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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1958)

'Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 
( Συνέχεια άπό τό  προηγούμενο)

ΙΣΤ'· Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ

200. —Προπαρασκευη και ενέργειες τιΰν κομμουνιστών στην Πρω
τεύουσα, μ ετά  τη  συμφωνία τής Βάρκιζας γ ια  τον «τρ ίτο  
γύρο» .— Σ ύσταα ις τής «Μ αζικής Λαϊκής Αυτοάμυνας» 
(Μ.Λ.Α.) και τής «Στενής Αυτοάμυνας» .—

201. —Πότε καί πώς το Κ.Κ.Ε. άνεγνώρισε επ ίσημα κα ί ένίσχύ
σε άπροκάλυπτα τον κομμουνιστοσυμμοριτ ισμό.

** *

200. Προπαρασκευή καί ένέργειες τω ν κομμουνιστών στήν Πρω
τεύουσα, μετά τή συμφω νία  της Βάρκιζας για  τον «τρίτο γύρο». Σύ- 
στασις τής «Μαζικής Λαϊκής Αύτοάμυνας» (Μ .Α.Α .) καί τής «Στενής 
Αύτοάμυνας».

"Οπως άναφέραμε στο προηγούμενο φύλλο, οΐ κομμουνισταί μετά τή συμφωνία 
τής Βάρκιζας, άφοϋ πέτυχαν να μείνουν άδίωκτοι οΐ ήθικοί αύτουργοί τοΰ Δεκεμβρια
νού έγκλήματος τοΰ 1944, και νά διαφύγουν στις Χώρες του παραπετάσματος οΐ 
περισσότεροι άπό τούς αύτουργούς των δολοφονιών καί τών σφαγών τών έθνικο- 
φρόνων πολιτών, ώργάνωσαν τον περίφημο «τρίτο γύρο», μέ τή συγκρότησι συμ
μοριών στήν ύπαιθρο.

’Αλλά, παράλληλα καί προς ένίσχυσι τών συμμοριών πού ένεφανίσθησαν σέ 
διάφορα τμήματα της υπαίθρου, άρχισε ν’ αναδιοργανώνεται καί νά μπαίνη σέ δρασι 
ό παράνομος μηχανισμός στις διάφορες πόλεις καί πρό παντός στήν Πρωτεύουσα 
τοΰ Κράτους, τάς ’Αθήνας.

Σκοπός της κομμουνιστικής όργανώσεως τών πόλεων, ήταν νά επανδρώσουν 
τίς συμμορίες μέ 6λα εκείνα τά μέλη, πού, είτε κατά τή κατοχή, είτε καί μετά τή 
συμφωνία της Βάρκιζας, είχαν κατά έκατοντάδες καταφύγει στις μεγάλες πόλεις
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καί ιδία στην ’Αθήνα καί στο Πειραιά, γιατί έφοβοΰντο να μείνουν στα χωριά τους, 
λόγω των άντεκδικήσεων έκ μέρους συγγενών των θυμάτων.

Γι’ αυτό άκριβώς ή Κεντρική ’Επιτροπή (Κ.Ε.) τοϋ Κ.Κ.Ε. έστρεψε άμέσως 
τήν προσοχή της στους κομμουνιστάς των πόλεων καί τούς κάλεσε σέ συναγερμό, 
άρχικά μέν, μέ μυστικές προσωπικές διαταγές, άργότερα δέ μέ διάφορα έντυπα, μέ 
τό ραδιόφωνο κλπ., προς ένίσχυσι της επαναστατικής δράσεο>ς τοϋ τρίτου γύρου στην 
ύπαιθρο.

Πραγματικά, οί μεγάλες εφεδρείες των κομμουνιστών στις πόλεις, άποτε- 
λοϋσαν σημαντική πηγή γιά τήν ένίσχυσι τών κομμουνιστοσυμμοριών σέ έμψυχο καί 
σέ άψυχο υλικό, άλλα καί σοβαρώτατο όπλο γιά τή δημιουργία άνωμαλιών καί έκ- 
ρύθμου καταστάσεως στις πόλεις (δολοφονιών, σαμποτάζ, άπεργιών κλπ.), πού μπο
ρούσαν οχι μόνο νά παραλύσουν τήν οικονομική άνόρθωσι καί άνασυγκρότησι τής 
Χώρας, άλλά καί νά κάμψουν τό ήθικό τοϋ λαοΰ δημιουργώντας τις κατάλληλες προ
ϋποθέσεις γιά τήν κατάληψι τών ’Αθηνών άπό τις συμμορίες τών γειτονικών περι
φερειών τής Χώρας.

Τότε άκριβώς τό Κ.Κ.Ε. ώργάνωσε τή «Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα», πού 
μπήκε στή θέσι τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., ό όποιος διελύθη μέ τή συμφωνία τής Βάρκιζας, 
καί τή «Στενή Αυτοάμυνα», πού μπήκε στή θέσι τής Ο.Π.Λ.Α., πού έπίσης διε- 
λύθη μέ τή συνθήκη τής Βάρκιζας.

Παράλληλα, διετέθησαν καί τά πλέον δοκιμασμένα στελέχη ώς «έπαγρυπνη- 
τές», δηλαδή γιά τή κατασκοπία καί άντικατασκοπία τοϋ Κ.Κ.Ε.

’Ενδιαφέρει ν’ άναφέρουμε κάπως εΐδικώτερα καί λεπτομερέστερα τά σχε
τικά μέ τή «Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα» καί μέ τή «Στενή Αυτοάμυνα», καί

α) 'Η «Μαζική Λαϊκή Αύτοάμυνα» έδημιουργήθη, όπως άναφέραμε, μετά 
τή διάλυσι τοϋ ’Εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. 'Η διάρθρωσι τής «Αυτοάμυνας» πήρε τήν 
ίδια άκριβώς μορφή μέ τή διάρθρωσι τοϋ Κ.Κ.Ε., μέ τή διαφορά ότι τά όργανά της 
είχαν άλλα ονόματα καί δέν είχαν έξάρτησι άπό τή πολιτική όργάνωσι τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Τό όργανο πού διευθύνει τήν «Αύτοάμυνα» κάθε πόλεως είναι τό « ’Αρχηγείο Πό
λης», άντίστοιχο τής « ’Επιτροπής Πόλης» καί άποτελεϊται συνήθως άπό τέσσερα 
άνώτερα στελέχη τοϋ Κ.Κ.Ε. Ό  επί κεφαλής τοϋ « ’Αρχηγείου Πόλης» λέγεται 
« ’Αρχηγός Αύτοάμυνας», τά δέ άλλα μέλη είναι οί υπεύθυνοι τοϋ οπλισμού, τών πλη
ροφοριών καί τοϋ οικονομικού, ήτοι άγοράς όπλων, πυρομαχικών κλπ.

Τό ’Αρχηγείο Πόλης έχει στις διαταγές του 4μελή Τομεακά ’Αρχηγεία, πού 
λέγονται καί τομείς «Αύτοάμυνας». Οί τομείς υποδιαιρούνται σέ «Συνοικιακά ’Αρ
χηγεία», πού τό καθένα τό διευθύνει ό «Συνοικιάρχης». Τά συνοικιακά άρχηγεΐα 
υποδιαιρούνται σέ ομάδες άπό 3-5 μέλη. "Ολα τά στελέχη καί τά μέλη τής «Αυτοά
μυνας» άπομονώνονται μέ κατάλληλο τρόπο άπό τά άλλα στελέχη καί τά μέλη τών 
πολιτικών οργανώσεων τού Κ.Κ.Ε. (άχτίδες, κόβες κλπ.) καί ύποχρεώνονται νά 
τηρούν αύστηρότατα τούς συνωμοτικούς κανόνες. 'Η όργάνωσι αύτή διέπραξε όπως 
ξεύρουμε πολλά έγκλήματα, άπό τά οποία άρκετά έμειναν άνεξιχνίαστα.

β) 'Η «Στενή Αύτοάμυνα» έδημιουργήθη τό 1946 εις άντικατάστασι τής πε
ριβόητης Ο.Π.Λ.Α. 'Η «Στενή Αύτοάμυνα» ώργανώθη μέ τή καθοδήγησι τού μέλους 
τού Π.Γ. πού διηύθυνε τή «Μαζική Λαϊκή Αύτοάμυνα» μέ 9 στελέχη τής Ο.Π.Λ.Α. 
πού είχαν έρθει κρυφά άπό τό Μποΰλκες όπου είχαν καταφύγει μετά τό Δεκεμβριανό 
κίνημα καί μέ άλλα στελέχη τής «Μαζικής Λαϊκής Αύτοάμυνας». "Ετσι ώργανωμένη 
λειτούργησε ή στενή «Αύτοάμυνα», δηλαδή ή πιό συνωμοτική καί εγκληματική όρ
γάνωσι πού γνώρισε ή Ελλάδα. 'Η όργάνωσις αύτή έδρασε κυρίως στήν ’Αθήνα 
καί είχε διαιρέσει τή πόλι σέ πέντε ανεξάρτητους μεταξύ των τομείς.

Καίτοι όλοι οί τομείς είχαν ένιαία καθοδήγησι, έν τούτοις ό ένας δέν γνώριζε 
τήν ιδιαίτερη δράσι τού άλλου. 'Η όργάνωσις αύτή διέπραξε τά σκληρότερα έγκλή-
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ματα. Δέν έστράφη δέ εναντίον μόνον των έθνικοφρόνων. Έστράφη καί εναντίον 
στελεχών τοΰ Κ.Κ.Ε., πού άπό διαφόρους λόγους τό έγκατέλειψαν καί άλλων πού 
έξελέγησαν ώς άπαραίτητα θύματα, για τήν τρομοκράτησι καί τον εξαναγκασμό των 
μελών τού Κ.Κ.Ε. πού λιποψυχούσαν ή ήθελαν ν’ απαγκιστρωθούν άπό τό Κ.Κ.Ε. 
να καταφύγουν στά βουνά. Επίσης έστράφη καί εναντίον άθώων καί άνύποπτων 
προσώπων πού τα έδολοφόνησε καί προσεπάθησε ν’ άποδώση τα εγκλήματα στούς 
έθνικόφρονες καί τήν Κυβέρνησι. 'Όμοια προς τή «Στενή Αύτοάμυνα ’Αθήνας» είναι 
καί ή όργάνωσι «Λαϊκή ’Εκδίκηση» πού διέπραξε τα έγκλήματα τής Θεσσαλονίκης, 
όπου καί είχε την έδρα της.

201. Πότε καί πώς τό Κ .Κ .Ε . άνεγνώρισε έπίσημα καί ένίσχυσε 
άπροκάλυπτα τον κομμουνιστοσυμμοριτισμό.

"Οπως είναι γνωστό μέχρι τοΰ ’Ιουνίου 1947 τό Κ.Κ.Ε. δέν είχε υιοθετήσει 
έπίσημα τό συμμορισμό. Περιοριζόταν μόνον, σέ διάφορα άρθρα τών άνωτέρων στε
λεχών του, πού έδημοσιεύοντο στις κομμουνιστικές εφημερίδες, νά διαλαλή τήν 
υπαρξι καί τή δράσι τών συμμοριτών ώς άπόρροια δήθεν τής καταπιέσεως τοΰ 
«Δημοκρατικού Λαοϋ» άπό τούς «Μοναρχοφασίστες» καί άπό άλλες έθνικές 
παρακρατικές οργανώσεις.

Φυσικά αυτό έγίνετο για νά κερδίση ή ήγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε. χρόνο, ώστε νάμπο- 
ρέση έτσι νά όργανώση καλλίτερα καί ν’ άναπτύξη τήν επαναστατική του δράσι 
στις πόλεις καί ιδιαίτερα στήν περιοχή τής Πρωτευούσης.

Στις 25 ’Ιουνίου 1947 στο Στρασβούργο έγινε τό γνωστό συνέδριο τοΰ Γαλλι
κού Κ.Κ., στο όποιο έλαβε μέρος καί άντιπροσωπεία τοΰ Κ.Κ.Ε. άπό τον άρχηγό 
του Νίκο Ζαχαριάδη καί τον Μ. Πορφυρογένη. ’Εκεί έγινε επίσημη ομολογία ότι 
τό Κ.Κ.Ε. οργανώνει, κατευθύνει καί καθοδηγεί τό συμμοριτισμό στήν Ελλάδα, 
έξηγγέλθη δέ τότε καί ή άπόφασις τοΰ Κ.Κ.Ε. γιά τή δημιουργία «’Ελεύθερης Ε λ 
ληνικής Κυβέρνησης» καί έζητήθη άπό τό συνέδριο ή συνδρομή τών κομμουνιστι
κών κομμάτων τών άλλων χωρών γιά τήν ένίσχυσι καί τήν έπικράτησι τοΰ συμμο
ριτισμού.

Στις 5 Αύγούστου 1947 ό ραδιοσταθμός τών συμμοριτών, πού βρισκόταν σέ 
Χώρα τοΰ παραπετάσματος, άνήγγειλε ότι τό Γενικό ’Αρχηγείο τους έπεκήρυξε τούς 
πολιτικούς άρχηγούς κ.κ. Στυλιανόν Γονατάν, Γεώργιον Παπανδρέου καί Ναπολέοντα 
Ζέρβαν, τή δέ έπικήρυξι δημοσίευσε τήν άλλη μέρα ό «Ριζοσπάστης» ώς όργανο 
τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. καί ή « ’Ελεύθερη Ελλάδα» ώς όργανο τής Κ.Ε. τοΰ Ε.Α.Μ.

Τό δεύτερο Ιδθήμερο τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 1947 συνήλθεν ή 3η ολομέλεια 
τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., στήν οποία παρέστησαν, όπως άπεκάλυψε άργότερα ό «στρα
τηγός» τών συμμοριτών Μάρκος Βαφειάδης, έξ μόνον μέλη, άπό τά 50 τακτικά καί 
άναπληρωματικά μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής. 'Η περίεργη αυτή «ολομέλεια» 
κατόπιν είσηγήσεως τοΰ Ν. Ζαχαριάδη πήρε ώρισμένες άποφάσεις, πού έδημοσιεύ- 
θησαν στο «Ριζοσπάστη» τής 8ης ’Οκτωβρίου 1947. Χαρακτηριστική είναι ή 5η 
παράγραφος, κατά τήν οποία ό ένοπλος συμμοριτισμός χαρακτηρίζεται ώς ή μοναδική 
καί επιβεβλημένη λύσις. ’Επίσης διαπιστώνεται εκεί ότι ή έπαναστατική δράσις τοΰ 
Κ.Κ.Ε. στις πόλεις καθυστερεί καί έν συνεχεία διατάσσονται οί κομμουνισταί πού βρί
σκονται στις πόλεις ν’ άναπτύξουν τήν έπαναστατική τους δράσι καί νά εναρμονίσουν 
τον άγώνα τους προς τον αγώνα τής ύπαίθρου. ’Επίσης ένεκρίθησαν έπίσημα όλες 
οί ένέργειες τοΰ Πολιτικοΰ Γραφείου τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., καθώς καί ή πολιτική 
γραμμή τοΰ κόμματος όπως καθωρίστηκε στο Στρασβοΰργο άπό τήν άντιπροσωπεία 
του.

Τήν ίδια μέρα (8 ’Οκτωβρίου 1947), πού έδημοσιεύοντο στο «Ριζοσπάστη» 
οί άποφάσεις τής 3ης Όλομελείας τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., έδημοσιεύθη καί άρθρο τοΰ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

Η ΡΩΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
TOY KATYN

-  ΤΟ  ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗ Σ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΗ Σ N.K.W.D. -
Άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικήν «ΑΡΗΣ», 

τεϋχος 48, Αϋγούστου 1958

Το μακάβριον ομαδικόν έγκλημα των Ρώσων εις τό Κατύν της Πολωνίας, 
πού διεπράχθη κατά τό θέρος τοϋ 1940 καί συνετάραξε τη διεθνή κοινή γνώμη, 
διαλευκαίνεται τώρα κατά τον πλέον άναμφισβήτητον τρόπον. Τό ’Ιταλικόν Πρακτο- 
ρεΐον Ειδήσεων «Κοντινεντάλε», δίδει εις την δημοσιότητα ένα ύψίστης σημασίας 
έγγραφον, τό· όποιον άγνωστον πώς, περιήλθεν εις αύτό. Πρόκειται περί τής ύπό 
χρονολογίαν 10ης ’Ιουνίου άπορρήτου έκθέσεως τής διοικήσεως των έν Πολωνία 
μονάδων τής ΝΙ-ΚΑ-ΒΕ-ΝΤΕ προς την έν Μόσχα κεντρικήν υπηρεσίαν των. Ώς 
γνωστόν, οσάκις κατά καιρούς άνεκινήθη τό ζήτημα τοϋ σφαγιασμοΰ 5.000 Πολωνών 
στρατιωτικών είς τάς τάφρους τοϋ Κατύν, οί Ρώσοι προσεπάθησαν ύποκριτικώτατα 
νά έπιρρίψουν εις άλλους τό έγκλημα, άρνούμενοι οίανδήποτε άνάμιξιν είς αύτό. 
’Ήδη, τό διδόμενον είς τήν δημοσιότητα συγκλονιστικόν «ντοκουμέντο» δίδει μίαν 
άποστομωτικήν άπάντησιν είς τούς Ρωσικούς ισχυρισμούς καί άποτελεϊ τήν πλέον 
άδιάψευστον μαρτυρίαν διά τό κακούργημα εκείνο, πού διήγειρε τήν φρίκην τοϋ πο
λιτισμένου κόσμου.

Είς τό άνω άριστερόν τμήμα τής έκθέσεως καί ύπό τήν λέξιν ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, 
υπάρχουν έντυποι αί έξής επικεφαλίδες :
'Ένωσις Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών—Λαϊκόν Έπιτροπάτον διά τάς 

Έσωτερικάς 'Υποθέσεις—Διοίκησις τής N.K.W. D.—Τομεύς Μίνσκ.
Προς τήν Κεντρικήν Διοίκησιν τής N.K.W. D.—Μόσχαν.

Τό πλήρες κείμενον τοϋ συγκλονιστικού αύτοΰ «ντοκουμέντου» έχει ώς κα
τωτέρω :

«Είς έκτέλεσιν τής άπό 12ης Φεβρουάριου 1940 διαταγής έπραγματοποιήθη 
» ή  έ ξ ά λ ε ι ψ ι ς  (Σ.Σ. Είναι χαρακτηριστική λέξις, πού χρησιμοποιείται διά τήν

Ν. Ζαχαριάδη μέ τον τίτλο «υπέρ βωμών καί εστιών», πού τό έστειλε άπό τό εξω
τερικό, όπου βρισκόταν τότε.

Στις 24, τέλος, τοϋ Δεκεμβρίου 1947, ό ραδιοφωνικός σταθμός τών συμμοριτών 
άνήγγειλε τον σχηματισμό τής « ’Ελεύθερης Ελληνικής Κυβέρνησης» (sic !) πού 
άπαρτιζόταν άπό τά άνώτερα στελέχη τοϋ κόμματος, ήτοι τούς Βαφειάδην, Ίωαν- 
νίδην, Ροΰσσον, Πορφυρογένην, Μπαρτζιώταν, Βλαντάν, Κόκκαλην καί Στρίγγον, 
καί μετέδωσε διάγγελμα προς τον Ελληνικό Λαό, πού έδημοσιεύθη στον παράνομο 
πλέον «Ριζοσπάστη» τής 27 Δεκεμβρίου 1947.

Ή  ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. περίμενε υστέρα άπό ολα αύτά νά έφαρμοσθοΰν πιστά 
άπό τά μέλη τοϋ κόμματος οί άποφάσεις τής 3ης 'Ολομέλειας. Προπαντός περίμενε 
νά βοηθήση τούς συμμορίτες ή έργατική τάξι,πού κατά τή γνώμη της είχεν ύποστή 
διάβρωσι άπό τούς πράκτορές της.

’Αλλά 8πως θά δοΰμε στο έπόμενο, οί προσπάθειες τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. 
άπέτυχαν χάρις στο εθνικό φρόνημα τών εργατών καί τή δρασι τής ’Αστυνομίας.

(  Συνεχ ίζεται)
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» σφαγήν χιλιάδων υπάρξεων) των τριών πολωνικών στρατοπέδων συγκεντρώσεως, 
» τών ευρισκομένων εις τάς ζώνας τών πόλεων Κοζιέλσκ, Όστασχώβ καί Σταρομπί- 
» ελσκ. 'Η έξάλειψις τών έν λόγω τριών στρατοπέδων έτερματίσθη τήν 6ην ’Ιουνίου. 
» Ό  σύντροφος Μπουργιάνωφ, έπί τούτω άποσπασθείς παρά της Κεντρικής Διοική- 
» σεως, έπώπτευσεν ύπευθύνως τής πορείας τών έκτελέσεων. Εις έκτέλεσιν τής άνω- 
» τέρω μνημονευθείσης διαταγής, έδόθη προτεραιότης εις τήν έξάλειψιν του στρατο- 
» πέδου Κοζιέλσκ, μέσω τών οργάνων άσφαλείας τής Διοικήσεως τής ΝΙ-ΚΑ-ΒΕ-ΝΤΕ 
» τοϋ Μίνσκ. Τοϋτο έγένετο εις τήν περιφέρειαν τής πόλεως Σμόλενς, κατά τό χρονικόν 
» διάστημα άπό 1ης Μαρτίου μέχρι 3ης Μαΐου. Προς τοϋτο έχρησιμοποιήθησαν 
» κυρίως τμήματα τοϋ 19ου Συντάγματος Πεζικοΰ.

«'Ωσαύτως κατόπιν τής ώς άνω διαταγής, ή δευτέρα έπιχείρησις συνετελέσθη 
» εις τήν ζώνην τής πόλεως Μπολογόγιε, υπό οργάνων άσφαλείας, άνηκόντων εις τήν 
» Διοίκησιν τής ΝΙ-ΚΑ-ΒΕ-ΝΤΕ τοϋ Σμόλενσκ, ένισχυθέντων ύπό τμημάτων τοϋ 
» 129 Συντάγματος (Βελίκιε Λοϋκι). 'Η έπιχείρησις έτερματίσθη τήν 5ην ’Ιουνίου.

«Διά τήν έκτέλεσιν τής τρίτης έπιχειρήσεως τής άφορώσης τό στρατόπεδον 
» τοϋ Σταρομπιέλσκ, έπεφορτίσθη ή Διοίκησις τής ΝΙ-ΚΑ-ΒΕ-ΝΤΕ τοϋ Χαρκόβου. 
» Ή  έπιχείρησις συνετελέσθη εις τήν ζώνην τοϋ Ντοργκάτσι, μέ τήν βοήθειαν μονά- 
» δων άσφαλείας τοϋ 68ου Ούκρανικοΰ Συντάγματος. 'Η έπιχείρησις έτερματίσθη 
» τήν 2αν ’Ιουνίου. 'Υπεύθυνος διά τήν έκτέλεσιν ταύτην, είχεν όρισθή ό ταγματάρ- 
» χης τής ΝΙ-ΚΑ-ΒΕ-ΝΤΕ, Β. Κουχτσχώφ.

« ’Αντίγραφου τής παρούσης έκθέσεως ΰποβληθήτω προς γνώσιν, εις τούς στρα- 
» τηγούς τής ΝΙ-ΚΑ-ΒΕ-ΝΤΕ, Ράϊχμαν καί Σαμποΰριν».

'Ο Διοικητής τής ΝΙ-ΚΑ-ΒΕ-ΝΤΕ διά τον τομέα τοϋ Μίνσκ 
( υπογραφή) ΤΑΡΤΑΚΩΦ)

’Απολογισμός τώ ν εκτελεστικών όργάνων
Τά τρία στρατόπεδα συγκεντρώσεως περί τών οποίων γίνεται λόγος εις τήν 

άνωτέρω έκθεσιν είναι άκριβώς έκεΐνα, όπου είχον έγκλεισθή οί 5.000 Πολωνοί 
στρατιωτικοί, οίτινες κατεκρεουργήθησαν εις τό Κατύν.

Έ ξ άλλου, αί μνημονευόμεναι ήμερομηνίαι «έξαλείψεως» τών έν λόγω στρα
τοπέδων συμπίπτουν άπολύτως μέ τάς ήμερομηνίας τών φρικτών σφαγών, εις τρόπον 
ώστε νά μή μένη ούδ’ έλαχίστη άμφιβολία, ότι ή άνωτέρω Ρωσική έκθεσις άποτελεϊ 
έπίσημον άπολογισμόν τών έκτελεστικών όργάνων προς τούς προϊσταμένους των.

Άναφορικώς προς τήν «περιπέτειαν» τοϋ έγγράφου τούτου, τό Πρακτορείου 
«Κοντινεντάλε» άποκαλύπτει τά έξής :

«Τό «ντοκουμέντο» τοϋτο άνευρέθη εις τά ύπόγεια ενός κτιρίου τοϋ Μίνσκ, 
» κατά τό 1946, ύπό τοϋ Πολωνού είσαγγελέως Ρομάν Μαρτίν, εις τά πλαίσια διε- 
» ξαγομένων έρευνών του γενικωτέρας σημασίας. Τό γεγονός τοϋτο έστοίχισε τήν 
» ζωήν εις τον έν λόγω εισαγγελέα, όστις κληθείς νά τό παραδώση εις άρμοδίους, 
» εύρέθη έν άδυναμία νά πράξη τοϋτο. 'Ο Ρομάν Μαρτίν έδολοφονήθη όλίγας ήμέ- 
» ρας βραδύτερου εις τήν έπί τής όδοΰ Κρουπνίκα άριθ. 10 τής Κρακοβίας κατοικίαν 
» του. Οί φυσικοί αυτουργοί τής δολοφονίας συνελήφθησαν, άλλά, κατά τάς παραμο- 
» νάς τής δίκης, ή οποία ουδέποτε διεξήχθη. άπέδρασαν έκ τών φυλακών. Τά ίχνη αύ- 
» τών έξηφανίσθησαν, ούδείς δέ λόγος έγινε περί τοϋ όλου έγκλήματος».
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ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

'Υπό τοϋ Προέδρου τής ’Εθνικής Εταιρείας 
Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης, Μέλους τής Γαλ-

------------------------------- λικής Εταιρείας Προαγωγής των Έ π ισ τη - ---------------------------------
μών κ. ΧΡΙΣΤΟΥ II, ΤΣΑΧΑΡΕΑ (Συνέχεια έκ τοΰ

προηγουμένου και τέλος)
Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ

V. Ή  πυρηνική ενέργεια κα ι ή δομή τοϋ σνμπαντος, ώς παράγοντες προάγοντες τήν π ίατ ιν .
** *

Υ . 'Η πυρηνική ένέργεια και ή δομή τοΰ σύμπαντος, ώς παράγον
τες προάγοντες τήν π ίστιν .

Πρέπει νά όμολογήσωμε δτι αύτή ή έκτασις πού δημιουργεΐται στην 
άνθρωπίνη σκέψι μέ τήν αδυναμία της νά συλλαβή τδ νόημα της οργανικής 
ζωής, δυναμώνει ϊσως άκόμη περισσότερο μέ τήν άδυναμία της νά διερευνήση 
άπόλυτα τήν ΰλη, νά κατανόηση τήν προέλευσι και τήν λεπτομερειακή της σύν- 
θεσι και νά γίνη κάτοχος των νόμων πού διέπουν τήν ύπόστασι καί τις μεταλ
λαγές της. Είναι ίδιο τής άνθρωπίνης φύσεως, δτι ό θαυμασμός γεννιέται μέ τήν 
έπιστημονική ή πνευματική κατάκτησι, άλλά άκόμη γεννιέται καί μέ τήν άγνοια 
μπροστά στο τέλειο πού γεμίζει τή νόησι μέ συντριβή καί δέος...

'Ο κόσμος πού απλώνεται ά.πειρος δίπλα μας, άποτελεΐται πάντα άπό τά 
γνωστά άπλά σώματα, πού είχαν μάλιστα προβλεφθή στο κλασσικό περιοδικό σύ
στημα τοϋ Mendeleev. Σ’ δλη δμως τήν άπελπισμένη έρευνα τοΰ 20οϋ αίώνος πόσες 
θεωρίες δέν άνασκευάσαμε καί πόσες προσθήκες δέν κάναμε, ψάχνοντας τον δρόμο 
νά βγούμε άπ’ τήν άγνοια γιά νά πέσωμ,ε σέ άλλη πιο άπρόβλεπτη καί πιο άχανή;

’Έτσι ή άνακάλυψις τοΰ πυρήνος τοΰ άτόμου, πού άποτελεΐται άπό πρωτό
νια, μέ ηλεκτρικό φορτίο, καί νετρόνια, χωρίς φορτίο, ώστε στο σύνολό του νά παοα- 
μένη μέ φορτίο θετικό, καί των ήλεκτρονίων πού περιστρέφονται γύρω άπ’ τον πυ
ρήνα μέ ήλεκτρικό φορτίο άρνητικό, ώστε τό άτομο στο σύνολό του νά μήν έχη δια
θέσιμο ηλεκτρικό φορτίο, έχαιρετίσθη ώς τεράστιο έπίτευγμα τής επιστήμης πού 
άνοιγε πιά οριστικά τον δρόμο γιά τήν λύσι των κοσμικών μυστικών...

Μά ή εποχή τών ήλεκτρονίων πέρασε, καί φθάσαμε στά ποζιτρόνια, μέ θε
τικό φορτίο, πού δροΰν άνταγωνιστικά, γιά νά άναγκασθοΰμε πάλι άργότερα νά περι- 
λ.άβωμε στά στοιχειώδη σωματίδια τά λ ε π τ ό ν ι α, σωματίδια μέ μάζα ήρε- 
μίας 0—1, τό 1/1.836 τής μάζης τοΰ άτόμου ύδρογόνου. Στά λεπτόνια αύτά συμπε- 
ριλάβαμε τά φ ω τ ό ν ι α ,  πού στερούνται ήλεκτρικοΰ φορτίου καί μάζης, γιατί 
βρίσκονται σέ διαρκή κίνησι μέ μέση διάρκεια ζωής... άπειρη, τό ν ε τ ρ ί ν ο ,  
χωρίς ήλεκτρικό φορτίο, πού είσήχθη γιά νά έξηγηθοΰν διάφορα δεδομένα τής 
β—ραδιενεργοΰ διασπάσεως, καί τά δύο... άπηρχαιωμένα πιά σωματίδια ήλεκτρό- 
νιο καί ποζιτρόνιο, πού στέκονται στο περιθώριο μέ διακριτικότητα καί συστολή.

Μά δέν πέρασαν λίγα χρόνια καί τά στοιχειώδη σωματίδιά μας άποδεικνύ- 
ονται άνεπαρκή. Είναι τώρα ή σειρά τής άνακαλύψεως τών μ ε σ ο ν ί ω ν καί 
ύ π ε ρ ο ν ί ω ν ,  μέ ηύξημένη μάζα ήρεμίας, ένώ συγχρόνως ξεπροβάλλουν καί 
στοιχειώδη σωματίδια τοΰ πυρήνος, τά ν ο υ κ λ ε ό ν ι α, καί άρχίζομε καί βλέ
πομε τώρα καί συνθέτους πυρήνες άπό τήν ένωσι πρωτονίων, δπως τά δ ε ύ τ ε -  
ρ ό ν ι α ,  τά τ ρ ι τ ό ν ι α  καί τά ή λ ι ό ν ι α, στά όποια στάθηκε γιά λίγο, ζαλι
σμένη άπό τούς θριάμβους της, ή πυρηνική επιστήμη.

Σκεφθήτε τώρα τι ψυχική άντοχή έρεύνης χρειάζεται γιά νά βγήτε λίγο άπό 
τήν γή καί το ήλιακό μας σύστημα, γιά νά κατευθυνθήτε προς τήν έξερεύνησι τοΰ
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άπειρου... σέ ένα κόσμο όπου τό σώμα μας παύει νά έχη βάρος καί άδράνεια, όπου 
αποτελούν κενά σχήματα οί έννοιες άνω καί κάτω, βορράς καί νότος, δεξιά καί άρι- 
στερά, ή κλασσική έννοια τής δεξιόστροφου στροφής δεικτών ωρολογίου πού άπο- 
τελεΐ άλάνθαστη γλώσσα συνεννοήσεως στή γηΐνη επιστήμη, όπου ή όλη καί ή μάζα 
εξαφανίζονται καί όπου δημιουργοϋνται νέες έννοιες όπως ή στροφορμή (spin), ή 
ά ν τ ι ύ λ η καί ό χ ω ρ ο χ ρ ό ν ο ς .

Γεγονός άναντίρρητο παραμένει σήμερα ότι ό κόσμος τών αΐσθήσεών μας 
δεν υπακούει πιά στους ίδιους άκριβώς νόμους, οί όποιοι καθορίζουν τήν διαμόρφωσι 
καί λειτουργία τοΰ «μακροκόσμου». 'Ο μακρόκοσμος είναι ό κόσμος πού άποτε- 
λεΐται άπό τά σώματα τά όποια μάς περιβάλλουν καθώς καί άπό τή δράσι ή οποία 
άναπτύσσεται μεταξύ τους καί ή οποία είναι τό ύπόβαθρο τών νόμων τής κλασσικής 
φυσικής. Είναι άκριβώς ό κόσμος τών γνωστών μας δυνάμεων, τοϋ άσυλλήπτου 
άριθμοΰ τών άτόμων καί μορίων τά όποια ένώνονται κατά τρόπο πολύπλοκο γιά νά 
σχηματίσουν την όλη, άφθαρτη άτομικότητα ή οποία χαρακτηρίζεται ως φορεύς 
τής ένεργείας. Ή  ένέργεια πάλι, ή οποία μπορεί ν’ άλλάζη συνεχώς μορφή, άλλοτε 
δεν χρειάζεται υλικό μέσο γιά νά έκδηλωθή, καί άλλοτε πάλι ή παρουσία όλης είναι 
άπαραίτητη γιά τήν έμφάνισι καί ύπόστασί της.

Κατόπιν τούτου, ολόκληροι κλάδοι τής κλασσικής φυσικής άνάγονται άπο- 
κλειστικά στον μακρόκοσμο, οπότε καί ελέγχονται οί νόμοι καί οί ύποθέσεις στις 
όποιες στηρίζονται. Οί νόμοι αύτοί όμως δεν είναι οΰτε φρόνιμο ούτε σκόπιμο—αν 
θέλωμε ν’ άποφύγωμε δυσάρεστες εκπλήξεις—νά έφαρμοσθοΰν στα συστατικά καί 
τούς δομικούς λίθους τοΰ «μικροκόσμου».

’Έχει κανείς βέβαια τή δυνατότητα απλώς νά έπεκτείνη «κατ’ άναλογία» τις 
άντιλήψεις όργανώσεως τοΰ μακροκόσμου στον μικρόκοσμο, άλλά θά άποτύχη εάν 
θελήση νά διατυπώση πράγματα καί έννοιες τοΰ μικροκόσμου μέ σχήματα καί 
εκφράσεις τής καθημερινής ζωής. ’Ανάλογη είναι έπίσης καί ή ματαία προσπάθεια 
ν’ άποτυπώση κανείς τήν αισθητηριακή άντίληψι ένώσεως όλης καί ένεργείας σέ ένα 
αύτοδύναμο σύνολον. Στις αισθήσεις μας καί τά κριτήρια τοΰ μακροκόσμου, ή όλη 
καί ή ενέργεια παραμένουν, δυστυχώς, ως οντότητες μορφολογικώς καί λειτουργικώς 
διάφοροι μεταξύ τους.

’Αλλά αυτό δεν πρέπει έπ’ ούδενί λόγω ν’ άνακόπτη τήν έρευνά μας. Χρειά
ζεται αύτό τό όποιο τονίζει μέ επιτυχία ό Sommerfeld, «νά ύπολογίζωμε κάτι χωρίς 
» νά διαθέτωμε πάντοτε κατανοητό πρότυπο, άντίθετα προς τήν κλασσική θεώρησι 
» καί άξιολόγησι, ή όποια ζητοΰσε κατ’ άρχήν νά βρή ένα μοντέλο γιά νά τό έπε- 
» ξεργασθή υστέρα άναλυτικά καί συνθετικά». Θά έχωμε άλλωστε ύπ’ δψιν μας ότι 
στήν επιστήμη, καί μάλιστα στή νεώτερη επιστήμη, πολλά μεγέθη, όπως τό φορ
τίο, ή θερμοκρασία, ή μάζα, δέν είναι άμέσως αισθητά καί κατανοητά άλλά «καθο
ρίζονται» έπί τή βάσει συμπερασμάτων άπό ώρισμένες εργασίες τοΰ έργαστηρίου. 
Καί άκόμη," στήν έξέλιξι τών γνώσεών μας, παρατηροΰμε άντικατάστασι τών υπο
θέσεων καί θεωριών μέ άλλες πιο σύγχρονες, πιο χρήσιμες, οί όποιες μποροΰν νά 
περιγράφουν περισσότερα φαινόμενα ή νά έξηγήσουν γνωστά μας τέτοια κατά τρόπο 
πιο ικανοποιητικό καί πιο άπλό.

’Ίσως, ένα είδος τέτοιων υποθέσεων, συμβόλων, είναι καί τά σωματίδια τοΰ 
μικροκόσμου, τά πρώτα συστατικά τοΰ κόσμου σύμφωνα μέ τις θεωρίες πού ισχύουν 
τώρα. Νομίζομε κάπως τολμηρό ν’ άναφέρωμε τή λέξι άπόλυτες, άντικειμενικές 
εικόνες τών σωματιδίων, άκόμη δέ καί νά μιλάμε γιά τήν διαπιστωμένη στοιχειώδη 
ύφή τους. Σήμερα οί έννοιες αυτές είναι τόσο ρευστές ώστε κάθε μέρα τά νεώτερα 
πειραματικά δεδομένα, ιδίως τά προερχόμενα άπό τούς πειραματισμούς μέ έπιτα- 
χυντικές μηχανές (πού παράγουν ενέργεια πρωτονίων άνω τοΰ 1 δισεκατομμυρίου 
ήλεκτροβόλτ), διαμορφώνουν νέες καταστάσεις, διογκώνουν τό πλαίσιο όπου έχομε
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τοποθετήσει τά σωματίδια καί δλοι περιμένουν κάποια νέα θεωρία πού θά έφαρ- 
μοσθή άδιάσειστα σέ ολο το πειραματικό υλικό.

'Η ισχύς της άτομικής ένεργείας καί ή τάσις προς ύποταγήν της στον άνθρωπο 
καθιστά τύν πυρήνα ένα μικρομέγα μέσα στή φύσι μέ τεράστιες διαθέσιμες μεταμορ- 
φωτικές δυνάμεις. Το άτομον, μέ τύν άπέραντο δυναμισμό του καί ή τεραστία ενέρ
γεια πού άπεδεσμεύθη άπο την σχέσι των βαρυτέρων προς έλαφροτέρους πυρήνες 
επέσπευσε καί ύπαγόρευσε τήν περισυλλογή καί τήν περίσκεψι τοϋ άνθρώπου του 
αΐώνος. "Ισως δέ διά μέσου τοΰ χρόνου έπιτευχθή ωφέλεια έλεγχομένης πυρηνικής 
ένεργείας άπο τήν σύντηξι (συγκόλλησι) των έλαφροτέρων πυρήνων, οι όποιοι 
άφθονοϋν στή φύσι, προς βαρυτέρους, οπότε ό δυναμισμός καί ή αφθονία τής ένεργείας 
αυτής θά όδηγήση τον άνθρωπο νά κυριαρχήση έπάνω στις ύπάρχουσες δυσκολίες 
καί νά έναγκαλισθή τον κόσμο, προχωρώντας καί διερχόμενος μέ σταθερό βήμα 
τούς τελευταίους σταθμούς πού, μετά άπ’ τήν κατάκτησι τής γνώσεως, θά τον διευ
κολύνουν νά περάση καί το κατώφλι τής ’Ηθικής...

’Ανεξάρτητα δέ άπο τά τεράστια προβλήματα τά όποια δημιουργεί ό πυρήν, 
φέρει τον άνθρωπο πλησιέστερα προς τήν ένατένισι τών μεγάλων θεμάτων τής ζωής 
καί τοϋ κόσμου, τον φέρει στά υψηλότερα έπίπεδα θεωρήσεως τοΰ είναι καί τοϋ γ ί
γνεσθαι, πλησιέστερα προς τήν αρχή τής δημιουργίας, προς το όντως "Ον.

*
Πέρασαν τριακόσια χρόνια άπο τότε πού ένα άπο τά μεγαλύτερα πνεύματα 

τών αιώνων πού μπόρεσαν νά άξιοποιήσουν τον συγκερασμό τής ’Επιστήμης καί 
τής Θρησκείας, ό Blaise Pascal, έβαζε γιά πρώτη φορά στή σκέψι μας τήν έννοια 
τοΰ μακροκόσμου καί τοΰ μικροκόσμου, όταν στο έργο του πού έδωσε τον τίτλο 
«Σκέψεις» μιλάει γιά τό άπειρο μεγάλο καί γιά τό άπειρο μικρό.

’Αλλά ό έαυτός μας δέν χρειάζεται λιγώτερη ικανότητα γιά νά φθάση στο 
άπειρα μικρό, το μηδέν, άπο τήν ικανότητα πού χρειάζεται γιά νά φθάση στο άπειρο 
μεγάλο, στο παν. Χρειάζεται ικανότητα καί στις δύο περιπτώσεις άπειρη καί νομί
ζομε ότι όποιος θά κατανοοΰσε τις έσχατες αρχές τών πραγμάτων, θά μποροΰσε 
έπίσης νά φθάση στο σημείο νά γνωρίση το άπειρο. Το ένα έξαρτάται άπο το άλλο, 
καί το ένα οδηγεί στο άλλο. Κι’ ό Pascal συμπληρώνει τον συλλογισμό του μέ τά 
λόγια : «τά δύο αύτά άκρα (δηλαδή το άπειρο μικρό πού πάει στις έσχατες αρχές 
» τών όντων καί στο μηδέν, καί το άπειρα μεγάλο πού είναι το παν),- άπτονται 
» μεταξύ τους, ενώνονται κατά τό λόγο πού έχουν άπομακρυνθή τό ένα άπο τό άλλο 
» καί ξαναβρίσκονται μαζί ,στό Θεό, καί μόνον στο Θεό».

'Η πίστις μας στο Θεό, 6χι μηχανικά καί αύτόματα, άλλά συνειδητά κι’ 
άκλόνητα, μέ τό βίωμα πού παρουσιάζει στή διψασμένη άνθρωπότητα ό κοινωνικός 
καί καθοδηγητικός Χριστιανισμός, θά μάς φέρη πιο κοντά στήν άντιμετώπισι τών 
δύο άπείρων άπ’ όπου θά βγάλωμε τή θέσι μας καί τον πραγματικό μας προορισμό. 
'Η έπιστήμη μόνη της είναι άνίκανη νά μάς δώση τή λύσι τών μεγάλων προβλη
μάτων, άφοΰ ή άληθινή έπιστήμη διδάσκει, πάνω άπ’ όλα, ν’ άμφιβάλωμε καί νά 
εϊμεθα άμαθεΐς. "Ετσι, ένόσω ύπάρχουν άνθρωποι, πάντα θά μένη άλυτο τό πρό
βλημα τής τελείας γνώσεως, καί πάντα τό σοφό άξίωμα « έ ν  ο ί δ α  ό τ ι  ο ύ δ έ ν  
ο ΐ  δ α» θά στέκη σάν μέτρο συνέσεως άναλλοίωτο στούς αιώνες.

’Αλλά, πέρα άκόμη άπ’ τή θεωρητική άξιολόγησι τής γνώσεως καί τής έπι- 
στήμης, πέρα άπ’ τον διαστοχαστικό προσανατολισμό, στέκονται τά προβλήματα 
τοΰ «πιο άδυνάτου καλάμου τής φύσεως», προβλήματα πού σχετίζονται πολλές φορές 
μέ τήν ύλιστική άθλιότητα ή τήν πνευματική καί ψυχική συντριβή. 'Η σύγχρονη 
φιλοσοφία στάθηκε άνίκανη νά τούς δώση καθοδήγησι, χρεωκοπημένη στούς άγώνες 
καί στήν αύτοεξόντωσί της καί, όπως έπιγραμματικά τονίζει ό Sertillanges «στά- 
» θηκε σάν μιά θρησκεία πού χρησιμοποιεί τό κενό πού παρουσιάζουν οί σύγχρονες
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καί ή 23η Διεδνής ’Έκδεσις αύτής
'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ'ΓΚΟΥ

Μέσα σέ μια άποθέωσι άπό φώτα καί χρώματα καί σ’ ατμόσφαιρα γνήσιας 
λαϊκής χαράς, άνοιξε καί φέτος τις πόρτες της για 23η φορά, ή Διεθνής Έκθεσις 
Θεσσαλονίκης.

Ή  Α.Ε. ό κ. Πρωθυπουργός, αυτοπροσώπως, έκήρυξε την έναρξι της λειτουρ
γίας τής «μικρας φωτεινής πολιτείας» όπως σωστά χαρακτηρίστηκε ή Δ.Ε.Θ. ’Α
ναμφισβήτητα, ή Δ.Ε.Θ. είναι τό καύχημα τής Θεσσαλονίκης καί ολάκερης τής 
Ελλάδος. Είναι ή άπάντησις στο ειρηνικό προσκλητήριο, πού σάλπισε ή θεοφύλα
κτη κι’ ένδοξη πόλις του Αγίου Δημητρίου, καλώντας τά ’Έθνη στην εύγενή άμιλλα 
των οικονομικών καί έπιστημονικών έπιτεύξεων.

Πριν όμως γράφουν λίγα πράγματα για την ιστορική δημιουργική πορεία τής 
Δ.Ε.Θ., δέν θάταν άσκοπο, νομίζω, να γνωρίσουμε γιά λίγο άπό κοντά τή Θεσσαλο
νίκη, άπό ιστορικής άπόψεως.

Ή  Θεσσαλονίκη, πολύ δίκαια καί σωστά, ονομάστηκε «νύμφη τοϋ Θερμαϊ
κού», γιατί πραγματικά κατέχει μιά άρκετά πλεονεκτική θέσι στο Θερμαϊκό κόλπο.

Τό όνομα τού Θερμαϊκού κόλπου δόθηκε άπό τήν άρχαία έλληνική άποικία 
Θέρμη ή Θέρμαι. 'Π Θ. κτίστηκε κατά τούς μακεδονικούς χρόνους, λίγο βορειότερα 
τής Θέρμης. Κατά πάσαν πιθανότητα, ώς ιδρυτής της φέρεται ό βασιλεύς τών Μα-

» ψυχές καί φυτεύει τήν ρομφαία τής διχόνοιας εκεί πού θά έπρεπε νά φυτέψη τον 
» σταυρό».

Σήμερα παρουσιάζεται στήν έξέλιξι τού άνθρωπίνου πνεύματος ή πιο κρί
σιμη καμπή : έχομε άνάγκη άπό μία θεία κραυγή πού θά άνταποκριθή στή δική μας 
κραυγή. ’Έχομε άνάγκη άπό μία Μορφή πού νά άποκριθή στο άπεγνωσμένο μας 
άτομο, μάς χρειάζεται μιά ένσάρκωσις καί μιά θεία παρουσία. Κι’ αυτή τήν θεία 
παρουσία καί ένσάρκωσι θά μάς τήν δώση ή συνεργασία τής επιστήμης καί τής 
θρησκείας, πού έρχονται «ούχ’ ίνα κρίνουν άλλ’ ΐνα σώσουν τον κόσμον» στή μεγάλη 
καμπή τών συγχρόνων καιρών.

Γιγαντωμένοι άπ’ τήν θέρμη τής πνοής τους, άπ’ τήν δύναμι πού χαρίζει ή 
έπιστήμη καί τήν χριστιανική πίστι πού δίνει ύπόστασι καί κατεύθυνσι στή δύναμι 
αύτή, ας βαδίσωμε γιά ένα καλύτερο αύριο, γιά ένα ιδεατό κόσμο τού πνεύματος 
καί τής Ειρήνης, βρίσκοντας τήν άξιολόγησί μας sub specie Aeternitatis, ύπό τό 
πρίσμα τής αίωνιότητος, γιά νά χαρίσωμε στήν ’Ανθρωπότητα, υστέρα άπό τήν 
παντοδυναμία της μέ τήν πυρηνική ενέργεια, τήν λύτρωσί της σέ ένα έμπρακτο, 
ζωογόνο, κ ι’ άναδημιουργικό Χριστιανισμό.

X. ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ



6256 I. Ράϊκου

κεδόνων Κάσσανδρος, ό όποιος τήν έκτισε τό 315 π.Χ. κι’ έδωσε σ’ αύτή τ ’ όνομα 
της γυναίκας του, ή οποία ή το άδελφή τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

'Η γυναίκα τοϋ Κασσάνδρου Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονείκη, ήταν κόρη τοϋ 
βασιλέως της Μακεδονίας Φιλίππου, γεννηθεΐσα άπό την γυναίκα τοϋ Φιλίππου, 
Νικασιπόλιδα, ή οποία κατήγετο άπό τη Θεσσαλία. Αύτή, παντρεύτηκε τό γυιό καί 
διάδοχο τοϋ ’Αντιπάτρου Κάσσανδρον, άπό τον όποιον άπέκτησε τρία παιδιά. Τον 
Φίλιππο, τον ’Αντίπατρο καί τον ’Αλέξανδρο.

'Η μεγάλη ιστορική σημασία τής Θ. άρχίζει πολύ ενωρίς, άπό τούς χρόνους 
τής έμφανίσεως τοϋ Χριστιανισμού.

Μέ τήν πάροδο των χρόνων καί ΰστερα άπό την κατάκτησί της άπό τούς Ρω
μαίους, ένεκα τής πλεονεκτικής γεωγραφικής της θέσεως, έτυχε πολλών προνομίου. 
Δόθηκε σ’ αύτή ό τίτλος τής «Έλευθέρας Πόλεως» (Libera civitas). Σ’ αύτή, 
περνούσαν τον περισσότερο καιρό τους οί τελευταίοι Ρωμαίοι Αύτοκράτορες καί 
άπετέλεσε τό γενικόν στρατηγεϊον των Ρωμαίων, εναντίων των βαρβάρων.

’Αλλά καί στην άνάπτυξι καί διάδοσι τοϋ Χριστιανισμού ή Θ. διεδραμάτισε 
πρωτεύοντα ρόλον. Ξεκινώντας άπό τήν 'Ιερουσαλήμ ό ’Απόστολος τών ’Εθνών 
Παΰλος, ήλθε τό πρώτον στή Θ. καί έκήρυξε τή νέα θρησκεία τοϋ Ναζωραίου 
(53 ή 54 μ.Χ .).

'Τπήρξε λοιπόν ή Θεσσαλονίκη, ή 'Ωραία Πύλη, διά τής όποιας ό Χριστιανι
σμός, είσήλθε στήν Εύρώπη. 'Η ζωή τής πόλεως, μέ τό νέο φώς τής Χριστιανικής 
θρησκείας πήρε άλλη όψι. 'Η ζωογόνος πνοή πού μετέδωσε ό Άπόστ. Παύλος διά 
τών κηρυγμάτων του, σάρωσε κυριολεκτικά τό βούρκο πού πριν κάλυπτε τήν πόλι 
κ ι’ έγινε αιτία νά δημιουργηθοΰν σύντομα άπειρες χριστιανικές κοινότητες. Τήν επο
χή τών χριστιανικών διωγμών, πολλοί χριστιανοί τής Θεσσαλονίκης έμαρτύρησαν. 
Περίλαμπρον άληθινά υπήρξε τό μαρτύριο τού 'Αγίου Δημητρίου, ό όποιος έκτοτε,. 
έγινεν ό φύλαξ άγγελος τής Θεσσαλονίκης.

Τό 390 μ.Χ. ή Θεσσαλονίκη γνώρισε μιά άπό τίς μεγαλύτερες καταστροφές 
της. 'Ο τότε Αύτοκράτωρ Θεοδόσιος, έπειδή ό λαός έστασίασε στούς άγώνες τού 
'Ιπποδρόμου, εντελώς άπάνθρωπα καί μέ κτηνώδη ένστικτα, διέταξε γενική σφαγή. 
Σέ λίγες ώρες πολλές χιλιάδες, χωρίς καμμιά διάκρισι, βρήκαν φρικτό θάνατο. 'Η 
φοβερή καί άναίσχυντη αύτή πράξις, άνάγκασε τον ’Επίσκοπο Μεδιολάνων ’Αμβρό
σιον, νά έπιβάλη αύτός κατά πρώτον, εις τον Αύτοκράτορα, τήν ήθικήν ποινή δηλαδή 
τον άποκλεισμόν άπό τής κοινωνίας τών πιστών.

Τούτο τό ιστορικόν γεγονός, κλείνει τήν περίοδο τής άρχαίας ιστορίας τής Θεσ
σαλονίκης καί άνοίγει τήν περιπετειώδη άλλά καί σημαντική μεσσαιωνική αύτής 
ιστορία.

Τέσσαρα είναι τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα, τά όποια έμειναν σάν ιστορικοί 
σταθμοί τή ζωή τής Θεσσαλονίκης: α) Οί πόλεμοι τών Σλαύων προς κατάληψίν της 
άπό τον ΣΤ'-Η' αιώνα, β) Ή  πρώτη άλωσις τής πόλεως άπό τούς Σαρακηνούς πει- 
ρατάς τό 904 μ.Χ. γ) Ή  δεύτερη άλωσις αύτής άπό τούς Νορμανδούς τό 1185 μ.Χ. 
καί δ) Ή  τελειωτική άπό τούς Τούρκους κατά τό 1430 μ.Χ. κατάληψις, ή όποια 
έ'ρριξε τήν πόλι στο σκοτάδι τής δουλείας, πέντε όλάκαιρους αιώνες.

Σχετικά μέ τήν κατά τό 1430 κατάληψίν τής πόλεως, άναφέρονται άπό τήν 
παράδοσι τά εξής χαρακτηριστικά.

Ή  Θεσσαλονίκη περιεβάλετο άπό τοίχους καί γ ι’ αύτό ή πολιορκία τού Μου- 
ράτ παρέμενε γιά πολλές μέρες χωρίς αποτέλεσμα. Ό  Μουράτ ήτο έτοιμος νά λύση 
τήν πολιορκία, όταν παρουσιάστηκαν σ’ αύτόν, σάν...πολύτιμοι βοηθοί, οί μοναχοί 
τής Μονής Πλατέων. Οί προδότες αύτοί, γνώριζαν ότι ή πόλις ύδρεύετο μόνον άπό 
τά νερά τού Χορτιάτης. Είπαν λοιπόν στον Μουράτ, νά κόψη τούς υδροχόους. Πράγμα
τι έτσι έγινε καί ή πόλις ύπέκυψε στήν ανάγκη τής δίψας. Ή  παράδοσις αύτή, περί
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προδοσίας, έχει ιστορικό κύρος, οπού εξάγεται άπό ένα ιστόρημα τοϋ 'Ιέρακος, λο- 
γίου της έποχής έκείνης.

«Τότε τινές των μοναχών, λέγω των ρακένδυτων, έκ των Βλατέων της μονής 
» εντός αύτης οίκοΰντες, καρέγραψαν, έδήλωσαν άπαντα τω Σουλτάνω. Γράφουσιν 
» δέ καί λέγουσι. ~Ω κύριε Σουλτάνε, εΐ τί σου βουλητόν ά.ρξε Θεσσαλονίκης, λαβεΐν 
» και ταύτην καί ήμας καί πάντας έν τή πόλει, τούς υδροχόους, έκοψον σωλήνας τοϋ 
» Χορτιάτη. Δίψη πιεζομένων δέ πάντων καί άπορίη, άκόντων τελεσθήσεται οπερ 
» ποθείς γενέσθαι. ’Όρος Χορτιάτης έστι δέ κείμενον υπέρ ταύτης, έξ ού τή πόλει 
» άριστον ύδωρ ήδύ είσρέειν. Σουλτάνος οδν άκηκοώς τοϋτο, ύπερισθείς τε, επιχειρεί 
» ώς έν ταύτώ τω πράγματι καί έργω, ώς τήν οδόν οί μοναχοί έδίδαξαν προς τοΰτον. 
» Καί ταύτην έχειρώσατο ώς καλιάν στρουθιών, ώς όρτυλύχων φωλεάν, άνευ μητρός 
» μεινάντων ήτις άγάπης καθαράς μή οΰσης έν τοϊς ένδον».

'Η μονή αύτή λέγεται σήμερα, Τσιαούς Μοναστήρ. Έ κεϊ βρίσκεται καί ό 
τάφος τοϋ πρώτου τσαούση (φύλακος) πού είχαν διορίσει οί Τούρκοι. Νά πώς ό 
Ιέραξ ιστορεί τά προνόμια τής μονής καί τοϋ τσαούση. «Τότε τσιαούσην φύλακα 
» καθίστησι φυλάττειν, τούς έν μονή μονάζοντας, προδόσαντας τήν πόλιν. Τσιαούς 
» δέ τήν σήμερον αύτ’ ή μονή καλείται, ϊνα μηδείς έκ τοϋ στρατού τούς μοναχούς 
» ταράξη. "Οθεν καί άτελεΐς είσίν άχρι τοϋ νΰν έκ Τούρκων τό έ'ργον μνημονεύοντες 
» τών μοναχών τό πάλαι».

'Η κατάληψις τής Θεσσαλονίκης άπό τούς Τούρκους, υπήρξε ή τελευταία με
γάλη συμφορά, συμφορά όμως πού κράτησε γιά πολλούς αιώνες. 'Η Θεσσαλονίκη 
έξαφανίζεται άπό τόν ιστορικό στίβο. Ή  ένδοξη πόλις, πήρε τή θέσι μιας μικρής 
καί άσήμαντης πολίχνης, ή οποία ονομάστηκε άπό τούς περιηγητάς Σαλονίκη, ονο
μασία τήν οποίαν οί Βούλγαροι έκαμαν Σολούν, οί δέ Βλάχοι Σουρούνα.

Ή  άλλοτε μεγάλη Βυζαντινή πόλις, έχασε κάθε μεγαλείο. Μέ τή πάροδο όμως 
τοϋ χρόνου, ύστερα άπό άφάνεια τόσων αιώνων, φθάνουμε στά τέλη τοϋ ΙΘ' αίώνος. 
'Η μικρή πολίχνη, γίνεται καί πάλι θορυβώδης, πλούσια καί κέντρον πολιτικών γε
γονότων.

Τήν 23 ’Ιουλίου 1908, μεγάλη έπανάστασις ξεσπάει στή Θεσσαλονίκη. 'Ο 
στρατηγός τών Νεοτούρκων τήν 24 Άριλίου 1909 γίνεται κύριος τοϋ Γιλδίζ. Ό  
Σουλτάνος Άβδούλ Χαμίτ έκθρονίζεται καί φυλακίζεται στην έπαυλη Άλλατίνη. 
'Η πράξις αύτή τών Νεοτούρκων, άνάγκάζει τά Χριστιανικά Κράτη νά ένωθοΰν κατά 
τής Τουρκίας. ’Έτσι ξέσπασε ό πόλεμος τοϋ 1912.

'Έλληνες καί Βούλγαροι στρατιώτες τρέχουν προς τήν Θεσσαλονίκη. Βιάζον
ται ποιος πρώτος θά καταλάβη τήν Μητρόπολι τής Μακεδονίας. Τήν 26 ’Οκτωβρίου, 
τά Ελληνικά στρατεύματα μέ έπικεφαλής τόν τότε Διάδοχο Κωνσταντίνο, μπαίνουν 
θριαμβευτικά στή Θεσσαλονίκη. Τήν άλλη μέρα φθάνουν καί οί Βούλγαροι. Ή  Θεσ
σαλονίκη σέ στρατόπεδο μεταβάλλεται. 'Ο άείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος Α', 
έρχεται στή Θεσσαλονίκη καί δολοφονείται (18 Μαίου 1913). Παρ’ όλα αύτά, τό 
Ελληνικό στοιχείο θριαμβεύει. Στις 30 ’Ιουνίου 1913, συντρίβεται κυριολεκτικά ό 
Βουλγαρικός στρατός. Ή  Θεσσαλονίκη είναι πλέον έλεύθερη καί Ελληνική.

Κατά τόν Εύρωπαΐκό πόλεμο, ή Θεσσαλονίκη διεδραμάτισε άντάξιον τοϋ πα
ρελθόντος .της ρόλον. Γίνηκε ή έδρα τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τό κέντρον τών 
έπιχειρήσεων τοϋ ’Ανατολικού Εύρωπαϊκοΰ μετώπου. ’Έκτοτε ή Θεσσαλονίκη έξα- 
κολουθεΐ νά είναι τό προπύργιο τοϋ Ελληνισμού καί σάν δεύτερη πόλις τού Κράτους 
έχει νά έπιδείξη πνευματική καί τεχνική άνάπτυξι, ίσαξίαν τής Πρωτευούσης.

Καί τώρα ας ρίξουμε μιά ματιά στήν 23η Δ.Ε.Θ.
Είναι άνθρώπινο στ’ άλήθεια νά συνεπαιρνώμαστε άπό ένα λαμπρό παρόν καί 

νά ρίχνουμε στή λήθη τού παρελθόντος, τόν μόχθο πού χρειάστηκε γιά τή δημιουργία
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ένός έργου πού έχει σήμερα παγκόσμια προβολή. Δέν πρέπει δμως νά ξεχνάμε 8τι ή 
ιστορία δέν έχει μόνον άρχή. ’Έχει καί διαδρομή. Μόνον τέλος δέν θάχη ποτέ.

"Ας γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε στην εποχή πού ή Ελλάδα 
αίμορραγοϋσε άκόμη, ύστερα άπ’ τή μικρασιατική καταστροφή. Το 1925, ό άείμνη- 
στος Νικόλαος Γερμανός, δραστήριος καί φωτισμένος, συνέλαβε το δραμα μιας έκ- 
δηλώσεως πού θάδινε καινούργιο αΐμα στις στερεμένες οικονομικές φλέβες της Θεσ
σαλονίκης. Φυσικός καί ζωολόγος στο επάγγελμα, ό Γερμανός σκέφτηκε νά προσ- 
φέρη κάτι χρήσιμο στο σύνολο. ’Έτσι συνέλαβε τήν ιδέα μιας Διεθνούς Εμπορι
κής Πανηγύρεως.

Μ’ αύτή τήν ιδέα τον ’Απρίλιο τού 1925 έστειλε στο Υπουργείο ’Εθνικής Οι
κονομίας μιά αΐτησι, ζητώντας τήν παροχή άδειας. 'Η έγκρισις δόθηκε καί μ’ αυτήν 
τήν άδεια ό Γερμανός ξεκίνησε, γιά τήν πραγματοποίησι τού ονείρου του. Σέ λίγες 
μέρες, στο ύποκατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης έγινε ή πρώτη σύσκεψις των με
λών τής πρώτης « ’Οργανωτικής ’Επιτροπής».

Μερικά έμπόδια δέν έπέτρεψαν τήν λειτουργία τής «1ης Διεθνούς ’Εμπορικής 
Πανηγύρεως» τό χρόνο έκεϊνο. ’Έτσι, άποφασίστηκε ή άπό τού έπομένου έτους λει
τουργία της. Κατόπιν εΐσηγήσεως τού τότε Γενικού Διοικητοΰ Μακεδονίας—Θρά
κης, ή Διεθνής ’Εμπορική Πανήγυρις μετονομάζεται σέ «Διεθνή ’Έκθεσι Θεσσα
λονίκης ».

Μέ τήν οικονομική ένίσχυσι τού Κράτους καί άλλων οργανισμών στις 2 ’Οκτω
βρίου 1926 άνοιξε τις πόρτες της ή 1η «Μικρή Φωτεινή Πολιτεία». Ή  έπιτυχία 
ήταν απροσδόκητα άπόλυτη.

’Από τότε ή ’Έκθεσις πήρε τό δρόμο της, τον σταθερά άνοδικό. 'Ο πόλεμος τού 
1940, διέκοψε τήν λειτουργία τής έκθέσεως, ή όποια ύστερα άπό τήν κατοχή καί τό 
συμμοριτοπόλεμο, μέ πολλές θυσίες άνοίγει ξανά φανταχτερά τις πόρτες της, τό 
1951. ’Έκτοτε κάθε χρόνο, ή φωτεινή πολιτεία προβάλλεται κάθε τέτοια έποχή στο 
παγκόσμιο προσκήνιο. Γίνεται προθήκη τής Ελληνικής καί πολιτιστικής δραστηριό- 
τητος καί μεταβάλλεται σέ ρωμαλέο οικονομικό αιμοδότη τής Θεσσαλονίκης.

'Η 23η Δ.Ε.Θ., άνοιξε καί φέτος μέ τούς καλλίτερους οιωνούς. 'Η συμμετοχή 
πολλών ξένων Κρατών καί οί συγκριτικώς άνώτερες καθημερινώς εισπράξεις, άπο- 
δεικνύουν τήν άπόλυτη έπιτυχία της. ’Ασφαλώς ή ψυχή τού δημιουργού της, άναγαλ- 
λιάζει άπό άγνή χαρά διά τήν πραγματοποίησι ένός ονείρου, τό όποιον πολλοί θεω
ρούσαν σάν ούτοπία.

'Η πόλις τού Αγίου Δημητρίου διετήρησε στή ψυχή της άκοίμητη, τήν πίστι 
στά έλληνικά ιδεώδη καί αιώνες τώρα αποτελεί τον προμαχώνα καί τήν άσπίδα τής 
Μητέρας Ελλάδος.

Τούτες τις μέρες ολάκερη ή Ελλάδα, κοιτάζει περήφανα προς τή Θεσσαλονί
κη. Γιά μιά'άκόμη φορά ή Θεσσαλονίκη άναλαμβάνει νάδιακηρύξη σ’ ολόκληρο τό κό
σμο, δτι ύπάρχει πάντοτε Ελλάδα μέ άστείρευτες ύλικές καί πνευματικές δυνάμεις, 
ή όποια δέν λιποψυχεί καί δέν λυγίζει ούτε άπό άγώνες καί θυσίες ούτε άπό τις αδι
κίες τών ισχυρών.

Ζή καί θά ζή πάντα, γιατί πιστεύει στην άποστολή της. ’Εργάζεται καί π ι
στεύει σέ μιά καλλίτερη αύριο. Ή  πίστις αύτή είναι ή μεγάλη δύναμίς της, ήδύναμις 
πού τήν άνύψωσε στά δυσθεώρητα ύψη τής πνευματικής καί τεχνικής άνατάσεως.

I. ΡΑ Ί ΚΟΣ



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΣΤΗ ΖΥΡΙΧΗ
Άπότό βιβλίο«Ήχώρα μέ τΙς γαλανέςλί- 
μνες» τοϋ Λογοτέχνου, Πρύτανεως της Παν-

---------------------------  τείου Σχολής καί Συμβούλου τής Έ π ικ ρ α ----------------------------
τείας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

'Όταν κατεβαίνει κανείς άπό τό άεροπλάνο στο άεροδρόμιο της 
Γενεύης, άπορεΐ μέ το αίσθημα πού έχει, δτι δεν πάτησε άκόμη στή 
γή, άλλα πετάει άκόμη τάχα. Τόσο ό άέρας είναι φρέσκος κι’ ελαφρός 
αύτή την καλοκαιρινή εποχή. Κι’ δταν προχωρεί, στα γραφεία, οδηγού
μενος άπό τούς καθαρούς κι’ εύγενικούς τελωνοφύλακες καί βλέπει έξα
φνα ένα έλατο, πλάϊ στο κτίριο, τότε καταλαβαίνει δτι βρίσκεται ψη

λά, σχεδόν σέ βουνό, στο μεγάλο κι’ ώραΐο βουνό, πού άποτελεΐ ολόκληρη τήν 
'Ελβετία.

Ή  ελαφράδα κι’ ή χάρη βασιλεύουν έδώ, δπου έπικρατεΐ ή γαλλική γλώσσα 
κι’ ό γαλλικός τόνος. Ή  καθαριότητα κι’ ή τάξη, ή ιδιαίτερη έπιμέλεια του πράσινου 
τ ’ άφθονα λουλούδια στούς κήπους, οί σχεδιασμένες μέ λουλούδια πεταλούδες καί 
μέλισσες πάνω στα μεγάλα πάρκα, ή έξαίσια παραλίμνια λεωφόρος Ούίλσων, όλα 
στεφανώνονται άπό τ ’ άσημένιο καί γαλανό χρώμα της ήρεμης καί χαριτωμένης 
λίμνης τής Γενεύης, πού χάνεται στο βάθος τού ορίζοντα, τυλιγμένη στά μακρυνά 
κι’ αισθηματικά δνειρά της.

Αύτό δμως δέν είναι ή Ελβετία, άλλα μόνο ένα χρώμα, ένας τόνος άπό τό 
σύνολό της. Για να συλλάβει κανείς αύτό τό σύνολο, πού άποτελεΐ προπάντων τή 
χάρη καί τήν άξια αυτής τής χώρας, πρέπει νά κάνει μιά συνεχή διαδρομή άπό τήν 
μιαν άκρη στήν άλλη. Τότε θά ίδεΐ δτι ή Ελβετία δέν είναι μιά χώρα, άλλά πολλές 
μικρές χώρες, πού ή μιά διαφέρει έντονα άπό τήν άλλη, καί στο χρώμα καί στο χα
ρακτήρα καί στο τοπεΐο. Καί τότε θά θαυμάσει άληθινά τήν ποικιλία αύτή, πού συν
δυάζεται σ’ ένα άρμονικό σύνολο κ’ έχει συνθέσει τό ένιαΐο πνεύμα τής χώρας, τού 
λαού καί τού Κράτους.

’Από τή Γενεύη στή Ζυρίχη, ή διαδρομή δίνει δλη τήν εικόνα 
τής βαθμιαίας άλλαγής τού τοπείου καί τού πνεύματος. Νομίζει 
κανείς πώς άλλάζει σιγά-σιγά καί μηχανικά μιά σκηνογραφία.

Τό γαλανό πλαίσιο τής μεγάλης λίμνης Λεμάν, πού είναι άλη- 
θινή θάλασσα, συνοδεύει τό τραίνο σ’ δλη τήν δυτική περιοχή, δη
λαδή τή γαλλική, ή δπως ονομάζεται έδώ τή «ρωμανική» (rama- 
nde). Οί παραλίμνιες πόλεις πού πέρνα τό τραίνο έχουν δλες 
ονόματα γαλλικά. Λωζάννη, 'Υβερντόν, Σαίν-Ώμπέν, Κολομπιέ,
Νεσατέλ, Μακολέν κλπ. Οί επιγραφές τών σταθμών, τών έργο- 
στασίων, τών μαγαζιών, δλα γαλλικά. Οί επιβάτες, πού άνεβοκατεβαίνουν έχουν 
κι’ αυτοί δλα τά γαλλικά χαρακτηριστικά κι’ οί έλαφροί τόνοι τής γαλλικής γλώσ
σας γεμίζουν τούς σταθμούς καί τό τραίνο.

Μά καί τό φυσικό πλαίσιο είναι άνάλογο. Τοπεΐα ήπια καί φωτεινά, μέ ελαφρό 
γαλανό ουρανό, μέ άσπρα ξεφτισμένα συννεφάκια.

Μά δσο προχωρούμε προς τά βορειοανατολικά, σιγά-σιγά, ή σκηνογραφία άλ- 
λάζει. Στήν πόλη Μπήλ, πού βρίσκεται στήν άκρη τής ομώνυμης λίμνης κ ι’ έχει δύο 
ονομασίες μιά γαλλική (Μπιέν) καί μιά γερμανική (Μπήλ,) ύπάρχει καθώς κατάλαβα 
τό άόριστο πάντοτε σύνορο, πού χωρίζει τις δυο περιοχές. Μετά τήν πόλη αύτή, 
προχωρεί κανείς στήν γερμανική περιοχή. Οί γερμανικές έπιγραφές κυριαρχούν, 
ό τόνος γίνεται άλλοιώτικος, κάπως πιο σοβαρός, πιο βαρύς.

Σύμπτωση βέβαια ήταν πού, καθώς προχωρούσαμε ολοένα προς τά βορειοα-
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νατολικά, άλλαξε σιγά-σιγά κι’ ό καιρός! 'Ο ουρανός συννέφιασε, μια ψιλή βροχή 
άρχισε να πέφτει. Τό βαθυπράσϊνο τοπεΐο μέ τα έλατα, μοιάζει έτσι πιο σκυθρωπό. 
Τό φως, κι’ ή έλαφράδα τής Γενεύης φαίνεται τώρα σά μακρυνή άνάμνηση κι’ ή 
κομψότατη κοπέλλα πού μπήκε στο διαμέρισμά μας στή Λωζάννη (τήν πρώτη, όπως 
είδα, πόλη στήν κομψότητα καί στή χάρη των γυναικών) μέ τά λεπτότατα χαρακτη
ριστικά, καί τή σχεδόν Παριζιάνικη χάρη, φαίνεται τώρα άνεξήγητα πλαισιωμένη 
στο γκρίζο αύτό τοπεΐο, ένώ στα φωτεινά γαλανά μάτια της διατηρεί πάντα κάτι 
άπό τά φωτεινά όνειρα τής λίμνης Λεμάν.

Βρέχει πάντοτε ελαφρά, ελαφρά... Χωριουδάκια έδώ κι’ έκεΐ, μέ τή γοτθική 
λόγχη τής εκκλησίας τους νά χάνεται μέσα στά χαμη
λά σύννεφα. Μεσαιωνικοί πύργοι, στεφανωμένοι άπό 
δάση, προβάλλουν έδώ κι’ έκεΐ, σέ καμμιά κορυφή. Σο- 
λοτούρν, Χάγενδορφ, ’Όλτεν, Άαράου, Μπάντεν... 
Βρισκόμαστε στήν καρδιά τής γερμανικής Ελβετίας. 
Τό τοπεΐο στεφανώνεται άπό πανύψηλα βουνά καί 
σκοτεινά δάση. Οί επιβάτες πού μπαίνουν σέ κάθε 
σταθμό είναι ροδοκόκκινοι καί γεροί, γεμίζουν τό δια
μέρισμα μέ τήν παρουσία τους. Εύρωστες κυρίες θρο
νιάζονται στερεά στις θέσεις τοϋ βαγονιού. Ξανθά 
καλοθρεμμένα παιδάκια καί πανέρια μεγάλα καί κα

θαρά είναι ή άκολουθία τους. 'Ο τόπος γεμίζει κίνηση, ζωή καί ξένιαστα τσιμ
πούκια. Κι’ ή ψιλή βροχή εξακολουθεί.

f  Νόϋενχοφ, Σλήρεν, Ντιετικόν... Τό τελευταίο αύτό όνομα, μέ τήν ελληνική 
του κατάληξη μάς βάζει σέ συλλογή. Κι’ άκόμα περισσότερο, όταν πιο πέρα, περ

νούμε άπό άλλο χωριό μέ όμοια κατάληξη. Όρλικόν. Σκανδαλισ
μένοι, κοιτάζουμε τό χάρτη. Στήν περιοχή αύτή τής βορειοανα
τολικής Ελβετίας είναι ένας μεγάλος άριθμός χωριών καί κωμο
πόλεων μέ τήν κατάληξη —ικόν : Ρυμικόν, Μελλικόν, Δοττικόν, 
Δαλλικόν, Ζολλικόν. Έφφρετικόν, Σισικόν κλπ. ’Άθελά μας, ξυ
πνάει μέσα μας ή ψυχή τής ελληνικής φυλής, πού άπλώθηκε κι’ 
έζησε σ’ όλες τις χώρες τής Οικουμένης. Τάχα, νά είχαν σταθεί 

εδώ τίποτε άρχαΐοι συνοικισμοί Ελλήνων, πού έγιναν μισθοφόροι στούς χρόνους 
τής παρακμής καί τά πεπρωμένα τους τούς έφεραν ώς αύτό έδώ τό ορεινό κέντρο 
τής Εύρώπης μαζί μέ τούς ρωμαϊκούς λεγιώνες; 'Υπόθεση παράτολμη, πού μάς 
κάνει νά βυθιστούμε σέ στοχασμούς.

Μέ αυτές τις σκέψεις μπαίνουμε στήν περιοχή τής Ζυρίχης. 
’Αληθινά, είναι σά νά πήγατε άπό μιά χώρα σέ μιάν άλλη, όλότελα 
διαφορετική. Στά περίχωρα επικρατεί ό βιομηχανικός τόνος. Στήν 
πόλη μέσα, ό γερμανικός σοβαρός τόνος, τό σύστημα, τό πρόγραμμα, 
ή άνάλυση. Ή  τάξη όμως κι’ ή καθαριότητα κι’ ή χάρη είναι κι’ έδώ 
άμετάβλητη. Γιατί υπάρχει, μολαταύτα κάτι τό κοινό, κάτι τό άκα- 
θόριστο, πού ένώνει μέ λεπτότητα καί χάρη τις διαφορετικές αυτές 
περιοχές, καί κάνει εξαιρετικά εύχάριστη τήν εντύπωση αυτής τής 
μεταβολής.

Γιαυτό είδαμε τήν κομψή συνταξιδιώτισσά μας άπό τή Λωζάννη 
νά κατεβαίνει στή Ζυρίχη καί νά βρίσκει κι’ έδώ τό ώραΐο πλαίσιό 

της στις όχθες τού μεγάλου ποταμού Λιμάτ πού διασχίζει τήν πόλη, καί στο κατα- 
πράσινο παραλίμνιο πάρκο, όπου τό μαρμάρινο λιοντάρι τής Ζυρίχης, μέ τό ένα πόδι 
στηριγμένο στο θυρεό τού καντονιού, κοιτάζει σοβαρό κι’ άμίλητο τά γνώριμα κι’ 
ήσυχα νερά τής λίμνης τής Ζυρίχης. Σοβαρή, έργατική καί πολυάσχολη είναι ή 
πρωτεύουσα αύτή τής γερμανικής Ελβετίας. Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ

Κατά τό θέρος τοϋ 1940 μία μικρά όμάς τολμηρών καί ριψοκινδύνων Καναδών 
άστυνομικών, έπιβαίνουσα μιας μικρής σκούνας, έπεχείρησε καί έξετέλεσε ένα ύπερ- 
πόντιον ταξίδι πλήρες περιπετειών καί κινδύνων, διανύσασα χιλιάδες ναυτικά μι
λιά άπό το Vancouver τής νήσου Herschel τοϋ ειρηνικού Ώκεανοΰ (δυτικοϋ μέρους 
τοϋ Καναδά) εις τό Χάλιφαξ καί Σίδνεϋ τοϋ ’Ατλαντικού ’Ωκεανού (άνατολικοϋ μέ
ρους τοϋ Καναδά). Τό ταξίδι αύτό διήρκεσε δύο περίπου έτη, κατά τό όποιον τό 
πλήρωμα τοϋ σκάφους διέτρεξε μυρίους κινδύνους καί έσχε ώς άπώλειαν τόν θάνατον 
ένός άστυνομικοΰ. Γιαυτδ τά μέλη τοϋ πληρώματος παρεσημοφορήθησαν δι’ άνω- 
τέρου παρασήμου ύπό τοϋ Βασιλέως τής ’Αγγλίας. Τό πλήρωμα τοϋ σκάφους, τό 
όποιον έφερε τό όνομα Saint Roch καί ήτο διαστάσεων μήκους 104 ποδών (3 ΐ,60μ .) 
πλάτους 25 ποδών (7,60μ.) καί βάθους 12 1/2 ποδών (3,80μ..) άπετελεΐτο άπό τούς 
έξής άστυνομικούς: 1) Larsen άρχιφύλαξ (Κυβερνήτης τοϋ σκάφους), 2) Foster 
ύπαρχιφύλαξ (Μηχανικός), 3) Farrar άστυφύλαξ (βοηθός τοϋ Κυβερνήτου), 4) 
Friederich άστυφύλαξ (2ος μηχανικός), 5) Chartrand άστυφύλαξ (ναύτης), 6) 
Monnete άστυφύλαξ (ναύτης), 7) Η ant άστυφύλαξ (ναύτης), 8) Parry άστυφύλαξ 
(μάγειρος) καί Hadley άστυφύλαξ (χειριστής άσυρμάτου).

Τό σκάφος άπέπλευσε την 21 ’Ιουνίου 1940 άπό τό Vancouver, άφ’ ου προη
γουμένως έπρομηθεύθη 151 τόννους κάρβουνο, πετρέλαιο καί ζωοτροφάς διά τό 
πλήρωμα καί τά άστυνομικά άποσπάσματα τοϋ Δυτικοϋ Καναδά. Τό σκάφος έφω- 
διάσθη έπίσης μέ σωσσίβια διά τήν άσφάλειαν τών άνδρών τοϋ πληρώματος. Τήν 23 
’Ιουνίου έφθασε εις τήν νήσον Boat, είς τόν λιμένα τής όποιας έσταμάτησαν διά τήν 
έπιδιόρθωσιν μιάς μικρής βλάβης τής άντλίας πιέσεως τοϋ πετρελαίου. Τήν έπομένην 
άπέπλευσαν καί μέ ώραΐον καιρόν έπέρασαν διά τής διόδου τοϋ Univak άπό τόν Ει
ρηνικόν ’Ωκεανόν είς τήν Βερίγγειον Θάλασσαν. ’Εκεί συνήντησαν σφοδρούς άνέμους 
καί βοχάς δι’ ό ήναγκάσθησαν νά ζητήσουν καταφύγιον είς ένα ορμίσκον τής νήσου 
Acam. 'Όταν ή θύελλα έπέρασε, τό σκάφος έπροχώρησε καί είσήλθεν είς τόν λιμένα 
Άκατάν, δπου παρέμεινε μέχρι τής 6ης ’Ιουλίου διά τήν έξέτασιν τών μηχανών καί 
προμήθειαν νεροΰ. Τήν ιδίαν ήμέραν άπέπλευσαν καί έφθασαν είς τόν λιμένα Durch, 
ένθα εύρίσκονται τά γραφεία τής έμπορικής εταιρείας ’Αλάσκα. Τό πλήρωμα έφιλο- 
ξενήθη είς τό κόττερον τής ’Ακτοφυλακής Shoshomo τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
ύπό τών άξιωματικών και τών άνδρών τοϋ κοττέρου.

Ά φ ’ συ έπρομηθεύθησαν 2153 γαλόνια πετρελαίου καί μερικά λαχανικά, άπέ
πλευσαν τήν 10 ’Ιουλίου διάτό Teller τής ’Αλάσκας, δπου έφθασαν κατόπιν ένός πολύ 
κακοΰ ταξιδιού, λόγω τών σφοδρών άνέμων, τής βροχής καί τής ομίχλης τήν 14 
’Ιουλίου. Έκεΐθεν άπέπλευσαν μέ κατεύθυνσιν τό άκρωτήριον York, συναντήσαντες 
κατά τήν πορείαν των βροχήν καί ομίχλην καθιστώσαν άφανή τήν ξηράν. Αυτή έφάνη 
μόνον δταν τό σκάφος έπλησίασε τό άκρωτήριον Lisburne είς τόν άρκτικόν ’Ωκεανόν. 
Τό σκάφος συνήντησεν σωρείαν πάγων, δι’ δ ήναγκάσθη νά άγκυροβολήση μακράν 
τοϋ άκρωτηρίου Smyth. Πέραν τοϋ άκρωτηρίου τούτου συνήντησαν περισσότερα καί 
μεγαλείτερα κομμάτια πάγου, τά όποια παρεκώλυον σοβαρώς τόν περαιτέρω πλοΰν 
τοϋ σκάφους. Τήν 24ην ’Ιουλίου τό σκάφος συνήντησε κακό καιρό μετά θυελλών καί
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βροχών, αί μηχαναί του αίφνιδίως έσταμ,άτησαν, καί τοϋτο παρασυρόμενον ύπό του 
ρεύματος των πάγων έφθασε τήν έπομένην εις τό άκρωτήριον Halket. Στο μέρος 
αυτό ό πάγος ήτο στερεός καί τό σκάφος ήναγκάσθη να πλέη μακράν της παραλίας, 
οπότε στο τέλος άπεκλείσθη άπό τούς πάγους, των οποίων έγινε αιχμάλωτον, καί 
ύπεχρεώθη νά έκτελή έλαφράς κινήσεις έμπρός καί πίσω μέ πολλάς δέ δυσκολίας 
κατώρθωσε νά έλευθερωθή άπό τούς πάγους καί πιεζόμενον ήναγκάσθη νά άγκυροβο- 
λήση σέ μιά ξέρα διά νά άποφύγη άσφαλή ώθησιν προς τήν παραλίαν- την 2αν Αύ
γουστου άνεχώρησαν πλέοντες προς άνατολάς όπου συνήντησαν σκληρόν πάγον καί 
μετά 5 ημέρας έν δψει της νήσου Cross ήχμαλωτίσθησαν ύπό των πάγων καί δεν 
ήδύναντο νά κινηθούν. "Τστερα άπό μεγάλους κόπους καί κινδύνους έπέτυχαν νά 
ελευθερωθούν καί νά φθάσουν τήν 12ην Αύγούστου εις τήν νήσον Herschel. Έκεΐ 
έπρομηθεύθησαν καύσιμον ύλην καί διάφορα τρόφιμα. Τήν έπομένην ήμέραν έφθασεν 
έκεΐ μία βάρκα άπό τό άστυνομικό άπόσπασμα τού Aklavik κυβερνωμένη άπό τον 
'Τπαστυνόμον Bullard, διά νά έφοδιασθή μέ τρόφιμα. Τήν 17ην Αύγούστου τά δύο 
σκάφη μαζί άπέπλευσαν καί προσεπάθησαν νά φθάσουν εις Tuctoyaktuk πλησίον 
των έκβολών τού ποταμού Mackenzie, άλλά λόγω των ισχυρών άνατολικών ανέμων 
καί τών θυελλών ήναγκάσθησαν νά έπιστρέψουν εις τήν νήσον Hersckel. Τήν 19ην 
Αύγούστου άπέπλευσαν έκ νέου τά δύο σκάφη καί έφθασαν εις τό toker ένθα παρέμει- 
ναν μέχρις οτου διελύθη ή ομίχλη καί έκαλλιτέρευσεν ό καιρός. Έκεΐθεν άπέπλευσαν 
καί έφθασαν εις Tuctoyakruk ένθα έξεφόρτωσαν τά κάρβουνα καί έπρομηθεύθησαν 
τρόφιμα καί παστά ψάρια. Ό  άστυφύλαξ Poters έπεβιβάσθη τού σκάφους ώς βοη
θός Μηχανικού καί εις άντικατάστασιν τού συναδέλφου του Frederick δστις μετετί
θετο εις άπόσπασμα Aklavik.

Τήν 24ην Αύγούστου τό σκάφος, ρυμουλκούν τή βάρκα ξεκίνησε καί συνήντησε 
σφοδράν θύελλαν καί πυκνήν ομίχλην. Έν τούτοις μέ μεγάλην προσοχήν καί προσπά
θειαν έπροχώρησε καί έφθασε εις Coppermain ένθα ήτο έδρα έτέρου αστυνομικού 
άποσπάσματος. Έ κεΐ έξεφόρτωσαν τό ύπόλοιπο κάρβουνο, μερικά τρόφιμα καί περί- 
λαβον τρεις σκύλους, διά τήν ύπηρεσίαν περιπολιών. 'Ο άστυφύλαξ Monette, δστις 
συνεχώς ύπέφερε άπό ναυτίαν, μετετέθη εις τό έκεΐ άπόσπασμα, άντί τού συναδέλφου 
του Hunt, δστις προωρίζετο διά τό άπόσπασμα, άλλά παρέμεινε εις τό σκάφος. 
Τήν 3 Σεπτεμβρίου άπέπλευσαν καί μετά πέντε ήμερών πλοΰν έφθασαν εις Cambridge 
δπου καί έκεΐ έξεφόρτωσαν προμήθειας διά τό άπόσπασμα καί παρέλαβον άκόμη 4 
σκύλους. 'Η βάρκα παρεδόθη εις τό άπόσπασμα καί τό σκάφος μόνον πλέον έγκατέ- 
λειψε τό Cambrifge καί μετά κινδυνώδη πλοΰν κατέφυγεν εις τάς νήσους Finlayson, 
λόγιρ τών σφοδρών άνέμων. Εΐτα έπροχώρησαν μέ μυρίας δυσκολίας λόγω τού κακού 
καιρού καί άγκυροβόλησαν μακράν τής παραλίας τού Κέντ. 'Η ομίχλη καί ή βροχή 
έκράτησαν έκεΐ τό σκάφος έπί δύο ήμέρας καί εΐτα έπροχώρησε καί διά .τού κόλπου 
de Saly τής νήσου Banks, έφθασε τήν 25 Σεπτεμβρίου εις τον κόλπον Walker, τον 
όποιον τό πλήρωμα έξέλεξε διά μέρος παραχειμάσεως, καθ’ δσον έπροστατεύετο 
άπό τούς άνατολικούς άνέμους. Έ κεΐ άπεκλείσθησαν ύπό τών πάγων καί ήναγκά
σθησαν νά παραμείνουν καθ’ δλον τον χειμώνα τού 1940-41.

Κατά τήν διάρκειαν τού χειμώνος έξετέλεσαν περιπολίας εις τάς νήσους Hol
man, Ramsay, Βικτώριαν, Princess Royal καί Bank έπισκεφθέντες μερικάς φυ
λάς Έσκιμώων. Τό σκάφος έμεινε αιχμάλωτον τών πάγων άπό τάς 15 Σεπτεμβρίου 
1940 μέχρι τής 31 ’Ιουλίου 1941. Διαρκούσης τής άνοίξεως τό σκάφος έβάφη καί 
έξητάσθησαν έπιμελώς δλα τά μηχανήματα. Τήν 31 ’Ιουλίου ό πάγος ήρχισε νά λυώ- 
νη καί νά έπιτρέψη εις τό σκάφος νά έγκαταλείψη τό χειμερινό του καταφύγιο. ’Ολί
γον μετά τον άπόπλουν τό σκάφος έπεβράδυνε τον πλούν του λόγω τού υπερβολικού 
μεγέθους τών έπιπλεόντων πάγων.’Εν τούτοις μέ πολύ κόπο καί μεγάλη προσπάθεια 
κατώρθωσε νά φθάση εις τήν νήσον Holman, άπό δπου παρέλαβε ένα μικρό παιδί
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ιθαγενούς προς ιατρικήν παρατήοησιν εις το ίατρεΐον τού Aklavik. Έκεΐθεν άπέπλευ- 
σαν καί συνήντησαν μεγάλα κομμάτια πάγου καί ήναγκάσθησαν να άγκυροβολήσουν 
λόγω της πολλής ομίχλης, πλησίον ένός έπιπλέοντος παγοβούνου. Τά νερά σαυτό τό 
μέρος ήσαν άβαθή καί τό σκάφος προσήραξε καταστάν άνίκανον νά πλεύση προς τό 
Tuk-Tuk. Τό πλήρωμα κατέβαλε σοβαράς προσπάθειας διά νά έλευθερώση τό σκά
φος, όπερ επέτυχε μετά πολλοϋ κόπου καί κατώρθωσε τήν 9ην Αύγούστου νά περά- 
ση άπό τήν νήσον Badly. Εις τό σημεΐον αύτο ό πάγος ήρχισε νά γίνεται σκληρότερος 
άλλ’ ό καλός καιρός ηύνόησε τον πλοϋν, εις τρόπον ώστε τήν ΙΟην Αύγούστου νά 
φθάση είς τό Koppermine. Έ κεΐ έξεφόρτωσαν προμήθειας καί παρέλαβον κενά δο
χεία. Τήν 14 Αύγούστου άπέπλευσαν διά τον κόλπον Kabridg όπου έφθασαν μετά δύο 
ήμέρας.Έξεφόρτωσαν προμήθειας καί έγέμισαν τά κενά δοχεία μέ νερό, διά νά χρησι
μεύσουν ώς σαβούρα.Έκεΐθεν άπέπλευσαν τήν 19ην Αύγούστου, λόγω όμως του κακού 
καιρού καί τής μικρής όρατότητος δέν κατώρθωσαν νά φθάσουν είς τήν νήσον Lind.

'Η πηξίς τού σκάφους ήχρηστεύθη λόγω τής γειτνιάσεως προς τον μαγνητι- 
κόν πόλον καί ήναγκάσθησαν νά παραμείνουν έκεΐ έπί τέσσαρας ήμέρας. Έξετέλεσαν 
πολλάς βυθομετρήσεις καί μετά πολλάς περιπετείας εφθασαν τήν 25 Αύγούστου είς 
τήν νήσον τού Βασιλέως Γουλιέλμου. Αί βυθομετρήσεις έξηκολούθησαν διότι ούδέν 
σκάφος τόΰ τύπου τού Saint Roch είχε περάσει άπό τό μέρος αύτό. Μέ μύριες προ
φυλάξεις τό σκάφος έπέρασε διά μέσου μικρών βραχωδών νήσων καί άγκυροβόλησε 
τήν 27ην Αύγούστου είς τον κόλπον Peterson. Τήν 30ήν Αύγούστου άπέπλευσαν 
έκεΐθεν καί διότι ό πλοΰς έγένετο είς άβαθή νερά έξηκολούθησαν αί βυθομετρήσεις. 
Χάλαζα καί χιών ήνάγκασαν τό σκάφος νά καταφύγη είς ύπήνεμον μέρος τής παρα
λίας Matheson. "Οταν ό καιρός έκαλλιτέρευσε τό σκάφος έξεκίνησε. 'Ένας ναύτης 
διετάχθη νά μένη παρά τον πρώτον ιστόν, προς παρατήρησιν καί έξερεύνησιν τού 
πυθμένος, τής θαλάσσης. Μεταξύ τού κολπίσκου Spence καί τής νήσου M atty ένας 
ογκόπαγος ήμπόδισε τήν προχώρησιν τού σκάφους. Τούτο άγκυροβόλησε ολίγον 
μακράν τού παγοβούνου. Κατά τήν νύχτα τής 2ας Σεπτεμβρίου έμαίνετο σφοδρά 
θύελλα, μεγάλα δέ παγόβουνα κτυποΰσαν έπάνω στο σκάφος. Τήν πρωίαν ό άνεμος 
έμετριάσθη καί ήλλαξε κατεύθυνσιν καί έ'τσι τό σκάφος κατώρθωσε νά κινηθή καί νά 
άγκυροβολήση πλησίον τής παραλίας.

Ό  καιρός ήτο χιονώδης μέ ένάλλασσομένους σφοδρούς άνέμους. Τήν 3ην 
Σεπτεμβρίου τό σκάφος έξηκολούθησε προσεκτικά τον πλοΰν καί τήν ιδίαν ήμέραν 
είσήλθεν είς τον κολπίσκον Pastey τής χερσοννήσου Boothia. Τό πρωί τής επομένης 
τό πλήρωμα έξήλθεν είς τήν ξηράν προς παρακολούθησιν τών συνθηκών τού πάγου. 
"Οσο μπορούσε νά ίδή τό μάτι ό πάγος έπλησίαζε είς τήν παραλίαν καί ή είσοδος 
άπεκλείσθη. Τό σκάφος τελείως κυκλωμένο άπό τούς πάγους έπιέσθη σοβαρώς καί 
αί μηχαναί του ήχρηστεύθησαν.

Τήν 3ην Σεπτεμβρίου όταν ή κίνησις τών πάγων έχαλαρώθη τό σκάφος ά- 
νοίχτηκε καί άγκυροβόλησε στά άνοιχτά. Τήν νύκτα δυνατοί άνεμοι προώθησαν καί 
πάλιν τούς πάγους πλησίον τού σκάφους, όπερ παρεσύρθη καί παρενεβλήθη μεταξύ 
δύο παγοβούνων. Τήν 6ην Σεπτεμβρίου τό σκάφος προσέκρουσε σέ μιά άμμουδιά 
περιεστράφη δίς καί έκλινε προς τήν μίαν πλευράν, εύτυχώς όμως ή πίεσις τών πάγων 
τό ώθησε λίγο μακρύτερα σέ μιά άλλη άμμουδιά βάθους επτά ποδιών, παρασύρων 
καί τάς δύο άγκύρας. ’Ολίγον βραδύτερον τό σκάφος έπέτυχε νά άπομακρυνθή κινού- 
μενον μαζί μέ τον πάγον. Εμπρός καί πίσω ταλαντευόμενο'; άπέφυγε βεβαίαν κατα
στροφήν, τελικώς έπλησίασε στήν άκτήν όπου έπιέσθη ύπό τών πάγων. Ό  πάγος 
διερράγη καί ύστερα άπό τέσσαρας ήμέρας τό σκάφος βοηθούμενον άπό τάς μηχανάς 
του προωθήθη περί τάς 50 γυάρδας προσαράξαν σέ ένα παγόβουνο. Στο τέλος τού 
μηνός Σεπτεμβρίου ένδύματα καί κάρβουνα τά έβγαλαν καί τά έστίβαξαν έπάνω στο 
παγόβουνο. Τό καναβάτσο έξεδιπλώθη καί έκάλυψε τό έμπρόσθιο καί οπίσθιο μέρος 
τού σκάφους. Τό σκάφος παρέμεινεν αιχμάλωτον τών πάγων καθ’ όλον τόν χειμώνα
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τοΰ 1941-42. Διαρκοΰντος τοΰ χειμώνος ό Κυβερνήτης μέ ενα ιθαγενή καί δέκα σκύ
λους καί ένα μικρό έλκυθρο, καί ό βοηθός τοϋ Κυβερνήτου μέ ένα έλκυθρο καί έξ 
σκύλους έξήλθον εις περιπολίαν στο Fort-Ross. ’Από έναν υψηλόν λόφον έκαναν παρα
τηρήσεις περί των συνθηκών τοϋ πάγου. 'Η περιπολία εις την χερσόνησον Boothia 
διήρκεσε 21 ήμέρας καί έκάλυψεν άπόστασιν 320 μιλλίων. Διαρκοΰντος τοΰ ’Ιανουά
ριου τοΰ 1942 ό άστυφύλαξ Chartrand μέ ένα ιθαγενή καί μέ μερικά σκυλιά έκανε 
μιά περιπολία στή χώρα τοΰ Βασιλέως Γουλιέλμου. Κατά τήν περιπολίαν αυτήν ό 
Chartrand ήλθε σέ επαφή μέ τούς ιθαγενείς παρά των όποιων έπρομηθεύθη χειμερινά 
ένδύματα διά τούς άνδρας τοΰ πληρώματος.

'Η περιπολία αύτή διήρκεσε 28 ήμέρας καί έκάλυψεν άπόστασιν 489 μιλλίων. 
Τήν 24ην Φεβρουάριου ό Κυβερνήτης μέ τον άστυφύλακα Hunt, ένα ιθαγενή οδη
γόν, ένα μεγάλο έλκυθρο καί έπτά σκύλους έξήλθεν εις περιπολίαν προς έκτέλεσιν 
άπογραφής και έξετάσεως των γενικών συνθηκών διαβιώσεως τών Έσκιμώων. 'Η 
περιπολία διήρκεσε 71 ήμέρας καί έκάλυψεν άπόστασιν 1140 μιλλίων. Έπεσκέφθη- 
σαν τούς ιθαγενείς τής χερσονήσου Boothia καί τής χερσονήσου Simpson καί άλλας 
περιοχάς καί τελικώς προσβληθέντες άμφότεροι ύπό ίνφλουέντζας έπέστρεψαν στο 
σκάφος τήν 6ην Μαΐου 1942. Τον Φεβρουάριον τοΰ 1942 ό άστυφύλαξ Chartrand προσ
βληθείς ύπό καρδιακοΰ νοσήματος άπεβίωσεν. 'Ο Κυβερνήτης τοΰ πλοίου εύρε ένα 
πάστορα καί ένεταφίασε τον άποθανόντα άστυφύλακα εις τήν ξηράν. ’Εκεί άνή- 
γειραν έν μικρό μνημείο έκ λίθων μέ ένα σταυρόν διά νά δεικνύη τον τάφον τοΰ άστυ- 
φύλακος. Τήν 3ην Αύγούστου ό καιρός ήτο κακός, έπρεπε όμως νά άποφασίσουν αν θά 
φύγουν ή θά μείνουν δι’ ένα άκόμη χειμώνα εκεί. Άπέπλευσεν τό σκάφος αυθημερόν 
καί έφθασε υστέρα άπό πλοΰν 15 μιλλίων σέ μιά στενωπό, όπου ό πάγος ήτο άδιαπέ- 
ραστος. Τό σκάφος ήγκυροβόλησε έν άναμονή βελτιώσεως τοΰ καιροΰ. ’Ολίγον βρα- 
δύτερον ή στενωπός έκλείσθη άπό τούς πάγους καί οότω τό σκάφος παρέμεινεν αιχμά
λωτον τών πάγων. Σοβαρά πίεσις τών πάγων τό άνύψωνε κατά τέσσαρα πόδια. 'Η 
πίεσις έμετριάσθη κάπως όταν τό πλήρωμα έρριψε μερική μαυρόσκονη πλησίον τοΰ 
σκάφους, ήτις διέρρηξε τον πάγον καί ουτω τό σκάφος άπέφυγε βέβαιον κίνδυνον. 
'Οσάκις έδημιουργεΐτο κανένα άνοιγμα τό σκάφος μετά πολλής δυσκολίας έπροχω- 
ροΰσε. Τήν 12ην Αύγούστου ή μηχανή ύπέστη βλάβην καί έλειτούργει μέ 5 κυλίν
δρους, άπό τούς έξ πού είχε. Τήν 24ην Αύγούστου ισχυρά θύελλα έκ νότου έσπασε 
τον πάγον καί οΰτω ανοίχτηκε μιά στενή δίοδος προς νότον τών νήσων Tasmania. 
Τό σκάφος κατώρθωσε νά πλησιάση καί τήν 26ην ίδιου μηνός νά άγκυροβολήση 
μεταξύ τών άνωτέρω νήσων. Παρέμειναν έκεΐ έπί τριήμερον καί άπό ένα ύψωμα 
τής γής παρετήρησαν τάς συνθήκας τοΰ πάγου, εις τά στενά τοΰ Φραγκλίνου. Τήν 
29ην Αύγούστου άπέπλευσεν έκεΐθεν καί έφθασεν εις τάς νήσους Dixon μακράν τοΰ 
άκρωτηρίου τής νήσου τοΰ Πρίγκηπος τής Ούαλίας. Ά π ’ έκεϊ καί πέραν αί συνθήκαι 
τοΰ πάγου ήσαν εύνοϊκαί καί προχωρήσαν είσήλθεν εις τά στενά τοΰ Bellot. Τό δυτι
κόν άκρον τών στενών ήτο χωρίς πάγους, εις τό κέντρον όμως είχε σχηματισθή ένα 
άδιαπέραστο τείχος πάγου έκτάσεως δύο έως τριών μιλλίων. Τό σκάφος βοηθούμενον 
άπό τήν παλίρροιαν είσήλθεν έντός τών πάγων καί προσεπάθησε νά περάση, τό ρεΰμα 
όμως ήτο πολύ δυνατό καί ή δίοδος έκλείσθη άπό όλες τις πλευρές. Τελικώς κατώρ
θωσε νά περάση καί νά άγκυροβολήση ολίγο μακράν τοΰ κόλπου Hudson. ’Εκεί 
συνέταξαν μίαν άναφοράν τήν οποίαν άπέστειλαν προς τό Άρχηγεΐον τής Όττάβας, 
δι’ ής άνέφερον τάς βλάβας τής μηχανής καί τήν άπόφασίν των νά συνεχίσουν τόν πλοΰν 
μέ ήλαττωμένην ταχύτητα. Τό σκάφος παρέμεινεν έκεΐ μέχρι τής 2 Σεπτεμβρίου 
οπότε άπέπλευσε, διήλθε τά στενά καί έξηκολούθησε τόν πλοΰν κατά μήκος τής πα
ραλίας τής νήσου Somerset. 'Η προχώρησις όμως παρεκωλύετο άπό τούς μεγάλους 
όγκοπάγους, οί όποιοι ύπήρχον έν άφθονία μεταξύ τής νήσου τοΰ πρίγκιπος Λεοπόλ- 
δου καί τοΰ άκρωτηρίου York, όπου έφθασαν καί είσήλθον είς τόν όρμον τοΰ Ναυαρ- 
χίου τήν 4ην Σεπτεμβρίου, χωρίς νά συναντήσουν άλλους όγκοπάγους, πλήν μιας
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σειράς έπιπλεόντων πάγων εις τον πορθμόν Eclipse. Εις τον όρμον Pond έφθασεν τήν 
6 Σεπτεμβρίου, όπου έξεφόρτωσαν διάφορα τρόφιμα καί κάρβουνα καί έφόρτωσαν 
καύσιμον ύλην. Οί έναπομείναντες σκύλοι έξεφορτώθησαν εις τήν ξηράν, διά τό εκεί 
άστυνομικόν άπόσπασμα. Έπεβιβάσθη του σκάφους ό άστυφύλαξ τοϋ άποσπάσμα- 
τος Doyle εις άντικατάστασιν τοϋ άποθανόντος συναδέλφου του Chartrand. Τήν ΙΟην 
Σεμτεμβρίου άπέπλευσαν καί εις τά στενά του Davin συνήντησαν σφοδράν άνεμο- 
θύελαν νοτιανατολικήν καί βιαίαν καταιγίδα. Καθ’ όλον τον πλοϋν τής νήσου Baffin 
καί τής άκτής τοϋ Labrador ο καιρός ήτο κακός καί ή όρατότης μετριωτάτη. Τό πρώτο 
σκάφος ποΰ συνήντησαν ήτο μία άλιευτική σκούνα πλησίον τοϋ λιμένος Bateau, 
νοτίως τοϋ Labrador. Τήν 22αν Σεπτεμβρίου τό σκάφος παρέμεινεν εις τον λιμένα 
Bateau λόγω τοϋ κακοΰ καιροΰ μέχρι τής 26ης Σεπτεμβρίου. Έκεΐθεν έπροχώρησε 
δυτικώς καί άγκυροβόλησε διά μίαν νύκτα είς τον "Αγιον Κάρολον καί 2 νύκτες εις τον 
κόλπον 14ον, λόγω των σφοδρών θυελλών. Τήν 30 Σεπτεμβρίου, εφθασε είς τό Kor- 
ner Brook τής νέας γής. Έπρομηθεύθησαν φρέσκο νερό καί έπεσκεύασαν τήν μηχα
νήν. Τήν 5ην ’Οκτωβρίου άπέπλευσαν καί τήν 8ην ’Οκτωβρίου έ'φθασαν είς τον λιμένα 
Sydney τής νήσου Capebreton, τον όποιον άφήκαν τήν έπομένην πρωίαν καί εφθα- 
σαν είς τό Χάλιφαξ τής νέας Σκωτίας τήν 3 1/2 μ.μ. τής 11 Όκτωμβρίου 1942 
διά τής λίμνης Brasd ’or. Τήν 24 ’Οκτωβρίου ό άρχηγός τής άστυνομίας S.T. Wood 
έπεθεώρησε τό σκάφος είς τό Χάλιφαξ. Έ κεϊ παρέμεινε μέχρι τής 10ης Νοεμβρίου, 
οπότε άπέπλευσε διά τό Lunemborg προς επισκευήν.

Έ ν τή έκθέσει τήν οποίαν ύπέβαλεν ό Κυβερνήτης Larsen άνέφερεν έν συμπε- 
ράσματι ότι κατά τό 1941-42 οί καιροί ήσαν έλεεινοί καί άκατάλληλοι διά παρόμοιο 
ταξίδι, καί έάν δεν έπωφελοΰντο τής ευκαιρίας νά βγοϋνε άπό τον κόλπον Pasley 
τό σκάφος θά ήτο έκεϊ άκόμη.

Μετά τόν επιτυχή αύτόν διάπλουν ή Α.Μ. ό Βασιλεύς τής ’Αγγλίας άπένειμε 
τό άργυροϋν πολεμικόν μετάλλιον είς τά άκόλουθα μέλη τοϋ πληρώματος:

1) Άρχιφύλακα Larsen, 2) 'Υπαρχιφύλακα Moster, 3) ’Αστυφύλακας: 
Chartrand (άποθανόντα), Farrar, Parry, Peters, Hunt, Hadley.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
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ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ

________________ Ύπο τοϋ Καθηγητοϋ χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΥΠΑ------------------------

'Η άνάγκη της ύπάρξεως καί έφαρμογης ώρισμένων κανόνων συμπεριφοράς 
ύπό τοϋ καπνιστού έν τη κοινωνία, γίνεται φανερά άπό τάς έξης δύο έξηκριβωμένας 
άληθείας : α) Τό κάπνισμα είναι επιβλαβές εις την υγείαν καί εις τα οικονομικά 
τοϋ καπνιστού, β) Τό κάπνισμα είναι δυσάρεστον καί ενοχλητικόν εις τούς μη κα
πνίζοντας, όταν εύρίσκωνται πλησίον των καπνιζόντων. Έάν, λοιπόν, δέν θέλης 
νά στερηθής της ήδονής τοϋ καπνίσματος, ή έάν νομίζης, ότι δέν ήμπορεϊς νά κόψης 
τό κάπνισμα, είναι δικαίωμά σου καί είσαι ελεύθερος ή έλευθέρα νά τό συνέχισης, 
ύπό τον όρον νά σέβεσαι καί νά μη θίγης τά δικαιώματα καί την έλευθερίαν τοϋ 
πλησίον σου, άποφεύγων νά βλάπτης καί νά ένοχλης αύτόν διά τοϋ καπνίσματος.

Διά νά μή βλάπτης, λοιπόν, καί ένοχλης διά τοϋ καπνίσματος τον πλησίον 
σου, ή ’Επιστήμη, ή ’Ηθική καί ό Νόμος της Πολιτείας σοΰ έπιβάλλουν τά έξης :

1) Νά μή καπνίζης ποτέ έντός χώρων, όπου άπαγορεύεται τό κάπνισμα. 
2) Νά μή καπνίζης καί όταν εύρίσκεσαι εις χώρους κλειστούς, όπου έπιτρέπεται 
τό κάπνισμα (καφενεία κλπ .), άλλ’ οί όποιοι άερίζονται κακώς καί περιλαμβάνουν 
καί πρόσωπα, τά όποια δέν καπνίζουν, καί ίσως δοκιμάζουν μεγάλην ένόχλησιν 
καί στενοχώριαν άπό τό ΐδικόν σου κάπνισμα, αλλά διά διαφόρους λόγους δέν έκδη- 
λώνουν αύτήν. 3) Νά μή καπνίζης όταν εύρίσκεσαι πολύ πλησίον (είς τό ίδιο κά
θισμα π .χ .) άλλου προσώπου, τό όποιον δέν καπνίζει, ή τούλάχιστον νά ζητης πρώ
τον τήν άδειαν αύτοΰ καί έάν σοΰ τό έπιτρέψη, νά καπνίσης μετά διακρίσεως. 4) Νά 
μή καπνίζης ποτέ πλησίον βρεφών καί παιδιών, διότι άναγκάζεις τον οργανισμόν 
των νά άπορροφα τήν νικοτίνην καί τάς άλλας έπιβλαβεΐς ουσίας τοϋ καπνοϋ, καί 
συνηθίζεις αυτά βαθμιαίως είς τό κάπνισμα. 5) ’Εάν είσαι γονεύς, νά μή καπνίζης 
ποτέ ένώπιον τών παιδιών σου, έάν είσαι διδάσκαλος ή καθηγητής, ποτέ ένώπιον 
τών μαθητών σου, καί έάν είσαι ιατρός, ποτέ ένώπιον τών άσθενών σου. Διότι τά 
παιδία μιμούνται ευκόλως τούς γονείς των καί οί μαθηταί τούς διδασκάλους των, 
έπειδή νομίζουν, ότι τοιουτοτρόπως γίνονται σπουδαίοι, οί δέ άσθενεΐς τούς ια
τρούς των, διότι πιστεύουν, ότι τό κάπνισμα δέν βλάπτει. 6) Νά μή καπνίζης ποτέ, 
όταν εύρίσκεσαι είς συνωστισμόν πολλών προσώπων, όπως είς τήν ούράν διά τό λεω- 
φορεϊον, διά τό θέατρον κλπ., διότι έκτος τοϋ ότι άναγκάζεις καί τούς μή καπνίζον
τας νά άπορροφώσι τάς έπιβλαβεΐς ουσίας τοϋ καπνού σου, πρόκαλεΐς καί τον έκνευ- 
ρίζοντα τούς άλλους κίνδυνον νά καύσης καμμίαν ένδυμασίαν. Μή λησμονής ότι τό 
κάπνισμα έντός συνωστισμού προσώπων είναι άπόδειξις μεγάλου έγωϊσμοΰ, έλλεί- 
ψεως λεπτότητος καί αύτοκυριαρχίας. 7) Νά μή τοποθετής τό άναμμένον σιγαρέτ- 
τον σου πλησίον άλλου προσώπου, καί μάλιστα, όταν τούτο δέν καπνίζη, διά νά μή 
άναγκάζης αύτό νά άναπνέη τον καπνόν του. 8) Νά μή άπορρίπτης άναμμένα τά 
υπολείμματα τού σιγαρέττου σου έκεΐ, όπου είναι δυνατόν νά μεταδώσουν τό πϋρ, 
νά ρυπάνουν ξένα άντικείμενα ή καί άπλώς νά ένοχλήσουν διά της κακοσμίας των 
άλλο πρόσιοπον. 9) Νά μή έκθειάζης ή μεγαλοποιής τήν έκ τού καπνίσματος ήδονήν 
ένώπιον μή καπνιστών, καί μάλιστα παιδιών καί νεαρών ατόμων, διά νά μή προ- 
καλής είς αυτά τήν έπιθυμίαν τού καπνίσματος. 10) Νά τονίζης είς τούς μή καπνί
ζοντας, καί προ πάντων είς τούς νέους, τάς κακάς συνέπειας τοϋ καπνίσματος, καί 
νά έκδηλώνης, έστω καί προσποιητώς, τήν στενοχώριαν σου, διότι έχεις τήν κακήν 
συνήθειαν τού καπνίσματος, καί νά έκφράζης τήν έλπίδα, ότι θά σταματήσης τό κά
πνισμα.

ΠΑΝ. ΑΝΤΥΠΑΣ



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΗΣ

'Υπό Ύπαστυνόμου Α' 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

2. Βομβαρδισμός τής Χ ιροσίμα.
3. Ποϋ οφείλονται α ί μεγάλα ι άπώλειαι τον πληθυσμόν τής Χ ιροσίμα.
4. Διατ'ι δεν έδόθη τό σύνθημα τοϋ συναγερμόν.
3. Τά καταφύγια καί δυνατότης προστασίας τούτων.
6. Δ ιδάγματα εκ τής άσκήσεως Ά εραμύνης εις ’Αμερικήν.
7. "Αλλα μέτρα τών Υ π ηρ εσ ιώ ν  Π ολιτικής Ά μύνης.
8. Χ ρήσιμοι α ί ' Υπηρεσ ία ι Π ολιτικής Ά μύνης.

** *
1 .  Γενικά.
Πολλοί, δυνάμενοι νά χαρακτηρισθοΰν ώς άπαισιόδοξοι, έχουν τήν γνώμην ότι, 

δταν έκραγή μία άτομική ή ύδρογονική βόμβα εις μίαν περιοχήν, δεν άπομένει τ ί
ποτε καί συνεπώς είναι περιτταί αί 'Υπηρεσίαι Ένεργοϋ καί Πολιτικής Άμύνης καί 
εις ούδέν χρησιμεύουν τά μέτρα τά όποια λαμβάνουν.

Μία δμως άναδρομή εις τό παρελθόν καί σχετική έρευνα τών σημερινών δε
δομένων θά μας πείση δτι αί άπαισιόδοξοι δεν έχουν δίκαιον, καί δτι αί 'Υπηρεσίαι 
Πολιτικής Άμύνης είναι λίαν χρήσιμοι διά τήν προστασίαν τοϋ άμάχου πληθυσμού.

2. Βομβαρδισμός τής Χιροσίμα.
'Ως είναι γνωστόν, ή τό πρώτον χρησιμοποιηθεΐσα άτομική βόμβα διά πολε

μικούς σκοπούς, έρρίφθη εναντίον τής ’Ιαπωνικής πόλεως Χιροσίμα, την 6ην Αύ- 
γούστου 1945. ΤΗτο ή 11 π.μ. ώρα, δτε ένεφανίσθησαν υπέρ τήν πόλιν τρία Αμερι
κάνικα άεροπλάνα, τό έν τών οποίων ήτο βομβαρδιστικόν καί τά έτερα δύο κατα
διωκτικά.

'Η άτομική βόμβα ριφθεΐσα άπό τό βομβαρδιστικόν άεροπλάνον, έξερράγη 
εις ΰψος 600 περίπου μέτρων άπό τής επιφάνειας τοϋ έδάφους καί ΰπερθεν τοϋ κέν
τρου τής πόλεως.

Τά σύνθετα άποτελέσματα έκ τής έκρήξεως τής άτομικής βόμβας, ήτοι τοϋ 
θερμικοΰ καί ώστικοΰ κύματος καί τής πυρηνικής ακτινοβολίας, προεκάλεσαν τόν 
θάνατον εις 70.000 άτομα, επί πληθυσμού τής πόλεως 300.000 κατοίκων περίπου 
καί 70.000 περίπου ήσαν οί τραυματίαι. 'Ως φαίνεται έκ τοϋ άνωτέρω, τό σύνολον 
τών άπωλειών τοϋ πληθυσμού τής Χιροσίμα άνήλθεν εις 140.000 άτομα, ήτοι εις τό 
ήμισυ περίπου τών κατοίκων τής πόλεως.

3. Ποϋ όφείλονται αί μεγάλαι άπώλειαι τοϋ πληθυσμοΰ τής Χ ι
ροσίμα .

Δέον νά έξετάσωμεν, δμως, ποϋ οφείλονται αί μεγάλαι άπώλειαι μεταξύ τοϋ 
πληθυσμοΰ τής πόλεως.

Αί σχετικώς μεγάλαι άπώλειαι πού έσημειώθησαν εις τήν πόλιν αυτήν δέον ν’
άποδοθοΰν :

α) Εις τό γεγονός δτι ή 11 π.μ. ώρα καθ’ ήν έρρίφθη ή βόμβα είναι ώρα
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της μεγάλης κυκλοφοριακής κινήσεως διά κάθε πόλιν καί ώς έκ τούτου τό μεγαλύ
τερου μέρος τοϋ πληθυσμού έκυκλοφόρει εις τό κέντρου της πόλεως διά διαφόρους του 
υποθέσεις.

β) Εις τό ότι δέυ έδόθη τό σύνθημα τοϋ συναγερμού καί οΰτω ό πληθυσμός 
της Χιροσίμα ούδέν μέτρου προστασίας έ'λαβεν.

Αί 'Τπηρεσίαι Ένεργοϋ καί Πολιτικής (Παθητικής) Άμύνης άντιληφθεΐσαι 
έγκαίρως την προσέγγισιν των τριών ’Αμερικανικών άεροπλάνων, ένόμισαν ότι 
έπρόκειτο περί άνιχνευτικών τοιούτων καί ώς έκ τούτου έθεώρησαν περιττόν νά δώ
σουν τό σύνθημα τοϋ συναγερμού. Έσκέφθησαν, όμως, ότι καί άν ακόμη έπρόκειτο 
νά ρίψουν βόμβας, ό άριθμός θά ή το μικρός καί συνεπώς δεν θά ή το δυνατόν νά έπηρεά- 
ση σοβαρώς τήν ζωήν καί κίνησιν τής πόλεως.

4. Δ ιατί δέν έδόθη τό σύνθημα τοΰ συναγερμού.
Ά λλ’ ας έξετάσωμεν διατί δέν έδόθη τό σύνθημα τοϋ συναγερμού εις τήν πόλιν 

τής Χιροσίμα.
Κατά τά μέχρι τότε έπικρατοΰντα άλλά καί μέχρι σήμερον άκόμη έν μέρει 

ίσχύοντα, δέν έδίδετο τό σύνθημα τοΰ συναγερμού είς μίαν πόλιν, όταν προσήγγιζε 
προς ταύτην μικρός άριθμός άεροπλάνων, διότι : α) Θά κατεπονεΐτο σοβαρώς ό 
άμαχος πληθυσμός καί τό τοιοϋτον θά είχε δυσμενεστάτην άπήχησιν έπί τού ήθι- 
κοΰ του. β ) Θ’ άνεκόπτετο ή παραγωγική δραστηριότης, μέ συνέπειαν τήν χαλάρωσιν 
τής ’Εθνικής άντιστάσεως. γ ) Θά έμειοΰτο ή άποτελεσματικότης τών μέσων ’Ενερ
γού καί Πολιτικής Άμύνης, συνεπεία καταπονήσεως τοΰ προσωπικού. ’Έχουσαι 
λοιπόν ύπ’ δψει ταΰτα, αί άρμόδιαι'Τπηρεσίαι τής πόλεως Χιροσίμα, δέν έδωσαν τό 
σύνθημα τοΰ συναγερμού, μέ άποτέλεσμα ό πληθυσμός νά καταληφθή άπροετοίμα- 
στος καί ύποστή τάς γνωστάς τρομεράς συνεπείας.

Τό πάθημα τής Χιροσίμα καί τό γεγονός ότι μία άτομική ή ύδρογονική βόμβα 
δύναται νά ριφθή υπό ένός μόνου άεροπλάνου, μας έδίδαξεν ότι τό σύνθημα τοΰ συ
ναγερμού πρέπει νά δίδεται καί όταν άκόμη προσέγγιση είς τήν περιοχήν μας καί 
έν μόνον έχθρικόν άεροπλάνου.

'Η όργάνωσις, λοιπόν, καλού συστήματος συναγερμού, θά γίνη μόνον ύπό άρ- 
τίως ώργανωμένων 'Υπηρεσιών Άεραμύνης καί θά συντελέση τά μέγιστα είς τήν 
έγκαιρον λήψιν μέτρων προστασίας ύπό τοΰ πληθυσμού καί τήν έντεΰθεν μείωσιν 
τών άποτελεσμάτων τής εχθρικής έπιθέσεως.

5. Τά καταφύγ ια  καί ή δυνατότης προστασίας τούτω ν.
Αί Είδικαί 'Τπηρεσίαι Πολιτικής Άμύνης είναι έκεϊναι αί όποϊαι θά μελετή

σουν τον καλύτερον τρόπον προστασίας τών πολιτών έντός καταφυγίων ή ορυγμά
των καί θά υποδείξουν είς τούτους τον τρόπον κατασκευής αύτών.

"Ενα καλόν καταφύγιου, κατασκευαζόμενον συμφώνως προς τά σχέδια τής 
αρμόδιας 'Τπηρεσίας Πολιτικής Άμύνης, θά μάς προστατεύση έκ :

α) Τών βομβών καί τών θραυσμάτων αυτών
β) Τοΰ παραγομένου έκρηκτικοΰ κύματος καί τών έξ αύτοϋ προκαλουμένων 

καταρρεύσεων.
γ ) Τών προκαλουμένων ύπό βομβών πυρκαΐών.
δ) Τής ένδεχομένης προσβολής διά χημικών πολεμικών ουσιών (άερίων).
ε) Τών συνεπειών πιθανής προσβολής δι’ άτομικών καί ύδρογονικών όπλων.
Τινές, μή γνωρίζοντες καλώς τά πράγματα, ισχυρίζονται ότι τά καταφύγια 

άποτελοΰν παγίδας διά τούς ζητοΰντας έντός τούτων προστασίαν.
Ή  άντίληψις αύτή είναι έσφαλμένη, διότι άν έχουν συμβή μεμονωμέναι περι

πτώσεις παγιδεύσεως άτόμων έντός κακώς κατασκευαζομένων καταφυγίων, είς 
χιλιάδας περιπτώσεις ταΰτα έπροστάτευσαν καί έσωσαν τήν ζωήν πολλών άνθρώπων.

Οί Βρεταννοί, οί όποιοι έχουν τήν μεγαλυτέραν πείραν είς τά θέματα Πολιτι
κής Άμύνης, λόγω τών μεγάλων βομβαρδισμών τούς οποίους ύπέστησαν αί πόλεις
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των κατά την διάρκειαν τοΰ Β. Παγκοσμίου Πολέμου, ένεργήσαντες σχετικήν έρευ
ναν, εις 8,τι άφορα την προστασίαν των πολιτών, κατέληξαν εις τδ συμπέρασμα δτι: 

α) Εκείνος ό όποιος καταφεύγει εις οικίαν κατά τήν διάρκειαν ενός βομβαρδι
σμού είναι τρεις φοράς περισσότερον άσφαλής άπό έκεϊνον δστις παραμένει εκτε
θειμένος εις τούς δρόμους.

β) 'Ο έντός καταφυγίου ευρισκόμενος είναι πέντε φοράς άσφαλέστερος άπό 
αυτόν πού εΰρίσκεται έντός οικίας.

Κατά συνέπειαν, εκείνος πού ζητεί προστασίαν έντός καταφυγίου είναι δεκα
πέντε φοράς πλέον άσφαλής άπό αυτόν πού παραμένει άκάλυπτος εις τήν οδόν.

6. Διδάγματα έκ τής άσκήσεως Ά εραμύνης είς ’Αμερικήν.
Τήν 6ην παρελθόντος Μαΐου διεξήχθη εις 'Ηνωμένας Πολιτείας ή πρώτη 

φάσις της άσκήσεως Πολιτικής Άμύνης (Άεραμύνης), μέ σκοπόν τήν δοκιμήν τοΰ 
συστήματος μεταδόσεως τοΰ συναγερμού καί τήν έφαρμογήν των σχεδίων άραιώσεως 
καί καταφυγίων. Εύθύς ώς ήχησαν αί σειρήνες, ό Πρόεδρος Άιζενχάουερ καί πολλοί 
Κυβερνητικοί ύπάλληλοι τής Ούάσιγκτων, μετέβησαν εις τά καταφύγια. Ό  συνα
γερμός διήρκεσε πέντε ώρας.

Κατά τήν διάρκειαν τής άσκήσεως αύτής, ή οποία ήτο ή πέμπτη έτησία άσκη- 
σις Άεραμύνης, 400 βομβαρδιστικά άεροπλάνα, έρριψαν είκονικάς βόμβας, έναντίον 
πόλεων καί στρατιωτικών έγκαταστάσεων έκρηκτικής δυνάμεως 10 έκατομμυρίων 
τόννων τρινοτρουλουόλης.

Είς τήν άσκησιν έλαβον μέρος 500.000 μέλη τών 'Υπηρεσιών Πολιτικής Ά 
μύνης. Τάς Άρχάς Πολιτικής Άμύνης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άπη σχόλη σε ν 
ιδιαιτέρως ό τρόπος άντιμετωπίσεως τής έπικινδύνου ραδιενεργού διασπορας (ρα
διενεργών καταλοίπων) είς τάς μεγάλας πόλεις καί ιδίως είς Νέαν 'Τόρκην.

Οί ειδικοί είς τά θέματα Πολιτικής Άμύνης, άπεφάνθησαν δτι ή κατασκευή 
καταλλήλων καταφυγίων θά καταστήση δυνατήν τήν διάσωσιν έκατομμυρίων Α 
μερικανών άπό τήν έπικίνδυνον ραδιενέργειαν. 'Η άσκησις αυτή Άεραμύνης κατέ- 
δειξεν έπίσης τον σπουδαιότατον ρόλον τον όποιον θά κληθούν νά παίξουν αί 'Υπηρε
σία'. Πολιτικής Άμύνης τής Άεραμύνης, είς δ,τι άφορα τήν προστασίαν τών πολι
τών, έν περιπτώσει πολέμου.

7. Ά λ λ α  μέτρα τώ ν 'Υπηρεσιών Πολιτικής Ά μ ύνη ς .
Ά λλ’ έκτος τών άνωτέρω άναφερθέντων περί συναγερμού καί καταφυγίων αί 

Υπηρεσία1. Πολιτικής Άμύνης είναι έκεΐναι αί όποΐαι θά μεριμνήσουν: 
α) Διά τήν άραίωσιν τοΰ πληθυσμοΰ, ύλικοΰ καί βιομηχανικοΰ. 
β) Διά τήν άραίωσιν καί προστασίαν πολυτίμων ύλικών, κειμηλίων, θησαυ- 

ροΰ, μουσείων κ.τ.λ.
γ ) Διά τήν όργάνωσιν Πολεμικών Πυροσβεστικών Σταθμών διότι οί ύφιστά- 

μεναι ήδη δέν έπαρκοΰν.
δ) Διά τήν όργάνωσιν τών Ανεξαρτήτων Ιδρυμάτων.
ε) Διά τήν συσκότισιν, τεχνικήν άπόκρυψιν, παραπλάνησιν καί κάλυψιν διά 

καπνοΰ ή τεχνικής ομίχλης.
στ) Διά τήν έξασφάλισιν άποθεμάτων ποσίμου ΰδατος καί τοιούτου διά τήν 

κατάσβε&ιν πυρκαϊών, έν περιπτώσει βλάβης τοΰ ύπάρχοντος δικτύου ύδρεύσεως.
ζ) Διά τήν δημιουργίαν άποθεμάτων τροφίμων, φαρμάκων, ύλικών, άνταλλα- 

κτικών καί υγειονομικών έν γένει.
η) Διά τήν όργάνωσιν καί έξασφάλισιν τής λειτουργίας τών ύπηρεσιών κοι

νής ώφελείας (ήλεκτρική ένέργεια, άεριόφως, ύδωρ, ύπόνομοι, τηλέφωνα, λιμένες), 
θ) Διά τήν διαφώτισιν τοΰ κοινοΰ περί τών κινδύνων τούς οποίους διατρέχει 

έκ τών διαφόρων πολεμικών μέσων.
’Εκτός τούτων μετά άπό ένα ενδεχόμενον έχθρικόν βομβαρδισμόν, αί 'Υπηρε

σία'. Πολιτικής Άμύνης θά φροντίσουν :
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α) Διά την διάσωσιν παγιδευθέντοιν ύπό τά έρείπια.
β) Διά τήν άπόφραξιν των οδών έκ τών ερειπίων.
γ ) Διά τήν περίθαλψιν τών άστέγων βομβοπλήκτων.
δ) Διά τήν περισυλλογήν, διαμετακομιδήν, νοσηλείαν καί περίθαλψιν τών 

τραυματιών καί τέλος
ε) Διά τήν περισυλλογήν καί ταφήν τών νεκρών.
8. Χρήσιμοι αί Υ πηρεσία ι Πολιτικής Ά μ ύνη ς.
Εΐδομεν άνωτέρω, μέ πόσα καθήκοντα καί άρμοδιότητας έ'χουν έπιφορτισθή 

αί Υπηρεσίαι Πολιτικής Άμύνης.
Διά νά άντιληφθή τις καλύτερον τήν σκοπιμότητα καί τήν χρησιμότητα τών 

Μονάδων καί Υπηρεσιών Πολιτικής Άμύνης, άρκεΐ νά σκεφθή τί θά γίνουν αί χιλιά
δες τών θυμάτων αί όποΐαι θά δημιουργηθοϋν άπό ενα ενδεχόμενον εχθρικόν βομ
βαρδισμόν, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι, ή ειρηνική σύνθεσις τών Κρατικών 'Υπηρε
σιών, μόλις έπαρκεΐ διά τήν άντιμετώπισιν τών υφισταμένων ειρηνικών άναγκών.

Ανεξαρτήτως του μεγέθους καταστροφής τών σημερινών πολεμικών μέσων, 
αί 'Υπηρεσίαι Πολιτικής Άμύνης δύναται νά προσφέρουν τά υπηρεσίας των καί θά 
είναι περισσότερον χρήσιμοι δσον τελειότερον είναι ώργανωμέναι.

Δέν παραγνωρίζομεν τό γεγονός, δτι ώρισμένα πράγματα, δεν είναι εΰκολον νά 
γίνουν εις τήν Χώραν μας, ελλείψει έπαρκών οικονομικών προϋποθέσεων.

Αρκετά, δμως είναι δυνατόν νά γίνουν, άρκεΐ νά ύπάρχη καλή θέλησις καί στενή 
συνεργασία δλων τών Κρατικών Αρχών.

Ά ν , λοιπόν, ληφθή ύπ’ δψιν ή σοβαρά άποστολή τήν οποίαν έ'χουν αί 'Υπηρεσίαι 
Πολιτικής Άμύνης, έν περιπτώσει πολέμου, ή οποία δέν άποβέπει εις τίποτε άλλο,εΐ 
μή εις τήν μείωσιν τών άποτελεσμάτων τής εχθρικής έπιθέσεως, τότε θά γίνη κατανοη
τόν δτι ή ήδη ΰπαρξίς των, καί σκόπιμος αλλά καί λίαν χρήσιμος είναι διά τό ’Έθνος.

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρως τά  μικρά παιδιά, διότι δέν μπορείτε νά είστε βέβαιοι 
γ ιά  τις κινήσεις των. Ό ταν τά  βλέπετε νά παίζουν εις τό δρόμο ή είς τά 
πεζοδρόμια, κορνάρετε άπό μακρυά καί έλαττώνετε τήν ταχύτητα τοϋ αυτο

κινήτου σας, γ ιά  νά είστε βέβαιοι δτι δέν Θά συμβή δυστύχημα.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΟΝ
ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΛΘΕΣΙΝ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

Κατά μετάφρασήν έκ του Γερμανικού περιοδικού
------------------------------ KRIMINALISTIK (τεύχος Αύγούστου 1958),-------------------------------

ύπό τοϋ Δοκ. Άρχιφύλακος κ. ΑΛΕΞ . ΠΙΣΠΑ

Εις το ΰπ’ άριθ. 92 τεύχος τοϋ Νοεμβρίου 1955 της Διεθνούς Έγκληματολο- 
γικής Έπιθεωρήσεως (International Kriminalpolizeilich Revue), υπό τον τ ί
τλον «Das Episkop» (τό έπισκόπιον), έδημοσιευθη άρθρον περί ένός νέου επι
στημονικού μηχανήματος λίαν χρησίμου είς την 'Υπηρεσίαν Έγκληματολογικής 
Τεχνικής καί ιδίως είς τό Τμήμα Δακτυλοσκοπήσεως, προς σύγκρισιν καί παρα
βολήν των δακτυλικών άποτυπωμάτων.

Τό μηχάνημα τοΰτο είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή, είτε μόνον ώς μία 
συσκευή (είκών 1), είτε συναρμολογημένον μεθ’ έτέρας τοιαύτης (εΐκών 2).

'Η συναρμολόγησις των συσκευών γίνεται διά τήν περίπτωσιν τής συγκρίσεως 
δακτυλικών άποτυπωμάτων, ώς τοΰτο έμφαίνηται είς τήν εικόνα 2.

Τό έπισκόπιον είς άμφοτέρας τάς έξωτερικάς πλαγίας πλευράς του, φέρει 
άνά μίαν λυχνίαν μεγάλης ισχύος, είς δέ τό εσωτερικόν φέρει ομοίως λυχνίαν, μεγα- 
λυτέρας έντάσεως, φωτίζουσαν τήν οθόνην έκ τών κάτω προς τα άνω.

Είς περίπτωσιν συναομολογήσεως δύο συσκευών, άφαιροΰνται αί λυχνίαι

Εϊκ. 1 Είκ. 2

τών έφαπτομένων πλευρών τών δύο συσκευών καί ένισχύεται ό εσωτερικός φωτι
σμός (είκών 2).

Είς τό ύπ’ άριθ. 107 τεύχος ’Απριλίου 1957 τής προρρηθείσης έπιθεωρήσεως, 
είκονίζεται έν έπισκόπιον διαφορετικού σχήματος, μέ πολλάς καινοτομίας καί τε
λειοποιήσεις (εικόνες 3 καί 4).

Έπισκόπια τών άνωτέρω εικόνων κατασκευάζονται έν Γαλλία καί έχουν



6272 Μετάφρασις Άλεξ. Πίσπα

ήδη τεθή έν χρήσει υπό των αρμοδίων ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών της «Surete 
National» ’Εθνικής ’Ασφαλείας, ώς έπίσης καί της I.C.P.O. (Interpol : Διε
θνούς ’Αστυνομίας).

Τό έπισκόπιον του τελευταίου τύπου είναι κατ’ εξοχήν μηχάνημα παραβολής 
καί συγκρίσεως’ τών^δακτυλικών άποτυπωμάτων.

’Εκτός όμως αύτοΰ, είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή άποδοτικώτατα καί διά 
την έξέτασιν διαφόρων εγγράφων, τραπεζογραμματίων, χαρτονομισμάτων, οΐον

άποσβέσεων, παραποιήσεων, άποξέ- 
σεων, πλαστογραφιών, εγγράφων 
δυσδιάκριτου περιεχομένου κλπ.

"Οπ63ς έπίσης είναι δυνατή ή 
έξέτασις καί ή σύγκρισις εικόνων ε
π ί διαφανούς ή άδιαφανοϋς χάρτου, 
άποτυπωμάτων ποδών, υποδημάτων, 
γραμματοσήμων, υφασμάτων, συ
στατικών μετάλλου επί νομισμά
των, κ. ά.

Κατά τήν προβολήν έπί τής 
οθόνης τών άνωτέρω άντικειμένων, 
μεγεθύνονται ταΰτα κατά 6 Χ/2 φο
ράς από του φυσικού μεγέθους των.

*Ό εσωτερικός φωτισμός είναι 
άπλετος καί άποτελεΐται άπό δύο 
άντικατοπτριζομένας λυχνίας, ίσχυ- 
ράς έντάσεως.

Εις τό έμπρόσθιον τμήμα τής 
συσκευής εύρίσκεται ένας άπλούστα- 
τος μηχανισμός ρυθμίσεως.

Είς διπλούς διακόπτης ρυθμί
ζει τον φωτισμόν τής οθόνης κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε τό άντικείμε- 
νον νά έμφανίζηται λεπτομερώς καί 
είς σχήμα άνάγλυφον καί οδτω κα
θίσταται [δυνατή ή φωτογράφησές 

του, λόγω τής διαύγειας ήν παρουσιάζει ή είκών.
Κατά τό παρελθόν, ώς είναι γνωστόν ή άναζήτησις καί ή σύγκρισις τών δια

φόρων ιχνών ένεργεΐτο διά τής χρησιμοποιήσεως μεγεθυντικού φακού, ένώ σήμερον 
είναι δυνατή ή έκτέλεσις τής εργασίας ταύτης διά τής οθόνης τού έπισκοπίου, ένθα 
εμφανίζονται καί έρευνώνται τά άνωτέρεο ίχνη.

Οί άρμόδιοι άστυνομικοί υπάλληλοι, οί άσχολούμενοι μέ τήν Δακτυλοσκοπίαν 
είναι είς θέσιν νά έκτιμήσουν τήν άξίαν καί χρησιμότητα τού μηχανήματος τούτου.

Διά τού έπισκοπίου έπιτυγχάνεται ταχέως καί εύχερώς ή ταξινόμησις τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων, είτε κατά τό δεκαδακτυλικόν σύστημα, είτε κατά τό 
μονοδακτυλικόν τοιοΰτον.

Ή  παρατήρησις τών έπί τής οθόνης έμφανιζομένων εικόνων είναι δυνατόν 
νά ένεργήται ΰπό πολλών συγχρόνως υπαλλήλων καί οδτω νά έπιτυγχάνηται άπο- 
δοτικωτέρα εργασία έπί τής συγκρίσεοος τών διαφόρων ιχνών.

Λόγω τού μικρού όγκου καί βάρους τού μηχανήματος τούτου, είναι δυνατόν 
νά μεταφέρηται είτε είς τον τόπον τού άδικήματος προς έξέτασιν άνευρεθέντων

Είκ. 3
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ιχνών, εΐτε προς έπίδειξιν πειστηρίου τίνος κατά τήν ενώπιον Δικαστηοίου διαδι
κασίαν καί άλλαχοΰ.

Ή  έκπαίδευσις των άρχαρίο>ν εις την Δακτυλοσκοπίαν, δύναται να ποαγμα- 
το7ΐοιηθή διά τοΰ έπισκοπίου, ιδία δέ ώς προς θέματα των ιδιαιτέρων χαρακτηρι
στικών τών άποτυπωμάτων καί της άριθμήσεως τών θηλοειδών γραμμών.

Εις την προσπάθειαν μας δπως ό τεχνικός καί επιστημονικός έξοπλισμος

Eik. J

τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών της χώρας ήμών, τυγχάνη πάντοτε άριστος^άπο 
πάσης άπόψεως, έπρομηθεύθημεν δύο τοιαΰτα μηχανήματα’ του τελευταίου τύπου 
Actar διαστάσεων 51x31x41 καί μεγέθους στεγάστρου 20,3x20.3, κατασκευα- 
σθέντα έν Παρισίοις.



ΕΓΚΛΗΜATΙΚΟΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
'Υπό κ. Β. CALORO 

Έ κ τοϋ ’Ιταλικού Περιοδικού Tempo
-------------------- (τ. 52/1956), κατά μετάφρασιν Δοκίμου---------------------

ΎπαστυνΑμου κ. ΔΗΜΗΤΡ ■ ΣΧΟΙΝΗ

Μία άπό τις δίκες έκεΐνες, πού κάνουν ν’ απελπίζεται κανείς, γιατί δείχνουν 
γυμνή την πληγή της έγκληματικότητος της συγχρόνου νεολαίας, τελείωσε στο Κα- 
κουργιοδικεΐο των Βερσαλλιών, μέ τήν καταδίκη τοϋ γυιοϋ ένός Γάλλου βιομηχάνου, 
τοϋ Άλαίν Μοντεβερντί, σέ 20 χρόνια ειρκτής.

'Ο κατάδικος δεν είχε συμπλ.ηρώσει άκόμη τό 21 έτος τής ήλικίας του, καί 
όταν πριν δύο χρόνια σκότωσε τήν Ροζ Schaeffer, δεν είχε κλείσει τά 19 του χρόνια.

'Ο ’Αλαίν Μοντεβερντί, κατοικοϋσε μέ τον πατέρα του Φελίξ στο Gomez, 
όχι μακρυά άπό τό Παρίσι, σέ μια βίλλα. 'Η Ροζ Schaeffer, γραμματεύς καί έρωμέ- 
νη τοϋ πατέρα καί θΰμα τοϋ γυιοϋ, ζοΰσε μαζί τους. 'Ο Άλαίν ήταν ένας άσωτος 
νέος, πού ή πατρική άδυναμία προς αυτόν ζωπυροΰσε τά κακά του ένστικτα.

Τήν ήμέρα τοϋ έγκλήματος, κατά τις 8 τό βράδυ, ό Άλαίν έπέστρεψε στο 
πατρικό σπίτι. 'Ο πατέρας άπουσίαζε. 'Ο νέος έδείπνησε μέ τήν Ροζ καί μετά άνέ- 
βηκαν στο αυτοκίνητο καί κατευθύνθησαν προς τό Longvilliers, όπου ό πατέρας 
είχε ένα βιομηχανικό έργοστάσιο. Κατά τήν πορείαν, κάποια φιλονικία δημιουργή- 
θηκε άνάμεσά τους, οπότε ή Ρόζ, σέ μιά αυθάδη φράσι τοϋ Άλαίν, άναγκάστηκε νά 
τον χαστουκίση. Ό  Άλαίν ώργισμένος γ ι’ αυτό, σταμάτησε τό αυτοκίνητο. Κατέβη
καν καί οί δυό τους καί ήλθαν στά χέρια. Σέ κάποια στιγμή ό νέος κατάφερε ένα 
κτύπημα «τζούντο», πού είχε μάθει στις διάφορες Παρισινές παλαΐστρες καί ή Ρόζ 
πέφτει χάμω νεκρή μέ σπασμένο τό λάρυγγα. Ταραγμένος, αλλά όχι τόσον ώστε νά 
χάση τον έλεγχο τοϋ έαυτοΰ του, προσεποιήθη μιά βλάβη τοϋ αυτοκινήτου του, γιά 
νά μή έπισύρη τή προσοχή των αραιών διαβατών. Μέ ένα σιδερένιο εργαλείο κτύπησε 
δυνατά τό θΰμα στον τράχηλο γιά. νά έξασφαλίση τό θάνατό του. ’Έπειτα έβαλε τό 
πτώμα μέσα στ’ αυτοκίνητο καί γύρισε στο σπίτι. Πήρε ένα ήλεκτρικό φανάρι καί 
έβαλε πορεία γιά τό Παρίσι, έχοντας μέσα στο αύτοκίνητο τό πτώμα τής Ρόζ. Πή
γαινε νά ζητήση βοήθεια άπό τούς φίλους του καί νά τούς συμβουλευθή. Ά ν  καί 
ήταν Σαββατόβραδο, στάθηκε τυχερός γιατί βρήκε δύο φίλους, τον Ζάν-Πώλ Παριέλ 
καί τον Ούγκώ Άρνόλ, τής ίδιας μ’ αύτόν ήλικίας. Στούς δρόμους τοϋ Παρισιού, 
μέχρις ότου βρει τούς δύο φίλους αυτούς κυκλοφορούσε μέ τό πτώμα τής Ρόζ δίπλα 
του, χωρίς νά τον άντιληφθή κανείς. Σέ συμβούλιο πού έγινε τών τριών φίλων, άπο- 
φασίστηκε νά άφίσουν τό πτώμα στο δωμάτιο τοϋ Άλαίν πού βαστοΰσε στο Παρίσι 
γιά τις «ιδιωτικές» του υποθέσεις καί νά σκηνοθετήσουν μιά ληστεία. Σέ λίγο όμως, 
μιά άλλη λύσι φάνηκε πού έδωσε τή θέσι της στήν πρώτη. Κάποιος άπό τούς τρεις, 
θυμήθηκε μιά έρημη τοποθεσία επί τής όχθης τοϋ Μάρνη πού καί οί τρεις τήν γνώρι
ζαν, γιατί πήγαιναν συχνά μέ τό σκούτερ. ’Ανέβηκαν στ’ αύτοκίνητο καί σέ λίγη 
ώρα έφτασαν στο μέρος πού διάλεξαν. Τύλιξαν τό πτώμα σ’ ένα σάκκο καί έβαλαν 
μέσα μιά μεγάλη πέτρα. 'Ένας παφλασμός τοϋ νεροΰ καί μετά ήσυχία πάλι.

Κατά τήν έπιστροφή στό σπίτι—ήταν 3 τό πρωί—6 Άλαίν βρήκε τον πατέρα 
του νά τόν περιμένει. Τον ρωτά ποΰ ήταν καί ποΰ είναι ή Ρόζ. Καί αυτός, σά νά μή 
είχε συμβεΐ τίποτε ή σάν νά είχε συμβεΐ κάτι τό πολύ φυσικό, άπήντησε ήρεμος 
οτι τήν άφισε στό Παρίσι, στό σταθμό τοϋ Πλεζάνς, όπου ή γραμματεύς είχε ένα 
μικρό διαμέρισμα. Μετά, ό ένας καί ό άλλος έπεσαν νά κοιμηθούν.

Γιά εβδομάδες καί έβδομάδες, ή έξαφάνισις τής Ρόζ απασχολεί τόν πατέρα 
Μοντεβερντί. 'Η ’Αστυνομία δέ μπορεί νά δώση καμμιά έξήγησι. Μόνον, έπειτα
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άπό 3 μήνες, ένας ναυτικός βρίσκει στήν όχθη τοϋ Μάρνη ένα μεγάλο δέμα άπό τό 
όποιον εξείχε ενα χέρι. Ειδοποιήθηκε ή ’Αστυνομία καί τό δέμα άνοίχτηκε, άποκαλύ- 
πτοντας τό πτώμα μιας γυναικός. ’Αρχίζουν οί άναζητήσεις καί σέ λίγο άποδεικνύε- 
ται ή ταυτότης τοϋ πτώματος. Τό μυστήριο της έξαφανίσεως τής Ροζ Schaeffer 
λύθηκε, άλλά άπό τό σημείο αυτό άρχίζει ενα άλλο πρόβλημα. Ποιος ό δολοφόνος ; 
Οΐ πρώτες υποψίες έπεσαν πάνω στον Άλαίν. Για ολόκληρες μέρες άρνεΐται μέ πεί
σμα άλλά στο τέλος ομολογεί. Έ ν τώ μεταξύ όμως, ό Ούγκώ Άρνόλ, ό φίλος καί 
συνένοχος τοϋ Άλαίν αύτοκτονεΐ. "Ενα βράδυ, μόλις μετά τη σύλληψι τοϋ Άλαίν, 
άρχισε νά πίνη ίσως γιά νά πάρη θάρρος. 'Ο φόβος καί ή φρίκη τον είχαν καταλάβει. 
Καί όταν μέθυσε γιά καλά, τράβηξε μιά πιστολιά στο κεφάλι του.

"Οσο όμως συνεχίζονταν οί άνακρίσεις άπό την Αστυνομία καί οί άναζητήσεις, 
πολλά παράξενα πράγματα άνακαλύπτονται. 'Η έρευνα στο διαμέρισμα τοϋ θύματος 
άπέδειξε ότι έκτος άπό τις 400 χιλιάδες φράγκα, είχαν κλαπεΐ καί ολα τά κοσμήματα 
της Ρόζ. Οί τρεις φίλοι κατά τό παρελθόν είχαν άσχοληθή μέ τό εμπόριο, άλλά είχαν 
βρει μεγάλες δυσκολίες. Ή ταν καταχρεωμένοι.'Ο Άλαίν άπεκαλύφθη, ότι ξόδευε 
μεγάλα ποσά σέ γεύματα καί εκδρομές. ’Έκλεψαν τό θΰμα καί μοιράστηκαν τά κλο
πιμαία; ’Ή ό Άλαίν τά μοίρασε στους συνενόχους του γιά νά έξασφαλίση τή σιωπή 
τους ; Ακόμη στήν κάβα τοϋ σπιτιού τών Μοντεβερντί, προ τοϋ εγκλήματος, είχε 
άνοιχτεΐ ένας λάκκος, ικανός γιά νά περιλάβη ένα άνθρώπινο σώμα. 'Ο Άλαίν δι
καιολόγησε τό πράγμα ότι έπρόκειτο νά θάψη ένα σκυλί στο λάκκο. Άλλά καί μιά 
άλλη σοβαρή ένδειξι προέκυψε. 'Ο άδελφός τοϋ Ούγκώ είχε καταγγείλει στήν ’Αστυ
νομία ότι τοϋ είχαν κλέψει ένα σκέπασμα, πριν άκόμη άνακαλυφθή τό πτώμα της 
Ρόζ. Ακριβώς μέ τό σκέπασμα αύτό είχε τυλιχθή τό πτώμα τής γραμματέως.

Παρ’ όλες όμως αυτές τις ενδείξεις, τό μυστήριο γιά τήν αιτία τοϋ εγκλήματος 
δέν διεφωτίσθη. Πρόκειται γιά έγκλημα άπό συναισθηματικές παρορμήσεις, γιατί ή 
Ρόζ είχε πάρει τή θέσι τής μητέρας τοϋ Άλαίν, ή γιά ληστεία ; Είχε προμελετηθή 
τό έγκλημα όπως άπεδείκνυαν ό λάκκος στή κάβα τών Μοντεβερντί καί ή κλοπή τοϋ 
σκεπάσματος τοϋ άδελφοϋ τοϋ Ούγκώ ; Σχεδόν επί δύο χρόνια ή κυρία άνάκρισις 
ψηλαφεί στο σκοτάδι. Δέν μπορεί ν’ άποδείξη άν ό φόνος έγινε γιά τή μιά ή τήν 
άλλη αιτία. 'Ο Άλαίν άποσιωπά τήν άλήθεια. Καταθέτει καί άναιρεΐ άμέσως τήν 
κατάθεσί του. Ό  συνεργός του Ζάν-Πώλ Ποριέλ, μιά αισχρή φυσιογνωμία, δέν 
είναι σέ θέσι νά δώση καμμιά έξήγησι.’Εν τέλει ήύπόθεσις παραπέμπεται στο άκροα- 
τήριο τοϋ κακουργιοδικείου τών Βερσαλλιών, χωρίς νά έχη λυθή τό μυστήριο. 'Ο 
Άλαίν στο εδώλιο τοϋ κατηγορουμένου, βρίσκεται σέ μιά κατάστασι έξουθενώσεως. 
Άπαντα στις ερωτήσεις μέ μονοσύλλαβα πού άντιφάσκουν. Μόνον, όταν τοϋ ζήτησε 
τό δικαστήριο νά περιγράψη τό κτύπημα τοϋ «τζούντο», μέ τό όποιο σκότωσε τή 
Ρόζ, άνεζωγονήθη. Άφοΰ έξήγησε στο δικαστήριο τό κτύπημα, στράφηκε στο χω
ροφύλακα πού τον φρουρούσε καί τον παρεκάλεσε νά δεχθή νά κάνη μιά έπίδειξι 
μαζί του. Τήν έπίδειξι τήν έξετέλεσε μέ προθυμία καί μέ τόλμη. Καί άμέσως μετά 
ξαναγυρνάει στή συνήθη του άναισθησία.

Ή  έξέτασις τών μαρτύρων δέν διεφώτισε τήν ύπόθεσι. Οί ένορκοι άποροϋν καί 
ταράσσονται. 'Ο πατέρας Μοντεβερντί καταθέτει, ότι πράγματι ή Ρόζ ήταν ερωμένη 
του καί συνοδεύοντας τούς λόγους του μέ θερμές χειρονομίες συνεχίζει. «Γιά μένα 
» τά γεγονότα είναι πιο άπλά παρά τραγικά. Δέν είναι ούτε δίκαιο ούτε λογικό νά 
» μιλά κανείς γιά προμελέτη. ’Εάν τό έγκλημα είχε προμελητηθή, σάς βεβαιώ ότι 
» δέν θά ήμουν έδώ γιά νά παρατηρώ τό γυιό μου κατ’ αυτόν τον τρόπο. Γιά ποιο 
» λόγο ό γυιός μου νά ληστεύση ; 'Ο Άλαίν μπορούσε νά έχη χρήματα χωρίς νά 
» είναι άναγκασμένος νά καταφύγη στή ληστεία».

'Όσο ό πατέρας καταθέτει, ό Άλαίν σιωπά. Ούτε τον κύτταξε κάν. Βαστάει 
τό κεφάλι μεταξύ τών δύο χεριών του καί φαίνεται ότι υποφέρει ή ότι σκέπτεται,
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άλλά δεν βγάζει μιλιά. Τό ίδιο κάνει καί όταν σηκώθηκε ό Εΐσαγγελεύς. Βέβαια 
δεν μπορεί να ξεχάση δτι ό κατηγορούμενος είναι ένας νεαρός καί δτι τό έγκλημα 
έγινε δταν ήταν άκόμη 19 ετών. Οΰτε καί δτι οί συνεργοί του είναι παιδιά τής συγ
χρόνου νεολαίας πού τόσο άνησυχεΐ τούς λογικούς άνθρώπους. Έ πί δύο ώρες έτόνιζε 
στο δικαστήριο, άνοικοδομοΰσε καί άνέλυε τό έγκλημα καί τα προβλήματα των νέων 
καί ζητεί για τον Άλαίν τό κάτεργο καί για τον Ποριέλ 4 χρόνια καταναγκαστικά 
έργα. 'Η ΰπεράσπισις έκπροσωπουμένη άπό δύο έκ των μεγαλυτέρων δικηγόρων της 
Γαλλίας συγκινεΐ τό άκροατήριον. Καί οί ένορκοι εκδίδουν τήν έτυμηγορία τους 
έπειτα άπό σύντομη σύσκεψι. 'Ο Πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου διαβάζει τ-ην άπόφασι. 
Γιά τόν Άλαίν Μοντεβερντί 20 χρόνια ειρκτής καί γιά τον Ζάν Πώλ Παριέλ 5 
χρόνια φυλάκισι.

Μόλις ό πατέρας τοϋ Άλαίν ακούσε τήν άπόφασι, γεμάτος οργή, διευθύνεται 
εις τό κέντρον τής αιθούσης καί κραυγάζει μέ τόνο σπασμωδικό, σημαδεύοντας μέ τόν 
δείκτη τοϋ δεξιοΰ του χεριοϋ τόν Εισαγγελέα: «Δεν θά κοιμηθήτε ήσυχος. Κανείς 
» άπό σάς», άπευθυνόμενος στους δικαστάς καί στους ένόρους: «δεν θά κοιμηθή 
» κανείς σας ήσυχος αυτή τή νύχτα... Αύτό πού κάνατε, είναι μιά άτιμία. Δεν πι- 
» στεύω πλέον στή Γαλλική Δικαιοσύνη. Τήν υπηρέτησα μέχρι σήμερα. Τοΰλοιποΰ 
» σέ μένα νά βλέπετε ένα εχθρό τής κοινωνίας ».

Μέ αύτές τις άπελπισμένες λέξεις ό Φελίξ Μοντεβερντί διεμαρτυρήθη έναντίον 
τής καταδίκης τοϋ γυιοϋ του Άλαίν σέ 20 χρόνια ειρκτής, γιά ληστεία καί φόνο. 
’Ίσως είναι ό μόνος πού έννοιωσε τήν άληθινή εύθύνη τοϋ γυιοϋ του γιά τό έγκλημα 
αύτό.

Στήν ταραχή πού γεννήθηκε στήν αίθουσα τοϋ δικαστηρίου μετά τούς λόγους 
τοϋ πατέρα Μοντεβερντί, μόλις άκούστηκε ή φωνή τοϋ Άλαίν. «Σώπα πατέρα, σέ 
ικετεύω... μή λές τίποτα. 'Η ύπόθεσις μόλις τώρα άρχίζει. Μή καταπιάνεσαι μέ 
» αύτή. "Οταν θά έρθη ή ώρα θά μιλήσω. Σώπα πατέρα...». Άλλά τό σκάνδαλο έγινε. 
Καί έτσι, ένα επεισόδιο τής «συγχρόνου νεολαίας», πού έμεινε σκοτεινό, άφισε τήν π ί
κρα του στο στόμα τών παρόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ό  μεθυσμένος όδηγός, διακινδυνεύει τή ζωή του, άλλά καί τή ζωή τώ ν άλ
λων άθφων διαβατών, πού δέν τοϋ χρωστοϋν φυσικά τίποτε νά γίνωνται 
θύματα τοϋ μεθυσιοΰ του. "Οταν λοιπόν π ίνετε μήν όδηγήτε καί δταν 
όδηγήτε μήν π ίνετε. Έ τσι σώζετε τή ζωή σας καί τή ζωή τώ ν άλλων.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ 
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου κ. MARK Η. ORTELLE, ΙΙροϊ- 
σταμένου τοΰ Γραφείου Έγκληματολογικων Αναζητήσεων

______ τής πόλεως ROCHESTER τής Πολιτείας Νέας Ύ ό ρ κ η ς ._______
Έκ τοΰ ’Αμερικάνικου περιοδικού FINGERPRINT and 
IDENTIFIKATION, τεϋχος 12, ’Ιούνιος 1958, κατά με- 
τάφρασιν τοΰ Δοκίμου Άρχιφύλακος κ. ΑΛΕΞ. ΠΙΣΠΑ.

Πολλά έγράφησαν καί έλέχθησαν περί άλκοολισμοΰ καί των καταστρεπτικών 
.αποτελεσμάτων αΰτοϋ, άπό διαφόρους επιστήμονας καθηγητάς, άνθρώπους τοΰ τύ
που καί άλλους.

Πολλά τά θύματα τοϋ άλκοολισμοΰ τοΰ παρελθόντος καί πολλά θά υπάρξουν 
τοΰ μέλλοντος, έφ’ δσον οί άνθρωποι θά συνεχίζουν την ροπήν αύτήν προς την κατά- 
χρησιν των οινοπνευματωδών ποτών.

Ή  κατωτέρω ιστορία πού θά σάς άφηγηθώ έχει σχέσιν μέ τον άλκοολισμόν 
καί άπό άστυνομικής πλευράς είναι μία άπό τις συχνά επαναλαμβανόμενες ιστορίες 
εις όλα τά γεωγραφικά πλάτη τοΰ κόσμου.

Δείχνει άπό την μιά πλευρά ένα οικογενειακό δράμα, μία πάλη ένός άνθρώπου 
κατά τής κακής του ροπής, προς τον άλκοολισμόν καί τέλος την καταστροφήν του 
λόγω αύτοΰ τοΰ πάθους του. Άπό τήν άλλη πλευρά τάς άστυνομικάς ένεργείας διά 
την άνεύρεσιν τοΰ έξαφανισθέντος καί διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος άγνώστου, 
μέ μόνον στοιχεΐον τον άριθμόν «7R53».

'Π ιστορία έκτυλίσσεται εις μίαν γραφικήν πόλιν τών Η.Π.Α. εις τό Roches
ter, έχει δέ ώς εξής :

Τό βράδυ τής 1ης Νοεμβρίου 1956, προσήλθεν είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τής 
περιφερείας όπου διέμενεν, ή κυρία G, διδασκάλισσα καί έδήλωσεν τήν έξαφάνισιν 
τοΰ συζύγου της, Δικηγόρου κ. Ρ.

Έ κ τής ένεργηθείσης έξετάσεως διεπιστώθη ότι ό σύζυγος ήτο άλκοολικός καί 
κατά τό παρελθόν ειχεν είσαχθή είς Νοσοκομεΐον διά άντιαλκοολικήν θεραπείαν, 
πλήν όμως μετά άπό ολίγον χρονικόν διάστημα άρχισε έκ νέου τάς καταχρήσεις τών 
οινοπνευματωδών ποτών, μέ άποτέλεσμα νά καταστραφή οίκονομικώς καί νά ύπο- 
θηκεύση καί αύτήν άκόμη τήν οικίαν του.

Τήν δημιουργηθεΐσαν θλιβεράν αύτήν κατάστασιν, ώς φαίνεται, έφερεν βαρέ- 
ως καί τό κατάντημά του αύτό πιθανόν νά ήτο ή αιτία τοΰ άπενοημένου διαβήματος.

Ή  σύζυγός του κατέθεσεν ότι ό σύζυγός της κατ’ έκείνην τήν πρωίαν, διατελών 
έν μέθη, έπέβη τοΰ παλαιοΰ τύπου αυτοκινήτου των καί έξηφανίσθη.

Αί Άστυνομικαί Άρχαί, βάσει τών κατατεθέντων στοιχείων προέβησαν είς 
άναζητήσεις καί τήν έπομένην ήμέραν ύπό άστυνομικών άνευρέθη τό αύτοκίνητον 
εις μίαν πάροδον τοΰ ποταμοΰ Genesee, ό όποιος διασχίζει τήν πόλιν Rochester.

'Ως άνεφέρθη ύπό αύτοπτών μαρτύρων, τήν ιδίαν ήμέραν κάτω άπό γέφυραν 
τοΰ ποταμοΰ, πλησίον τοΰ τόπου όπου άνευρέθη έγκαταλελειμμένον τό αύτοκίνητον, 
έθεάθη άγνωστον άτομον νά πηδά είς τόν ποταμόν.

Ό  Σταθός ’Ακτοφυλακής, ό όποιος άπέχει μόλις τρία μίλλια άπό τήν γέφυρα 
καί εύρίσκεται είς τό σημεΐον όπου έκβάλλει ό ποταμός είς τήν λίμνην ’Οντάριο, 
ειδοποιηθείς, έτέθη άμέσως είς συναγερμόν διά τήν διάσωσιν ή τουλάχιστον, έν έναν- 
τία περιπτώσει άνεύρεσιν τοΰ πτώματος.

Συνδυασμέναι ένέργειαι ’Αστυνομίας καί ’Ακτοφυλακής ούδέν άποτέλεσμα 
έ'φερον.
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Αί έρευνα1, συνεχίσθησαν έπί πολλάς ημέρας άκόμη, άλλα δυστυχώς υπήρξαν 
άκαρποι χωρίς κανένα ίχνος τοϋ έξαφανισθέντος ύπδ τά ΰδατα τοϋ ποταμού αγνώστου 
άτόμου.

Την 21 Μα'ίου 1957 επτά μήνες άπό της έξαφανίσεως τοϋ Δικηγόρου έξεβρά- 
σθη πτώμα άγνώστου άνδρός πλησίον τών εκβολών τοϋ ποταμοΰ, εις την δυτικήν 
άποβάθραν τής λίμνης.

Τό πτώμα αύτό μετεφέρθη εις τό Νεκροτομεΐοντήςπόλεως προς άναγνώρισιν, 
άλλα ήτο εις τοιαύτην ήλλοιωμένην κατάστασιν, ένεκα τής έπελθούσης σήψεως, ώστε 
καθίστατο άδύνατος ή έξακρίβωσις τής ταυτότητάς του.

Αί προσπάθειαί μας διά την λήψιν δακτυλικών άποτυπωμάτων άπέβησαν 
μάταιαι, λόγω τής καταστροφής τοϋ δέρματος καί τών θηλοειδών γραμμών.

Τοΰτο ήτο μία άπογοήτευσις δι’ ημάς, διότι διά τής λήψεως τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων θά έπιτυγχάνετο ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος, έάν κατά, τάς εικα
σίας μας έπρόκειτο περί τοϋ έξαφανισθέντος Δικηγόρου.

Δακτυλικά άποτυπώματα αύτοΰ εύρίσκοντο εις τό άρχεϊον μας άπά τό έτος 
1941, ότε ύπηρέτει εις πολιτικήν άμυναν.

Έστράφημεν προς άλλα τυχόν υπάρχοντα ένδεικτικά στοιχεία καί κατόπιν 
έπισταμένης έρεύνης τοϋ πτώματος άνεύρομεν έπί τεμαχίου τοϋ φθαρέντος υποκαμί

σου τον άριθμόν «7 R53», ό 
όποιος κατά την γνώμην 
μας θά ήτο άριθμός πλυν
τηρίου τής πόλεως.

Τό πρόβλημα παρου- 
σιάζετο κάπως δύσκολον, 
λόγω τοϋ μεγάλου άριθμοϋ 
τών πλυντηρίων τής μεγα- 
λουπόλεως, πλήν όμως αί 
καταβληθεΐσαι έπίμονοι 
προσπάθειαί μας έστέφθη- 
σαν ύπό έπιτυχίας.

'Ο άριθμός «7R53» ά- 
νήκεν εις πλυντήριον τοϋ 
Κινέζου C. Ling—Sing, ό 

όποιος προθύμως μάς έδωσεν τά άντιστοιχοΰντα εις τον άριθμόν αυτόν στοιχεία 
τοϋ πελ.ατου του. Έπρόκειτο περί τοϋ έξαφανισθέντος Δικηγόρου.

Έπείσθημεν δέ άπολύτως ότι πρόκειται περί αύτοΰ, καθ’ όσον έπί υποκαμίσων 
παραχωρηθέντων ύπό τοϋ άδελφοΰ του προς σύγκρισιν ύπήρχεν ό αυτός άριθμός.

Έ κ τής άνωτέρω περιπτώσεως φρονοΰμεν ότι χρήσιμον θά είναι όπως τά 
άρμόδια γραφεία τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών καταρτίζουν άρχεϊον τοιού- 
των αντικειμένων, ώς οί άριθμοί πλυντηρίων καί πάντα τά συναφή, διά την χρησιμο
ποίησή* των έν εύθέτω χρόνω προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητος άγνώστων άτόμων.

Τό τεμάχιον τοϋ υποκαμίσου τοϋ πνιγέντο;, εις τό όποιον 
διακρίνει κάνει; εύκρινώ; τόν άριθμόν τοΰ πλυντηρίου.



ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
' ΐπ ό  του Προϊσταμένου της Έγκληματολογικής Υπηρεσίας 
τής πόλεως Νυρεμβέργης, κ. Emmeran Daucher. Έ κ τοϋ

--------- Γερμανικού περιοδικού «Krim inalistik», κατά μετάφρασιν----------
δοκίμου Άρχιφύλακος κ. ΑΑΕΞ. ΠΙΣΠΑ

Κατά τάς πρωΐνάς ώρας τής 21 Ιουλίου 1957, εΰρέθη νεκρά εις τήν έν Νυ
ρεμβέργη οικίαν της ή κ. Μαρλό Δ.

'Ο κληθείς ιατρός άφοϋ διεπίστωσεν θάνατον έκ δηλητηριάσεους, διά φωταε
ρίου, είδοποίησεν άμέσως τήν ’Αστυνομίαν.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν άνάκρισιν διεπιστώθησαν τά άκόλουθα : Αί 
συζυγικαί σχέσεις του έν λόγω ζεύγους, δεν ήσαν καθόλου άρμονικαί.

Αί έριδες καί οί διαπληκτισμοί ήσαν εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, ή σύζυγος 
δέ λόγω τοϋ εύθύμου χαρακτήρος της ήρέσκετο εις τάς διασκεδάσεις καί τά γλέντια.

Οΰτω καί κατ’ εκείνην τήν νύκτα, άφοϋ διεσκέδασεν εις διάφορα κέντρα, 
έπέστρεψεν εις τήν οικίαν της τελούσα έν εύθυμία.

Εις παρατηρήσεις τοϋ συζύγου της, άπήντησεν έρεθιστικώς, μέ άποτέλεσμα 
νά προκληθή φιλονικία, ξυλοδαρμός καί άπειλή τοϋ συζύγου δτι θά εγκατάλειψη 
τήν οικίαν μετά τοϋ τέκνου των.

'Η κ. Μαρλό προ τής τοιαύτης άπειλής έπτοήθη καί ήρχισεν νά έκλιπαρή τον 
σύζυγον όπως μή πραγματοποιήση τήν άπειλήν του.

Έπελθούσης σχετικής ήρεμίας τό ζεύγος κατεκλίθη μετά τοϋ τέκνου των.
Περί ώραν 6.15' πρωινήν άφυ- 

πνισθείς ό σύζυγος παρετήρησεν οτι, 
ή κλίνη τής συζύγου του ήτο κενή.

Άναζητήσας ταύτην άνεϋρεν νε- 
κράν εντός τής κουζίνας, έκ δέ των 
κρουνών τής εστίας έξήρχετο φωτα- 
έριον.

Εις τον κληθέντα ιατρόν έδήλω- 
σεν ότι, ή σύζυγός του εΐχεν αύτο- 
κτονήσει λόγω των προηγηθεισών κατ’ 
έκείνην τήν νύκτα έπεισοδίων. Αί κα
ταθέσεις όμως τοϋ συζύγου δεν έκρί- 
θησαν ειλικρινείς ύπό τής ’Αστυνομίας.

'Ως κατέθεσαν οί μάρτυρες ου
δέποτε ήτο δυνατόν ή κ. Μαρλό νά 
προέβαινεν εις τοιοΰτον άπενοημένον 
διάβημα, διότι ήτο ευχαριστημένη άπό 
τήν ζωήν της.

’Αποχαιρετιστήριος επιστολή δεν 
εΰρέθη οΰτε καί ό σύζυγος ώς κατέ- 
θεσεν άνεϋρεν.

Κατά τήν έπισταμένην όμως έκ νέου διερεύνησιν τοϋ τόπου τοϋ άδικήματος, 
μεταξύ άλλων άντικειμένων εΰρέθη έν σημειωματάριον (μπλοκ). Μετά προσεκτικήν 
έξέτασιν εις τήν πρώτην σελίδα παρετηρήθησαν άποτυπώματα έπιστολής.

'Η έγκληματολογική υπηρεσία έπέτυχεν τήν έμφάνισιν ταύτης καί οότω ήτιο- 
λογήθη πλήρως ό παράξενος θάνατος τής κ. Μαρλό.

Ή  έπιστολή έγραφεν τά εξής :

"Η γραφεϊσα έπιστολή μετά τήν έμφάνισιν 
τής κρυπτής γραφής.
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2 0 . . . .  57
’Αγαπητή Βίλμα
σέ παρακαλώ νά πάρης τό παιδί μου, ό άνδρας μου μέ ώθεϊ εις τον θά
νατον δεν άντέχω πιά.

Μαρλδ
'Ο έπιληφθείς ειδικός γραφολόγος, άπεφάνθη ότι την έπιστολήν είχε γράψει 

ή κ. Μαρλό προ του θανάτου της.
Δεν κατέστη όμως δυνατόν νά εύρεθοΰν ίχνη τά όποια νά άφιναν την έντύπωσιν 

ότι ή άποχαιρετιστήριος επιστολή κατεστράφη ύπό τής ιδίας ή άπεστάλη εις τήν 
άδελφήν της Βίλμα.

Έ κ τής έξαφανίσεως ταύτης συνήγετο ώς συμπέρασμα ότι έξηφανίσθη ή επι
στολή σκοπίμως ύπό τοϋ συζύγου, ίνα μή θεωρηθή ούτος ώς ένοχος.

Άφιχθεΐσα έκ τοϋ έξωτερικοϋ ένθα διέμενεν ή άδελφή τής θανούσης, παρου- 
σιάσθη εις τάς άρμοδίας έπί τής ύποθέσεως Άστυνομικάς Άρχάς καί έξέφρασεν 
άμφιβολίας περί τής αυτοκτονίας τής άδελφής της.

Λαβοΰσα όμως γνώσιν τοϋ περιεχομένου τής προς αυτήν άπευθυνομένης 
έπιστολής ήρεν τάς άμφιβολίας της.

Διά τούς έπιληφθέντας τής ύποθέσεως άστυνομικούς ήτο μεγάλη ή ίκανοποί- 
ησις, διότι ή επιτόπιος έπισταμένη έρευνα άπέβη άποτελεσματική καί ουτω έπε- 
τεύχθη ή διαλεύκανσις τοϋ άσυνήθους αύτοΰ κατά τά αίτια θανάτου.

'Η θεωρητική δέ άρχή ότι, έπισταμένη καί λεπτομερής διερεύνησις τοϋ τόπου 
ένός εγκλήματος, μας όδηγεϊ εις τήν διαλεύκανσιν τοϋ άδικήματος διά μίαν άκόμη 
φοράν έπαλήθευσεν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Δεν επιτρέπεται νά χρησιμοποιήτε συνεχώς τά  μεγάλα έκτυφλωτικά 
φώτα καί προβολείς, διότι παρεμποδίζετε τήν πορεία τώ ν αυτοκινήτων, 
πού έρχονται άντίθετα, τά  όποια άλλως τε Θά κάμουν τό ίδιο μέ σάς, 
οπότε γίνεται σύγχυσις, μέ κίνδυνο τρομερών συγκρούσεων. ‘Εκτός 
αύτοΰ, τυφλώνονται καί οί διαβοεται, πράγμα πού δέν είναι εύγενικό

καθόλου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΩΤΑΤΙΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
____________  Άναδημοσίευσις έκ της έφημερίδος ____________

{(’Έθνος». της 30 ’Ιουλίου 1958

Την 26ην ’Ιουλίου έ. έ. τό πρωί, όργανα του Τμήματος Διώξεως Ναρκωτι
κών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας, ύπό τον ’Αστυνόμον κ. Κων/νον

’Εδώ μέσα ό...Κέρβερος της πολυκατοικίας Οΐ γλάστρες, ανάμεσα στις όποιες ό Νικ. 
τής όδοΰ Α γ ίο υ  Μάρκου έκαλλιέργει Καρβούνης είχε καί μερικές μέ φυτά

ινδικήν κάνναβιν. χασίς.

Σπανόν, κατόπιν πληροφοριών, τάς οποίας εΐχον, ότι ό θυρωρός τής έπί τής όδοΰ 
'Αγίου Μάρκου 14 πολυκατοικίας ήσχολεΐτο μέ την πώλησιν ναρκωτικών έπί σειράν 
ετών, χωρίς μέχρι σήμερον νά έχη συλληφθή, 
έπεχείρησαν έ'ρευναν εις τό διαμέρισμά του διά 
νά έξακριβώσουν αν όντως αί πληροφορίαι των 
ήσαν ακριβείς.

Πράγματι, κατόπιν έρεύνης εις τό διαμέρι
σμα τοϋ Νικολάου Καρβούνη, ό όποιος είναι 62 
έτών καί άπό μακροϋ χρόνου θυρωρός εις τήν 
έν λόγω πολυκατοικίαν, άνεΰρον ποσότητα χα
σίς βάρους 31 γραμμαρίων κατειργασμένων καί 
25 γραμμαρίων άκατεργάστου.

Ό  Καρβούνης δεν έφερε καμμίαν άντίστα- 
σιν, οΰτε έπεχείρησε νάδικαιολογηθή, άντιληφθείς . 
ότι τά πειστήρια τοϋ άδικήματός του ήσαν άδι- 
άψευστα. Κατά τήν έρευναν οί άστυνομικοί άνεΰ
ρον κάτω άπό τό στρώμα τοΰ κρεβατιοΰ του 
καί ένα περίστροφον τύπου «Σμίθ» ύπό τά στοι
χεία 109.313 μέ 5 φυσίγγια καί μέσα εις ένα 
συρτάρι μίαν άμφίστομον μάχαιραν, μήκους 
16,5 εκατοστών τοΰ μέτρου, καθώς έπίσης καί 
ένα μικρόν ζυγόν άκριβείας μέ 8 σταθμά άπό 
τοΰ 1-10 δραμίων.

Οί άστυνομικοί έν τή προσπάθεια των νά 
άνακαλύψουν τήν προέλευσιν τοΰ χασίς, τό όποιον έπώλει ό θυρωρός τής έπι τής

Ή  πολυκατοικία τής όδοΰ Α γίου 
Μάρκου, όπου ό έπινοητικός θυρωρός 
έκαλλιέργει τήν ίνδικήν κάνναβιν.



ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΗΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ, 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΟΥΝ

-  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ -

Συχνά μιλούμε γιά την έπίδρασι τής μουσικής στήν ψυχική μας διάθεσι καί 
δλοι μας ποιος λίγο ποιος πολύ βρεθήκαμε κάποτε αιχμαλωτισμένοι άπό τή μαγεία 
των ήχων. Πραγματικά 8μως, είναι άρά γε πάντα εύχάριστοι οί ήχοι ; 'Η φυσική 
μάς μαθαίνει πώς ό ήχος είναι ένα φυσικό φαινόμενο, είναι κραδασμοί του άέρος άλ
λοτε πιο γοργοί, άλλοτε πιο άργοί. "Οσο πιό υψηλός είναι ό ήχος, τόσο πιο γοργοί 
γίνονται οί κραδασμοί του άέρος. Ό  πιό χαμηλός ήχος πού μπορεί ν’ άντιληφθή 
τό αύτί μας κάνει 16 κραδασμούς στο δευτερόλεπτο, ό πιό υψηλός μέσα στο ίδιο χρο
νικό διάστημα δονεί τον άέρα είκοσι χιλιάδες φορές. Λοιπόν αν μάς ύπεχρέωναν 
ν’ άκούσωμε ενα μουσικό κομμάτι πού νά είχε μόνο τέτοιους υψηλούς ήχους, δεν θά 
τό βρίσκαμε καθόλου ωραίο, γιατί οί υψηλοί αύτοί ήχοι πειράζουν τόσο τά νεύρα, 
πού οί περισσότεροι άνθρωποι δύσκολα τούς ύποφέρουν, μερικοί μάλιστα δεν άντέ- 
χουν καθόλου.

Έν τούτοις ενα μουσικό κομμάτι άποτελεΐται άπό υψηλούς καί χαμηλούς 
τόνους, άπό πολύ υψηλούς καί άπό πολύ χαμηλούς. Οί πιό ψηλοί τόνοι σ’ ένα μουσικό 
έργο δεν μάς ενοχλούν, πρώτ’ άπ’ όλα γιατί δεν είναι διαρκείς, έπειτα γιατί 
όταν κατασκευάζονται τά μουσικά όργανα λαμβάνεται κάθε φροντίς, ώστε οί υψηλοί 
τόνοι νά είναι όσο τό δυνατό πιό μαλακοί καί πιό απαλοί. 'Ένα βιολί χωρίς ύψηλούς 
τόνους θά άντηχοΰσε χωρίς ζωή καί χωρίς δύναμι, ό ήχος του θά έχανε τή λάμψι 
του καί την πληρότητά του.

Δοκιμάστε ομοις ν’ άκούσετε ένα πιάνο πού οί τσόχες των σφυριών του είναι 
χαλασμένες. Βάλτε κάποιον νά παίξη στις υψηλές του νότες. ’Έπειτα άπό λίγα λεπτά 
τά νεύρα σας δεν άντέχουν πιά στο σκληρό καί διαπεραστικό αύτόν ήχο, ένώ, οσο 
χαλασμένο καί παληό κι’ αν είναι τό πιάνο, οί μέσοι καί χαμηλοί του ήχοι δεν είναι

οδού 'Αγίου Μάρκου 14 πολυκατοικίας, συνέχισαν τήν έρευναν καί άνήλθον εις τήν 
ταράτσαν τού οικήματος. ’Εκεί εύρέθησαν εμπρός εις μικράν... φυτείαν χασίς. Με
ταξύ των πολλών γλαστρών πού ύπήρχαν εις ένα στενόν τμήμα τής ταράτσας—εις 
τήν οποίαν, σημειωτέον, δέν άνήρχετο σχεδόν κανείς άπό τούς ενοίκους, άφοΰ ό 
Καρβούνης ήτο ό «Κέρβερος» τού κτιρίου—ήσαν καί 3 γλάστραι, εις τάς οποίας ύπήρ- 
χον ήδη άρκετά άνεπτυγμένα δενδρύλλια.

'Ως γνωστόν, τό χασίς ωριμάζει τον Σεπτέμβριον καί τότε γίνεται ή συγκομιδή. 
Ά λλ’ ό Καρβούνης, έπειγόμενος νά συνέχιση τό έπικερδές έμπόριόν του είχε... τρυ
γήσει πολλές γλάστρες ένωρίτερον καί είχεν άφίσει μόνον τρία δενδρύλλια.

'Ο θυρωρός έκοσκίνιζε τό χασίς καί τού είχε ήδη δώσει τήν μορφήν σκόνης 
ή «μπουμπάρι», όπως λέγεται εις τήν γλώσσαν των. ’Επίσης είχε προχωρήσει εις 
τήν επεξεργασίαν άρκετής ποσότητος χασίς καί είχε κατασκευάσει τά γνωστά πλα
κίδια, «τσίκλες».

Οί άστυνομικοί έξερρίζωσαν τά εύρεθέντα εις τήν ταράτσαν δενδρύλλια καί τά 
κατέστρεψαν, κατέσχεσαν δέ τά υπόλοιπα άντικείμενα.

'Ο δράστης άπεστάλη μετά τής σχηματισθείσης δικογραφίας εις τον εισαγγελέα, 
παρά τού οποίου παρεπέμφθη εις τακτικόν άνακριτήν. Έν τώ μεταξύ, ό Καρβούνης 
προεφυλακίσθη καί θά δικασθή διά νά άποκαλυφθούν δλαι αί λεπτομέρειαι τής 
πρωτοτύπου άγροτικής άπασχολήσεώς του μέσα εις ένα τών κεντρικωτέρων εμπορι
κών δρόμων τής πρωτευούσης.
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καί τόσο υπερβολικά δυσάρεστοι. 'Ωστόσο κι’ αύτοί οί γλυκείς καί απαλοί υψηλοί 
ήχοι των μουσικών οργάνων πειράζουν τά νεΰρα. "Ολοι ξέρουμε πόσο νευρικοί καί 
ευαίσθητοι είναι οί μουσικοί, ιδίως εκείνοι πού έργάζονται περισσότερο. ’Αποδίδομε 
τή νευρικότητά τους σέ ύπερβολική κούρασι ή σέ έξαιρετικές ψυχικές διαθέσεις. 
Πολλοί γιατροί όμως έφθασαν στο συμπέρασμα πώς ή νευρικότης καί ή ευαισθησία 
των μουσικών οφείλονται κυρίως στούς υψηλούς ήχους, πού δεν μπορούν φυσικά ν’ 
άποφύγουν, καί πού πειράζουν τά νεΰρα των.

’Αλλά καί στήν καθημερινή ζωή, σέ περιστάσεις καθαρά άντιμουσικές, μπο
ρούμε νά παρατηρήσωμε την επιβλαβή έπίδρασι τών υψηλών ήχων. ’Ανατριχιά
ζουμε σ’ όλο μας το σώμα, όταν άκοϋμε|νά πριονίζουν ξύλα, ν’ άκονίζουν μαχαίρια 
επάνω σέ μέταλλο ή σέ πέ
τρα. Πολλοί δέν άντέχουν 'J
καθόλου σέ τέτοιους ήχους, 
έχουν το συναίσθημα σά νά 
έτρεχε σμήνος άπό μυρμή
γκια σ’ όλο τους το σώμα.
Πρόκειται γιά ήχους πού 
έχουν 18.000 κραδασμούς 
στο δευτερόλεπτο.

Προ άρκετών ετών 
ζοΰσε στο Παρίσι ένας βι
ολιστής, πού έπειτα άπό 
πολλές καί συνεχείς συναυ
λίες είχε γίνει πολύ νευ
ρικός, δέν μπορούσε ν’ ά- 
κούη υψηλούς τόνους, ά- 
κόμη κι’ όταν έπαιζε ό ’ίδιος 
οί υψηλοί τόνοι τού βιολιού 
του, τού προκαλοΰσαν νευ
ρική κρίσι. Τού έδωσαν τήν 
παράδοξη συμβουλή νά γι- 
ατρέψη τήν ύπερβολική του 
αύτή εύαισθησία μέ τό ίδιο 
μέσο : μέ υψηλούς τόνους.
'Ο μουσικός λοιπόν ενοί
κιασε ένα δωμάτιο δίπλα
σ’ ένα άκονιστή κι’ έτσι είχε τήν ευκαιρία ν’ άκούη όλων τών ειδών τούς πιο 
ύψηλούς καί τούς πιο διαπεραστικούς ήχους άπό πολύ κοντά. Τό τί ύπέφερε ό δυσ
τυχισμένος είναι άπερίγραπτο. Μόνο δυο ήμέρες άνθεξε. Τήν τρίτη τρελλάθηκε.

Τέτοιες περιπτώσεις ύπερευαισθησίας είναι φυσικά σπάνιες, δέν πρέπει όμως 
νά παραβλέπωμεν τον κίνδυνο τών δηλητηριωδών πραγματικώς αύτών ήχων, έστω 
κι’ άν νομίζωμε πώς έχομε γερή άκοή καί νεύρα γερά. Μέ τον καιρό δέν θ’ άργήσωμε 
ν’ άντιληφθούμε ότι δέν είμεθα πιά οί ίδιοι άνθρωποι, ότι καί ή άκοή μας καί τά νεύρα 
μας ύπέστησαν τήν βλαβερή αύτή έπίδρασι τών ήχων. "Ολοι μας ξέρουμε πόσο οί 
κάτοικοι τών πόλεων είναι πιο νευρικοί άπ’ τούς κατοίκους τής υπαίθρου καί όλοι 
ξέρουμε πόσες προσπάθειες γίνονται εναντίον τού θορύβου. Έ , λοιπόν, αυτό καθαυτό 
δέν είναι ό θόρυβος συνολικά πού μάς πειράζει, άλλά κυρίως οί υψηλοί τόνοι καί άν 
ήταν δυνατόν νά προβοΰμε στο πείραμα, θά βλέπαμε πώς μιά υψηλή κλΐμαξ στο βιο
λί πού θά τήν άκούγαμε κάμποσες ώρες κάθε μέρα θά έπείραζε τά νεύρα μας πολύ 
περισσότερο παρά όλος ό θόρυβος τών τράμ καί τών αύτοκινήτων, πού περνάει κάτω

Δέν φαντάζεσθε- ίσω ; ιτώζ ή χοντρή αυτή γυάλινη μπου- 
κάλα μπορεί νά σπάση όταν έκτεθή στήν έπίδρασι τών υ

ψηλών τόνων ένόξ βιολιού. Καί όμως έτσι συμβαίνει.
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άπ’ τά παράθυρά μας. Μήπως όλοι μας δεν έχουμε προσέξει πόσο αντιπαθητικοί μάς 
είναι οί άνθρωποι πού μιλούν αψηλά», πόσο συμπαθής μάς είναι μια βαθειά χαμηλή 
ομιλία, πόσο θωπευτικά καί κατευναστικά ένενεργεϊ στήν ακοή μας.

Τήν καταστροφική δύναμι των υψηλών ήχων μπορείτε νά τήν δοκιμάσετε μέ 
το έξης πείραμα: Μια χοντρή γυάλινη μπουκάλα ραγίζει αν παίξετε κοντά της συνε
χώς ψηλές νότες στο βιολί σας. ’Ά ν μάλιστα ή μπουκάλα αυτή είναι τοποθετημένη 
άπάνω σ’ ένα πιάνο, οπότε οί κραδασμοί τών υψηλών ήχων τού βιολιού μεταδίδονται 
καί στις χορδές τού πιάνου, τότε ή μπουκάλα θά σπάση. Το ίδιο πείραμα γίνεται μέ 
ποτήρια.

Τά ζώα πού έχουν πιο οξεία τήν άκοή άπο τον άνθρωπο, ύποφέρουν ακόμα 
περισσότερο άπο τούς ύψηλούς τόνους. Σκύλοι καί γάτοι—γιά νά μιλήσωμε γιά τά

πλησιέστερα ζώα μας — ενώ 
άκούνε εύχαρίστως ή άδιάφορα 
ενα μουσικό κομμάτι, δείχνουν 
μεγάλη νευρικότητα, πού συ- 
Χνά φθάνει σέ παροξυσμό, όταν 
ακούσουν μελωδίες νά παίζον
ται σέ υψηλές νότες. 'Ο σκύ
λος ουρλιάζει μόλις τού παί
ξετε κάτι σέ ψηλές νότες τού 
πιάνου καί μέ κατεβασμένη 
ουρά σπεύδει ν’ άπομακρυνθή 
άπ’ τούς δηλητηριώδεις αύτούς 
ήχους, νά κρυφθή κάπου, όπου 
δέν θά φθάσουν τήν άκοή του. 
Μικρά ζώα όπως σαλίγκαροι, 
βάτραχοι καί ποντίκια, μπο
ρείτε νά τά σκοτώσετε μέ ύ
ψηλούς μουσικούς ήχους.

Στή «φονική» αύτή δύ- 
ναμι τών ήχων στηριζόμενος 
ένας χημικός κατώρθωσε νά 
σκοτώση μικρόβια σήψεως. 
’Έκανε τό έξης πείραμα: Έ - 
γέμισε δυο κουτιά μέ φρέσκο 

κρέας καί τά έκλεισε καί τά δύο έρμητικά. Δίπλα στο ένα κουτί έβαλε κάποιον νά 
παίζη καθημερινώς επί 15' λεπτά μιά μελωδία στις ψηλές νότες τής φυσαρμόνικας, 
ένώ τό άλλο κουτί τό άφισε άπείραχτο σέ μιά γωνιά. ’Έπειτα άπο τρεις ήμέρες τό 
κρέας πού είχε ύποστή τη «μουσική» θεραπεία διετηρεΐτο άκόμα φρέσκο, όπως καί 
τήν πρώτη ήμέρα, ένώ τό άλλο είχε ήδη άρχίσει νά σαπίζη. Οί μουσικοί τόνοι είχαν 
δηλαδή σκοτώσει στο πρώτο τά μικρόβια τής σήψεως.

Ό  Ιπποκράτης έθεράπευε τούς πόνους τών ρευματισμών μέ τή μουσική. 
Μεταχειριζόταν τή μουσική όχι γιά νά έπενεργήση στο θυμικό, στήν ψυχική διάθεσι 
τών άρρώστων του, γιά νά τούς κάνη νά ξεχάσουν τούς πόνους των, άλλά σάν άμεσο 
θεραπευτικό μέσο: Οί κραδασμοί τού άέρος πού προξενούσε ένα μουσικό όργανο παί
ζόμενο κοντά στο πονεμένο μέλος τού άρρώστου έπιδροΰσαν θεραπευτικά άπάνω του. 
Καί σίγουρα τά πειράματα πού διάφοροι φυσικοί καί γιατροί κάνουν σήμερα μέ τή 
μουσική, μεταχειριζόμενοι άνάλογα μέ τις περιστάσεις τούς ύψηλούς ή τούς χαμη
λούς τόνους, άνοίγουν νέους ορίζοντες στήν επιστήμη γενικά.

Οί υψηλοί ήχοι τής φυσαρμόνικας σκοτώνουν τά  μικρό
βια τής σήψεως καί τό κρέας πού βρίσκεται μέσα σ’ αυτό 

τό κουτί διατηρείται άνέπαφο.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

'Υπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. I . ΡΑ· I* ΚΟΥ 
( Συνέχεια εκ τον προηγουμένου και τέλος)

’Αφού έκανα τις απαραίτητες συστάσεις θέλησα νά φύγω μή μπορώντας νά μείνω 
περισσότερο σέ κείνη τήν άποπνικτική άτμόσφαιρα. Περνώντας τό κατώφλι, ακόυσα 
πίσω  μου μια φωνή νά μέ καλή. Γύρισα νά δώ τί’ συμβαίνει.|Κάποιος άπ’ τήν παρέα 
έρχόταν προς τό μέρος μου. Φαινόταν*πολύ|κουρασμένος. ΤόΤπρόσωπό του γεμάτο 
ρυτίδες. Βάδιζε μέ βήμα μεθυσμένου. Φορούσε μιά πολύ^συχαμένηίφορεσιά. Ή  γε- 
ρασμένη πρόωρα φυσιογνωμία, ό ανθρώπινος εκείνος σκελετός, μέ πλησίασε. Τον 
κράτησα σ’ απόσταση γιατί μύριζε ολόκληρος άηδιαστικά. Ζήτησε νά μου μιλήση. 
Δέν μπορούσα νά τού άρνηθώ.

Βγαίνοντας άπό τήν ταβέρνα καί προχωρώντας στο πεζοδρόμιο, μιά στιγμή 
ξαφνικά, γυρίζει καί μέ κυττάζει στά μάτια, σαν κάτι νά θέλη νά θυμηθή. Χαμηλώ
νει τά μάτια του, πιάνει τό κεφάλι του μέ τά χέρια, κάτι σκέπτεται καί ξαφνικα μοΰ 
λέει. Δέν είσαι ό Γιάννης ; Τό σπίτι σου δέν είναι κοντά στο ’Εκκλησάκι τού Ά η - 
Γιώργη ; Κύτταξέ με κύριε άστυφύλαξ καλά, σκάλισε γιά λίγο τις άναμνήσεις σου. 
Θυμήσου γιά λίγο τά σχολικά σου, προσπάθησε νά μέ γνωρίσης. ’Ώ ! δέν μέ γνωρί
ζεις, τόσο λοιπόν έχω άλλάξει ; Κι’ δμως εγώ σέ θυμάμαι πολύ καλά, γιατί κάποτε... 
άλλά τί σημασία έχουν τώρα δλα έκεϊνα. ’Εσύ φορείς αύτή τήν τίμια στολή, έστω καί 
τού άστυφύλακα, εγώ γυρίζω άπό ταβέρνα σέ ταβέρνα, νεκρός-ζωντανός, χωρίς κα
νένα σκοπό, χωρίς κανένα άπ’ τούς δικούς μου. ’Απ’ δλους θέλησα νά. ξεχαστώ, 
μά δέν ξέρω γιατί ; Τούτη τή βραδυά δταν σέ είδα, δέν μπόρεσα νά κρατηθώ. Θέλησα 
νά μιλήσω μέ τον παληό μου φίλο, πού κάποτε προσπάθησα νά τον πνίξω, άχάριστος 
γιά τά όσα μού είχε προσφέρει. Σάν σκυλί, πού ενώ έσύ τό ταΐζεις, αύτό ρίχνεται νά
σέ δαγκώσει. Μά ακόμα δέν μέ θυμάσαι ; Τόσο πιά είσαι άπασχολημένος, πού δλα 
τά παληά θάφτηκαν γιά σένα;».

Δέν μπόρεσα άλλο νά κρατηθώ καί δίνοντας τό χέρι μου, τον σφίγγω άπάνω 
μου, βγάζοντας μιά παράξενη φωνή : Κώστα ; Πού βρίσκεσαι τόσα χρόνια ; Τί 
έκανες ; Χωρίς νά μέ κυττάζη στά μάτια, άρχισε νά μοΰ διηγήται τήν ζωή του μετά 
άπ’ τό χωρισμό μας. Παραλείπω πολλά γιά νά σημειώσω ξεχωριστά τά σπουδαιό
τερα άπ’ δλη του τήν άφήγηση.

« ’Εδώ καί τρία χρόνια έχασα τή Ρένα. Μ’ έγκατέλειψε καί χωρίς νά μού πή 
ούτε μιά λέξη, έφυγε στο εξωτερικό, άφοΰ παντρεύτηκε κάποιο ξένο. Ό  πατέρας 
μου πέθανε άπ’ τήν στεναχώρια του γιά τήν δική μου ζωή. Έμαθα πώς κάπου 
στήν ’Αθήνα εργάζονται ως υπηρέτριες οί άδελφές μου. Τρία χρόνια φοίτησα στο 
Πανεπιστήμιο. "Ολο αύτό τον καιρό ζούσα περίφημα. Ή  Ρένα μ’ άγαποΰσε κ ι’ 
έγώ τή λάτρευα. "Ολα πήγαιναν καλά ώσπου κάποια μέρα... χάθηκε. Κόπηκε ή 
επιχορήγηση μέ πέταξαν άπ’ τό δωμάτιο, γιατί δέν είχα νά πληρώσω. Προσπάθησα 
νά βρώ δουλειά. ’Αδύνατον. Πληγωμένος άπ’ τήν έγκατάλειψη, καί τήν άπονιάτής 
μόνης γυναίκας πού άγάπησα, άρχισα νά πίνω κι’ δλο νά πίνω. Πέταξα τά βιβλία. 
Οί ταβέρνες ήσαν πιά ή μόνη μου παρηγοριά...».

Κι’ ό φίλος μου κάπως άνακουφισμένος συνεχίζει : ««Σέ βρίσκω ύστερα άπό 
τόσα χρόνια. Είσαι άκόμα νέος μέ κουράγιο γιά τή ζωή. ’ Εγώ γέρασα παράκαιρα. 
Νοιώθω τον εαυτό μου νά σβύνη. Κάποτε δέν σ’ άκουσα. Κυνήγησα τ’ άπιαστα
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πουλιά, άκολούθησα μιά σκιά, ένα όνειρό πού έσβυσε τόσο άδοξα. Τυφλωμένος άπό 
την αγάπη δεν σέ πρόσεξα. ’Εκείνη ίσως τώρα γλεντάει πίνοντας κ ι’ αύτή όχι όμως 
κρασί άλλά ούΐσκι. ’Εγώ σέρνουμαι σαν το σκουλήκι.

Κείνη την έποχή έπρεπε να σ’ ακούσω. Τα κύματα μέ συνέτριψαν στο πέλαγος 
της ζωής. 'Η βάρκα καί τά κουπιά μου ήσαν άχυρένια. Τώρα, ναυαγός στήν ξέρα, 
χωρίς καμμιά ελπίδα ζωής. Θέλω νά σου ζητήσω μιά χάρη. Πήγαινε να δής τις ά- 
δελφές μου κ ι’ όταν εύκαιρης πήγαινε τακτικά. Φαντάσου τις σαν δικές σου άδελφές. 
Μή τούς πής όμως πώς μέ είδες. Δέ θέλω, δεν μπορώ νά τις δώ σ’ αύτά τά χάλια 
πού βρίσκομαι. ’Ά ς  μέ συγχωρέσουν γιά το κακό πού τούς έκανα. Μή ζητήσουν 
νά μέ βρουν. Θάναι γιά όλους μας άνώφελο. Δέν μπορεί κανείς νά έλπίζη σ’ ένα άν- 
θρώπινο πτώμα. Γιά μένα ή ζωή τελείωσε.

Χαίρομαι στ’ άλήθεια πού σέ βλέπω σέ τέτοια ευχάριστη θέση καί οίκτείρω

Βγαίνοντας άπό τήυ ταβέρνα καί προχωρώντας ατό πεζοδρόμιο...

ύστερα άπο τόσα χρόνια. Δέ θέλω νά ξέοης ποϋ θά πάω καί τί θά γίνω. Πρέπει νά 
πληρώσω τά όσα έκαμα. Συγχώρεσέ με γιά κείνη την πρόστυχη συμπεριφορά μου. 
’Ήμουνα ένας άχρεΐος, ένας άθλιος πού τότε μέν βρισκόταν στο χείλος του βαράθρου, 
τώρα δέ βρίσκεται στο βάθος του, χωρίς νά μπορή νά βγή άπο κεί μέσα. Ξέχασε 
τά όσα έγιναν.

Θέλω νά ξέρης, πώς άπο τότε πού έμεινα μόνος, πάντα σέ θυμόμουνα. Δέν μέ 
νοιάζει γιά τον εαυτό μου ό,τι κΓ αν έγινε. Πρέπει νά ξέρης όμως πώς την άγαπώ 
άκόμη καί ποτέ δέν πρόκειται νά την ξεχάσω. ’Ά ς μούκανε τή ζωή μαρτύριο, άς 
μ’ έσπρωξε τόσο γρήγορα στον τάφο. Τήν άγαπώ, δέν τήν μισώ γιατί ποτέ μου 
δέν μίσησα κανέναν. Ά ς  είναι τούλάχιστον εκείνη ευτυχισμένη. Ά ν  τύχη κάποτε
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καί τή 8ης, μή της πής πώς μέ είδες. Θέλω νά μέ ξεχάση όλότελα. Θέλω νά ξεχάση 
τό κακό πού μοΰκανε. ’Ίσως δεν έφταιγε αύτή άπόλυτα. ’Εγώ έφταιξα καί πληρώνω 
τώρα. ΤΗταν ένα δνειρο πού πέρασε. Μια οπτασία πού χάθηκε στο διάβα της ζωής μου. 
”Ας είναι δμως. Πάντα τή λάτρευα, την λατρεύω καί θά σβύσω μέ τ ’ δνομά της 
στα χείλη μου. Θέλω νά πεθάνω πιά. Τί νά τήν κάνω μιά τέτοια ζωή. ’Από μιά κτη
νώδη ζωή, καλλίτερα ή λήθη τοΰ θανάτου. Κάποτε ήθελα νά ζήσω, νά χαρώ τή 
ζωή. Τώρα θέλω νά φύγω άπ’ αυτή δσο τό δυνατό γρηγορώτερα. Βαρέθηκα νά ξε- 
νυχτώ στις ταβέρνες καί νά κυλιέμαι σάν τό γουρούνι μέρα μέ τή μέρα στο βούρκο. 
Σάπισαν τά κόκκαλά.μου.Τά σωθικά μου δέν άντέχουν άλλο. Καί, τώρα καλή νύχτα.»

Πριν προλάβω νά τοΰ άνταποδώσω τήν καληνύχτα, χάθηκε μέσα στο βαθύ 
σκοτάδι τής νύχτας σάν κυνηγημένο πουλί.

Θάταν περίπου κοντά τά χαράματα, δταν περπατώντας μέσα στή σκοπιά μου 
συνάντησα τον ’Αξιωματικό Έπιθεωρήσεως. Τοΰ είπα τί μοΰ συνέβη. Εύτυχώς δέν

Σκύβοντας φίλησα τό χώμα...

μέ παρετήρησε γιά τήν άπασχόλ.ησή μου σέ έξωϋπηρεσιακά ζητήματα, άν καί στήν 
πραγματικότητα κάθε μέρα ή ’Αστυνομία άσχολείται μέ κάθε είδους παρόμοια 
δράματα.

’Άρχισε νά ξημερώνη. Στούς δρόμους φάνηκαν κ ι’ δλας οί πρώτοι άγουροξυ- 
πνημένοι πού τρέχουν στις δουλιές τους. ΟΙ πιο πολλοί κοιμούνται ήσυχα στά σπί
τια τους. Ποιος ξέρει δμως καί τί δράματα γράφονται τήν ίδια στιγμή. Είναι τόσο 
παράξενη ή ζωή μας. Κοντά στή χαρά βρίσκεται καί τό κλάμα, ό πόνος καί ή θλίψη.

Αίγες μέρες άργότερα, κάποιο πρωινό, διαβάζοντας τά «ψιλά» τών έφημερί- 
δων, στάθηκα περίλυπος σέ μιά μικρή είδησοΰλα. ’'Ηταν ή άρχή τούτης τής ιστορίας 
μου...

Θάφτηκε σέ κάποιο συνοικιακό νεκροταφείο, χωρίς πομπές καί δόξες. Πήγα 
στον τάφο του κι’ άφισα πάνω σ’ αύτόν λίγα λουλούδια, δείγμα αιώνιας θύμησης 
καί άγάπης. ’Έμπηξα κι’ ένα σταυρό. Σκύβοντας φίλησα τό χώμα πού σκέπασε γιά



6288 I. Ράϊκου—Στις γραμμές τοϋ τραίνου

πάντα τον πιο καλό μου φίλο. Βρήκα τίς άδελφές του, κι’ άπδ τότε τίς νοιώθω σαν 
δικές μου άδελφές.

’Έτσι έσβυσε ή ζωή τοϋ Κώστα Λαζάρου. Πάνω στις γραμμές τοϋ τραίνου 
ζήτησε νά βρή τήν άπολύτρωση. Στις γραμμές τοϋ τραίνου άφισε τήν τελ.ευταία 
πνοή του.

Πστεύω ότι υστέρα άπό τούτη τήν έξιστόρηση, θά μέ δικαιολογήσετε για τα 
όσα στήν άρχή έγραψα. 'II ιστορία αυτή είναι μια άπ’ τίς πολλές πού γράφονται 
καθημερινά, άπ- άνθρώπους πού θέλησαν νά χαροϋν τή ζωή, κυνηγώντας τήν εύτυ- 
χία χωρίς θεμέλια στίς έπιδιώξεις των, χωρίς γέρο σκάφος στο πέλαγος της ζωής.

Αύτο είναι πάντα το τέλος των. ’Άνθρωποι, σωματικά καί ψυχικά ράκη, 
κάποια μέρα σφαλίζουν για πάντα τά μάτα τους, αύτοκτονώντας σ τ ί ς  γ ρ α μ 
μ έ ς  τ ο ϋ  τ ρ α ί ν ο υ .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΛΊ-ΚΟΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ό  πρόωρος χαμός σου
’Αφιερωμένο είς τον λατρευτόν έξαδελφούλη

Χριστάκη Λέρτα
πού τόσο γρήγορα μάς έγχατέλειφε. . .

Μέ το ήλιοβασίλεμα μάς άφισες Χριστάκη 
καί δέν έσυλλογίστηκες τόσο πικρό φαρμάκι, 
πού όλους μάς έπότισε ό πρόωρος χαμός σου!

*

Έ φυγες κ ι’ έγκατέλειψες γονείς, άδέλφια, άγάπη, 
καί όλα σου τά όνειρα έγίνηκαν πιά στάχτη, 
όνειρα πού τά έθαψε ό ποόοιρος χαμός σου!

*

Χριστάκη μας, άξέχαστος θά μείνης στήν καρδιά,
άφοϋ ήσουν ό καλύτερος άπ’ τά καλά παιδιά,
κ ι’ ό πόνος εΐν’ άβάστακτος τοϋ πρόωρου χαμού σου!

*
Χριστάκη μας, άταίριαστα τ’ άνθη τής λεμονιάς
έβιάστηκες καί φόρεσες φεύγοντας άπο μάς,
γ ι’ αύτο κ ι’ είν’ άπίστευτος ό πρόωρος χαμός σου!

*

Σ’ ονειρευτήκαμε γαμπρό νά φεύγης άπ’ το σπίτι 
μά εσύ, έφυγες άθόρυβα σάν το μικρό σπουργίτη 
κι’ άνοιξ’ άγιάτρευτη πληγή ό πρόωρος χαμός σου!

*
Κι’ ήταν ήλιοβασίλεμα σάν έφυγες Χριστάκη, 
τότε πού πρώτη σου φορά μάς πότισες φαρμάκι, 
σκορπώντας μαύρα σύννεφα ό πρόωρος χαμός σου!

ΜΑΙΡΗ



ΕΥΘΥΜΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Μιά πτυχή άπ’ τή ζωή μας
’Έτσι, συμβαίνει, πάντα στις πολύωρες συγκεντρώσεις. Εΐτε φιλικές είναι 

αυτές, εϊτε επαγγελματικές ή γιά νά χαρακτηρίσουμε καλλίτερα τις δεύτερες, 
άναγκαστικές.

Τον χαρακτηρισμό αύτόν τον πήρα άπό τό δικό μας έπάγγελμα, γιατί δια
φέρει βασικά ώς προς τό σκοπό καί τον τρόπο λειτουργίας, άπό τ ’ άλλα έπαγγέλματα.

"Οπως οί στρατιώτες, κατά τίς ώρες της άναπαύσεως μέσα στο στρατώνα 
καταπιάνονται μέ χίλια δύο θέματα, γιά νά κυλάη ή ούρα εύχάριστα, έτσι κι’ εμείς, 
κατά τίς πολύωρες συγκεντρώσεις μας, στις έπιφυλακές, άρχίζουμε μακρά καί ποι
κίλη συζήτηση. Θίγονται θέματα πάσης φύσεως.

Σέ μιά τέτοια άναγκαστική συγκέντρωση, ετυχε νά βρεθώ προχθές καί ν’ 
ακούσω μία συζήτηση γύρω άπό τό τί συναντάμε έξω, όταν έκτελοΰμε τό 4ωοο. Μέ 
τή διαφορά ότι τό περιεχόμενο τής συζητήσεως, δέν άφοροϋσε παραβάσεις, άσυμόρ- 
φωτους καί ύποτρόπους πολίτες, άθλους (φανταστικούς πολλές φορές) συναδέλφων 
γύρο:> άπό τό έπάγγελμα, πού οί ίδιοι άφηγοΰνται, παράπονα γιά σημειώματα, πού 
πάντα άδικα πέρνουμε, καί τά τοιαϋτα, ούτε τέλος φιλοσοφική άξιολόγηση τοΰ έργου 
πού έπιτελοϋμε, γιατί αν καί λίγο ή πολύ όλοι έχουμε συνείδηση της ίερότητος τοΰ 
λειτουργήματος μας, οί γνώσεις μας καί ή κοινή μας νοοτροπία, δέν μάς τό έπιτρέ- 
πουν. "Αν κανένας, παρά ταΰτα, άποτολμοϋσε τό άντίθετο, αύτό θά έθεωρεΐτο υπερ
πολυτέλεια στή συζήτηση της ώρας αυτής, χωρίς νά περιφρονοΰμε καί τον κίνδυνο 
νά ξεχάση αύτός τό πραγματικό του όνομα, άπό τήν πληθώρα τών κοσμητικών επι
θέτων πού θά τον περιέβαλαν καί δέν θά τοΰ ήσαν καθόλου ευχάριστα.

Ή  συζήτηση περιεστράφη γύρω άπό τά παράξενα πού έχει συναντήσει κα
θένας μας κατά τή διάρκεια τής υπηρεσίας του.

Νά σάς πώ, πώς εμένα μοΰ κίνησε τό ενδιαφέρον, γιατί ακόυσα πολλά πού δέν 
είχα συναντήσει κατά τήν έπαγγελματική σταδιοδρομία, άν καί δέν υστερώ κι’ εγώ 
σέ τέτοια τυχερά άπό τούς άλλους.

Τή συζήτηση άνοιξε ένας συνάδελφος.
Βοέ παιδιά τί νά σάς π ώ ! "Ολα τά παράξενα τά είδα, μά τοΰτο ποτέ !
Είδα πού λέτε, ένα σοβαρό καί άξιοπρεπέστατο κύριο, κομψότατα ντυμένο, μέ 

άρκετό τουπέ στο περπάτημά του καί μέ φερσίματα γενικά, πού δείχνανε πώς ήταν 
γόνος εξαιρετικής οικογένειας καί μέ άρκετό παρά στήν τσέπη, νά στρέφη προς 
τό μέρος μου καί νά μοΰ λέη :

Βλέπετε κ. άστυφύλακα αύτό είναι τό πιο άγαπημένο μου «παιδί». Μά δέν 
έχετε ιδέα, πόσο υπάκουο είναι καί πόσο άγαπά «τον πατερούλη του».

Γούρλωσαν τά μάτια μου κι’ έμεινα μ’ άνοιχτό τό στόμα.
Ναι κύριε, μοΰ λέει, γιατί κάνετε έτσι, σάς φαίνεται παράξενο ;
Άφοΰ βρήκα ξανά τον εαυτό μου, άπεφάσισα νά τοΰ άπαντήσω, μέ όση λε

πτότητα άρμοζε στήν άξιοπρέπειά του, ώστε νά μήν προσβάλω τό άντικείμενο τών 
έγκωμίων ·του.

Καθόλου κύριέ μου... Μά ήθελα νά πώ τό άλλο. Δέν είναι εγκληματικό ένα 
τόσο καλό παιδί, νά τό σέρνετε στούς δρόμους δεμένο μέ τήν άλυσσο άπό τό λαιμό ;

Κι’ αύτός ό δυστυχισμένος «πατέρας» πού γνώρισε τόση άδιαφορία καί ειρω
νεία στή ζωή του, άπ’ όλους τούς άλλους κακούς άνθρώπους καί περίμενε κατανόηση 
άπ’ τά όργανα τής τάξεως, πού βρίσκει λιμάνι κάθε καταδιωγμένος, περιφρονημένος 
καί άδικημένος άπό τούς άνθρώπους, άπελπισμένος πιά κι’ άπό τή δική μου άπάντηση, 
έφυγε σέρνοντας άπό τήν άλυσσο τό «άγαπημένο του παιδί», άφοΰ μέ πικρία στά 
χείλη του καί έκδηλο θυμό μοΰ είπε :

Π αρακαλώ κύριε, νά μήν είρωνεύεσθε.
Άφοΰ τον κύτταξα γιά λίγο καθώς έφευγε, σκέφτηκα, τί έφταιγε σ’ όλα αυτά 

τό άμοιρο ζώο.
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Ζώο ; Τί θέλετε νά πητε μ’ αύτό;
«Τό άγαπημένο του παιδί» ήταν ένας καλοθρεμένος γάτος.
Γάτος !
Μάλιστα κύριοι, γάτος. Τόσο τον άγαποΰσε ώστε κάθε μία ώρα μ’ αύτό τον 

τρόπο πού σας είπα, τον έβγαζε βόλτα, για νά μην πλήττει.
Τώρα πώς ήταν «παιδί του» ό γάτος-όπως έλεγε-δέν μπόρεσα νά καταλάβω...

*
Μετά άπ’ αυτόν έλαβαν πολλοί τό λόγο. 'Ένας προϊστάμενος μάς είπε γιά μιά 

γεροντοκόρη πού ήθελε νά ύποβάλη μήνυση, γιατί λέει, μιά άσυνείδητη κυρία γει- 
τόνισά της τής έβρισε ολόκληρη την οικογένεια. "Οταν τή ρώτησε, πόσα μέλη είναι 
η οίκογένειά της άπάντησε : ’Απαρτίζεται άπ’ αυτή καί δέκα πέντε γάτες. Είναι 
τόσο χαριτωμένες, πού τις έχει σάν παιδιά της. Καί ή κυρία αύτή τής είπε 
«νά πέση κακός ψόφος στις ψωρόγατές της, πού δεν άφίνουν άνθρωπο νά ήσυχάση 
μέ τά νιαουρίσματα όλη τή νύχτα στά κεραμίδια» αύτό έγινε πέρυσι τον ’Ιανουάριο— 
ένώ είναι τόσο ήσυχες γατούλες.

Στο τέλος έφυγε καταγανακτισμένη, γιατί δεν ηύρε δικαιοσύνη.
** *

Μετά άπ’ αύτό, είπα κι’ έγώ τό δικό μου :
Μιά μέρα, γιά νάμαι ακριβέστερος, κατά τις 26-27 τού περασμένου μηνός, 

ένώ κατέβαινα έν υπηρεσία τήν οδόν Δημοκρίτου, άκούιυ μέσα σ’ ένα διόροφο θρή
νους καί όδυρμούς. Πλησιάζω νά δώ τί συμβαίνει, κι’ άκούω μιά λεπτή καί διαπερα
στική γυναικεία φωνή νά φωνάζη : «κορούλα μου τί σούκαμαν οί κακούργοι, σέ σκό
τωσαν» καί παρόμοια, ένώ άλλες φωνές σέ δικό τους τόνο ή κάθε μία, άπαρτίζανε 
όλες μαζί μιά παράξενη συναυλία.

'Η άλήθεια είναι πώς στήν άρχή τά χρειάστηκα, πού λέμε.
’Έθεσα άμέσως σέ κίνηση τό άστυνομικό μου δαιμόνιο.
Κάτι τό σοβαρό είπα θά συμβαίνει. ’Έγκλημα ή αύτοκτονία.
Καθώς ήταν ανοικτή ή πόρτα, ίσως γιά νά μπορή έλεύθερα ό κόσμος νά μπαίνη 

μέσα καί νά τις συλληπήται, άνεβαίνω κι’ έγώ νά δώ τί συμβαίνει. Καί προς Θεού τί 
είδα λέτε: πέντε ξεραγκιανές καί άρκετά προεστές δεσποινίδες, στά κατάμαυρα 
ντυμένες, νά κλαΐνε γοερά γύρω άπο ένα φέρετρο φτιαγμένο, όπως φαινότανε, κατό
πιν ειδικής παραγγελίας, τοποθετημένο πάνω σέ δύο καρέκλες. Πίταν κατάφορτο 
άπό μεγάλες άσπρες λαμπάδες μέ άσπρες κορδέλλες, σκεπασμένο μ’ ένα ολομέταξο 
πανί. Είχε μήκος περίπου πενήντα πόντους. ’Επάνω είχαν τοποθετήσει ένα μικρό 
εικόνισμα.

Πλησιάζω καί χωρίς νά τις ρωτήσω, γιατί είχα μιά προαίσθηση ότι κάτι κω
μικοτραγικό θάβλεπα, σηκώνω σικά-σιγά τό άσπρο πανί.

Κα.ί ώ, μά τον Δία, τί βλέπω λέτε ; Μιά χαριτωμένη σκυλίτσα, νυφούλα ντυ
μένη, μ’ ένα άσπρο στεφάνι στο κεφαλάκι της, νά έχη άποδημήση εις Κύριον.

Τήν στιγμή έκείνη σηκώνουν τό κεφάλι οί βαρυπενθοΰσες παρθένες καί μέ 
βλέπουν. Ό  νόμος, πού ζητούσαν, μπροστά τους...

—Τήν είχαν φαρμακώσει οί γείτονες, γιατί όπως μοΰ είπαν οί ίδιοι άργότερα, 
είχαν άπαυδήσει. Μόλις ευρισκε πόρτα άνοιχτή τά μεσημέρια, πού κοιμόντανε, 
δέν τούς άφινε κάλτσα γιά κάλτσα πουθενά.

Καταλαβαίνετε τί έγινε καί τί τράβηξα νά. τις παρηγορήσω.
Στο τέλος κατώρθωσα νά φύγω, αφού τούς ύποσχέθηκα πώς θά κινητοποιη

θούν τά καλλίτερα λαγωνικά τής ασφαλείας, προς σύλληψη καί τιμωρία τών άπεχθών 
δολοφόνων.

’Έτσι μ’ αύτή τήν ώραία συζήτηση πέρασε κι’ αύτό τό άπογευματινο τής 
έπιφυλακής. Καί λέω στο τέλος μέσα μου.

«"Οσο γερνά ό άνθρωπος, τόσο μαθαίνει...». Δ.Ι.Μ. 
Ά στνφνλνξ
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'Ύπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Μέ τά χέρια στις τσέπες, τρώγοντας γλυκά χωρίς σχεδόν διακοπή, καί κτυ- 
πώντας άνυπόμονα, κάθε τόσο καί λιγάζι στο χώμα πότε τό ένα καί πότε τό άλλο 
πόδι του, το άγόρι δεχότανε την καλή μπόρα, πού τόσο τοϋ έλειπε τις άλλες μέρες ! ! ! . . .  
Ήταν ένας οικογενειακός κεραυνός, τοϋ οποίου ή βροντή δεν τό τρόμαζε... ’Ίσα-ίσα 
πόση χαρά ένοιωθε σάν βρισκόταν άνάμεσα στους άλλους συνομηλίκους τοϋ σπιτιού 
του, τον άδελφό, τον ξάδελφο, τον φ ίλ ο !!!... ’Έκλεινε τό μάτι στον Ντεντέ, τον 
Λουλού ή τον Πιερρώ, τον μικρότερο δηλαδή άδερφό του, πού εΐχεν έρθει γιά νά τον 
κυνηγήση, νά τον πιάση, νά τον πειράξη, νά παίξη μαζί του μέσα στον μεγάλο κήπο 
τοϋ Τερνεραί... Κι’ ή εύκαιρία αύτή δινόταν όταν έφτανε ή συζήτηση στήν συνηθι
σμένη φράση: «Καλά τά λέει ό πατέρας σου...». Τότες τό παιδί, κουρασμένο άπ’ τις 
άτέλειωτες συμβουλές, τοσκαγε επί τέλους, παρασύροντας μαζί του τούς άλλους 
μικρούς...

’Έτσι άπόμεναν μόνοι οί μεγάλοι... Τότες έβρισκαν τον καιρό οί μητέρες νά 
σκεφτοΰν : «Μήπως είναι δυστυχισμένο, πού δεν βίσκεται κοντά μας;...». Τά ίδια 
λόγια κι’ έδώ, καί στο αυτοκίνητο πού έρχόντουσταν, καί στο βαγόνι τοϋ γυρισμού...

...Κάτω άπό ένα δέντρο, πράσινο άκόμα, παρέσυρε ό Βελοϋδος τήν Όντέτ, 
τήν άδελφή τοϋ φίλου του... Αύτό τό πρωινό έκείνη είχε κατσαρώσει κάπως ύπερ
βολικά τά μαλλιά της, κι’ αυτός εΐχεν άρωματίσει κάπως περισσότερο τά καστανά, 
βελούδινα μαλλιά του, μέ τό άρωμα τοϋ Άλλέν Ρομπέρ, πού τό είχε «βουτήξει» 
κατά τήν ώρα της λειτουργίας...

’Ένοιωθε όμως τόση συγκίνηση δίπλα της πού δεν ήξερε τί νά πή... Δοκίμασε 
ύστερα νά παίξη τό σκοπό «της μικρής τρέλλας» στήν φυσαρμόνικά του, άλλά καί 
πάλι δέν τά κατάφερνε...

« ’Άσε με νά δοκιμάσω κι’ έγώ» τον παρεκάλεσε ή Όντέτ... Καί τότε ή εύτυ- 
χία του έγινε άπέραντη. Τά χείλη της άκουμποϋσαν πάνω στή φυρσαρμόνικά του ! ! ! . . .  
Μεγάλη στιγμή γ ι’ αύτόν ! ! ! . . .

"Ολη τήν εβδομάδα ό Βελοϋδος, μέ κλειστά τά μάτια, θά φίλα τήν φυσαρμόνικα 
καί θά αισθάνεται στά ούλα του τήν γλύκα τής δροσερής αναπνοής της.. "Ολην τήν 
έβδομάδα ό ευτυχισμένος Βελοϋδος θά ζήση μέ τήν μυρουδιά της... Θά νοιώση 
επί τέλους τήν τρελλή εύτυχία τοϋ έρ ω τα !!!...

...Ά πό πολύ πρωί ό Σελεστέν, πού τον φωνάζουν: «Δέσμιο ’Αερόστατο» 
συμβουλεύεται τό ρολύϊ του, κάθε τέταρτο τής όύρας, άναστενάζοντας... τήν ΐδια 
χειρονομία επαναλαμβάνει συνεχώς μέχρις δτου φτάνει στο Τερνεραί ό δίδυμος 
άδερφός του... Τί δμορφη στιγμή καί διά τούς δυό! ! ! . . .

...Τώρα περπατούν άδιάκοπα μέσα στούς δρομίσκους τοϋ κήπου, μέ τό ’ίδιο
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βήμα, σιωπηλοί, δμοιοι καί απαράλλακτοι, σαν ένα ζευγάρι βώδια... Αύριον, καθένας 
θά ξαναγυρνούσε στη δική του ζωή, πού ήταν πένθιμη καί άδειανή άπό τότε πού 
τούς χώρισαν...

Για νά έχουν όμως καί πάλι, στη μέση της έβδομάδος, μιαν επικοινωνία, 
εφευρίσκουν ένα περίεργο τρόπο... Παίρνει ό επισκέπτης άδερφός μαζί του ένα 
περιστέρι, καί τό κρύβει μέσα σ’ ένα κιβωτιάκι, τήν μοναδική του άποσκευή... 
’Έχουν συμφωνήσει νά τό έλευθερώση τήν Τετάρτη, ώστε πετώντας άπ’ τό χωριό 
στο Τερνεραί, νά φέρη τό χαιρετισμό, τα χάδια, τήν άγάπη ένός άπομονωμένου 
μεγάλου άγοριοϋ σ’ ένα· μεγάλο άπαρηγόρητο παιδί...

...Κι’ ή Κυριακή κυλά... Είναι μια βασανιστική μέρα για τούς διαφόρους 
’Αρχηγούς...

’Αφού ολη τήν έβδομάδα άντιμετώπησαν σοβαρά τά παιδιά, πρέπει ν’ άντι- 
μετωπίσουν τώρα καί τούς γονείς πού παιδιαρίζουν... Πρέπει άκόμα, περισσότερο 
άπό κάθε άλλη φορά, νά γίνουν πατέρας καί μητέρα των παιδιών πού δεν είχαν 
επισκέψεις...

Σάν τις μυΐγες του ’Οκτωβρίου, αυτά στριφογυρίζουν γύρω άπ’ τούς ’Αρχη
γούς, κολλούν σέ καθένα άπ’ αυτούς, κάνουν άνόητες έρωτήσεις. Μιά κακή συμπε
ριφορά τού ’Αρχηγού ή ή άρνησή του νά προσέξη τό παιδί, μπορεί νά προκαλέση 
κρίση άπελπισίας. ·

...'Ο ’Αρχηγός Ρομπέρ, μέ μεγάλες χειρονομίες, κάνει μάθημα γιά τ ’ άπρο- 
σάρμοστα παιδιά, σέ μιά χοντρή μητέρα, πού τον άκούει μέ τό στόμα ορθάνοιχτο... 
Μά ό Μπουφαλό πού περνά άπό ’κεΐ τον τραβά άπ’ τό σακκάκι, ψιθυρίζοντας :

—«Γιά μάς βέβαια είναι τό πρόβλημα των άπροσαρμόστων παιδιών,—μονάχα 
γιά μάς—Γι’ αυτήν είναι τά παιδιά της... τό καταλαβαίνεις;;;». "Ομως τον καλούν 
ξαφνικά άπ’ τό μέρος τού κτιρίου No 2...

«Τί είναι πάλι;...» .
■—«Νά ό Κολόμπο ! ! ! . . .  ΠΙρθε ό πατρυιός του νά τον έπισκεφθή, καί τό 

παιδί, μόλις τον διέκρινε άπό μακρυά, σκαρφάλωσε έπάνω σ’ ένα δέντρο...».
'Ο Μπουφαλό δέν χάνει καιρό καί σκαρφαλώνει κι’ αύτός έπάνω στο δέντρο... 

Μά ό μικρός νέγρος άνεβαίνει πιό ψηλά...
Ό  Μπουφαλό καταϊδρωμένος, τόν διακρίνει μέ φόβο, νά τρέμη πάνω στο 

ψηλότερο κλαδί τού δέντρου, ένώ συγχρόνως τόν άκούει νά φωνάζη :
—«Δέν τέλω νά τό δώ ! Αέ τέλω νά τό δώ !»  Μά ό Μπουφαλό τού άπαντά 

ήσυχα :
—«Σύμφωνοι. Δέν θέλεις νά τόν δής αυτόν... ’Αλλά εμένα; Ούτε, εμένα δέν 

θέλεις νά δής;...».
Είναι χαριτωμένος έτοΰτος ό εναέριος διάλογος. Κι’ είναι άκόμα τόσο ευχά

ριστο νά μπορέση ό μεγάλος νά κατεβάση άπ’ τό δέντρο αύτό τό φτωχό κυνήγι, 
γκρίζο άπό τό κρύο καί άπό τό φόβο προς ένα μεθυσμένο προστάτη, τόν κακό πα- 
τρυιό του! ! ! . . .

Γιά μιά στιγμή ό Μπουφαλό σκέφτεται νά κατέβη καί πάλιν καί νά πή σ’ 
αύτόν τόν τύπο : «Φύγετε άμέσως άπ’ τό στρατόπεδο, γιατί άλλοιώς θά σάς σπάσω 
τά μούτρα !!!...» .

"Ομως ό άλλος κρατούσε στο χέρι του ένα γράμμα άπ’ τήν μητέρα τού Κο
λόμπο... Κι’ έστω κ ι’ αν αύτή ήταν μιά πόρνη, τό γράμμα ήταν ιερό... Μέ τήν αιτιο
λογία τού γράμματος κατάφερε ό Μπουφαλλό νά κατεβάση τόν μικρό νέγρο άπ’ τό 
δέντρο... "Υστερα τό παιδί συγκατετέθη νά σφίξη αυτό τό χέρι, πού τόσο συχνά 
κτυποΰσε τή μάννα του, μά πού όμως τώρα έφερνε ένα γράμμα άπ’ αύτήν...

..."Ενας μεγαλόσωμος, θαρραλέος, νεαρός έπήγαινε άπό ’Αρχηγό σέ ’Αρ
χηγό, νά συστηθή...
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•—«Μέ θυμάστε, ’Αρχηγέ Μάρσελ...».
—«’Ώ ! πώς... Καί βέβαια σέ θυμάμαι... Τί γίνεσαι; "Ηρθες νά μας δής ;».
—«Μάλιστα... Μά, πώς νά σάς τό ποί;.. Μοϋ συμβαίνει κάτι... ’Έχω μιάν 

άνάγκη... μια σπουδαία άνάγκη... Μοϋ δανείζετε 500 φράγκα ;».
Αυτή ή σκηνή έπανελαμβάνετο συχνά καί κάθε ’Αρχηγός μέ εύχαρίστηση του 

δάνειζε τά 500 φράγκα... Κι’ δχι μόνον αυτό, μά καί έστενοχωροϋντο οί ’Αρχηγοί 
πού δέν μπορούσαν νά τον συντρέξουν άποτελεσματικώτερα.

Κι’ ό νεαρός συνέχιζε τον γύρο τών ’Αρχηγών... Ούτε κι’ ό « ’Άσπρο Δόντι» 
δέν τοϋ ξέφυγε...

...Μιά σκηνή αύτή άνάμεσα σέ τόσες άλλες, πού κάθε Κυριακή έπαναλαμβά- 
νονται καί δίνουν ζωή καί ξεχωριστή κίνηση στο Τερνεραί...

Ξεχωριστά ετούτη τήν Κυριακή ένα σωρό παληοί μαθηταί, άπό κάθε γωνιά 
τής Γαλλίας έχουν πολιορκήσει τούς ’Αρχηγούς, καί οί ερωτήσεις πέφτουν βροχή:

«...Κυττάξτε ’Αρχηγέ αύτή τή φωτογραφία τής άρραβωνιαστικιάς μου... 
Καλή δέν είναι ;..».

—«Κυττάξτε το τελευταίο Δελτίο Πληρωμής μου...».
—« Ά χ ! ’Αρχηγέ, πόσο είμαι ευτυχής!!!..» .
—« ’Αρχηγέ, θυμάστε τήν ήμέρα πού μέ ξυλοφορτώσατε ; Μοϋ κακοφάνηκε 

τότες... "Ομως πόσες φορές τήν ήμέρα λαχταρώ νά ήμουνα έδώ! ! ! » .
—«"Εχω νέα άπ’ τή Λετούρ, Αρχηγέ... Είναι στήν ’Ινδοκίνα. Περνάει πολύ 

καλά...».
■—«Πέστε μου, ’Αρχηγέ...».
—«Κυττάχτε, ’Αρχηγέ ;...».
—« ’Ακούστε, ’Αρχηγέ...».
Κι’ ή Μάμμυ έπρεπε νά σηκώνεται στις μύτες τών ποδιών της, γιά νά φιλήση 

στο μέτωπο τά άγαπημένα της παιδιά, πού τώρα έχουν γίνει όλάκαιροι άνδρες. 
Νά ό μικρός Πιερύ... ’Έφτασε κάποτε σχεδόν βρέφος έδώ μέσα... έδώ μεγάλωσε... 
έπαιζε... έμαθε... έζησε... Τώρα είναι ένας όμορφος νεαρός πού χαίρεσαι νά τοϋ κου- 
βεντιάζης... Πόσο γρήγορα περνούν τά χρόνια ! ! !  Οί παληοί έχουν πλημμυρίσει τον 
κάθε χώρο τού Τερνεραί... ’Έχουν ξεχυθή σ’ ένα σωρό παληά κι’ άγαπημένα τους 
μέρη, πού έχουν συνδεθή στενά μέ μεγάλες στιγμές τής παιδικής ζωής τους...

Στον λαχανόκηπο, στον κοιτώνα, στά. έργαστήρια... Κυττάζουν μέ κάποια νο
σταλγία... Μερικοί άναστενάζουν... "Ολοι τους θυμούνται... Κι’ άρχίζουν τις διηγή
σεις στούς καινούργιους :

—«Ξέρετε λοιπόν στήν δική μας περίοδο τότες...». Πιο ’κεΐ ό γέρο-κηπουρός 
ήταν περικυκλωμένος άπό ένα σωρό μεγάλα παιδιά...

—«Λοιπόν Κλεμανσώ; Έδώ άκόμα ;..».
Κι’ ό Κλεμανσώ έβρισκε τήν εύκαιρία νά περηφανεύεται γιά τή δουλειά του, 

χωρίς νά παραπονιέται γιά τούς κόπους του, ενώ δεχότανε τσιγάρα καί κτυποΰσε 
στή πλάτη τά μεγάλα αυτά άγόρια πού έξασκοΰσαν έπάνω του μιά νοσταλγική επι
βολή...

Ά ς  γυρίσουμε δμως καί τήν άλλη δψη τού νομίσματος, γιά νά παρακολουθή
σουμε μιά άλλη εικόνα βουβή ετούτη, σιωπηλή, άγέλαστη... Μιά παρένθεση σιωπής 
γεμάτη παράπονα πού άφίνουν πάντα στις παιδικές ψυχές ήθικά τραύματα άνοιχτά 
γιά πολλά χρόνια.

( Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

METΑΒΟΛΑ! ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί : 'Τπαστυνόμος Α' τάξεως κ. 

Φούντας Χριστόφορος και άστυφύλαξ Λουκόπουλος Κωνσταντίνος.
*i|c ^

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική και υ

λική αμοιβή εις τούς άστυφύλακας Σπίνον Δημήτριον, Μητροπάρτσον Κωνσταντί
νον καί Ποταμιάν ’Αλέξανδρον, διότι παρακολουθήσαντες επί σειράν ήμερων καί 
έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί πρωτοβουλίας, πολύ δέ πέραν των κεκανο- 
νισμένων ωρών, έπέτυχον τήν άποκάλυψιν καί τελικώς τήν σύλληψιν σπείρας λαθρε
μπόρων ναρκωτικών καί κατάσχεσιν σημαντικής ποσότητος ινδικής καννάβεως 
(χασίς).

Διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς : ’Αστυνόμον Β' 
κ. Σπανόν Κωνσταντίνον, Ύπαστυνόμον Α' κ.κ. Μαρίνον Διονύσιον καί Παπαγιαν- 
νόπουλον Χαράλαμπον, άρχιφύλακα Σμύρνήν ’Αθανάσιον καί άστυφύλακας: Παπα- 
σημακόπουλον Δ. καί Μαραβελάκην ’Εμμανουήλ, διότι ό μέν πρώτος ώς προϊστά
μενος όμάδος διώξεως λαθρεμπορίου ναρκωτικών, οί δέ λοιποί έν τώ κύκλω τής 
άρμοδιότητός των συνέβαλον άποτελεσματικώς εις τήν παρακολούθησιν καί σύλληψιν 
τής ώς άνω σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών.

*
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθι

κή καί υλική άμοιβή εις τούς άστυφύλακας: Λάμπρον Άριστείδην καί Κολλιόπουλον 
Ίωάννην, διότι οδτοι έργασθέντες μετ’ έπιμονής, εξαιρετικού ενδιαφέροντος καί πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας έπέτυχον τήν σύλληψιν τοϋ επικινδύνου 
κακοποιού Κυριακοπούλου ’Εμμανουήλ ή Άρσέν Λουπέν, όμολογήσαντος τάς ύπ’ 
αύτοΰ διαπραχθείσας δέκα έπτά (17·) κλοπάς.

Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς : 1) ’Αστυνόμον 
Α' κ. Θάνον Παναγιώτην, διότι ώς προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Διώξεως Διαρρη
κτών χειρισθείς τήν όλην ύπόθεσιν έπιδεξίως καί μεθοδικώς έπέτυχε τήν σύλληψιν 
τοϋ δράστου, κατάσχεσιν καί άπόδοσιν τοϋ πλείστου μέρους τών κλοπιμαίων εις 
τούς δικαιούχους. 2) Ύπαστυνόμον Α' κ. Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, διότι χειρι- 
σθείς τήν προανάκρισιν λίαν έπιδεξίως καί μεθοδικώς, άπέσπασε άπό τον άνωτέρω 
συλληφθέντα δράστην τήν ομολογίαν τών διαπραχθεισών ύπ’ αύτοΰ κλοπών καί 3) 
Ύπαρχιφύλακα Βουτσιναν Ευάγγελον καί άστυφύλακα Χατζησίμου Εύάγγελον, 
διότι οδτοι παρέσχον πληροφορίας περί τών κινήσεων τοϋ ώς άνω κακοποιού, τά μέ
γιστα συμβαλλόντων εις τήν σύλληψιν τούτου.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων εξακολουθεί νά γοητεύη, νά συγκινή, 
νά τέρπη καί νά διδάσκη τις χιλιάδες τών φίλων της, άποκτώντας ολοένα καινούργιους 
θαυμαστάς.

’Έτσι ή μιά ραδιοφωνική άστυνομική επιτυχία διαδέχεται τήν άλλη.



—Μέ σκίτσα, άπ’ την καθημερινή ζωή καί διδάγματα άπ’ τήν άστυνομική 
πείρα, καί μέ δμορφη ρομαντική μουσική υπόκρουση, τό πρόγραμμα της 27/8/58, 
άπετέλεσε ένα επιτυχημένο καί διδακτικό πρόγραμμα πού ενθουσίασε. Στήν εκπομπή 
αυτή μετεδόθηκαν διάφορα τραγούδια, παληά καί νέα, κατ’ έκλογήν των άκροατών, 
καθώς καί δημοτικοί σκοποί.

*<—Τό πρόγραμμα της 3/9/58 ήταν ολόκληρο άφιερωμένο στους μικρούς μα- 
θητάς, μέ περιγραφικές εικόνες άπ’ τή μαθητική ζωή καί διάφορα διδακτικά συν
θήματα, γύρω άπ’ τούς κινδύνους πού άπειλοϋν τήν παιδική ηλικία. Ύπογραμμί- 
στηκεν ιδιαιτέρως ή άγάπη προς τήν Πατρίδα, τήν Θρησκεία, τήν Οικογένεια καί τό 
Σχολείο, καί μετεδόθησαν ποικίλα Ελληνικά τραγούδια.

*
—'Η εκπομπή της 10/9/58, ήταν άφιερωμένη στήν παληά ’Αθήνα, μέ νοσταλ- 

γικά περιγραφικά σκίτσα άπ’ τή ζωή της καί μέ παληές έπιτυχίες καί καντάδες. Τό 
πρόγραμμα αύτό συγκίνησε καί ενθουσίασε ξεχωριστά.

*
—Στό Φθινόπωρο ήταν άφιερωμένο τό πρόγραμμα της 17/9/58, μέ ρωμαντικά 

μοτίβα άπ’ τή φύση καί λογοτεχνική πρόζα γύρω άπό τά φθινοπωρινά ήθη καί έθιμα. 
Στήν εκπομπή αυτή μετεδόθησαν καθοδηγητικές υποδείξεις πρός τό κοινό, πάνω σέ 
θέματα γενικωτέρου κοινωνικού ένδιαφέροντος, άνεπτύχθησαν Άστυνομικαί Διατά
ξεις καί μετεδόθησαν Ελληνικά καί ξένα τραγούδια γιά κάθε γούστο.

(Κείμενα, επιμέλεια, κλπ. 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυ
νομικής Σχολής. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπϋρος Πηλός).

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Δημ. Στρατίκην ’Αστυφύλακα. Τό ποίημά σας : « ’Απολογία Άστυφύλα- 
κος» είναι επιτυχημένο ώς έμπνευσις καί περιέχει διδακτικές έννοιες, άξιες κάθε 
προσοχής. Δυστυχώς όμως υστερεί πολύ άπό πλευράς μέτρου καί άρχιτεκτονικής 
στίχων, μειονεκτήματα τά όποια καταστρέφουν τήν κεντρικήν ιδέαν του. "Εχετε 
τήν δυνατότητα νά δημιουργήσετε κάτι καλύτερο, έάν είδικώς άσχοληθήτε μέ τήν 
ποίηση. Διαβλέπουμε μίαν ικανότητα, τήν οποίαν δύνασθε νά άξιοποιήσετε, διά συ
νεχών άσκήσεων καί όμοιοκαταλήκτων απλών τετραστίχων, τά όποια νά άκολου- 
θοϋν τούς κανόνας τής άπλής μετρικής. Μελετήστε έργα Ελλήνων ποιητών καί συνε- 
χίσετε τάς προσπαθείας σας. ’Αναμένουμε νέαν εργασίαν σας.

’Αστυφύλακα Κ. Σμαίλην.— Τό διήγημά σας: «'Η  κόρη τοϋ μεθύστακα» 
έχει καλή κεντρική έννοια, χρειάζεται όμως λογοτεχνικό δούλεμα γιά νά μπορέση 
νά κριθή δημοσιεύσιμο στό περιοδικό μας. Διαβάζετε λογοτεχνικά βιβλία καί 
γράφετε συνεχώς μέχρις ότου έπιτύχετε κάτι καλλίτερο.

** *
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ

Εις τό τεύχος των « ’Αστυνομικών Χρονικών», της 15ης Σεπτεμβρίου, άνετυπώθη έκ τοΰ 
μηνιαίου περιοδικού «Γενική Στρατιωτική Έπιθεώρησις» ή μελέτη τοϋ Γυμνασιάρχου κ. Ί . Φρα- 
γκιδάκη, ύπό τόν τίτλον : «Στρατηγικά έπινοήματα καί άπατηλά τεχνάσματα κατά τούς 
άρχαίους πολέμους». Κατά τήν άνατύπωσιν ταύτην έλαβον χώραν τυπογραφικά τινα λάθη, 
διά τά όποια τό περιοδικόν μας ζητεί συγγνώμην άπό τούς άναγνώστας καί τόν συγγραφέα 
της μελέτης.




