπόκρουση, τήν ποικιλία 
τών τραγουδιών τους, αλλά καί τό ζωντανό καί διδακτικό ένδιαφέρον άπό κοινω
νικής πλευράς.

Ή  λογοτεχνική εισαγωγή κάθε προγράμματος, πλαισιωμένη άπό απαλούς 
ρυθμούς, σχολιάζεται μέ άληθινό ενθουσιασμό, ένώ οί καθοδηγητικές υποδείξεις προς

στυνομίας, συγκινοΰν καί διδάσκουν τούς άκροατάς, τών οποίων ό κύκλος ολοένα 
αύξάνει.

*
Μέ τό ταγκό τών ρόδων, σέ μοντέρνα εκτέλεση τής όνομαστής ορχήστρας Μαν- 

τοβάνι, άνοιξε τό πρόγραμμα τής 7 /8/57, καί μέ σκίτσα άπ’ τή ζωή καί τήν Αύγου- 
-στιάτικη φύση. Ή  εκπομπή αύτή προκάλεσε ενθουσιώδη σχόλια καί άρεσε ξεχωριστά, 
γιατί ήταν άφιερωμένη στήν Παληά ’Αθήνα, μέ στιγμιότυπα άπό τήν τότε ζωή καί 
-6 μορφές καντάδες άπό τήν μαντολινάτα Τσιλίφη. Στο πρόγραμμα αυτό μετεδόθησαν 
ιστορικά άπό τήν εγκατάσταση τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν ’Αθήνα, καί άπόσπα- 
σμα τοϋ Άστυνομικοΰ 'Ημερολογίου γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό.

*
—Πανηγυρική, χαρούμενη, ευχάριστη ή εκπομπή τής 15/8/57 άφησε διαλε

χτές εντυπώσεις. ’Άνοιξε μέ χαρμόσυνα σήμαντρα καί εκκλησιαστικούς υμνους καί 
συνεχίστηκε μέ περιγραφή τής ιστορικής ’Επετείου τής βυθίσεως τής «ΕΛΛΗΣ» 
καί πατριωτικά θούρια. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν γιορτινά παληά, μον
τέρνα, λαϊκά καί δημοτικά τραγούδια, καθώς καί άπόσπασμα τοϋ 'Ημερολογίου τής 
’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Άρχ/κα Σπΰρο Πηλό, μέ βιενέζικη μουσική υπό
κρουση.

** *
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

Εις τό ύπ’ άριθ. 100 τεΰχος νά άντικατασταθοΰν οί αριθμοί τών παραγρά
φων 165, 166 καί 167 τής μελέτης «'Ο κόκκινος Δεκέμβρης», μέ τούς αριθμούς 
159, 160 καί 161.
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