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ΕΓΚΥΚΛΙ ΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

’Από τήν Οέσιν τον προϊστάμενον σας, εις την όποιαν με εταξεν ή εμπιστοσύνη 
τον Πρόεδρόν τής Κνβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή, άπενθύνω προς όλους υμάς οι 
όποιο ι φέρετε την τίμ ιαν στολήν τον ’Οργάνου ’Ασφαλείας—αδιακρίτως βαθμόν— 
τον πλέον θερμόν χαιρετισμόν.

Εις την πρώτην αυτήν μεθ’ υμών επαφήν, προ πάσης άλλης μερίμνης ή σκέ- 
ψεως, θεωρώ χρέος μου να άποτίσω  φόρον ευγνωμοσύνης προς τα  ηρω ικά τέκνα 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας, τα  όποια  διά τής προσφοράς τής νπερτάτης θυσίας—τής 
ζωής των—ήρμήνευσαν κατά  τον τελειότερον τρόπον τήν ουσίαν τοϋ προς τήν Πα
τρίδα καθήκοντος όλων τών τέκνων της, κατά τους άγώνας προς περιφρονρησιν τών 
ιδανικών τής ’Εθνικής κα ι Κοινωνικής ’Ελευθερίας. Συγχρόνως νά διαδηλώσω προς 
σας ότι ή Κυβέρνησις εκτιμούσα τήν σημασίαν τής άποστολ.ής σας, αλλά καί τάς 
άπαιτουμένας θυσίας προς έκπλήρωσίν της, θά στρέψη μέ στοργήν τό ενδιαφέρον 
της εις ό ,τ ι αφορά τήν ηθικήν κα ί υλικήν προαγωγήν σας.

Διατηρώ πάντοτε ζωηράς αναμνήσεις τοϋ πνεύματος εθνικής καί κοινωνικής 
ευθύνης τών στελεχών κα ί όλων τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί γνωρίζω  
καλώς τήν μορφωτικήν διάθεσιν κα ί τό προοδευτικόν πνεύμα των.

'Η  εγνωσμένη προσήλυταις τών Σωμάτων ’Ασφαλείας εις τό καθήκον έδραίω- 
σεν από μακροϋ ήδη χρόνου τήν εμπιστοσύνην τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ προς αυτά καί 
ένέπνευσεν τήν πεποίθησιν ότι ή πορεία τής Πατρίδος προς τά 'Ελληνοχριστιανικά 
πεπρωμένα της θά προστατευθή μέ π ίστ ιν  άπαρασάλευτον από πάσαν ύπουλων καί 
ανατρεπτικήν πρόθεσιν κα ί έκδήλωσιν τών εχθρών τής Πατρίδος.

’Αφ ετέρου εις τον εκπολιτιστικόν έν γένει τομέα, ε ίμ α ι πεπεισμένος ότι ό 
σεβασμός τής προσωπικότητος τοϋ πολίτου θ’ άναχθή εις άρθρον π ίστεως, έγγυώ- 
μενον τήν ίσοπολιτείαν καί στοργικήν μεταχείρισιν τών πολιτών κατά τήν εφαρμο
γήν τοϋ Νόμου.

'Υπό τάς δ ιαπ ιστώσεις αύτάς καλώ πάντας υμάς καθ’ όλην τήν κλίμακα τής 
'Ιεραρχίας εις πρόθυμον κα ί αρμονικήν συνεργασίαν μέ π ίστιν , άφοσίωσιν καί δρα
στηρ ιότητα  ηύξημένην κα ί έντονον.

’Ακούετε γνώριμον φωνήν ή οποία σάς καλεϊ όπως, από μέν τό άνεξάντλητον 
απόθεμα τής π ίστεως σας προς τά  ιδεώδη τής αποστολής σας—Ιδεώδη άρρήκτως 
συνδεόμενα μέ τά ιδανικά τοϋ πολιτ ισμού τον όποιον εξ έθρεψε τό πνεύμα τών προ
γόνων μας εις τον ιερόν χώρον τής Πατρίδος μας—αντλείτε περαιτέρω τήν Αγωνι
στικήν διάθεσιν προς έκπλ.ήρωσιν τοϋ καθήκοντος, από δέ τάς παραδόσεις σας τήν 
αλόγιστον κα ί άκλόνητον Απόφασιν νά ιστασθε σταθεροί δ ιώκτα ι τών εχθρών τής 
’Εθνικής κα ί Κοινωνικής ’Ασφαλείας.

Παραγγέλλω έν τή  διαχειρίσει τοϋ λειτουργήματος κα ί τών εξουσιών έκάστου 
βαθμοφόρου πλήρη απροσωποληψίαν, άμεροληψίαν καί Αντικειμενικότητα, μέ γνώ 
μονα μοναδικόν τήν προσωπικήν ικανότητα, τήν Αξίαν καί προσήλωσιν εις τό καθήκον 
τών υφισταμένων του, ώστε νά συνειδητοποιηθή χρηστή διοίκησις. Ταύτην θά προα- 
γάγω  καί επ ί τή  βάσει τών Αρχών αυτής θά εκτιμήσω  κα ί θά κρίνω τό έργον όλων τών 
συνεργατών μου.

'Ο ίδιος, από τής θέσεως τοϋ 'Υφυπουργού, θά ε ίμα ι συμπαραστάτης σας 
κα ί θά παρακολούθησα) μέ ζωηρόν ενδιαφέρον τόν δρόμον τοϋ καθήκοντος σας, καί 
θά προσπαθήσω έντόνως νά βελτιώσω τάς άνάγκας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
τών άνδρών αυτών.

Τό επ ’ έμοί, παρέχω τήν διαβεβαίωσιν ότι όλων σας ή θέσις—α'ι άνάγκαι 
κα ί ή Απόδοσις—θά έκτιμάτα ι έν παντί κα ί πάντοτε μέ κριτήρια Αντικειμενικά καί 
αύστηρώς υπηρεσιακά, θεμέλιον τών όποιων θά είνα ι ή Αναπτυσσομένη δραστηριότης 
ενός έκάστου προς Αντιμετώπισιν τών Αποστολών του υπό τό π ρ ίσμα  κα ί τό φώς 
τής σημερινής μεγάλης εθνικής κα ί κοινωνικής Αποστολ.ής σας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ
’Άρθρον τοϋ λόρδου SAMUEL δημοσιευθέν εις τήν έφημε-

----  ρίδα SUNDAY TIMES τοϋ Λονδίνου της 2-3-58, κατά μετά- —
φρασιν τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΚΩΝ /ΝΟΥ ΛΕΜΟΝΗ

« ’Επί τή συμπληρώσει, εφέτος, πεντηκονταετίας άπό τής ίδρύσεως 
» τώ ν δικαστηρίων ανηλίκων εις τήν 'Αγγλίαν, ή έβδομαδιαία έφημερίς 
»  τοϋ Λονδίνου S U  Ν DA Υ T IM E S ( « Κυριακάτικοι Τάϊμς» δπως είναι γνω- 
»  στή παρ 'ήμ ΐν) έδημοσίενσε τρία άρθρα επί τοϋ προβλήματος τής έγκλη- 
»  ματικότητος εν γένει καί Ιδιαιτέρως τής τώ ν ανηλίκων καί τών ληπτέων 
»  πρός άντιμετώπιαιν τής καταστάσεως μέτρων.

«Τ ά άρθρα βασίζονται, βεβαίως, επί τής έν 'Α γγλία  πραγματικής 
»  καταστάσεως. 'Επειδή, έν τούτοις, τό πρόβλημα τής εγκληματικότητος 
»  καί τώ ν ληπτέων πρός καταπολέμησίν της μέτρων είναι γενικόν καί με- 
»  ρικαί εκ τώ ν έκτιθεμένων απόψεων δεν στεροϋνται γενικωτέρου ενδια- 
» φέροντας, δεν θεωροϋμεν άσκοπον τήν έν μεταφράσει άναδημοσίευσιν 
»  τώ ν άρθρων τούτων».

** *
Συμπληροΰνται εφέτος πεντήκοντα έτη άπό της ίδρύσεως τών δικαστηρίων 

ανηλίκων καί της λήψεως καί άλλων σημαντικών μέτρων άφορώντων εις τούς άνη- 
λίκους έγκληματίας καί εις τήν πάλην κατά τοϋ εγκλήματος έν γένει. Κατά πόσον 
όμως αί μεταρρυθμίσεις έκεΐναι καί αί μεταγενέστεραι τροποποιήσεις έπέτυχον τοϋ 
σκοπού των; Κατόπιν πείρας ήμίσεος αΐώνος δυνάμεθα νά ειμεθα εύχαριστημένοι 
άπό τήν παρούσαν κατάστασιν ή είναι άναγκαΐαι νέαι προσπάθειαι; ’Εάν είναι άναγ- 
καΐαι νέαι προσπάθειαι ·πρός ποίαν κατεύθυνσιν πρέπει νά στραφούν;

Τον Δεκέμβριον 1905 άνέλαβε τήν άρχήν μία ισχυρά Κυβέρνησις. ’Εντός βρα
χέος χρονικού διαστήματος, διά μέτρων άποβλεπόντων εις εύρυτάτους σκοπούς, 
έτέθησαν τά θεμέλια έκείνου τό όποιον είναι σήμερον γνωστόν ώς Κοινωνική Πρό
νοια. Μεγαλυτέραν δμως δραστηριότητα έπέδειξε τό Ύπουργεΐον ’Εσωτερικών καί 
ιδίως, κατά τά πρώτα έτη, είς τον τομέα τών ποινικών μεταρρυθμίσεων.

'Ο Herbert Gladstone, 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών, είχε υπηρετήσει είς τό 
αύτό 'Υπουργεΐον δέκα έτη πριν ώς Υφυπουργός είς τήν Κυβέρησιν τοϋ πατρός του. 
'Ως πρόεδρος μιας έπιτροπης διά τήν μελέτην τών έλαττωμάτων τοϋ ίσχύοντος 
τότε σωφρονιστικοΰ συστήματος, είχεν είσηγηθή άξιόλογα μέτρα, έπανήλθε δέ είς 
το Ύπουργεΐον μέ τήν πρόθεσιν νά θέση είς έφαρμογήν όμοΰ μετ’ άλλων μεταρρυθ
μίσεων τοϋ ποινικοΰ νόμου καί τά μέτρα έκεΐνα. ΕΙχον τήν τύχην νά υπηρετήσω 
ώς Υφυπουργός του έπί τρία καί πλέον έτη.

Τό 1907 έτέθη έν ίσχύι ό νόμος ό θεσπίζων τό σύστημα τής «δοκιμασίας»
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(probation system) (1), ήκολούθησε τό 1908 ό υπό του Herbert Gladstone προ- 
ταθείς νόμος περί προλήψεως του εγκλήματος (prevention of crime b ill), διά τοϋ- 
οποίου έτέθησαν εις έφαρμογήν άφ’ ενός μέν τά ιδρύματα Borstal (2) καί άφ’ έτέ- 
ρου τό σύστημα της προληπτικής κρατήσεως των καθ’ έξιν καί των επικινδύνων 
εγκληματιών. Τό αύτό 'έτος είσήχθη, ύπ’ έμοϋ προταθείς, ό —ώς είναι εύρέως γνω
στός—νόμος περί άνηλίκων (children’s b ill). Άπετελεϊτο έξ 130 άρθρων, δι’ ών 
έπεξετείνετο καί ένισχύετο ό περί προστασίας των άνηλίκων υφιστάμενος νόμος. 
’Άρθρον του νόμου τούτου προέβλεψε την ίδρυσιν των δικαστηρίων άνηλίκων. Πε
ραιτέρω μεταρρυθμίσεις—τό 1933 καί τό 1948—ηύρυνον τάς διατάξεις καί τούς 
σκοπούς τοϋ νόμου.

** *
Οί κοινωνικοί μεταρρυθμισταί της Βικτωριανής εποχής έχώρουν άνευ 

άμφιβολιών ώς προς τά αίτια των εγκλημάτων καί τον τρόπον τής άντιμε- 
τωπίσεως τούτων. Ένόμιζον 8τι ή έγκληματικότης ήτο κατ’ ευθείαν άπόρροια. 
των ύφισταμένων τότε, συνεπεία τής βιομηχανικής έπαναστάσεως, τρομακτικών 
ορών διαβιώσεως τών κατωτέρων στρωμάτων τής κοινωνίας. Οί άποτελοΰντες τά. 
στρώματα ταΰτα (submerged tenth) εζων έν άπολύτω πενία- ήσαν συγκεντρω
μένοι εις βρωμεράς συνοικίας- εΐργάζοντο πολλάς ώρας ή συνήθως ήσαν άεργοι καί 
δεν έλάμβανον άποδοχάς- έκ τών σχολείων ελάχιστα άπεκόμιζον καί εις τήν έκκλη- 
σίαν σπανίως μετέβαινον εις τά οινοπνευματώδη ποτά εΰρισκον τήν μόνην παρη
γοριάν. Πάντα ταΰτα άπετέλουν γόνιμον έ'δαφος διά τήν βλάστησιν εγκληματιών. Οί 
πρωτόγονοι ποινικοί νόμοι τοϋ μεσαίωνος άντί καλυτερεύσεως έχειροτέρευον τήν 
κατάστασιν.

'Η θεραπεία τοϋ κακοΰ ήτο προφανής. Διά νά παρακωλυθή ή αύξησις τής έγ- 
κληματικότητος άπητεΐτο καλλιεργημένος καί μορφωμένος λαός, ζών εις άνεσιν καί 
άσφάλειαν καί ποινικός νόμος άποβλέπων εις τήν βελτίωσιν καί οχι εις τήν άντιτι- 
μωρίαν τών έγκληματιών.

Αί προ πεντηκονταετίας μεταρρυθμίσεις ύπό τό άνωτέρω πνεΰμα έγένοντο. 
Αδται, έν συνδυασμώ καί προς πολλά άλλα μέτρα καί, βραδύτερον, προς τά πρώτα 
μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον άποτελέσματα, έφάνησαν, εις τάς άρχάς του
λάχιστον, δτι ύπήρξαν έξαιρετικώς έπιτυχεΐς.

'Ο άριθμός τών εις τάς φυλακάς κρατουμένων ήρχισε μειούμενος σημαντικώς. 
Τοΰτο ώφείλετο κυρίως εις τάς μεγάλας ευκολίας αί όποΐαι παρεσχέθησαν εις τούς 
καταδίκους προς έκτισιν τών εις χρήμα ποινών, άλλά καί μερικώς εις τήν μείωσιν τής 
έγκληματικότητος. Εις τήν ’Αγγλίαν καί τήν Ούαλλίαν ό ημερήσιος μέσος δρος τών 
εις τάς φυλακάς κρατουμένων άπό 21.000 τό 1905 κατήλθεν εις 9.000 τό 1918. ’Εν
θυμούμαι δτι ήσθάνθημεν άφατον ίκανοποίησιν διά τό γεγονός δτι αί ήμίσεις τών 
φυλακών θά ήτο δυνατόν νά κλεισθοΰν.

'Ο άριθμός τών εις τάς φυλακάς κρατουμένων έκυμαίνετο εις τό αύτό περίπου 
έπίπεδον—μεταξύ 13.000 καί 9.000—μέχρι καί τοϋ 1939. Κατόπιν δμως, καί συ
νεχώς έκτοτε, ή κατάστασις έπεδεινώθη εις σημεΐον προκαλοΰν άπογοήτευσιν.

** *
Αί έτήσιαι έγκληματολογικαί στατιστικαί τής ’Αγγλίας καί τής Ούαλλίας, 

διά τά πλέον σοβαρά εγκλήματα, λαμβάνουν ώς βάσιν τό έτος 1948. Διά τούς άνη- 
λίκους έγκληματίας (8—20 έτών) ό άριθμός τών άρρένων καταδίκων ό όποιος ήτο 
46.000 τό 1938 άνήλθεν εις 49.000 τό 1956. Ό  άριθμός τών άρρένων καταδίκων

(1) Περί τοϋ συστήματος 8ρα Κ. Γαρδίκα «’Εγκληματολογία». Τόμος Γ'. 1955 σ.
419 έ.

(2) "Ορα σχετικώς Κ. Γαρδίκα έ.ά. σ. 694 έ.
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δλων των ήλικιών των καταδικασθέντων δι’ εγκλήματα βίας κατά προσώπων άνήλθεν 
άπό 1.355 εις 5.648. Των διά σεξουαλικά έγκλήματα άπό 2.229 εις 5.302 καί των 
διά ρήξεως δρασάντων άπό 10.672 εις 18.168. 'Ο συνολικός άριθμός των άρρένων 
καταδίκων δι’ όλα τά σοβαρά έγκλήματα άνήλθεν άπό 68.000 εις 102.000.

Οί άριθμοί των λοιπών εγκλημάτων είναι πολύ μεγαλύτεροι. 'Ο συνολικός 
άριθμός των τοιούτων έγκλημάτων εύρίσκετο ήδη, προ του πολέμου, είς τό ύψηλόν 
σημεϊον των 300.000 περίπου, άλλά τό 1951 ύπερέβη τό ήμισυ έκατομμύριον καί 
είναι άκόμη 480.000 περίπου κατ’ έτος. Όλιγώτερον φοβεραί είς άριθμούς, άλλά 
περισσότερον άπαίσιαι, είναι άτομικαί περιπτώσεις έγκλημάτων βαναυσότητος ή 
βιαιότητος.

Είς τάς Η. Π. ’Αμερικής έπικρατεϊ ώς έπί τό πλεϊστον ή ιδία κατάστασις. 
Ό  Montgomery Hyde, βουλευτής, έγραφε τελευταίως είς τήν «Sunday Times»... 
«κατά τά τελευταία δέκα έτη τά ύπό άνηλίκων διαπραττόμενα έγκλήματα έχουν αύ- 
ξηθή είς καταφανώς σημαντικόν βαθμόν. Πλέον τοϋ ένός έκατομμυρίου νεαροί είναι 
παραβάται τών νόμων είς την ’Αμερικήν... Κατά τό 1957 διεπράχθησαν 30 περίπου 
δολοφονίαι μόνον είς τήν Ν. 'Τόρκην ύπό άνηλίκων 10—19 έτών»...

Αί πλέον προηγμέναι χώραι τοϋ δυτικού κόσμου έπέτυχον κατά τά τελευταία 
έτη θαυμαστάς προόδους. Κατώρθωσαν νά περιστείλουν τήν πενίαν. Κατενίκησαν 
τούς λοιμούς καί τον λιμόν καί είς μεγάλον βαθμόν τάς άσθενείας. Κατέστειλαν τήν 
άγραμματωσύνην καί ηΰρυνον σημαντικώς τά όρια τής έπιστήμης. Μία δυναμική 
πνευματική κίνησις μάχεται τώρα διά νά κατανικήση τον πόλεμον. ’Αλλά, παρ’ ολα 
ταΰτα, ή προσπάθεια νά δαμασθή ή έγκληματικότης άποτυγχάνει.

'Η έν γένει κατάστασις τών πληθυσμών, ύπό πάσαν έποψιν έξεταζομένη, 
έχει άνέλθει. «Κατώτερα στρώματα» (submerged tenth) δεν ύπάρχουν πλέον. 
Ή  έγκληματικότης όμως συνεχίζεται.

Άναζητοΰντες θεραπείαν τοϋ κακοΰ στρεφόμεθα πρώτον προς τούς ειδικούς. 
’Ελπίζω ότι θά δυνηθοΰν ούτοι νά μάς εΐπουν ποίαν άντίδρασιν π.χ. άσκοΰν τά δι
καστήρια άνηλίκων έπί τής πατρικής έξουσίας, έάν ή συμπάθεια καί ή άγάπη φέρουν 
ή όχι καλύτερα άποτελέσματα άπό τήν αυστηρότητα καί έάν είναι δυνατή μείζων 
προστασία τοϋ φιλήσυχου καί νομοταγούς κοινοΰ έκ τής άγριότητος τών ληστών 
ή τών σεξουαλικώς διεστραμμένων, δεδομένου δτι ή νεαρά ήλικία τών δραστών δεν 
παρηγορεΐ τά θύματα διά τήν βλάβην τήν όποιαν ύπέστησαν.

Δεν έπιθυμώ νά έκφράσω έδώ ίδικάς μου άπόψεις, έπειδή δεν υπάρχει περισ
σότερον έπικίνδυνος συμβουλή άπό τήν παρεχομένην άπό ειδικόν μή συγχρονισμέ- 
νον. 'Οπωσδήποτε δμως τίθενται δύο μεγάλου ένδιαφέροντος ζητήματα, διά τά όποια 
τά γεγονότα είναι προφανή είς τον καθένα καί τά όποια γεννούν έρωτήματα δχι τε
χνικής φύσεως άλλά βασικών άρχών. ’Επί τών ζητημάτων τούτων παρακαλώ νά μοΰ 
έπιτραπή νά έπισύρω τήν προσοχήν.

'Η σύγχρονος έπιστήμη έπέτυχε κατά τό παρελθόν ήμισυ τού αίώνος μεγάλας 
άνακαλύψεις ώς προς τον τρόπον λειτουργίας τού άνθρωπίνου πνεύματος. 'Η ψυχο
λογία τού Freud καθώρισεν, έκτος τής συνειδήσεως, τήν ΰπα^ξιν άσυνειδήτου καί 
ύποσυνειδήτου πεδίων. Αί συνέπειαι τής άνακαλύψεως ταύτης έφάνησαν κατά πρώ
τον είς τήν Ιατρικήν, έπεξετάθησαν δέ κατόπιν είς τήν ’Ηθικήν, τήν Κοινωνιολογίαν 
καί τήν ’Εγκληματολογίαν.

Συγχρόνως οί έπιστήμονες άνεκάλυψαν τον έσωτερικόν μηχανισμόν τής κλη
ρονομικότητας καί τάς έπικοατούσας ή έξαφανιζομένας «ποιότητας» τών χρωματο
σωμάτων. Ό  συνήθης άνθρωπος έχει έξοικειωθή προς τάς ιδέας ταύτας. Νέαι λέξεις 
είσάγονται καθημερινώς είς τό λεξιλόγιον. "Ολα ταΰτα έπιδροΰν βεβαίως έπί τών άπό- 
ψεών μας διά τάς άνθρωπίνας σχέσεις.

'Η πραγματικότης τής έλευθερίας τής βουλήσεως, άμφισβητηθεΐσα πολλάκις
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ύπό των φιλοσόφων, είναι τώρα περισσότερον έδραιωμένη. Οί μεταρρυθμισταί 
όμως του ποινικού νόμου, ύποστηρίζοντες δτι ή προσωπική εύθύνη είναι θέμα έπι- 
δεχόμενον συζητήσεις, έπιζητοΰν να καταστήσουν τον εγκληματίαν συμπαθή εις τήν 
κοινήν γνώμην διά της έπί μάλλον και μάλλον μειώσεως των προβλεπομένων ποινών 
καί της άντιστοίχου έπιδείξεως εύσπλαχνίας. Μερικοί θά ήθελον άκόμη νά πιστεύ- 
σωμεν δτι, τώρα τουλάχιστον, έλευθέρα βούλησις δεν υπάρχει- δτι ό άνθρωπος είναι 
δ,τι έκ κληρονομικότητος έγένετο- καί δτι εΐναι τό περιβάλλον τδ όποιον, άπδ της 
παιδικής ήλικίας, διαμορφοϋν τδν χαρακτήρα καί τάς συνήθειας καί δημιουργούν τό 
υποσυνείδητον, άποφασίζει περί των ενεργειών του άτόμου.

"Οταν όμιλοΰμεν περί προσωπικής ευθύνης θεωρούμεθα, υπό τούτων, δτι 
είμεθα άπολύτως άκατατόπιστοι. "Επαινος καί ψόγος, αμοιβή καί τιμωρία δέν είναι 
πλέον τής «μόδας». Κάθε σφάλμα, κάθε φαυλότης, άκόμη καί κάθε έγκλημα, άντι- 
μετωπίζονται μέ εύρύτητα πνεύματος άνοχής καί συμπάθειας. Tous comprendre 
c’est tous pardonneur όπως λέγουν οί Γάλλοι.

** *
Έ κ πλειόνων τής μιας βάσεων δυνάμεθα νά έξετάσωμεν τό πρόβλημα τής έγ- 

κληματικότητος. Τά συμπεράσματα όμως τής ψυχολογίας του Freud δέν εΐναι μία 
έκ τούτων, διότι βασίζονται έπί πλάνης- έκ του δτι τό υποσυνείδητον έχει μεγάλην 
σπουδαιότητα δέν έπεται δτι ή συνείδησις εΐναι άνευ ένδιαφέροντος.

Δυνάμεθα νά ίδωμεν έκ τής καθημερινής πείρας δτι πολλάκις είς τον νουν τοϋ 
άνθρώπου διεξάγεται πάλη μεταξύ συνειδήσεως καί υποσυνειδήτου. Τοϋτο καθί
σταται κυρίως άντιληπτόν όταν άφ’ ενός μέν έπιθυμοΰμεν διακαώς τήν έπιχείρησιν 
μιας πράξεως, άφ’ ετέρου δέ αίσθανόμεθα, συγχρόνως, δτι δέν πρέπει αΰτη νά γίνη. 
Εΐναι δυνατόν τότε νά άποφασίσωμεν ούτως ή άλλως. Τό αύτό δυνάμεθα νά άντι- 
ληφθώμεν καί έπί άλλων προσώπων, ώς π.χ. δταν κάποιος μανιώδης καπνιστής ή 
δυνατός πότης άγωνίζεται—έπιτυχώς ή μή—νά άπαλλαγή τοϋ πάθους του. Περίπου 
δμοια δυνάμεθα νά εΐπωμεν καί διά τήν κληρονομικήν καταβολήν. ’Εκτός τών παρα- 
φρόνων καί τών ύπολελειμμένων πνευματικώς, έκαστος έξ ήμών, έκτός τής συνθέ- 
σεως τήν οποίαν άπέκτησεν έκ τών γεννητόρων του, έχει κληρονομήσει δχι μόνον 
τάσεις, αλλά καί ικανότητα άντιστάσεως προς ταύτας, δηλ. μίαν δύναμιν έπιλογής.

'Η συνειδητή σκέψις εΐναι εις έπί πλέον παράγων- ή προσωπική βούλησις 
έχει τήν άνεξαρτησίαν της. "Αν καί προσδιορίζωνται άπό τήν κληρονομικότητα καί 
τό περιβάλλον, έν τούτοις δέν εΐναι άπλώςκαί μόνον μίαπροκαθωρισμένη άναγκαιότης.

Ό  κανονικός άνθρωπος αισθάνεται εαυτόν υπεύθυνον διά τάς πράξεις του καί 
άποδέχεται τήν σχετικήν εύθύνην, ή δέ κοινωνία τής οποίας άποτελεΐ μέλοε έπι- 
κροτεΐ τήν άποψιν ταύτην. Εΐναι άλλως τε ορθόν νά γίνεται ούτω, διότι υπό άλλας 
συνθήκας δέν θά κατώρθωναν οί άνθρωποι νά συζήσουν εις πολιτισμένας κοινωνίας.

** *
"Ερχομαι τώρα εις τό δεύτερον σημεΐον. Εΐναι βεβαίως σημαντικόν καί χρήζει 

εύρυτάτης μελέτης τό ζήτημα τής μεταχειρίσεως τών έγκληματιών υπό τών νομο- 
θετούντων, τών άρχών, τών δικαστών κλπ., άλλ’ υπάρχει καί θέμα άκόμη μεγαλυ- 
τέρου ένδιαφέροντος. Εΐναι, ΐσως, πέραν τών δυνατοτήτων ήμών ή πρόληψις τής 
διαπράξεως έγκλημάτων, άλλ’ οπωσδήποτε τοϋτο, ή πρόληψις δηλ. τής έμφανί- 
σεως έγκληματιών καί ή άπαλλαγή άπό τό έγκλημα, εΐναι τό σημαντικώτερον ζή
τημα καί δχι ή μεταχείρισις τών έγκληματιών. Πρέπει νά έρευνήσωμεν διά τάς 
αιτίας, νά άναζητήσωμεν τήν άσθένειαν καί δχι άπλώς νά θεραπεύωμεν τά συμπτώ
ματα ταύτης. Θά άντιληφθώμεν τότε δτι ή έπίμονος έμφάνισις τοϋ έγκλήματος 
καί αΐ αύξομειώσεις του εΐναι εις τήν πραγματικότητα έν σύμπτωμα—έν μεταξύ 
τών πολλών—τής σοβαρας άσθενείας έκ τής οποίας πάσχει ή σύγχρονος κοινωνία.
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Οί πάντες σήμερον παρατηροΰσι: χαλάρωσιν εις τάς σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων 
υπονόμευσιν της οικογένειας, του άρχαιοτάτου καί βασικωτάτου των άνθρωπίνων 
δημιουργημάτων συνάψεις γάμων ελαφρά τή καρδία καί ευκολίαν διαζυγίων οικο
γένειας έν διαλύσει καί τέκνα δυστυχή καί απειθάρχητα- καταρράκωσιν δλων των

τέλος 
πλέον

λαμπρά κατορθώματα της άνθρωπίνης εύφυίας, έχει έπίσης καί το στίγμα δύο άνη- 
λεών παγκοσμίων πολέμων καί τον φόβον ένος τρίτου άκόμη τρομερωτέρου.

Εύρισκόμεθα διανοητικώς καί πνευματικώς έν συγχύσει καί έπιζητοΰμεν 
τάς εύκολους λύσεις. Ή  κοινωνία γνωρίζει ότι είναι ασθενής, άλλά δεν έχει άκόμη 
διαγνώσει την φύσιν της άσθενείας της. Ευτυχώς είναι άκόμη εις θέσιν νά άντιλαμ- 
βάνεται δτι άσθενεΐ. Ή  κατάπτωσις των ήθικών κριτηρίων είναι δυστυχώς λίαν 
διαδεδομένη.

Αί αίτίαι είναι γνωσταί. Εις έν άρθρον ώς τό παρόν δεν δύναται νά θιγή βε
βαίως ούτε το κράσπεδον αυτών ή τών ληπτέων θεραπευτικών μέτρων. Είναι άναγ- 
καΐον δμως νά λεχθή τούτο- πρέπει ή ιδία ή κοινωνία νά άναλάβη τήν μερίδα της 
εύθύνης της διά τήν χαλάρωσιν του ήθικοϋ νόμου. Εις το ερώτημα «ποιος πρέπει 
νά κατηγορηθή, ό έγκληματίας ή ή κοινωνία» ή άπάντησις πρέπει νά είναι: «άμφό- 
τεροι».

Ό  ηθικός κώδιξ έκάστου έθνους έξαρτάται έκάστοτε, ώς προς το περιεχό- 
μενον καί τήν έφαρμογήν του, έν τινι μέν μέτρω έκ του ποινικού κώδικος της πολι
τείας, είς μεγαλύτερον δέ βαθμόν άπο τήν έν γένει κοινωνικήν άτμόσφαιραν. Ή  προ- 
σωπικότης άσκεΐ τήν έπίδρασίν της διά της αυτοπειθαρχίας καί ή κοινωνία τήν οδι
κήν της άφ’ ένος μέν διά τοϋ άδεξίου δπλου της, τοϋ ποινικού νόμου καί άφ’ έτέρου 
διά της λεπτής καί περισσότερον, πολλάκις, αποτελεσματικής κοινής γνώμης. Οΰτω 
έκτος τών θεμάτων τών δικαστηρίων άνηλίκων, τής «δοκιμασίας», τών ιδρυμάτων 
Borstal, τής ψυχιατρικής μεταχειρίσεως κλπ. πρέπει νά λαμβάνωμεν ύπ’ δψιν, 
έστω καί όλιγώτερον, τήν κοινωνικήν άτμόσφαιραν. Διότι πώς δύνανται νά άναπτυ- 
χθοϋν υγιείς ηθικώς, ό παϊς, ό νεανίας, ό έφηβος, δταν ή ατμόσφαιρα τήν οποίαν 
άναπνέουν είναι μολυσμένη;

Τοΰτο οδηγεί είς το έρώτημα, έάν οί άπαρτίζοντες τήν κοινωνικήν άτμο- 
σφαιραν παράγοντες—οικογενειακή έπίδρασις, καθημεριναί έπαφαί, έφημερίδες, 
βιβλία, ραδιόφωνον, τηλεόρασις, κινηματογράφος, θέατρον καί τέχναι γενικώς—, 
ώς είναι σήμερον, ύπάρχη πιθανότης νά φέρουν ήθικήν υγείαν είς τάς μελλούσας 
γενεάς. Τοΰτο είναι ζήτημα το όποιον τίθεται δι’ έκαστον έξ ήμών. Τό κοινωνικόν 
κλίμα καθορίζεται από τήν κοινήν γνώμην καί κοινόν είμεθα δλοι ήμεΐς.

(Ε ίς τό πρόσεχες «ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ» 
υπό I . Watson, Προέδρου Δικαστηρίων ’Ανηλίκων άπο τοϋ 1935)

έθνών είς τον βιομηχανικόν τομέα άπο τήν ταξικήν πάλην είς παγκόσμιον 
κλίμακα, ό αιών ό όποιος έχει τήν δόξαν τής έπιτεύξεως μερικών άπο τά
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ΠΕΡΙ ΚΕΡΑΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΥΝΟΠΛΗΞΙΩΝ*
'Υπό του τ. Καθηγητοϋ της Ίατροδι- 
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1. Α ίτια  κεραιη·οϋ.
2. Λαογραφία.
3. ’Αποτελέσματα κεραυνόν.
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6. Έ ξέτασις σώματος κεραννοπλ.ήκτου.
7. Νεκροτομία κεραυνόπληκτου.
8. Συμπτωματολογία.
9. Μηχανισμός θανάτου.

10. Λ ιάγνωσις κεραννοπλ.ηξίας.
11. Θεραπεία κεραυνόπληκτων.
12. Προφνλαξις.

*
*  *

Ούχί σπανίως επέρχονται κοσμικά φαινόμενα, τρομακτικής διά τον άνθρωπον 
έντυπώσεως, έκβιάζοντα αυτόν νά συναισθανθή τήν μηδαμινότητά του και έκών ή 
άκων νά δεχθή ύπερτέραν τινά δύναμιν, διέπουσαν τά του κόσμου. Τοιαΰτα κοσμικά 
φαινόμενα είναι πολλά, περιοριζόμεθα άναφέροντες μόνον τούς σεισμούς, τούς τυ
φώνας, τάς τρικυμίας, τάς πλημμύρας, τάς καταιγίδας καί τούς κεραυνούς. Έ ν τώ 
παρόντι άρθρω θέλομεν άσχοληθή μόνον περί των κεραυνών. ’Αποτελούν ούτοι σύ- 
νηθες φαινόμενον, άπολαυστικόν καί έκφοβιστικόν, έστω καί αν μακράν τού θεατού 
γίνονται. Εις τό φαινόμενον τού κεραυνού διακρίνονται τρία τινά : 1) Ή  αστραπή,
2) ή βροντή καί 3) τά άποτελέσματα της ήλεκτρικής έκκενώσεως. Τό σύνολον τού
των καλείται ύπό τού λαού άστροπελέκι.

1. Αίτια κεραυνού.
'Ο κεραυνός έν τη πραγματικότήτι είναι ηλεκτρική έκκένωσις προερχομένη 

έκ τής διαφοράς φορτίσεως μεταξύ νεφών καί γης. Είναι γνωστόν δτι αν σώμά τι 
θετικώς ήλεκτρισμένον έλθη εις άρμόζουσαν άπόστασιν προς έτερόν τι σώμα άρνη- 
τικώς ήλεκτρισμένον, θά έκπηδήση άπό τού θετικώς ήλεκτρισμένου σώματος προς 
τό άρνητικώς, σπινθήρ φωτεινός μεγάλης θερμότητος. ’Εκ τής φυσικής γνωρί- 
ζομεν οτι έν τή άτμοσφαίρα υπάρχει μεγάλη ποσότης ήλεκτρισμοΰ, ευρισκομένου έν 
συμπυκνώσει έντός τών νεφών. Παράγεται δέ ό ήλεκτρισμός οδτος κατά τήν έξά- 
τμισιν ύδατος θαλασσών, λιμνών, άπό τήν ύπεριώδη άκτινοβολίαν τού ήλιου, τάς 
καθοδικάς άκτϊνας κλπ., καί συμπυκνούται κατόπιν έν τή άτμοσφαίρα. ’Εάν συμπε- 
πυκνωμένα καί λίαν μεστά ηλεκτρισμού νέφη πλησιάσουν τήν έπιφάνειαν τής γής, 
έχουσαν εις τά στρώματα αύτής άντίθετον ήλεκτρισμόν, έκπηδα άπό τούτου ήλεκτρι- 
κός σπινθήρ, σημαίνων τήν κίνησιν ήλεκτρισμού έκ τού νέφους πρός τήν γήν. 'Ως 
είπομεν δέ, ό σπινθήρ ούτος άποτελεΐ τον κεραυνόν. "Εκαστος κεραυνός ένέχει τερα- 
στίαν ηλεκτρικήν δύναμιν, διάφορον βεβαίως άπό τού ενός πρός τον άλλον, τερα- 
στίαν δμως πάντοτε, άνερχομένην κατά υπολογισμούς εις πολλάς χιλιάδας ’Αμπέρ.

' Η φωτεινότης τού κεραυνού, ως ήλεκτρικοΰ σπινθήρος, άποτελεΐ τήν άστρα- 
πήν. Προέρχεται αύτη έκ τού δτι ό ήλεκτρικός σπινθήρ—κεραυνός, προκαλών με- 
γίστην θερμότητα, άναφλέγει τά έν τή άτμοσφαίρα αέρια ώς καί κονιορτώδη σώ
ματα καί καθιστά τήν άνάφλεξιν ορατήν. Είναι δέ ή οπτική έντασις τής άστραπής 
έκτυφλωτική, ιδίως διά τούς πλησίον τής έκρήξεως κεραυνού ευρισκομένους. 'Η διά

* Άνατύπωσις έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 66—67 τεύχους τοϋ Π.Ι.Σ. Μαρτίου—’Απριλίου 1958_
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τής ατμόσφαιρας διαδρομή του κεραυνοϋ δεν ένεργεΐται κατ’ εύθεΐαν γραμμήν, 
άλλα κατά τεθλασμένην, δι’ δ καί ή άστραπή έπιφαίνεται διαγράφουσα πορείαν 
μαιανδροειδή. 'Η άστραπή έπιφαίνεται άμέσως εις τούς οφθαλμούς τοϋ θεατού άμα 
τώ σχηματισμώ του κεραυνού, τούτο δέ διότι ώς γνωστόν, τό φως διατρέχει τό διάστη
μα μετά καταπληκτικής ταχύτητος ΰπολογιζομένης εις 300.000.000 μέτρα κατά 1". 
Όσονδήποτε λοιπόν μακράν καί αν έκραγή ό κεραυνός, ή έκ τούτου λάμψις, δηλαδή 
ή άστραπή, γίνεται αύτοστιγμεί άντιληπτή υπό τού θεατού.

"Ετερόν τι φαινόμενον, όφειλόμενον εις τον κεραυνόν είναι ή βροντή, κατα
πληκτικής καί αυτή έντυπώσεως, ιδίως αν πλησίον τού άνθρώπου έξερράγη ό κεραυ
νός. Προέρχεται δέ ή βροντή έκ τής πλήξεως τήν οποίαν ύφίστανται υπό τού κε
ραυνού τά στρώματα τής άτμοσφαίρας. Φθάνει δέ ή βροντή είς τον θεατήν μέ τήν 
ταχύτητα τού ήχου, δηλαδή 340 μέτρα κατά 1".

Διά τούτο ένω ή άστραπή γίνεται άστραπιαίως, άμα δηλαδή τή έκρήξει τού 
κεραυνού άτιληπτή, ή βροντή άκούεται μόνον μετά δευτερόλεπτά τινα, ολίγα ή 
πολλά, άναλόγως τής άποστάσεως. Καί δύναται ό θεατής νά ύπολογίση τήν μεταξύ 
τού νέφους καί τού έαυτοΰ του άπόστασιν πολλαπλασιάζων τά άπό τής έμφανίσεως 
τής άστραπής μέχρι τής άκοής τής βροντής διαρρεύσαντα δευτερόλεπτα έπί 340, 
τήν ταχύτητα δηλαδή τού ήχου. Έάν ή λάμψις τού κεραυνού, δηλαδή ή άστραπή 
δέν έπακολουθήται ύπό αίσθήσεως τής βροντής, τούτο σημαίνει δτι ή μεταξύ τού 
-νέφους καί τού θεατού άπόστασις είναι τεραστία.

'Ως εϊπομεν, ή άστραπή κατέρχεται μαιανδροειδώς κατά κανόνα. Πλειστάκις 
δμως ή γραμμή τής διαδρομής της δέν είναι ένιαία, άλλά πολλαπλή, ώς δεικνύουσι 
κατάλληλοι φωτογραφίαι τής διαδρομής τής άστραπής, ώς άλλως τε καί προσε
κτικός παρατηρητής δύναται νά διακρίνη καί διά γυμνού οφθαλμού εΐσέτι.

'Η βροντή έχει μεγαλυτέραν διάρκειαν τής σχεδόν στιγμιαίας άστραπής. ’Ο
φείλεται δέ τό φαινόμενον τούτο είς τήν μικράν ταχύτητα τού ήχου, τήν οποίαν άνε- 
φέραμεν, διότι τά έν άρχή τού κεραυνού πληττόμενα στρώματα τής άτμοσφαίρας 
εύρίσκονται είς άπόστασιν τινα άπό τού τέλους τής διαδρομής του, δι’ δ ό παρα- 
γόμενος έκ τής πλήξεως ήχος, δηλαδή ή βροντή, έχει μεγαλυτέραν διάρκειαν ή ή 
άστραπή.

’Εάν ό έκ τού κεραυνού ήχος προσπίπτη έπί των πλευρών όρέων, παράγεται 
πολλαπλή άντήχησις, ούτως ώστε ό θεατής νά άκούη μετά μοναδικήν άστραπήν 
πολλαπλάς βροντάς λόγω τής άντηχήσεως.

'Ως εϊπομεν, συνήθως ό κεραυνός έκρήγνυται δταν τό παραχθέν ήλεκτρικόν 
δυναμικόν μεταξύ νέφους καί γής ύπερβή ώρισμένην τιμήν. 'Τπάρχουσιν δμως περι
πτώσεις καθ’ άς ύπάρχει διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ δύο νεφών καί τότε 
•ή έκρηξις γίνεται μεταξύ των, έν τή άτμοσφαίρα. Κατά τάς περιπτώσεις αύτάς 
έπιφαίνεται μέν ή άστραπή, άκούεται δέ ή βροντή, δέν καταπίπτει δμως ό κεραυνός, 
διότι ούτος έπεγένετο μεταξύ τών δύο νεφών.

'Ως εϊπομεν, διά τήν πρόκλησιν τού κεραυνού άπαιτεΐται υπαρξις νεφών. 
'Υποστηρίζουν δμως τινές δτι δύναται νά κροτήση κεραυνός, ένω ό ούρανός είναι 
άνέφελος. Έ πί τούτου, λατινικόν τι ρητόν λέγει: sereno coelo aliquando tonat.

Έ φ ’ δσον ό κεραυνός είναι έν τή πραγματικότητι ήλεκτρικός σπινθήρ έκρη- 
γνυόμενος μεταξύ νέφους καί γής ή έστω καί μεταξύ νεφών, άπαιτεΐται παρουσία 
νεφών προς παραγωγήν κεραυνού. Νέφη ύπάρχουσι παρ’ ήμΐν τουλάχιστον κατά 
πάσαν έποχήν τού έτους μέ σπάνιν τοιούτων κατά τό θέρος. Κατά πάσαν δθεν έποχήν 
τού έτους δύνανται νά έμφανίζωνται κεραυνοί, συχνότετροι δμως παρ’ ήμΐν είναι 
κατά τούς μήνας τής άνοίξεως καί δή τούς τού φθινοπώρου. Συχνότεροι έπέρχονται 
:κατά τήν Δυτικήν Ελλάδα.
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2. Λαογραφία.
'Η τρομακτική έντύπωσις τήν οποίαν προκαλεΐ ό κεραυνός εις τον άνθρωπον 

προεκάλεσεν εις τοϋτον αισθήματα φόβου, άλλά καί σεβασμού προς τον κεραυνόν. 
Πάντες οί λαοί, Άσσύριοι—-Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι καί οί 'Έλληνες είσέτι έν άρχήΤ 
έθεοποίησαν τον κεραυνόν καί ώς θεόν έλάτρευον τοϋτον, έφοβοϋντο καί έσέβοντο. 
Οί πρωτόγονοι λαοί άπέδιδον τήν βροντήν είς τό άνοιγόκλειμα των πτερύγων ουρα
νίου καί φοβερού πτηνού, τήν δέ άστραπήν εις άνοιγόκλειμα των όφθαλών των.

’Ιδιαιτέρως γνωσταί ήσαν αί περί κεραυνού δοξασίαι των άρχαίων Ελλήνων. 
Οδτοι μετά τήν άρχικήν θεοποίησιν τοΰ κεραυνοϋ, έθεώρησαν τοϋτον ώς όπλον είς 
τάς χειρ ας τοΰ Διός, όπλον φοβερόν καί άλανθάστου άποτελεσματικότητος. Μέ τό 
όπλον αυτό ό Ζευς συνέτριψε τους κατά των ’Ολυμπίων Θεών έξαναστάντας Τιτάνας. 
Κατεσκευάζοντο δέ οί κεραυνοί είς τα έντός της γης έργαστήρια τοΰ Ηφαίστου ύπό 
τριών Κυκλώπων. Ούτοι ήσαν ό Βροντής, ό Στερόπης καί ό ’Άργης. Είναι φανερόν, 
ότι τά ονόματα ταΰτα είναι προσωποποίησις τών φαινομένων τοΰ κεραυνού. Ουτω 
ό Βροντής έσήμαινε τήν βροντήν, ό Στερόπης τήν άστραπήν καί ό ’Άργης τό ύπό- 
λευκον φώς τών άκτίνων τοΰ ούρανοΰ, κατόπιν κεραυνών.

Κατέπεμπε δέ ό Ζεύς τον κεραυνόν επί δικαίους καί άδικους, οί πληγέντες δέ 
έπωνομάζοντο διόβλητοι. Καί αν μέν δίκαιός τις προσεβάλλετο ύπό κεραυνοϋ, έθεω- 
ρεΐτο ότι έξ εύμενείας ό Ζεύς άπέστελλε τοϋτον είς τάς νήσους τών Μακάρων, αν 
τουναντίον άδικός τις καί κακός άνθρωπος προσεβάλλετο ύπό τοΰ κεραυνοϋ, έθεω- 
ρεΐτο ότι ό Ζεύς τιμωρών αύτόν άπέστελλεν είς τήν Κόλασιν τοΰ "Αδου. ’Αλλά καί 
διά λόγους έξυπηρετήσεως άλλων Ιξαπέστελλεν ό Ζεύς τον κεραυνόν του κατά τίνος. 
Οΰτω ή Ελληνική Μυθολογία άναφέρει ότι ό ’Ασκληπιός ώς ιατρός, θεραπεύων 
πάσαν νόσον, περιώρισε κατά πολύ τήν πελατείαν τοΰ Θεοΰ τοΰ "Αδου Πλούτωνος,, 
εφόσον σπανίως οί άνθρωποι άπέθνησκον. Ό  Πλούτων διεμαρτυρήθη είς τον άδελφόν 
Δία κατά τοΰ Άσκληπιοΰ, τοΰ αιτίου της έλαττώσεως της πελατείας του, ήπείλησε 
δέ ότι θά ήνοιγε τάς πύλας τοΰ "Αδου ώστε νά έξέλθουσι είς τό φώς της ήμέρας αί 
ψυχαί τών έν "Αδη. Ό  Ζεύς, έξ άδελφικής άγάπης, ίσως καί δι’ άπέχθειαν προς τήν 
όψιν τών νεκρών, έκεραύνωσε τον ’Ασκληπιόν, τον όποιον όμως ή ευγνωμονούσα, 
,άνθρωπότης έθεοποίησε καί ναοί καί βωμοί αύτοΰ άνευρίσκοντο άνά πάσαν τήν Ε λ 
λάδα. Βαθμηδόν ή πίστις έπί τήν παρά τοΰ Διός έκπομπήν τοΰ κεραυνοϋ έπί τούς 
άδικους έξηνεμίσθη καί χαριτολόγος είναι ή έπί τούτου πραγματεία τοΰ Λουκιανοΰ 
ύπό τον τίτλον Σίμων ή Μισάνθρωπος.

Οί Ρωμαίοι έθεώρουν τον κεραυνόν ώς έκδήλωσιν οργής τοΰ Διός Jupiter 
fulmen. Ό  αύτοκράτωρ Τιβέριος έτρομοκρατεΐτο εξαιρετικά κατά ώρας καταιγί
δων μετά κεραυνών καί προς διάσωσιν έθετεν έπί της κεφαλής στέφανον δάφνης καί 
ένεκλείετο είς τά κατώτατα ύπόγεια τοΰ άνακτόρου του.

Οί άρχαΐοι "Ελληνες έπίστευον ότι άετός έπανέφερεν είς τον Δία τον είς τήν- 
γήν ύπ’ αύτοΰ καταπεμφθέντα κεραυνόν προς νέαν χρησιμοποίηση/.

*0 κεραυνός έθεωρεϊτο ώς σημεΐον μαντικής καί ό "Ομηρος άναφέρει περι
πτώσεις καθ’ ας ό Ζεύς διά τής βροντής τοΰ κεραυνοϋ έπεδοκίμαζε ή άπεδοκίμαζε 
πράξεις τών άνθρώπων. Άναφέρεται δέ 6τι όταν ό Φειδίας, έπί τή άποπερατώσει 
τοΰ περιφήμου άγάλματος τοΰ Διός έν ’Ολυμπία, έζήτησε τήν έκδήλωσιν τής γνώ
μης τοΰ Διός αν είργάσθη καλώς, ό Ζεύς διά τής βροντής κεραυνοϋ έξεδήλωσε τήν- 
ίκανοποίησίν του.

Ή  διά τών κεραυνών μαντεία ήτο έν μεγάλη τιμή παρά τώ άρχαίω λαώ τών 
Έτρούσκων (Τυρρηνών),ύπήρχον δέ παρ’αύτοΐς ειδικοί κεραυνοσκόποι (Fulgatores).

Ή  πίστις τής έκ τοΰ ©εοΰ έξακοντίσεως τοΰ κεραυνοϋ παρέμεινεν άνά τούς 
αιώνας καί παρ’ όλην τήν έξήγησιν τών σχετικών προς τον κεραυνόν φυσικών φαι
νομένων, ό πολύς λαός θεωρεί τούς κεραυνούς οργήν Θεοΰ, καί κατέχεται ύπό βαθμού 
τίνος κεραυνοφοβίας.
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Ό  ευφάνταστος νεώτερος Ελληνικός λαός διαφόρους φαντασίας δέχεται 
σχετικώς μέ τούς κεραυνούς. Σχετική μελέτη έδηοσιεύθη ύπό του είσηγητοϋ τής παρ’ 
ήμΐν λαογραφίας μακαρίτου καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου Ν. Πολίτη ύπό τον 
τίτλον «Δημώδεις μετεωρολογικοί μύθοι, 1880». Έ κ της μελέτης ταύτης άποσπώ- 
μέν τινα σχετικά προς την ύπό τού λαού μας άποψιν τού κεραυνού : Εις Κωνσταντι
νούπολη; έπίστευον ότι όταν βροντά, ό Προφήτης Ή λίας τρέχει έν τώ ούρανω επ ί 
τού άρματός του. Εις Άράχωβαν έπί βροντής έλεγον: 'Ο Θεός καλιγώνει τ ’ άλογό 
του. Εις Άράχωβαν επίσης ότι: ό Θεός διά τής άστραπής διώκει καί κατακαίει τούς 
διαβόλους. Είς την Άμφισαν: 'Ο Θεός κυλάει τά πιθάρια του καί εκφωνούν: Κύλα 
παππού τά καρύδια σου. Έν Κύπρω: 'Ο Θεός κυλάει τ ’ άσκιά του είς τον ουρανόν. 
Έ ν Ζακύνθω έκδηλοΰται τό πάντοτε εΰθυμον πνεύμα των Ζακυνθινών: 'Ο Θεός 
παντρεύει τον γυιό του. Έ ν Σύμη ότι ό Θεός παντρεύει τις θυγατέρες του, δι’ δ- 
πυροβολούσι διά την τελετήν τού έν ούρανω γάμου. Πλεΐσται άλλαι περίεργοι πίστεις. 
άναφέρονται είς τό βιβλίον τού Πολίτου. Δεικνύεται έν αύτώ ότι παρόμοιας περίπου 
πίστεις έχουν πάντες οί λαοί Εύρώπης τε καί ’Ανατολής.

Είς τάς λαϊκάς ταύτας πεποιθήσεις άντεπεξήλθεν ό άγιος ’Ιωάννης ό Δαμα
σκηνός. Κατά τούτον, «ή βροντή ού διώκοι δράκοντα... άλλά γίνεται έκ τού νέφους,. 
όπόταν τούτο νοτισθέν ές ύγρότητος, έλαυνόμενον ύπό τού άέρος όγκωθή» καί προ
σπαθεί έν γένει ό Δαμασκηνός νά δώση φυσικήν έξήγησιν είς τον κεραυνόν καί τά. 
έξ αυτού, δηλαδή τήν άστραπήν καί βροντήν. ’Επίσης ό Βυζαντινός σοφός Έελλός 
έπικρίνει τον σύγχρονόν του συγγραφέα Πρόκλον, δεχόμενου «ότι ό κεραυνός κατα
κεραυνώνει τούς δαίμονας. Φανερόν ότι αί άντιλήψεις των Δαμασκηνού καί Έελλοϋ 
αντιπροσωπεύουν προσπάθειαν φυσικής έξηγήσεως κοσμικών φαινομένων ώς τού· 
κεραυνού.

3. ’Αποτελέσματα κεραυνού.
'Ως εϊπομεν ό κεραυνός, έν τή πραγματικότητι, είναι ήλεκτρικός σπινθήρ 

μεγίστης τάσεως καί έντάσεως. 'Ως τοιοΰτος κέκτηται διαφόρους φυσικάς ιδιότητας, 
ώς θερμαντικάς, χημικάς, όπτικάς καί άκουστικάς. Αί τοιαΰται ιδιότητες αύτοΰ, 
έκδηλοΰνται ύπό μεγίστην έντασιν πολλάκις, ένίοτε όμως, ώς έάν παίζη μετά των 
άνθρώπων, ούδέν έκδηλοϊ, πλήν τής άστραπής (οπτική ίδιότης) καί τής βροντής 
(άκουστική). Θέλομεν δέ παρακατιόντες παραθέσει παραδείγματά τινα τής εύτρα- 
πέλου τοιαύτης συμπεριφοράς τού κεραυνού.

'Θ κεραυνός είναι δυνατόν νά έπιπέση έπί άψύχων άντικειμένων, είτε έπί έμ- 
ψύχων, άνθρώπων δηλαδή καί ζώων.

4. Πτώσις επί άψύχω ν.
'Ο κεραυνός κατά κανόνα πίπτει έπί τής γής, προτιμά δέ τά ύπερέχοντα σημεία, 

ταύτης, ώς τά ύψηλότερα δένδρα, τά ύψηλότερα οικήματα, ώς κωδωνοστάσια έκκλη- 
σιών, ιστούς πλοίων, άεοοπλάνα (τά ύπερέχοντα κολούει) κλπ. 'Η προτίμησις αυτή 
γίνεται αιτία θανατηφόρων κακών πολλάκις. Οΰτω εις τινας χώρας τής Εύρώπης 
έν ώρα καταιγίδος μετά κεναυνών, συνηθίζετο, άλλοτε τούλάχιστον, νά κρούωνται 
οί κώδωνες τών εκκλησιών προς έπίκλησιν παρεμβάσεως τού Θείου καί άθρόοι οί 
πιστοί προσέτρεχον, είς τήν έκκλησίαν, προς άναπομπήν δεήσεων σωτηρίας. 'Ως 
εύνόητον, τό σχοινίον δι’ ού σύρεται καί κρούεται ό κώδων είναι βρεγμένου ώς έκ τής 
βροχής. 'Ο κεραυνός προτιμών τά ύψηλότερα πίπτει έπί τού μετάλλινου κώδωνος 
καί έκεϊθεν διά τού σχοινιού προσβάλλει τον κωδωνοκρούστην, θανατών αύτόν κατά 
τό πλεΐστον. (Έπανάληψις πειράματος Φραγκλίνου). Προκειμένου περί δένδρων π ι
στεύεται ότι προτιμά τά μέν, άποφεύγει τά δέ. Οΰτω προτιμά τάς δρΰς, μελίαν, 
πεύκην, καστανιάν.

Τούναντίον άποφεύγει τήν συκιά, τάς άμπέλους, τήν ροδακινιά, πΰξον κλπ.
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Κατά τινας καί τά ρητινώδη καί τάς φυλύρας, συμήδα, δεν προσβάλλονται ύπδ τοϋ 
κεραυνοϋ. (Βλέπε κατωτέρω).

Ό  λ:;ος παρ’ ήμϊν έμαθε νϋν δτι ό κεραυνός προτιμά νά πέση έπί των δένδρων, 
άνεξαρτήτως ποιου, δι’ δ έν ώρα καταιγίδος μετά κεραυνών άποφεύγει νά καταφύγη 
ύπδ δένδρα προτιμών νά βραχή, άλλά νά μή κεραυνοβοληθή. Καί έπί τοϋ σημείου 
όμως τούτου παρατηρούνται αί παραδοξότητες τοϋ κεραυνοϋ. Μαθητής μου της 
Σχολής Χωροφυλακής, ήδη άξιωματικδς (ό Πριναράκης) εις γραπτήν έξέτασιν μέ 
θέμα τήν κεραυνοπληξίαν, άνέφερεν δτι εις την περιοχήν Άετοχωρίου Άλεξιπόλεως, 
χωρικός της κατελήφθη ύπδ σφοδράς καταιγίδος μετά κεραυνών. Ό  χωρικδς έδεσε 
τδν ίππον του κάτωθεν πεύκου καί αύτός, διά νά άποφύγη κεραυνόν, έκάθησεν είς 
•άπόστασίν τινα, πλησίον δεμάτων σίτου. Έπεσεν ό κεραυνός καί έθανάτωσε τδν χω
ρικόν, χωρίς νά προσβληθή τδ πεύκον ή τδ ζώον νά πάθη τι. 'Η αιτία τής προτιμή- 
σεως είναι άγνωστος. 'Ο χωρικός δεν έφερεν επ’ αύτοϋ μετάλλινα ή άλλα άντικεί- 
μενα, προσελκύοντα τδν κεραυνόν. ’Ίσως νά προσειλκύσθη δ κεραυνός άπδ τά πα
ρακείμενα δεμάτια σίτου.

Σχετικώς πρδς τά δένδρα τά όποια επισκέπτεται ό κεραυνός παρ’ ήμϊν, άνα- 
φέρω δτι οί μαθηταί μου τής Σχολής Χωροφυλακής, έν τώ άναφερθέντι περί κεραυ- 
νοπληξίας διαγωνίσματι, άνέφερον κεραυνοπληξίας γενομένας, κάτωθι κρανιάς, 
-πρίνου, δρυός, πλατάνου.

Διατρέχει δέ ό κεραυνός περίεργον πολλάκις διαδρομήν. Τούτου παράδειγμα 
είναι ή ύπδ τοϋ μαθητου μου καί νϋν άξιωματικοϋ τής Χωροφυλακής Κόκκορη άνα- 
φερθεΐσα περίπτωσις έχουσα έν συνάψει οδτω : Είς άγροικίαν τινά ό κεραυνός έπεσεν 
έπί τής στέγης τής οικίας καί διά τής καμινάδας είσήλθεν είς τήν κουζίναν καί έκ 
ταύτης διά τοϋ παραθύρου έξήλθεν είς τδν κήπον καί είσήλθεν είς μέγαν πίθον περιέ- 
χοντα μεταλλικά άντικείμενα, άτινα έτηξε. Οί έντδς τής οικίας ούδέν έπαθον πλήν 
τοϋ τρόμου.

Σχετικώς πρδς τήν τήξιν μετάλλων ύπδ κεραυνοϋ άναφέρονται περίεργοι 
περιπτώσεις. Ουτω ό κεραυνός έξηφάνισε τδ χρυσοΰν ένώτιον γυναικός τίνος χωρίς 
έπί τοϋ ώτός νά μείνουν ίχνη τής διαβάσεως τοϋ κεραυνοϋ καί χωρίς ή γυνή νά πάθη 
τ ι πλήν τοϋ τρόμου. Παρομοίως έξηφανίσθη άλλης γυναικός τδ χρυσοΰν βραχιόλιον 
χωρίς ή γυνή νά πάθη τι. Έν τώ Μουσείω τοϋ ’Ιατροδικαστικού ’Εργαστηρίου δια- 
φυλάσσεται άριθμός τις νομισμάτων νικέλινων. Ταΰτα κατά σημεΐον’ τι τής περι
φέρειας των είναι συγκεκολλημένα πρδς άλληλα. Εύρίσκοντο είς θυλάκιον ποιμένος 
τινδς τής περιοχής Σερρών. Ό  έπελθών κεραυνός έτηξε καί συνεκόλλησε τά νομί
σματα χωρίς ό ποιμήν νά πάθη τι. Τούναντίον πέριξ αύτοϋ περί τά πέντε πρόβατα 
έκεραυνοβολήθησαν.

'Ο κεραυνός πίπτων έπί άντικειμένων τινών σχηματίζει όπάς παρόμοιας πρδς 
τάς γενομένας έκ διόδου σφαίρας πυροβόλου δπλου. Έν τώ Μουσείω τοϋ Ιατροδι
καστικού Εργαστηρίου διαφυλάσσονται δύο πινάκια (πιάτα) μετάλλινα, άποσταλ- 
λέντα ύπδ ίατροΰ τής Μακεδονίας. Τά πινάκια ήσαν τοποθετημένα ώς συνήθως 
είς τήν πινακοθήκην Μονής τίνος, τδ έν έπί τοϋ άλλου. Κεραυνός πεσών διέτρησε τά 
-πινάκια, δημιουργήσας έπ’ αύτών στόμια εισόδου καί έξόδου, παρόμοια πρδς έκεΐνα 
πά όποια θά έγίνοντο αν τά πινάκια έβάλλοντο έκ μικράς άποστάσεως διά βλήματος 
πυροβόλου δπλου. Έάν λάβη·τις ύπ’ οψιν δτι καί ό χρυσός καί τά νικέλινα νομίσματα 
ϊνα τακώσιν άπαιτοΰσι θερμοκρασίαν άνω τών 700—1000 βαθμών, είναι νά έκπλήσ- 
σεταί τις δτι ή τήξις τών μετάλλων κατωρθώθη χωρίς τά φέροντα τά χρυσά ώς 
καί νικέλινα άντικείμενα άτομα νά παρουσιάσουν έπί τοϋ σώματός των άλλοίωσίν 
τινα, ώς έγκαυμα ή τραΰμα ή άλλο τι ένδεικτικόν προσβολής ύπδ κεραυνοϋ.

Είς τά περίεργα άποτελέσματα κεραυνοϋ καταλέγεται πτώσις τοιούτου έπί 
οικίας τινδς μέ μόνον θΰμα ποτήριον δδατος, ούτινος ή βάσις (ό πυθμήν) άπεχωρίσθη
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τοΰ υπολοίπου τμήματος διά κανονικής κοπής ώς αν αυτή είχε γίνει διά τοϋ ειδικού 
προς κοπήν ΰέλων εργαλείου των φανοποιών, ούδένα δέ θρυμματισμδν είχεν υποστή 
τό ποτήριον.

Έπιπίπτων δ κεραυνός έπί δένδρου τίνος επενεργεί άλλοτε άλλως. Συνήθως 
άποκόπτει κλάδους ώς άπδ πελέκεως. Περιεργοτέρα είναι ή έμφάνισις δένδρου δια- 
νοιχθέντος εις πλοίονα τεμάχια, ώς έάν εκρηκτική τις ούσία είχε τεθή εις τον μέσον 
τοϋ κορμού τοϋ δένδρου.

Έάν ό κεραυνός πέση έπί τοϋ έδάφους εΐσδύεται έν αύτώ εις βάθος άλλοτε άλλο 
σχηματίζων σωλήνα. Τούτου ή έσωτερική επιφάνεια, αν ή σύστασις τοϋ έδάφους 
έτυχε νά άποτελεΐται έκ πυριτικών ενώσεων, έμφανίζει υαλοειδή σύστασιν, διότι 
τά πυριτικά στοιχεία διά τής έπιδράσεως τής θερμότητος τοϋ κεραυνοΰ καί τής ήλεκ- 
τρικής ένεργείας, μετεβλήθησαν εις ΰαλον. Καί καλοΰνται οί τοιοϋτοι σωλήνες κε
ραύνιοι ή κεραυνΐται. Εις έπενέργειαν κεραυνοΰ άπεδόθησαν υπό πολλών διάφορα 
σώματα έν εϊδει εργαλείων, άνευρισκόμενα κατά άνασκαφάς διά παλαιοντολογικάς 
έρεύνας. Νΰν δμως πιστεύεται δτι τά τοιαΰτα σώματα δεν οφείλονται εις έπενέρ- 
γειαν κεραυνοΰ άλλ’ είναι πρωτόγονα έργαλεϊα ύπό τών πρωτογόνων άνθρώπων 
κατασκευασθέντα. (Κούμαρης).

'Ο κεραυνός πίπτων έπί οικοδομημάτων, άλλά καί έπί δασών δύναται νά προ- 
καλέση πυρκαϊάν, ώς καί αν πέση έπί θυμονιών σίτου καί άλλων δημητριακών. 
'Ως θέλομεν δέ ϊδη κατωτέρω ό κεραυνός προκαλεΐ ούχί σπανίως άνάφλεξιν τών 
ένδυμάτων τοϋ κεραυνοβοληθέντος καί έπέρχονται τότε εγκαύματα έπί τοϋ σώ
ματος όφειλόμενα εις τήν άνάφλεξιν τών ένδυμάτων καί ούχί εις αύτόν τοΰτον τον 

κεραυνόν.

5. Πτώσις κεραυνοΰ έπί έμψυχων καί δή άνθρώπων.
'Ο κεραυνός καταπίπτων έπί άνθρώπου τίνος δύναται νά προκαλέση βλάβας 

διαφόρων βαθμών, άπό άπλοΰ έπιπολαίου έγκαύματος μέχρι τών φοβερωτέρων, ώς 
άπανθρακώσεων. Ενίοτε ό κεραυνός ώσεί παίζων προσέβαλεν άνθρωπόν τινα, χωρίς 
ούδεμίαν βλάβην νά έπιφέρη έπ’ αύτοΰ, πλήν τοϋ εύλογου τρόμου καί άλλων τινών 
περιέργων κατορθωμάτων του. "Ας άρχίσωμεν τήν περιγραφήν άπό τά τελευταία 
ταΰτα. 'Ο κεραυνός πεσών έπί άνθρώπου τίνος άπεγύμνωσεν αύτόν άπό τών ένδυ
μάτων του, άτινα εΰρέθησαν εις ικανήν άπ’ αύτοΰ άπόστασιν, χωρίς ό άνθρωπος νά 
πάθη τι. ’Από άλλον άφήρεσε τά υποδήματα, διασχισθέντα καί μακράν άπορριφθέντα. 
Άνεφέραμεν άνωτέρω δτι_ ό κεραυνός ώς έπιτήδειος κλέπτης άφήρεσε τά ένώτια 
γυναικός τίνος καί άπό- άλλης τό βραχιόλιον, χωρίς αί γυναίκες νά αίσθανθώσι τι, 
οΰτε τοπικώς νά άφεθή άλλοίωσίς τις τοΰ δέρματος. Ό  μαθητής μου τής Σχολής 
Χωροφυλακής Καραγιάννης άνέφερε περίπτωσιν καθ’ ήν κεραυνός πλήξας ποιμένα 
άφήρεσεν άπ’ αύτοΰ τό ώρολόγιον έκ τοΰ θηλακίου του. Τά συντρίμματα τοΰ ώρολο- 
γίου άνευρέθησαν εις ικανήν άπόστασιν. Κατά τον Sausure έπιπεσών κεραυνός εις 
έπαυλίν τινα τής Νεαπόλεως τής ’Ιταλίας εις τήν οποίαν ειχον συναθροισθή περί τά 
100 άτομα δι’ έορτήν τινα, διέδραμεν ό κεραυνός ώς τό Ά γιον ΙΙνεΰμα, υπέρ τάς 
κεφαλάς των χωρίς νά βλάψη ούδένα ούδαμώς, πλήν πτώσεώς των χαμαί. Άναμι- 
μνήσκομεν τήν άναφερθεΐσαν περίπτωσιν τών νικέλινων νομισμάτων, άτινα εΰρέ
θησαν συγκεκολλημένα έκ τήξεως έντός τοΰ θηλακίου ποιμένος χωρίς αυτός νά 
πάθη τι.

6. Έξέτασις σώματος κεραυνόπληκτου.
Συνήθως δμως ό κεραυνός άφίνει έπί τοΰ σώματος ίχνη τής διαβάσεώς του. 

Τοιαΰτα είναι :



5922 Γρηγορίου Κάτσα

α) ’Ε γ κ α ύ μ α τ α ,  συνηθέστερον δέ πλήρης φρϋξις των τριχών της πλευ
ράς την οποίαν διέτρεξεν ό κεραυνός ή και ολοκλήρου του σώματος. Είναι ενίοτε 
τόσον πλήρης ή φρϋξις, ώστε μετά την άπέκδυσιν τοϋ σώματος, τοϋτο εμφανίζεται 
ώσεί έξυρισμένον. 'Η φρϋξις αυτή των τριχών λαμβάνει πολλάκις χώραν άνευ καύ
σεως τών ένδυμάτων. Τοιαύτη περίπτωσις άναφέρεται έν τη ’Ιατροδικαστική Γεωρ- 
γιάδου. Συνήθως όμως άναφλέγονται ταϋτα. Καί δεν σπανίζουν αί περιπτώσεις 
καθ’ άς τά έπί τοϋ σώματος εγκαύματα φθάνουν μέχρις άπανθρακώσεως.

β) Κ α κ ώ σ ε ι ς  ώς άπό θλώντων ή τεμνόντων οργάνων ή πυροβόλου όπλου. 
Παρετηρήθησαν, σπανιώτερον βέβαια, τοιαϋται κακώσεις. Συντρίβεται τό κρανίον 
ώς άπό πλήγματος. Δημιουργοϋνται τραύματα ώς άπό διόδου βλήματος πυροβόλου 
όπλου. ’Επί τούτου ύπενθυμίζομεν την άνωτέρω άναφερθεϊσαν περίπτωσιν τραυ
ματισμού, ούτως είπεΐν, τών πινακίων Μονής, διά κεραυνοΰ, παρομοίαν ώς έάν έγέ- 
νετο διά βλήματος πυροβόλου όπλου. Έ πί περιπτώσεώς τίνος έπισυμβάσης προ ετών 
εις τήν περιοχήν Καβάλλας κεραυνόπληκτος τις παρουσίαζε στόμιον εισόδου καί 
στόμιον έξόδου, παρομοίων ώς ύπό πυροβόλου όπλου, δώσαντα ΰπονοίας φόνου τοϋ 
άτόμου διά πυροβολισμού.

’Αλλά καί διάσχισις τοϋ δέρματος καί υποκειμένων μορίων ώς άπό τέμνοντος 
οργάνου γενόμεναι παρατηρούνται ένίοτε. Φωτογραφία πτώματος κεραυνοπλήκτου 
φέροντος τοιαύτας κακώσεις παρατίθεται έν τή ’Ιατροδικαστική τού καθηγητού 
Γεωργιάδη.

γ ) Κ ε ρ α υ ν ο γ ρ α φ ι κ α ί  ε ι κ ό ν ε ς .  'Υποστηρίζεται ύπό πολλών 
σοβαρών παρατηρητών ότι έπί τού δέρματος τού κεραυνοπλήκτου δυνατόν νά παρα- 
τηρηθώσι άποτυπώματα τών πέριξ άντικειμένων, ώσεί φωτογραφική τούτων είκών 
νά άπετυπώθη έπί τοϋ δέρματος. Άλλοι άρνοΰνται τήν τοιαύτην φωτογραφικήν 
άποτύπωσιν τών πέριξ άντικειμένων καί δέχονται ότι θρύμματα, θρυμματισθέντων 
πέριξ άντικειμένων, ένεσφηνώθησαν εις τό δέρμα, δίδοντα εικόνα τινά, μέ όλίγην 
φαντασίαν, παρομοιάζουσαν προς τά τών πέριξ. Κατ’ άλλους αί δήθεν φωτογρα- 
φικαί εικόνες οφείλονται εις υπεραιμίαν τών τριχοειδών τού δέρματος τού κεραυνο- 
βοληθέντος. 'Ημείς δεν παρετηρήσαμε δερμογραφικάς εικόνας κατά τήν έξέτασιν 
πέντε πτωμάτων κεραυνοπλήκτων ατινα έξητάσαμεν.

δ) Π τ ω μ α τ ι κ ή  ά κ α μ ψ ί α .  Αυτή ώς γνωστόν κατά τάς συνήθεις 
περιπτώσεις έμφανίζεται άρχικώς εις τά βλέφαρα καί τήν κάτω σιαγόνα 3—4 ώρας 
μετά τον θάνατον, συμπληροΐ δέ τήν κατάληψιν πάντων τών μυών τού σώματος 
μετά δεκάωρον περίπου. Έ πί κεραυνοπληξίας όμως ή πτωματική άκαμψία δύναται 
νά έπέλθη άμέσως γενική καθ’ όλον τό σώμα καί οότω ό κεραυνόπληκτος καθηλοΰται 
εις τήν θέσιν καί στάσιν πού εύρίσκετο κατά τήν έπ’ αύτοΰ πτώσιν τού κεραυνοΰ. 
Χαρακτηριστική τού τοιούτου είναι ή άναφερομένη περίπτωσις καθολικού τίνος ιε- 
ρέως, έπισυμβάσα προ πολλών έτών έν Αύστρία. Έπέστρεφεν οδτος άπό χωρίου 
τίνος έφιππος εις τήν οικίαν του. Έπελθούσης καταιγίδος έκεραυνοβολήθη θανών 
παρευθύς, άλλά καί καταληφθείς άποτόμως ύπό γενικής πτωματικής άκαμψίας ήτις 
καθήλωσεν αύτόν έπί τού ζώου, δπερ μετέφερε τον ιερέα εις τήν οικίαν του, νεκρόν 
όμως προς έκπληξιν καί άπελπισίαν τών προς ύποδοχήν σπευσάντων οικείων του.

Καί οί μαθηταί μου όμως τής Σχολής Χωροφυλακής μού άνέφερον παρομοίας 
περίπου περιπτώσεις. Ουτω ό Δαναλάκης άνέφερεν ότι εις χωρίον τι τοϋ Βιαννου 
(Κρήτης) κεραυνός έφόνευσεν άνδρα καταφυγόντα ύπό πρίνον. «Άνευρέθη όρθιος, 
ώς στήλη άλατος» ώς γράφει. Καί ό Κορμας άνέφερεν ότι κατά τό 1940 εις ορει
νόν χωρίον τής Μεσσηνίας ποιμήν τις εύρέθη κάτωθι δρυός φονευθείς ώς διά πυρο
βόλου όπλου κατόπιν κεραυνοπληξίας. Κατά τήν στιγμήν τής προσβολής ίστατο 
όρθιος στηριζόμενος εις τήν ποιμενικήν ράβδον του. Εις τοιαύτην θέσιν άνευρέθη 
ύπό τών προστρεξάντων.
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ε) Π ε ρ γ α μ η ν ο ε ι δ ε ΐ ς  π λ ά κ ε ς .  Γνωστόν ότι άν άπετρίβη έξ αιτίας 
τινός ή έπιδερμίς τοϋ δέρματος καί έπήλθεν άμέσως ό θάνατος τό δέρμα κατά τήν άπο- 
τριβεΐσαν χώραν ξηραίνεται καί προσλαμβάνει την δψιν καί σύστασιν φύλλων κρομ- 
μύου. Τούτο καλείται περγκμηνοειδής πλάξ. Τοιοϋτον τι συμβαίνει ενίοτε έπί κε
ραυνού, άνευρισκομένων τότε πλακών περγαμηνοειδών, διαφόρου έκάστοτε άριθμοΰ, 
θέσεως καί έκτάσεως. Αύταί δύνανται να δώσουν, εις τούς άγνοοΰντας τα τοϋ κε
ραυνού, ύπονοίας δτι ό άνθρωπος έκακοποιήθη πληττόμενος διά θλώντων οργάνων.

7. Νεκροτομία κεραυνόπληκτου.
Αΰτη διενεργουμένη δεν άποκαλύπτει άλλοιώσεις δυναμένας νά θεωρηθώσιν 

ώς είδικαί κεραυνοπληξίας. Παρατηρούνται συνήθως ύπεραιμίαι των εσωτερικών 
οργάνων καί δή τών πνευμόνων καί της καρδίας. "Αλλοτε δμως παρατηρούνται σο- 
βαρότεραι βλάβαι ώς ρήξεις διαφόρων σπλάχνων ώς τής καρδίας, κατά τον έγκέφαλον 
καί άλλα όργανα. Δέν άποκλείεται νά έπέλθωσι καί κατάγματα τών οστών. Αί βα- 
ρεΐαι αύται βλάβαι γίνονται κατά την έν τώ σώματι διαδρομήν τού κεραυνού. Εύνό- 
ητον δτι κατά την νεκροτομίαν θά συναντήσωμεν τάς καί κατά τήν νεκροψίαν βε- 
βαιωθείσας κακώσεις, ώς διασχίσεις μαλακών μορίων, τήν έν ειδει τραύματος διά 
πυροβόλου δπλου διαδρομήν τού κεραυνού κλπ. Έ πί δύο κεραυνοπλήκτων, κατά τήν 
αυτήν καταιγίδα βληθέντων παρά τό Πυριτιδοποιείων (τήν 26.6.36) άνεύρομεν έντο- 
νωτάτην υπεραιμίαν κατά τό έπίπλουν, τον στόμαχον καί τά έντερα, τοιαύτην ώστε 
έπί τής έξωτερικής αυτών έπιφανείας διεγράφοντο ευκρινέστατα τά τριχοειδή άγ- 
γεΐα. Τούτο ήδύνατο νά δώση ύπονοίας δηλητηριάσεως. Τούναντίον κατ’ άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις ταύτας δεν παρετηρήθη υπεραιμία κατά τούς πνεύμονας, ούτε τό 
συνήθως έπί κεραυνοπλήκτων ώς καί τών ήλεκτροπλήκτων παρατηρούμενον έντονον 
πνευμονικόν οίδημα.

8. Συμπτωματολογία.
Τά έπί κεραυνοπλήκτων άναφαινόμενα συμπτώματα παρομοιάζουν προς τά 

τής κοινής ήλεκτροπληξίας, εύλόγως δέ, καθ’ δσον ώς έρρήθη, ό κεραυνός έν τή 
πραγματικότητι είναι ήλεκτρικός σπινθήρ. Εύλόγως δθεν τά έκ κεραυνοπληξίας, 
ύπενθυμίζομεν δμως δτι παρατηρούνται περιπτώσεις καθ’ άς πράγματι ό κεραυνός 
έπληξε τόν άνθρωπον καί δμως τά έμφανισθέντα συμπτώματα ύπήρξαν μηδαμινά. 
'Οπωσδήποτε έν γενικαΐς γραμμαΐς έξετάζοντες τά έκ κεραυνοπληξίας συμπτώ
ματα έχομεν τά έξής : 1) ’Απότομον θάνατον ή τοιοϋτον έπερχόμενον μετά ώραν 
ή ώρας μετά τήν κεραυνοπληξίαν. 2) Άνάπτυξιν νευρικών φαινομένων ώς παρο
δικής άναισθησίας είτε καί διασαλεύσεως τού λογικού προσωρινώς άλλ’ ένίοτε μο
νίμου. Παραλύσεις διαφόρου τύπου, τύφλωσις, κώφωσις. Έ π ί τούτου σημειοΰμεν 
περίπτωσιν τήν οποίαν έγνώρισεν εις ήμας ό μαθητής μου τής Σχολής Χωροφυ
λακής Άνδρουτσόπουλος έχουσαν έν συνάψει οΰτω: Είς τό χωρίον Ροβιάτα τής 
’Ηλείας άνήρ τις κεραυνοπληγείς έπαθε κώφωσιν παντελή καί έλαφράς διανοητικάς 
παρακρούσεις. Μετά τήν κεραυνοπληξίαν ό παθών άπέκτησε τέκνον παρουσιάζον 
διανοητικάς παρακρούσεις, ένώ τά πρό τής κεραυνοπληξίας γεννηθέντα δύο έτερα 
τέκνα του είναι πολύ καλά. 'Ο Άνδρουτσόπουλος έν τή έκθέσει του έροιπτε τήν 
υπόνοιαν δτι εις τήν κεραυνοπληξίαν τού πατρός οφείλεται ή έλαττωματικότης τοϋ 
μετά τήν κεραυνοπληξίαν γεννηθέντος τέκνου. 'Η ύπόθεσις αυτή δέν δύναται οδτε νά 
άπορριφθή, οδτε νά γίνη παραδεκτή, διότι τέκνα έλαττωματικά, είτε σωματικώς 
εΐτε ψυχικώς, προέρχονται έκ διαφόρων παθήσεων τών γεννητόρων, μονίμων συνή
θως, άλλ’ ένίοτε λίαν παροδικών, ώς τούτο συμβαίνει δταν οί γεννήτορες έν στιγμή 
μέθης έξ οινοπνεύματος ή άλλης τίνος τοξικής ουσίας έσπειραν τό τέκνον. ’Επανερ
χόμενοι είς τήν έκ κεραυνοπληξίας συμπτωματολογίαν άναγράφομεν δτι παρετη-
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ρήθησαν περιπτώσεις τυφλώσεως έκ της λάμψεως της αστραπής, άλλοτε δέ παραπλη- 
γικαί. Τουναντίον δέ άναγράφεται είς παλαιά περιοδικά δτι τυφλοί ή παράλυτοι πρό- 
τερον, έθεραπεύθησαν, χάρις εις τήν κεραυοπληξίαν την οποίαν ύπέστησαν.

Συνήθως ό κεραυνός επιπίπτει είς τόπον τινά καί τραυματίζει τούς εκεί εύρι- 
σκομένους.'Τπάρχουν δμως περιπτώσεις, καθ’ άς ό κεραυνός έπεσε πολύ μακράν, 
μετεφέρθη δέ είς τον προσβληθέντα διά τοϋ τηλεγραφικού ή τηλεφωνικού σύρματος. 
Τοιαύτην περίπτωσιν περιέγραψεν ό τότε Δόκιμος μαθητής της Σχολής ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής Βαλεργάκης, νΰν ’Αξιωματικός. 'Η περίπτωσις έχει οΰτω : 
«Είς τοποθεσίαν τινά τής Β. Ελλάδος, έκαθήμην έγώ μετά τού Άνθυπολοχαγού 
των Μ.Ε.Α. καί άνδρών τινών. Άποτόμως ό καιρός χαλάει καί μακράν είς τον ορί
ζοντα έφαίνοντο άστραπές καί άκούοντο βροντές. (Ό  μην ήτο Μάιος). Πλησίον 
μας ύπήρχε τηλέφωνον καί ή κάθοδος τού τηλεφώνου εύρίσκετο είς τήν πλάτην τού 
Άνθυπολοχαγού. Ξαφλικά βλέπω ένα δυνατόν σπινθήρα καί άκούω ένα κρότον σάν 
περιστρόφου καί ένα Ά χ ! άπό τον Άνθυπολοχαγόν. Κατ’ άρχάς ένόμισα δτι πήρε 
φωτιά τό περίστροφόν του, άλλ’ έκ τής γενομένης έρεύνης τό περίστροφου εύρέθη 
πλήρες. ’Εκ τής άφαιρέσεως των ενδυμάτων διεπιστώθη σοβαρόν έγκαυμα είς τήν 
ράχιν. Έκλήθη ιατρός καί ό Άνθυπολοχαγός έσώθη, μέ τήν διαφοράν δτι έπ’ άρκετόν 
δέν ήμποροΰσε νά κινηθή έκ παραλύσεως των κάτω άκρων».

9. Μηχανισμός θανάτου.
Οΰτος είναι παρόμοιος προς τον επί ηλεκτροπληξίας άναπτυσσόμενον. ’Οφεί

λεται δηλαδή εϊτε είς έπίδρασιν τού κεραυνού επί τής καρδίας καί πρόκλησιν μαρμα
ρυγής των κοιλιών ταύτης, είτε είς έπίδρασιν επί τού κεντρικού νευρικού συστήμα
τος καί δή τών κατά τον προμήκη μυελόν υπαρχόντων κέντρων τής άναπνοής καί 
κυκλοφορίας.’Εξ έπιδράσεως τίνος τών παραγόντων τούτων ή καί άμφοτέρων δύνα- 
ται νά έπέλθη άσφυξία ένεκα τετανικής συσπάσεως τών άναπνευστικών μυών ή καί 
άναπτύξεως οξέος πνευμονικοΰ οιδήματος. Θέλομεν δέ ΐδη δτι μέσον διασώσεως τών 
κεραυνοπλήκτων είναι ώς καί έπί ήλεκτροπλήκτων, ή καταπολέμησις τής άσφυξίας.

Ό  θάνατος τών κεραυνοπλήκτων δύναται νά οφείλεται εις τινας περιπτώσεις 
είς έπιβάρυνσιν προϋπαρχουσών νόσων ώς καρδιοπαθειών, άρτηριακής ύπερτονίας 
καί άλλων. ’Αλλά καί ό εύλογος τρόμος τού κεραυνοβληθέντος αύτός καθ’ εαυτόν, 
δύναται νά προκαλέση αυτοστιγμεί θάνατον. Είναι δέ γνωστόν δτι έκ ψυχικής τίνος 
συγκινήσεως δύναται νά έπέλθη αιφνίδιος θάνατος. Θάνατος τών κεραυνοπλήκτων 
δύναται νά έπέλθη καί μεθ’ ήμέρας έκ τών δημιουργηθεισών κακώσεων ή έκ μολύν- 
σεως τούτων ώς καί αιμορραγιών μετατραυματικών ή αιμορραγιών έξ άποπτώσεως 
πλακών εύρέων έγκαυμάτων.

10. Διάγνωσις κεραυνοπληξίας.
Κατά κανόνα ή άπόδοσις τού θανάτου άτόμου τινός είς κεραυνοπληξίαν είναι 

εύκολος καί άπολύτως δικαιολογημένη. 'Η έπέλευσις τού θανάτου έν ώρα καται- 
γίδος καί κεραυνών, ή υπό άλλων μαρτυρουμένη πτώσις κεραυνού έπί τού θα- 
νόντος, αί έπί τού πτώματος παρατηρούμεναι ώς έγκαύματα φρύξεις τριχών, κε- 
ραυνογραφικαί εικόνες καί άλλα, πείθουν δτι ό θάνατος είς κεραυνοπληξίαν οφεί
λεται. Είναι δμως ένδεχόμενον νά προκόψουν παρεξηγήσεις εις τινας περιπτώσεις 
κεραυνοπληξίας καί νά άποδοθή ό θάνατος είς έγκληματικήν τινα αιτίαν. Τούτο 
δύναται νά συμβή αν ό άνθρωπος προσεβλήθη ύπό τού κεραυνού είς έρημικήν τινα 
θέσιν, έδημιουργήθησαν δέ έπ’ αύτοΰ κακώσεις ώς άπό θλώντος οργάνου ή τέμνον- 
τος ή πυροβόλου δπλου άνευρέθη δέ τό πτώμα μετά χρόνον τινά άπό τού θανά
του. Τότε αί άναφερθεϊσαι κακώσεις είναι δυνατόν νά άποδοθοΰν είς έγκληματι
κήν έπέμβασιν. 'Ο έξετάζων τό πτώμα ιατρός άνευρίσκων τινάς τών άνεφερθεισών 
έκ κεραυνοπληξίας άλλοιώσεων ώς φρΰξιν τριχών κ.λ.π. θά δυνηθή νά άποδώση 
τον θάνατον είς τήν πραγματικήν αιτίαν δηλαδή είς τήν κεραυνοπληξίαν. 'Ύπενθυ-
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μίζομεν τήν άναφερθείσαν περίπτωσήν Καβάλλας, καθ’ ήν τά επί τού πτώματος 
παρατηρηθέντα στόμια εισόδου καί εξόδου άπεδόθησαν εις τραυματισμόν διά βλή
ματος πυροβόλου όπλου.

11 . Θεραπεία κεραυνόπληκτων.
Έάν ούτοι δεν έμειναν νεκροί αύτοστιγμεί ή μετά έλάχιστον χρόνον ένδείκνυ- 

ται ή παροχή πρώτων βοηθειών, δεν σπανίζουν δέ αί περιπτώσεις καθ’ άς τοιαϋται 
διέσωσαν τον κεραυνοβληθέντα. Είναι δέ αί επί κεραυνοπληξίας χορηγούμεναι πρώ- 
ται βοήθειαι παρόμοιαι προς τάς κατά της ηλεκτροπληξίας έφαρμοζομένας. Ένερ- 
γεΐται δηλαδή τεχνητή άναπνοή έπί μακρόν τινα των προς τοιαύτην έφαρμοζομένων 
μεθόδων, προτιμωτέρα των οποίων είναι ή τοϋ Σάφερ (Shaffer) διά τήν εύκολίαν 
καί άποτελεσματικότητά της. ’Εάν ό παθών μεταφερθή εις Σταθμόν Πρώτων Βοη
θειών, έ'χοντα τά προς ένέργειαν τεχνητής άναπνοής μηχανήματα εύνόητον ότι ή 
τεχνητή άναπνοή θά ένεργηθή διά τούτων, καθ’ όσον τότε ή τεχνητή άναπνοή δύνα- 
ται νά παρατείνεται έπί μακρόν, ώς άπαιτεΐται εις τοιαύτας περιπτώσεις. Μετά της 
τεχνητής’ άναπνοής πρέπει νά συνδυασθή καί ή παροχή οξυγόνου, διά τών καταλλή
λων μηχανημάτων ένεργουμένη, καθ’ όσον ή άπορρόφησις άπό άσκοϋ οξυγόνου τι- 
θεμένου προ τής ρινός καί τοϋ στόματος είναι προβληματική. Άναλόγως τών έν- 
δείξεων θά έφαρμοσθή καρδιοτόνωσις δι’ ενέσεων καρδιοτονικών φαρμάκων, έν άνάγκη 
δι’ ένδοκαρδιακών ενέσεων χορηγουμένων. Ά ν  άπό τοϋ κεντρικοϋ νευρικοΰ συστή
ματος έμφανίζωνται φαινόμενα ώς σπασμοί, μεγάλη διέγερσις, θά χορηγηθοΰν τά 
άρμόζοντα φάρμακα.

’Ιδιαιτέρα περίπτωσις κεραυνοπληξίας χρήζει μικοάς τίνος άναπτύξεως. Είναι 
έκείνη καθ’ ήν γυνή έγκυος 7ου μηνός καί άνω, έκεραυνοβολήθη, οπότε έμφανίζεται 
τό ζήτημα έάν δέν έπρεπε νά έπιχειρηθή διάσωσις τοϋ έμβρύου διά καισαρικής το
μής. Τοιαύτη περίπτωσις παρετηρήθη κατά Νοέμβριον 1957 εις χωρίον τι τής Αίγί- 
νης έπί γνωστής μου οικογένειας. Έπελθούσης καταιγίδος σφοδροτάτης μετά πλεί- 
στων κεραυνών, εις τούτων έπληξε τήν μητέρα τής οικογένειας, έγκυον έκ νέου εις 
τον 7ον μήνα. Ό  κεραυνός ποούξένησε έκτεταμένον έγκαυμα κατά τάς ώμοπλά- 
τας, χωρίς τά καλύπτοντα ένδύματα νά καούν. Ή  γυνή έμεινεν σχεδόν άπνους. Πά- 
σαι αί φροντίδες, σπασμωδικαί άλλως τε έλλείψει ίατροΰ, περιωρίσθησαν είς τήν 
μητέρα, ούδεμιάς σκέψεως έκφρασθείσης διά τό έμβρυον, εύλόγωςδέδιά τούς συνθή- 
κας τής συμβάσης τραγωδίας. Έάν όμως άλλαι συνθήκαι ύπήρχον, καθ’ άς ή παροχή 
άρμοζουσών βοηθειών έδιδον βάσιμους έλπίδας διασώσεως τής μητρός ή καισαρική 
τομή πάλιν δέν θά ένεδεικνύετο, διότι τό έμβρυον έκ τής καθ’ αύτό έπιδράσεως τής 
ήλεκτροπληξίας δέν πάσχει, θά διασωθή δέ διασωζομένης τής μητρός. Τούτο υπο
στηρίζει ό διάσημος Ζέλλινεκ είς τελευταίαν δημοσίευσίν του (Τριάνκλ— ’Οκτώ
βριος 1957). Λέγει ούτος τά έξής : έν σχέσει προς έξαιρετικάς θεραπείας μετά κε- 
ραυνοπληξίαν : «Είς τό πλαίσιον τών έξαιρετικών βοηθειών άς άναφέρομεν τήν περί- 
πτωσιν γυναικών έγκύων προκεχωρημένης κυήσεως. Αύται πληγεΐσαι ύπό κεραυ
νού ή ήλεκτρικοΰ ρεύματος δύνανται νά άναπνεύσουν έκ νέου, νά διασωθούν καί νά 
τέξουν είτα κανονικώς άνευ άπευκταίου. Συμφώνως προς τά πειράματά μου, άμε
σος καισαρική τομή προς σωτηρίαν τού έμβρύου δέν δικαιολογείται».

12. Προφύλαξις.
Είδομεν ότι ό σκληρός Ρωμαίος αύτοκράτωρ Τιβέριος, έν στιγμαΐς καται

γίδος μετά κεραυνών έκάλυπτε τήν κεφαλήν του διά στεφάνου δάφνης, νομίζων ότι 
αΰτη θά άπεδίωκεν άπ’ αύτοΰ τον κεραυνόν. "Αλλοι έπίστευον ότι θέτοντες προ τής 
θύρας τής οικίας των δέρμα φώκης ή σταυρώνοντες έκεί νυκτερίδα ζώσαν, ή τό 
πτώμα αύτής θά άπέτρεπον τήν έπέλευσιν τού κεραυνού. Ιΐίστις χιμαιρική! Καλόν 
είναι έν καιρώ κεραυνών, νά μή φέρη τις έπ’ αύτοΰ, άντικείμενα γνωστά ώς καλούς 
άγωγούς τού ήλεκτρισμοΰ, τά σίδηρα κυρίως. Είς τοιοϋτον άντικείμενον οφείλεται
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θύνσεως ’Αστυνομίας Παρισίων

κ. Μ. A  R  Ν A L  (Συνέχεια έκ τοϋ προη
γουμένου καί τέλος)

"Ινα μή παραπλανηθή ό άναγνώστης, ό όποιος δεν έζησε την έξέλιξιν της 
τεραστίας ταύτης έρεύνης, ήκολουθήσαμεν έως τώρα την χρονολογικήν σειράν των 
γεγονότων.

"Ηδη όμως είσερχόμεθα εις την φάσιν της τακτικής άνακρίσεως καί των 
οριστικών ερευνών τών προκληθεισών έκ τών πολλαπλών ομολογιών τοϋ κατηγο
ρουμένου.

Έδώκαμεν μίαν ιδέαν τής πνευματικής του καταστάσεως : μνησίκακος, μο
χθηρός, βίαιος, πειστικός, έτι δέ ρέπων είς τήν κακοπιστίαν καί τάς ύβρεις καί προσ- 
βολάς.

Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσωμεν άπό ήμέρας εις ήμέραν τήν έξέλιξιν 
μιας άνακρίσεως την όποιαν ό Πετιό, χάρις είς τάς σκόπιμους παραλείψεις κατά τάς 
καταθέσεις του, ήλπιζε νά μή ϊδη ποτέ περατουμένην. Ά λλ ’ ό έπιληφθείς τής ύπο- 
θέσεως ανακριτής δέν ήτο έξ έκείνων τούς όποιους άπογοητεύουσιν αί δυσκολίαι. 
Τουναντίον μάλιστα, άφήκε τον Πετιό νά πέση είς τήν παγίδα τών ιδίων αύτοΰ ψευ
δών, νά περιέλθη βαθμηδόν είς άδιέξοδον μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν, τήν 30ήν ’Οκτω
βρίου 1945, έξουθενωμένος, άνευ πνοής καί άνευ έπιχειρημάτων, έννοών ίσως ότι 
τήν φοράν ταύτην ώφειλε νά άποδώση λογαριασμόν, ήρνήθη κατηγορηματικώς νά 
όμιλήση.

Αί όμολογίαι είς τάς οποίας ό Πετιό προέβη κατ’ άρχάς είς τούς συλλαβό- 
ντας αύτόν άξιωματικούς καί κατόπιν είς τον άνακριτήν ό όποιος τον άνέκρινε, δέν 
είναι σύμφωνοι.

Είναι προφανές ότι ή σκοτεινή αυτή προσωπικότης έποίκιλλε τάς ομολογίας 
της άναλόγως τών άναγκών Ικάστης περιπτώσεως καί άπέφευγεν έπιμελώς προ
βαίνουν είς προφανείς άσημάντους ομολογίας, νά έμπλακή είς λεπτομέρειας αί όποΐαι 
δυνατόν νά.άπέβαινον μοιραΐαι δι’ αύτόν.

ίσως ό θάνατος άτόμου τίνος προ έτών έπισυμβάς είς τό Παγκράτι ουτινος τό 
πτώμα μετεφέρθη είς τό Νεκροτομεΐον. Οδτος ένεκα άκρωτηριασμοΰ ένός τών 
κάτω άκρων άπό τής μεσότητος τοΰ μηροΰ, έ'φερε τεχνητόν πόδα συγκρα- 
τούμενον διά σιδηρών έλασμάτων. Κεραυνός πεσών έν τή οικία του προετί- 
μησε νά προσβάλη τον άνάπηρον, έλκυσθείς πιθανώς ύπό τών σιδηρών έλασμάτων. 
Συνιστάται ως άνεφέραμεν ή άπομάκρυνσις άπό υψηλών οικοδομημάτων ώς καί 
δένδρων. Είδομεν όμως άνεφερθείσας ύπό μαθητών τής Σχολής Χωροφυλακής περι
πτώσεις καθ’ άς έπληγησαν ύπό κεραυνοϋ άτομα άποφυγόντα νά καταφύγωσιν ύπό 
δένδρον τι, ένώ οί ύπ’ αυτό καταφυγόντες δέν έπαθόν τι. Τοιαΰται όμως σπάνιαι 
προτιμήσεις δέν άχρηστεύουσι τήν σύστασιν τής μή καταφυγής ύπό δένδρα έν καιρώ 
κεραυνών. Θεωρείται ώς προστατεύουσα άπό κεραυνοϋ ένδυμασία έκ κακών άγω- 
γών ήλεκτρισμοΰ, ώς τά μετάξινα, τά μάλλινα, τό καουτσούκ, τά γουναρικά. Άναμ- 
φησβητήτου όμως άποτελεσματικότητος είναι τά άλεξικέραυνα, διό έφοδιάζονται 
δι’ αυτών μεγάλα καί ύψηλά οικοδομήματα, πυριτιδαποθήκαι, άεροπλάνα, ιστοί 
άτμοπλοίων κλπ. ' Η έν σελίδι 5924 άναφερθεΐσα ύπό τοΰ Βαλεργάκη περίπτωσις 
ήλεκτροπληξίας έκ τοΰ μακρόθεν μεταφερθέντος κεραυνοϋ δεικνύει τήν άνάγκην 
άπομονώσεως τηλεφώνων καί ραδιοφώνων έν καιρώ καταιγίδος μετά κεραυνών.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΣ
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Τί είπε πράγματι ; Σταθερά φροντίς τής επιχειρηματολογίας του ήτο να ύπο- 
στηρίζη δτι ένήργει χάριν τής άντιστάσεως καί κατόπιν διαταγών αυτής. "Οτι τα 
πτώματα τα όποια άνεκαλύφθησαν καί αί εξαφανίσεις διά τάς όποιας κατηγορεΐται 
σχετίζονται μέ τάς εκτελέσεις κατασκόπων ή υπόπτων ένεργηθείσας προς τό συμ
φέρον των Συμμάχων.

'Ο Πετιό άφηγεΐται μέ τόνον ειλικρίνειας πώς εφεύρε τό 1941 μυστικόν δπλον 
■τό όποιον άνεκοίνωσεν εις τό Προξενεϊον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. (Ουδέποτε 
παρέσχε συγκεκριμένας πληροφορίας έπί του μυστικοΰ τούτου δπλου ίνα μη δηλη- 
τηριάση τάς διεθνείς σχέσεις).

Κατόπιν, κατά την διάρκειαν τοϋ τελευταίου τριμήνου του 1941, βέβαιοι δτι 
πράγματι είσήλθεν είς τήν μυστικήν όργάνωσιν τοϋ Πιέρ Μπροσολέτ, ένταχθείς 
ακολούθως είς την ομάδα δράσεως « ’Άρκ—άν—Σιέλ», την διευθυνομένην ύπό τοϋ Κού
μουλο, καί δτι ολίγον μετά ταϋτα, ύπό το ψευδώνυμον «ιατρός Εύγένιος» συνέστησε 
καί ό ίδιος μίαν ομάδα άσφαλείας ύπό τήν ονομασίαν «Φλί—Τόξ».

'Ο Πετιό δίδει τότε διά τήν μονάδα «Φλί—Τόξ» πλήθος λεπτομερειών μέ τάς 
οποίας ήθελε νά. δημιουργήση αΐσθησιν, καί άναφέρει—ερμηνεία καί δικαιολογία 
πρωταρχικής δι’ αύτόν σημασίας—δτι ή όμάς αυτή εΐχεν είδικευθή είς τήν άνίχνευ- 
σιν καί θανάτωσιν τών ((σπιούνων τής Γκεστάπο».

Παρασυρθείς άπό τον ένθουσιασμόν του ό Πετιό διεκδικεΐ τότε τήν 
διά τον θάνατον 63 προσώπων καί ούχί πλέον 26 μόνον ώς ύπηνίσσετο φρονίμως ό 
ανακριτής.

Συνεχίζων άφηγεΐται δτι τάς ανακρίσεις διενήργει εντός τής οικίας του τής 
όδοΰ Λεζυέρ καί άκολούθως προέβαινεν είς τάς εκτελέσεις, γινομένας ή διά πιστο
λιού ή καί διά μυστικοΰ δπλου. Τά πτώματα έγκαταλείποντο είς τό δάσος Μαρλύ 
ή είς τά δάση τοϋ Σαίν—Κλού.

Ή  δράσις αύτή, ή οποία θά ήτο άξια θαυμασμού έάν ήτο άληθής, είχε, κατά 
τούς ισχυρισμούς του, συνεχισθή μέχρι τοϋ Μαΐου 1943, δτε ό Πετιό συνελήφθη 
καί έφυλακίσθη έν Φρέν μέχρι τοϋ ’Ιανουαρίου τοϋ 1944. Διότι ό Πετιό συνελήφθη 
πράγματι ύπό τών Γερμανών. Περαιτέρω θά ίδωμεν τί πρέπει νά ύποθέσωμεν περί 
τούτου.

’Ακολούθως ό ιατρός εξήγησε πώς, μετά τήν άπελευθέρωσίν του έκ τής Φρέν 
εδρε τον βόθρον τής όδοΰ Λεζυέρ πλήρη πτωμάτων, πώς είχε ζητήσει άπό τον άδελφόν 
του νά τώ προμηθεύση κεκαυμένην άσβεστον διά νά έξαφανίση τά πτώματα, έξ ών 
μερικά έκάησαν ύπό τάς γνωστάς περιστάσεις.

’Ενταύθα ό Πετιό δέν ήδυνήθη νά κρύψη τήν μνησικάκίαν του καί κατεφέρθη 
πικρώς κατά τής ’Αστυνομίας, ή οποία άναμιγνύεται πάντοτε είς δ,τι δέν τήν άφορα, 
καί κατά τών πυροσβεστών «τών οποίων είναι γνωστή ή συνήθεια νά είσέρχωνται 
διά ρήξεως είς τήν κατοικίαν τών ιδιωτών».

Διότι προδήλως έάν ή ’Αστυνομία καί οί πυροσβέσται δέν έπενέβαινον...
’Εν πάση περιπτώσει είς τό τέλος τών μακροσκελών δηλώσεών του, ό Πετιό, 

κληθείς νά παράσχη περισσοτέρας έξηγήσεις, εύρέθη έν αδυναμία νά δώση καί τήν 
έλαχίστην συγκεκριμένην πληροφορίαν ή οποία θά έπέτρεπε τον έλεγχον τών λεγο
μένων του. 'Οσάκις άλλως τε προσεπάθησε νά τό πράξη έπέσυρε κατηγορηματικάς 
διαψεύσεις δι’ ών άναμφηρίστως άπεδείχθη δτι ό Πετιό δέν άπετέλεσε ποτέ μέλος 
τής άντιστάσεο^ς ούτε μακρόθεν οδτε έκ τοϋ πλησίον.

'Ο ιατρός ύπελόγιζεν έπί τών προφυλάξεων τάς οποίας είχε λάβει καί δέν έφαν- 
τάζετο δτι θά ήτο δυνατόν είς τούς ένεργοϋντας τήν άνάκρισιν νά έξακριβώσωσι τήν 
ταυτότητα τινών έκ τών θυμάτων του. 'Η έμφυτος άπληστία του τον κατέστρεψε. 
Δέν έσχε τό θάρρος νά έξαφανίση έπίσης τά άσπρόρρουχα καί τά ένδύματα τών θυ
μάτων του, καί τά κιβώτια τής Κουρσόν-λε Καρριέρ τον έφεραν είς σύγχυσιν, διότι

ευθύνην
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άπέδειξαν ότι τά θύματα δέν ήσαν πράκτορες της Γκεστάπο άλλα δυστυχείς οί όποιοι, 
τούναντίον, έδιώχθησαν ύπό της Γερμανικής ’Αστυνομίας.

Ό ντως ό άνακριτής δέν ήρκέσθη εις τάς πρώτας έξηγήσεις τοϋ Πετιό. Ά πή- 
τησε περισσοτέρας καί σαφεστέρας λεπτομέρειας.

Ό  ιατρός κατεφέρθη κατά της δικαιοσύνης τήν οποίαν, μέ την σειράν της, 
κατηγόρησεν ώς αμαθή. Ήρνήθη να άποκαλύψη τά ονόματα των μελών τής όμάδος 
του «Φλί-Τόξ», τά όποια έβεβαίωσεν ότι δέν έγνώριζε. Άφρόνως άφ’ ετέρου φερό-

Ή δίκη τοϋ Πετιό.

μένος παρέσχε μίαν περιγραφήν των χαρακτηριστικών τοϋ Κουμουλό ή όποια άπε'  
καλύφθη έντελώς λανθασμένη.

Ούχ ήττον ό Πετιό έτροποποίει τήν μέθοδον ύπερασπίσεώς του έφ’ όσον ή 
κατηγορία άπέβαινε περισσότερον συγκεκριμένη, έμφανίζουσα ονόματα τά όποια 
ούτος ήλπιζεν ότι ούδέποτε πλέον νά ήκουε προφερόμενα.

Εις τό τέλος, ό κατηγορούμενος έδήλωσεν ότι κατά ’Ιούνιον τοϋ 1941 έ'σχε 
τήν ιδέαν νά όργανώση μίαν «άλυσον» καθιστώσαν δυνατήν τήν μετάβασιν εις τήν 
Νότιον ’Αμερικήν, χάρις είς συνενόχους (οί όποιοι ούδέποτε άνευρέθησαν) εις τά 
πέριξ τών Ισπανικών συνόρων.

Ό  Πετιό λέγει ότι ένεπιστεύθη τό μυστικόν τοϋτο εις ένα έκ τών πελατών 
του, κάποιον Φουριέ, κουρέα, ό όποιος έσχετήν άτυχή καί άτιμον έμπνευσιν νά έκ- 
μεταλλευθή έμπορικώς τό μυστικόν.

Ό  Φουριέ έτέθη ούτως είς άναζήτησιν «πελατών» καί είχε διαπράξει τό σο
βαρόν σφάλμα νά τούς άναζητηση είς περιβάλλον όπου έσύχναζεν ή Γαλλική «Γκε
στάπο». Καί αύτός ήτο ό λόγος διά τον όποιον όλοι οί παρουσιασθέντες είς τόν «τι- 
μωρον» Πετιό ήσαν άτομα ύποπτα, τά όποια έπεζήτουν νά άνακαλύψωσι τήν «άλυ
σον» ή προσεπάθουν νά άποδράσουν άφοϋ είχον διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Δέν θά έκταθώμεν περισσότερον είς τήν έξέτασιν τών καταχθονίων καί σκο
τεινών εξηγήσεων τάς όποιας έδωκεν ό Πετιό είς τον άνακριτήν, διά νά προσπαθήση 
ματαίως νά δικαιολογήση τά κακουργήματά του.
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Θά παραθέσωμεν, άνευ άλλων λεπτομερειών, τήν άλήθειαν έπί των κυριωτέ- 
ρων δολοφονιών, ώς αδτη προκύπτει άπό τάς άναζητήσεις, τάς έρεύνας, τάς πραγμα- 
τογνωμοσύνας καί τάς μαρτυρίας :

1) 'Υπόθεσις Γκουσίνοβ.
Εις τό τέλος τοϋ 1941 ό Γκουσίνοβ, Εβραίος έκ Πολωνίας, τακτικός πελά

της του Πετιό, έξεδήλωσεν εις τήν σύζυγόν του τήν πρόθεσίν του νά μεταβή είς τήν 
’Αργεντινήν χάρις είς τήν μεσολάβησιν του ίατροΰ του.

Τήν 2-1-1942 ό Γκουσίνοφ άνεχώρησε μετά τό γεϋμα διά τήν Έτουάλ καί 
δεν επανήλθε ποτέ.

'Η άνάκρισις έξηκρίβωσεν οτι ό Πετιό τώ είχε συστήσει νά λάβη μεθ’ έαυτοϋ 
άσπρόρρουχα άνευ σημάτων (μάρκες) καθώς καί όσαήδύνατο περισσότερα χρήματα 
καί κοσμήματα άπαγορεύσας άφ’ έτέρου είς αύτόν νά έχη συνοδόν.

'Ο Γκουσίνοβ έφερε μεθ’ έαυτοΰ, είς κοσμήματα καί είς χαρτονομίσματα, 
πλείονα τών δύο εκατομμυρίων φράγκων. *

Ή  άνάκρισις άπεκάλυψεν άφ’ έτέρου ότι ή Γκουσίνοβ εΐχεν έπιμόνως ζητήσει 
άπό τον ιατρόν νά έπιτύχη ειδήσεις άπό τον σύζυγόν της.

'Ο Πετιό άπήντησεν ότι είχε λάβει κρυπτογραφημένα γράμματα έκ Μπου- 
ένος ’Άϋρες, ότι τά πάντα Ιβαινον καλώς καί ότι, έν τέλει ό Γκουσίνοβ τήν συνεβού- 
λευε νά μεταβή παρ’ αύτώ άφοϋ πωλήση ό,τι αδτη είχε είσέτι είς τήν κατοχήν της.

Ά φ ’ έτέρου έξηκριβώθη ότι έν Μπουένος Άϋρες ούδείς ήκουσε νά γίνεται 
λόγος περί του ταξιδιώτου, ό όποιος έν τούτοις, έλεγεν ό Πετιό, θά ήδύνατο νά εύρη 
έκεΐ πολλούς έκ τών φίλων του.

2) 'Υπόθεσις Βάν Μπέβερ.
Κατά τήν διάρκειαν της προανακρίσεως τοϋ διευθυντοϋ έπί της έμπορίας τών 

ναρκωτικών, ό Βάν Μπέβερ εΐχεν άποκαλύψει ότι ό Πετιό είχε χορηγήσει συνταγάς 
είς τό όνομά του, χωρίς κάν νά τον έξετάση.

'Η άνάκρισις κατέστησε δυνατήν τήν διαπίστωσιν άποκαλυπτικών παραλλη
λισμών είς τάς ήμερομηνίας είς τάς οποίας συμπίπτουν τά διάφορα συμβάντα της 
ύποθέσεως ταύτης.

'Ο Βάν Μπέβερ άφέθη προσωρινώς έλεύθερος τήν 17ην Μαρτίου 1942 καί 
έξηφανίσθη τήν 22αν ίδίου μηνός.

'Ημέρας τινάς βραδύτερον, ήτοι τήν 2-4-1942, ό Πετιό άπέστειλεν είς τον 
άνακριτήν, μέση) τοϋ δικηγόρου του, σημείωμα έν τώ όποίω έβεβαίου 6τι άνευρε 
έν δελτίον έξετάσεως τοϋ πελάτου του, καί διά νά δώση περισσοτέοαν βαρύτητα είς 
τάς όψιμους αποκαλύψεις του έφθασε μέχρι τοϋ νά δώση διά λογαριασμόν του, συγκε- 
κριμένας άνατομικάς λεπτομέρειας διά τον Βάν Μπέβερ λίαν ίδιαζούσας.

Τήν 16-3-1942, δηλαδή μίαν έβδομάδα προ τοϋ σημειώματος τοϋ Πετιό, 
καί τέσσαρας ήμέρας μετά τήν έξαφάνισίν του, ό Βάν Μπέβερ άπέστειλε προ: τήν 
έρωμένην του έπιστολήν διά της οποίας έχαρακτήριζεν έαυτόν ώς μορφινομανή, δι- 
καιολογών οδτω τάς ένεργείας τοϋ ίατροΰ.

'Η έπιστολή αυτή υπεβλήθη είς πραγματογνωμοσύνην καί άπεκάλυψε τήν 
«άνώμαλον κατάστασιν» τοϋ γράψαντος κατά τήν στιγμήν της συντάξεώς της. Ού- 
δεμία άπομένει άμφιβολία ότι αδτη έπεβλήθη διά της βίας. Εύνόητον υπό ποιας περι
στάσεις ό Πετιό έσχε όλην τήν άνεσιν νά έξετάση τό σώμα τοϋ Βάν Μπέβερ.

3) Ύπόθεσις Κάΐτ.
Άφηγήθημεν διά βραχέων τάς συνθήκας της έξαφανίσεως της κυρίας Κάϊτ, 

είς τήν οποίαν ό Πετιό εΐχεν έπιβάλλει μίαν δωδεκάδα εικονικών ένέσεων ήρωίνης 
μέ τήν έλπίδα νά δικαιολογήση τάς συνταγάς τάς οποίας έχορήγει έπ’ όνόματί της.
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Πράγματι ή ύπόθεσις αυτή παρουσιάζει πολλάς ομοιότητας μέ την προηγου-
μένην.

’Ολίγον μετά την έξαφάνισίν της (τοσούτω μάλλον άνεξήγητον καθόσον αυτή 
έγκατέλειψε τήν κατοικίαν της άνευ χρημάτων, χωρίς καν τά δελτία τροφίμων της 
καί έδήλωσεν ότι θά μετέβαινεν εις τόν δικηγόρον τής θυγατρός της ευθύς μετά τήν 
έπίσκεψίν της εις τόν ιατρόν), ή κυρία Κάϊτ εγραψεν εις τήν οίκογένειάν της ίνα τη 
γνωρίση τήν κατάστασίν της, δτι έκαμνε ενέσεις ναρκωτικών «έν άγνοια τοΰ συζύ
γου της» καί δτι εύρίσκετο είς τήν άνάγκην ν’ άναχωρήση.

Εις τήν τελευταίαν ταύτην επιστολήν άπαντώμεν τήν αύτήν έμπνευσιν ή όποια 
εϊχε κινήσει τόν Βάν Μπέβερ, ή δέ γραφή παρουσιάζει τά ίδια χαρακτηριστικά 
δισταγμού καί βίας.

Τέλος, δσον άφορα τήν κυρίαν Κάϊτ καί τόν Βάν Μπέβερ, έπρόκειτο περί 
μαρτύρων οι όποιοι ένδέχετο νά παράσχωσιν εις τήν δικαιοσύνην ώρισμένας πλη
ροφορίας συντριπτικάς διά τήν δράσιν τοΰ Πετιό.

4) Ύπόθεσις Ό τέν.
'Η άνάκρισις έξηκρίβωσεν δτι ή Ότέν είχεν εΐδικώς έ'λθει εις Παρισίους διά 

νά συναντήση τόν Πετιό. Καί εις τήν ύπόθεσιν ταύτην, ώς καί διά τήν Κάϊτ καί τόν 
Βάν Μπέβερ, ή Ότέν εγραψεν είς τούς οικείους της επιστολήν έν. τη οποία ύπε- 
γράμμιζε κατ’ έπανάληψιν δτι ούδέποτε προσέφυγεν είς τάς «υπηρεσίας» ένός ια
τρού ένεργοϋντος έκτρώσεις καί έξεδήλου τήν άνάγκην, μιας παρατεταμένης άπου- 
σίας.

'Η  γραφή ύποβληθεϊσα είς πραγματογνωμοσύνην, άπεκάλυψε τά στοιχεία 
τά όποια γνωρίζομεν ήδη.

5) Ύπόθεσις Μπραουμπέργκερ.
’Εν διαστήματι τεσσάρων ήμερων από της άναχωρήσεώς του, ό ιατρός Μπρα

ουμπέργκερ έγραψε τέσσαρας έπιστολάς είς τήν σύζυγόν του συνιστών είς αύτήν 
νά «μή είπη τίποτε είς κανένα», νά έτοιμάση δύο βαλίζες μέ δ,τι πολιτιμότερον 
καί έν τέλει έπεφόρτιζεν ένα κύριον Βαλλέ, σύζυγον μιας έξαδέλφης της κυρίας Πε
τιό, νά μεριμνήση διά τήν μεταφοράν των έπίπλων του είς τό διαμέρισμα τό όποιον 
είχε προ ολίγου άγοράσει πλησίον τοΰ Μπουά.

Καί έδώ ή πραγματογνωμοσύνη άπεφάνθη καταφατικώς : «Αί γραφικαί 
διαταραχαί είναι συνέπεια βίας».

Τήν 20-4-1945 ή κυρία Μπραουμπέργκερ άνεϋρεν έντός των κιβωτίων της 
Κουρσόν, μεταξύ των σωρών τών άσπρορρούχων καί τών ένδυμάτων, τόν πίλον καί 
τό ύποκάμισον τού συζύγου της.

6) Ύπόθεσις Κνέλλερ.
Ό  Πετιό δέν είχε ποτέ ομιλήσει περί της οικογένειας ταύτης, ή οποία άπε- 

τελεΐτο άπό τρία πρόσωπα, μεταξύ τών όποιων έν παιδίον έπτά έτών. Σεσημασμένα 
άσπρόρρουχα άνεκαλύφθησαν έντός ένός κιβωτίου καί άνεγνωρίσθησαν πλήρως ώς 
άνήκοντα είς τό ζεύγος Κνέλλερ.

Ούτως ό Πετιό είς τόν μακρόν κατάλογον τών έγκλημάτων του προσέθεσε 
τό πλέον άποτρόπαιον δλων : τό της δολοφονίας ένός παιδιού έπτά έτών.

’Εάν είναι δυνατόν νά προσκομίσωμεν άκόμη μίαν λεπτομέρειαν είς τήν τρο
μακτικήν του φυσιογνωμίαν ας διευκρινίσωμεν δτι τό δελτίον τροφίμων τοΰ παι
διού μέ προσεπιγεγραμμένον τό βνομα Βαλερύ άνευρέθη έπί τοΰ Πετιό κατά τήν 
στιγμήν της συλλήψεώς του.

Κατόπιν ήκολούθησαν αί κάτωθι περιπτώσεις :
α) 'Η οικογένεια Βούλφ, πρόσφυγες Γερμανοί, οί όποιοι είχον φύγει έκ της 

χώρας των τό 1933 καί τών όποιων τό καταβλητέον διά τήν «διαπεραίωσίν των»
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τίμημα ώρίσθη ύπό τοΰ Πετιο εις 75.000 φράγκα κατ’ άτομον, χωρίς νά άναίρέρω- 
μεν τά κοσμήματα καί έν ποσον υπολογιζόμενο'; εις έν εκατομμύριο1; τό όποιον έφε
ραν μεθ’ έαυτών οί φυγάδες.

β ) Αί οίκογένειαι Μπάς, ’Άρνεμπεργκ καί Σόνκεν, αί όποΐαι έφευγον επί
σης τάς φυλετικάς διώξεις.

Ό  Πετιό, όταν αί έξαφανίσεις αύταί κατελογίσθησαν εις βάρος του, προσε- 
πάθησε νά δώση τήν έξήγησιν ότι έπρόκειτο περί κατασκόπων πληρωνομένων υπό 
των Γερμανών, τούς οποίους ή «όμάς του δράσεως» ειχεν εύτυχώς έγκαίρως έξα- 
φανίσει.

Άνάκρισις άκρως λεπτομερής έμελλε νά άνατρέψη τάς έξηγήσεις ταύτας, ώς 
καί τάς λοιπάς, καταδεικνύουσα ότι όλα τά άτομα ταϋτα ήγοντο άπό τον ίδιον φόβον 
νά διαφύγωσι τάς ναζιστικάς διώξεις.

Ά φ ’ ετέρου, πράγμα ούχί άμελητέον διά τον Πετιό, οί Σόνκεν κατεΐχον ση
μαντικήν περιουσίαν.

γ ) Οί ύπό τά ονόματα : Ρεοκρέ, καταζητούμενος ύπό της ’Αστυνομίας. Ό  
σεσημασμένος ήδη Άλμπερτίνι, μαστρωπός. Ή  Σάμου, ίερόδουλος. 'Ο Πιερέσκι, 
κλέπτης, καθ’ υποτροπήν καταδικασθείς διά φόνον καί λιποταξίαν, καί ό Έστεμπε- 
ρεγκύ, μαστρωπός. .

Τό ποινικόν παρελθόν τούτων ένδιέφερεν όλιγώτερον τον Πετιό άπό τό χρήμα, 
τό άφειδώς δαπανώμενον ύπό των άτόμων τούτων, προδήλως υπόπτων. Ό  Ρεοκρέ 
κατά τήν ήμέραν της «άναχωρήσεώς του» έπρεπε νά κατέχη ποσόν ενός καί ήμίσεος 
έκατομμυρίου, καθώς καί πολλά κοσμήματα.

Ούτως, ολίγον κατ’ ολίγον συντριπτικαί διαπιστώσεις άπέδειξαν τήν άληθι- 
νήν προσωπικότητα τοΰ ΐατροϋ Πετιό, ένώ συγχρόνως άπεκάλυπτον τήν διαβολικήν 
έπιχείρησιν τήν όποιαν είχεν οργανώσει εις δλας τάς λεπτομέρειας, καί ή οποία ολί
γον έλειψε νά έπιτύχη πλήρως.

Ό  Πετιό έπωφελήθη εις τό άνώτατον δριον των τεταραγμένων χρόνων ούς 
διήλθεν ή χώρα. Έξυπηρετήθη ούχί μόνον άπό τάς περιστάσεις αλλά καί άπό τά 
ίδια τά άτομα τά οποία τώ εΐχον έμπιστοσύνην καί έλάμβανον τήν μέριμναν νά έξα- 
λείψωσι παν ίχνος τής διελεύσεώς των, έπιτυγχάνοντα άσυνειδήτως δ,τι οί κακο
ποιοί ματαίως έπιζητοϋσι τόσον συχνάκις, τήν άνωνυμίαν.

Μέχρι τοΰ ίατρόΰ Μπραουμπέργκερ ό Πετιό άνεζήτησε τά θύματά του εντός 
τοΰ κύκλου των πελατών του ή τών προσώπων μεθ’ ών εΐχε σχέσεις.

Κατόπιν, ένθαρρυνθείς άπό τήν πλήρη αύτοΰ έπιτυχίαν, έπεξέτεινε κατά το 
τέλος τοΰ έτους 1942 τό πεδίον δράσεώς του καί έπεφόρτισε τούς φίλους του, τών 
οποίων πιθανώς κατεχράσθη τήν καλήν πίστιν, νά τώ στείλωσι τούς «ταξιδιώτας». 
’Εννέα πλούσιοι Εβραίοι καί τέσσαρα ζεύγη μαστρωπών καί κοινών γυναικών έπε
σαν εις τά δίκτυά του.

’Απομένει έν τούτοις προς διευκρίνισιν έν έτι σημεΐον, δπερ θά ήδύνατο νά γεν- 
νήση άμφιβολίαν τινά εις τήν σκέψιν ένός λεπτολόγου άναγνώστου.

'Ο Πετιό, ώς άφηγήθημεν, συνελήφθη ύπό τών Γερμανών καί έκρατήθη επι 
τινα χρόνον·.

'Τπάρχει πραγματικά κάτι τό όποιον δυνατόν νά φαίνεται δυσεξήγητον. Άλλα 
πρέπει νά δεχθώμεν τήν έξήγησιν τήν οποίαν έδωκε περί αύτοΰ ή Δικαιοσύνη, έξή- 
γησιν ή οποία, ούς έκ τής λογικής της, δεν έπιδέχεται άντίροησιν.

Ό  Πετιό άναμφιβόλως κατέληξε νά ύποστή τάς συνεπείας μιας φήμης «φυ- 
γαδευτοΰ», τήν οποίαν δεν άπέκρυπτεν εις τό περιβάλλον του, άλλά μάλιστα και 
όλονέν τήν διέδιδε.

Τοΰτο ούδέ τό παράπαν άποδεικνύει δτι οί δυστυχείς οί όποιοι άφρόνως τον 
έπίστευσαν, παρουσιάσθησαν εις αύτόν μέ τον σκοπόν νά τον άποκαλύψωσι.
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Δέν 0ά είπωμεν τίποτε διά τά άτομα τά όποια έν γνώσει ή έν άγνοια των έτρι- 
γύριζαν τον Πετώ.

'Η δικαιοσύνη τούς άπήλλαξε πάσης κατηγορίας καί έπρεπε νά έχη βάσιμους 
λόγους διά τοϋτο. "Αλλως τε έπί του προκειμένου προτιμότερον νά διαφύγωσι δέκα 
ένοχοι παρά νά καταδικασθή είς άθωος.

Πάντως, άς ύπενθυμίσωμεν ότι ό Πετώ, κρατούμενος έν Φρέν υπό των Γερ-

Δΐαμέρισμα κεντρικής θερμάνσεων του εργαστηρίου Πετιό, είς δ άττετε- 
φροϋντο τά  τεμάχια των πτωμάτων.

μανών, διεβίβασεν είς τήν σύζυγόν του, μέσω ένός έκ των φίλων του, την ρητήν σύ- 
στασιν «νά έκθάψη εκείνο πού ήξευρε άπό εκεί πού ήξευρε, καί νά φύγη».

Ά φ ’ ετέρου ή κυρία Πετιό δέν παρουσίασε ποτέ είς τήν δικαιοσύνην τά κο
σμήματα τά όποια ώμολόγησεν δτι έλαβεν άπό τον σύζυγόν της.

Είς τό τέλος του δικαστικού κατηγορητηρίου, ό Είσαγγελεύς άνεφώνησεν : 
«'Η  δικαιοσύνη όρθούται ένώπιόν του...» καί τήν 4-4-1946, ό Μαρσέλ Πετιό κατε- 
δικάσθη είς Θάνατον.

Τήν πρωίαν της 25ης Μαίου τού αυτού έτους ό δήμιος έθεσε τέρμα είς τήν 
πολυτάραχον σταδιοδρομίαν του.

Ό  Πετιό παρέλαβε μεθ’ εαυτού εν μυστικόν, τό τού είδους τού θανάτου τον 
όποιον έπεφύλασσεν είς τά θύματά του. ΤΗτο δηλητηρίασις, άσφυξία, ένέσεις ; 
Ούδείς τό γνωρίζει.

’Εν τούτοις έξηκριβώθη δτι ό ιατρός συνίστα είς τούς πελάτας του νά είναι 
έν τάξει ώς πρός τον έμβολιασμόν τόν προβλεπόμενον ύπό τού νόμου περί μετανα- 
στεύσεως. Έχρησιμοποίησεν άρά γε τό μέσον τούτο;

'Οπωσδήποτε ό Πετιό θά μείνη ή μάλλον συναρπαστική είκών τού έγκλημα- 
τικού δαιμόνιου, ή ένσάρκωσις τού κακού, ύπηρετουμένου ύπό εύφυΐας ούδέποτε 
καθοδηγηθείσης ύπό των αισθημάτων τά όποια τιμώσι τήν άνθρωπότητα.



TO ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΖΑΓΚΕΝΑΟΥ
’Τπό Άστυν. Β' χ. ΑΛΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ

( Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

'0  Σερίφης άφισε στο σπίτι τον αστυφύλακα, πού είχε στο μεταξύ επιστρέφει 
για ·νά προσέχη τις γυναίκες καί το Φράνκ, αύτος δέ μέ τον βοηθό του πήραν το Νίκ 
κ ι’ έφυγαν για τό Σταθμό.

Στη θέση τοϋ όδηγοΰ κάθησε ό Σερίφης, οί δέ δύο άλλοι κάθησαν στο πίσω 
μέρος τοϋ αυτοκινήτου.

'Ο Μπροϋνο μέ το πιστόλι στο χέρι, παρακολουθοΰσε μέ ιδιαίτερη προσοχή 
κάθε κίνησι τοϋ κρατουμένου. Μάσαγε συνεχώς τσίχλες κι’ άνέδιδε μια βαρεία μυ
ρουδιά μπριγιαντίνης, της οποίας δπως έφαίνετο έκανε μεγάλη κατάχρησι.

«Δέ στάθηκες τυχερός μέ τη κυρία Πίτ», τοϋ είπε σέ μια στιγμή ό Νίκ.
«Τί εννοείς;».
((Ξέρεις πολύ καλά τί εννοώ. Μέρα-νύχτα γύριζες έξω άπό το σπίτι τοϋ Πίτ. 

»  Ξέρεις πώς ό άνδρας της μεθάει, μιά μέρα μάλιστα τον κτύπησες... καί χθές βράδυ 
»  έκεΐ ήσουνα...».

«Έ ... Μπροϋνο, τί σημαίνουν δ λ’ αύτά» διέκοψε ό Σερίφης «σουχω πει πολ- 
»  λές φορές άλλά έσύ...».

« ’Όχι Νέλσων, μόνον μιά φορά πήγα καί έκαμα έλεγχο στις άδειες ψαρέ- 
»  ματος».

«Καλά Μπροϋνο. Μή ξεχνάς δτι έχεις γυναίκα καί παιδί».
«Πιστεύεις ένα κακοποιό Νέλσων;» είπε κυττάζοντας άπειλητικά τον Νίκ.
«Δέν τον ρωτάτε κ. Νέλσων, άπό τί είναι κείνο τό κτύπημα πώχει στο μά- 

»  γουλο;».
'Ο Σερίφης έρριξε μιά ματιά πίσω του.
«Καλά νεαρέ, θά σοΰ δοθή ή εύκαιρία νά τά πης δλα στήν άνάκρισι. Τώρα 

»  ήσυχία» είπε καί πάτησε γκάζι. Καθώς προχωρούσαν, ό Νίκ σκεφτότανε :
Ποιος έκτος άπό τήν "Αννα καί τον Μπροϋνο ήσαν τήν περασμένη νύχτα 

σ’ αύτή τήν περιοχή;... Θυμήθηκε τότε τό σπίτι της Κας Κόχρανμέτό τηλέφωνο, 
κ ι’ δταν είδε δτι πλησίαζαν προς τά έκεΐ, παρακάλεσε τό Σερίφη νά τοϋ έπιτρέψη 
νά τηλεφωνήση.

«"Αν είναι γιά δικηγόρο» άπήντησε ό Σερίφης «τηλεφωνάς άπό τον Σταθμό, 
»  δέ βλέπω τον λόγο...».

«"Οχι κ. Νέλσων, θέλω νά τηλεφωνήσω στο Ντητρόϊτ, είναι άπόλυτος άνάγκη. 
»  "Οταν φθάσωμε στο Σταθμό ίσως είναι άργά...».

«Καλά» είπε ό Νέλσων καί διέταξε τον Μπροϋνο νά τον συνοδεύση μέχρι τό
σπίτι.

Ή  κυρία Κόχραν ξαφνιάστηκε δταν είδε τον Μπροϋνο μέ τό πιστόλι στο χέρι. 
Προχώρησαν στο βάθος πού εύρίσκετο τό τηλέφωνο. Ό  Νίκ πήρε τό Ντητρόϊτ καί 
ζήτησε τον Κον Χάρυ Τόμψον.
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«Το σπ ίτ ι ή τό γραφείο;» ρώτησε ή υπάλληλος.
«Το σπίτι, σήμερα είναι Κυριακή».
«Έδώ Τόμψον,. ποιος παρακαλώ;».
«Νίκ Πήρσον, φίλος του δικηγόρου Φράνκ. Σάς τηλεφωνώ άπό τό Ζαγκε- 

» νάου. Ακούστε με κ. Τόμψον, είχαμε συμφωνήσει μέ τό Φράνκ νά συναντηθούμε 
» έδώ στο σπίτι σας, ξέρετε, κι’ αυτός ακόμη δεν φάνηκε. Μούχε πει ότι τόν είχατε 
» προσκαλέσει σέ πάοτυ, άλλα όταν τελείωνε θάρχόταν κατ’ εύθεϊαν έδώ. Μέσυγχω- 
» ρεϊτε για τήν ένόχλησι, άλλα άνησυχώ».

«Για όνομα του Θεοϋ! ’Ακόμη δεν ήρθε αΰτοϋ ό Φράνκ! Βέβαια είναι περί- 
» έργο! ’Άκου φίλε μου: όταν έ'φυγε άπ’ έδώ δεν ήτανε καί τόσο σέ φόρμα, δηλ. 
» τάχε λίγο κοπανήσει... έπειτα είχε καί μια ξανθιά μαζί του τήν...

«Τζένη» συμπλήρωσε ό Νίκ.'
«Μάλιστα Τζένη, κάπου θά... σκάλωσε χωρίς άλλο, άμα μπλέξης μέ ξανθιές: 

» ...καταλαβαίνεις».
«Τί ώρα έφυγαν» ρώτησε άδιάφορα ό Νίκ.

«Τί ώρα έφυγαν;... ναί, γύρω στις πέντε ίσως καί άργότερα. (Τί ώρα. 
» έφυγε ό Φράνκ θυμάσαι;... άκούστηκε νά ρωτάη κάποιον δίπλα του) Στις 5—5.15' 
» κ. Πήρσον, καλά είπα. Ναί, μάς είχε πει ότι είχε ραντεβού μαζί σας κι’ έπρεπε νά 
» φύγη, βρέ τόν άθλιο!... Μήν άνησυχής θάρθη...».

«Εύχαριστό) κ. Τόμψων».
«Τό τηλέφωνο είναι πάντα στη διάθεσί σας κ. Πήρσον», είπε μέ άπόλυτη ίκα— 

μοποίηση ή κ. Κόχραν καθώς έπερνε το χαρτονόμισμα τών πέντε δολλαρίων πού- 
τής άφησε ό Νίκ.

«Εύχαριστώ», άλλά δέν πιστεύω νά τό χρειαστώ ξανά...» άπάντησε κι’ έπιασε 
τό κεφάλι του μά τά δύο χέρια, σαν νάθελε νά συγκεντρώση τις σκέψεις του...

'Η άπότομη φωνή τού Μπροΰνο «μπρος παληόσκυλο» τόν έκαμε νά συνέλθη- 
Γύρισε καί τόν κύτταξε κάπως αύστηρά... Σκέφτηκε γιά μιά στιγμή νά τόν άρπάξη, 
άπό τό λαιμό καί νά τόν πνίξη !

Το πρόσωπο τού Μπροΰνο είχε πάρει τώρα μιά άλλόκοτη έκφρασι κι’ έμοιαζε: 
σαν έναν άνθρωπο πού ήταν έτοιμος νά διαπράξη έγκλημα... Κάτι μουρμούρισε καί 
σηκώνοντας τό περίστροφο πλησίασε προς τό Νίκ.

«Κυρία Κόχραν)) φώναξε ό Νίκ χωρίς ν’ άφίση τά μάτια του άπό τόν Μπροΰνο,. 
» αν συμβή τίποτε έδώ μέσα... σέ παρακαλώ νά πής στο Σερίφη καί τόν ’Ανακριτή. 
» ότι ό Μπροΰνο πυροβόλησε χωρίς καμμιά αιτία...».

«Μάλιστα κ. Πήρσον» τόν διέκοψε ή κ. Κόχραν «τόν ξέρω καλά τόν Μπροΰνο... 
» πέρσυ μοΰ σκότωσε ένα σκυλάκι χωρίς λόγο» καί γυρίζοντας στο Μπροΰνο τοΰ· 
είπε : «Μη πειράξεις τόν άνθρωπο, γιατί άλλοίμονο» καί ταύτοχρόνως πήγε μπρος: 
από τά δύο μικρά παιδιά της γιά νά τά προστατεύση.

«Τί γίνεται αύτοΰ Μπροΰνο», φώναξε ό Σερίφης έξω άπό τήν πόρτα.
«Τίποτε Νέλσων... αύτό τό παληόσκυλο ήθελε νά δραπετεύση».
«'Ο αιώνιος Μπροΰνο... μπρος δρόμο» είπε ό Σερίφης καί μπήκαν πάλι στ 

αύτοκίνητο.
** *

'Όταν έφθασαν στο Σταθμό πήραν τά δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ Νίκ καί. 
μετά τόν έκλεισαν στο κρατητήριο.

Πίταν τόσο κουρασμένος, πού άμέσως ξάπλωσε σ’ ένα μπάγκο, έκλεισε τά: 
μάτια κι’ άρχισε νά σκέπτεται: Πρώτα τήν Άννα, μετά τήν Μαίρη κατόπιν τόν 
Φράνκ καί τήν Τζένη, όλους, άκόμη καί τό Τζάκ Πίτ, ό όποιος καμμιά σκοτούρα δέν 
είχε τώρα πλέον στο κεφάλι του... Πόσο τόν ζήλευε!!!

Σκέφτηκε κατόπιν πώς σέ λίγη ώρα θά περνούσε άπό τήν άνάκρισι κι’ έπρεπε
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νά προετοιμαστή για ν’ άποδείξη ότι αύτός δεν σκότωσε τον Πίτ. Ναι άλλα πώς; 
Τίνι τρόπω; ΤΙΙταν τόσο δύσκολο! Ποιος τοΰκλεψε κείνο τό μαχαίρι; και πότε; 
Έδώ ήταν ό ... κόμπος! Τό κουτί τό είχεν άφήσει έξω στή βεράντα. 'Υπήρχε όμως 
τό μαχαίρι μέσα; Δεν ήταν βέβαιος. Δεν τό άνοιξε. "Αν όμως υπήρχε, ποιος μπορούσε 
νά τό πάρη;

Τήν "Αννα την άπέκλειε. Αυτή εύρίσκετο στην άλλη άκρη τής λίμνης καί τό 
αυτοκίνητό της δεν είχε βενζίνη. 'Ο Μπροϋνο όμως, εκείνος ό πανούργος ’Ιταλός; 
αυτός θά μπορούσε νά τό πάρη... «Πρόσεξε Νίκ», κάτι τουλεγε άπό μέσα του «γιατί 
» κ ι ’ ό φίλος σου ό δικηγόρος άγαποϋσε τήν "Αννα. Αυτός δεν έσχεδίασε τήν εκδρομή; 
» Γιατί τον άποκλείεις;». Ναι άλλα είχε φύγει άργά άπό τό Ντητρόϊτ κι’ είχε καί τήν 
ξανθιά μαζί του...

Τό άνοιγμα τής πόρτας τοΰ κελιού τον διέκοψε. ΤΗταν 4 ή ώρα κι’ ήρθαν νά 
τον πάρουν γ ι’ άνάκρισι.

** *
Στή μέση, σ’ ένα μεγάλο τραπέζι καθότανε ό ’Ανακριτής, ένας χονδρός ψαρο

μάλλης, ό όποιος καθ’ όλη τή διάρκεια της άνακρίσεως μασούσε ένα σβυμένο πούρο 
ή καθάριζε τά γυαλιά του, χωρίς νά πη έστω καί μιά λέξι. Δεξιά ό Σερίφης, ό όποιος 
διηύθυνε τήν άνάκρισι καί άριστερά ένας νεαρός, έκτελοΰσε χρέη Γραμματέως. 
"Ολοι οί άλλοι έκάθονταν άπέναντι στή σειρά πλήν τοΰ άστυφύλακος "Ορσον, ό 
όποιος έστέκετο όρθιος κοντά στή πόρτα τού δωματίου.

'Ο Μπρούνο ήταν σκεπτικός καί δύσθυμος. Ό  Φράνκ καθότανε κοντά στην 
"Αννα. Φαινόταν κουρασμένος, άλλά έδειχνε μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν ύπόθεσι.

’Από καιρού εις καιρόν ψιθύριζε κάτι τής Άννας, έρριχνε δέ καί καμμιά ματιά 
στο Νίκ ή τού χαμογελούσε γιά νά τον ένθαρρύνη.

Ή  Ά ννα φορούσε μιά μπλε μπλούζα, κι’ είχε τό κεφάλι συνεχώς σκυμμένο,, 
ίσως γιά νά άποφύγη τά βλέμματα τών παρισταμένων. Πλάϊ της καθόταν ή Τζένη. 
Φορούσε κόκκινη μπλούζα, πανταλόνι ψαράδικο, κάπνιζε συνεχώς καί κύτταζε έξω 
προς τό παράθυρο.

Στήν άρχή ό Σερίφης άνεκοίνωσε ότι τά δακτυλικά άποτυπώματα τού Νίκ. 
έμοιαζαν μέ τά άνευρεθέντα πάνω στο μαχαίρι, καί ότι στο μαχαίρι δεν άνευρέθησαν 
άλλα άποτυπώματα άπό τοΰ Νίκ.

'Η άνάκρισις άρχισε άπό τήν Άννα. Μιλούσε σιγά άλλά σταθερά ή δέ κατα- 
θεσίς της, συμφωνούσε άπολύτως μέ κείνα πού είχε είπη ό Νίκ κατά τήν σύλλη- 
ψί του.

'Ο Μπρούνο παρεδέχθη ότι προσπαθούσε νά τά «τφιάξη» ;ιε τήν Ά ννα χωρίς 
όμως άποτέλεσμα. ’Επίσης παρεδέχθη ότι είχεν έρθει στά χέρια μέ τον Πίτ. «"Ητανε 
μεθυσμένος» προσέθεσε «έγώ τον έσπρωξα κι’ έπεσε κάτω, αύτό ήταν όλο».

'Ομοίως κατέθεσε ότι λίγο μετά τά μεσάνυχτα, βρέθηκε κοντά στο σπίτι 
τοΰ Πίτ κι’ είδε τό Νίκ στή βεράντα, «έκτελούσα περιπολία στή παραλία κ. Νελ- 
σων» είπε.

«Δεν είχες όμως διαταχθή άπό κανέναν νά βγής περιπολία» παρετήρησε ο 
Σερίφης «καί κάτι άλλο: τό σπίτι τού Πίτ δέν φαίνεται άπό τό δρόμο, άρα είχες 
άφήσει τ ’ αύτοκίνητο καί πήγες μέ τά πόδια μέχρις έκεϊ. Λοιπόν;».

'Ο Μπρούνο έσκυψε τό κεφάλι του χωρίς ν’ άπαντήση. 'Ο Σερίφης τον κυτταςε 
αυστηρά καί συνέχισε :

«"Εχω ύποχρέωσι καί καθήκον άπέναντι τής Πολιτείας νά έξακριβώσω την 
» άλήθεια Μπρούνο. 'Η ύπόθεσις είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά τό ξέρεις... Λοιπον 
» σ’ ερωτώ: Τσακώθηκες μέ τον κ. Πήρσον χθές τό βράδυ κοντά στο σπίτι τού κ. 
» Πίτ μέσα στο δάσος ναι ή όχι;».

«"Οχι», άπήντησε μέ θυμό ό Μπρούνο.
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«Τότε πώς εξηγείται, αύτό τό κτύπημα ποΰχεις στο μάγουλο;».
«Αύτό δεν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν ύπόθεσι. Κτύπησα στή πόρτα τοΰ αύτο- 

»  κινήτου σήμερα τό πρωί, έχω μάρτυρα τό παιδί μου».
«Αύτό θά έξακριβωθή» είπε καί διέταξε τό γραμματέα να κρατήση σημείωσι. 

Κατόπιν ήρθε ή σειρά τοΰ Φράνκ.
Κατέθεσε δτι ήτανε προσκεκλημένος σέ πάρτυ άπό τον κ. Τόμψον στο Ντη- 

τρόϊτ, άπ’ όπου έφυγε κατά τις 5 τό πρωί της Κυριακής μαζί μέ τήν Τζένη καί στις 
10-έφθασαν στο Ζαγκενάου.

«Μπορείτε ν’ άποδείξετε δτι πράγματι φύγατε στις 5 άπό τό Ντητρόϊτ;», 
ρώτησε ό Σερίφης.

«Βεβαίως» άπήντησε ό Φράνκ.
«Αύτό τό έξηκρίβωσα εγώ κ. Νέλσων», διέκοψε ό Νίκ.
Ό  Σερίφης κύτταξε τό Μπροϋνο...
«Μάλιστα, τηλεφώνησε παρουσία μου άπό τό σπίτι της Κας Κόχραν στο 

<( σπίτι τοΰ κ. Τόμψον στή Ντητρόϊτ», είπε ό Μπροϋνο.
'Ο Φράνκ γύρισε τότε καί κύτταξε τό Νίκ.
«"A ! Φράνκ... λυποΰμαι τόσο πολύ γ ι’ αύτό... σοϋ ζητώ συγγνιόμην» τοΰ είπε 

ό Νίκ.
«"Ωστε, ό κ. Τόμψον σέ βεβαίωσε δτι ό Φράνκ έφυγε άπό τό Ντητρόϊτ στις 

5 τό πρωί;» ρώτησε ό Νέλσων τον Νίκ.
«Μάλιστα».
«Μπορείτε νά μάς δώσετε πλήρη στοιχεία, διεύθυνσιν, άριθμό τηλεφώνου 

»  κλπ. τοϋ κ. Τόμψων;».
«"Οχι, έγώ ζήτησα άπό τό κέντρο καί μέ συνέδεσε μέ τό σπίτι τοΰ κ. Τόμ- 

»  ψων» άπήντησε ό Νίκ.
«Σάς παρακαλώ κ. Νέλσων» έπενέβη ό Φράνκ «νά σάς τά δώσω έγώ» κι’ 

έδωσε δλα τά στοιχεία.
'Η Τζένη δέν είχε νά είπή καί πολλά πράγματα, παρά μόνον δτι συναντήθηκε 

μέ τον Φράνκ στο πάρτυ καί μαζί ήλθαν μέ τ’ αυτοκίνητό του στο Ζαγκενάου, «πα- 
ρεσύρθηκα άπό τό ψάρεμα» είπε. Πάντως ποιά άκριβώς ώρα έφυγαν άπό τό Ντη- 
τρόιτ δέν θυμόταν γιατί, δπως έτόνισε, ποτέ δέν δίδει σημασία στις ώρες. 'Υπελό- 
γισε δμως κι’ αύτή δτι θάταν 5.

Τέλος, ήλθε ή σειρά τοϋ Νίκ. Έπανέλαβε κι’ αύτός δσα τό πρωί είχε ανα
φέρει στο Σερίφη χωρίς νά παράλειψη τίποτε. Γιά τά δακτυλικά άποτυπώματα, 
είπε δτι: Φυσικόν είναι έφ’ δσον τό μαχαίρι είναι δικό του, νά βρεθοΰν πάνω σαύτό 
τ ’ άποτυπώματά του. «Τό δτι δέν άνευρέθησαν ξένα άποτυπώματα» προσέθετε 
«αύτό δέν πρέπει νά σάς έκπλήττη, γιατί ό δράστης έλαβεν δλα τά μέτρα, δχι μόνον 
»νά μήν άφίση άποτυπώματα ό ίδιος, άλλά νά μη καταστρέψη καί τά δικά μου».

«Καμμιά έρώτησι κ. Άνακριτά;» ρώτησε ό Σερίφης.
«"Οχι».
Μετά ταΰτα άπεσύρθησαν γιά σύσκεψι.
"Οταν μετά άπό λίγο έπέστρεψαν, ό Σερίφης άνεκοίνωσε δτι, δλοι ήσαν ελεύ

θεροι πλήν τοΰ Νίκ Πήρσον. « ’Επίσης ό Μπροϋνο δέν θά άπομακρυνθή τοΰ οΐκή- 
»  ματος άνευ εντολής μου» προσέθεσε.

«"Ακούσε κ. Νέλσων...» διεμαρτυρήθη ό Μπροϋνο.
«'Ησυχία» φούναξε ό Νέλσων καί συνέχισε: «Τώρα μπορείτε κ. Πήρσον αν 

»  θέλετε νά βάλετε δικηγόρο. Ή  ήμέρα τής δίκης θά προσδιορισθή αύριο».
«Θά τον υπερασπίσω έγώ» είπε ό Φράνκ.
Γιά πρώτη φορά τώρα ό Νίκ κύτταξε τό φίλο του κατά πρόσωπο... ’Από τότε 

-πού τηλεφώνησε στο Ντητρόϊτ, ντρεπόταν άκόμη καί νά τον άντικρύση. ΤΗσαν πα-
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ληοί φίλοι, κt’ οί δύο τους είχαν άγαπήσει την ΐδια γυναίκα, την οποίαν κι’ οί δύο 
έχασαν! Αυτός δμως είχε προδώσει αύτή τη φιλία μέ το τηλεφούνημα πού έκαμε, ένω 
εκείνος ήταν έτοιμος να τον υπεράσπιση. Αύτή ήταν ή διαφορά.

'Ο Σερίφης διέταξε τον άστυφύλακα νά όδηγήση το Νίκ στο κρατητήριο.
Καθώς έφευγε, έρριξε μια ματιά στήν ’Άννα- έκείνη έκανε πώς σκούπιζε τα 

μάτια της και δεν γύρισε νά τον κυττάξη, μόνον ή Τζένη κάτι μουρμούρισε πού ό 
Νικ δεν μπόρεσε νά καταλάβη.

** *
’Έμεινε πάλι μόνος. ’Άναψε τό τελευταίο τσιγάρο πούχε καί κάθησε σ’ ένα 

σκαμνί. 'Η ίδια ιστορία, τά ίδια έρωτήματα άρχισαν νά βασανίζουν πάλι το μυαλό 
του. ’Ακόμη χθες ήτανε ένας σχετικώς εύτυχισμένος άνθρωπος και σήμερα βρισκό
ταν μέσα στή φυλακή κατηγορούμενος γιά φόνο τον όποιον δέν έκαμε, κι’ αύριο!... 
Σταμάτησε δέν τόλμησε νά προχωρήση: Σηκώθηκε, τίναξε τό κεφάλι του γιά νά 
συνέλθη κι’ άρχισε νά βηματίζη νευρικά. Πόσο άκριβά είχε πληρώσει τις σχέσεις του 
μ’ αύτή τή γυναίκα, ή όποια άπέφυγε ακόμη καί νά τον κυττάξη δταν μετά τήν 
άνάκρισι τόν έπαιρναν γιά τό κρατητήριο.
Άρχισε πάλι άπό τήν άρχή. Θυμήθηκε τό πάρτυ στο σπίτι του. Τότε ή Ά ννα είχε 
βρή κείνο τό μοιραίο μαχαίρι μέσα στο κουτί τό όποιο πήρε στά χέρια της καί τό 
περιεργάζετο. Δέν ήτανε παρά ένα κοινό μαχαίρι χωρίς άξία. Κι’ δμως, αύτή τό θαύ
μαζε!... Σκέφθηκε κατόπιν τά 10 έκατομμύρια δολλάρια πού κληρονομούσε μετά τό 
θάνατο τού άνδρός της... τί έσήμαιναν δλα αύτά. Μετά ήρθε στο Φράνκ. Δέν μπορούσε 
νά ξεχάση τόν τρόπο μέ τόν όποιον τόν κύτταξε δταν άκουσε γιά κείνο τό τηλεφώ
νημα πού είχε κάνει στο Ντητρόϊτ. "Ενα βλέμμα γεμάτο παράπονο...

Κατόπιν πήγε στον Μποοΰνο... στήν Τζένη... έξήτασε μιά-μιά δλες τις περι
πτώσεις, συνεδίασε τό ένα γεγονός μέ τό άλλο καί ξαφνικά βρήκε τήν πρώτη έν- 
δειξι... Προχώρησε μέ τήν ίδια επιμονή, τήν ΐδια μέθοδο καί... νά ή δευτέρα! αύτή 
έφερε τήν τρίτη καί τέλος τόν ΐ δ ι ο  τ ό  δ ρ ά σ τ η !

'Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι άπό πάνω του, τά μάτια του είχαν γεμίσει δά
κρυα. ’Έτρεξε προς τήν πόρτα κι’ άρχισε νά κτυπάη μέ τά δυό του χέρια φωνά- 
ζοντας μέ δλη του τή δύναμι... Νέλσων!!... Νέλσων...! ! !

* *
Έρώτησις: Ποια τά τρία σημεία καί ποιος ό δράστης; (Χ)

1. 'Η λύσις θά δοθή στό έπόμενον. Έν τώ μεταξύ μπορούν οί άναγνώσται μας αστυ
νομικοί νά άποστείλουν μέχρι τής 22ας ’Ιουνίου ί . ί .  τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευθή 
ή σωστή πού θά λύση τό πρόβλημα.
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Ό  π ό δ ο ς
Φωτεινό σημάδι στο πηχτό σκοτάδι,
σε πελάγη νήσος, δάση έρήμου,
της καρδιάς μου μόνο βάλσαμο και χάδι.
Τοϋτο μου γεμίζει την κενή ψυχή μου.

*

Ά π ’ τα μάκρη τόσων χρόνων κι’ εγώ φερμένος 
τό τραγούδι άκούω, τό μοναδικό μου, 
κι’ ούτε τό κορμί μου, οΰτε ό σκοτισμένος 
λογισμός άποζητάει, νάβρη τό κακό μου.
Καί τ ’ άγκάθια πού τρυπάνε τη ζωή μου 
τα άφίνω, κι’ είναι ό πόθος ή πνοή μου.
'Όλα πίσω τα άφίνω δταν τα διαβώ 
καί βαδίζω προς εκείνο... σήμα λαμπερό.

*

Είναι φάρος πού φωτίζει κάθε δρόμο 
της ζωής μου. Μου προσφέρει τά φτερά μου 
καί μ’ αυτά πετώ, νικώ τον τρόμο, 
άγκαλιάζω την έλπίδα καί μιλώ στα όνειρά μου.

*

Τη γαλήνη καί τη πίστη... δλα τά ζητώ σιμά του 
τά λουλούδια νά απλώνουν την πολύχρωμη πλημμύρα 
τήν άφροντισιά γυρεύω, την άγάπη, τη χαρά του 
δλα γύρω νά σκορπάνε θεία δώρα, θεία μϋρα.
Καί βαδίζω προς τον πόθο ξέγνοιαστος κι’ δλο χορεύω 
καί τον κόσμο τόσ’ ωραίο έμπροσθέν μου άγναντεύω.

*

Είναι ή ζωή μας δλη άτελείωτος αγώνας
καί τό τέρμα είν’ ό πόθος. Πάντοτε είς τούς αιώνας.

Κ . Νιάσκος
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“ΔΕΛΦΟΙ,,
16η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΩΝ

'Τπό Άρχιφύλακος κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

’Ιούνιος 1958.
...'Η  νύχτα φιλεΐ ήσυχα-ήσυχα τή γη...
Σάν κομματάκια μιας παραμυθένιας θάλασσας οί σκιές της παίζουν στις 

αμμουδιές της ζωής...
'Ολόγυρα άπλώνεται τό πέλαγος της, ένω μέσα της καθρεφτίζεται τό Στερέωμα... 

Λοφίσκοι καί κατηφοριές, μονοπάτια καί περιβό
λια, σπίτια καί δέντρα κρύβουνται μέσα στήν ήσυ
χη άγκαλιά της, καθώς κυλούν άργά-άργά, σχε
δόν τραγουδιστά, οί ονειρεμένες στιγμές της...

Πότε-πότε τό χλωμό της πρόσωπο τό ρυ
τιδώνει άνάλαφρα τό απαλό τού άγέρα φύσημα...
Κι’ άλλοτε πάλι ταράζει τή γαλήνη της τό γαύγι- 
σμα ενός σκύλου...

'Ύστερα πάλι δλα σωπαίνουν... κι’ ή Νύχτα 
φεύγει ολόχαρη...

Είναι Σάββατο βράδυ καί κοντεύει Κυριακή 
πρωί...

Κοιμούνται δλά τριγύρω μου... για να ξυ
πνήσουν σε λίγο μέ της καμπάνας τό κράξιμο...

Κοιμούνται δλα... σωπαίνουν... καί παραδί- 
νουνται στής νύχτας τα καλοκαιριάτικα δνειρα...

Μονάχα έγώ μένω άγρυπνος... Καπνίζω, 
πίνω καφέ καί συλλογίζουμαι... 'Η νύχτα έξω 
άπ’ τό παράθυρό μου στήνει καντάδα μέ τ ’·άστρα...
Κι’ οί φυλλωσιές τού γέρικου δέντρου τής αύλής 
μου άκκομπανιάρουν τό λόγια τους... Ή δόλος τοΟ τεμένους της

Σάν νανούρισμα μοιάζει ή σερενάτα τους... Ιΐροναίας Αθήνας.
"Ομως τά βλέφαρά μου δέν κλείνουν... Κάτι άναζητοΰν...
’Αναζητούν μιά φτωχική γόνδολα... να τήν άκολουθήσουν σ’ ένα μακρυνό τα

ξίδι, μέ γονδολιέρη τή φαντασία καί κανταδόρο τήν καρδιά... Μιά άνάμνηση ξεπε- 
τάγεται έτσι μέσα άπ’ τά σκοτάδια... γίνεται ένα τεράστιο φίδι... Ρουφάει τούς τό
πους, τούς χρόνους καί τούς καιρούς... Κι’ άνοίγει μπροστά μου τις πύλες ενός μα- 
κρυνοΰ παρελθόντος, μιας περασμένης εποχής....

...Καί τότες βλέπω...
Βλέπω μέ τό νοΰ καί τής καρδιάς τό μάτι... έναν ειδυλλιακό τόπο, κυκλωμένο 

άπό γαλήνη καί μυστικόπάθεια, κάτω άπό δυο τεράστιες βουνοκορφές...
Ναί! βλέπω τις Φαιδριάδες πέτρες κι’ άκούω έντρομος τις κραυγές, τις σπα

ραχτικές κραυγές των άπιστων καθώς έπεφταν μέσα στήν άδυσώπητη χαράδρα...ένω 
πιό κάτω, άκούω τις Κασταλίας πηγής τό γάργαρο νερό, άτάραχο καί ιερό, νά συνε- 
χίζη τις ορδές του στον φωτοδότη ’Απόλλωνα...

...Καί βλέπω ακόμα τό Θεό νά λαβώνη μέ τόξο τό φοβερό Πύθωνα καί νά 
οικοδομή τον μεγαλόπρεπο ναό του καί μαζί μ’ αυτόν μιά ολόκληρη θρησκεία πού 
μοΰ θαμπώνει τά μάτια τό κάλλος της καί μέ συνεπαίρνει ή ομορφιά της...

...Καί άκόμα βλέπω τήν Πυθία, άνεβασμένη πάνω στή μαντικό της τρίποδα,
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μασώντας φύλλα δάφνης και ζαλισμένη άπ’ τις άναθυμιάσεις του χάσματος, νά βγάζη 
άναρθρες κραυγές καί νά ωρύεται, σκορπώντας ολόγυρα τη φρίκη... ενώ τριγύρω 
ένα άπέραντο δάσος άγαλμάτων καί θησαυρών πλημμυρίζει τό χώρο δλο άπό ιερή 
μυστικοπάθεια...

...Κι’ άκόμα μπαίνω έντρομος μέσα στο ήμικυκλικό θέατρο, δπου οί κερκίδες 
του έχουν σκεπασθη άπ’ τούς ποδήρεις χιτώνες καί τις πολύχρωμες έμφανίσεις τών 
θεατών, ένώ παρά πάνω άκόμα σειέται το Στάδιο απ’ τις ιαχές της νίκης...

Ζάλη μέ καταλαμβάνει καί ’ίλιγγος καί δέος καί έκσταση καί φρίκη... "Α! 
Δέν έπρεπε νά ταξιδέψω τόσο μακρυά δπου δλοι μου είναι άγνωστοι καί τά πάντα 
μέ διώχνουν άπό κοντά τους...

Ντίν! ! ! . . .  Ντάν! ! ! . . .  Ν τ ίν !!!... Ντάν! ! ! . . .  άκούγεται τοϋ Όρθρου τό σή
μαντρο καί μέ γλυτώνει άπ’ τις τυραννικές ονειροπολήσεις... 'Υψώνεται έτσι πανέ
μορφος κι’ άληθινός ό ένας Θεός της ’Αγάπης, δίχως χλαμύδες καί ποδήρεις χιτώ
νες, δίχως ιαχές καί άναθυμιάσεις, ένας Θεούλης ταπεινός, άγνός κι’ άνθρώπινος, 
πού τον δέχεται ή σκέψη μου εύλαβικά καί τον φιλοξενεί ή καρδιά μου μέ κατάνυξη...

«Τις Θεός μέγας ώς ό Θεός Αύτός;...».
Κι’ δμως! ! ! . . .  Κάτι έμεινε άπ’ τη νυκτερινή μου ονειροπόληση...
’Έμεινε ό θρύλος... ετούτος ό άνείπωτος χρησμός πού συντροφεύει, αιώνες 

κι’ αιώνες τώρα, τη ζωή τής φυλής μου...
Έμεινε ή παράδοση... κι’ ή λαμπερή ιστορία... ή Δόξα καί ή Δελφική ’Ιδέα 

πού κάποτε έδιωξε οργισμένη τον παραβάτη, κηρύσσοντας τον άληθινό Θεό :
«...Είπατε τώ βασιλεΐ δτι χαμαί πέσε Δαίδαλος αύλά 
ούκ έτι Φοίβος έχει καλύβην 
ού μάντιδα Δάφνην 
ού παγάν λαλέουσαν· 
άπέσβετο καί λάλον ύδωρ...».

’Έμεινε άκόμα τό Πνεύμα τής Φυλής μου, τό άκατάλυτο Ελληνικό Πνεύμα, 
πάνω στο όποιον οίκοδομήθηκεν ό σύγχρονος Πολ,ιτισμός...

Γι’ αύτό χιλιάδες άνθρωποι, άπό δλα τά μέρη τής Γής, έρχονται κάθε χρόνο 
στούς Δελφούς, νά ίδοΰν καί νά προσκυνήσουν τήν Αθάνατη ’Ιδέα, πού πλανιέται 
μεγαλόπρεπη άνάμεσα στά έρείπια καί τά γκρεμισμένα είδωλα...

Καί γ ι’ αύτό, κάθε χρόνο ό Διευθυντής μου οδηγεί τούς μαθητάς τών ’Αστυ
νομικών Σχολών στή γραφική τοποθεσία τών θρύλων, γιά νά λουστούν στ’ άληθινό 
κι’ άθάνατο νερό τής Ελληνικής ’Ιδέας. Καί ή άνάμνηση αύτής τής, έκδρομής, πού 
χθές πραγματοποήθηκε μέ κρατεί άϋπνο, συλλογισμένο καί παραδομένο σ’ ένα ζων
τανό δνειρο... Τό όνειρό τών Δελφών...

ΈΙταν ή χτεσινή, ή 16η ’Εκπαιδευτική ’Εκδρομή τών δοκίμων 'Υπαστυνόμων 
καί Άρχιφυλάκων... Κι’ ήταν άκόμα ένα ψυχικό λουτρό, μία πανδαισία τών αισθή
σεων καί ένα όμορφο πέταγμα προς τά "Ανω... προς τον Θύρανό καί προς τή φύση, 
αλλά καί προς τό δοξασμένο παρελθόν τής Πατρίδος μας... Καί γνώρισε, δπως δλες 
οί έκδρομές πού οργανώνει καί πραγματοποιεί ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, μία θαυμαστή 
επιτυχία...

Είναι πρωί... Πολύ πρωί... Γλυκοχαράζει... Καί στή Σχολή κυριαρχεί μία 
άσυνήθιστη κίνηση... Οί δόκιμοι μέ τίς στολές εξόδου... οί μάγειροι μέ καλάθια 
γεμάτα δέματα... οί ’Αξιωματικοί πηγαινοέρχονται, άκόλουθώντας τίς οδηγίες 
πού πήραν...

Ζωηρές συζητήσεις στο προαύλιο καί κάπου-κάπου κανένα πρωινό καλα
μπούρι πού τό δέχονται οί άλλοι μέ συγκατάβαση...
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Σέ λίγο φθάνουν τρία πολυτελέστατα πούλμαν, κι’ ή άνησυχία κι’ ή περιέρ
γεια κορυφώνονται...

Σέ λίγο' τα πούλμαν θά ξεκινήσουν για τούς μακρυνούς Δελφούς... Τί λέτε; 
Δεν τρυπώνουμε κι’ έμεϊς καλοί μου άναγνώστες, σέ κανένα λεωφορείο—έστω 
καί σάν φανταστικοί λαθρεπιβάτες—να παρακολουθήσουμε τούς δοκίμους σ’ ετούτη 
την έκδοομή; Μάλλον όμορφα θά περάσουμε... Σύμφωνοι; ’Εμπρός λοιπόν... Μά, 
γιά σταθήτε... 'Ο Ύπαστυνόμος συγκεντρώνει τούς δοκίμους στο προαύλιο... Κάτι 
θά τούς μοιράση... "Α ! νά ! !  ένα δέμα γιά το δρόμο... Σάντουιτς... Καί τί χορταστικό ! 
’Αρχίζει νά μ’ άνοίγη καί μένα ή όρεξη πρωΐ-πρωΐ... Τώρα τί τούς μοιράζει; Τί είναι 
αύτά τά φυλλάδια;... Συγνώμην, συνάδελφε, νά ρίξω μία ματιά... Είναι ένα μικρά

Ό  κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης μετά τοΟ ξεναγού κ. ΤΤ. Γιαλούση, τω ν ’Αξιωματικών τής 
Σχολής καί τω ν δοκίμων Ύτταστυνόμων καί Άρχιφυλάκων πρό τού Μουσείου των Δελφών.

βιβλιαράκι... "Αλλη πρωτοτυπία τοϋ Διευθυντοϋ μας... "Ενας τουριστικός οδηγός 
της έκδρομής, μέ καμμιά εικοσαριά σελίδες...

Καί μέσα στις σελίδες του καθρεφτίζεται ή τάξη καί ή άκρίβεια των εκδρο
μών της Σχολής... Συγκέντρωσις εις ’Αστυνομικήν Σχολήν : ώρα τάδε... Έπιβί- 
βασις : ώρα δείνα... Άναχώρησις κ.τ.λ.

Κι’ ύστερα ιστορική καί γεωφυσική περιγραφή κάθε τόπου πού θά. περάσουμε... 
Αύτό το βιβλιαράκι είναι πολύτιμος σύμβουλος κατά τήν διαδρομή...
"Ετσι ή Σχολή, ολοένα συγχρονισμένη καί «καινοτομοΰσα» καλύπτει ένα- 

ένα δλους τούς τομείς της σύγχρονης κοινωνικής ζωής...
'Ο κ. ’Αρχιμανδρίτης έχει κάθε δικαίωμα νάναι περήφανος γιά δσα προσφέ

ρει στούς μαθητάς του, γιά δσα μεγάλα καί άπίθανα πραγματοποιεί γιά χάρη τους...
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Μά... Σιγά... οδηγέ!!! Καλέ τά αυτοκίνητα φεύγουν... "Ας πηδήξουμε... 
Έ ν τάξει λοιπόν! ! !

Πάμε στο άγνωστο, 
μέ βάρκα την ελπίδα...

Τά αυτοκίνητα κυλούν ταχύτατα πάνω στούς άσφαλτοστρωμένους δρόμους 
της καινούργιας ’Αθήνας, πού μέρα μέ τη μέρα εύπρεπίζεται καί γίνεται ωραιότερη...

Να ή 'Ομόνοια πλάς...
'Ολόγυρα καφενεία... καί «ταξί πού ψαρεύουν πελάτες».·;. κομψοί καί ώραΐοι 

πόλισμαν τροχαίοι...
Καί ενα σωρό εργατικός κόσμος πού βγαίνει άπ’ τον ηλεκτρικό, πού διασταυ

ρώνεται στούς κάθετους δρόμους, πού πάει κι’ έρχεται όπως ένας χείμαρρος...
Καί ή 'Ομόνοια ή καινούργια 'Ομόνοια έργο τής τελευταίας τετραετίας, γ ί

νεται ό άξονας γύρω άπό τον όποιον κινείται τό ρεύμα των πρωϊνών εργατικών...
Τώρα ή ’Αθήνα ξεμακραίνει, καθώς τά αυτοκίνητα άκολουθοΰν την όδό ’Αθη

νών...
Αύτοκίνητα φορτωμένα έρχονται άντίθετα άπό μάς, άλλα μέ έκδρομεϊς μάς 

χαιρετούν καί μάς προσπερνούν, ένώ άπό ψηλά οί πρώτες ήλιαχτΐδες τρυπώνουν 
στ’ αύτοκίνητά μας.

Οί ραδιοφωνικοί μας Σταθμοί δέν έχουν άρχίσει άκόμα. ’Έτσι τά ραδιόφωνα 
τών πούλμαν μένουν κλειστά τά άναπληρώνουν όμως οί φωνές τών δοκίμων, πού 
λουσμένες καί δροσερές άπ’ τήν πρωινή αύρα τραγουδούν τραγούδια τοΰτόπου μας...

Καί τά πρώτα άστεΐα άρχίζουν...
Ή  ατμόσφαιρα ζεσταίνεται...
Τώρα συναντούμε τήν 'Ιερά 'Οδό πού—δπως λέει τό βιβλιαράκι τής Σχολής— 

»σέ πολλά σημεία άκολουθεϊ τον ίδιο δρόμο πού έπαιρναν οί προσκυνηταί πηγαί- 
«νοντας στην ’Ελευσίνα, οπού έτελοΰντο τά «Έ λ ευ σ ίν ια  Μ υ σ τή ρ ια » ...

Πιο κάτω στ’ άριστερά μας συναντάμε τήν άρχαία «Βυζαντινή ’Εκκλησία τού 
Δαφνιού»...

Τό κέφι έχει άνάψει... Τά καλαμπούρια δίνουν καί παίρνουν... Καί μερικοί... 
ξεκοκκαλίζουν τά ορεκτικά σάντουιτς πού τούς είχε διανείμει ή Σχολή, ένώ τό λεω
φορείο όρμά στήν παραλιακή όδό, ρουφώντας άχόρταγα τις άποστάσεις...

Σέ λίγο φθάνουμε στήν ’Ελευσίνα... πάρα κάτω ή Μάνδρα... Κι’ άφίνοντας 
άριστερά μας τό δρόμο προς τήν Πελοπόννησο, άνεβαίνουμε σέ λίγο τον Κιθαιρώνα 
άπό τήν ορεινή διάβαση τής Κάζας...

"Ενα δροσερό άεράκι τρυπώνει άπ’ τ ’ άνοιχτά παράθυρα τών πούλμαν, καί 
κάνει πολλούς νά πάρουν βαθειές εισπνοές, κλείνοντας τά μάτια...

Τά αυτοκίνητα σκαρφαλώνουν σφυρίζοντας πάνω στήν άνωφέρεια. Πόσον 
ωραία άπλώνεται ή Ελληνική ύπαιθρος ολόγυρά μ α ς !! ! ’Αλλούπλημμυρισμένη χλόη, 
άλλου ξερή, έκεϊ σκεπασμένη άπό δασύλλ.ια, εδώ περικυκλωμένη άπό θεόρατες βου
νοκορφές, ένώ κάπου-κάπου άνοίγεται ξαφνικά προς τά κάτω, γιά ν’ άφίση γυμνή 
καί σ’ δλη της τήν μεγαλοπρέπεια νά κυριαοχήση, ή πράσινη άπεραντωσύνη τής γής 
μας... Λεπτή καί φιλότιμη έτούτη ή γή, μοιάζει μέ μιά πανέμορφη Νεράιδα...

'Η τελευταία ’Απριλιάτικη μέρα, ζεστή καί συννεφιασμένη, μ’ ένα έλαφρά 
δροσερό άεράκι νά τήν περιτριγυρίζη, μεταδίδει άπλετη ζωή στά τοπεΐα πού περ
νούμε...

Ναί! ! !  Τό άεράκι πού κατηφοριάζει άπ’ τά βουνά, δροσίζει καί νανουρίζει 
μαζί τήν καρδιά...

Κι’ είναι άκόμα τά δημόσια έργα, μάλλον ό οργασμός τών έργων πού σέ κά-
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νει νά θαυμάζης καί νά χαίρεσαι... Έργα παντού... Δρόμοι καινούργιοι... Συνεργεία 
άπό ήλιοκαμμένους εργάτες έδώ κι’ έκεϊ... Είναι προς τιμήν των κυβερνητών της 
σημερινής 'Ελλάδος ολόκληρος ετούτη ή κοσμογονία πού θεμελιώνεται εδώ Ιξω, 
άξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο την ανασυγκρότηση τής Πατρίδος μας...

Καί το κέφι ανάβει μέσα στα πούλμαν... Καί τα μικρόφωνα εκπέμπουν άδιά- 
κοπα τις φωνές τής εκδρομικής χαράς...

Τώρα κατηφορίζουμε τον Κιθαιρώνα, φθάνουμε στις Ερυθρές (Κριεκοϋκι) 
καί μπαίνουμε στην καταπράσινη Βοιωτική πεδιάδα...

"Οσο άπομακρυνόμαστε άπ’ την ’Αθήνα, τόσο περισσότερο ξεκουράζεται ή 
σκέψη μας, γαληνεύει το πνεύμα μας καί ταξιδεύει ή φαντασία μας μακρυά...

Οι ’Αξιωματικοί τής Σχολής μετά των δοκίμων Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων 
εις τάς ’Αρχαιότητας των Δελφών.

’Νοιώθεις πολλά χρόνια τον εαυτό σου πιο νέο σ’ ετούτα τά ευλογημένα μέρη... 
ξεκουράζεσαι... ηρεμείς... ξαναγεννιέσαι, καθώς άπομακρύνεσαι άπ’ τήν τύρβη 
τής καθημερινής ζωής...

'Η χλοερότης τών άγρών... ή πρωινή δροσιά... τά φυλλώματα τών δέντρων... 
ή ιερή σιωπή... ή άνείπωτη γαλήνη... σέ αιχμαλωτίζουν, σέ πλημμυρίζουν ζωή, 
πίστη, χαρά, ελπίδες χίλιες...

. Κι’ ένώ το κέφι μέσα στά πούλμαν βασιλεύει πηγαίο, φθάνουμε στή Θήβα, 
τό αρχαίο πνευματικό καί καλλιτεχνικό κέντρο καί σημερινή εμπορική καί γεωργική 
άκμάζουσα πόλη.

Λίγων λεπτών άνάπαυλα.... Λίγο ξεμούδιασμα... ’Επίσκεψη στους άρχαιο- 
λογικούς της χώρους... κανένα καφεδάκι... μερικές φωτογραφίες... καμμιά έφη- 
μερίδα... καί πάλι άναχώρηση μέ νέες δυνάμεις...
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Διασχίζουμε ξανά τον κάμπο της Βοιωτίας καί σέ τρία-τέταρτα περίπου φτά
νουμε στη Λειβαδιά, την πρωτεύουσα της Βοιωτίας...

Ένας άκόμα ενδιαφέρων σταθμός... Κανένα σουβλάκι μέ μπύρα... Κι’ άλλες, 
φωτογραφίες... Καμμιά βόλτα στους δρόμους της... ’Επίσκεψη των άρχαιολογι- 
κών της χώρων καί ξανά έπιβίβαση στά λεωφορεία καί εκκίνηση... Τώρα τά τρα
γούδια γίνονται ζωηρότερα... Τό κέφι αγκαλιάζει τις καρδιές... ή ευτυχία πλανιέ
ται μέσα στά πούλμαν... κι’.ολοι μαζί, σάν ένας άνθρωπος, χαιρόμαστε, τραγουδάμε, 
καλαμπουρίζουμε, ξεφωνίζουμε, ενώ τά λεωφορεία άνεβαίνουν τον αθάνατο Παρ
νασσό...

’Εδώ πάνω νέες συγκινήσεις! ! !  Νέες ευτυχισμένες στιγμές! ! !
...Οί βουνοκορφές πού γέρνουν σηκώνοντας τό γέρικο κεφάλι τους στους άνέ- 

μους, στις βροχές, στά χιόνια, στις μπάρες τόσους καί τόσους αιώνες... Τά πλατάνια 
πού κρεμασμένα στις βουνοπλαγιές κυττοϋν τρομαγμένα τό χάος... τά πρόβατα, 
πού βόσκουν άμέριμνα... τά μύρτα... τά σχΐνα... τά γάργαρα νερά... συνθέτουν μιά.

πανέμορφη εικόνα, ενώ στην φαντασία άκούγεται ή φλογέρα καί κάποιοι παθητικοί 
βουκολικοί στίχοι...

Κι’ ύστερα... ώ ! ύστερα !!!.. Κατακαημένη Άράχωβα... Ναί! Νάτην ή 
ένδοξη Άράχωβα, χτισμένη στις δυτικές πλαγιές τοϋ Παρνασσού, σέ γραφική 
θέση.·...

Νά ή Άράχωβα! ! !  μέ τις ένδοξες ιστορικές σελίδες της καί τις όμορφες 
ποιραδόσεις τη ς ! ! ! . . .

Έδώ ό σταθμός μας μεταβάλλεται σέ εύλαβικό προσκύνημα στά άγια τούτα 
χώματα, πού τά δόξασε ό Γεώργιος Καραΐσκάκης...

Μερικοί μπαίνουν στά μαγαζιά καί ψωνίζουν χωριάτικα άντικείμενα, ένώ 
οί «οίκονομικώς άσθενέστεροι» τό ρίχνουν στον καφέ καί στις λεμονάδες...

Κι’ ύστερα, προετοιμασμένοι ψυχικώς, άπαλλαγμένοι άπό κάθε βιωτική μέ
ριμνα, άκολουθοΰμε τις υπώρειες τού. Παρνασσού καί φτάνουμε στους Δελφούς... 
το παληό πνευματικό κέντρο της Ελλάδος, τον όμφαλό της Γης...

Έδώ ή ιστορία, οί θρύλοι, οί παραδόσεις καί τό μεγαλείο της φυλής μαςΤ
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-τρυπωμένα μέσα στα έρείπεια καί τά πεσμένα αγάλματα γεμίζουν τήν ψυχή εθνικό 
δέος, κατάνυξη καί ένα τρελλό καρδιοχτύπι...

Το έπήσιμο Κράτος, τά τελευταία χρόνια έ'χει έκτελέσει καί εδώ άξιόλογα 
πράγματα, στην προσπάθεια του καλλωπισμού καί άνασυγκροτήσεως. του Δελφι
κού χώρου...

’Έτσι ό επισκέπτης χαίρεται την παληά Ελλάδα μέ την καινούργια, πού δίνει 
τη μάχη τής Μεγάλης Δημιουργίας μέ ευσυνειδησία καί άποτελεσματικά.

Κυριευμένοι λοιπόν άπο μια παντοδύναμη * συγκίνηση συγκεντρωνόμαστε 
έ'ξω άπό τό Μουσείο των Δελφών, 6που"άρχίζει ή έπίσκεψις τών αρχαιοτήτων 
μέ ξεναγό τον ικανό καί εκλεκτό κ. Γιαλούρη.

Ή  επίσκεψη στις άρχαιότητες κρατεί πολλή ούρα. Γίνεται έπιτοπίως μάθημα 
πού άρχίζει μέ μια εισήγηση του κ. Διευθυντού μας, ό όποιος μας άνέλυσε μέ τήν

1 . Χώρος Αγοράς. 2 . Κυρία είσοδος. 3 . 
Ταϋρος Κερκυραίων. 4 . ’Ανάθημα ’Αθηναίων. 
5 . ’Ανάθημα Λακεδαιμονίων. 6 . ’Ανάθημα 
’Αρκάδων. 7  . Μνημεία Άργείων, 8 . Θησαυ
ρός Σικυωνίων. 9 . Θησαυρός Σιφνίων. 1 0 .  
Θησαυρός ’Αθηναίων. 1 1 .  Βουλευτήριον ή 
Πρυτανείαν. 12 . Τέμενος τής Γης—Θέμιδος. 
13 . Βράχος της Σιβύλλας. 14 . Σφίγς Ναςίων.
1 5 . Τείχος ύποστηρίξεως ναοϋ ’Απόλλωνος.
1 6 . Στοά ’Αθηναίων. 1 7 . "Αλως (αλώνι). 
18 . Θησαυρός Κορινθίων. 19  . Τρίπους Πλα- 
ταιών. 20 . "Αρμα Ήλιου. 2 1 .  Μέγας Βωμός. 
’Απόλλωνος. 2 2 ."Αγαλμα Εύμενοϋς τοϋ Β'. 
23 . Μνημεΐον Προυσίου τοΰ Β'. 24 . Τρίποδες 
Γέλωνος καί Ίέρωνος. 25 . Μνημεΐον Παύλου 
Αιμίλιου 26. Ναός ’Απόλλωνος. 27 . ’Ανά
θημα Μ. ’Αλεξάνδρου. 28. ’Ηνίοχος. 29. 
Κλίμαξ Θεάτρου. 30 . Λέσχη Κνιδίων. 3 1 .

Στοά Άττάλου. 3 2 . Πηγή Κασσοτίς.

γνωστή .του απλότητα την άξία τής Δελφικής Ιδέας καί τήν σημερινή της έφαρμογή 
στον ’Οργανισμό τών 'Ηνωμένων Εθνών.

Είπε λίγα ό Διευθυντής μου. Μά ήταν παραστατικός καί ταπεινός στις εκ
φράσεις του καί ένθουσίασε. Άκούγοντάς τον νά μάς μιλή ξανάφερα στη θύμησή μου 
μιά-μιά τήν κάθε στιγμή καί τήν κάθε λεπτομέρεια τής κοπιώδους προσπάθειας 
του για νά θεμελιώση τούτο τό πολύπλευρο πνευματικό έ'ργο, πού τιμά τήν ’Αστυ
νομία καί τήν άνεβάζει σέ υψηλά επίπεδα άξίας καί πολιτισμού...

Ν α ι!!! Αυτός είναι τό οξυγόνο πού άναπνέουμε καί ό φάρος πού μάς οδηγεί 
στο δρόμο τού καθήκοντος. Είναι ετούτος ό όραματιστής-δημιουργός πούφτιαξε 
ένα έργο, πού σ’ άλλες έποχές θά φαίνονταν άπίθανο καί άκατόρθωτο.

Μονάχα μέ τήν πίστη καί τις ικανότητες του έχάραξε ένα δρόμο άνηφορικό... 
Καί τον άκολούθησε χωρίς ποτέ νά κουρασθή...

Ή  έκδρομή έτούτη, ή δική του έκδρομή, μάς έκανε γιά μιά άκόμα φορά νά
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πλημμυρίσουμε ευγνωμοσύνη για δλα δσα υπέρ ήμών προσφέρει παντού καί πάντοτε...

Κάποτε ή επίσκεψη στις άρχαιότητες έτελείωσε... Συγχωρέστε με πού δεν 
έπεκτείνουμαι στήν περιγραφή τοϋ χώρου καί των μνημείων, άλλα πολλές φορές 
αύτο το περιοδικό έχει άσχοληθή έκτενώς μ’ αύτήν καί θά ήτο άσκοπο να δευτε- 
ρολογήσω. "Ας κλείσουμε λοιπόν την παρένθεση του Δελφικού χώρου κι’ ας μπούμε 
μέσα στήν άνοιγμένη πόρτα ένός πολυτελούς έστιατορίου όπου τα πάντα έχουν 
προετοιμασθή καί μας περιμένουν...

Καί σαν δρασκελίσαμε το κατώφλι ξεχάστηκαν τα πάντα κι’ άρχισε ή.... 
ήρωϊκή Συμφωνία των στομαχιών.

Μεζέδες καί σαλάτες... Κρέατα... τυριά... μπυρίτσα... σόδες... καί σέ λίγο 
είχαμε βγή δλοι νόκ άουτ... Στούς άρχαιλογικούς χώρους είχαμε χορτάσει τό πνεύμα, 
στο έστιατόριο είχαμε φορτώσει τό σαρκίον, τώρα τί άπομένει ;

.'Ένας καφές βαρύς γλυκός καί δχι.
”Αμ’ έπος λοιπόν, άμ’ έργον...
Καθισμένοι, λίγα λεπτά άργότερα στήν βεράντα ένός Δελφικού καφενέ, 

ξεχαστήκαμε θαυμάζοντας τό τοπεΐο, τό καταπράσινον τοπεΐον πού άπλωνότανε 
κάτω μας μέχρι τό λιμανάκι της ’Ιτιάς... 'Ο ούρανός συννέφιασε σέ λίγο... καί μιά 
ψιλή βροχούλα ήρθε νά ραντίση τά δένδρα καί τούς κάμπους μέ χρυσές στάλλες άπ’ 
τήν εύλογημένη βροχή.

'Ο Παρνασσός συννέφιασε...
"Ισως επειδή ετοιμαζόμαστε νά φύγουμε...
Δέν τοθελε φαίνεται... Μάς είχε συνηθίσει...

"Ομως τό πρόγραμμα της εκδρομής δέν προέβλεπε τέτοιο ζήτημα, καί μέ 
βαρειά καρδιά επιβιβαστήκαμε στά λεωφορεία, παίρνοντας τον δρόμο τού γυρι
σμού...

"Ύστερά άπό καμμιά ώρα... κάτω άπό τον άσημοκέντητο ούρανό... τρία του
ριστικά λεωφορεία πούλμαν κυλούν αργά, μέσα στούς γραφικούς δρομίσκους...

Καί πάλι τραγούδια άντηχούν...
"Ομως ετούτα τά τραγούδια είναι νοσταλγικά, παθητικά, γεμάτα ονειροπο

λήσεις... γιά δλα δσα είδαμε,γιά δλα δσα άκούσαμε, γιά δλα δσα ζήσαμε έκεΐ πάνω... 
στον ιερό χώρο των Δελφών...

Τώρα ξημέρωσε μιά ήλιόλουστη Κυριακή...
Τραβούν οί πιστοί γιά τούς ναούς...
Κι’ εγώ άκίνητος πάντα, στήν ίδια θέση, άναπολώ καπνίζοντας ένα άκόμα τσιγάρο...

ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ε λ λ η ν ι κ ό  
Μη ν ο λ ό  γιο

‘Υπό κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ, Άρχιφύλακος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
(ΓΕΝΙΚΟΝ)

ΦΘΟΡΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ Σ ΛΑΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ

’Από τά φθοροποιά στοιχεία της γενικής λαογραφίας τοϋ «Ελληνικού Μήνο- 
λογίου», ιδιαίτερη θέση στη λαϊκή ψυχή κατέχουν οί προλήψεις, οί δεισιδαιμονίες 
καί οί δοξασίες. 'Η αίτια τής κακοδαιμονίας καί των τριών τούτων στοιχείων, βρί
σκεται στήν π λ ά ν η  τοϋ ανθρώπου, ήτοι στήν πεποίθηση για τήν ορθότητα μιας 
γνώμης ή οποία στηρίζεται στήν ατελή παρατήρηση ή στήν πλημμελή κρίση. 'Η 
πλάνη είναι παρέκκλιση άπό τήν ευθεία οδό, κατά τήν αναζήτηση τής άληθείας, όχι 
όμως άσυντελής γιά τήν άνεύρ.εση αύτή, άφοϋ χρησιμεύει ώς κέντρον προς νέες έ
ρευνες μέ τις όποιες άνευρίσκουμε η προσεγγίζουμε τήν άλήθεια.

« Ά  ν θ ρ ώ π ι ν ο ν  τ ό  π λ α ν ά σ θ α ι »  είπε κάποιος άρχαΐος σοφός. ’Αν
θρώπινον επίσης είναι καί τό ότι ή πλάνη επιφέρει μεταβολές στήν όλη ψυχοσύνθεση 
του άνθρώπου καί δημιουργεί προβλήματα κάθε είδους καί κάθε μορφής. Αυτά τά 
προβλήματα θά προσπαθήσουμε νά μελετήσουμε μέ τά τρία κύρια φθοροποιά στοι
χεία τής λαογραφίας μας, πιστοί στά. όσα τό Ελληνικό Μηνολόγιο, παρουσίασε μέ 
τούς δώδεκα μήνες του λαογραφικοϋ μας έτους.

Π Ρ Ο Λ Η Ψ Ε Ι Σ

Π ρ ό λ η ψ η  ονομάζουμε τήν «έκ των προτέρων λήψιν», ήτοι τήν ενέργεια 
πού άποσκοπεΐ στό νά προλαμβάνη καί νά παρεμποδίζη εκείνο πού κατά τήν Α ή 
Β γνώμη θά έπιφέρη κακό. 'Η πρόληψη είναι ιδέα πεπλανημένη, προς τήν οποίαν 
άναγκάζονται νά κανονίζουν τις πράξεις των καί εκείνοι πού άναγνωρίζουν ότι 
έναντιοϋνται προς τήν όρθότητά της. ’Αφορούν οί προλήψεις τή ζωή τού άνθρώπου 
σέ όλες τις φάσεις της—σύλληψη—γέννηση—γάμος—θάνατος—, άφοροϋν τό ίδιο 
του τό σώμα, άφοροϋν τά φυσικά φαινόμενα, τά ούράνια σώματα. Μέ άλλα λόγια 
άφοροϋν τήν φύση καί τον άνθρωπο σέ όλες τις πράξεις του καί τά στάδια. Είναι 
φυσικό τούτο, άφοϋ ό βίος καί ή φύση έξασκεΐ μεγάλη έπίδραση στήν ψυχή μας και 
άφοΰ τό καλό καί τό κακό έχουν τόσο στενά συνδεθή μεταξύ τους.

Οί συγκυρίες παρουσιάζονται στον καθημερινό βίο μέ τόσες μορφές, πού βυ
θίζεται κανείς σ’ ένα άπέραντο χάος. Κάθε τόπος, κάθε λαός, έχει τις προλήψεις 
του πού είναι πάντοτε σχετικές καί μεταβλητές. Ποικίλλουν άνάλογα μέ τό διανοη
τικό επίπεδο καί τις πεποιθήσεις τοϋ άτόμου. Καί ό πιο καλλιεργημένος άνθρωπος 
δέν είναι άτρωτος άπό τις προλήψεις, ακόμη κι’ αν ό ίδιος δέν τ ’ ομολογεί. Προφα-



5948 Χαρ. Σταμάτη

νώς, οί καθυστερημένοι είναι και οί πιο προληπτικοί, άλλα καί εκείνοι πού άνήκουν 
στα άνώτερα κοινωνικά και πνευματικά στρώματα δεν ξεφεύγουν από τον κανόνα. 
Το σπάσιμο του καθρέφτη λ.χ. θεωρείται κακό κι’ άπό τον απλοϊκό βοσκό κι’ από 
τον διάσημο συγγραφέα, όπως τό ΐδιο θεωρείται κακό κι’ ή ημέρα Τρίτη, ό αριθμός 
δέκα τρία, τό να μπης κάπου μέ τό άριστερό πόδι πρώτα, τό ν’ άνοιξης μιαν όμπρέλλα 
μέσα σ’ ένα σπίτι κλπ., κλπ.

Είναι ή πρόληψη σαν τό χαρτονόμισμα τό όποιον ό καθένας μας ξέρει οτι 
ούδεμία άξια έχει, άλλ’ άποδίδει άπό άνάγκη επιβεβλημένη άξία, άφοΰ μέ αυτό δίδει 
καί παίρνει. Αιτία των προλήψεων είναι ή άμάθεία καί ή στρεβλή άγωγή των άτό- 
μων, οί συνήθειες καί τό μη αυτεξούσιο τοϋ λογισμού, ένεκα τού οποίου πολλοί άκο- 
λουθοϋν τό κακό παράδειγμα όπως τά μυθικά πρόβατα τού Πολύφημου. Περισσό
τερο όμως άπό κάθε άλλο ένισχύει τις προλήψεις ή άδυναμία τού χαρακτήρος στο ν’ 
άντιδράση προς κάτι τό καθιερωμένο άπό την παράδοση. Παρεμβάλλονται έτσι 
ώς τεράστια εμπόδια καί φραγμοί στην οδόν της προόδου, έλάχιστοι δέ είναι εκείνοι 
πού έχουν τό ψυχικό σθένος νά τις άρουν καί νά καταστρέψουν τό φραγμό. 'Ο περί
φημος μύθος περί τού Αίσωπου, κατά τον όποιον εστάλη κάποτε άπό τό άφεντικό 
του νά δη αν ήταν άλλος άνθρωπος στο λουτρό καί πού, όταν έκεΐνος έπέστρεψε είπε 
ότι δέν συνήντησε κανένα—-άφοΰ είδε πολλούς, μά κανένας δεν είχε μετατοπίσει 
τεράστιον ογκόλιθο πού βρισκόταν στην είσοδο τού λουτρού καί πάνω στον όποιον 
προσέκρουε οποίος πήγαινε νά διαβή την είσοδο—μαρτυρεί ότι πολλά είναι τά έμ- 
πόδια, πολλοί είναι εκείνοι πού τά βλέπουν, μά κανείς δέν άποπειραται νά τά μετα
τόπιση.

"Εναν ά ν θ ρ ω π ο  ζήτησε ό Αίσωπος μέ την ίδική του έννοια, μά δέν τον 
βρήκε. Σήμερα, τόσους αιώνας υστέρα άπό τον Αίσωπο καί την εποχή του, είναι 
πολλοί εκείνοι πού μετατοπίζουν τά εμπόδια γιά ν’ άποκαλεσθούν άνθρωποι κατά, 
τον Αίσώπειο μύθο;

Πολυκέφαλο τέρας καί δυσκαταγώνιστο φαινόμενο σέ όλες τις εκδηλώσεις 
τού βίου, χαρακτηρίζεται ή πρόληψη. Διαφθείρει τούς πάντας καί τά πάντα καί 
ύψώνεται ώς τεράστιος φραγμός στο ρεύμα τού πολιτισμού. 'Υπάρχουν προλή
ψεις μέ πολλές μορφές καί άπειρα είναι τά προσωπεία μέ τά όποια παρουσιά
ζονται σέ κάθε εκδήλωση. Προλήψεις θρησκευτικές, προλήψεις ήθικές, κοινωνικές καί 
πολιτικές άκόμα, στροβιλίζονται σ’ ένα χορό άνάμικτο άπό κάθε είδους καί μορφής 
συναισθήματα καί μεταβάλλουν τον άνθρωπο σέ δν δισκίνητο, μεμψίμοιρο, υπουλο, 
καί γενικώς άνίκανο γιά την τέλεια μορφή τής ζωής.

** * . ^
Κυριώτερη πηγή τών προλήψεων υπήρξε ή προσπάθεια τού άνθρώπου νά προ- 

μαντεύση τό άγνωστο μέλλον, επειδή αισθανόταν τον έαύτό του άνίσχυρο μέσα στην 
παντοδύναμο φύση. ’Αλλά καί τό ότι έσχημάτισε τήν γνώμη, ότι κάθε τι πού συμ
βαίνει γύρω του είναι συνέπεια ένεργείας προκαθωρισμένης, μιας ένεργείας απο 
εκείνες πού διέπουν τις τύχες τού κόσμου ύπερφυσικών δυνάμεων, συνετέλεσε σε 
τούτο. Φοβούμενος λοιπόν τις ύπερφυσικές τούτες δυνάμεις καί προσπαθώντας ν’ 
άποτρέψη τά κακά πού τον άπειλοΰσαν, κατέφευγε στο μέσον τής μ α ν τ ε ί α ς ,  
μέ τήν οποίαν προσπάθησε νά εΐκάση γιά τις ένέργειες τών ύπερφυσικών δυνάμεων, 
πιστεύοντας ότι οί ένέργειες αυτές είναι προειδοποιητικά σημεία τών γεγονότων 
πού μέλλουν νά συμβοΰν. Διαμορφώθηκε έτσι ένα είδος μαντείας άπό τήν οποία 
προήλθαν πολλές προλήψεις. Καί σήμερα άκόμη ή μαντεία αυτή, πού σώζεται στά 
καθυστερημένα λαϊκά στρώματα, γίνεται αιτία νά δημιουργοΰνται άφθονες νέες προ
λήψεις. 'Ως προς τον τρόπο κατά τον όποιον έσχηματίσθησαν οί μαντικές προλήψεις, 
παρατηρούμε ότι κύρια στοιχεία υπήρξαν—καί ύπάρχουν—οί ευφυέστατες παρο
μοιώσεις καί μεταφορές, μέ τή συνεργασία τής φαντασίας. 'Η φαντασία άνευρίσκει
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πάντοτε αναλογίες στην ποικιλία των σημασιών, την ομοιότητα των ενεργειών, 
ακόμα δε καί σ’ απλές συμπτώσεις λέξεων ή συλλαβών, f1)

Έκτος από την μαντεία, σοβαρή πηγή τών προλήψεων είναι καί ή μ α γ ε ί α. 
Μέ τή μαγεία ό άνθρωπος προσπάθησε ν’ άποτρέψη τή δυσμενή επήρεια τών δυνά
μεων τοϋ κακοΰ ή να κατευθύνη τις δυνάμεις αύτές κατά τών εχθρών του. Άλλα καί 
οι δοξασίες πού ομιλούν περί τών άγαθών δυνάμεων άπετέλεσαν πηγή τών προλή
ψεων. ’Επίσης άφθονες άστρολογικές δοξασίες σχετικά μέ επιδράσεις τών ούρα- 
νίων σωμάτων στους άνθρώπους, καθώς καί οί άντιλήψεις γιά τά ουράνια καί άλλα 
φυσικά φαινόμενα, συνέβαλαν κατά πολύ στή δημιουργία τών προλήψεων.

Καί ή προσήλωση στήν παράδοση, έξ άλλου, έ'γινεν αιτία νά διαμορφωθούν 
ποικίλα ήθη καί έθιμα τά όποια ό λαός μας τηρεί μέ αυστηρή άκρίβεια. Τά ήθη καί 
έθιμα αύτά, ό λαός τά τηρεί σάν ήθική έπιταγή, ή παράβαση της όποιας συνεπά
γεται τις τιμωρίες. Προήλθαν λοιπόν άπό έδώ πολλές προλήψεις, βασιζόμενες πάνω 
στα ήθη καί τά έθιμα πού ή μακραίωνη παράδοση διέσωσε. Τέλος, καί απλές συμ
πτώσεις συντελούν στή διαμόρφωση προλήψεων, άφοΰ πολλές φορές γεγονότα καί 
φαινόμενα πού συμπίπτουν εντελώς τυχαία προς ώρισμένες χρονολογίες ή πού επα
ναλαμβάνονται στον αυτό χρόνο, χαρακτηρίζονται ώς αύστηρώς συνδεόμενα με
ταξύ τους.

Γ ενικά μπορούμε νά πούμε ότι υπολείμματα τού παρελθόντος πού διεσώ- 
θησαν μέ τήν παράδοση άποτελούν άναπόσπαστο στοιχείο τού νεωτέρου βίου ιδίως 
στα κατώτερα λαϊκά στρώματα. ’Ισχυρά καί βασικά συναισθήματα τής άνθρώπινης 
ψυχής, οπούς ό φόβος τής άσθενείας, ό φόβος τού θανάτου, ή άπορία γιά τό μέλλον, ή 
δύναμη τής συνήθειας καί διάφορες θρησκευτικές άντιλήψεις, συνετέλεσαν στο νά 
διατηρηθούν οί παλαιότερες προλήψεις καί νά δημιουργηθοΰν νέες, πού προσαρμό- 
σθηκαν προς νεώτερες δοξασίες καί πού Θεμελιώθηκαν πάνω σέ νέα δικαιολογητική 
βάση.

Οί προλήψεις τού Ελληνικού λαού είναι άναρίθμητες καί άλλες μέν είναι όμοιες 
ή ανάλογες προς τις αρχαίες—στις όποιες έχουν καί τήν άρχή τους—άλλες δέ προέρ
χονται άπό διάφορα γεγονότα τού νεωτέρου Ελληνικού βίου. "Ολες, είναι χαρακτη
ριστικές τού ψυχοδιανοητικοΰ έπιδέδου τού λαού μας, τού όποιου εκφράζουν τις ή- 
θικές καί πνευματικές δυνάμεις. Ή  συλλογή, ή κατάταξη καί ή κατά τό δυνατόν 
ερμηνεία τών προλήψεων είναι ένα άπό τά έργα τής Λαογραφίας, ή μελέτη δέ τούτων 
αποκαλύπτει όχι μόνον τις σημερινές άντιλήψεις καί τό σημερινό βίο τού λαού, άλλά 
καί καταστάσεις ή άντιλήψεις πολύ παλαιότερες, οί όποιες έχουν έκλείψει ήδη.

** *
Άπό όλες τις προλήψεις, ή ιστορία άναγράφει ώς πλέον ολέθριες τις θρησκευ

τικές. Θά τό νοιώσουμε τούτο αν ανατρέξουμε γιά νά δούμε πόσα έθνη εξοντώθηκαν, 
πόσες χώρες ερημώθηκαν καί πόσες μυριάδες άνθρώπων κατεσφάγησαν έξ αιτίας 
τών θρησκευτικών προλήψεων. Πόσες καταστροφές είχαν σάν πρόσχημα τήν εξα
σφάλιση τής σωτηρίας τού άνθρώπου, μέτόνά έπιβάλλουν τον άληθινό δήθεν τύπο τής 
πίστεως στον Θεό! !  Μάς τό μαρτυρούν τούτο οί πρόσφατοι θρησκευτικοί πόλεμοι 
μέ τις αιματηρές καί πολύνεκρες μάχες ένεκα θρησκευτικών διαφορών.

Στις ημέρες μας τό κακό άπό τις θρησκευτικές προλήψεις είναι μικρό, άν 6χι 
ανύπαρκτο. Λείψανο τής μεσαιωνικής βαρβαρότητος, περιεσώθη μέχρι πρό τίνος ή 
επίφοβη θρησκευτική πρόληψη, τής όποιας τ ’ αποτελέσματα είδαμε πρό καί κατά

1. Τοϋτο τό είδαμε τόσο παραστατικά στους διάφορους μήνες τοϋ ’Ελληνικού Μηνο- 
λογίου—-Στόν Δεκέμβριο είδαμε τό «Βαρβάρα»—«βαρβάρωμα», τό «Σάββας»—«σαβάνωμα», 
«Σπΰρος»—«σπυρί». Σέ άλλους μήνες είδαμε τό «Συμεών»—«συμειωμένος», «Μήνας»—«μη
νύω», «Τρύφων»·—«στρύφων»—«στρυφνός» κ.λ.π., κ.λ.π.
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τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πρόκειται περί τής προλήψειυς κατά την οποία οί 
’Ιουδαίοι μεταλαμβάνουν αιμα Χριστιανόπαιδος στις εορτές τοϋ Πάσχα, πράγμα 
τό όποιον έξεσήκωσε τό φθόνο όλων των Χριστιανών έναντίον των και τα αποτελέ
σματα φάνηκαν έν μέρει στον κατατρεγμό τοϋ Εβραϊκού στοιχείου από τούς Ναζί. 
'Η πρόληψη αότή υπήρξε βδελυρό όπλο δυσφημίας άλλοθρήσκων, άλλα είναι όπλο 
παλαιό πλέον καί καταδικασμένο στην άχρηστία προ πολλοΰ. Τή βρίσκουμε στους 
πρώτους χρόνους τοϋ Χριστιανισμοΰ, οπότε οί ’ίδιοι οί Χριστιανοί κατηγορήθηκαν 
άπό τούς Εβραίους για τό ίδιο έγκλημα. 'Ύστερα άπό πολλούς αιώνες, οί Χριστιανοί 
πήραν τό ίδιο όπλο καί τό έστρεψαν όχι μόνον κατά τών Εβραίων άλλά καί κατά 
άλλων ετεροδόξων καί αιρετικών. Προ πάντων, έστρεψαν την κατηγορία αυτή κατά 
τών Μαγχαίων, ή όποια ήτο καί μία άπό τις κυριώτερες δικαιολογίες τοϋ θηριώ
δους θρησκευτικού πολέμου κατά τών αιρετικών Ήλβιγηνών.

Άπό τις ή θ ι κ έ ς προλήψεις, γιά νά κατανοήσουμε τις σημερινές, θά πρέπη 
νά άνατρέξουμε στο παρελθόν. "Ολοι οί πολιτισμένοι λαοί σήμερα έχουν ώς άνήθικη 
τή γυμνότητα ή όποια καταδικάζεται ώς ζωική κατάσταση. "Αν ρίξουμε ένα βλέμμα, 
στήν αρχαιότητα όμως, καί ιδίως στήν άκμή τής Ελλάδος, θά δοΰμε ότι ή γυμνό
τητα έθεωρεϊτο ώς τό κατ’ εξοχήν... ένδυμα πού διέκρινε τούς "Ελληνες έπό τούς 
βαρβάρους. ΤΗταν τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τών Ελλήνων, καί γιά νά κατά
δειξη ό μεγάλος ’Αθηναίος ιστορικός Θουκυδίδης ότι τό παλαιόν Ελληνικόν έζοΰσε 
όμοια μέ τούς βαρβάρους, παραθέτει ώς τεκμήριο τό ότι οχι προ πολλοΰ χρόνου έγυ- 
μνώθησαν οί "Ελληνες, ενώ πριν δεν έγυμνοΰντο στούς άγώνες καί ενδύματα έφεραν 
πολλά καί πλούσια. 'Οποιανδήποτε κι’ άν έχη κανείς γνώμη γιά. την ευπρέπεια ή 
γιά το άνήθικο τής έπιδείξεως γυμνών σωμάτων, δεν θά τολμήση νομίζουμε, νά κα- 
τηγορήση την ήθική πρόληψη τών προγόνων μας στήν οποία οφείλουμε τόσα καί 
τόσα άριστουργήματα τής τέχνης.

’Αντιστρέφονται λοιπόν οί όροι όταν παραβάλλουμε τά δύο παραδείγματα πού 
παραθέσαμε. Τό ένα έρχεται ολέθριο άπό την άρχαιότητα καί μάς δείχνει τήν άγαθή 
έπίδραση τοϋ πολιτισμού μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου. Τό άλλο όμως ξεκινά, γιά πολ
λούς μέν ώς άγαθό στοιχείο άπό τήν άρχαιότητα καί... βαρβαρίζει μέ τήν πρόοδο 
τοϋ πολιτισμού, γιά πολλούς δέ επίσης ώς βάρβαρο καί εκπολιτίζεται μέ τούς αιώνες. 
Είναι καί τοΰτο ένα στοιχείο άκόμα πού μάς πείθει γιά τή στενή άλληλουχία μεταξύ 
άρχεγόνων καί σημερινών καταστάσεων, μέ νικητή το σημερινό προληπτικό στοι
χείο τής κοινής εύπρέπειας καί αίδοΰς.

* ** *
Γιά τις π ο λ ι τ ι κ έ ς  προλήψεις δέν θ’ άσχοληθοϋμε ιδιαίτερα. Άπαν- 

τώνται τόσο σπάνια καί δέν παρουσιάζουν άξιόλογο λαογραφικό ενδιαφέρον.
Τις κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  όμως προλήψεις, τις συναντάμε άφθονες στον καθη

μερινό βίο τοϋ λαοΰ, άφοΰ ό άνθρωπος τάχθηκε άπό τή φύση νά είναι όν κοινωνικό. 
Τις βρίσκουμε σέ όλες τις εκδηλώσεις τοϋ άνθρώπου, ήτοι τόσο σ’ εκείνες πού άφο- 
ροΰν τήν ζωή καί τις πράξεις του, όσο καί σ’ έκεΐνες πού άφοροΰν τά φυσικά φαινό
μενα καί τά ούράνια σώματα. Φυσικός έπί τό πλεΐστον ό βίος τοϋ λαού μας, έχει 
σχέση μέ όλα τά γύρω φαινόμενα, τά όποια επιδρούν στήν όλη του ψυχοσύνθεση καί 
τήν μεταβάλλουν άνάλογα μέ τό πνευματικό έπίπεδο τοϋ κάθε άτόμου. Τόσο ή σύλ
ληψη τοϋ άνθρώπου, ή γέννηση, ό γάμος, ό θάνατος, όσο καί τά φυσικά φαινόμενα, 
επιφέρουν καινούργιες ψυχικές καταστάσεις εκτοπίζοντας καί προσθέτοντας νέα 
στοιχεία. Άπό τά φυσικά φαινόμενα ή βροχή, ό κεραυνός, τό χιόνι, το ούράνιο τόξο, 
οί σεισμοί, οί άνεμοι, άπό τά ούράνια σώματα ό ουρανός, ό ήλιος, τό φεγγάρι, τά 
άστρα, έξασκοΰν σημαντική έπίδραση καί άφίνουν βαθειά ριζωμένες τις προλήψεις. 
'Ο χρόνος πάλι μέ τούς μήνες καί τις ημέρες, οί έορτές, τά ζώα, ό φυτικός κόσμος, 
ή μοίρα καί ό μεταφυσικός κόσμος μέ τά φαντάσματα, τά στοιχεία, τις νεράιδες
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κλπ. αποτελούν τον πυρήνα των κοινωνικών προλήψεων καί έπιφέρουν τεράστιες 
μεταβολές άπό τόπο σέ τόπο, τόσο όμως όμοιες στην κοινή τους καταγωγή καί τήν 
κοινή τους Πατρίδα.

** *
Παρατηρώντας τις άρχαϊες όσο καί τις νεοελληνικές προλήψεις, βλέπουμε 

ότι άλλες μέν έκφέρονται ύπό μορφήν οδηγιών, άλλες δέ λέγονται υπό τύπον γνω- 
μικών, παροιμιακών φράσεων ή ρήσεων, πολλές τών οποίων είναι έ'μμετροι όπως : 

«Του κοριτσιού ή άνδρασκελιά, ( 1) 
τρεις χρόνους εΐν’ άναβολιά...».

Βλέπουμε ακόμα ότι ολα τά μέρη τού ανθρώπινου σώματος έχουν συνδεθή 
προς τις προλήψεις. Περισσότερο έχουν συνδεθή οί οφθαλμοί, μέ τούς οποίους κυ
ρίως ό άνθρωπος επικοινωνεί μέ τον εξωτερικό κόσμο καί για τούς οποίους έδημι- 
ουργήθη ή πρόληψη ότι άσκοϋν έπήρεια στούς άλλους άνθρώπους. Γεννήθηκαν έτσι 
οί προλήψεις για τό «βασκαμό», τό κακό μάτι, τό «μάτιασμα» κλπ. Ό  βόμβος τών 
ώτων πάλι, συνετέλεσε στο να δημιουργηθοϋν άλλες προλήψεις, άφοϋ έξελήφθη ώς 
προάγγελος είδήσεως, καλής ή κακής. ’Έπειτα ό κνισμός τής ρινός, μέ τήν σειρά 
του, συνέβαλε στις προλήψεις, του ότι έπίκηται στενοχώρια στον... κνιζόμενο, ξυλο
φόρτωμα κλπ. 'Ο κνισμός τής παλάμης έπίσης θεωρήθηκε προάγγελος του ότι άνε- 
φάνη στούς ορίζοντες οικονομικό φορτίο ή ότι θά άφαιρεθοϋν άπό τήν κατοχή τού αν
θρώπου χρήματα πού περισσεύουν. 'Η άφαίρεση του δοντιού έπίσης, έγέννησε τήν 
πρόληψη τού ότι θά γίνη «σιδερένιο» τό νέο δόντι πού θά φυτρώση, όταν, νύχτα, μέ 
φεγγάρι, σταθής στήν αύλή καί πετάξης τό δόντι στά κεραμίδια ενός σπιτιού, λέ
γοντας :

«Πάρε κουρούνα κόκκαλο 
καί δός μου σιδερένιο...»

’Ακόμα καί οί τρίχες τής κεφαλής άπετέλεσαν άφορμές προλήψεων, άφοΰ, 
όταν πέφτουν οί τρίχες τών γυναικών στο πρόσωπο, μέλλει νά έλθη έπισκέπτης κλπ.

Ώς προς τήν ολη σημασία τών προλήψεων, άρχαίων καί νέων, παρατηρούμε 
ότι έχουν μεγάλη σπουδαιότητα διότι άσκοΰν τεράστια επίδραση στή ζωή τών άτό- 
μων καί στον όλο κοινωνικό βίο. Όσονδήποτε υψηλό καί αν είναι τό πνευματικό 
επίπεδο κοινωνιών καί άτόμων, όσονδήποτε κι’ αν προσπαθή κανείς ν’ άπαλλαγή 
άπό τις προλήψεις πού τού έκληροδότησαν άλλοι, παραμένουν έν τούτοις στο υποσυ
νείδητο ύπό λανθάνουσα μορφή καί, παρ’ όλες τις προσπάθειες άπαλλαγής, αύτές 
σχεδόν καθορίζουν καί κατευθύνουν κάθε ένέργεια τού άτόμου. Κάθε άνθρωπος, 
όσον έξειλιγμένος κι’ αν είναι άπό πολιτιστική άποψη, κλείνει μέσα του κατά βάθος 
ώρισμένες προλήψεις σάν προγονική κληρονομιά, έστω κι’ αν οί σκέψεις καί οί ενέρ
γειες του φαίνονται άπηλλαγμένες άπό τις προλήψεις. ’Ανεξάρτητα όμως άπό τήν 
μεγάλη ή μικρή επήρεια τήν οποία έξασκούν στον καθημερινό βίο, είναι ένας άπό τούς 
κρίκους πού συνδέουν τό παρόν προς τήν παλαιότερη παράδοση καί άποτελαύν ένα 
άπό τά κύρια χαακτηριστικά τής ιστορικής συνεχείας τού 'Ελληνικού λαού. Μέ τήν 
προσεκτική μελέτη τών προλήψεων, διαπιστώνεται τό ένιαΐο καί άδιάσπαστο τής 
Ελληνικής φυλής, τής οποίας ό πολυκύμαντος ιστορικός βίος καί οί πολλαπλές 
άνοδοι καί πτώσεις, έγιναν αιτίες δημιουργίας τόσο τών παλαιών όσο καί τών νεω- 
τέρων προλήψεων.

(Συνεχίζεται)

(1) Διατυποϋται έδώ ότι ό διασκελισμός παρθένου συνεπάγεται πάντοτε κακό.
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"Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,,
Θάλειας Φ. Ποταμιάνου-Δέρβου

D r .  ’ Ι α τ ρ ι κ ή ς

Βαθυτάτη κοινωνική πληγή ό αλκοολισμός άπό τά παληά τά χρόνια, κατάν
τησε στήν έποχή μας φοβερή μάστιγα πού υποσκάπτει άργά μά σταθερά τά θε
μέλια των άνθρωπίνων κοινωνιών, μέ τρομερά αποτελέσματα γιά τή φυλή των 
άνθρώπων...

’Απέναντι αυτής τής μεγάλης, τής άδυσώπητης κοινωνικής λαίλαπος, πολλές 
συνειδήσεις, σ’ όλα τά μέρη τού κόσμου, έξηγέρθησαν καί όχι λίγοι διαλεχτοί άν
θρωποι έ'θεσαν τον εαυτό τους στήν υπηρεσία τής άνθρωπότητος, γιά νά υψώσουν 
ένα φράγμα έναντίον τοΰ ύπουλου κινδύνου, πού διαφθείρει καί έκφυλλίζει τήν άν- 
θρώπινη προσωπικότητα.

Στον τόπο μας, πέραν απ’ τις φιλότιμες προσπάθειες τοΰ Κράτους, μιά υπέ
ροχη γυναικεία οργάνωση, μέ πολύπλευρη δράση, έχει άποδυθή σ’ ένα συγκινητικό 
αγώνα έναντίον τοΰ άλκοολισμοΰ, μέ θαυμαστά επιτεύγματα... Πρόκειται γιά τήν 
«Χ ριστιανική’Οργάνωση Γυναικώ ν’Ηθικής Έ ξυψώσεως» πού έχει τήν τύ
χη νά διευθύνεται άπό μιά διακεκρυμένη επιστήμονα καί έκλεκτή Έλληνίδα τήν 
dr. τής ’Ιατρικής Κα Θάλεια Ποταμιάνου.

'Η πολυμαθέστατη λοιπόν αυτή καί φωτισμένη απ’ τήν Χριστιανική πίστη 
Ήρέεδρος τής Χ.Ο.Γ.Η.Ε., πού έθεσε τήν γραφίδα της, τήν ’Επιστήμητης καί τον 
εαυτό της ολόκληρο στήν υπηρεσία τοΰ Ελληνικού λαοΰ, έγραψε καί έξέδωκε 
εφέτος ένα κομψό, καλοτυπωμένο καί πολύτιμο βιβλίο, προϊόν μελέτης, πείρας 
καί παρατηρήσεων... Τό βιβλίο «'Ο αλκοολισμός εν Έλλάδι»...

'Η συναίσθησις τής εύθύνης πού συνέχει τήν διαλεχτή συγγραφέα κατά τήν 
εκπόνηση τοΰ έργου της, ό βαθύς πόνος της γιά τις άνάγκες τοΰ πλησίον της καί ή 
ευρύτατη μόρφωση καί έπιστημονική της καράρτιση τήν ώδήγησαν σέ μιά συγγρα
φική δημιουργία οχι άπλώς πλήρη καί άρτια άλλά κυριολεκτικά συναρπαστική.·

Στ’ άλήθεια, έτοΰτο τό λευκό κομψό βιβλίο, μέ τό πολυτελέστατο χαρτί του, 
καί τις ογδόντα μία σελίδες του, είναι ένα άριστο σύγγραμμα, ένα μικρό φιλοσσο- 
φικό εγχειρίδιο, ένα κομψοτέχνημα τοΰ γραπτού λόγου καί τής έπιστημονικής 
σκέψεως, άλλά καί μιά τίμια φωνή, πλημμυρισμένη Χριστιανική Πίστη, φιλοπα
τρία καί κοινωνική αύταπάρνηση...

Γράφτηκε γιά τήν Ελλάδα, γιά τό φτωχό καί φιλότιμο λαό μας, πού βρί
σκεται περικυκλωμένος άπό ένα σωρό μεγάλους καί μικρούς κινδύνους, καί πού 
έχει τόση άνάγκη νά διαφωτισθή, νά στηριχθή,νά όδηγηθή εις «τόπον χλόης»!!!... 
"Ομως ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο, κάθε τάξεως, κάθε ήλικίας, κάθε ράτσας...

'Η συγγραφεύς έμόχθησε γιά τοΰτο τό άγαπημένο της έργο, νομίζοντας έτσι 
συμβολικά ότι μοχθεί γιά τούς συνανθρώπους της, στούς οποίους παράδωσε μαζί 
μέ τήν έπιστημονική της έρευνα καί τήν άντικειμενή άνάπτυξη τοΰ θέματός της, 
καί τήν καρδιά της, καί τήν αγάπη της ολόκληρη... Πρέπει αυτό τό βιβλίο νά μπή 
σέ κάθε βιβλιοθήκη, σέ κάθε σπίτι, σέ κάθε καρδιά, νά διαβαστή άπό όλους τούς 
ανθρώπους...

Δέν έχει μονάχα άτράνταχτη έπιστημονική άξία... Είναι καί. ζεστό, άνθρώ- 
πινο, καλογραμμένο... "Εχει πνοήν ζωής... ’Έχει πνευματική οντότητα. "Οσοι 
ανησυχούν γιά τό ξεστράτισμα τής γενεάς μας, όσοι πασχίζουν νά δοΰν καλύτερες 
μέρες γιά τον τόπο μας, όσοι άγαποΰν τής πατρίδα, ας τό μελετήσουν προσεκτικά, 
άς τό μελετοΰν άδιάκοπα...

Οί πνευματικοί ήγέτες τοΰ τόπου μας έχουν χρέος νά τό άγγαλιάσουν στορ-
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'Υπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « Ά  . ικών Χρονικών»
I Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γυρίζει έτσι ό Ραντάρ άπό ομάδα σέ ομάδα μέ την φωτογραφία της άδελ- 
•φής του ντυμένης νύφης... Ή  σκέψις δτι είναι ό γυναικάδελφος κάποιου είναι ή 
μεγαλύτερη ύπερηφάνειά του... Κι’ δλο λέει καί ξαναλέει :

«500 φράγκα δικά μου... Βλέπετε;...».
Τά δυο αύτιά του είναι κατακόκκινα άπδ χαρά... Μοιάζουν σαν κοτολέττες...
Να πιο πέρα ό «παρά, νά» μέ ύφος μυστηριώδες... Δεν δείχνει σέ κανένα τό 

γράμμα πού παίρνει κάθε χρόνο απ’ τον πατέρα του... Διαβάζει μόνος του :
...«  Θά περάσω συντόμως νά σέ ΐδώ καί θά σοϋ φέρω μίαν έ'κπληξιν...».
Είναι έξη χρόνια πού ό πατέρας του (καταδικασμένος ένα σο̂ ρό φορές γιά 

κλοπές, αισχροκέρδεια καί άλλα άδικήματα κάθε είδους) του γράφει τά ίδια λόγια 
καί τοϋ υπόσχεται τό ίδιο πράγμα κάθε χρόνο...

« ... Περίμενε ακόμα μιά φορά, μικρέ μου... Κάνε υπομονή...».
Βγάζει τότες το μαντήλι, σκουπίζει τά χοντρά γυαλιά του καί ξαναρχίζει νά 

μασσάη σιωπηλά, ένω τά μάτια του ολοένα υγραίνονται...Άρά γε γιά ποιο λόγο;
« ... Άλλέν Ρομπέρ!!!... Ποιος είδε τον Άλλέν Ρομπέρ; 'Τπάρχει μιά εφη

μερίδα γ ι’ αυτόν...
Κανένας δμως άπ’ τούς μαθητάς της «Βοήθειας» δέν είναι εκεί...
Ποτέ ό Άλλέν Ρομπέρ καί ό Όλάφ δέν στέκονται εκεί δταν μοιράζεται τό 

ταχυδρομεΐον. Γιατί τάχα νά καθίσουν; Ποιος θά τούς γράψη; Άπό ποιόν νά περι
μένουν γράμμα;... Ετούτη τήν στιγμή τά δυο παιδιά εργάζονται στον λαχανόκηπο 
μαζί μέ τον κηπουρό του Τερνεραί... Είναι ένας μεσήλικας άντρας μέ στρογγυλό 
κόκκινο πρόσωπο, μέ παχύ άσπρο μουστάκι καί μ’ ένα σκονισμένο παληό μπερέ 
πάνω στο λευκό κεφάλι του... Μέσα στο κάθε αυτί του διακρίνεις μιά πελώρια αρά
χνη άπό τρίχες, πού φυλακίζουν ένα σκούρο βαμβάκι... ένω πάντα, κάθε προπ τά 
γένεια του είναι τριών ημερών...

Αύτός είναι ό κηπουρός πού δλο τό Τερνεραί φωνάζει: «Κλεμανσώ», εκτός 
άπό τον Όλάφ πού τον φωνάζει «παππού», γιατί δέν τολμά νά τον φωνάξη «μπαμπά».

γΊκά, νά τό εκλαϊκεύσουν, νά κηρύξουν τις άλήθειές του «πάση τή κτίσει»...
Μά κι’ ό απλός κι’ εργατικός λαός μας, ό άνεμοδαρμένος καί αιώνια ρωμαντικός, 

πρέπει νά τό κλείση στήν καρδιά του σάν πολύτιμο θησαυρό...
Γιατί έτοΰτο τό βιβλίο δίνει τή μοναδική συνταγή τής άμυνας... της άμυνας 

εναντίον τοϋ φοβερού άλκοολισμοϋ, «της μεγαλυτερας μάστιγος τοϋ αΐώνος 
μας»—δπως όρθώτατα τον έχαρακτήρισε σέ άλλο έργο της ή διαλεχτή συγγραφεύς...

Σ. Π.
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Μά κι’ ό Κλεμανσώ, τον φωνάζει «παιδί μου» μπροστά στους άλλους, ή «Φιστον» 
όταν μένουν μόνοι ή καί «άγαπημένος μου» δταν τον συλλογίζεται... 'Ο κηπουρός 
είναι κι’ αυτός παληός τρόφιμος της βοήθειας. Κι’ ήταν ολομόναχος στον κόσμο 
μέχρι τη στιγμή πού γνώρισε τον μικρό Όλάφ... 55 χρόνων ήταν δταν άπέκτησε 
γιό, δταν άπέκτησε οικογένεια... 'Όταν δηλαδή αύτό τό μικρό άγόρι, τό λεπτό κι’ 
ευγενικό, έφθασε στο Τερνεραί... Τ’ άγάπησεν ό γέρο κηπουρός, τό πόνεσε σαν παιδί 
του... Ή  αγάπη αυτή είναι άμοιβαία... Ό  Όλάφ άγαπά τον Κλεμανσώ σαν πατέρα, 
κ ι’ αυτός τον Όλάφ σαν δικό του παιδί... Καθένας σκέπτεται τον άλλον, κάθε βράδυ, 
λίγο πριν κοιμηθή... Ό  Κλεμανσώ πριν νά βγάλη επί τέλους τον σκούφο του, πού 
τον φορά άδιάκοπα χρόνια καί χρόνια τώρα, κι’ ό Όλάφ πριν νά τοποθέτηση πάνω 
άπ’ τό γκρίζο πρόσωπό του την διπλωμένη έφημερίδα, κάτω άπό την οποίαν συνη
θίζει νά κοιμάται... Καί καθένας σκέπτεται τον άλλον κάθε πρωί, μόλις ξυπνά...

«Ό  μπαμπάς» λέει τό παιδί...
«Ό  άγαπημένος μου» λέει ό μεγάλος...
’Αγαπά ό ένας τον άλλον δυνατά κ ι’ εΐλικρινά, μά κανείς τους δέν τό είπε: 

ποτέ στον άλλον...
"Οταν ό Άλλέν Ρομπέρ (άπό άγνώστους γονείς) έφτασε μέ τή σειρά του 

στο Τερνεραί, ό Όλάφ φοβήθηκε μήπως τοϋ κλέψει τον «πατέρα» του, τον Κλ.ε- 
μανσώ... Εύτυχώς δμως ό νεοφερμένος Άλλέν Ρομπέρ διάλεξε γιά τον έαυτό του· 
μιά «μαμμά»: την ’Αρχηγό Φρανσουάζ... Έ τσ ι δέν έγιναν... «οικογενειακές» ιστο
ρίες...

...Κάθε μέρα δουλ.εύουν στον κήπο κ ι’ οί τρεις, ό ένας δίπλα στον άλλο... 
Ό  Άλλέν Ρομπέρ μέ τά φρύδια μαζεμένα καί τό στόμα μισάνοιχτο... ό Όλάφ μέ 
κομμένη την άναπνοή καί μέ τις μικρές παλάμες του ροζιασμένες άπ’ τό μεγάλο 
εργαλείο... καί ό Κλεμανσώ, πού επιβλέπει τον Όλάφ μέ στοργή, καθώς συλλογί
ζεται : «Πόσο είναι ικανός ό μικρός μου άγαπημένος!!!».

..."Οταν ό γέρος σταματά γιά νά φτύση τις παλάμες του, ό Όλάφ τον μιμεί
ται σοβαρά, ένώ διερωτάται σέ τί μπορεί νά χρησιμεύη αύτή ή κίνησις...

Μόλις τελειώση τό μάθημα τά δυο άγόρια τρέχουν στον κήπο... Άπό λεπτό
τητα ό Άλλέν Ρομπέρ άφίνει τον Όλάφ νά φτάση πρώτος...

«...Καλώς ήρθες, Φιστόν!» μουρμουρίζει μέ ψεύτικη άδιαφορία ό Κλεμανσώ, 
πού δμως στην πραγματικότητα εδώ καί δέκα λεπτά άνυπομονοϋσε νά τον ίδή, 
καί μέ τό λασπωμένο χέρι του τραβούσε άδιάκοπα τό μεγάλο ρολό τού γιλέκου του 
γιά νά βεβαιωθή δτι πλησιάζει ή ώρα. "Ύστερα στρέφεται καί στούς δυό : «ελάτε 
δουλειά τώρα, παιδιά...».

Δέν προλαβαίνουν δμως νά σκύψουν πάνω στη γή δταν άκούγεται μιά φωνή 
κοντά τους...

«Ά λλέν Ρομπέρ... Άλλέν Ρομπέρ...»
«Τ ί έκανα;» συλλογίζεται άπορημένο το άγόρι...
— «Κύτταξε λοιπόν... Μιά έφημερίδα γιά σένα... ’Έφτασε μέ τό άποψινό 

ταχυδρομείο...».
— «Γιά μένα ; έφημερίδα ;...» .
Γυρίζει ό Κλεμ.ανσώ πρώτος κι’ ύστερα ό Όλάφ καί τον κυττάζουν μέ κάποιο 

θαυμασμό... Κι’ αύτός αισθάνεται σάν ένοχος προδοσίας... ’Ετούτο τό περιοδικό 
πού κρατούσε στο χέρι του τον χωρίζει άπ’ αύτούς τούς δυό πού δέν παίρνουν ποτέ 
τίποτε άπ’ τό ταχυδρομείο... ’Ετούτο τό περιοδικό τον βαραίνει, τον κάνει νά ντρέ
πεται καί, χωρίς νά τού ρίξη ούτε μιά ματιά τό χαρίζει στον Όλάφ... "Ομως έκεΐνος 
λίγα μονάχα λεπτά τό κρατεί στο χέρι του κι’ ύστερα τό ξαναδίνει στον Ρομπέρ σάν 
πολύτιμο θησαυρό... Ή  κίνηση αυτή κάνει τό Ρομπέρ νά ξεθαρρέψη, διώχνει την 
ντροπή καί σπορπίζει μέσα του μιά περηφάνεια... Κρύβει τότες στην τσέπη του
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— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί αστυφύλακες : Άγγελό- 
πουλος Γεώργιος και Λίτσας ’Ιωάννης.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Προήχθησαν οί κάτωθι ’Αξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων προς πλήρωσιν 

υφισταμένων κενών θέσεων ώς άκολούθως :
Εις ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως, κατ’ εκλογήν, ό ’Αστυνόμος Λ' 

τάξεως κ. Τασιγεώργος Κωνσταντίνος.
Εις ’Αστυνόμον Α' τάξεως, κατ’ άρχαιότητα, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. 

Σηφάκης Πέτρος καί
Εις ’Αστυνόμον Β' τάξεως, κατ’ έκλογήν, ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ. 

Παπαθανασίου Λεωνίδας.
*

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
'Ο ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλας Κόκκινος, δι’ Έμπιστευ- 

τικής 'Ημερήσιας Διαταγής του έξέφρασε τήν άκραν εύαρέσκειάν του προς τούς 
Ά σ τυνομικούς Διευθυντάς ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κερκύρας καί άπαντας 
τούς ύπό τάς διαταγάς του ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς ώς καί 
τούς δι’ ένίσχυσιν τών έν λόγω Διευθύνσεων διατεθέντας άστυνομικούς ύπαλλήλους 
τών Ειδικών 'Υπηρεσιών, ο'ίτινες τόσον κατά τήν προεκλογικήν περίοδον, όσον καί 
κατά τήν ήμέραν τής διεξαγωγής τών Βουλευτικών ’Εκλογών τής 11/5/58 συνε- 
τελεσαν εις τήν τήρησιν τής παραδειγματικής τάξεως, διότι χάρις είς τήν έπιδει- 
χθεΐσαν ύπ’ αύτών προθυμίαν, τον ζήλον των, τήν άκαταπόνητον έργατικότητά των, 
την άφοσίωσίν των είς τό καθήκον καί τήν εύπρεπεστάτην έν γένει συμπεριφο
ράν των έπετεύχθη ή κατά τρόπον πολιτιμένον από πάσης άπόψεως διεξαγωγή 
τών εκλογών μέ άποτέλεσμα τήν άπόλυτον ίκανοποίησιν τοϋ κοινοΰ καί τήν δημιουρ
γίαν έκ μέρους τοϋ ήμερησίου τύπου εύμενεστάτων σχολίων ύπέρ τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος.

**  £ ^

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
'Η ποιήτρια κ. Νίτσα Άβαταγνέλου, χήρα τοϋ έν τώ Άλβανικώ πολέμω 

1940-41 πεσόντος ήρωικώς Άξιωματικοΰ Όρφέως Άβαταγγέλου, γνωστή διά 
την πλουσίαν Εθνικήν δράσιν της καί έν πολέμω καί έν ειρήνη, δεν παρέλειψε τελευ
ταίως ,νά έκδηλώση τά εύγενή αισθήματα τά όποια τρέφει προς τό ’Αστυνομικόν 
—ωμα προσφέρασα δωρεάν άρκετόν άριθμον άντιτύπων μέ συλλογήν έθνικών ποιη
μάτων της προς διαφόρους Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, όπως είς τό Άρχηγεΐον, 
Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών, Σήμανσιν, ’Ασφάλειαν ’Αθηνών, τά Γ,Δ,Ε, 
Αστυνομικά Τμήματα καί άλλαχοΰ.

Τήν ποιήτριαν διακρίνει ’Εθνική έξαρσις καί λυρισμός, ό άναγνώστης τών 
ποιημάτων της δέ, πού στο διάβασμά τους γεμίζουν τά στήθη του άπό ’Εθνικήν υπε
ρηφάνειαν, δεν μπορεί νά μείνη άσυγκίνητος.

Αξίζει ένα μεγάλο «Εύγε» είς τήν κ. Άβαταγγέλου, τήν οποίαν τό περιο-
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δικόν ευχαριστεί διά τήν εύγενή προσφοράν της έξ ονόματος ολοκλήρου τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος.

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

'Ο κύκλος των άκροατών της ’Εκπομπής της ’Αστυνομίας Πόλ.εων ολοένα 
μεγαλώνει, καθώς ή μία ραδιοφωνική επιτυχία διαδέχεται τήν άλλη... Τό απλό 
καί άνθρώπινο στύλ, τό ρομαντικό μοτίβο καί τό διδακτικό περιεχόμενο της ’Αστυ
νομικής ’Εκπομπής τήν έχουν καθιερώσει πια στή συνείδηση των άκροατών της σαν 
έκπομπή ποιότητος καί σπανίας ραδιοφωνικής αξίας.

*
Μέ βάση τό κείμενο τοϋ Άρχιφύλακος Σπόρου Πηλοΰ, άφιερωμένο στήν 

Ευτυχία, τό πρόγραμμα τής 14/5/1958, πλαισιωμένο άπό κινηματογραφική μου
σική καί όμορφα Ελληνικά τραγούδια, έγοήτεψε καί ενθουσίασε. Στήν εκπομπή 
αυτή μετεδόθησαν καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ ζητήματα 
γενικωτέρου ενδιαφέροντος, καί έλαβαν μέρος οί γνωστότερες Ελληνικές ορχή
στρες.

*
'Η εκπομπή τής 21/5/1958 ήταν πανηγυρική καί γνώρισε μιά πρωτοφανή 

επιτυχία, αφιερωμένη στήν Μεγάλη γιορτή των 'Αγίων Κωντσταντίνου καί Ελένης. 
Στήν έκπομπή αύτή μετεδόθησαν δίσκοι κατ’ έκλογήν των άκροατών τής άστυνο- 
μικής εκπομπής καί άπόσπασμα'Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον 
Άρχιφύλακα Σπϋρο Πηλό, μέ διαλεχτή κλασσική μουσική υπόκρουση.

(Κείμεα, επιμέλεια κ.λ.π. : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών ’Αστυνο
μικής Σχολής. Δίσκοι έκ τοϋ Κατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. 
Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπϋρος Πηλός.

*
ΝΕΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Υπό τοϋ αναπήρου άστυνομικοϋ, καθηγητοΰ κ. Παναγ. Άντύπα, έξεδόθησαν 
εσχάτως τά έξής πολύ ένδιαφέροντα βιβλία του :

1) «Ή  Μνήμη καί ή ένίσχυσις αυτής, επί τή βάσει τών νεωτάτων πορισμά
των τής ’Επιστήμης». Δευτέρα έκδοσις βελτιωμένη καί τελείως συγχρονισμένη.

2) «'Η Έργατικότης τής Παναγίας, ιδίως μετά τήν Κοίμησιν». Άποδει- 
κνύει τήν προξενούσαν δέος καί κατάπληξιν εργατικότητα τής Παναγίας καί άνα- 
κηρύσσει Αύτήν ώς τό ιδεώδες, μετά τον Θεόν, υπόδειγμα έργατικότητος, τό όποιον 
πρέπει νά έχομεν όλοι πάντοτε κατά νοϋν, καί ιδίως οί γυναίκες.

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δ/δα Μαρία Κοζανίτου : Σάς ευχαριστούμε γιά τά καλά σας λόγια . Ευχα
ρίστως σάς ένεγράψαμε συνδρομήτριαν τοϋ περιοδικού.

Κους Κους : Δημήτριον Ραχούτην, ’Αθανάσιον ’Αθανασίου καί Μπρίνιαν 
’Απόστολον, εύχαρίστως σάς ένεγράψαμε συνδρομητάς τοϋ περιοδικού.
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