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θηνών κατά τό  έτος 1949.

** *

216. Συνολική δράσις της Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς εναντίον 
των κομμουνιστών άπό τώ ν άρχών τοΰ έτους 1946 μέχρι τέλους τοΰ 
1949.

"Ολες οί περιπτώσεις πού άνεφέρθησαν στις προηγούμενες παραγράφους 
συνέβαλον στήν οργανωτική έξάρθρωσι του δικτύου τών παρανόμων κομμουνιστι
κών οργανώσεων, τών όποιων ή άνασύστασις λόγω τών τότε συνθηκών ήτο δύσκο
λος, αν μη αδύνατος.

Παραλλήλως ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς έκαμε και πολλές συλλήψεις κομ
μουνιστών πού συγκροτούσαν διάφορα μικρότερα κλιμάκια τών παρανόμων κομμα
τικών οργανώσεων καί οί όποιοι ήσχολοΰντο μέ συλλογή εράνων, μέ διασπορά 
προκηρύξεων στούς δρόμους, μέ συμμετοχή σέ παράνομες κομματικές συγκεντρώ
σεις, μέ διανομή άπηγορευμένων έντύπων καί μέ διάφορες άλλες παραβάσεις κομμου
νιστικής φύσεως.

"Ετσι κατά τό χρονικό διάστημα άπό τις αρχές τοΰ 1946 μέχρι τού τέλους 
τού 1949 συνελήφθησαν στον Πειραιά :

1) 52 κομμουνισταί έπί παραβάσει τοΰ Ν. 940/1946 «περί κατευνασμοΰ 
πολιτικών παθών».

2) 281 κομμουνισταί έπί παραβάσει τοΰ Ν. 510 «περί έράνων».
3) 145 κομμουνισταί, διότι κατελήφθησαν νά διανέμουν κομμουνιστικές προ

κηρύξεις.
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4) 38 κομμουνισταί, διότι κατεϊχον παρανόμους πολεμικά όπλα.
5) 29 κομμουνισταί, διότι κατελήφθησαν νά μετέχουν παρανόμων κομμου

νιστικών συγκεντρώσεων.
6) 39 κομμουνισταί, γιατί διένειμαν άπηγορευμένα κομμουνιστικά έ'ντυπα.
7) 71 κομμουνισταί γιά διάφορες άλλες παραβάσεις κομμουνιστικής φύσεως. 
"Ητοι τό σύνολον των συλληφθέντων κομμουνιστών στόν Πειραιά γιά παρα

βάσεις τών νόμων, άπό τις αρχές του 1946 μέχρι τέλους τοϋ 1949, ήταν 655 πρόσωπα.
217. ’Επιτυχίες τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών 

κατά τό έτος 1949.
Ή  Γενική Ασφάλεια ’Αθηνών κατά τό 1949 όπόταν ό κομμουνιστοσυμμο- 

ριτισμός κατέβαλε τις τελευταίες έντατικές προσπάθειές του γιά νά επικράτηση, 
έδρασε κατά τρόπο άξιοθαύμαστο καί έπίμονο, εις τρόπον ώστε νά έμποδίση τούς 
συμμορίτας ν’ άναπτύξουν δράσι σε εύρεία κλίμακα στην Πρωτεύουσα. Οί έπιτυ- 
χίες της Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κατά τό έτος 1949 είναι οί άκόλουθες :

α) Στις 19-1-1949 ή 'Τποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών συνέλαβε 
12 στελέχη τοϋ παρανόμου τεχνικού μηχανισμού τοϋ Πολίτικου Γραφείου (Π .Γ .) 
τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., μέσα στους οποίους ήσαν οί Μέντης Ευάγγελος, Λαφαζάνου 
Μαρία, Βλέσσας ’Ιωάννης κ.λ.π. ’Επίσης άποκάλυψε τις γιάφκες μέ τις όποιες 
άφ’ ένός μέν συνεδέετο καί έπικοινωνοΰσε τό κλιμάκιο τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. πού έ
δρα στήν Πρωτεύουσα μέ τό κομμουνιστικό (κομματικό) Γραφείο τής Περιοχής 
Στερεάς Ελλάδος, τής Περιφερειακής ’Επιτροπής τής Εύβοιας καί άλλων επαρχια
κών οργανώσεων τοϋ Κ.Κ.Ε., άφ’ έτέρου δέ διοχετεύοντο στις κομμουνιστοσυμμο- 
ριακές ομάδες οί κομμουνισταί πού έστρατολογοΰντο στήν περιοχή τών ’Αθηνών.

β) Στις 26 Μαρτίου 1949 ή ’ίδια 'Τποδιεύθυνσις τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών άνεκάλυψε καί συνέλαβε 30 στελέχη τής 5ης καί 7ης άχτίδας τής Κομμου
νιστικής ’Οργάνωσης ’Αθηνών, μέσα στήν οποία περιελαμβάνοντο οί Πατιμάνης 
Νικόλαος γραμματέας τής 5ης ’Αχτίδας καί Κόκκαλης Φεναρέτης γραμματέας τής 
7ης ’Αχτίδας, καθώς καί ό καθοδηγητής τούτων Κοντός Στέφανος, μέλος τής ’Επι
τροπής Πόλης τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως ’Αθήνας.

γ) Στις 11 ’Απριλίου 1949 ή ίδια 'Τποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας'^’Αθηνών 
άπεκάλυψε τή δράσι τοϋ 1ου τομέως τής τρομοκρατικής όργανώσεως «Αύτοάμυ- 
νας», καί συνέλαβε 11 άπό τά στελέχη της μεταξύ τών οποίων ήσαν οί I. Καστρίτσης, 
Κ. Ξενάκης κ.λ.π. καί οί όποιοι είχαν συγκροτήσει ομάδες γιά τή διασπορά προκη
ρύξεων, γιά τήν άναγραφή στούς τοίχους κομμουνιστικών εμβλημάτων καί συνθη
μάτων καί γιά τήν έκφώνησι μέ χωνιά (τηλεβόας) διαφόρων διακηρύξεων. Μέ τά 
μέσα αύτά έπεδίωκαν νά κλονίσουν τό ηθικό τών έθνικοφρόνων πολιτών.

δ) Στις 30 Μαΐου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών συνέλαβεν 25 στελέχη 
τής « ’Εθνικής ’Αλληλεγγύης» δηλαδή τής οικονομικής όργανώσεως τοϋ Κ.Κ.Ε. 
μεταξύ τών οποίων καί τά άνώτερα στελέχη Κλεόβουλον Παπαλοίζην, Κλωνίδην 
Πορφύριον κλπ. πού ήσαν μέλη τοϋ Κεντρικού Συμβουλίου τής ’Εθνικής ’Αλληλεγ
γύης (Ε.Α.). Ή  άποστολή αύτών ήταν νά ενεργούν παρανόμους εράνους καί νά 
συγκεντρώνουν χρήματα καί πάσης φύσεως είδη προοριζόμενα γιά τήν οικονομική 
ένίσχυσι τών οικογενειών τών έκτοπισμένων κομμουνιστών καί έκείνων πού είχαν 
ένταχθή στις συμμορίες πού έδρασαν κατά τής πατρίδας των. ’Επίσης είχαν καί μιάν 
άλλη σπουδαία, ίσως τή σπουδαιότερη άποστολή, δηλαδή νά συντηρούν καί νά 
περιθάλπουν τά στελέχη τοϋ Κ.Κ.Ε. πού παρέμειναν στήν Ελλάδα καί έδρων συνω- 
μωτικά, τά παράνομα δηλαδή μέλη τοϋ Κ.Κ.Ε.

ε) Στις 12 ’Ιουλίου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών συνέλαβε 25 στελέχη 
τής 4ης καί τής 5ης ’Αχτίδας τής Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης ’Αθήνας, μεταξύ 
τών οποίων ήταν καί ή Μαρία Νικολέτου, γραμματέας τής 5ης ’Αχτίδας καί μέλος 
τής ’Επιτροπής Πόλης τής Κ.Ο. ’Αθήνας, ή οποία έκτος άπό τήν καθοδηγητική
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δράσι της εΐχεν οργανώσει καί τρομοκρατικές τριάδες μέ τήν επωνυμία «Δημοκρα
τικές Στρατός» καί μέ τό σκοπό τήν διενέργεια σαμποτάζ καί τρομοκρατικών γενι
κά πράξεων. ·

Μια άπό τις τριάδες αυτές πού άποτελεΐτο άπό τούς Γεώργιον Παπαγιάννην, 
Κων/τΐνον Χαϊκάλην καί έναν άλλον, πού δέν άπεκαλύφθη, έριξαν στις αρχές τοϋ 
1949 μιά χειροβομβίδα σέ καφενείο της συνοικίας «Γούβα» μέ σκοπό, άνεξαρτή- 
τως των θυμάτων, να προκαλέσουν κατάπτωση τοϋ ήθικοΰ των έθνικοφρόνων πο
λιτών καί να άναπτερώσουν έτσι τό ήθικό τών κομμουνιστών πού είχε καταπέσει.

Συγχρόνως συνελήφθησαν ό Πλούταρχος Κούρτης γραμματέας της 4ης 
’Αχτίδας καί ό ΙΙέτρος Ιίαρασκευόπουλος μέλος της Άχτιδικής ’Επιτροπής καθώς 
καί άλλα σοβαρά στελέχη τών οργανώσεων αύτών.

στ) Στις 20 ’Ιουλίου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια’Αθηνών, άπεκάλυψε καί συν
έλαβε 26 άνώτατα καί άνώτερα στελέχη τοϋ κλιμακίου τοϋ Πολιτικού Γραφείου 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής, γιά τή Νότιο Ελλάδα, μεταξύ τών οποίων ήσαν καί οί 
ύπεύθυνοι τούτου Στέργιος Άναστασιάδης, μέλος τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. καί Άχιλλέας 
Μπανάς μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., οί όποιοι είχαν τήν καθοδήγησι καί κατηύ- 
θυναν δλη τήν εγκληματική δράσι τοϋ Κ.Κ.Ε. δηλαδή τή στρατολογία καί τήν οι
κονομική ένίσχυσι τών κομμουνιστοσυμμοριτών σ’ ολόκληρη τήν Νότιο Ελλάδα.

Συνελήφθησαν έπίσης τά άνώτατα στελέχη Ευάγγελος Καβαδίας καί ’Ιωάν
νης Ποτήρης, οί όποιοι ήσαν υπεύθυνοι τοϋ τεχνικού μηχανισμού άποκρύψεως 
άνωτάτων στελεχών καί οί όποιοι είχαν οργανώσει σπίτια γιά τή διαμονή τών 
παρανόμων στελεχών, μέσα στά όποια είχαν κατασκευασθή ειδικές κρύπτες.

Στο σπίτι τής όδοϋ ’Ιωάν. Σούτσου 37 καί μέσα σέ κατάλληλη κρύπτη άνε- 
καλύφθη καί συνελήφθη ό Στέργιος Άναστασιάδης καί ό Ευάγγελος Καβαδίας, 
καί κατεσχέθη ένα πλήρες τυπογραφείο πού λειτουργοΰσε παράνομα.

’Επίσης στο σπίτι τής όδοϋ Νιόβης 5 καί μέσα σέ κατάλληλη κρύπτη συνελή
φθη ό Άχιλλέας Μπανάς. Σέ άλλη δέ κρύπτη πού είχε κατασκευασθή στο Χολαρ
γό στο σπίτι τής Πόπης Σκορδίλη, άνεκαλύφθη καί συνελήφθη ό ’Ιωάννης Ποτήρης.

Μέ τις συλλήψεις αυτές εΐχεν ύποστή καίριο πλήγμα ή καθοδήγησις τοϋ πα
ρανόμου μηχανισμού τού Κ.Κ.Ε. πού ήργάζετο στήν Αθήνα, καθώς καί διάφορες 
κομμουνιστικές οργανώσεις τής Νοτίου Ελλάδος.

ζ) Στις 12 Αύγούστου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών άνεκάλυψε καί 
συνέλαβε 48 στελέχη τής ’Αχτίδας διανοουμένων καί τών οργανώσεων νοσοκομείων, 
μεταξύ τών οποίων περιελαμβάνοντο καί τά ηνωμένα στελέχη τού Κ.Κ.Ε., ήτοι 
ή Ελένη Μπανά, μέλος ’Επιτροπής Πόλης Κ.Ο.Α., ή Χρυσούλα Κάλλαρη καθοδη- 
γήτρια τής ’Αχτίδας διανοουμένων, ή ’Αριάδνη Χριστοπούλου μέλος τής ’Επιτροπής 
Πόλης τής Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης Αθήνας, ή Μαγδαλινή Άνουσάκη Α' 
γραμματεύς Άχτίδος διανοουμένων, ό Σταύρος Φούντας γραμματεύς τής 14ης 
Αχτίδας κλπ. Τά στελέχη αυτά έκτός τής άλλης γενικής κομμουνιστικής των άπο- 
στολής, είχαν οργανώσει τό μηχανισμό συγκεντρώσεως οικονομικού υλικού γιά τις 
άνάγκες τών κομμουνιστοσυμμοριτών.

η) Στις 25 Σεπτεμβρίου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών άνεκάλυψε καί 
συνέλαβε 131 στελέχη τής 1ης ’Εργατικής ’Αχτίδας, πού εΐχεν άπλώσει τή δράσι 
της κυρίως στις επιχειρήσεις κοινής ώφελείας όπως ή Η.Ε.Α.Π., ή Ε.Η.Μ., ή 
Εταιρία Ύδάτων, ή Εταιρία Φωταερίου, ή 'Εταιρία 'Υπονόμων κλπ. Τά στελέχη 
αυτά κατόπιν εντολής τού Κ.Κ.Ε. είχαν οργανώσει κομμουνιστικές φράξιες στά ερ
γατικά συνδικάτα καί στις παραπάνω έπιχειρήσεις είτε τού δημοσίου, είτε έταιρειών 
κοινωφελούς πάντως ενδιαφέροντος καί έπεδίωκαν μέ αύτές ύπό τό πρόσχημα τών 
επαγγελματικών διεκδικήσεων νά παρασύρουν τούς έργάτες σέ μαζικές άπεργιακές 
κινητοποιήσεις, τις όποιες κατόπιν θά μετέτρεπαν σέ πολιτικές επαναστατικές 
ομάδες. (Συνεχίζεται)



ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΔΥΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ «  
ΔΙΑ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ
Ύπό τοϋ τ. Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής κ. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ καί Έπιμελητρίας 
Τοξικολογικοϋ Εργαστηρίου κ. ΜΑΡΙΑΣ 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

'Η εύρεΐα χρησιμοποίησις διαφόρων χημικών προϊόντων έπέφερεν αΰξησιν 
τοϋ άριθμοϋ των μέχρι τοϋδε γνωστών δηλητηρίων. Δηλητηριάσεις άγνωστοι πρό- 
τερον εμφανίζονται έκάστοτε, ύποχρεοΰσαι τον ιατροδικαστήν—τοξικολόγον εις 
μελέτας έπ’ αυτών. Μία τών ουσιών τούτων είναι τό βρωμιοϋχον μεθύλιον έκ 
τούτου συχνά εσχάτως σημειοϋνται δηλητηριάσεις, όμαδικαί ενίοτε. Έν Γαλλία 
ίδίιχ παρετηρήθησαν πολλαί δηλητηριάσεις καί διάφοροι έπιστήμονες έμελέτησαν 
τα τής δηλητηριάσεως άπό πάσης πλευράς.

Δύο τοιαϋται δηλητηριάσεις θανατηφόροι έπισυμβάσαι παρ’ ήμΐν προ έτους 
ύποχρεοϋσιν ημάς νά έκθέσωμεν τα έκ της βρωμιούχου μεθυλίου δηλητηριάσεως φαι
νόμενα καί τά έκ τής νεκροτομής ευρήματα έπί τών δύο έν τώ ’Ιατροδικαστικό 
Έργαστηρίω έξετασθέντων πτωμάτων. 'Ως θέλομεν δέ ϊδει έπρόκειτο περί άξιω- 
ματικών περιπολικού σκάφους τοϋ Πολεμικού Στόλου μας.

Τό βρωμιοϋχον μεθύλιον είναι άέριον εις συνήθη θερμοκρασίαν υγροποι
είται εύχερώς κάτω τών 4° προς ευκίνητον άχρουν υγρόν, οσμής εύαρέστου. Ευρί
σκει διαφόρους έφαρμογάς καί δή ως μέσον μεθυλιώσεων κατά τήν παρασκευήν τής 
άντιπυρίνης καί τής πυραμιδόνης, ώς καί εις τήν χρωματουργίαν προς παρασκευήν 
τοϋ ιώδους καί τοϋ έρυθροΰ τής άνιλίνης.

Ευρέως χρησιμοποιείται ώς μέσον καταστροφής παρασίτων διαφόρων καί δή 
τών ζημιούντων τήν γεωργίαν. Χρησιμοποιείται έπίσης ώς μέσον ψυκτικόν. 'Η 
χρησιμοποίησις του όμως ώς μέσου κατασβέσεως πυρκαϊών ηϋξησε λίαν τήν παρα
γωγήν. Δοχεία κατάλληλα πληροΰνται ύπό ύγροΰ βρωμιούχου μεθυλίου καί έκκε- 
νοΰνται κατά τάς πυρκαϊάς. 'Η υπαρξις τοιούτων δοχείων έ'ν τινι τών πλοίων τοϋ 
Στόλου μας καί ή διαρροή τοϋ βρωμιούχου μεθυλίου ύπήρξεν ή άίτία τοϋ θανάτου 
τών δύο ύφ’ ήμών έξετασθέντων άτόμων.

Εις τήν δηλητηρίασιν έκτίθενται κυρίως έργάται κατασκευάζοντες τό βρω- 
μιοΰχον μεθύλιον ή έγκλείοντες αύτό εις τά ειδικά δοχεία, άλλά καί άλλοι έκτεθέν- 
τες εις τήν έπίδρασιν τοϋ δηλητηρίου. Κατά τάς πυρκαϊάς δύναται νά έπέλθη δηλη- 
τηρίασις ούχί μόνον έξ αύτοΰ τούτου τοϋ χρησιμοποιηθέντος βρωμιούχου μεθυλίου, 
άλλά καί έκ τών κατά τήν διάσπασιν αύτοΰ έκ τής υψηλής θερμοκρασίας παραχθέν- 
των CO καί HBr.

Τοξική δόσις. Τό βρωμιοϋχον μεθύλιον είναι λίαν τοξικόν. Κατά τον Κα- 
θηγητήν Ίωακείμογλου ποσότης 0,03 κατά λίτρον άέρος είναι δηλητηριώδης. Ή  
δηλητηριώδης δόσις είναι τετράκις μείζων τής τοϋ τετραχλωριούχου άνθρακος καί 
είκοσάκις μείζων τής τοϋ τριχλωραιθυλενίου.

Ή  έπακριβής δηλητηριώδης δόσις διά τον άνθρωπον δεν τυγχάνει καθορι
σμένη. Οί Duvoir—Layani δέχονται ύπάρχουσαν άτομικήν ευπάθειαν, διότι παρε- 
τήρησαν έργάτας άπό μακροΰ έρχομένους εις συνάφειαν προς τό βρωμιοϋχον μεθύ
λιον καί μή παθόντας, τουναντίον δέ άλλους ταχύτατα προσβληθέντας.

'Η δηλητηριώδης έπενέργεια τοϋ βρωμιούχου μεθυλίου θεωρείται ότι όφεί-

Άναδημοσίευσις έκ της «Ελληνικής ’Ιατρικής», τόμος 18ος, τ. ΙΟον.
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λεται εις τήν προκαλουμένην διάλυσιν των λιποειδών των διαφόρων κυττάρων καί 
δή των νευρικών.

Συμπτωματολογία. ’Από του νευρικού συστήματος εμφανίζονται κυρίως 
φαινόμενα καί σπανιώτερον άπό τών πνευμόνων.

Κατά τούς Cade καί Mazel τα πρώτα φαινόμενα είναι ζάλη, κεφαλαλγία, δια- 
ταραχαί τής όράσεως καί πόνοι κατά τάς άρθρούσεις. Συνήθως έπέρχεται ΰφεσις αν 
μή έξάλειψις τών φαινομένων επί ώρας ίκανάς, 24 ενίοτε. Κατόπιν όμως έπανεμφα- 
νίζονται βαρύτερα τά άνω συμπτώματα, έπιπροστίθενται δέ υπνηλία, λιποθυμίαι, 
σπασμοί, κώμα καί εϊτα ό θάνατος.

Έάν ό δηλητηριασθείς διαφυγή τον άμεσον θάνατον δύναται νά καταστή άνί- 
κανος προς έργασίαν, εΐτε δι’ έπιληπτικάς προσβολάς, κατά περιόδους έπερχομένας, 
είτε κυριώτερον δι’ άσυνεργείαν μυϊκήν καί τρόμον, έξ ών ό άρρωστος ούτε 
νά φάγη, ούτε νά ένδυθή, ούτε νά έκδυθή ούδέ νά έργασθή δύναται. Κατά πολλούς 
ή έναπομείνασα μετά προσβολήν οξείας δηλητηριάσεως άνικανότης δύναται νά έκτι- 
μηθή εις 60—90 % . Παρουσιάζουν επίσης οί διασωθέντες κατά τον μετέπειτα 
χρόνον άνισοκορίαν, νυσταγμόν, σημεΐον Argyl—Robertson κ.λ.π.

Πλήν της νευρικής μορφής παρατηρεΐται, σπανιώτερον όμως, πνευμονική 
μορφή, συνισταμένη εις άνάπτυξιν οξέος πνευμονικοΰ οιδήματος.

’Αλλά καί άπο τοϋ δέρματος δύνανται νά έμφανισθώσι φαινόμενα δερματί- 
τιδος διά τήν μέχρι τοϋ χορίου εΐσδυσιν τοϋ βρωμιούχου μεθυλίου, διά τήν διάλυσίν 
του εις τά λιποειδή τών κυττάρων τής έπιδερμίδος.

Παθολογική ανατομική. Κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ Duvoir—Derobert 
καί άλλων επί δηλητηριάσεων διά βρωμιούχου μεθυλίου ανευρίσκεται μικροσκοπι- 
κώς υπεραιμία τών διαφόρων σπλάχνων καί δή τοϋ έγκεφάλου. Κατά τούτον δυνατόν 
νά ύπάρχουν καί αίμορραγικαί έστίαι, κατά διάφορα σημεία τοϋ έγκεφάλου. Τήν 
ύπεραιμίαν τοϋ έγκεφάλου συνοδεύει καί οίδημα τούτου. Τινές άνεΰρον αιμορραγίαν 
κατά το κάτω τμήμα τοϋ έρυθροΰ πυρήνος τοϋ άνω παρεγκεφαλικοΰ σκέλους, έξ οΰ 
διάφορα παρεγκεφαλιδικά φαινόμενα άναπτυχθέντα έν ζωή (άδιαδοχοκινησία, όφθαλ- 
μικαί διαταραχαί, κ.λ.π.).

Διά τής ίστολογικής έξετάσεως κατά τούς Duvoir—Derobert ανευρίσκονται 
τά έξής: Εις τον έγκέφαλον δεν ύπάρχουν σαφείς άλλοιώσεις τών κυττάρων. Εις τούς 
πνεύμονας άνευρίσκεται οίδημα τοϋ τοιχώματος τών κυψελίδων μετά λευκοκυττα
ρικής διηθήσεως. 'Υπο λευκοκυττάρων δυνατόν νά πληρωθή ό χώρος τών κυψελίδων, 
παρομοίως όπως επί τών πολεμικών άρσινών.

Εις τό ήπαρ άνευρίσκεται λιπώδης έκφύλισις τών ήπατικών κυττάρων. Κατά 
τον σπλήνα μικροεμβολαί. Κατά τούς νεφρούς άλλοίωσις τών έσπειραμένων σωλη
νάριων.

Τοξικολογική άνίχνευσις. 'Η τοξικολογική άνίχνευσις έκτελεΐται διά δια
φόρων μεθόδων, κοινών προς άναζήτησιν τών λοιπών άλογονωμένων παραγώγων 
τών άλκοολών (τοιοΰτα είναι το χλωροφόρμιον, το χλωριόΰχον αίθύλιον, το δί καί 
τρι-χλωραιθυλένιον· το δί καί τετρά καί πεντα-χλωραιθάνιον), ό τετραχλωριοΰχος 
άνθραξ, το βρωμιοΰχον μεθύλιον κ.λ.π.

"Απαντα τά σώματα ταΰτα κέκτηνται μεγάλην τοξικήν δύναμιν, άνευρισκό- 
μενα δέ εις τά σπλάχνα θανόντος τίνος φανεροΰσιν ότι έν ζωή είσεπνεύσθησαν.

Διακρίνομεν έν γενικαΐς γραμμαΐς τάς έξής μεθόδους άναζητήσεως τών άλο
γονωμένων παραγώγων τών άλκοολών καί έπομένως καί τοϋ βρωμιούχου μεθυλίου:

1) Τήν ύπο τοϋ Kohn—Abrest (1934) προταθεΐσαν μέθοδον πυρολύσεως 
τόίν παραγώγων διά θερμάνσεως τών άτμών, παρασυρομένων ύπο ρεύματος άέρος 
έν σωλήνι έκ πυριτικοΰ οξέος εις 900. ’Επέρχεται τότε σχηματισμός άλογονικοΰ 
οξέος, δεσμευομένου ύπο νιτρικού άργύρου. 'Η όλη έργασία έκτελεΐται έν ειδική
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συσκευή. 'Η μέθοδος έτροποποιήθη λίαν έπιτυχώς ύπό τοϋ Truffert (1944), έπι- 
νοήσαντος νέαν διάταξιν της συσκευής έπιτρέπουσαν μείζονα άπόδοσιν καί ακρί
βειαν.

2) Την ύπό τοϋ Nicloux προταθεϊσαν σαπωνοποίησαν των παραγώγων διά 
καυστικού κάλεος. 'Ο Truffert έν ειδική μελέτη άποφαίνεται δτι προκειμένου περί 
χλωροφορμίου ή πυρόλυσις είναι προτιμοτέρα, άντιθέτως δμως ένδείκνυται ή μέθοδος 
της σαπωνοποιήσεως επί βρωμιοπαραγώγων καί ΐδιοπαραγώγων. Κατά την σα- 
πωνοποίησιν ταύτην διά θερμάνσεως μετά άλκοολικοΰ καυστικού κάλεος επιτυγχά
νεται ή μετατροπή τοϋ άλογονωμένου παραγώγου εις άλας βρωμιοΰχον ή ίωδιοϋ- 
χον. ’Εκδιώκεται τό οινόπνευμα καί τό ύδωρ καί τά δι’ αυτών κατεργασθέντα σπλάγ
χνα άποτεφροΰνται. 'Η τέφρα έκχυλίζεται δι’ υδατος καί τό δλον άραιοΰται μέχρι 
ώρισμένου δγκου. ’Ολίγα κ. έκ. τοϋ διαλύματος, όξυνιζόμενα δι’ υδροχλωρικού ο
ξέος παραλαμβάνονται διά περίσσειας χρωμικού καλιού' προστίθενται σταγόνες 
θειϊκοΰ οξέος καί τό δλον άναταράσσεται μετά χλωροφορμίου. Τοΰτο έπί ίωδιούχου 
άλατος χρωματίζεται ιώδες καί έπί βρωμιούχου κίτρινον, οσάκις υπάρχει μεγάλη 
ποσότης βρωμιούχου έλευθέρα. ’Επί τών ιχνών ό Truffer χρησιμοποιεί τό θειϊκόν 
—φουξινοΰχον άντιδραστήριον τών Deniges —Chelle, παρέχον ερυθρόν χρώμα εις 
την έκ χλωροφορμίου στοιβάδα' ταύτης ή χρωματική άντίδρασις είναι ανάλογος 
προς τό ποσόν τοϋ κατά τήν άντίδρασιν έλευθερουμένου βρωμίου.

Πρόγνωσις—Θεραπεία. Ή  πρόγνωσις της διά βρωμιούχου μεθυλίου δηλη- 
τηριάσεως θεωρείται βαρεία. "Αν ό θάνατος δεν έπέλθη αμέσως έναπολείπεται άνα- 
πηρία, συνισταμένη κυρίως είς τρόμον τών άνω άκρων κυρίως, παρεμποδίζοντα, 
ώς είρηται, τήν έκτέλεσιν τών μάλλον άπαραιτήτων κινήσεων ένδύσεως, διατροφής 
κ.λ.π. ’Επίσης εγκαθίστανται έπιληπτικαί προσβολαί. Ή  άναπηρία δύναται νά 
έκτιμηθή εις 60—90 %.

Ή  θεραπεία συνίσταται κυρίως είς τεχνητήν άναπνοήν, είσπνοάς οξυγόνου 
καί κατά τής γενικής συμφορήσεως άγγειοσυσταλτικά φάρμακα (άδρεναλίνη, γλου- 
ταθειόνη κ .λ .π .).

Ήμέτεραι περιπτώσεις. Έν Έλλάδι δηλητηριάσεις δι’ άλογονωμένων 
παραγώγων άλκοολών καί είδικώς διά βρωμιούχου μεθυλίου δεν είχον μέχρι τοΰ- 
δε παρετηρηθή. ΙΙρό έτους έπήλθον δύο θανατηφόροι δηλητηριάσεις έπί άνδρών τοϋ 
Βασιλικοΰ Ναυτικοΰ κατά τό 1948. Έξετάσαντες τά πτώματα τούτων θέλομεν έκ- 
θέσει τά ευρήματα ημών.

Τό ιστορικόν τών δηλητηριάσεων τούτων έχει ούτω κατά τάς χορηγηθείσας 
προς ήμάς πληροφορίας τής Ναυτικής ’Ιατρικής Υπηρεσίας ήν θερμώς εύχαριστοΰ- 
μεν.

Άμφότεροι ήσαν μέλη τοϋ πληρώματος τοϋ μικροΰ περιπολικού σκάφους 
τοϋ Κορινθιακού κόλπου. Έδείπνησαν περί ώραν 8—9 μ.μ. έκ τοϋ συσσιτίου τοϋ 
πληρώματος τοϋ πλοίου' τοΰτο άπετελεϊτο άπό φασόλια καί ρέγγες καπνιστές, 
γάλα καί καφέ. Καθ’ δλην τήν νύκτα παρέμειναν έν υπηρεσία έπί τής γεφύρας τοϋ 
πλοίου καλώς έχοντες καί περί τήν 4ην πρωινήν άπεσύρθησαν εις τούς κοιτώνας 
των προς ύπνον. Μετά δίωρον περίπου έκάλεσαν τόν θαλαμηπόλον διατεινόμενοι 
δτι δεν αισθάνονται καλά. Ή  άδιαθεσία συνίστατο είς χολώδεις έμέτους καί κα- 
κόσμους διαρροϊκάς κενώσεις, ζάλην καί κεφαλαλγίαν. Μετά 7—8 κενώσεις ή 
διάρροια κατέπαυσεν", οί έμετοι δμως έξηκολούθησαν. Είς άμφοτέρους ή συνείδησις 
διετηρεΐτο ήσθάνοντο καΰσον όπισθοστερνικόν δεν ύπήρχεν έρεθισμός τών οφθαλ
μών, οδτε βήξ. 'Η ύπό τοϋ ίατροΰ γενομένη κλινική έξέτασις διεπίστωσε τά 
έξής: Άκροαστικώς άπό τών πνευμόνων ούδέν· άντανακλαστικά οφθαλμών κατά 
φύσιν κυκλοφορία καί άναπνοή κανονικαί, έλαφρά σύσπασις κατά τό έπιγάστριον 
άνευ πόνων κατά τήν κοιλίαν. Μετά 3/4 τής ώρας άπό τής έξετάσεως ύπό τοϋ
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κληθέντος έπί τοϋ πλοίου ίατροΰ, ό Γί.Κ. άπώλεσε τήν συνείδησιν, περιέπεσεν εις κω
ματώδη κατάστασιν καί κατελαμβάνετο ύπό σπασμών τονικών καί κλονικών ολο
κλήρου τοϋ σώματος. *0 έτερος των παθόντων, ό Μ. Κ., διετήρει κατά τδ πλεϊστον 
συνείδησιν, παρουσίαζεν δμως κατά περιόδους θόλωσιν της διανοίας μέχρι της 11ης 
πρωϊνής, οπότε άμφότεροι μετεφέρθησαν εις Νοσοκομεΐον. Περί ώραν 11 1/2 
καί ό δεύτερος, ό Μ.Κ., άπώλεσε τήν συνείδησιν καί κατελήφθη ύπό σπασμών, 
ούχί τόσων έντονων ώς έπί τοϋ Π.Κ. καί ούχί συνεχών.

Άμφότεροι άπό τής ώρας ταύτης παρουσίασαν βαρεΐαν γενικήν κατάστασιν* 
τής δλης κλινικής εΐκόνος προεξήρχεν έντονος νευρική διέγερσις καί ισχυροί τονικοί 
καί κλονικοί σπασμοί, ύπενθυμίζοντες έκλαμψίαν. Τά άντανακλαστικά ήσαν^ηύξη- 
μένα* ή κόρη εΰρίσκετο έν μύσει* δεν ύπήρχεν όπισθότονος, ούτε δυσκαμψία τοϋ αύ- 
χένος. Κέρνιγκ άρνητικόν ό κερατοειδής άντέδρα νωθρώς. Δεν υπήρχε δύσπνοια* 
ό σφυγμός ταχύς, άλλά κατά φύσιν.

Ή  κατάστασις τών άρρώστων έπεδεινοΰτο συνεχώς. Περί τήν 2 μ. μ. ή κυ
κλοφορία ήρχισε καμπτομένη* άμφότεροι παρουσίασαν διαλείψεις καί άρρυθμίαν 
τοϋ σφυγμοΰ. Περί ώραν 8ην μ.μ. άπιβίωσεν ό Μ.Κ. καί περί ώραν 11 Χ/2 ό Π.Κ.

Άμφοτέρων τά πτώματα μετεφέρθησαν προς νεκροτομίαν είς τό νεκροτο- 
μεϊον τοϋ ’Ιατροδικαστικού ’Εργαστηρίου. 'Η έξέτασις ένηργήθη 24 ο>ρας μετά τον 
θάνατον. ’Επί άμφοτέρων τών πτωμάτων παρετηρήθησαν αί αύταί παθολογο—άνα- 
τομικαί άλλοιώσεις δι’ δ παραθέτομεν μόνον τήν τοϋ Μ.Κ. (κυβερνήτου τοϋ πλοίου).

Ή το ούτος 26 έτών. Διά τής νεκροψίας καταφαίνετο κυάνωσις τοϋ προσώπου 
καί ολίγοι λευκοί άφροί κατά τά χείλη. 'Η νεκροτομία έδειξεν έντονον υπεραιμίαν 
πάντων τών οργάνων. Οΰτω κατά τον έγκέφαλον παρετηρεΐτο έντονος διαγρα
φή τών άγγείων τής λεπτής μήνιγγος καί οίδημα ταύτης. Τό έγκεφαλονωτιαΐον 
υγρόν ήτο άφθονον.

Κατά τούς πνεύμονας: παλαιαί μερικαί συμφύσεις* άποτιτανωμένα φυ
μάτια κατά τήν κορυφήν τοϋ δεξιοΰ πνεύμονος* μεγίστη υπεραιμία άμφοτέρων τών 
πνευμόνων εντός τής τραχείας καί τών βρόγχων ύπήρχεν ολίγος άφρός, λεπτός, 
έλαφρώς ερυθρωπός* κατά τήν διατομήν τών πνευμόνων έξέρρεε παρόμοιος άφρός. 
Άπό τοϋ περικαρδίου καί τής καρδίας ούδέν. Στόμαχος: Έν τή κοιλότητι αύ-
τοΰ υπήρχε περί τό 1/2 λίτρον ύγροΰ χολώδους* 'Ο βλενογόνος οίδηματώδης φέρων 
κατά τόπους στικτάς αίμμορραγίας. Έν τώ έντέρω ύπήρχεν άφθονον ύγρόν επίσης 
χολοβαφές καί πως βλεννώδες, ό βλεννογόνος τοϋ έντέρου ένεφανίζετο οίδηματώ
δης καί κατά χώρας ύπεραιμικός. Ήπαρ : μικρόν διογκωμένον, ύπεραιμικόν. 'Η 
χοληδόχος κύστις ήτο διατεταμένη έκ τής άφθονου χολής. Σπλήν: ηύξημένος πως 
τον δγκον, ύπεραιμικός καί μαλθακός τήν σύστασιν. Οί νεφροί άπεφλοιοΰντο 
εύκόλως* τό παρέγχυμα αυτών ένεφάνιζε, ώς έκ τής ύπεραιμίας, βυσσινέρυθρον 
χροιάν* τά όρια τής φλοιώδους άπό τής μυελώδους ούσίας ήσαν συγκεχυμένα. 
Έν τή ούροδόχω κύστει δεν εύρέθησαν ούρα. Άπό τών έπινεφριδίων καί τοϋ παγ- 
κρέατος μέτριου βαθμοΰ συμφόρησις.

Καί ή νεκροτομία τοϋ έτέρου πτώματος, τοϋ Π.Κ., έδειξε τά αύτά περίπου 
φαινόμενα, δηλαδή έντονον συμφόρησιν πάντων τών σπλάγχνων, άφθονον χολήν 
έν τή χοληδόχω κύστει, χολώδες ύγρόν έν τώ στομάχω καί τώ έντέρω καί στι- 
κτάς αιμορραγίας κατά τον βλεννογόνον αύτών. 'Ο Π.Κ. ήτο ήλικίας 24 έτών.

Τοξικολογική έξέτασις : Αΰτη κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις περιε- 
στράφη τό μέν είς τήν άναζήτησιν έν τοΐς σπλάγχνοις τών συνήθως άναζητου- 
μένων δηλητηρίων καί τοΰτο όπως άποκλεισθή πάσα τυχαία ή σκόπιμος συνύπαρ- 
ξις καί έτέρων τοξικών ούσιών, τό δέ είς ειδικήν άναζήτησιν τοϋ βρωμιούχου με
θυλίου είς τά σπλάγχνα καί ιδίως είς τό αίμα, δπερ είχε ληφθή έν ζωή κατά τάς 
πρώτας ώρας τής δηλητηριάσεως.
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Έφηρμόσαμεν πρός άποχωοισμόν καί διαπίστωσιν ύπάρξεως τοϋ βρωμιού- 
χου μεθυλίου, μετά λίαν ικανοποιητικών άποτελεσμάτων την μέθοδον των Nicloux 
—Truffert, ώς άνω αΰτη περιεγράφη, δηλ. την σαπωνοποίησιν τοϋ βρωμιούχου 
μεθυλίου προς βρωμιοϋχον κάλιον, δπερ ακολούθως άπεχωρίσθη έκ της τέφρας 
των σπλάγχνων καί τοϋ αίματος. Άμφοτέρων των θυμάτων τό αίμα ήτο πλούσιον 
εις βρωμιοϋχον μεθύλιον εις τά σπλάγχνα άνευρέθη ωσαύτως τό δηλητήριον εις 
ποσόν μικρότερον ή εις τό αιμα, άλλα πάντως έπαρκές ώστε νά φανεροϋται ό 
εντοπισμός τοϋ δηλητηρίου εις τά διάφορα όργανα.

Εις τήν ειδικήν άναζήτησιν τοϋ βρωμιούχου μεθυλίου έστράφημεν διότι δ 
έπισκεφθείς τούς παθόντας ιατρός πριν ή οδτοι μεταφερθοΰν εις τό Νοσοκομείου 
ήσθάνθη οσμήν βαρεϊαν άναδιδομένην άπό τοϋ διαμερίσματος των άξιωματικών τοϋ 
πλοίου, ένθα, ύπήρχεν έγκατάστασις σβέσεως πυρός διά βρωμιούχου μεθυλίου.

Συγχρόνως πρός τήν ύφ’ ημών γενομένην άνακάλυψιν τής δηλητηριάσεως 
έπί τών θανόντων, ειδική έρευνα τοϋ πλοίου, γενομένη υπό άξιωματικών διεπίστω- 
σε τήν διαφυγήν τοϋ πυροσβεστικού άερίου—δηλ. τοΰ^βρωμιούχου μεθυλίου—έν τώ 
δωματίω τών άξιωματικών.

Αί ύφ’ ημών άναφερθεϊσαι περιπτώσεις είναι, έφ’ δσον γνωρίζομεν, αί πρώται 
παρατηρηθεΐσαι έν Έλλάδι4 εύχόμεθα νά είναι καί αί τελευταία1..

Πρός έγκαιρον άποκάλυψιν της διαφυγής τοϋ άερίου καί πρόληψιν δηλητηριά
σεων θά ήτο χρήσιμος ή προσθήκη εις τά δοχεία τά ένέχοντα τό βρωμιοϋχον μεθύ
λιον μικρας ποσότητος δακρυογόνου τίνος άερίου, ώς άκρολεΐνης ή άλλου τινός, 
οπότε ό προκαλούμενος ερεθισμός τών έπιπεφυκότων θά καθίστα γνωστόν τον έκ 
διαφυγής τοϋ βρωμιούχου μεθυλίου, κίνδυνον.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Π ό d o  ι
Στό γέρμα εΐν’ τό φεγγάρι φλογισμένο, 
πνιγμένο μεσ’ τό αιμα τό αχνό, 
πληγώνει τ ’ ούρανοΰ τό βελουδένιο 
μαβιό κορμί καθώς κιλά άργό.

*
Κι’ οί λεύκες σιγολένε πονεμένα 
κάποιο τραγούδι τής άγάπης τους παληό 
κι’ ό κάμπος ψυθιρίζει στον άγέρα 
γλυκόλογα π ’ άνάφτουνε καϋμό.

*
Τό φεγγαράκι τό θλιμμένο σβύνει 
κι’ άνάβει κάποιος πόθος γιά τό φώς- 
εΐν’ ή έλπίδα ή μεγάλη πού θά μείνη 
ώς τό ξημέρωμα — Λευτεροερχομός.

Σ. Χανδρής



ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
—  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1923 —

'Τπό τοϋ τ . ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ- 
Δικηγόρου κ. ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΡΕΣΗ (Συνέχεια έκ τοϋ προη

γουμένου καί τέλος)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
8. Τό εργον κα ι τά  συμπεράσματα τής Διεθνούς Ά νακριτ ικής ’Ε πιτροπής.
9. ’Επίλογος.

** *
8. Ίο έργον καί τά συμπεράσματα τής Διεθνούς Ά νακρ ιτικής ’Ε

πιτροπής .
Καθώς ήδη έξιστορήθη, ύπό των Μ. Δυνάμεων έξεδηλώθη άμεσος άντίδρασις 

διά τήν πραξικοπηματικήν ύπό τής φασιστικής ’Ιταλίας κατάληψιν τής Κερκύρας, 
μέ τό πρόσχημα τής έξασφαλίσεως δήθεν έγγυήσεων, διά τήν άνακάλυψιν καί σύλ- 
ληψιν των δραστών τοϋ έγκλήματος τής Κακαβιάς καί διά τήν καταβολήν άποζημιώ- 
σεως εις τάς οικογένειας των θυμάτων.

Οότω ή ’Αγγλία άπέστειλεν ίσχυράς ναυτικάς δυνάμεις εις τον λιμένα τής νή
σου, άντιπαραταχθείσας εις τον ’Ιταλικόν στόλον, ενώ έξ άλλου έπεδείχθη άμεσον 
ενδιαφέρον καί ύπό τών λοιπών διά τής ύποστηρίξεως τής προσφυγής τής Ελλάδος 
διά τήν αυθαίρετον καί άδικον ταύτην πράξιν είς τήν Γενεύην τότε έδρεύουσαν Κοι
νωνίαν τών ’Εθνών (Κ.Τ.Ε.). Δυστυχώς έκ κακής δικονομικής μάλλον, διατυπώσεως 
τής προσφυγής ταύτης ή ύπόθεσις δεν έκρίθη τελικώς ύπό τής συνελεύσεως τής Κ.Τ.Ε. 
άλλά ύπό τής έν Παρισίοις έδρευούσης διασκέψεως τών Πρεσβευτών (β.οηθητικοΰ 
οργάνου τής Κ.Τ.Ε.) ήτις μεταξύ τών άλλων όρων, ούς έδέχθη ή έπέβαλεν είς τήν 
Ελλάδα, ένέκρινε καί τήν άποστολήν Διεθνούς Άνακριτικής ’Επιτροπής.

Εις τήν έπιτροπήν ταύτην άποτελεσθεΐσαν έκ τριών άνωτέρων αξιωματικών, 
ενός Γάλλου, ένός Ίταλοΰ καί ενός ’Άγγλου, ύπό τήν προεδρίαν τοϋ έν Παρισίοις 
στρατιωτικοϋ ακολούθου τής ’Ιαπωνικής Πρεσβείας, Στρατηγού Σιμπούγια, άνετέθη 
η κατόπιν έπιτοπίου μεταβάσεως, ένέργεια άνακρίσεων τόσον διά τήν έξακρίβωσιν 
τυχόν ευθύνης ή ύπαιτιότητος τής Ελλάδος διά τήν μή άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
τών δραστών τοϋ έγκλήματος, όσον καί διά τήν διαπίστωσιν τών συνθηκών ύφ’ ας 
έ'λαβεν χώραν τοΰτο. Είς τήν έπιτροπήν ταύτην, άφιχθεΐσαν ένταΰθα τήν 15ην Σε
πτεμβρίου (καί άποσταλεϊσαν άμέσως μέσω Πρεβέζης καί δι’ Ελληνικού Πολεμικού 
σκάφους είς ’Ιωάννινα) άπεσπάσθη ό άνώτερος διπλωματικός ύπάλληλος κ. Δενδρα- 
μής καί ώς διερμηνεύς ό ακόλουθος τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών κ. Μόστρας.

Ώ ς εύνόητον, παρά τών ' Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής καί ύπό τήν προσωπικήν 
έπίβλεψιν τού άρχηγοΰ αυτής Συνταγματάρχου Φλωριά, έλήφθησαν έξαιρετικά μέτρα 
διά τήν άσφάλειαν τής Επιτροπής καί διά τήν διευκόλυνσιν αυτής έν γένει είς τάς 
κινήσεις της καί τό έργον της. ’Επίσης διά τήν φρούρησιν τής ύπαίθρου διετέθη- 
σαν ίσχυραί στρατιωτικαί δυνάμεις ύπό τάς διαταγάς τού οικείου Σωματάρχου, 
Στρατηγού Δράκου, άν καλώς ένθυμοΰμαι.

Μεταξύ τών πρώτων, οδς έξήτασεν ή έπιτροπή, έπιληφθεΐσα τού έργου της άπό 
τής 17ης Σεπτεμβρίου, ήτο 6 Συνταγματάρχης κ. Μπότσαρης, άπασχολήσας αυτήν 
έπί δίωρον καί παρασχών λίαν διαφωτιστικά στοιχεία. Έπηκολούθησεν ή έξέτασις 
έμοΰ, μεταβάντος έπί τοΰτο πάλιν είς ’Ιωάννινά. Αΰτη διεκόπη τήν ήμέραν έκείνην 
ΐνα συνεχισθή τήν έπομένην είς τον τόπον τού έγκλήματος, όπερ καί έγένετο. ’Εκεί 
κατωρθώθη νά πρασκομισθή καί να έξετασθή ύπό τής έπιτροπής καί ό μόνος αύτό- 
πτης μάρτυς τής σκηνής τού φόνου τών μελών τού ’Ιταλικού κλιμακίου, ποιμην 
Μπάρτος. Μέ τήν άρκετά διαφωτιστικήν κατάθεσιν τούτου καί τήν άναπάραστασιν 
τών συνθηκών ύφ’ άς ελαβεν χώραν τό έγκλημα, διεπιστώθη, ότι οί δολοφόνοι 
έγνώριζαν ότι πρώτον θά διήρχετο τό αύτοκίνητον τής ’Αλβανικής άντιπροσωπείας
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καί ούδέν κώλυμα έπρόβαλαν κατά την διέλευσιν τούτου, ρίψαντες τούς κορμούς 
των δένδρων εύθύς αμέσως μετά την άπομάκρυνσιν τοϋ ’Αλβανικού αύτοκινήτου, 
δπερ παραδόξως έξηφανίσθη, ένώ ήτο φυσικόν ν’ άκουσθώσιν οί πυροβολισμοί υπό 
των έπιβαινόντων τούτου, καί νά έδείκνυον κάποιο ένδιαφέρον διά τά συμβαίνοντα 
όπισθεν αυτών...

Τ’ άνωτέρω στοιχεία οσον καί πλεΐσττ άλλα, ώς καί τ ’ άνευρεθέντα ώς προ- 
ανέφερον ύπ’ εμού καί των συνεργατών μου εις την θέσιν δπου παρεμόνευον την 
διέλευσιν τών θυμάτων, οί άπαίσιοι δολοφόνοι (’Αλβανικόν στρατιωτικόν κομβίον, 
ύπολλείμματα εύοωπαϊκών σιγαρέττων, τεμάχιον ’Ιταλικού γραμματοσήμου) 
ΰπεγραμμίσθησαν ιδιαιτέρως ύπο τού άειμνήστου ’Αρχηγού της Χωροφυλακής Συν
ταγματάρχου Φλωρια, καί άσφαλώς, παρά την λυσσώδη άντίδρασιν τού ’Ιταλού 
άντιπροσώπου Συνταγματάρχου Μπόνι, έλήφθησαν ύπ’ δψει ύπο της ’Επιτροπής. 
Ό  έν λόγω ’Ιταλός άντιπρόσωπος έκ συστήματος παρενέβαλεν διαρκώς εμπόδια 
εις τό έργον τής έπιτροπής ύπο μορφήν άντιρρήσεων ή ένστάσεων, αίτινες εύτυχώς 
ουδόλως ή έλάχιστα έλαμβάνοντο ύπ’ οψιν ύπο τών λοιπών μελών αύτής. Εις μίαν 
τών συνεδριάσεων τής έπιτροπής, εύρισκομένης άκριβώς επί τών συνόρων καί 
πλησίον ’Αλβανικού φυλακίου, έζήτησεν άναβολήν τής συνεδριάσεως, ΐσχυριζόμενος 
δτι δεν θεωρεί εαυτόν έν ασφαλεία, άνευ τής παρουσίας ’ Ιταλικού στρατιωτικού απο
σπάσματος, εΐδικώς παρ’ αυτού μετακληθέντος καί ούτινος άνέμενε την άφιξιν έξ 
'Αγίων Σαράντα. 'Ο Ίάπων πρόεδρος, μέ άρκετήν δόσιν εΐρωνίας, έστράφη προς αυ
τόν καί ψυχρότατα τώ έδήλωσεν, δτι ή συνεδρίασις καί τό έργον τής έπιτροπής θά 
έξηκολούθη καί άνευ αυτού, αν έπιθύμει δι’ οίονδήποτε λόγον ν’ άποχωρήση.

'Υπό τοιαύτην άτμόσφαιραν ήργάσθη ή επιτροπή μέχρι τής 23 Σεπτεμβρίου, 
καί καθ’ ας εϊχομεν έμπιστευτικώς πληροφορίας, έπείσθη άπολύτως :

1) "Οτι οί δολοφόνοι έτράπησαν προς τά Ά λ βανικά σύνορα, δπου προστατευό- 
μενοι προφανώς—έξηφανίσθησαν καί

2) "Οτι ή Ελληνική Κυβέρνησις καί αί Έλληνικαί Άρχαί, έπραξαν παν τό δυ
νατόν διά την διερεύνησιν τού σκοτεινού αύτοΰ εγκλήματος, διότι σύν τοΐς άλλοις 
(κατά τήν έπιγραμματικήν πράγματι κατάθεσιν τού Συνταγματάρχου Φλωρια) 
«ίχνος προς ίχνος, ή Ελληνική άνάκρισις κατώρθωσεν νά παραδώση τούς δράστας, 
έως δύο περίπου χιλιόμετρα, έ'σωθεν τών ’Αλβανικών συνόρων δπου, δμως, έξαφανί- 
ζονται πλέον τά ίχνη των...». Παρά ταΰτα, δυστυχώς, ή Πρεσβευτική Διάσκεψις 
τών Παρισίων, εις τήν οποίαν είχεν έν τώ μεταξύ ύποβληθή καί ή έ'κθεσις τής ώς 
άνω έπιτροπής, ύπεχρέωσεν (άπόφασις 27 Σεπτεμβρίου) τήν Ελλάδα νά καταβάλη 
τά 50 έκατομμύρια λιρέττας(*) εις τήν ’Ιταλίαν, διότι... δεν άνευρέθησαν οί ένο
χοι... καίτοι ή έκθεσις τής έπιτροπής τήν οποίαν δμως άπέφυγεν έπιμελώς νά δη- 
μοσιεύση—δεν ήτο δυσμενής διά τήν Ελλάδα.

9. ’Επίλογος.
Μετά τήν καταβολήν τής χρηματικής ταύτης ποινής, οί ’Ιταλοί έξεκένωσαν τήν 

30 Σεπτεμβρίου 1923 τήν Κέρκυραν καί ό Νομάρχης κ. Εύριπαΐος έπανεγκαταστάθη 
εις τήν διοίκησιν τής νήσου ύπο φρενιτιώδη ένθουσιασμόν τών κατοίκων.

Χάριν τής ιστορίας δέον νά λεχθή δτι τήν άστυνομικήν ύπηρεσίαν έν τή 
πόλει τής Κερκύρας είχεν άναλάβη, τή συγκαταθέσει τών ’Ιταλών, έκ νέου ή ’Αστυνο
μία τών Πόλεων, άπό τής 20ης Σεπτεμβρίου διότι οί κάτοικοι, λόγω γενομένων πολ
λών κλοπών καί τελευταίως δύο διαρρήξεων κοσμηματοπωλείων, είχον έξεγερθή 
κατά τής ακηδίας τών ’Ιταλών, εις έπικίνδυνον βαθμόν.

’Εντός 24ώρου, άφ’ ής άνέλαβον τά καθήκοντά των, οί "Ελληνες άστυνομικοί, 
συνελήφθησαν οί δρασται άμφοτέρων τών διαρρήξεων αύτών, προς πλήρη ίκανοποίη-

* Εις προηγούμενον τεϋχος άνεγράφη 50 χιλ. λιρέτται άντί τοϋ όρθοϋ 50 έκατομμύρια.
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Ο ΣΤΩΪΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
Έ κ τοϋ Περιοδικού «TIME», 

τεύχος Σεπτεμβρίου 1958, 
κατά μετάφρασιν Άρχιούλακος 

κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΙΣΠΑ

Κατ’ αύτάς ή Δ/νσις Τροχαίας Κινήσεως της Πρωτευούσης της Δυτικής 
Γερμανίας, διά τοϋ άστυφύλακος τροχονόμου Σίγκφρεντ Χάλμποχμ, άπέσπασε τον 
θαυμασμόν του κοινού καί άπέκτησεν έτι περισσοτέρους φίλους καί θαυμαστάς.

'Ο τύπος της Πρωτευούσης καί των άλλων Γερμανικών Πόλεων ώς καί ό 
τύπος των άλλων Κρατών έξ άφορμής τοϋ επεισοδίου τοϋ έπισυμβάντος μεταξύ 
τοϋ 'Υπουργοΰ τών Στρατιωτικών καί ένός άστυφύλακος της Τροχαίας, (δστις 
διά της άψογου συμπεριφοράς του έγένετο αιτία νά δημοσιευθοΰν υπέρ της Γερμανι
κής ’Αστυνομίας εγκωμιαστικά σχόλια), ήσχολήθη επί άρκετάς ήμέρας μέ τήν 
’Αστυνομίαν τής Δυτικής Γερμανίας καί τών επιτευγμάτων αυτής, μετά τον Β' 
Παγκόσμιον Πόλεμον μέ άποτέλεσμα έξυψωθή άκόμη περισσότερον το γόητρον 
αυτής καί ή φήμη της ώς μιας τελειοτάτης καί συγχρονισμένης ’Αστυνομίας μέ 
άριστα έκπαιδευμένον έμψυχον υλικόν.

Τό έπεισόδιον έχει ώς εξής: 'Ο 'Υπουργός τών Στρατιώτικών τής Δυτικής 
Γερμανίας Φράντς Ζοζέφ Στράους, καθ’ δν χρόνον μετέβαινε είς τήν Καγκελαρίαν 
ένθα ύπό τήν αιγίδα τοϋ Πρωθυπουργού κ. Άντενάουερ θά έγένετο σύσκεψις καί 
ένώ διήρχετο διά τοϋ αυτοκινήτου του τήν μοναδικής κατευθύνσεως οδόν, ή ο
ποία προνομιακώς έχρησιμοποιεΐτο ύπό τοϋ ίδιου καί άνεπισήμως ύπό τών άλλων 
'Υπουργών, οδηγούσα πρός τήν Καγκελαρίαν, καί είς τήν διασταύρωσιν μετά τής 
κεντρικής Λεωφόρου, ένώ ή διάβασις δέν ήτο έλευθέρα, λόγω άντιθέτου μεγάλου 
ρεύματος, άντί νά άναμείνη έπ’ ολίγα δευτερόλεπτα ΐνα διακόψη τό άντίθετον 
ρεΰμα ό τροχονόμος, ό άνυπόμονος 'Υπουργός έδωσεν έντολήν είς τον οδηγόν του 
νά διάσχιση καθέτως τήν Λεωφόρον χωρίς νά άναμείνη σήμα τοϋ τροχονόμου.

'Ο οδηγός του, Λιονάρδος Κάϊζερ ύπήκουσε καί όπως διέσχισε ταύτην έκιν- 
δύνευσε νά έπιπέση έπί διερχομένου τρόλλεϋ καί άλλων οχημάτων, τά όποια έάν 
δέν άνέκοπταν τήν ταχύτητά των, άποτόμως, θά έπήρχετο ή μοιραία σύγκρουσις 
μέ πολλά θύματα.

σιν τής δημοσίας γνώμης.
’Ά ς μείνη τό κατόρθωμα αυτό, ώς παράδειγμα πρός μίμησιν, άξιον τών πα

ραδόσεων τοϋ Σώματος.
Διά τήν ιστορίαν έπίσης θά μνημονεύσω δτι τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1923 έδη- 

μοσιεύθη είς τον τύπον, ή εξής είδησις: «Είς τό Μπάρι τής ’Ιταλίας συνελήφθησαν 
δύο ’Αλβανοί, όνόματι Τσίμπ ή Μπέλος προερχόμενοι έκ Κακαβιάς καί έτοιμαζό- 
μενοι ν’ άναχο^ρήσουν έκεΐθεν δι’ Αίγυπτον. ’Επ’ αύτών εύρέθη σημαντικόν ποσόν είς 
χρυσόν. 'Η σύλληψίς των έπετεύχθη κατόπιν ύποδείξεως τοϋ "Αγγλου καί Έλλη- 
νος προξένου».

Μέ τήν εϊδησιν αύτήν, (ή οποία θά είναι ίσως περιττόν νά είπωμεν δτι δέν 
εϊχεν συνέχειαν), έκλεισεν ή ιστορία ένός έγκλήματος, συνταράξαντος τήν Ελληνι
κήν καί διεθνή κοινήν γνώμην έπί ένα περίπου μήνα. 'Η ιστορία αυτή άπέδειξεν, 
άφ’ ένός μέν, δτι τά δικτατορικά καθεστώτα δέν ορρωδούν προ ούδενός προκειμένου 
νά πραγματοποιήσουν καί τά πλέον άκροβατικά έπινοήματα των, άδιαφοροϋντα διά 
τήν τυχόν έγκληματικήν των συνύφανσιν, άφ’ έτέρου δέ, δτι, δυστυχώς, «τό δίκαιον» 
τοϋ ίσχυροτέρου, είναι, είς τον κόσμον αύτόν, κανών, μέ έλαχίστας έξαιρέσεις...

Δ. ΚΟΡΕΣΗΣ
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'0  τροχονόμος Σίγκφρεντ Χάλμποχμ πιστός εις τό καθήκον του έλαβεν τά 
στοιχεία τοϋ όδηγοϋ ίνα τον μηνύση διά την διαπραχθεϊσαν παράβασιν.

'Ο 'Υπουργός όμως έξεμάνη καί μετά τήν σύσκεσιν, έξερχόμενος τής Καγ
κελαρίας έπέστρεψε εις τό σημεΐον όπου ή το ό τροχονόμος καί άφοϋ παρετήρησεν 
τούτον δριμύτατα, έζήτησεν τά στοιχεία του, δηλώσας συγχρόνως ότι θά έφρόντι-

ζε νά τον δίωξη άπό έκείνην τήν σκοπιάν, 
διότι δεν άνταπεκρίνετο εις τά καθήκοντά του 
ίκανοποιητικώς.

Τήν έπομένην άπέστειλε έγγραφον δια
μαρτυρίαν προς τον Διευθυντήν τής ’Αστυ
νομίας, άπαιτων τήν μετάθεσιν τοϋ έν λόγω 
άστυφύλακος, ώς επίσης άπέστειλε καί μίαν 
άλλην προς τον 'Υπουργόν των ’Εσωτερικών.

Καθ’ δν χρόνον ό 'Υπουργός ένήργει 
διά τήν μετάθεσιν τοϋ έν λόγω άστυφύλα
κος, ή Διεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως, άπέ- 
στειλε τό έκδοθέν, ύπό τοϋ έν αυτή έδρεύον- 
τος Δικαστηρίου, ένταλμα προσωποκρατή- 
σεως τοϋ όδηγοϋ, καταδικασθέντος ερήμην 
πεντάκις διά παράβασιν τοϋ νόμου περί τρο
χαίας κινήσεως. Έ κ παραλλήλου ή Ένωσις 
’Αστυνομικών Δυτικής Γερμανίας, υπέβαλε 
εις τον Καγκελάριον Άντενάουερ, διά τοϋ 
'Υπουργοϋ ’Εσωτερικών άναφοράν, εις τήν 
οποίαν έξετίθοντο τά γεγονότα όπως άκρι- 
βώς έλαβον χώραν. ’Εκ τής άνακρίσεως διε- 
πιστώθη ότι ό άστυφύλαξ έξετέλεσε άψόγως 
τά καθήκοντά του κατά τήν ημέραν τοϋ έπει- 
σοδίου καί δεν ήτο δυνατόν νά διακόψη ά- 
μέσως τό ρεΰμα τής Λεωφόρου. Κατ’ αυ
τόν τον τρόπον κατετροπώθη ή άλαζονεία 

Ό Σίγκφρεντ Χάλμποχμ κατά τήν *αί ή υπεροψία διά μίαν ακόμη φοράν καί 
έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του. ύπερίσχυσεν ή πραότης καί ή ευγένεια, ό

δέ τροχονόμος δικαιωθείς παρέμεινε επί τοϋ 
ίδιου βάθρου συνεχίζων εύσυνειδήτως τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του.

"Οσον άφορα τον 'Υπουργόν, ουτος ύπεχρεώθη νά διέρχεται έκ τής ιδίας ό- 
δοΰ καί νά διασχίζη ταύτην συμφώνως προς τά σήματα τοϋ τροχονόμου.

'Ο άστυφύλαξ Χάλμποχμ έγινε δημοφιλέστατος καί όλα τά οχήματα συνω- 
θοΰνται γύρω του διά νά γνωρίσουν τον ήρωα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. ΓενικαΙ παρατηρήσεις.
2. ’Απλή θραϋσις.
3. Θραϋσις υαλοπίνακας δ ιά  βολίδων.
4. Θραϋσις ύαλου δ ιά  λίθου.

** *
1 .  Γενικαί παρατηρήσεις.
’Ενίοτε ή ’Αστυνομία εύρίσκεται εις τήν άνάγκην έπί διαφόρων περιπτώσεων 

άδικημάτων νά έξετάση Θραυσθέντα, θρυμματισθέντα ή διατρηθέντα υαλοπίνακα καί 
να καθορίση αν ή θραϋσις, ή διάτρησις ή συντριβή αύτοΰ προεκλήθη έκ πλήγματος 
κατενεχθέντος έκ της έξωτερικής ή της έσωτερικής αύτοΰ έπιφανείας.

Τά θραύσματα ή τα θρύμματα τοϋ υαλοπίνακας ή ή δημιουργηθεϊσα έπ’ 
αύτοΰ οπή συχνάκις φέρουν ίχνη καί έπί τή βάσει των χαρακτηριστικών αύτών δυ- 
νάμεθα νά προσδιορίσωμεν τον τόπον τοΰ οργάνου δι’ οδ ή θραϋσις ή διάτρησις έγέ- 
νετο, ώς καί τήν διεύθυνσιν αύτοΰ, ορθή δέ έρμηνεία αύτών άναμφισβητήτως άπο- 
δίδει καλά άποτελέσματα. Εις περίπτωσιν θραύσεως ύαλοπίνακος διά βολίδος δυ
νατόν νά παραστη άνάγκη νά προσδιορισθή ή άπόστασις, έκ της οποίας έρρίφθη ό 
πυροβολισμός καί αν ή βολίς είχε μεγάλην ή μικράν ταχύτητα. Τά έν λόγω προβλή
ματα έπιβάλλουν τήν έξέτασιν τοΰ μεγαλυτέρου τμήματος τοΰ ύαλοπίνακος, έν 
άντιπαραβολή καί συγκρίσει προς τά μικρά θραύσματα καί ή λύσις αύτών έδράζεται 
έπί της γνώσεως τών όρων οίτινες διέπουν τάς θραύσεις τών υαλοπινάκων. Έτέρα 
έπίσης ούσιώδης έργασία είναι ή συγκριτική άντιπαραβολή τών θραυσμάτων μετά 
τίνος ύαλοπίνακος, έκ τοΰ οποίου δυνατόν τά θραύσματα ή θρύμματα νά προέρ- 
χωνται.

Τοΰτο δύναται νά συμβή λ.χ. είς περιπτώσεις άδικημάτων κατά τάς οποίας 
ή είσοδος είς τον τόπον της τελέσεως έχει γίνει διά θραύσεως ύαλοπίνακος παρα
θύρου, θύρας κ.λ.π. καί τά θρύμματα έχουν άνευρεθή έπί τών ένδυμάτων ύποπτου 
άτόμου.

Πολλαί τοιαΰται περιπτώσεις συμβαίνουν, ιδιαιτέρως έπί αύτοκινητιστικών 
δυστυχημάτων, ότε λ.χ. θραύσματα άνευρεθέντα είς τον τόπον τοΰ δυστυχήματος 
ή έπί τοΰ σώματος τοΰ θύματος δύνανται νά συγκριθώσι μετά τών ύπολοίπων θραυ
σμάτων τοΰ ύαλοπίνακος τών έναπομεινάντων έπί τοΰ πλαισίου τοΰ παραθύρου ή 
τοΰ προβολέως τοΰ ώς ύποπτου φερομένου διά τό δυστύχημα αύτοκινήτου. Τοιαΰται 
συγκρίσεις ένίοτε περιλαμβάνουν έξέτασιν όλων τών θραυσθέντων τεμαχίων ώς 
καί τών θρυμμάτων, άλλά σύνηθες είναι, έπί τοιούτων περιπτώσεων ή έξέτασις 
αύτών νά ένεργηται διά φυσικών καί χημικών μεθόδων.

2. 'Απλή θραϋσις.
'Ο Έγκληματολόγος (Matwejeff) τό 1930 είχεν άνακοινώσει ότι έκ της

* Βιβλιογραφία: 1) Police Journal, Ju ly —September 1939 Teyhorn F. G., Exami
nation of glass. 2) Bulletin F.B.I. Jannary 1952. Glasse fracture examination aid the 
investigator. 3) Crim. Law Criminologe and police science 1949, page 85. Roger S. 
G r e e n e  and D a v i d  & B u r d .  Headlight Glass as evidence. 4) Crim. Law 
Crimin. and Police science 684. Paul L. Kirk and Melville Dollar. Temperature va- 
riatin with respect to the specific crav ity  of glass fragment. 5) P a u l  L.  K i r k  
Grime investigation 1952. 6) Svensson - W e n d e 1 Crime defection 1955. 7) L. C. 
N i c k ο 11 s Scientific investigation of the crime 1956 καί 8) Le moune Snyder, είς 
τό σύγγραμμά του «Homicide investigation 1956».
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έξετάσεως των άκρων των θραυσμάτων ύαλοπίνακός τίνος συνήθως διαπιστοΰνται 
τά ’ίχνη του μέσου δ',’ ου έπροξενήθηή θραΰσιςκαί δτι έπί τη βάσει, αύτών δυνάμεθα 
νά καθορίσομε την πλευράν τοϋ ύαλοπίνακος ή οποία έδέχθη τδ πλήγμα ή γενικώς 
ήλθεν εις έπαφήν μέ τδ προκαλέσαν την θραΰσιν μέσον. Αί ύαλοι κατατάσσονται εις 
τά μέσα τά εχοντα μικράν έλαστικότητα καί ομοιόμορφον σύνθεσιν.

'Ως άποτέλεσμα της μικράς των έλαστικότητος είναι δτι ή άσκησις πιέσεως 
έπί τίνος σημείου αύτών προκαλεΐ έλαφράν κάμψιν, ουτω έπί της πλευράς έπί της 
οποίας ασκείται ή πίεσις, ή ύαλος κοιλοΰται καί έπί τής έτέρας κυρτοϋται (δρα 
σχέδιον Ια. 'Η κοιλότης καί ενεκα ταύτης ή έντασις (τέντωμα) τής ύάλου θά είναι 
μεγαλυτέρα εις τδ σημεΐον X δηλαδή έναντι του σημείου τής έπαφής τής άσκουμένης

πιέσεως. "Οτε τδ δριον τής έλαστικότητος έξαντληθή καί ή έ'ντασις έπί τής,έπιφα- 
νείας τής ύάλου αύξηθή, τότε έπέρχεται ή θραϋσις (δρα σχέδιον 1β). Ή  διάχυσις 
τής πιέσεως συνήθως δισκορπίζεται εις πολλάς διευθύνσεις ταύτοχρόνως καί προκα
λεΐ σειράς ρωγμών (ραισμάτων) έκ τοϋ κέντρου, δηλαδή τοϋ σημείου τής πλή- 
ξεως καί αΐτινες κατευθύνονται μακράν αύτοΰ καί δημιουργοΰν άστροειδή ομάδα 
ρωγμών, (δρα σχέδιον 2).

Αί ρωγμαί αύται ονομάζονται (άκτινωταί) καί σχηματίζονται έπί τής έναντι
πλευράς τής ύάλου άπδ έκεί- 
νης ήτις έδέχθη τδ πλήγμα ή 
γενικώς ήλθεν εις έπαφήν μέ 
τήν δύναμιν ήτις προύκάλεσε 
τάς ρωγμάς, διότι έπί τής 
πλευράς αύτής ή δύναμις τής 
πιέσεως είναι μεγαλυτέρα (δ
ρα σχέδιον 1 β σημεΐον Α). 
Τοΰτο γίνεται εύκόλως άντι- 
ληπτδν αν λάβωμεν εν τεμά- 
χιον χονδρού χαρτονιού καί τδ 
διπλώσωμεν. 'Η έξωτερική 
πλευρά τοϋ χαρτονιού θά θραυ- 

σθή πρώτη διότι αύτη είναι ή πλέον έκτεινομένη, ένώ ή πρδς τά έσω άπωθεΐται 
μόνον.

"Εν οξύ κτύπημα δι’ ένδς αιχμηρού οργάνου δυνατόν νά προκαλέση ρωγμάς 
τοϋ τύπου αύτοΰ μόνον, τδ μήκος τών οποίων έξαρτάται άπδ τήν δύναμιν .τοϋ πλή
γματος, αν είναι πολύ ή ολίγον εύθραυστος ή ύαλος, τοϋ τρόπου καθ’ δν είναι έστη- 
ριγμένος ό ύαλοπίναξ έπί τοϋ πλαισίου κ.λ.π. (σχέδιον 3). ’Εάν τδ οργανον είναι 
άμβλύ ή τδ κτύπημα είναι «διερχομένου τύπου» (βολίς) ή πρδς τά πρόσω πορεία 
τοϋ οργάνου θά τείνη νά κάμψη έκαστον τρίγωνον τής περιοχής Α.Β.Γ. (σχέδιον 2)
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προς τήν διεύθυνσιν της κινήσεως. Τούτου ένεκεν θά προκληθή νέα έντασις επί της 
επιφάνειας τοϋ ύαλοπίνακος, επί της πλευράς τής επαφής. "Οτε τό οριον τής έλαστι- 
κότητος έξαντληθή νέαι σειραί θραυσμάτων δημιουργοΰνται, ώς τό σχέδιον 2 δει
κνύει. Τα έν λόγω θραύσματα ώς καταδεικνύονται εις τό σχέδιον 1 β διά των γραμ. 
Β.Β. άνοίγουν έπί τής έπιφανείας τής ύάλου ή οποία δέχεται τήν πίεσιν (τό κτύπημα).

Αΐ ρωγμαί αΰται άποκαλοϋνται ομόκεντροι ή έλικοειδεϊς. Τήν γέννησίν των 
δυνάμεθα νά τήν άντιληφθώμεν καλώς άν τάς παρομοιάσωμεν μέ τό έξής : Σχηματί- 
ζομεν έπί τεμαχίου χονδρού χαρτονιού άκτινωτάς γραμμάς, προς δλας τάς διευ
θύνσεις. Κατόπιν τινά έκ των σχηματισθέντων τριγώνων τά χωρίζομε διά κοπτικοϋ 
εργαλείου.

’Εάν μετά ταΰτα διά των δακτύλων μας άσκήσωμε πίεσιν, ύπό ορθήν γωνίαν, 
έπί ενός τριγώνου, ώστε τοΰτο νά ώθηθή προς τά κάτω, τό χαρτόνι θά διαρραγή 
—σπάση—κατά τρόπον (ομόκεντρον) άπό τήν έμπροσθίαν πλευράν. Διά πειραμά
των έχει καταδειχθή δτι ή άπελευθερωθεΐσα έπί τής ύάλου έντασις κατά τήν διάρ
κειαν τής θραύσεως συνήθως παράγει σειράς ιχνών έπί τών άκρων τών θραυσμάτων. 
'Ο τύπος καί ή διεύθυνσις τών έν λόγω γραμμών—ιχνών—προσδιορίζονται άπό τον 
τρόπον άπό τον όποιον ή έντασις άπελευθεροϋται (άφίεται). Αί γραμμαί αύται 
άρχονται κατά προσέγγισιν άπό τήν έπιφάνειαν έκ τής οποίας αί ρωγμαί ήνοιξαν 
καί βαίνουν κατ’ έφαπτομένην προς τήν άλλην έπιφάνειαν τής ύάλου καί προς τό ση- 
μεΐον άπό τό όποιον ή ρωγμή ήρχισε. Οδτω, έν περιπτώσει άκτινωτών ρωγμών 
άρχονται άπό τήν άπέναντι έπιφάνειαν τής συγκρούσεως καί βαίνουν πρόσω, δη
λαδή προς τό σημεϊον τής έπιφανείας έπί τής οποίας κατηνέχθη τό κτύπημα (δρα 
σχέδιον 1 γ ).

’Εν περιπτώσει ομοκέντρων ρωγμών αί γραμμές—ρωγμές—άρχονται άπό 
τήν έπιφάνειαν έπί τής οποίας κατεφέρθη τό κτύπημα καί βαίνουν κατ’ έφαπτομένην 
μακράν αύτής δπου καί περατοΰνται.

'Υπάρχουν πολύ όλιγώτεραι όμαλότητες δεικνύουσαι τήν διεύθυνσιν τών γραμ
μών έπί τών άκρων τών 
ομοκέντρων ρωγμών, άπ’ 
δ,τι εις τά «άκτινωτά». 'Η 
έμφάνισις τών άκρων τών 
ομοκέντρων ρωγμών—ραι
σμάτων — έξαρτάται άπό 
τήν στιγμιαίαν σχέσιν, κα
τά τήν οποίαν αί άκτινωταί 
καί ομόκεντροι ρωγμαί έ- 
δημιουργήθησαν. Τό σχέ
διον 4 α άπεικονίζει πώς 
έμφανίζονται τά άκρα ζεύ
γους ομοκέντρων ρωγμών, 
έάν ταΰτα δημιουργηθοΰν 
κατά τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
αί άκτινωταί ρωγμαί α.γ.δ, 
έχουν φθάσει ή διέλθει τά σημεία Α. Γ. Δ. Τό άκτινωτόν ράισμα (β) άν καί 
έχη άρχίσει έκ τοϋ σημείου πλήξεως δέν έχει φθάσει εις τό σημεϊον (Β). "Οθεν ή 
ρωγμή (β) δυνατόν νά φθάση τήν ομόκεντρον ρωγμήν Α.Β.Γ. βραδύτερον δτε θά 
δημιουργηθοΰν τά δύο τεμάχια τής ύάλου Γ.Ο.Β. καί Β.Ο.Α., δηλαδή τελείως χω
ριστά τρίγωνα, χωρίς δμως νά μεταβάλλεται ή άπεικόνισις τών άκρων Γ.Β. καί 
Β.Α.

Ό  τύπος ούτος τών ρωγμών (ιχνών) δύναται νά δημιουργηθή έπί τών άκρων

Α
Σχέδιον 1γ Σχέδιον 4α
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των θραυσμάτων των λεπτών καί χονδρών ύάλων. ’Επί τών χονδρών είναι ευδιά
κριτος, άλλ’ έπί τών λεπτοτέρων παρίσταται συνήθως άνάγκη νά ενεργηθή έξέτασις 
έκ διαφόρων γωνιών καί ν’ άνευρεθή ή κατάλληλος γωνία διά νά καταστούν οΰτω 
ορατά. ’Ενίοτε παρατηρεΐται άσύνηθες (άνώμαλον) άπότελεσμα, έπί τών άκρων τών 
άκτινωτών θραυσμάτων (όρα σχέδιον 5 Α). Τό μεγαλύτερον τμήμα του άκρου του 
θραύσματος άπεικονίζει όμαλώς τά ΐχνη, άλλά δυνατόν νά συμβή μία άντιστροφή 
τών ιχνών εις τό τέλος, κατά εν έως δύο έκατοστά. 'Η ασυνήθης αυτή έμφάνισις 
παρατηρεΐται συχνότερου εις τά έσχατα άκρα τοϋ ύαλοπίνακος, δηλαδή εις τά σημεία 
εις τά όποια στηρίζεται ή κρατείται, έπί του ξυλίνου ή μεταλλικού πλαισίου. ’Από 
την διδομένην κατωτέρω περιγραφήν γίνεται αντιληπτόν δτι έκ τής έξετάσεως τών 
άκρων τών τεμαχίων θραυσθέντος ύαλοπίνακος εύχερώς καταδεικνύεται άπό ποιαν 
πλευράν ή ρωγμή ήνοιξεν.

’Εάν τά τεμάχια τού θραυσθέντος ύαλοπίνακος έχουν παραμείνει έπί τοϋ πλαι
σίου τοϋ παραθυροφύλλου ή διεύθυνσις τοϋ πλήγματος ήτις προύκάλεσε τήν θραΰ- 
σιν εύκόλως προσδιορίζεται.

Ά λλ’ αν ούδέν τεμάχιον ύαλοπίνακος ύπάρχει πλέον έπί τοϋ πλαισίου τοϋ 
παραθυροφύλλου είναι άναγκαΐον νά διαπιστώσωμε τήν θέσιν καί νά προσανατολι- 
σθώμεν έκ τών πλευρών τοϋ πλαισίου τοϋ παραθυροφύλλου πριν ή έπιχειρήσωμε νά 
προσδιορίσωμε τήν διεύθυνσιν τοϋ προκαλέσαντος τήν θραΰσιν πλήγματος. Γενικώς 
είναι λανθασμένη ή άντίληψις δτι ή άναγνώρισις καί έντεΰθεν ό διαχωρισμός θραυ
σμάτων ύαλοπίνακός τίνος είς «άκτινωτά καί ομόκεντρα» είναι ευχερής έργασία.

’Εάν τά θραυσθέντα τεμάχια έχουν τό σχήμα τοϋ ισοσκελούς τριγώνου, (δρα 
σχέδιον 5Γ ) αί δύο μεγάλαι πλευραί ΑΓ καί ΓΒ άντιπροσωπεύουν τάς άκτινωτάς 
ρωγμάς καί ή μικρά βγ τήν ομόκεντρον ή έλικοειδή.

Εις ήν περίπτωσιν άφαιροΰμε έκ τοϋ πλαισίου του θραυσθέν τεμάχιον ύαλο
πίνακος σημειοΰμεν προηγουμένως δι’ ειδικής μολυβδίδος (έκ λίπους )έν δεικτικώς

Σχέδιον 5Α καί 5Β Σχέδιον 6
τήν θέσιν τήν οποίαν κατεΐχεν ή έπιφάνεια τοϋ θραύσματος έπί τοϋ πλαισίου, δηλαδη 
τήν έσωτερικήν ή έξωτερικήν αύτοΰ πλευράν. "Αν είναι άναγκαΐον νά θραύσωμεν 
τεμάχιον θραυσθέντος ύάλου ιδιαιτέρως διά νά διαπιστώσωμε τήν πορείαν και την 
έκτασιν τών άκτινωτών ρωγμών, δέον νά ένθυμούμεθα δτι τά χαρακτηριστικά τών 
ιχνών, έπί τών άκρων θά τά παρατηρήσωμεν μόνον είς τό σημεΐον εις τό οποίον 
τό αρχικόν ράισμα έτελείωνε. 'Όθεν τό έν λόγω σημεΐον δύναται νά σημειωθή ενδεί- 
κτικώς διά μολυβδίδος πριν ή τό τεμάχιον τής ύάλου θραυσθή. Ά ν  τά έναπομει- 
ναντα έπί τοϋ πλαισίου θραύσματα είναι πολύ ολίγα, διά νά καταστήσωμε δυνατή 
μίαν έξέτασιν πρέπει νά τά περισυλλέξωμεν καί νά προσπαθήσωμεν νά τά προσαρ- 
μόσωμεν τό έν πλησίον τοϋ άλλου, ώστε άν είναι δυνατόν νά άνασχηματίσωμεν εν τε
μάχιον μεγάλης κάπως έκτάσεως έκ τοϋ οποίου δυνατόν πλέον νά δυνηθώμεν να 
προσδιορίσωμεν τήν άρχικήν θέσιν τοϋ ύαλοπίνακος έπί τοϋ πλαισίου. ’Ενίοτε δυνα- 
μεθα ν’ άποκόψωμεν έν μικρόν τεμάχιον ύάλου, οσάκις άσχολούμεθα μέ εξετασιν 
παλαιών ύαλοπινάκων.

'Η έξωτερική έπιφάνεια ύαλοπινάκων, παραθύρων κ.λ.π. βαθιμαίως υφιστα-
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ται διάβρωσιν έκ της έπιδράσεως του αέρας, έκ της τριβής]|τήςΤβροχής μετά κονιορ- 
τοϋ κ.λ.π. Ουτω δημιουργοϋνται μικροσκοπικαί ρωγμαί ή κοιλώματα, όραταί διά 
μικροσκοπίου. Διά νά καταστώσι εΰκολώτερον τά έν λόγω ίχνη ορατά, έπιχύομεν 
επί του ύαλοπίνακος διάλυσιν έγχρωμον, ώς λ.χ. πρασίνην, βιολέτ καί μετ’ ολίγον 
άπομακρύνωμεν δι’ ύγροϋ σπόγγου την πλεονάζουσαν.

'Η έγχρωμος διάλυσις επικάθεται επί των κοιλωμάτων ή εισχωρεί έπί των 
ρωγμών καί οδτω καθίστανται πλέον ευδιάκριτα. 'Η μέθοδος αυτή μάς βοηθεΐ κα
θώς ε’ίπομεν εις τό νά καθορίσωμεν ποια επιφάνεια τοϋ ύαλοπίνακος ή το πρός την 
έξωτερικήν πλευράν του πλαισίου τοϋ παραθυροφύλλου καί οδτω ήρχετο εις επαφήν 
μέ τήν άτμοσφαίραν, βροχήν κ.λ.π. ’Αλλ’ ή μέθοδος αδτη είναι άποτελεσματική 
μόνον έπί παλαιών υαλοπινάκων, δηλαδή παραμεινάντων έπί τοϋ πλαισίου έπί πολ
λά έτη.

3. Θραϋσις ύαλοπίνακος διά βολίδος.
'Η διάτρησις ή ή θραϋσις ύαλοπίνακος διά βολίδος δημιουργεί διαχορετικά 

προβλήματα. 'Η βολίς έπέρχεται τόσον ταχέως, ώστε δύναται νά διάτρηση τήν 
δαλον πριν ή παρασχεθή χρόνος πρός σχηματισμόν «ομοκέντρων ή άκτινωτών» 
θραυσμάτων. "Αν οδτω συμβή, τότε μία πλήρης ή ήμιτελής όπή διανοίγεται μέσω 
της ύάλου μέ σαφή τά χαρακτηριστικά, δηλαδή, ή διάμετρος της «εισόδου» είναι 
μικροτέρα της «έξόδου» (δρα σχέδιον 6). Γενικώς έπί της μιας πλευράς της ύάλου, 
μόνον πέριξ τής οπής τής έξόδου τής βολίδος, θ’ άνεύρωμεν αριθμόν σχιζών (πε
λεκούδια) τής ύάλου νά έχουν άποκολληθή καί έκσφενδονισθή μακράν καί ένεκα τών 
οποίων ή όπή έχει τό σχήμα κρατήρος ήφαιστίου, ή κώνου μέ τήν κορυφήν, έπί τοϋ 
σημείου τής εισόδου καί τήν βάσιν έπί τοϋ σημείου τής έξόδου. Διά νά έπέλθη τ’ άνω- 
τέρω άποτέλεσμα είναι άπαραίτητον ή ταχύτης τοϋ βλήματος νά είναι μεγάλη, λ.χ. 
βολίς έκ πυροβολισμού δι’ όπλου μάνλιγχερ, καί ό ύαλοπίναξ νά είναι λεπτός. ’Αλλ.’ 
άν ή βολίς προέρχεται έκ μεγάλης άποστάσεως καί τούτου ένεκεν πλήττει τόν ύαλο
πίνακα μέ μικράν ταχύτητα, τό άποτέλεσμα τής θραύσεως θά όμοιάζη κατά πολύ, 
ώς έάν έγένετο διά λίθου. 'Η βολίς δημιουργεί ώς είπωμεν έπί τής έπιφανείας τής 
ύάλου, καί πέριξ τής οπής τής ξόδου, κοιλώματα έκ τών οποίων καθίσταται δυνατός 
ό προσδιορισμός τής διευθύνσεως τής βολίδος. Έάν ή βολίς έχη πλήξη καθέτως τόν 
ύαλοπίνακα (ορθή γωνία) τό κοΐλον θραύσμα διανέμεται όμοιομόρφως πέριξ τής 
οπής τής έξόδου άλλ’ άν τόν έχει πλήξη πλαγίως λ.χ. έκ τής δεξιάς πλευράς, αί 
περισσότεραι σχίζαι θ’ άποσπασθοϋν άπό τήν έναντι πλευράν, δηλαδή τήν άριστεράν 
καί όλίγαι άπό τήν δεξιάν, άν δέ έπί τής άριστεράς πλευράς, θ’ άποσχισθοΰν περισ- 
σότεραι άπό τήν δεξιάν καί όλίγαι άπό τήν άριστεράν. Έ κ τής μελέτης τών άνω- 
τέρω φαινομένων είναι δυνατόν νά προσδιορισθή ή γωνία τοϋ πυροβολισμοΰ κατά

Σχέδιον 5Γ Εϊκών 6α Είκών 6β
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προσέγγισιν βεβαίως. 'Όσω οξεία (μικρά) είναι ή γωνία πλήξεως τόσώ περισσό- 
τεραι σχίζαι ύαλου, εκσφενδονίζονται μακράν. Ή  έμφάνισις της οπής έξαρτάται 
άπο την δύναμιν—ταχύτητα—τής βολίδος καί ή ταχύτης φυσικά άπο τήν δύναμιν 
τής πυρίτιδος του φυσιγγίου καί τής άποστάσεως του πυροβολισμού. Έάν ή βολίς 
Ιχη μεγάλην ταχύτητα ή οπή Ιχει σχήμα ομαλού κύκλου, δηλαδή άνευ άξιολόγων 
ρωγμών ή απλώς μόλις άρχιζουσών νά δημιουργοΰνται (όρα εικόνες 6α καί 6β), 
έάν ή βολίς εχη μικράν ταχύτητα, σχηματίζεται πέριξ τής οπής έν ομαλόν πολύ- 
γωνον με «ακτινωτάς» ρωγμας εκτεινομενας προς τα εςω υπο μορφήν άστρου. 1 ο 
πολύγωνον περιβάλλεται άπο ομοκέντρους ρωγμάς αΐτινες πρώται δημιουργοΰνται. 
Έάν ή βολίς έχη πολύ μικράν ταχύτητα δημιουργοΰνται «άκτινωταί» ρωγμαί έπε- 
κτεινόμεναι πολύ προς τά εξω καί «ομόκεντροι» λίαν ευδιάκριτοι. Δυνατόν όμως νά 
έμφανισθώσι ρωγμαί ύπό μορφήν γραμμών βαινουσών ύπό ορθήν γωνίαν έπ’ άμφο- 
τέρων τών πλευρών. Έ φ ’ όλων τών άναφερθεισών περιπτώσεων ύπάρχει έν μικρόν 
τμήμα πέριξ τής οπής τής ύάλου τό όποιον έμφανίζεται ως θαμβή. Ενίοτε ή θο- 
λότης αυτή είναι έ'ντονη, άλλοτε έλαφρά.

’Επί χονδρών ύαλοπινάκων αυτοκινήτων, ούχί τύπου άθραύστων, ένίοτε ανα
φαίνονται δύο ή καί τρεις ζώναι μέ θολότητα. ’Ά ν ούτως συμβή τά έπί τών άκρων 
τής ύάλου ίχνη δύνανται νά άντιστραφοΰν από «ομόκεντρα» εις «άκτινωτοΰ» τύπου 
καί άντιθέτως, έν ή περιπτώσει διακλαδωθοΰν εις «θολοθεΐσαν» ζώνην. Έάν ό 
πυροβολισμός γίνη πολύ πλησίον έπέρχεται πλήρης ή ήμιτελής καταστροφή τού 
ύαλοπίνακος έξαρτωμένη έκ τής δυνάμεως τής πυρίτιδος τού φυσιγγίου καί τού 
πάχους τού ύαλοπίνακος. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή πίεσις τών άερίων θρυμματί
ζει αύτή αδτη τήν ύαλον καί έντεΰθεν είναι άδύνατος ό σχηματισμός σαφούς γνώμης, 
έκ τής μορφής τής οπής, έκτος καί άν δυνηθώμεν ν’ άνεύρωμεν τά θρύμματα τής

Σχέδιον 5Δ Σχέδιον 5Ε
ύάλου καί έκ τής προσαρμογής αύτών σχηματίσωμεν γνώμην τινά. ’Αλλά συνήθως 
τά πλησίον τής οπής θρύμματα είναι ύπερβολικά μικρά. Τό μόνον δυνατόν, εις πολύ 
ενδιαφερούσας περιπτώσεις, είναι ή διερεύνησις καί έξέτασις τών άκρων τών θρυμ
μάτων τής υάλου δι’ άνεύρεσιν μετάλλου, διά χημικής ή φασματικής μεθόδου.

Εις πειράματα ενεργηθέντα διά διατρήσεως χονδρής ύάλου, έξ άποστάσεως 
15 μέτρων δια πιστολιού τών 22, τά ίχνη έπί τών άκρων τών θραυσμάτων πλησίον 
τού σημείου τής έπαφής διεπιστώθη ότι ήρχιζον διά γραμμής βαινούσης πλαγίως 
τής ύάλου καί διακλαδουμένης πολύ ή ολίγον συμμετρικώς είς τήν άπέναντι διεύθυν- 
σιν άπο τής γραμμής ταύτής (όρα σχέδιον 5Δ καί 5Ε).

Γενικώς ή ούσιώδης διαφορά τής έμφανίσεως ύαλοπίνακος θραυσθέντος διά
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βολίδος καί ύαλοπίνακος θραυσθέντος διά λίθου, σφυρίου ή άλλου άντικειμένου, 
έγκειται εις τό δτι, εις την πρώτην περίπτωσιν, ή άσκηθεΐσα βία—δύναμις—είναι 
υπερβολικά βραχεία, εις την δευτέραν δέ ,συγκριτικώς βαθμιαία. Είς την πρώτην 
περίπτωσιν ό ύαλοπίναξ δονεΐται πριν θραυσθή. ’Ισχυρά κύματα άπό το σημεΐον 
της έπαφής (πλήξεως) άντανακλοϋν προς τά όπίσω καί επιφέρουν άξια λόγου άπο- 
τελεσμέτατα μεταξύ των δύο άντιθέτων δονήσεων.

Τά έν λόγω άποτελέσματα συμβαίνουν είς ώρισμένα σημεία του ύαλοπίνακος 
τά όποια εύρίσκονται ύπό ταύτόχρονον πίεσιν έπ’ άμφοτέρων των πλευρών.

Τά έν λόγω σημεία είναι έκεΐνα είς τά όποια προκαλεΐταιή θολότης της υάλου. 
’Επί της μιας έκ των δύο έπιφανειών των σημείων αύτών ή ύαλος είναι ύπό Ιντασιν 
(τέντωμα) καί ή κατεύθυνσις της κοιλότητος είναι άνάλογος προς τήν διεύθυνσιν 
των κυμάτων της δονήσεως.

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν ή ρωγμή δημιουργεΐται έπί της έναντι έπιφανείας 
καί της διερχομένης μέσιρ της θολής ζώνης οΰτω προκαλοϋνται πλέον άντίστροφοι 
τύποι ιχνών, έπί τών άκρων τών θραυσμάτων.

Δύναται νά προστεθή δτι βολίς διελθοϋσα μέσω ύαλοπίνακος παρεκκλίνει καί 
συνεχίζει πλέον τήν πορείαν της περιστρεφομένη πέριξ τού κατά μήκους άξονός της’ 
έντεϋθεν πλήττουσα άτομον προκαλεΐ ορθογώνιον τραύμα είς ήν περίπτωσιν ή βολίς 
ήτο οξεία καί τραύμα όβάλ, μεγαλύτερον τής διαμέτρου αύτής, έάν ήτο στρογγύλη.

4. Θραΰσις ύαλου διά λίθου.
Πολλάκις είναι πολύ δύσκολον νά σχηματίση τις γνώμην δι’ απλής παρατη- 

ρήσεως τής μορφής (σχήματος) τής έπί τού ύαλοπίνακος οπής καί ν’ άπο- 
φανθή άν αύτη έχη δημιουργηθή, διά βολίδος δπλου ή διά λίθου ριφθέντος διά χει-

Θραύσις υαλοπίνακας διά λίθου κατά τ ό  συλλα- Θραΰσις ύαλοπίνακος διά περιστρό- 
λητήριον υπέρ της ένώσεως τής Κύπρου. φου τώ ν 32.

ρός ή άλλου τίνος μέσου ή έκτιναχθέντος ύπό τροχού διερχομένου αύτοκινήτου. Μι
κρός λίθος έκσφενδονισθείς σχετικώς μέ μεγάλην ταχύτητα έπί τίνος ύαλοπίνακος 
δυνατόν νά δημιουργήση οπήν όμοιάζουσαν κατά πολύ, προς τήν οπήν τήν δημιουρ- 
γηθείσαν ύπό τίνος βολίδος. 'Η πέριξ τής οπής θολή εκτασις ή δημιουργηθεΐσα 
διά μικρού τίνος λίθου δύναται νά μην δεικνύη άκριβώς τά τυπικά τής ομοιομορφίας, 
έπί τής κοιλότητος τής έξόδου τής οπής, ώς είς τήν περίπτωσιν τής διά βολίδος σχη- 
ματισθείσης οπής. "Οθεν όπή προκληθεΐσα διά μικρού λίθου γενικώς δεν δεικνύει 
«άκτινωτά» καί «ομόκεντρα» θραύσματα πέριξ τής οπής τής ύάλου, ουδέ ταϋτα
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έχουν τήν γεωμετρικήν ομοιότητα την όποιαν συνήθως δεικνύει ή διά βλήματος 
δημιουργηθεΐσα οπή.

Πλήν όμως, εις μεγάλος λίθος δυνατόν νά συντρίψη τήν ύαλον κατά τρόπον

Θραύσι; υαλοπινάκων καταστημάτων διά σφενδόνη; έξ ελαστικού.

πλησιάζοντα εις ομοιότητα πυροβολισμόν έκ τοϋ πλησίον ένεργηθέντα. Διά τούτο 
ή έρώτησις «αν ό ύαλοπίναξ έχη θραυσθή διά βολίδος ή λίθου» δεν δύναται νά τύχη

άπαντήσεως δι’ άπλής παρα- 
τηρήσεως της οπής καί της 
μορφής των θραυσμάτων. Εις 
περίπτωσιν αμφιβολιών δέον 
νά διερευνάται ό τόπος προς 
τυχόν άνεύρεσιν τής βολίδος ή 
τού λίθου. Ενίοτε ή έξέτασις 
συμπληροΰται διά τής άνασυ- 
στάσεως τής οπής τοϋ ύαλο- 
πίνακος, διά τής καταλλήλου 
προσαρμογής των διαφόρων 
μικροθραυσμάτων τής ύάλου. 
Δυνατόν έπίσης ή βολίς ή ό 
μικρός λίθος ή έτερον σκληρόν 
(μπίλια) μικρόν άντικείμενον 
νά μήν διήλθε έκ τής οπής τού

Σφενδόνη έξ έλαστικού μέ μεταλλικιέ; μπίλιε; χρήσιμο- ^Ραυσθεντος υαλοπινακος, αλ- 
ποιηθεϊσα διά τήν θραύσιν των άνωτέρω ύαλοπινάκων. λα να επεσε επί τής εξωτερι

κής πλευράς τού υαλοπινακος. 
Τούτο δύναται νά συμβή οσάκις ή βολίς ή ό μικρός λίθος είχε μικράν ταχύτητα— 
δύναμιν. Γενικώς όμως ύαλοπίναξ έχων διατρηθή διά βολίδος φέρει οπήν μικρο- 
τέραν εις διάμετρον άπό τήν πλευράν τής εισόδου τού βλήματος καί επί τής έξόδου 
μικρά τεμάχια ύάλου άποσχισθέντα καί μακράν έκτιναχθέντα.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ ' 1»
— Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ —

Δεν είναι υπερβολή άν ποϋμε δτι τις κατακτήσεις πού έως σήμερα έχει κάμη 
ή ανθρώπινη σκέψη τις οφείλει άποκλειστικά στο κλασικό Ελληνικό πνεύμα. Και 
δέν θά είμαστε μακριά της πραγματικότητος άν 
υποστηρίζαμε δτι ή κλασσική Ελληνική διάνοια 
δέν ξεπεράστηκε καί, ύπό ώρισμένες προϋποθέ
σεις, δέν δύναται νά ξεπεραστή. Γιατί ή αληθι
νά καταπληκτικές σημερινές κατακτήσεις τοϋ 
ανθρώπινου πνεύματος δέν θά ήταν τέτοιες άν 
δέν υπήρχε ή άνεξάντλητη βρυσομάνα της άρ- 
χαίας Ελληνικής σοφίας. Καί δέν είναι τόσο 
καταπληκτικές, συγκρινόμενες μέ τις κατακτή
σεις τοΰ άρχ «ου πνεύματος, άν λάβουμε ύπ’ δψι 
μας δτι σήμερα ό σοφός έχει στή διάθεσή του 
ένα φωτεινότατο έπιστημονικο προηγούμενο σέ 
κάθε τομέα τής ερευνάς του καί άνεξάντλητα 
τεχνικά καί επιστημονικά μέσα, πού στύν άρ- 
χαΐο διανοητή παντελώς έλειπαν. Τότε οί γ ί
γαντες τής σκέψεως 'Ηράκλειτος, Πυθαγόρας,
Άρίσταρχος, ’Αρχιμήδης, Σωκράτης, ’Αριστο
τέλης, Πλάτων, Δημόκριτος—για νά άναφέρου- 
με μόνο αυτούς—δέν είχαν κανένα προηγούμε
νο γιά νά θεμελιώσουν τή δική τους τήν σκέψη 
πάνω στά εκπληκτικά προβλήματα μέ τά όποια 
βασάνιζαν το μυαλό τους, ούτε κανένα άπύ τά 
επιστημονικά μέσα μέ τά όποια βοηθιέται καί 
προωθείται ή σημερινή επιστήμη. Μέ δ,τι κα
ταπιάστηκαν — καί καταπιάστηκαν μέ άπειρα Προτομή τοϋ Δημοκρίτου, 
προβλήματα, μέ δ,τι λέμε σόμπαν καί άνθρωπο (Μουσεΐον Καπιτωλίου)
:—είχαν γιά δπλο τους μόνο το νοϋ τους, αυτή
τήν οξεία καί άσύγκριτη σκέψη, πού συνέλαβε καί φώτισε δλο τον κόσμο τοϋ επι
στητού κατά τρόπο τόσο σοφό καί τόσο επιστημονικό ώστε καί σήμερα ακόμη, 
παρ’ δλη τήν εξέλιξη τής επιστήμης, πολλά διδάγματά τους νά στέκουν άκέρια 
καί άμετάθετα. Νά γιατί υποστηρίζουμε δτι οί μεγαλαφύείς αυτοί δέν μπορούν νά 
συγκριθοϋν ιχέ καμμιά εποχή καί μέ κανένα άλλο μεγάλο σύγχρονο πνεύμα. Θ’ 
αρχίσουμε, άπό τό τεύχος αύτό, μέ ένα γίγαντα τής σκέψης, τό Δημόκριτο, πού 
ή άτομική του θεωρία έγινε δχι απλώς επίκαιρη στις μέρες μας, αλλά άποτελεϊ 
τό Α καί τό Ω τής σημερινής ΐλιγγιώδους έξελίξεως τής έπιστήμης σ’ δλους τούς 
τομείς τοϋ «μικρόκοσμου» καί τοΰ «μεγαλόκοσμου».

'Ο Δημόκριτος γεννήθηκε στά ’Άβδηρα τής Θράκης τό 660 π.Χ. καί πέθανε 
τό 370 ή 360 π.Χ. ’Ήτανε γυιός πλούσιου πατέρα καί έκανε πολλά ταξίδια στήν

(4) Άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «Πειραϊκή-Πατραΐκή», τ. 37ον ’Απριλίου 1958.
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Περσία, τήν Βαβυλώνα καί την Αίγυπτο. Συστηματοποίησε καί άνέπτυξε τις έπι- 
στημονικές καί φιλοσοφικές γνώσεις της αρχαίας Ελλάδος. ’Ασχολήθηκε μέ τα μα
θηματικά, φυσικά, αστρονομία, ιατρική, ήθική, αισθητική, γραμματική, μουσική, 
στρατιωτική τέχνη καί φιλολογία. 'Υπήρξε μέγας μαθηματικός καί βαθύς γνώστης 
δλων αύτών των κλάδων της γνώσεως, συνέγραψε δέ πάμπολλα συγγράμματα, 
μεταξύ των οποίων καί τήν περίφημη πραγματεία «περί σπερμάτων, φυτών καί καρ
πών». Στήν έποχή τοΰ Ρωμαίου Αύτοκράτορος Τιβερίου έξεδόθησαν τα συγγράμμα- 
τά του τά όποια διαιρέθηκαν σε πέντε ομάδες: Φυσικά, ’Ηθικά, Μαθηματικά, Μου
σικά, Τεχνικά. Στήν έποχή του κανείς δεν τον κατάλαβε καί ό Πλάτων όταν διάβασε 
τά συγγράμματά του τά έκαψε μέ περιφρόνηση καί απαγόρεψε στούς μαθητές του 
νά τά διαβάζουν. "Οταν πέρασε άπό τήν ’Αθήνα κανείς δέν τον πρόσεξε καί δέν συ
ναντήθηκε ούτε μέ τον Σωκράτη ούτε μέ τον Πλάτωνα. Είπε δέ τό περίφη- 
μον: «Ήλεον γάρ εις ’Αθήνας καί ουτις μέ έγνωκεν». (Ήρθα στήν ’Αθήνα 
καί κανείς δέν μέ πρόσεξε). "Οταν γύρισε στήν πατρίδα του οί συμπολίτες του 
κάλεσαν τό η ιατρό 'Ιπποκράτη νά τον γιατρέψη γιατί τον νόμιζαν τρελλό. Γύριζε 
στούς τάφους καί μελετούσε'τούς σκελετούς. ’Έκλεινε τά μάτια του καί συγκεντρω
νόταν μέσα του ώρες ολόκληρες. ’Αποτελεί δυστύχημα γιατί ελάχιστα μόνο διασο)- 
θηκαν άπό τά συγγράμματά του. ’Αλλά καί αύτά τά λίγα πού διασώθηκαν είναι άρ- 
κετά γιά νά μάς δείξουν τή δύναμη της σκέψης του καί τό ήθικό του μεγαλείο. ’Από 
τήν «Ή θική» του πολλά δανείστηκε ό Σωκράτης. Υποστήριζε ώς μέτρο της ζοιής 
τήν ήθική καί όχι τήν ήδονιστική άπόλαυσι. Έθεωροΰσε έκεΐνον πού άδικεϊ δυστυ- 
χέστερο άπό τον αδικούμενο. Ζητούσε άπό τούς άνθρώπους νά είναι ηθικοί οχι γιά 
νά άποφεύγουν κάποια τιμωρία άλλά γιά νά κερδίζουν τή γαλήνη στήν ψυχή τους. 
’Έλεγε: «Ό  φθόνος τιμωρείται μόνος του». «Τά λόγια είναι σκιές της δράσεως». 
«Οί "Ελληνες, σάν τούς τρελλούς, μαθαίνουν βλάπτοντες». «Ά μα θέλεις νά αίσθαν- 
θής τον εαυτό σου άσθενέστερο πλησίαζε γυναίκα». «Ή  τύχη είναι φαύλος άγωνο- 
θέτης, άφοΰ συχνά στεφανώνει τούς χειρότερους». ((Τού σώματος πλουτοΰντος ή 
ψυχή πένεται». "Οταν τον ρώτησαν γιατί δέν πολιτεύεται άπάντησε: «Ά ν  πολιτευτώ 
πονηρά θά δυσαρεστήσω τή συνείδησή μου, άν χρηστά, τούς συμπολίτες μου».

Μόνο μέ θαύμα μπορεί να συγκρίνη κανείς αύτή τή μεγαλοφυία, πού κάτω 
άπό ένα δένδρο καί μέ κλειστά μάτια συγκλόνισε τή φύση καί άνεκάλυψε τά μυστικά 
της πλάσεως μέ τόση άκρίβεια πού χρειάστηκε νά περάσουν 25 ολόκληροι αιώνες 
γιά νά τά έλέγξη ή επιστήμη καί μάλιστα νά τά υίοθετήση. Σάν τό νυστέρι βύθισε 
τή σκέψη του στης φύσεοις τά σπλάγχνα καί τήν έκαμε νά τοΰ άποκαλύψη τά πιο 
βαθειά μυστικά της, τούς πιο κρυφούς της νόμους. Κάθε σκέψη του, κάθε θεώρημά 
του τό έθεμελίωνε επιστημονικά. ’Έψαχνε γιά τήν αιτία τοΰ κάθε φαινομένου ώστε 
τήν ερμηνεία του νά τή χτίζη μέ σιγουριά. «Βούλεσθαι μάλλον μίαν εύρεΐν αιτιολογίαν 
ή τήν τών Περσών βασιλείαν γενέσχαι». (Προτιμώ νά βρώ τήν αΐτιολογική έξήγηση 
τού φαινομένου παρά νά γίνω βασιλιάς τών Περσών). ΣΊνα παλίμψηστο (-1) χειρόγραφο 
πού βρέθηκε μέ τό έργο τοΰ ’Αρχιμήδη «περί μηχανικών θεωρημάτων προς Έρατο- 
σθένην έφοδος» διεπιστώθη ότι ό Δημόκριτος πρώτος είχε βρή τις σχέσεις τοΰ όγκου 
μεταξύ κώνου—κυλίνδρου καί πυραμίδος—πρίσματος. Διετύπωσε τή θεωρία : 
«Νόμω χροιή, νόμω γλυκύ, νόμω πικρόν έτεή δέ άτομα καί κενόν». «Τά χρώματα 
είναι φαινομενικά, φαινομενικό είναι τό γλυκό, φαινομενικό καί τό πικρό· τά άτομα 
μόνο υπάρχουν (είναι πραγματικότητα) καί τό κενό). ’Έλεγε ότι τήν άλήθειαν δέν 
τήν βλέπουμε γιατί βρίσκεται στο βάθος: «Έτεή δέ ούδέν ίδμεν έν βυθώ γάρ άλή- 
θεια».

Διετύπωσε τή θεωρία τών δύο γνώσεων : τήν έπιπόλαιη καί τή βαθύτερη.

1. Παλίμψηστο =  καθαρισμένο, ξυμένο. Πάπυρος πού έπλύνετο μέ βρεγμένο σφουγγάρι 
ή περγαμηνή πού έξύνετο μέ μαχαίρι καί πάνω του ξανάγραφαν άλλο κείμενο. Διεκρίνετο όμως 
τό παλαιό κείμενο.
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«Γνώμες δέ δύο είσίν ίδέαι- ή μέν γνησίη ή δέ σκοτίη· καί σκοτίης μέν τήδε σύμπαντα, 
δψις, άκοή, γεϋσις, ψαϋσις, ή δέ γνησίη άποκεκριμμένη δέ ταύτης· όταν ή σκοτίη 
μηκέτι δύνηται μήτε όρήν επ’ έλαττον μήτε άκούει μήτε όδμεΐσθαι μήτε γεύεσθαι 
μήτε έν τή ψαύσει αΐσθάνεσθαι, άλλ’ έπί λεπτότερον (δέη) ζητείτο, τότε έπιγίνεται 
ή γνησίη άτε δργανον έχουσα του νώσαι λεπτότερον». (Υπάρχουν δύο εί'δη γνώσεως, 
ή μία είναι άληθινή ή άλλη ψεύτικη (έπιπόλαιη) καί στή μέν ψεύτικη άνήκουν ή δψις, 
ή άκοή, ή οσμή, ή γεϋσις καί ή άφή, ή δέ άληθινή είναι ξεχωριστή άπ’ αύτήν. "Οταν 
τό άντικείμενον είναι πολύ μικρό (άτομο) ώστε ή έπιπόλαιη γνώσις να μήν μπορή 
να τό δή, νά τό άκούση, νά τό δοκιμάση, νά τό όσμισθή, νά τό γευθή, νά τό ψαύση, 
τότε επεμβαίνει ή άληθινή γνώσις, ή σ κ έ ψ ι ς, πού είναι τό λεπτότερον δργανο. 
Δηλαδή ό Δημόκριτος άναγνωρίζει τό προβάδισμα στή σκέψη, στή λογική καί όχι 
στις αισθήσεις.

Αύτό δμως πού προκαλεί κατάπληξη στο σημερινό μελετητή είναι ή άτομική 
του θεωρία. Αυτός ό βαθύς νους, ό όραματιστής, ό άδιάκοπα σκεπτόμενος, μπόρεσε 
νά συλλάβη αύτό τό μέγα μυστήριο του σύμπαντος καί νά προσδιορίση τή γέννηση 
καί κίνησή του. Μπόρεσε νά δή τήν τρομακτική κίνηση πού περικλείει μέσα της ή 
υλη, πού στούς άπλούς άνθρώπους φαίνεται άκίνητη. Σέ μιά εποχή πού οί άνθρωποι 
καί αυτοί άκόμη οί σοφοί (’Αριστοτέλης, Πλάτων) πίστευαν τή Γή για κέντρο του 
κόσμου αυτός ύποστήριξε πώς ό κόσμος είναι άπέραντος καί ή γή είναι ένα μόνο 
άσήμαντο μέρος του. ’Ανέπτυξε τή θεωρία τής ούσίας (όλης) σκορπισμένης μέσα 
στο κενό. Δέν ύπάρχει τίποτ’ άλλο άληθινό έκτος άπό τό άτομο καί τό κενό. Τό 
σόμπαν, είπε, είναι «όν» αιώνιο, άναλλοίωτο καί άφθαρτο, άλλα σέ άντίθεση μέ τούς 
Έλεάτες πού τό θεωρούσαν «άπλό» εκείνος τό θεωρούσε «πολλαπλό». Άποτελεΐται 
δηλαδή άπό πολλά αιώνια, άφθαρτα, άναλλοίωτα καί άδιαίρετα (άτμητα) άτομα. 
Τά άτομα είναι μικρές άπειρες ούσίες πού δέν τις βλέπουμε άλλά τις έννοοΰμε. Δέν 
έ'χουν άρχή ύπάρξεως, είναι αιώνια καί γ ι’ αύτό ή κίνησή τους είναι αιώνια. Τά άπειρα 
σέ άριθμό καί σχήμα άτομα στροβιλίζονται στον άπειρο χώρο όπως ή σκόνη στον 
άέρα, ένώνονται καί άποσπώνται καί παράγουν άπειρους' κόσμους ένας άπό τούς 
οποίους είναι καί ή Γή. Ή  κίνηση καί σύγκρουση τών άτόμων δέν γίνεται τυχαία 
άλλά σύμφωνα μέ ώρισμένους νόμους πού ό νους (λόγος) τοϋ άνθρώπου μπορεί νά 
κατανοήση. ’Από τή γήινη λάσπη έγιναν τά σώματα καί ή ψυχή τοϋ άνθρώπου άπο- 
τελεΐται άπό λεία, λεπτά καί στρογγυλά άτομα τά όποια εισπνέει τό σώμα άπό τον 
άέρα καί τά όποια διασκορπίζονται έντός του καί παράγουν τή ζωή καί τήν κίνηση. 
’Έτσι γίνεται ό ιδρυτής τής στερεοχημείας καί δίδαξε πρώτος τήν έλξη καί τή μα- 
γνητική δύναμη. Μέ τή θεωρία του αυτή γκρέμισε ίο  δωδεκάθεο καί έθεμελίωσε τήν 
υλιστική άντίληψη τοϋ κόσμου καί τή θεωρία τοϋ άτόμου πάνω στήν όποια στηρί
χτηκε ή σύγχρονη επιστήμη γιά νά έξηγήση τούς νόμους τοϋ ήχου, τοϋ φωτός, τής 
θερμότητος, τις χημικές μεταβολές γιά νά φθάση ώς τούς σπούτνικ καί τούς έξπλόοερ.

'Ο Δημόκριτος σέ βαθύτατο πιά γήρας, 100 χρονών, άποφάσισε νά πεθάνη 
πριν νά ξεπέση πνευματικά. Έπαψε νά τρώη καί περίμενε μέ γαλήνη τό θάνατο. 
Τήν παραμονή τών Θεσμοφορίων (Χ) άρχισε νάψυχορραγή. Τά δισέγγονά του έτρεξαν 
στό κρεβάτι του καί τον παρακάλεσαν μέ παιδική άφέλεια νά μήν ξεψυχήση τήν 
ήμέρα εκείνη γιά νά δοΰν τήν έορταστική πομπή. 'Ο Δημόκριτος τούς ζήτησε νά τοϋ 
φέρουν ένα βάζο μέ>ι καί τούς ύποσχέθηκε νά πεθάνη τήν άλλη μέρα. Τά δισεγγονά- 
κια του έτρεξαν καί τοϋ έφεραν τό μέλι καί κείνος πράγματι κράτησε τήν ύπόσχεσή 
του: πέθανε τήν έπομένη τήε εορτής.

Α. ΑΠΟ ΣΤ.

1. Γιορτές πού γίνονταν σέ διάφορες πόλεις τής 'Ελλάδος κατά το φθινόπωρο, κυρίως 
άπό παντρεμένες γυναίκες οί όποιες εκτοξεύανε κατ’ άλλήλων έμπαιγμούς, καλαμπούρια καί 
αισχρολογίες σέ άνάμνηση της γριάς Ίάμβης πού μέ τ ’ άστεϊα της στύν "Αδη έκαμε τή θεά 
Δήμητρα—θλιμμένη γιά το χαμό της κόρης της, νά γελάση.
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...Πάσχα στή Σχολή...
'Υπό Δοκίμου Ύπαοτονόμου κ, Σ. ΠΗΛΟΥ

Μαϊος 1959
... Είναι άπόψε ένα άπό τά ωραιότερα βράδυα της ’Αθήνας... ένα μυρω

μένο βράδυ, ανοιξιάτικο, ήσυχο, σιωπηλό...
... Τό ολόγιομο φεγγάρι δεν έχει άπόψε όρεξη για περιπλανήσεις στην άπεραντω- 

σύνη τοϋ Στερεώματος... “Εχει σταθή κατάμονο καί συλλογισμένο στήν μέση τοΰ 
σκοτεινού Οΰρανοϋ, σαν να διστάζη ποιο δρόμο ν’ άκολουθήση... 'Η γη θαρρείς 
καί σταμάτησε να γυρνά... Κι’ ολα τριγύρω κουρασμένα ξάπλωσαν ν’ άναπαυθοϋν... 
Μονάχα ένα έλαφρό, δροσιστικό άεράκι τριγυρνα άμέριμνο έδώ κ ι’ έκεΐ...

Οί κήποι είναι λουλουδιασμένοι κ ι’ ευωδιαστοί... Γλυκεία ή νύχτα, κ ι’ ειρηνι
κή... Κάτι υπάρχει άπόψε στή φύση... Κάτι ξέχωρο καί διαλεχτό... "Ανθρωποι δεν 
υπάρχουν στούς δρόμους... Που νά βρεθούν τέτοιαν ώρα;.. Κι’ όμ ω ς!!! ή ζωή, ή 
άνθρώπινη ζωή, σφριγηλή καί άχόρταγη, δίνει κάπου - κάπου την πολυθόρυβη 
παρουσία της πίσω άπό τά λογηών - λογηών φώτα της πόλης, μέσα στά κέντρα 
πού διανυκτερεύουν, κοντά στ’ αυτοκίνητα πού διασταυρώνονται μέσα στούς γρα
φικούς δρομίσκους της...

Αυτό είναι περίπου τό φτηνό κάρτ - ποστάλ της άποψινής νύχτας, πίσω άπό 
τό όποιο έχουν χαράξει χιλιάδες ρομαντικά τραγούδια οί πεζογράφοι κ ι’ οί ποιη
τές...

’Ετούτη τήν γαληνεμένη ζωγραφιά έχω άπέναντί μου, καθώς ξαγρυπνώ... 
’Ανταπόκριση άπ’ τή νυκτερινή ζω ή ! ! !

"Ενας άστυφύλακας στέκει άντικρυ άπ’ τό παράθυρό μου καί σιωπηλά κ ι’ 
άθέατα άφουγκράζεται... Μοιάζει με κάποιον παράξενο "Αβχοντα ενός ολόχρυσου 
θρύλου, καθώς μιά φεγγαριάτικη άχτίδα πέφτει επάνω στήν κορώνα τού πηληκίου 
του καί τήν κάνει νά λάμπη σάν πετράδι άκριβό...

Αυτός άγρυπνα... ’Αδιάφορος γιά τή νύχτα καί τά προβλήματα της ζωής, 
άγρυπνα, γιά νά μπορέσουν νά κοιμηθούν ξένοιαστα καί ήσυχα οί συνάνθρωποί του...

"Ενας άγρυπνος φύλακας, μέσα στήν προχωρημένη καί σιωπηλή βραδυά... 
φύλακας άνώνυμος, άθόρυβος, πιστός... Γιά τή ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία 
των πολιτών καί τήν ησυχία, τήν τάξη καί τήν άσφάλεια τής Κοινωνίας... "Αν 
μοΰ έπιτρέπετε, άφίστε με νά τον καμαρώσω λιγάκι τον καλό μου συνάδελφο...

... Λίγο πιό ’κεΐ ένας μεθυσμένος... Τρικλίζει καί παραμίλα... Σπεύδει κατά 
τό μέρος του ό άστυφύλακας καί φτειάχνουν μαζί ένα παράξενο ντουέττο...

Πόσο άκατανόητη είναι καμμιά φορά ή ζω ή ! 1!
... ’Επάνω σ’ έτοΰτο τό μικρό καί σκονισμένο λοφίσκο τής γειτονιάς μου, 

κυλούν άπόψε τά λεπτά άργά - άργά, μονότανα, δίχως νά νοιάζωνται γιά τούς άν- 
θρώπους πού ζοΰν έκεϊ καί γιά τις έγνοιες τους...

Κι’ ή νύχτα φεύγει ολόχαρη... Τίποτε δεν ταράζει τή μακαριότητά της... 
Περίεργοι πού είναι οί άνθρωποι! ! !  "Οσο κ ι’ αν μεγαλώνουν καί σαβαρεύονται, στο 
βάθος μένουν μικρά παιδιά, άμυαλα, λαίμαργα, ζωηρά... Έπροχτές τό βράδυ, άπ’ 
τά μεσάνυχτα κ ι’ ΰστερα, ή γή άναστατώθηκε σύγκορμη... Λές καί κάποιο τρομακ
τικό ηφαίστειο τήν είχε συγκλονίσει... καμπάνες... φωνές... ευχές... λαμπάδες... 
θόρυβος... κλάξον... βεγγαλικά... πυροτεχνήματα... φασαρία...

Έχτές τά ίδια... ’Αρνιά λαχταριστά πού περιφέρονται προκλητικά στις σού
βλες... κρασί άχνιστό, προορισμένο όχι νάεύφραίνη άλλά νά άναστατώση τό λογικό... 
αυγά πού κτυπηοΰνται μεταξύ τους σέ φιλικές μονομαχίες... πίκ - άπ μέ λεβέντικους
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σκοπούς της Ρούμελης καί τοΰ Μωρηά... τραγούδια δλο μεράκι καί έρωτα... έκ- 
κρηκτικά τσάμικα καί ξέφρενα ροκ... τσουγκρίσματα ποτηριών... αντάρα...

Κι’ δμως... ’Απόψε άπόλυτη γαλήνη...
Ποϋ είναι δλα ετούτα, τα χτεσινά καί τα προχτεσινά, πού είναι τα άπόψε;.. 

Έπαιξε, έπαιξε ό άνθρωπος, ξεφάντωσε, κουράστηκε, άπόκαμε... Καί τώρα κάνει 
νάνι...

... Είναι Δευτέρα βράδυ... Δευτέρα τοΰ Πάσχα, χωρίς τίποτε το άναστάσιμο 
καί το τελλο... Μονομιάς έ'σβησαν δλα... Μονάχα κάποια κόκκινα αύγά άπόμειναν 
στις γυάλινες φρουτιέρες... λίγα κουλούργια στα ντουλάπια των νοικοκυράδων... καί 
αρκετό κρέας άπό έχτές...

«Οδφ ! πάλι κρέας;..». Τό βαρέθηκε τό παιδί... Δεν έχει πια δρεξη για κόκκινα 
αύγά καί για κουλούρια...

’Έχασε ξαφνικά τό Πάσχα τή γοητεία του... Άπόμεινε μιά άνάμνηση. 
Πόσο πιο όμορφο είναι τώρα! ! !

Πάσχα Κυρίου, μέσα στή σιγαλιά της άνοιξιάτικης νύχτας...
Χριστός άνέστη...
Θαρρώ πώς βλέπω τον λίθο τοΰ μνημείου νά παραμερίζη... Φως βλέπω, πολύ 

φως, καί την κουστωδία νά σέρνεται στό χώμα...
Ό  Κύριός μου κ ι’ ό Θεός μου...
Τό άκούω νά μιλά στις μυροφόρες... «Χαίρετε...’Εγώ νενίνηκα τον Κόσμο...».
Έτοΰτο είναι τό άληθινό Πάσχα, κ ι’ όχι ή άντάρα κι’ ή βουή...
Γιατί τό Πάσχα θυμίζει τήν ’Ανάσταση τοΰ Θεανθρώπου... Τή συντριβή τοΰ 

θανάτου θυμίζει... Καί τοΰ άνθρώπου τή λύτρωση...
Καί τά τσουγκρίσματα τών αύγών; τό κέφι; τό ξεφάντωμα; τό άσταμάτητο 

γλέντι;... Νά τά διαγράψουμε άπό τή ζωή μας;
Προς Θεοΰ, όχι... Χίλιες φορές οχι_Μονάχα θάπρεπε μαζί μέ τά τοΰ Καί-

σαρος ν’ άποδίδουν κάτι τί καί στό Θεό... Μιά ευλαβική κατάνυξη, μιά συντριβή, 
μιά ευλαβική άναδρομή στήν ιστορία τοΰ Λυτρωτή μας...

"Οσο γιά τά άλλα, έθιμα είναι... Καί μάλιστα γραφικά κ ι’ εύχάριστα, πού 
ομορφαίνουν τον κοινωνικόν βίο καί άνανεώνουν τούς δεσμούς πού ενώνουν τούς άν- 
θρώπους μεταξύ τους...

Γιορτινή άνάπαυλα... Παρένθεσις χαράς...
"Ας μήν είμαστε σεμνότυφοι... "Ας μή δηλητηριάζουμε τις λιγοστές ώρες 

χαράς τών άνθρώπων της εποχής μας...
Ναί! ! !  "Ας καίγεται τό πελεκούδι κάθε Πάσχα... Είναι άγραφος νόμος πιά 

έτοΰτος...
Γλέντι έδώ... Γλέντι έκεϊ... Πάσχα παντού... Γιατί όχι καί στή Σχολή 

της ’Αστυνομίας;
"Ισως σ’ άλλους καιρούς καί σ’ άλλες χρονολογίες νάταν αυτή ή έρώτησις 

παρεξηγημένος ένθουσιασμός... Μά, σήμερα τά πράγματα έχουν τόσο, εύτυχώς, 
άλλάξει! ! !

Σήμερα ή Σχολή μπορεί νά συγκριθή σέ έορταστικό μεγαλείο μέ όποιαδήποτε 
κοινωνική εκδήλωση...

Στήν τελευταία πενταετία γίνηκε δουλειά σοβαρή, γόνιμη, άξιόλογη, δημιουρ
γική... Έτέθηκαν γερά θεμέλια... Καί πάνω τους άνοικοδομήθηκε μιά ζηλευτή πνευ
ματική παράδοση...

Ή  χρυσή περίοδος τής τελευταίας 5ετίας άφισε πίσω της θεμελιωμένη μιά 
όλάκαιρη πνευματική Πολιτεία... "Ενα πλούσιο άμπελώνα...

Ό  άνθρωπος πού άλλαξε τήν δψη τής Σχολής χρησιμοποιείται σήμερα σ’ 
άλλους, πιο σοβαρούς καί νευραλγικούς τομείς δράσεως... Γιατί πρέπει κ ι’ εκεί 
νά δημιουργήση...
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Μά, φεύγοντας, άφισε μια νέα ζωή, χαρούμενη, πολιτισμένη, προσαρμοσμένη 
στις σύγχρονες κοινωνικές άπαιτήσεις άστυνομεύσεως των μεγάλων πόλεων...

’Ώ ! ’Αλήθεια! Και πόσα δεν δημιουργήθηκαν στην τελευταία 5ετία! ! !  Δη- 
μιουργήθηκεν άστυνομικός τύπος, αστυνομικό ραδιόφωνον, άστυνομική λογοτεχνία, 
άστυνομικός άθλητισμός, άστυνομική κοσμική κίνηση... Οί άναγνώσται αύτοϋ του 
περιοδικού τό ξέρουν πολύ καλά αύτό... Κι’ ή στήλη έτούτη, πού πάντα υπηρέτησε 
πιστά την ’Αστυνομικήν ’Ιδέα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση νά κάνη μιά διαπί
στωση: "Οτι τό έργο, τό πολύμορφο καί ύπέροχο πνευματικό έργο τού κ. ’Αρχιμαν
δρίτη, συνεχίζεται... Συνεχίζεται μέσα στά ’ίδια δημιουργικά πλαίσια... Πάντοτε 
αύτό τό περιοδικό ύποστήριξε καί έβοήθησε κάθε καλή προσπάθεια... Γιατί ό 
ιδρυτής του τήν ’Αστυνομία μονάχα αγάπησε, καί γ ι’ αύτήν έμόχθησε καί μοχθεί... 
Καί όχι λίγες φορές έτεινε μέ χαρά τό δημιουργικό του χέρι προς κάθε εύγενική 
κατεύθυνση. Κι’ όπως έκανε τό Πάσχα στή Σχολή ένα θεαματικό καί πανέμορφο 
καλλιτεχνικό γεγονός, έτσι θά τόθελε καί έφέτος... Καί έδωσε εντολή σέ όλους μας 
νά προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, όσα αύτός μάς έδίδαξε, γιά νά γνωρίση καί πάλι 
τό Πάσχα στή Σχολή μιά ζηλευτή έπιτυχία...

Καί τά πράγματα τον έδικαίωσαν... Καί γ ι’ αύτό ή χαρά του ήταν μεγάλη 
καί τήν εκδήλωσε ύστερα μέ άνεπιφύλακτο ενθουσιασμό...

... Καθώς λοιπόν ή νύχτα φεύγει ολόχαρη, σάς παρακαλώ νά μοΰ επιτρέψετε 
νά φέρω στή θύμησή μου καί νά σάς περιγράφω τό όμορφο Πασχαλινό γλέντι της 
’Αστυνομικής Σχολής, πού ήταν στ’ άλήθεια τόσο επιτυχημένο, πολιτισμένο καί 
κεφάτο, ώστε νά ένθουσιάση όσους τό παρηκολούθησαν...

... Ή  φύση έβαλε τά πολύχρωμα ντεκόρ, τά μαγιάτικα ροδοπέταλα, τον ο
λόλαμπρο ήλιό της, τά κελαϊδήσματα των πουληών,τά λουλούδια, τή μαγεία της... 
Κι’ οί άνθρωποι έβαλαν τό κέφι τους, τά γιορτινά τους, τή χαρά καί τήν άγάπη τους 
καί κίνησαν νά βρεθούν κοντά μας...

Μέσα σ’ αύτές τις συνθήκες ή γιορτή μας είχε πολλά άτού γιά νά έπιτύχη...
Μά δέν γράφτηκε μονάχα έτσι ό πρόλογός της...
'Ο Διοικητής τής Σχολής καί οί έπιδέξιοι ’Αστυνόμοι καί 'Υπαστυνόμοι συνερ

γάτες του, είχαν άπό πολλές μέρες φροντίσει ώστε νά φτειάξουν όμορφο, νά φτειά- 
ξουν γιορτινό, πολιτισμένο κι’ εύχάριστο τό περιβάλλον μέσα στο όποιο θά είχαν 
τήν ευκαιρία νά γιορτάσουν, νά γλεντήσουν καί νά χαροΰν οί ευγενικοί επισκέπτες 
μας καί οί δόκιμοι μέ τις οίκογένειές τους...

’Έτσι άσβεστώθηκε, καθαρίστηκε, στολίστηκε καί όμορφοντύθηκε ή Σχολή, 
ώστε νά παρουσιάζη τήν Κυριακή τού Πάσχα ένα φαντασμαγορικό θέαμα...

Λουλούδια, μπιμπελώ, θυρεοί, σημαιοΰλες, καί λογηών - λογηών άλλα δια- 
κοσμιτικά άντικείμενα έστόλισαν τούς τοίχους, τά παράθυρα, τις αίθουσες, καί τό 
μοντέρνο τουριστικό περίπτερο τού προαυλίου. Κι’ άκόμα πόσα άλλα !!! Χάρτινα 
κόκκινα αύγά, καλωσυνάτες ευχετήριες επιγραφές, χαρούμενες διακοσμήσεις...

Χρειάστηκε, στ’ άλήθεια πολύς κόπος γ ι’ αύτό... Μά, τ ’ άποτέλεσμα ήταν 
τόσο έπλιδοφόρο ! ! !

’Άλλαξε όψη ή Σχολή... Ξαναβρήκε τον γνώριμο γιορταστικό της ρυθμό... 
’Εξέχασε τή σχολική ρουτίνα κι’ έγίνηκε ξελογιάστρα παιδούλα πού σοΰκλεβε τήν 
καρδιά καί γαλήνευε τις αισθήσεις σου...

Μέσα στις αίθουσές της άπλώθηκε ένα εύτυχισμένο χαμόγελο, πού καλωσώ- 
ριζε εύγενικά τούς έπισκέπτες της καί τούς ύπεχρέωνε ν’ άφίσουν κατά μέρος κάθε 
έγνοια καί κάθε πρόβλημα καί νά ριχτούν ξένοιαστοι στο γλέντι...

Τήν όμορφη αύτή σκηνοθεσία συμπλήρωσαν οί τεχνικές έγκαταστάσεις των 
μεγάφωνων, των μικροφώνων καί τού ένισχυτού... τά καλλιτεχνικά άναλόγια... 
τό πιάνο... οί προβολείς... Κι’ έτσι ολα ήταν έτοιμα, καλοσχεδιασμένα καί πρόσχαρα, 
γιά τή μεγάλη μέρα...
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Έτσι, γράφτηκεν ό πρόλογος... Περίπου έτσι....
’Ά ς πούμε λοιπόν τώρα πώς είναι Κυριακή του Πάσχα, καί δτι βρισκόμαστε 

στην αίθουσα χοροϋ της Σχολής, έτοιμοι για τό μεγάλο γλέντι...
*

Κοντεύει μεσημέρι... Κι’ ή αίθουσα έχει άσφυκτικά γεμίσει... Άνδρες, 
νέοι, γυναίκες, παιδιά... "Ολοι χαρούμενοι κι’ ένθουσιασμένοι... Καί περισσότερο 
άπό ολους οί δόκιμοι, πού τήν περίμεναν μέ άνυπομονησία ασυγκράτητη, έτούτη 
τή στιγμή... Ντάμες όμορφες... κομψοί καβαλιέροι... ευγενικές κυρίες... "Ενα 
όμορφο σύνολον... Κι’ άνάμεσά τους τόσοι καί τόσοι διαλεχτοί επισκέπτες...

"Ας ρίξουμε μια βιαστική ματιά στους προσκεκλημένους μας...
Τιμά σήμερα τό γλέντι της Σχολής ό Έξοχώτατος ’Αντιπρόεδρος τής Κυ- 

βερνήσεως κ. Π. Κανελλόπουλος, οί Έξοχώτατοι 'Υπουργοί, επί των Οικονομικών 
κ. Δ. Άλιπράντης, έπί τής Δικαιοσύνης κ. Κ. Καλλίας, καί επί του ’Εμπορίου κ. 
Λ. Δερτιλής, οί βουλευταί κ.κ. Δ. Βρανόπουλος καί Κ. Μανιαδάκης, ό ’Αρχηγός 
τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώτης, ό ’Αρχηγός του Πυ
ροσβεστικού Σώματος κ. Μπουραντάς, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Ν. Κόκ
κινος, ό τέως ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Σπόρου, οί Άστυνομικαί Δ/νταί κ.κ. 
Πουλικάκος μέ τή σύζυγό του, Ά θ. Τσασιόπουλος, Νικ. Νικητάκης, Κων. Του- 
ζένης καί Δημ. Γιαννόπουλος, οί τέως ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Δημ. Κάλλιας 
καί Ά ν. Κανελλόπουλος, οί Δημοσιογράφοι κ.κ. Θωμόπουλος μέ τή σύζυγό του 
καί Γεωργακάκος, ό Διευθυντής τού Λεόντειου Λυκείου κ. Πασκάλ καί ό 'Υποδιευ
θυντής αύτοϋ κ. Προσπέρ, οί ’Αμερικανοί τής ’Αποστολής κ.κ. Georges Wellons 
μέ τή σύζυγό του, Peter Ales καί J ackson μέ τή σύζυγό του καί τις δύο θυγατέρες 
του, ό Γυμνασιάρχης κ. Φραγκιαδάκης, ό Διευθυντής τής Μαρασλείου Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας κ. Μπασουκέας μέ τή σύζυγό του, οί Καθηγηταί των ’Αστυνο
μικών Σχολών κ.κ. Παπαζαχαρίου μέ τή σύζυγό του, Γεωργόπουλος μέ τή σύζυγό 
του καί τις θυγατέρες του, Κωνσταντινίδης μέ τή σύζυγό του, Γλυκοφρύδης μέ τή 
σύζυγό του, Σταύρου μέ τήν άνηψιά του, καί Κουσιάδης, ή Κα Βελόκα, ό ιατρός 
κ. Παπαϊωάννου, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Κ. Τσιοϋγκος, Παπαναγιώτου μέ τή σύζυ
γό του, Κορρές, καί Μαυροζούμης μέ τή σύζυγό του, ό τέως Άστυν. κ. Μανδρούκας 
καί ό συνεργάτης τού περιοδικού 'Υπαστυνόμος κ. Γεώργιος Καροΰζος, ό Γυμνα
στής τής Σχολής 'Υπαστυνόμος κ. ’Ιωάννης Ράϊκος μέ τή σύζυγό του, ή Κα Ν. Ά - 
βαταγγέλου καί πλεϊστοι άλλοι επίσημοι.

’Από τή Σχολή έ'λαβαν μέρος στή γιορτή ό Διοικητής αύτής κ. Έμ. Άρχοντου- 
λάκης μέ τήν υπέροχη σύζυγό του καί τήν γλυκεία κορούλα τους, ό 'Υποδιοικητής 
κ. Παν. Λυκούσης μέ τή σύζυγό του καί τά δύο παιδάκια του, οί Κοσμήτορες 
τών Σχολών κ. Βασ. Γιαννόπουλος μέ τή σύζυγό του καί κ. Λέων. Παπαθανα
σίου μέ τή σύζυγό του, ό Διοικητής τού Παρ/τος Ν. Φιλ/φείας Άστυν. κ. Ά ν. 
Ντουφεξής μέ τή σύζυγό του, ό Ταμίας τής Σχολής Άστυν. κ. Ν. Χουρδάκης 
μέ τά δύο παιδάκια του, οί 'Υπαστυνόμοι κ.κ. Βλαχάκης, Μϊχος, Ψυχογυιός, 
Κουβέλης, ’Αβραάμ, Άριδάς, Βαμβούκας, Ραφτόπουλος μέ τή σύζυγό του, Κεχρής, 
Σακέττος μέ τή σύζυγό του, Χαρλαύτης καί Στριχάς μέ τή σύζυγό του καί τά δύο 
παιδάκια του, οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι καί οί δόκιμοι Άρχιφύλακες μέ τις οί- 
κογένειές τους.

Καί τό γλέντι άρχίζει μέ τον δημοφιλή πρωταγωνιστή τού Θεάτρου Κώ
στα Χατζηχρήστο σ’ ένα σπαρταριστό νουμεράκι, ένώ πεντακάθαροι κι’ ευγενικοί 
σερβιτόροι πηγαινοέρχονται στά τραπέζια καί σερβίρουν πλούσιους καί χορταστι
κούς μεζέδες, άφθονη μπύρα, σαλάτες καί ένα σωρό άλλες λιχουδιές- τά καλοστρω
μένα καί καλοβαλμένα σέ ζηλευτή τάξη τραπέζια γεμίζουν ξαφνικά μέ λογηών - λο- 
γηών λιχουδιές... Καί οί καλοφαγάδες πέφτουν μέ τά μούτρα, ένώ τά κόκκινα αυ
γά συγκρούονται σέ κάθε τραπέζι, ύπό τά ξεφωνητά καί τις ευχές τών όμοτρα- 
πέζων...
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Σέ λίγο έφθασε ό Γενικός Δ/ντής της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Νικόλαος 
’Αρχιμανδρίτης, μέ την γλυκεία κι’ εύγενική σύζυγό του, τήν χαρωτωμένη κορού- 
λα τους καί τον Νάκη, τον γνώριμο πια κοσμικό τύπο των δεξιώσεων της Σχολής.

'Η οικογένεια του κ. ’Αρχιμανδρίτη γίνεται άντικείμενον ζωηρών έκδηλώσεων 
άπό όλους...

Ή  παρουσία του θυμίζει τόσα καί τό σ α !!! Θυμίζει τήν ιστορία ολόκληρη 
τής άναγεννημένης ’Αστυνομικής Σχολής... Χαρούμενος, άπλός όπως πάντα, άνοι- 
χτόκαρδος, ό κ. ’Αρχιμανδρίτης δεν κάθεται στο τραπεζάκι του. Γυρνά άπό συν
τροφιά σέ συντροφιά, έπιθυμώντας νά βλέπη κέφι γύρω του... πολύ κέφι... Γιατί 
πάνω σ’ αυτό τό θέμα ξέρει τόσα πολλά μυστικά...

Τώρα στο ξύλινο υπόβαθρο ανεβαίνει ή διαλεχτή ορχήστρα τοΰ φίλου καλ
λιτέχνη Πάνου Άναστοσοπούλου, μέ τον γνωστό Κώστα Πικέα στό άκκορντεόν, 
παίζει χορευτική μουσική. ’Αλήθεια πόσο όμορφη καί τονισμένη είναι αύτή ή 
ορχήστρα, καί πόσο γλυκειά καί μελωδική είναι ή φωνή τοΰ νεαρού αύτοΰ πού 
γρήγορα πήρε ξεχωριστή θέση μέσα στό καλλιτεχνικό Στερέωμα!! Ό  Πάνος 
τραγούδα μιά έπιλογή τραγουδιών, παληών, μοντέρνων, δημοτικών καί ένθουσιάζει 
καί δίκαια καταχειροκροτείται.

Μιά όμορφη εθνική παρένθεση τώρα. Ό  κ. Νέζερ. ’Απαγγέλλει έθνικούς 
στίχους καί ήλεκτρίζει τούς πάντας. Μά καί έ'ξω, στό προαύλιο, καίγεται τό 
πελεκούδι. ’Εκεί ή διαλεχτή ορχήστρα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή υπέροχη ορχή
στρα τής ’Αστυνομίας πού μέρα μέ τή μέρα γνωρίζει καί νέες έπιτυχίες, υπό τήν 
επιδέξια καί άληθινά ικανή διεύθυνση τοΰ κ. Μπουκουβάλα, χαλάει τον κόσμο. Στ’ 
άλήθεια ό κ. Μπουκουβάλας έπετέλεσε ένα άθλο. Τό έξαιρετικό αύτό συγκρότημά 
του, δημιούργημα κι’ αυτό τοΰ κ. ’Αρχιμανδρίτου, έχει πάρει πιά τή θέση του, μιά 
ξεχωριστή τιμητική θέση μέσα στις Ελληνικές ορχήστρες. ’Αξίζουν χίλια συγχα
ρητήρια σ’ όλα τά παιδιά τής ορχήστρας καί είδικώτερα στον άξιο έμπνευστή τους 
κ. Μπουκουβάλα. Τά κυλά, κυλοΰν ξένοιαστα, εύτυχισμένα... Κι’ ενώ ολοένα νέοι 
ορεκτικοί μεζέδες καταφθάνουν, άρχίζει ή παρέλαση τών καλλιτεχνών.

”Α ! οί καλλιτέχναι, οί καλοί μου φίλοι! ! !  Είμαι σέ θέση νά ξέρω περισσότερο 
άπό κάθε άλλον πόσο σωστά, πόσο πρόθυμα, πόσο συγκινητικά βοήθησαν πάντοτε 
τή Σχολή σέ κάθε καλλιτεχνικό της έπίτευγμα...

Πρόθυμοι πάντα φίλοι τοΰ περιοδικοΰ αύτοΰ καί τής ’Εκπομπής τής Άστυ- 
μολίας, σπεύδουν οποτε τούς χρειαστούμε νά σταθοΰν κοντά μας, φίλοι καλοί, εύγε- 
νικοί κ ι’ άγαπημένοι. Τούς ευχαριστούμε. Τούς ευχαριστούμε μ’ όλη μας τήν καρ
διά... Καί θέλουμε, άποτεινόμενοι προς ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώμα, νά τονί
σουμε ότι τούς άξίζει κάθε βοήθεια καί κάθε αγάπη...

Νά ό Πιέρρο Λοβάττι, ό καλός φίλος κ ι’ ό διαλεχτός τραγουδιστής... Γοη
τεύει τούς πάντας... ’Ηλεκτρίζει... Καταχειροκροτείται...

'Η διασκέδασις έν τώ μεταξύ προχωρεί... όλο έρχονται νέοι μεζέδες... 'Η μπύρα 
άδιάκοπα άνανεώνεται... Ή  Σχολή έχει σήμερα ό,τι έπιθυμήσης...

’Εν τώ μεταξύ στό μικρόφωνο πλησιάζουν δυο Γιώργηδες, "Οπου Γιώργος καί 
μάλαμα, λέει τό τραγουδάκι. Ψέμματα; Ό  Γιώργος Πάρης λοιπόν είναι ό ένας. 
Κι’ ό Γιώργος Γαρέζος στό πιάνο. Τά πυκνά καί ένθουσιώδη χειροκροτήματα πού 
έκάλυψαν τό τραγούδι τοΰ Πάρη ήταν άληθινή έκδήλωση άγάπηςγιά τόν καλό μας 
φίλο.

Νά τώρα μιά όμορφη καλλιτεχνική άττραξιόν... Τό συγκρότημα τοΰ διαλεχτού 
κωμικού καί θερμοΰ φίλου τής Άτυνομίας Πέτρου Γιαννακοΰ... μιά άληθινά άξέ- 
χαστη καλλιτεχνική προσφορά...

Άνάμεσά του ό όνομαστός κομφερασιέ Τέρης... Χειροκροτείται θερμά, καί 
παρουσιάζει τήν ύπέροχη Έβελίνα... Γιατί, άληθινά, υπέροχη ήταν ή Έβελίνα καί
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σκόρπισε πλούσιο κέφι, συγκίνηση καί ενθουσιασμό... 'Η φωνή της είναι όμορφη... 
’Όμορφη κ ι’ ή καρδιά της... Την ευχαριστούμε θερμά...

"Υστερα ό υπέροχος καί καταπληκτικός μάγος δόκτωρ Ecco. To άκροβατικό νού
μερο πού ήταν ένα σπάνιο θέαμα... Μπράβο στον Γιαννακό καί τό συγκρότημά του! ! !

’Ακούραστος κ ι’ εύγενικός ό Διοικητής της Σχολής κ. ’Εμμανουήλ Άρχον- 
τουλάκης, έπιβλέπει, διευθύνει, μέριμνα ώστε να μή λείψη τίποτε καί όλα να γίνουν 
όπως τα έχει προγραμματίσει... Δίπλα του, άξιοι συνεργάτες οί ’Αξιωματικοί τής 
Σχολής, πρόθυμοι κ ι’ εξυπηρετικοί, δίνουν ένα πολιτισμένο τόνο στήν οικογενειακή 
αυτή συγκέντρωση...

Είναι όλοι τους άξιοι παντός έπαίνου...
Στο μεταξύ ή διασκέδασις συνεχίζεται άσταμάτητα... Μια διακοπή, παρακαλώ... 

Λίγος χορός, γιά να... χωνέψετε... ’Έχουμε κοντά μας ένα ξεχωριστά αγαπημένο

Λεβέντικοι ’Ελληνικοί χοροί, οπτό φουσταυελλοφόρους τοϋ Καδηγητοΰ τής ’Αστυνομικής 
Σχολής κ. Κουσιάδη, κατά τό Πασχαλινό γεΟμα στή Σχολή.

φίλο καί συνεργάτη, έναν ύπέροχο καλλιτέχνη, πάντοτε παρόντα σέ κάθε κοσμική μας 
εκδήλωση : Τον Γιώιργο Λουκά... Χαμογελάει ό Γιώργος, παίρνει τήν κιθάρα κ ι’ 
άρχίζει ένα πλούσιο χορευτικό πότ-πουρί...’Αγκαλιάζονται τα ζευγάρια, ξεχνιούνται, 
στροβιλίζονται μέ χάρη στή μέση τής σάλλας... Πόσα όμορφα συναισθήματα φωληά- 
ζουν στις καρδιές το υς !!!...

Μπράβο Γιώργο... Γιώργο Λουκά είσαι ύπέροχος...
Τον διαδέχεται τό Τρίο Τέμπο... Είναι ένα άπό τα καλλίτερα φωνητικά τρίο 

τής Πατρίδος μας... Συνταιριασμένο, σφιχτοδεμένο, μελωδικό τό Τρίο Τεμπο 
μάς άφισεν ύπέροχες άναμνήσεις... Τό εύχαριστοΰμε μέ όλη μας τήν καρδιά...

Τό κέφι έχει άνάψει... Οί καρδιές έχουν ξεκλειδωθή... Έχουν κυριευθή άπό 
χαρά... Τά άνέκδοτα δίνουν καί παίρνουν... φωνές, πειράγματα, θόρυβος... 'Η ευτυ
χία έχει στρογγυλοκαθίσει στή μέση τής αίθουσας...

Τώρα μιά όμορφη άκόμα καλλιτεχνική έκπληξη... Ό  πιο άγαπημένος μας φίλος, 
ένας ραφιναρισμένος καλλιτέχνης μέ πολύμορφο ταλέντο : Ό  Τάκης Μηλιάδης... 
’Ηθοποιός, μίμος, τυπίστας καί κομφερασιέ ό Τάκης Μηλιάδης έχει κερδίσει τήν 
συμπάθεια καί τήν άγάπη τοϋ ευρύτατου κοινού... Στο ραδιόφωνο, στο θέατρο, στο
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κέντρο, παντού δπου έμφανισθή άποθεώνεται... Κρύβει, μέσα του τόσες δυνάμεις ! ! ! . . .  
Είναι μιά προσωπικότητα καλλιτεχνική πού επιβάλλεται άπόλυτα... 'Ο Βασιληάς 
τοϋ γέλοιου... τον ευχαριστούμε... Τον ευχαριστούμε πολύ-πολύ... Κι’ ας είναι βέ
βαιος δτι πάντα τον άγαποΰμε καί τον θυμώμαστε...

Λίγος χορός τώρα... Κώστα Πικέα, άβάντι... Πάνο Άναστασόπουλε, επί τό 
έ'ργον... Γειά σας λεβέντες...

Καί ό χορός κυριαρχεί άποθεωτικά...
Μά, τώρα μιά διαλεχτή εθνική παρένθεση... Πυκνά, παρατεταμένα κ ι’ ενθου

σιώδη χειροκροτήματα άκούγονται από δλες τις πλευρές... Προσέρχεται ό ’Εκπρό
σωπος τού Βασιλέως καί ’Αρχηγός τού Βασιλικού Οίκου, ’Αντιστράτηγος κ. Βεν- 
τήρης... Τον άναγγέλλει καί τον προσφωνεί ό κ. Άρχοντουλάκης, κι’ ό δοξασμένος 
Στρατηγός υψώνει τό ποτήρι καί πίνει είς υγείαν της ’Αστυνομίας Πόλεων... "Υστερα 
συλλαμβάνεται να τα... τσουγκρίζη μέ τον κ. Γενικό... Δεν ξέρω ποιος έσπασε τ ’ 
αυγό τού άλλου... Ξέρω δμως δτι ήταν τόσο έγκάρδια ή συνομιλία τους...

«Ζήτω ό Β α σ ιλε ίς !!!...»  άκούγεται ξαφνικά άπό τήν μικρή αίθουσα... Χίλιες 
δυο ούρανομήκεις ζητωκραυγές υψώνονται στον άγέρα... Ή  ’Αστυνομική Σχολή, ή 
’Αστυνομία Πόλεων δράττεται αύτής της εύκαιρίας νά έκδηλώση τά αισθήματα πί- 
στεως, άφοσιώσεως καί λατρείας προς τον λαοφιλή Βασιληά των Ελλήνων...

Ζήτω ό Βασιλεύς...
Καί τώρα ξανά στο καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα, πού είναι πλούσιο κι’ άτέ- 

λειωτο...
"Ενα διαλεχτό ’Επιτελείο καλλιτεχνών...
Άνάμεσά τους ό έξαιρετικός Μαέστρος "Ακης Σμυρναΐος... μιά κυρίαρχη μορφή 

μέσα στον κόσμο των συνθετών... Κάθε τραγούδι του καί μιά έπιτυχία... Είναι ό μαέ
στρος πού άνέβασε τή στάθμη τού Ελληνικού τραγουδιού, ό πιο εύσυνείδητος διά
κονος της Μουσικής ’Ιδέας... Γιατί σάν ’Ιδέα, σάν ’Ιδανικό νοιώθει τή μουσική ό 
"Ακης Σμυρναΐος... Καί πόσα δέν τού χρεωστάει τό ελαφρό τραγούδι! ! !  ’Αλλά καί 
πόσες καί πόσες μορφές του δέν είναι δημιούργημά το υ !! ! . . .  Εύγενική καί καλόκαρδη 
ή σύζυγός του συμπληρώνει όμορφα τον διάσημο άντρα της, ένώ τό χαριτωμένο 
άγοράκι τους πιο ’κεΐ συμπληρώνει τήν ευτυχία τους...

Ή  επίσκεψή τους μάς έτίμησε...
Τώρα μιά άκόμα καλλιτεχνική άττραξιόν... Ό  όμιλος χορού τού κ. Κουσιάδη... 

Τον άποτελοΰν φουστανελλοφόροι, άνδρες καί γυναίκες... Μπαίνουν στήν Αίθουσα 
πιασμένοι χέρι-χέρι καί άνάβουν μιά τεράστια Ελληνική πυρκαγιά. Χοροί τής Ρού
μελης, τού Μωρηά, τών νησιών... λεβέντικοι Ελληνικοί σκοποί, πού ξυπνούν άσί- 
γαστους έθνικούς πόθους καί φέρνουν κυρίαρχο στις καρδιές τό ’Αθάνατο καί χιλιο- 
τραγουδισμένο Ελληνικό χωριό... ’Επί ώρα πολλή χαλάει ό κόσμος...

"Α ! πράγματι... Έ χει μεγάλη έπιτυχία ετούτο τό χαριτωμένο μουσικό νού
μερο... Μπράβο κ. Κουσιάδη... Σάς ευχαριστούμε γιά τήν όμορφη προσφορά σας...

...Ροδοκόκκινα άπ’ τή σούβλα λαχταριστά άρνιά μπαίνουν στήν αίθουσα, σκορ
πίζοντας γαργαλιστικές μυρουδιές... 'Π μπύρα ρέει άφθονη... Τά φρούτα, τά έπιδόρ- 
πια, τά αύγά είναι άνεξάντλητα... Μπράβο, άπόθεμα! ! ! . . .

Τον καλλιτεχνικόν λόγον τώρα έχει ή Μάρτυ Μπιάνκη... Είναι μιά θετική άξια 
τού ελαφρού τραγουδιού, πού ολοένα επιβάλλεται καί περισσότερο... ’Έχει φωνή, 
χρώμα, έκφραστικότητα, αίσθημα... ’Ενθουσιάζει καί καταχειροκροτείται. Τήνεύχα- 
ριστούμε μ’ όλη μας τήν καρδιά...

"Ενας άκόμα διαλεχτός καλλιτέχνης... Τί ένας άκόμα; Ό  ένας, ό μοναδικός, ό 
Νίκος Πιτσόλος... Είναι παληός, πολύ παληός συνεργάτης... Ποτέ δέν έλειψε άπό 
κοντά μας... Ποτέ δέν άρνήθηκε τή βοήθειά του... Πάντα καί παντού μάς ένίσχυσε 
μ’ δλες του τις δυνάμεις... Δέν μοϋ ύπαγορεύει τις γραμμές αυτές ή τήρηση ένός
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τύπου... Μίλα ή καρδιά μου... Τον εύχαριστεΐ, σκιρτά στήν καλωσύνη του... θερμά- 
θερμά τον ευχαριστούμε για δλα...

Τώρα έξω πίκρες καί στεναχώρειες... Έ ξω  μεράκια καί έγνοιες.. 'Η άτομική 
βόμβα τοϋ ελαφρού τραγουδιού έπεσε μέσα στήν αίθουσα... Ή  ΟΰλαΜπάμπα ξεση
κώνει συναγερμό χειροκροτημάτων... Ναί! 'Η Ούλα Μπάμπα... Έ χει φωνή όλο 
ϋάθος, ξεχειλισμένη όμορφη τέχνη... Κι’ είναι μαζί καί μια γλυκεία κοπέλλα, σαγη
νευτική... Πόσο εύκολα τ ’ άλλαξε δλα μέ τήν παρουσία τη ς ! ! ! . . . 'Η Ούλα Μπάμπα 
ένσαρκώνει τό κέφι στήν πιο ολοκληρωμένη μορφή του... Είναι μιά άκαταμάχητη 
γόησσα πού μπροστά της κάνεις καινούργιο σηκώτι... Κι’ έχει φωνή... Πόσο πολύ 
έκφραστική! ! ! . . .  Τί νά τις πούμε; 'Ένας, δυό; χίλια εύχαριστώ; Φτάνουν;... 
’Ά ς είναι...

'Ο χορός καί πάλι άνάβει σέ λίγο... Διακρίνω ξαφνικά άνάμεσα στους άλλους καί 
τον συγγραφέα, συνθέτη καί δ/ντή τού «Μοντέρνου Τραγουδιού» κ. Κώστα Μάνεση

Μία άποψι? άπό τό Πασχαλινό γεύμα τή? ’Αστυνομική? Σχολή?.

μέ τήν συντροφιά του... Είναι μιά άπό τις προσωπικότητες τού τραγουδιού, καί ή 
επίσκεψή του μάς τιμά πολύ...

"Ολα κινούνται... Τό κέφι άποκορυφώνεται... 'Η μπύρα δεν σταματά... Τά πρό
σωπα, οί καρδιές, τά αισθήματα είναι δλα ζεστά... 'Η πυρκαγιά της εύτυχίας λυώνει 
κάθε στεναχώρια... 'Η ’Αστυνομική Σχολή ξεχείλισε χαρά...

...Τώρα ή εκλεκτή καί άσύγκριτη Έλίζα Μαρέλλη... Ποιος δεν εχει ακούσει 
τραγούδι της καί δεν έ'νοιωσε κάτι τί νά τού δαγκώνη τήν καρδιά σάν φίδι;... Ποιος 
δεν γοητεύτηκε άπ’ τήν κρυστάλλινη φωνή της; Ποιος έχει τή δύναμη νά μήν συγκι- 
νηθή άκούγοντάς την; Ή  Έλίζα Μαρέλλη άποθεώνεται... Καί καταχειροκροτείται...

Ό  χορός συνεχίζεται... Τό κέφι έπανέρχεται δριμύτερο... "Ενας άκόμα καλλι
τέχνης... Ό  όνομαστός πιανίστας Χριστόφορος Σκουλαρίκος, ή υπέροχη σύζυγός 
του καί ή χαριτωμένη κορούλα τους... Ό  κ. Σκουλαρίκος είναι μιά μουσική αύθεντία 
πού τιμά άσφαλώς τον τόπο μας... Είναι ένα γερό μυαλό, ένα άνήσυχο λαμπικαρι- 
σμένο πνεύμα, μιά μόρφωση άνεξάντλητη. Καί κοντά σ’ αύτά είναι κι’ ένας ειλικρινής 
φίλος της ’Αστυνομίας... Δέν χρειάζεται νά τον εύχαριστήσουμε, νομίζω... 'Η φιλία



7014 Σ. Πηλοΰ

μας, μας δίνει τδ δικαίωμα νά υπολογίζουμε πάντοτε στή βοήθεια του... 'Υπήρξε μια 
άπ’ τίς κεντρικές μορφές της γιορτής μας...

Καί πάλι χορός... 'Η μιά ορχήστρα διαδέχεται την άλλη... 'Όλοι γελούν, φωνά
ζουν, χαίρουνται... Ή  Σχολή τούς έχει μεταβάλλει σέ μικρά παιδιά... Ό  τύπος ύπε- 
χώρησε, το γέλιο κι’ ή χαρά κατέλαβαν έξ έφόδου τίς αίθουσες... Ξαφνικά γίνεται 
σιωπή... Ό  κ. Άρχοντουλάκης στο μικρόφωνο... Παρουσιάζει καί χαιρετίζει έπιδέ- 
ξια τον βουλευτή κ. Κωνστ. Μανιαδάκη, πού καταχειροκροτείται... Ό  διαλεχτός 
καί άκούραστος πολίτικος άνδρας λέει δυο λόγια στο μικρόφωνο καί ζωτωκραυγάζει 
υπέρ τής ’Αστυνομίας Πόλεων... Είναι ή άγάπη του αύτή, γιά μάς ύψίστη τιμή... 
Γιατί ό κ. Μανιαδάκης άντιπροσωπεύει μιά άξέχαστη σελίδα τής ιστορίας μας... 
Θυμίζει τήν ’Εθνική ’Αναγέννηση τής Ελλάδος... Το ήθος του, οί άγώνες του, ή 
πίστη του τον άνεβάζουν σέ δυσθεώρητα πολιτικά υψη...

Μά καί πάλι λίγος χορός... "Υστερα πάλι φαγοπότι... Τώρα γλυκά... "Αφθονα, 
χορταστικά γλυκίσματα... σόδες... καφέδες... ό,τι θελήσης έχεις...

Ό  Α ντιστράτηγο; κ. Γ’ρίβα; προ- Ό  ’Αντιστράτηγο; κ. Γρίβα; τσουγκρίζει τό αύγό 
σερχόμενο; εΐ; τήν Σχολήν. του μέ τήν ’Αγγελικήν ’Αρχιμανδρίτου.

Ό  Βάγγος Παπούλιας τώρα... 'Υπέροχος, καλόκαρδος, άγαπημένος...
Μά, ξαφνικά ή αίθουσα άδειάζει... Συναγερμός;...
Ναί! Ναί! Συναγερμός... Τί τρέχει; Όλοι σηκώνουν ψηλά τά βλέμματα, κατά 

τον Ούρανό... Το προαύλιο τής Σχολής γεμίζει... Μά, τί συμβαίνει λοιπόν;
Κάτι άκούγεται άπο ψηλά... Κάτι σάν θόρυβος άεροπλάνου... Είναι ένα έλικό- 

πτερο... Λοιπόν; Δέν έχετε ξαναδή έλικόπτερο;...
Ναί! Έχουμε ξαναδή... Μά τέτοιο όχι... Γιατί αύτό, ξεκινώντας άπ’ τήν ’Ε

λευσίνα, πήρε μαζί του καί μάς φέρνει ένα θρύλο, τήν ιστορία μας όλάκαιρη, τη δόξα 
τής νεώτερης Ελλάδος, τον δοξασμένο Διγενή, τον Στρατηγό Γρίβα...

Τό έλικόπτερο προσγειώνεται... Τά παλαμάκια ενώνονται πολλές φορές, πονούν 
άπ’ τά κτυπήματα, μά δέν σταματούν νά χειροκροτούν... Ό  κος Γενικός υποδέχεται 
καί φέρνει κοντά μας τον Διγενή... Τρελλά εθνικά χτυποκάρδια άναστατώνουν δλους 
μας... Αύτός ό Στρατηγός είναι ένας θρύλος... Είναι μιά πίστη... Δέν θυμίζει μόνο 
τήν ελεύθερη Κύπρο μας... Θυμίζει καί ένσαρκώνει ολόκληρο τό μεγαλείο τής Ε λ
λάδος... 'Ο ’Αρχηγός τής Ε.Ο.Κ.Α. χαιρετά... Είναι φανερά συγκινημένος... Δίπλα 
του ή πιστή του σύντροφος, εκείνη πού τον άκολούθησε μ’ έγκαρτέρηση στον άνηφο- 
ρικό του δρόμο τού καθήκοντος, ή σύζυγός του... Μιά άτέλειωτη θυσία είναι ή ζωή 
της... Μά καί μιά άσταμάτητη δόξα μαζί..'.

Κοντά της ή χαριτωμένη άνηψιά της... Κι’ άκόμα ό 'Υπασπιστής τού Στρατηγού, 
Άντισυνταγματάρχης κ. Παπαδόπουλος.
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Ό  κος ’Αρχιμανδρίτης, φανερά συγκινημένος, πλησιάζει στο μικρόφωνο καί 
προσφωνεί τον Στρατηγό... Λίγα λόγια είπε... Μά είχαν τόση?χάρη... Ποίημα ήταν 
ή κάθε πρότασή του. Σύμβολο ώνόμασε τον Στρατηγό... Θυμήθηκε τη «X », προσκύ
νησε εύλαβικά τήν έλεύθερη Κύπρο μας... Καί πόσα δεν ε ίπ ε ! ! !  'Ο κ. ’Αρχιμανδρί
της συνήρπασε... Καί ξεσήκωσε φρενίτιδα ενθουσιασμού... Τόν διαδέχτηκε στο μι
κρόφωνο ό Διγενής... Εύχαρίστησε για τήν υποδοχή, κ ι’ υστέρα ξέσπασε σ’ ένα υπέ
ροχο ΰμνο για τήν Ελλάδα καί τα ’Ιδανικά της... "Υψωσε τη φωνή για νά βροντο- 
φωνήση τήν πίστη του στο μέλλον της Ελλάδος, ύψωσε τή φωνή για νά διδάξη πώς 
πρέπει νά ζοΰν οί λαοί πού θέλουν νά μείνουν έλεύθεροι, ύψωσε τή φωνή του γιά νά 
πή στούς ισχυρούς της Γης ότι το πνεύμα δέν το ένίκησε ποτέ ή ύλη κ ι’ δτι ή ’Ελευ
θερία δεν μπορεί νά νικηθή ποτέ άπο τήν βία καί τήν Τυραννία... Χείμαρρος τά λόγια 
τού Στρατηγού... Κι’ έπί πολλά λεπτά της ώρας ή αίθουσα έδονεϊτο άπο τά θυελλώδη 
χειροκροτήματα των άκροατών του...

"Υστερα έγίνηκε ήσυχία... 'Ο Στρατηγός μέ τήν συντροφιά του κατέλαβε τό

Ό  ’Αντιστράτηγος κ. Γρίβας τσουγ- Ό  ’Αντιστράτηγος κ. Γρίβας όμιλών κατά τό 
κρίζει τό αυγό του κατά τό Πασχα- Πασχαλινό γεύμα στή Σχολή ’Αστυνομίας 

λινό γεϋμα στή Σχολή. Πόλεων.

κάθισμά του στο τραπεζάκι τού κ. Γενικού, μέ τόν όποιον παληά τόν ένώνει φιλία...
Ό  Στρατηγός τιμά τό γλεντάκι μας... Μεγάλη, στ’ άλήθεια, έπιτυχία της Σχολής 

αύτή! ! ! . . .
...Καί τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχίζεται...
Στο μικρόφωνο τώρα ή βασίλισσα τού εύγενικοΰ ρυθμού, ή άρχόντισσα τού ρο

μαντικού τραγουδιού, ή βελούδινη καί γλυκειά Νάντια Κωνσταντοπούλου... Πόσα 
μάτια έχουν δακρύσει άπολαμβάνοντας τά τραγούδια τ η ς ! ! ! . . .  Τί ρυθμός άρχον- 
τικός ! ! !  Τί τό νος!!!... Πόσα αισθήματα!!!...

« . . . ’Αγάπη μου, άγάπη μου,
στά χέρια σου κρατας τά δνειρά μου...».

'Η Νάντια Κωνσταντοπούλου δέν είναι μιά καλή τραγουδίστρια... Είναι μιά 
ιδιόρρυθμη δημιουργός... Δέν μπορεί νά συγκριθή ή φωνή της μέ άλλης...

Μορφωμένο κ ι’ ευγενικό κορίτσι μιας λαμπρής οΐκογενείας, ή Νάντια Κωνσταν
τοπούλου, έχει κλείσει δλη τήν εύγένεια τής ψυχής της, δλη τήν καλωσύνη της καί τήν 
καλή της άνατροφή μέσα στήν όλόγλυκεια φωνή της... "Ομορφη, πρόσχαρη, γοητευ
τική έχει τήν δύναμη νά σκορπίζη γύρω της τά πιο δυνατά αισθήματα...

Ναί! Νάντια, καλή κ ι’ εύγενική Νάντια, στά χέρια σου κρατας τά δνειρά μας... 
Σ’ εύχαιστούμε μ’ δλη μας τήν καρδιά γιά τήν τιμή πού μάς έκανες, σ’ εύχαριστοΰμε 
γιά τήν καλωσύνη σου, γιά τή βοήθειά σου, γιά τήν κατανόηση πού έδειξες άπέναν-
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τί μας... Καί νάσαι βέβαιη οτι πάντα θά σέ θυμώμαστε μέ αγάπη αληθινή... Γιατί μας 
έκλεψες τήν καρδιά μας...

Κι’ υστέρα καί πάλι χορός... Κέφι... Τραγούδι... ’Αστεία... Χαρά.
'Ο Τάσσος Γκότσης προκαλεϊ σπαρταριστά γέλια μέ τις άφθαστες μιμήσεις 

του...
Καί τά λεπτά κυλοϋν γοργά, εύτυχισμένα, ξένοιαστα...
Μετά τήν άποχώρηση των έπισήμων, αργά τ ’ άπόγευμα, τό γλέντι γίνεται πιο

οικογενειακό καί συνεχίζεται 
μέ τον ίδιο ένθουσιασμό... Τό 
βράδυ μάς βρίσκει νά χορεύου
με καί νά τραγουδάμε...

9 τό βράδυ... Κανείς δέν 
κινείται... 'Όλοι στις θέσεις 
τους... Πανζουρλισμός... άν- 
τάρα...

Γνώρισε άλήθεια, μιάδια
λεχτή επιτυχία καί εφέτος τό 
ΓΙάσχα της ’Αστυνομικής 
Σχολής.

Εύγε σέ δσους κόπιασαν... 
Μπράβο στον κ. Άρχοντου-

λάκη.. .
*

...Τό ωραίο βράδυ ξεψυχά... Ξημερώνει ή αυγή δροσάτη... μιά μυρωμένη αυγή, 
μέ κελαηδήσματα πουλιών, μέ λούλουδα, μ’ ένα ατέλειωτο ρομαντισμό...

Τρίτη τοΰ Πάσχα, χωρίς τίποτε τό άναστάσιμο καί τό τρελλό... Ό  κόσμος 
τραβά γιά τις δουλειές του...

Τό Πάσχα άπέμεινε μονάχα μιά άνάμνηση...
Χριστός Άνέστη...
’Από τά βάθη τής καρδιάς μου, καλοί μου άναγνώστες, σάς στέλνω τις πιο 

διαλεχτές ευχές μου γιά κάθε χαρά, υγεία, εύτυχία καί προκοπή...
Είθε τό φως τής Άναστάσεως νά φωτίζη πάντα τή ζωή σας καί νά τήν πλημμυ- 

ρίζη ικανοποίηση, αγάπη καί Ειρήνη...
Χρόνια σας πολλά...

ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΗΛΟΣ
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«"Ο ,τι είμαι κι* δ ,τι έκανα τό οφείλω  στή Μη
τέρα μου. Αύτή μέ συνήθισε νά έργάζωμαι»

Μ. ΝΑΠΟΛΕΩΝ

τδ μεγάλο κ ι’ άτέλειωτο εργαστήρι της φύσεως ό χρόνος έχει στή
σει τδ άμόνι του και μέ τά νευρώδη μπράτσα του, αδιάκοπα σφυροκο- 
πάει τη ζωή, άπδ τη στιγμή πού ό άνθρωπος θά περάση τδ μηδέν της 
άνυπαρξίας, για νά ριχθή στδ κατώφλι της ζωής.

Χλωμός, σκυφτός και σκελετωμένος ό πόνος έρχεται καί μπαίνει στην άνθρώ- 
πινη έκκλησία γιά νά ίερουργήση. Πόσες μεταλλαγές δοκιμάζει τδ άνθρώπινο 
πλάσμα διαβαίνοντας της ζωής του τδ δρόμο. Χιόνια τή σκεπάζουν, πίκρες καί χα
ρές βαδίζουν άνακατεμένα καί γεμίζουν ώς επάνω, τδ ποτήρι τής ζωής.

Γυρίζει ή σφαίρα τής ζωής. "Ολα διαβαίνουν, δλα μέ τδ πέρασμα του χρόνου 
άλλάζουν. Κοσμοθεωρίες ήλθαν καί πέρασαν, γιατί μέσα τους δέν μπόρεσαν νά κλεί- 
σουν τδ πραγματικό νόημα τής ζωής. "Ετσι, χωρίς στέρεες βάσεις, κατρακύλησαν 
στή λήθη, ξεθωριασμένες κ ι’ άπνοες, γιατί δέν μπορούσαν νά δώσουν, στδ πάντα 
άνήσυχο άνθρώπινο πνεύμα, τήν πνοή πού αύτδ ζητούσε, τή σωστή πορεία στδν 
πολυδαίδαλο τής ζωής δρόμο.

Κι’ αν δμως δλα περνούν καί σβύνουν, υπάρχει ένα σύμβολο πού δσα χρόνια 
κι’ άν περάσουν, μέχρι τή συντέλεια τού κόσμου, θά μένη πάντα στήν ΐδια του πανη
γυρική θέσι, άκατάβλητο, άναλλοίωτο. Θά στέκη στδν ’ίδιο θρόνο στδν όποιο ή άν- 
θρώπινη ψυχή τδ άνύψωσε, χωρίς νά ύπάρχη φόβος ποτέ νά γκρεμισθή. Φωτεινό καί 
μυρίπνοο, τδ σύμβολο αύτό, θά γεμίζη πάντοτε τδ κενό τής ζωής μας, θά δίνη τή 
χαρούμενη νότα, στούς πόνους καί στις στερήσεις κάθε εποχής, τδ γλυκό χαμόγελο 
καί τή θαλπωρή στήν κάθε άντιξοότητα, τδ θερμό χάδι τής άληθηης κ ι’ άψεγάδια- 
στης αγάπης.

Τό σύμβολο αύτό, πού αιώνιο θά λάμπη, είναι τό γλυκό τής ζωής τραγούδι, 
πού ακούει στ’ δνομα Μ η τ έ ρ α .  'Ολόκληρος ό κόσμος άναγνωρίζοντας τή σημα
σία τής Μητέρας, καθιέρωσε τή 10η Μαίου, ώς ήμέραν έορτασμοΰ της. Τούτο τδ 
γεγονός, ήταν μιά ιερή ύποχρέωσις όλων μας, ένα καθήκον επιτακτικό στή γυναίκα, 
πού μάς έφερε στδν κόσμο.

Των γενεών όλοι οί άνθρωποι πρόφεραν καί προφέρουν μέ ιδιαίτερη συγκί- 
νησι τδ γλυκύτερο δνομα πού υπάρχει στδν κόσμο τή Μητέρα. Μ’ εύγνωμοσύνη 
καί σεβασμό, ας σταθούμε γιά λίγο κοντά σ’ αυτή τή γυναίκα κ ι’ άς άποτίσουμε 
εύλαβικά τδ φόρο τής αιώνιας μας άγάπης. Σ’ αύτήν πού σπαρταρώντας άπδ τούς 
πόνους τού τοκετού, δέν λιποψύχησε, άλλά ύπέαενε καρτερικά, δταν μάς έφερε στο 
φώς τού κόσμου, χύνοντας στδ τέλος δάκρυα χαράς καί συγκινήσεως, γιατί μπόρεσε 
έτσι καί ξεπλήρωσε τόν προορισμό της, σάν γυναίκα, φέρνοντας δηλαδή στή ζωή 
μιά ανθρώπινη ΰπαρξι.

Μ η τ έ ρ α !  Μπορεί νά ξεχασθή ποτέ αύτή ή υπέροχη γυναίκα; Κλάψαμε καί 
γελάσαμε μαζί της. Σ’ αύτήν είπαμε τδ πόνο μας. Αύτή μάς ξαγρύπνησε κι’ ύπόφερε. 
Τή Μάννα τραγούδησαν τών άνθρώπων τά πικραμένα χείλη, γιατί αύτή είναι καί θά
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είναι ή αιώνια άνοιξις, ό ύμνος των άγγέλων. Τό γλυκοχάραμα καί το πανάκριβο 
λουλούδι της ζωής.

Καμμιά γυναίκα δέν θά μπορέση ποτέ νά μάς δώση τήν άγάπη πού ξεχειλίζει 
άπό τήν καρδιά τής Μάννας μας. Καμμιά γυναίκα δέν θά μπορέση νά γλυκάνη τόσο 
τήν ψυχή μας, όσο ή Μάννα. Είναι άπ’ όλες τις άγάπες ή πιο τρανή, πού όσο κι’ άν 
τήν πληγώνουμε αυτή πάντοτε θάχη νά μάς πή ένα γλυκόλογο, νά μάς χαμογελάση 
έτοιμη νά μάς σφίξη στήν άγκαλιά της.

Σέ οδύνης καί πόνου στιγμές, ποιος στ’ αλήθεια δέν άναζήτησε τήν παρηγοριά, 
φέροντας στά χείλη του τ ’ όνομα τής Μάννας;

Ποιύς δέν αίσθάνθηκε τήν άνάγκη κάποτε νά ξεσπάση σέ κλάμματα χαράς ή 
λύπης στήν άγκαλιά τής Μάννας του! "Ολοι μας νοιώθουμε νά κρυφοκαίη στά στήθη 
μας μιά άσβεστη φλόγα άγάπης τρανής, γιά το ύπέροχο αύτο πλάσμα τοϋ Θεού. 
Νοιώθουμε καί πιστεύουμε, πώς κανένας δέν μάς άγάπησε κι’ ούτε θά μάς άγαπήση 
όσο ή Μάννα μας καί γ ι’ αύτό, μ’ αύτή πλημμυρίζει όλο το Είναι μας.

'Ολόκληρη ή ζωή μας άνήκει στή Μάννα, γιατί αύτή είναι έκείνη πού θυμίζει 
στον καθένα πώς ό,τι έχει, το οφείλει σ’ αύτή, όπως έλεγε ό Μ. Ναπολέων.

'Η Μητέρα πού μάς γέννησε καί μάς γαλούχησε, μάς άνέθρεψε μέ πίκρες καί 
στερήσεις ίσως, αύτή πού σέ κάθε άρρώστεια στάθηκε κοντά στο προσκέφαλό μας, 
όσο κανένας άλλος γιά νά γλυκάνη τον πόνο, έτοιμη νά δούση τον έαυτό της γιά τή 
δική μας υγεία, αύτή ή μεγάλη ήρωΐδα, είναι το φωτεινό σύμβολο πού άκτινοβολεϊ 
σ’ όλα τά πλάτη καί τά μήκη τοϋ κόσμου. Είναι ή άγάπη, ή οποία στο στροβίλισμα 
τής ζωής ποτέ δέν χάνεται. Φωτεινή έλπίδα, χαρά καί λαχτάρα, παρηγοριάς άγγελος, 
είναι τής χαράς τό Εύαγγέλιο, τό Φως, ή Πνοή.

Ψάλλουμε ύμνους στή γυναίκα—Μητέρα τής οποίας ή άγάπη δέν ξέρει όρια. 
Τό στήθος της, θήλασε ολόκληρη τήν ανθρωπότητα. Τά λουλούδια δέν άνθίζουν χωρίς 
τόν ήλιο. Δέν βρίσκει κανένας τήν εύτυχία έκεϊ πού δέν βασιλεύει ή άγάπη. Χωρίς τή 
γυναίκα δέν υπάρχει άγάπη. Χωρίς τή Μητέρα τίποτε άπ’ όλα αυτά δέν νοστιμίζει 
τή ζωή, «χωρίς αύτή δέν υπάρχει ούτε ήρωας ούτε ποιητής», όπως γράφει ένας με
γάλος συγγραφεύς.

Μόνον εκείνοι, πού άπό μικροί έχασαν τή Μητέρα τους, μπορούν νά βροντο- 
φωνήσουν στά πέοατα τοϋ κόσμου περισσότερο άπό τόν καθένα, πόση μεγάλη είναι 
ή άπώλεια τής Μάννας.

’Ώ ! Μητέρα! ’Εσύ πού τόσα γιά μάς ύπέφερες. ’Εσύ πού μάς έδωσες το πο- 
λυτιμώτερο άγαθό, τή ζωή, δέξου τά λόγια μας αύτά σάν ένα ελάχιστο δείγμα τής 
άπέραντης γιά σένα άγάπης μας.

Πονόψυχη καί μακρόθυμη μή μάς έγκαταλείψης ποτέ ό,τι κι’ άν σοΰ κάνουμε. 
Κράτησε άνοικτή τήν άγκαλιά σου γιατί ό,τι κι’ άν κάνουμε, ό,τι κι’ άν ποΰμε, στο 
τέλος στή δική σου άγκαλιά θά ριχθοΰμε. Θάσαι γιά μάς πάντοτε τό λιμάνι τής πα
ρηγοριάς, πού ύστερα άπό τό Θεό, θά μάς δέχεσαι χαλμογελαστά καί μέ πραγματική 
άγάπη. Κι’ άν κάποτε σέ πικραίνουμε, κρύψε τό πόνο σου, μή μάς κρατάς κακία. 
Στάσου κοντά μας, όπως τότε στά πρώτα βήματά μας καθοδήγησέ μας δείξε μας 
τήν άμέτρητη καλωσύνη σου νανούρισέ μας, μέ τής άγάπης σου τά πλούσια τρα
γούδια.

"Ω! γυναίκες—Μητέρες. Κρατάτε στά χέρια σας τή σωτηρία τοϋ κόσμου. 
Σείς θά προετοιμάσετε τή νέα γενεά, πού θά βασίζεται στήν άγάπη καί τήν καλω
σύνη. ’Έχοντας γνώσι τοϋ ΰψηλοΰ προορισμού τής μητρότητος, δώστε στά παιδιά 
σας τήν πλήρη άνατροφή, άπό τήν οποία θά ξεκινήση ό σεβασμός προς τό Θείο ή 
άγάπη πρός τήν Πατρίδα, ή δημιουργία μιάς γενεάς άντάξιας τών προγόνων της.

Μ η τ έ ρ α !  ~Ω Θεία καί μαγευτική λέξις. ’Εσένα τραγούδησαν τοϋ κόσμου 
οί ποιηταί. ’Εσένα ύμνησαν τών άνθρώπων όλων τά χείλη. Είσαι καί θάσαι γιά πάντα 
τής ζωής μας τό πιο γλυκό τραγούδι. /. ΡΑ Ι  Κ Ο Σ
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1 .  Τό άγαλμα τοΰ Διός στήν ’Ολυμπία.
Κάθε τέσσερα χρόνια, στήν πανσέληνο τοΰ ’Ιουλίου οί 'Ελλανοδίκες, πού 

είχαν τή φροντίδα της όργανώσεως καί της έπιτηρήσεως των ’Ολυμπιακών άγώνων 
καί πού καθώριζαν τις θυσίες πού θά προσφέρονταν στούς θεούς, έστελναν έκατον- 
τάδες κηρύκων σ’ όλες τις Ελληνικές πόλεις, άκόμη καί στις πιύ μάκρυνες άποικίες.

Αύτοί οί κήρυκες κήρυσσαν παντού μ’ επισημότητα τήν ολυμπιακή ή ιερή 
έκεχειρία καί προσκαλοΰσαν τούς διαμαχομένους να καταθέσουν τα όπλα καί να 
σταματήσουν κάθε εχθρική πράξι. "Οχι πόλεμος δεν επιτρεπόταν κατά τή διάρκεια 
της ιερής έκεχειρίας, άλλλά καί οί συνήθεις φιλονεικίες άνάμεσα σέ ιδιώτες απα
γορεύονταν.

Πόλεις καί άνθρωποι, μάς λένε οί άρχαΐοι συγγραφείς «έπρεπε νά βγάλουν 
τήν κακία καί τύ μίσος άπό τήν ψυχή τους», γιά νά έχουν το δικαίωμα νά συμμετά- 
σχουν στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες, πού αποτελούσαν ένα είδος ’Εθνικής συνελεύσεως 
όλων τών Ελλήνων στο πεδίο τής τιμής καί τής εύγενικής άμίλλης. 'Η παραβίασι 
τής έκεχειρίας ήταν ή μεγαλύτερη ιεροσυλία, πού θά μπορούσε νά φαντασθή το μυαλό 
ένος "Ελληνα.

Άπό τή στιγμή πού κηρυσσόταν ή ιερή ή ολυμπιακή έκεχειρία, ή σκέψι όλων 
τών Ελλήνων συγκεντρωνόταν στούς άγώνες κι’ οί πόλεις συναγωνίζονταν μεταξύ 
τους ποιά νά στείλη τούς καλύτερους άθλητές. ΤΗταν μεγάλη ή τιμή γιά μιά πόλι 
άν κάποιος άπύ τούς άθλητές της γύριζε πίσω μέ τό, άπο άγριελιά, στεφάνι τής νίκης 
στο κεφάλι.

”Αν ό ίδιος άθλητής άναδεικνυόταν νικητής καί στήν έπόμενη ολυμπιάδα, 
οί συμπολίτες του γκρέμιζαν ένα μέρος τών τειχών, γιά νά κάμη τή θριαμβευτική 
είσοδό του στήν πόλι. 'Η συμβολική αύτή πράξι σήμαινε οτι ή πολιτεία έχοντας 
παρόμοιους υπερασπιστές, δέ χρειαζόταν πιά τείχη.

'Ο νικητής ώδηγεϊτο κατόπιν στο να ο τού πολιούχου θεού ή θεάς, οπού κατέ
θετε το στεφάνι του. Μιά έπιγραφή πού χαρασσόταν μπροστά στο βωμό, διαιώνιζε 
στή μνήμη τών ανθρώπων τή νίκη του.

’Αλλ’ οί νικητές είχαν καί άλλα προνόμια. ’Απαλλάσσονταν σ’ όλη τους τή 
ζωή άπο τούς φόρους κι’ είχαν το δικαίωμα νά σιτίζωνται στο πρυτανείο, πού προο
ριζόταν γιά τούς πολίτες πού είχαν προσφέρει έξαιρετικές υπηρεσίες καί τούς άπε- 
σταλμένους άλλων πόλεων.

Σύμφωνα μέ τύ πνεύμα τής αύστηράς ούδετερότητος, άπαγορεύοταν σ’ έκεί- 
νους πού περνούσαν τά σύνορα τής ’Ήλιδος, κατά τή διάρκεια τής προπαρασκευής 
καί τής τελέσεως τών άγώνων, νά έχουν μαζί τους καί το πιο μικρό όπλο. Οί προσερ- 
χόμενοι έπρεπε νά έχουν, καθαρά χέρια, όπως καί τήν ψυχή τους.

2. Τό έθνικόν πνεύμα τώ ν Ε λλήνω ν.
Οί ’Ολυμπιακοί άγώνες ήταν ή μεγαλύτερη κι’ έπισημότερη έκφρασι τοΰ 

έθνικοΰ πνεύματος τών 'Ελλήνων. Γι’ αύτό, μόνο στούς έλεύθερους "Ελληνες έπιτρε-
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πόταν νά παρακολουθούν τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες ή νά παίρνουν μέρος σ’ αύτούς. 
Οί ξένοι κι’ οΐ δούλοι πού θά τολμούσαν νά μποΰν στον ιερό χώρο της ’Ολυμπίας, 
κινδύνευαν νά χάσουν τή ζωή τους, άν τύχαινε ν’ άνακαλυφτοΰν. Άπό τούς άγώνες 
άποκλείονταν επίσης κι’ οί γυναίκες. Έξαίρεσι γινόταν μόνο γιά τή μεγάλη ιέρεια 
της Δήμητρας.

'Η ’Ολυμπία όπως είπαμε ήταν ό τόπος τής-εύγενικής άμίλλης. Οί άθλητές, 
προτού πάρουν μέρος στούς άγώνες, ορκίζονταν, δτι ή προπόνησί τους ήταν έ'ντιμη 
κι’ δτι δέ θά κατέφευγαν σέ δόλια μέσα, γιά νά έξασφαλίσουν τή νίκη.

'Η πατρίδα τους άποκήρυσσε έκείνους πού παρέβαιναν αυτό τον δρκο καί 
τούς έξώριζαν ΐσοβίως. Κι’ αύτή άκόμη ή μητέρα τους δέν έπιτρεπόταν νά τούς δε
χτή στο σπίτι της ή νά τούς δώση όποιαδήποτε βοήθεια. Οί άλλες πόλεις τούς έκλειναν 
έπίσης τις πύλες τους. ’Έτσι γιά νά μπορέσουν νά ζήσουν, έπρεπε ν’ άλλάξουν όνομα 
καί νά φύγουν άπό τήν Ελλάδα.

Σύμφωνα μέ τήν άρχαία παράδοσι οί ’Ολυμπιακοί άγώνες καθιερώθηκαν άπό 
τον 'Ηρακλή, πού-πήρε μέρος σ’ αύτούς καί άναδείχτηκε νικητής τό έτος 776 π.Χ.

Στήν άρχή, τήν προστασία τών άγώνων είχε άναλάβει δ ισχυρός βασιλιάς 
τού "Αργους Φαίδων. ’Αργότερα, δμως οί Σπαρτιάτες, στήν προσπάθειά τους νά 
έξασφαλίσουν τήν ήγεμονία τής Πελοποννήσου διεξεδίκησαν γιά τον εαυτό τους αύτή 
τήν τιμή.

Άναφέρεται μάλιστα καί συμφωνία μεταξύ τού βασιλιά τής ’Ήλιδος Ίφίτου 
καί τού Λυκούργου, σχετικά μέ τήν όργάνωσι καί τή διεξαγωγή τών ’Ολυμπιακών 
άγώνων. Μέ τή συμφωνία αύτή ορίσθηκε δτι οί άγώνες θά γίνονταν κάθε τέσσερα 
χρόνια. Οί τελευταίοι ολυμπιακοί άγώνες—293η ’Ολυμπίάς—έγιναν τό έτος 393 μ.Χ.

3. Τ’ άγω νίσματα .
Στήν άρχή, οί άθλητές έπαιρναν μέρος σ’ ένα μοναδικό άγώνισμα. Τό άγώνι- 

σμα αύτό ήταν ό δρόμος τών 193 μέτρων. ’Από τό 728 π.Χ. δμως ή άπόστασι τής 
διαδρομής ηύξήθηκε σέ 4.632 μέτρα.

Μόνο άπό τό 708 εΐσήχθησαν καί άλλα άγωνίσματα. Τό πρώτο άπ’ αυτά ήταν 
τό πένταθλο πού περιλάμβανε πέντε άγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος μέ
βάρη (ό άθλητής πηδούσε σηκώνοντας στά χέρια του μετάλλινες ράβδους ή με
γάλες πέτρες), δισκοβολία, πάλη καί ακόντιο.

Οί πρώτοι άγώνες πυγμαχίας, έξ άλλου έγιναν τό 688 π.Χ. Οί πρόγονοι τών 
σημερινών πυγμάχων είχαν τυλιγμένο μόνο τό ένα τους χέρι μέ δερμάτινα λουριά, 
πάνω στά όποια ήταν προσαρμοσμένα χοντρά καρφιά άπό ορείχαλκο. Τά χτυπήματα 
μ’ αύτά, προκαλοΰσαν πολλές φορές τό θάνατο.

’Αλλά καί μέ τις πιο εύνοϊκές προϋποθέσεις, οί άθλητές έβγαιναν άπ’ αύτούς 
τούς άγώνες μέ σπασμένα τά σαγόνια, μέ ξεκολλημένα τά αυτιά καί μέ τό πρόσωπο 
καί τό σώμα γεμάτο πληγές.

Νικητής άναδεικνυόταν έκεΐνος, πού έξανάγκαζε τον αντίπαλό του νά όμολο- 
γήση τήν ήττα του μέ μιά συνθηματική κίνησι, πού συνεφωνεΐτο άπό πριν. (Αύτό 
γινόταν, γιατί ό ήττώμενος κάτω άπό τή βροχή τών χτυπημάτων, ήταν άνίκανος 
συνήθως ν’ άρθρώση λέξι).

Οί θεαματικές καί άριστοκρατικές άρματοδρομίες εΐσήχθησαν στήν ’Ολυμπία 
τό έτος 680. Στις άρματοδρομίες αύτές έπαιρναν μέρος άρματα μέ δύο ή τέσσερα 
άλογα. 'Η άρματοδρομία κατέληγε σέ άγώνα δρόμου τού νικητοΰ. Στήν τελευταία 
στροφή έπρεπε νά πηδήση άπό τά άρμα μέ τό μαστίγιο στο χέρι καί νά παρακολου
θήσω τρέχοντας τά άλογά του ώς τό τέρμα τής διαδρομής.

Άπό τό 684, έξ άλλου, εΐσήχθη τό παγκράτιο, πού δέν μπορεί νά θεωρηθή, 
δμως σάν Ελληνικό άγώνισμα. Τό παγκράτιο ήταν μιά ελεύθερη πάλη, στήν οποία 
έπιτρέπονταν όλα τά χτυπήματα, έκτος άπό τά δαγκώματα καί τήν έξόρυξι τών 
ματιών.
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Στά ενδιάμεσα των άγώνων γίνονταν διάφορα διασκεδαστικά παιχνίδια, κοκο
ρομαχίες, έπιδείξεις «σοφών» ζώων, ακροβασίες κλπ.

Οί κυρίως άγώνες διαρκοΰσαν πέντε ημέρες. 'Η έ'ναρξι γινόταν μέ τις άρματο- 
δρομίες. ’Ακολουθούσαν κατόπιν τό πένταθλο καί τά άλλα άγωνίσματα.

4. *0 Ναός τοΰ Διός.
Ό  χώρος δπου γίνονταν οΐ άγώνες, ήταν μια μεγάλη καί ομαλή έκτασι, στους 

πρόποδες τοΰ δρους του Κρόνου, σέ μικρή άπόστασι άπό τό σημείο δπου ό Κλαδαΐος 
συναντάται μέ τον ’Αλφειό.

Στο βάθος, προς βορράν, υψώνονταν ό ναός της "Ηρας. ’Αλλά 
λισμα της ’Ολυμπίας ήταν ό ναός τοΰ 
’Ολυμπίου Διός, πού χτίστηκε γύρω στο 
500 π.Χ. 'Ο ναός αυτός είχε μήκος 73,
74 μ. καί πλάτος 20,45 μ. Τό ΰψος του 
έφτανε τά 20 μέτρα. Οί αρχαίοι συγγρα
φείς έξυμνοϋν τη μεγαλοπρέπεια τοΰ ναού 
τοΰ ύπερτάτου τών θεών καί υπογραμμί
ζουν την έντύπωσιν τοΰ σεβασμού καί τοΰ 
δέους πού προκαλοΰσε στον επισκέπτη.

'Ο ναός περιβαλλόταν ολόγυρα άπό 
μεγάλες κολώνες, πού κάθε μιά τους εί
χε διάμετρο 2,21 μ.

Οί κολώνες αύτές ήταν 38, δηλαδή 
13 στήν κάθε πλευρά κατά τή διεύθυν- 
σι τοΰ μήκους καί 6 στήν κάθε πλευρά 
κατά τή διεύθυνσι τοΰ πλάτους.

Στο βάθος τοΰ ναοϋ, καθισμένος 
στο θρόνο του, πού στηριζόταν σ’ ένα 
βάθρο μήκους 10 καί πλάτους 6 μέτρων, 
υποδέχονταν τον έπισκέπτη ό μεγάλος 
Ζεύς, ό πατέρας θεών καί άνθρώπων.

Τό άγαλμα αυτό ήταν έργο τοΰ Φει
δία. Νά τί άναφέρει ή αρχαία [παράδοσι 
γιά τήν κατασκευή του:

"Ενα καλοκαιριάτικο δειλινό, ό Φειδίας πότιζε τά άνθη τοΰ κήπου του, δταν 
δυο άπεσταλμένοι τών ιερέων της ’Ολυμπίας, έμφανίστηκαν μπροστά του.

'Ο μεγάλος καλλιτέχνης, μόλις είχε τελειώσει- τά άριστουργήματά του στήν 
Άκρόπολι κ ι’ ή ψυχή του ήταν βαρειά άπό λύπη, γιατί οί συμπολίτες του είχαν 
άρχίσει νά τον συκοφαντούν καί νά κατακρίνουν τό έργο του, τό έργο αυτό πού ή 
άνθρωπότης δεν έπαψε νά θαυμάζη άπό δυόμιση περίπου χιλιετηρίδες.

"Αλλοι άπό τούς έπικριτές του δεν καταλάβαιναν τό υπέροχο έργο του. 
"Αλλοι τό κατέκριναν άπό ταπεινό πνεύμα άντιζηλίας ή γιά λόγους συμφέροντος.

'Ο ένας άπό τούς άπεσταλμένους, άφοϋ χάϊδεψε τή γενειάδα του, είπε 
στο Φειδία τά άκόλουθα λόγια:

«'Η  φήμη σου, Φειδία, ξεπέρασε καί τά «βρεκεκέξ» τών βατράχων. Αύτό 
τό ξέρουν στήν ’Ολυμπία, δπου φυλάσσεται σάν ιερή παρακαταθήκη δ,τι πολυτι
μότερο ύπάρχει στήν Ελλάδα δηλαδή ή γνώσις. Οί ιερείς μάς έπιφόρτισαν λοιπόν, 
νά σοΰ παραγγείλουμε ένα ομοίωμα τοΰ Διός, πού νά έχη τόση μεγαλοπρέπεια καί 
τόσο ΰψος, ώστε κ ι’ ό πιό υπερφίαλος γιά τις νίκες του αθλητής νά μή μπορή πα
ρά νά κατεβάση τά μάτια. Αύτό τό έργο πρέπει νά είναι τό μεγαλύτερο καί τό 
ύπεροχώτερο της ζωής σου. Θά σέ προσβάλλαμε αν σοΰ προσφέραμε χρήματα. 
'Όταν τελειώσης τό έργο, θά ζητήσης δ,τι θελήσης.

Στό βάθος τοΰ ναού καθισμένος"* 
στό θρόνο του ό Ζεύς.
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5. Ή τέχνη τοϋ Φειδία.
Ό  Φειδίας, άντί νά εύχαριστηθή άπ’ αύτή τήν τόσο τιμητική παραγγελία, 

στενοχωρήθηκε.
Οί ’Αθηναίοι λένε πώς ή τέχνη μου είναι χωρίς ζωή, άπάντησε. Λένε 

ακόμη πώς άντιγράφω, κι’ δχι πάντοτε μέ άκρίβεια τα έργα της φυσεως, άφαι-

Άυαπαράστασι; τής ’Apxaias Όλυμττίας μέ τό μεγαλοπρεπή ναό τοϋ Διόξ.

ρώντας τους, δμως τήν ψυχή. Γιά οποίον νοιώθει μέσα στήν ψυχή του τή θεία 
πνοή της τέχνης, αύτό είναι μεγάλη προσβολή.

Έκτος αν έγώ δέν καταλαβαίνω τό κακό πού κάνω καί τότε έχουν δίκηό 
οί έπικριτές μου.

Ή  ’Αθήνα δέν είναι όλη ή Ελλάδα, είπε ό δεύτερος άπό τούς άπεσταλ- 
μένους. Είδαμε μέ τά μάτια μας τί μπορείς νά κάμης. "Αν θέλης νά πιστέψης πώς 
άπό τό στόμα μας μιλάει ό Δίας, πράγμα πού δέν αποκλείεται νά συμβαίνη, θά 
μάς κάμης μεγάλη τιμή. Σοϋ λέμε, λοιπόν ότι ό μεγάλος Δίας ζητάει άπό σένα, 
Φειδία, νά τοϋ φτιάξης τό άγαλμά του γιά νά τόν σέβωνται οί άνθρωποι καί νά 
μή σηκώνουν τό κεφάλι τους περισσότερο άπό δ,τι πρέπει. Αύριο, μέ τήν άνατο- 
λή τοϋ ήλιου, θά φύγη τό πλοίο μας άπό τόν Πειραιά. Θά σέ περιμένουμε. Βάλε 
στο μυαλό σου, ότι τό χειρότερο πράγμα είναι νά μήν κάνη κανείς τίποτα.

Αυτά τά λόγια έπεισαν τό Φειδία νά δεχτή τήν παραγγελία.
■Έφτασε στήν ’Ολυμπία, μόλις είχαν τελειώσει οί άγώνες τοϋ έτους 438.
Οί ιερείς τοϋ είχαν φτιάξει έξω άπό τήν πόλι ένα έργαστήρι, πού είχε τις 

διαστάσεις τοϋ έσωτερικοΰ τοϋ ναοΰ, γιά νά μπορή ό καλλιτέχνης νά ύπολογίση 
μέ άκρίβεια τό μέγεθος πού θά έδινε στο άγαλμά του.

Αύτό τό άγαλμα θά γινόταν άπό έλεφαντόδοντο καί χρυσάφι. Καράβια είχαν 
φέρει άπό τήν Αίγυπτο τόννους άπό έλεφαντόδοντο κι’ οί ιερείς είχαν άνοίξει τά 
θησαυροφυλάκιά τους κι’ είχαν βγάλει άπό κεΐ τό χρυσάφι, πού φύλαγαν ζηλότυπα.

Έ τσι, ό Φειδίας είχε στή διάθεσί του δλα τά άπαιτούμενα υλικά. ’Εκείνο 
πού τοϋ χρειαζόταν άκόμη ήταν ή έμπνευσι.
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'Ο καλλιτέχνης δούλεψε τέσσαρα χρόνια. Κι’ έδωκε τέλος, τό άγαλμα τοΰ 
Δία, πού θεωρήθηκε σαν τό μεγαλούργημα της Ελληνικής τέχνης και σαν ένα 
άπό τα έπτά θαύματα της άρχαιότητος.

Τό άγαλμα καί ό θρόνος τοΰ Διός ήταν άπό ελεφαντόδοντο καί χρυσάφι. Τό 
άγαλμα είχε ύψος δώδεκα μέτρων. Τά ακάλυπτα μέρη τοΰ σώματος καί τό άγαλ- 
μάτιο της Νίκης, πού ό πατέρας των θεών κρατοΰσε στο δεξί χέρι του, ήταν 
σκαλισμένα πάνω σέ ελεφαντόδοντο, άλλ’ ό καλλιτέχνης, μέ καταλλήλους ύποκα- 
πνισμούς, τούς είχε δώσει τό χρώμα' της σάρκας. "Ολα τά άλλα, τό στεφάνι της 
έληάς, τά μαλλιά, ή γενειάδα, ό χιτών καί τό υποπόδιο, ήταν άπό άτόφιο χρυσάφι.

6. *Η επιδοκιμασία τοΰ Διός.
Εκείνο, όμως, πού έκανε μεγαλύτερη, έντύπωσι σ’ όσους άντίκρυζαν αυτό 

τό άγαλμα, ήταν ή μεγαλοπρέπεια κ ι’ ή θεϊκή ήμεμία της έκφράσεως. Έξιδα- 
νικεύοντας την άνθρώπινη μορφή ό Φειδίας είχε φτιάξει ενα θεό.

Ό  μεγάλος καλλιτέχνης της άρχαιότητος στήν κατασκευή αύτοΰ τοΰ έργου 
είχε συνδυάσει τήν ιωνική χάρι μέ τή δωρική λιτότητα τών γραμμών.

"Οταν, στήν επομένη ’Ολυμπιάδα, έγιναν τά άποκαλυπτήρια τοΰ έργου, μπρο
στά στά πλημμυρισμένα άπό θαυμασμό μάτια τών Ελλανοδικών καί τών άντι- 
προσώπων τών Ελληνικών πόλεων, ό Φειδίας έπεσε στά γόνατα καί, μέ φωνή 
πού έτρεμε άπό τή συγκίνησι, παρεκάλεσε τό μεγάλο Δία νά έκδηλώση μέ κά
ποιο τρόπο τήν επιδοκιμασία του για τό ομοίωμά του, πού είχε βγή άπό τά χέ
ρια ενός ταπεινοΰ θνητοΰ. ’Αλλά τό άγαλμα δέν κούνησε ούτε τά χέρια, ούτε τά 
μάτια, ούτε τά χείλη του.

'Ο καλλιτέχνης κατέβασε τότε τό κεφάλι, νομίζοντας πώς ήταν καταραμένος 
άπό τούς θεούς.

’Αλλά, ξαφνικά, ένώ 6 ουρανός ήταν άνέφελος, άκούστηκε ή βροντή τοΰ 
κεραυνού καί μιά φωτεινή σφαίρα έπεσε στά πόδια τοΰ άγάλματος.

Μ’ αύτό τον τρόπο, ό μεγάλος Δίας έξεδήλωσε τήν επιδοκιμασία του. 'Ο 
Φειδίας ξέσπασε σέ δάκρυα χαράς κι’ εύγνωμοσύνης.

Πέρασαν άπό τότε αιώνες. Κάπου στή Γαλιλαία, γεννήθηκε άργότερα, ένας 
καινούργιος θεός κ ι’ οί θεοί τοΰ Όλύμπου λησμονήθηκαν μέ τον καιρό.

Τό έτος 393 μ.Χ. τέλος ό Αύτοκράτωρ Θεοδόσιος ό μέγας, άπαγόρευσε 
τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες.

’Από τότε, τά χορτάρια σκέπασαν σιγά - σιγά τά υπέροχα άριστουργήματα 
πού βρισκόταν στον ιερό χώρο τής ’Ολυμπίας. Πολλοί πιστοί, ωστόσο, πήγαιναν 
κρυφά στο ναό, γιά νά προσευχηθούν στο μεγάλο θεό τής άρχαιότητος. "Αλλοι τοΰ 
άφιέρωναν πολύτιμα άναθήματα.

’Αλλά ό Θεοδόσιος ό II, πού άνέβηκε μετά τόν Άρκάδιο στο θρόνο τοΰ 
Βυζαντίου (408—450 μ.Χ .), άπεφάσισε νά ξερριζώση καί τά τελευταία λείψανα 
τής εΐδωλολατρείας καί διέταξε νά παραδοθή στίς φλόγες ό ναός τοΰ Διός στήν 
’Ολυμπία καί ν ά . μεταφερθή τό άγαλμά του στήν Κωνσταντινούπολι. .

Τό υπέροχο άγαλμα τοΰ Φειδία τοποθετήθηκε εκεί σ’ ένα μουσείο, όπου 
κάηκε, έπειτα άπό μερικά χρόνια, σέ μιά πυρκαϊά.

Τό τί ήταν τό άγαλμα αύτό, τό ξέρουμε μόνον άπό μιά άναπαράστασί του 
σ’ ένα άρχαΐο νόμισμα, πού βρέθηκε τυχαία πριν άπό κάμποσα χρόνια, μέσα στή 
λ ίθ ινη  τοΰ ποταμοΰ Κλαδαίου που ήταν τό δυτικό οριο τής ’Αρχαίας’Ολυμπίας. 
Σ’ αύτό τό ταπεινό νόμισμα έλαχε ή τιμή νά διαφυλάξή' γίά τούς μεταγενεστέρους 
ένα από’ τά 'μεγαλύτερα άριστουργήματα τών αιώνων.
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Ύπό ’Τπαστυνάμου Β' χ. I. Ρ Α Ι Κ Ο Υ  
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ’ άλφαβητική σειρά
’Αλκής.
Πάροδος Πάρνηθος 56, στή Κυψέλη.
Ή  ’Αλκή, κατά την μυθολογία, ήταν κόρη τοϋ Όλύμπου καί της Κυβέλης, 

άντιπροσωπεύουσα μια άπό τις πέντε άρετές των ωραίων της 'Ομηρικής άρχαιότητος. 
(άνδρεία, κάλλος, σύνεσις, εύγένεια, αλκή).

’Αλκήστιδος.
Άπό Ξανθίππης 21, στο Στ. Λαρίσσης.
'Η Άλκηστις, κόρη τοϋ Πελίου καί της ’Αναξιβίας, πήρε για σύζυγο τον Ά δ 

μητο. (βλέπε λ. Άδμητος). ’Έμεινε σαν παράδειγμα συζυγικής πίστεως καί άγά- 
πης, πολλοί δέ καλλιτέχνες καί συγγραφείς ένεπνεύσθησατν άπό τήν ζωή της.

Ά λκ ιβ ιά δ ο υ .
Πάροδος Σουρμελή 6, στή Βάθη.
Πρόκειται για τον περίφημο ’Αθηναίο πολιτικό καί στρατηγό, γυιό τοϋ Κλει- 

νίου, γεννηθέντος τό 452 π.Χ. Σέ ηλικία πέντε χρόνων, όταν σκοτώθηκε ό πατέρας 
του στή μάχη τής Κορωνείας (447 π.Χ .), περιήλθε στήν κηδεμονία τοϋ Περικλέους, 
κατόπιν διαθήκης τοϋ πατέρα του. Πήρε μέρος στή μάχη τής Ποτιδαίας σέ ήλικία 
20 χρόνων, όπου τραυματισθείς, σώθηκε άπό τον Σωκράτη, μέ τον όποιον έμεναν 
στήν ϊδια σκηνή. Καί αυτός όμως έσωσε τον Σωκράτη στήν πανωλεθρία τοϋ Δηλίου 
Βοιωτίας (424 π.Χ.).

Κοντά στο Σωκράτη βρήκε τό πραγματικό δρόμο πού τόν ώδήγησε μετά στή 
δόξα. Πήρε γιά γυναίκα την Ίππαρέτη, κόρη τοϋ πλουσίου 'Ιππονίκου, ή οποία 
όμως θέλησε νά τόν εγκατάλειψη έξ αιτίας τοϋ χαρακτήρος του, πλήν όμως τήν 
άρπαξε ό ’Αλκιβιάδης μέσα άπό το Δικαστήριο (Πλουτ, Άλκ. 4).

Διάσημος στρατηγός καί δημαγωγός, καταδικασθείς σέ θάνατο, έφυγε άπό 
τήν ’Αθήνα καί πήγε στή Σπάρτη. Γυρίζοντας άργότερα ξανά, έξωρίσθηκε στή
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Φρυγία, δπου καί δολοφονήθηκε άπό τδ σατράπη Φαρνάβαζον, κατόπιν ύποδεί- 
ξεως των Λακεδαιμονίων (Λυσάνδρου) καί των τριάκοντα των ’Αθηνών, τό 404 π.Χ.

* Αλκιδάμαντος.
Πάροδος Τριών Ιεραρχών 53, στα ’Ά νω Πετράλωνα.
'Ο Άλκιδάμας, σοφιστής καί ρήτωρ άπό τήν Αιολική ’Ελαία, (Μ. ’Ασία) 

μαθητής του Γοργίου, εζησε κατά τον 4ον αιώνα π.Χ. Είναι ό κυριώτερος άντίπαλος 
τοϋ Ίσοκράτους.

Ά λκ ιμ ά χ ο υ .
Πάροδος Πρατίνου 93, στο συνοικισμό Ριζάρη.
'Ο Άλκίμαχος, ’Αθηναίος ζωγράφος άπό τούς άρίστους ομοτέχνους του, ζω

γράφισε τον ’Αθηναίο ’Αθλητή καί Όλυμπιονίκη Διώξιππο, ό όποιος νίκησε τον 
Μακεδόνα Κόρραλον.

Ά λ κ ίμ ο υ .
Πάροδος Καλλιρρόης 27, στοϋ ΦΙΞ.
Ό  Άλκιμος Σικελιανός, ιστοριογράφος, ήκμασε κατά τό 350 π.Χ. καί έ

γραψε διάφορα έργα.
’ Α λκινόης.
Άπό Κτησιφώντος 7, στά Ά νω  Πετράλωνα.
'Η Άλκινόη, νύμφη της αρχαίας Ελληνικής μυθολογίας, περιέθαλψε τό Δία, 

σαν βρέφος. Τό άγαλμά της βρισκόταν στή Τεγέα, επί τοϋ βωμοΰ τής ’Αθήνας.
’Αλκινόου.
Πάροδος Λ. Κωνσταντίνου 419, στά Σεπόλια.
Ό  ’Αλκίνοος βασιλεύς τών Φαιάκων κατά τήν μυθολογία, ήτο γυιόςτοΰΝαυ- 

σιθόου. Άπό τή γυναίκα του Άρήτη, άπέκτησε τήν περίφημο «Ναυσικά» τής 'Ο
δύσσειας. Είναι τό σύμβολο ειρηνικού καί ευτυχισμένου βασιλέως τών 'Ομηρικών 
χρόνων.

’ Α λκίππου.
Πάροδος Κοδράτου 24, στή ΒΙΟ.
Άδριαντοποιός άπό τή Πάρο, πού ήκμασε κατά τό 400 π.Χ. ’Έδρασε στις 

Κυκλάδες καί κυρίως στή πατρίδα του.
Ά λκ ίφρονος.
Άπό Κειριαδών 130, στά Κάτω Πετράλωνα.
'Ο Άλκίφρων, διάσημος άττικιστής καί ρήτωρ τοϋ 3 ή 4ου αΐώνος π.Χ. κατά 

πάσα πιθανότητα, είναι σύγχρονος τοϋ Λουκιανού. ’Έγραψε περί τις εκατό (100) 
έρωτικές έπιστολές.

Ά λκμδνος.
Πάροδος Παπαδιαμαντοπούλου 6, στο Νοσοκομείο Συγγροΰ.
'Ο ’Αλκμάν θεωρείται ό μεγαλύτερος λυρικός ποιητής τής άρχαίας Ελλάδος 

καί ό ιδρυτής τής χορικής ποιήσεως. ’Ήκμασε κατά τό 650 π.Χ. καί κατήγετο άπό 
τις Σάρδεις τής Λυδίας. Ά φισε έποχή στήν ιστορία τής λυρικής στιχουργίας. Οί 
Σπαρτιάτες τον είχαν άναγνωρίσει σαν έθνικό τους ποιητή.

’Α λκμήνης.
Άπό Εύρυσθέως 6, στά Κάτω Πετράλωνα.
Κατά τή μυθολογία, ή ’Αλκμήνη, κόρη τοϋ Ήλεκτρύωνος καί τής Άναξοϋς, 

πήρε γιά σύζυγο τόν ’Αμφιτρύωνα. Μέ τον Δία άπέκτησε τόν Ηρακλή.
(  Σ ν ν ίχ ίζ ίτ α ι)
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'Υπό QIL. CESBRO.N, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια, άπό τό  προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

.’Ά ν χρειαστή κτυπηθήτε... Μέ άλλους δμως... Κτυπηθήτε μια μέρα για τή 
βρωμιά σας, για τις τρώγλες σας, για τις φυλακές σας... Μά, δλοι μαζί, συναδελφω- 
μένοι... γιατί δλοι μαζί τδ επιθυμείτε αυτό...

Μέ τό δνομα ή χωρίς δνομα, μέ οικογένεια ή χωρίς οικογένεια, δέν εϊσαστε 
τίποτε άλλο παρά μονάχα άριθμοί μητρώου! ! !  Καί οί θέσεις σας είναι κι’ δλας ση
μειωμένες μέσα σ’ ένα κόσμο, δπου δέν θάσταστε παρά άριθμοί κοινωνικής άσ- 
φαλίσεως, χειρισταί μηχανών, ελαφρών χειρισμών!... Ή  «καλύβα» είναι ή ίδια 
λέξη πού σημαίνει καί την φυλακή καί τό έργοστάσιο... Ό  χωροφύλακας, παιδί 
εργάτη, κτυπά πάνω στούς έργάτες... 'Η θυρωρός, άπό την στενόχωρη κατοικία 
της, βασανίζει τούς ένοικιαστάς τών φτωχικών δωματίων της... 'Ο υπάλληλος μέ 
τό λευκό λαιμοδέτη, πού πάει νά σκάση άπό την άθλιότητα, περιφρονεΐ καί φοβά
ται τον τύπο μέ τό κοσκέττο, πού είναι τό ίδιο έξαθλιωμένος οσον αυτός... "Αχ! 
Νά μπορούσε νά πολεμήση έναντίον του! ! ! 'Ο μικρέμπορος κλέβει τον εργάτη, κ ι’ 
ό εργάτης ταπεινώνει τον ξένο ναυτικό... Αυτός είναι, δυστυχώς, ό κόσμος... Παντού 
ό φτωχός συντρίβει τον φτωχό, κάτω άπό τό βλέμμα τών άλλων, πού έρχονται νά 
στρατολογήσουν τούς υπηρέτες τους...

’Εδώ, τουλάχιστον, θά μπορούσε κανείς νά πιστέψη δτι, παιδιά δυστυχισμένα 
κακότυχα θά συνεννοΰντο! ! !  Οί λύκοι άλλ.ηλοτρώγονται, άλλά τά πρόβατα; "Ε! 
καλά, 6χιΗ! Πρέπει νά βρήτε μιά αιτία γιά νά διαιρεθήτε, γιά νά κτυπιέσθε! ! !  
’Επίτηδες σάς άνακατεύουμε, παιδιά τού σχολείου καί μαθητευομένους τεχνίτες, 
μικρούς καί μεγάλους, σέ κάθε περίπτερο, γιά νά σάς συνηθίσουμε στην εξίσωση καί 
την άλληλεγγύη... Άλλά εσείς βρήκατε άλλη αιτία: Οί έγκληματιές έναντίον τών παι
διών της Δημοσίας Βοήθειας... Πού άκούστηκε αυτό π ά λ ι!! ! ’Αλλοίμονο άν έτσι 
άρχίσετε νά ύποδιαιρήσθε σέ μικρότερες ομοιόμορφες ομάδες, καί προσπαθεί ή μιά 
νά έξοντώση τήν άλλη... Αύριο, τά ορφανά άπό πατέρα θά σπάσουν τά μούτρα τών 
ορφανών άπό μητέρα!!! Οί ξανθοί θά πρήξουν στο ξύλο τούς μελαγχροινούς! ! !  
Δέν είναι αστείο αύτό πού σάς λέω... Δέν πρέπει νά προκαλή τό γέλοιο, άλλά τήν 
λύπη... Σκεφθήτε το καλά... 'Όταν είναι κάπου δυο άνθρωποι πρέπει ή νά μαλ- 
λώνουν ή νά συμμαχήσουν έναντίον ενός τρίτου... Οί άσθενείς σέ μιά αίθουσα νο
σοκομείου, οί φυλακισμένοι στά κελιά τους,Γοί φύλακες τών φυλακών, οί Νοσοκό
μοι... ’Αλλοίμονο ! ! !  Πώς καταντήσατε έτσι ; Έγίνατε λοιπόν τόσο κτήνη σάν τούς 
άνδρες; «Μάλιστα, ’Αρχηγέ!..». «Ευχαριστώ’Αρχηγέ !.·»·

— «...'Όλο : «Μάλιστα, ’Αρχηγέ...» καί «Εύχαριστώ’Αρχηγέ...» λέτε μέ 
υποκριτική προθυμία... Θά προτιμούσα δμως κάπως λιγώτερα «Μάλιστα ’Αρχηγέ» 
λίγη περισσότερη άδελφωσύνη... Δέν είσαστε λοιπόν ίκανόί γιά τίποτε άλλο, έκτος 
άη:ό συνωμότες ;... Δέν θά γίνετε ποτέ συνάδελφοι ;...» .
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Έκεινή τή στιγμή, το κ,ουδούνι του δείπνου άντήχησε προκλητικό άπ’ 
έξω... "Ολα τά χαμηλωμένα κεφάλια των παιδιών άνασηκώνονται καί γυρίζουν έλα- 
φρά προς την πόρτα... Τό προσέχει αύτό ό Τομαβάκ καί, αναστενάζοντας, συνεχίζει, 
μέ υπόκωφη φωνή :

—«...Ναί, είναι ή ώρα ! ! !... Πηγαίνετε λοιπόν νά φάτε, για νά κοιμηθήτε 
ύστερα σαν τά ζώα, άφοΰ συμπεριφέρεσθε σαν ζώα... Δυστυχώς ! ! !... Δέν υπάρχει 
έλπίς νά φτειάξη κανείς, άπό σάς έλεύθερους άνθρώπους! ! !».

Στέκει λίγο συλλογισμένος ό δάσκαλος, κ ι’ ύστερα προσθέτει, σάν νά μιλά 
στον εαυτόν του :

—«... Τί κρίμα ! ! !... ’Απόψε κατάλαβα καλά δτι εμείς δέν χρησιμεύουμε 
σέ τίποτε... Κανένας δέν χρησιμεύει σε τίποτε... Σέ τίποτε... ’Εμπρός ! ! !  Τί κάθε- 
σθε ; Δρόμο ! ! Φύγετε άπ’ εδώ ! ! !...» .

...Τά παιδιά δέν κατάλαβαν καί πολλά πράγματα, παρά μονάχα οτι ή κα
ταιγίδα πέρναγε έπάνω άπό τά κεφάλια τους, γιά νά ξεσπάση τελικά άλλου... "Οχι ! 
Αύτό δέν ήταν βρισίδι σάν τ ’ άλλα...

Μά, ό Τομαβάκ φαίνεται βαθειά συγκινημένος... Λυπάται, πονεΐ... ενώ τά 
παιδιά αισθάνονται, άφοΰ κτύπησε τό κουδούνι, τρομερή πείνα... Δέν τρέχουν όμως... 
Προ παντός άξιοπρέπεια ! ! !... Καταλαβαίνουν δτι πρέπει νά φθάσουν στην πόρτα 
σιγά—σιγά... Καί καθώς βαδίζουν σιωπηλά, καθένας προετοιμάζει μιά πρόχειρη 
δικαιολογία πού θά πρέπη νά ξεφουρνίση γιά την ματωμένη του μύτη, τό μάτι του 
τό μαυρισμένο σάν παληάς θεατρίνας, τά ξεσχισμένα ρούχα του πού μοιάζουν μέ 
κουρέλια...

...'Όταν καί τό τελευταίο άγόρι βγήκε έ'ξω, ό Τομαβάκ καταλυπημένος χώνει 
τό χέρι στήν τσέπη του, άναζητώντας την συνηθισένη του παρηγοριά- δέν βρίσκει 
έκεϊ, ύστερα άπό την φασαρία, παρά τά κομμάτια τής ειρηνικής μακρυάς του πί
πας ................................................. .......................

...Υπήρχανε σέ κάθε κοιτώνα, περισσότερα τιμωρημένα παιδιά παρά άδιάθετα, 
πού δέν μπορούσαν νά παραστοΰν στην προβολή τού «Ταρζάν, Σωτήρα τής Ζούγ
κλας» καί κάποιος έπρεπε νά τά προσέχη... Γιά τό κτίριο No 3, ή ’Αρχηγός Φραν- 
σουάζ προτάθηκε μόνη της...

Ό  Μάρκ ένοιωσε γ ι’ αύτό τήν καρδιά του νά σφίγγεται... Μέσα του ξέσπασε 
ένας άγριος πόλεμος...

—« Νά μείνη κοντά στήν ’Αρχηγό ;... Μά, νά λείψη άπό τον Ταρζάν ;... νά 
λείψη άπό τό Σινεμά ;. . .»  ρωτιέται καί ξαναρωτιέται... Ξαφνικά φώναξε αυθόρμη
τα :

—« Θά μείνω εγώ, Φρανσ... συγνώμην, ’Αρχηγέ, ήθελα νά πώ... Καί μήν 
άνησυχήτε... "Αν κάποιος κινηθή, θά τού σπάσω τά μούτρα ! ! ! ».

—« ...Δέν είναι αύτός ό σκοπός τής τιμωρίας ! ! !»  τον διακόπτει έκείνη, 
προσπαθώντας νά μή γελάση. «"Ασε σέ μένα αύτή τή δουλειά κι’ εσύ πήγαινε νά 
δής τον Ταρζάν, Μάρκ».

.. . ’Εκείνη τή στιγμή πλησιάζει ό ’Αλέν Ρομπέρ, τήν παίρνει κατά μέρος, 
καί τής λέει μέ «άνδρική» σοβαρότητα :

—« Λοιπόν, ’Αρχηγέ. Σκέφτηκα πολύ... Δέν μπορούνε βέβαια νά μέ υποχρεώ
σουν νά πάω στον κινηματογράφο παρά τή θέλησή μου... έτσι δέν είναι ;...» .

—« Ναί... ’Αλλά, γιατί ;...» .
—« Θά μείνω μαζί σας...».
...Ή  Φρανσουάζ θυμήθηκε τή συμβουλή τού γιατρού Κλεράν : «Μή τον. 

προτιμάτε ! Μή τον άφίνετε νά προσκολλάται πολύ σέ σάς !...» . Μήπως θά ήταν 
τώρα ή ευκαιρία νά μιλήση στό παιδί ;

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος : ό ’Αστυνόμος Β' κ. Κώτσης 

Σπυρίδων και ό άστυφύλαξ Βλαχόπουλος Σπυρίδων.
—Άπηλλάγησαν των καθηκόντων των διά λόγους υγείας : ό Άνθυπαστυνόμος 

κ. Παναγιωτάκης ’Εμμανουήλ καί ό ύπαρχιφύλαξ Άνθόπουλος Σταύρος.
*

* *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως του κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική ή υλική 
άμοιβή εις τούς : ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Παναγιωτόπουλον Νικόλαον καί Μπϊκον 
Ίωάννην, Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Λυγνόν ’Αλέξανδρον καί Βασούλκαν Γεώργιον, 
Άρχιφύλακα Κωνσταντακόπουλον Γεώργιον καί ’Αστυφύλακας Καναβόν Άνδρέαν, 
Φόφαλον Ίωάννην, Λάζιον Μιλτιάδην καί Τερέζην ’Ανδρέαν, διότι ούτοι ύπό τήν 
δεξιάν καθοδήγησιν του πρώτου καί τοϋ δευτέρου (Διοικητοΰ καί Ύποδιοικητοΰ τοϋ 
Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών) έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί 
μεθοδικότητος, πολύ δέ πέραν των κεκανονισμένων ώρών εργασίας, έπεδειξάμενοι 
άμα καί ΐδιάζουσαν έπιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων των, έπέτυχον 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ σεσημασμένου διαρρήκτου Μεσσήνη Λεωνίδα, όστις 
εϊχεν διαπράξει δύο σοβαράς κλοπάς διαρρήξεως έν τή Πόλει των Πατρών.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ ’Εσωτερικών άπενεμήθη 
υλική άμοιβή εις τον άστυφύλακα ΚΕ' 21 Τζούβαλην Κων., διότι χάρις είςτήν εξαι
ρετικήν του παρατηρητικότητα καί τήν μετ’ έπιμελείας έκτέλεσιν της άνατεθείσης 
αύτώ υπηρεσίας, επέτυχε τήν σύλληψιν τοϋ στρατιώτου Καμπριανίδη Στυλιανού όστις 
έπεχείρησε τή μεταφορά κλαπέντος ιδιωτικού αύτοκινήτου καί ώδήγησε τοΰτον 
εις τό ΚΕ' Τμήμα, ένθα διεπιστώθη οτι έπρόκειτο περί σεσημασμένου κακοποιού. 
Διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος εις τούς ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Κωστό- 
πουλον Πέτρον καί Κουλέτσην Ίωάννην καί τούς άστυφύλακας : Άθανασούλιαν Δή
μον, Σέγον Δημήτριον καί Βελέντζαν Ίωάννην, διότι ούτοι έργασθέντες έν τώ κύκλε» 
τής άρμοδιότητός των μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τού κεκανονισμέ- 
νων*ώρών έργασίας συνέβαλον άφ’ ενός μέν είς τήν σύλληψιν τοϋ ώς άνω κακοποιού 
καί τών συνεργατών του, άφ’ έτέρου δέ είς τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθει- 
σών κλοπών καί διαρρήξεων.

** *
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΜΕΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τάς έσπερινάς ώρας τής 13-4-1959, έν τή μεγάλη Αιθούση Διαλέξεων τής 
’Αστυνομικής Σχολής, έπραγματοποιήθη άκρως ένδιαφέρουσα έπιστημονική διά
λεξες προς τούς μαθητάς τών ’Αστυνομικών Σχολών, ύπό τού διακεκριμένου Καθη- 
γητού κ. ’Αθανασίου Χατζηκακίδου, Διευθυντοϋ τοϋ Χημείου τού Ύδροβιολογικοΰ 
’Ινστιτούτου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, μέ θέμα : «Ό  άνθρωπος καί αί νεώτεραι 
κατακτήσεις».



Ειδήσεις καί πληροφορίαι 7029

Μετά σύντομον πρόλογον τοϋ Διοικητοΰ τής Σχολής κ. Έμμ. Άρχοντουλάκη, 
έλαβε τον λόγον ό κ. Χατζήκακίδης, άναπτύξας μέ σαφήνειαν, παραστατικότητα καί 
λογοτεχνικήν χάριν την μεγάλην οικονομικήν σπουδαιότητα τής έκμεταλλεύσεως τής 
θαλάσσης, του ήλιου καί του άέρος ύπό τοϋ συγχρόνου πολιτισμού, διά τής όποιας 
θά δυνηθή ν’ άνέλθη εις ζηλευτά υψη τό βιωτικόν έπίπεδον των λαών καί ν’ άντιμε- 
τωπισθοΰν πλεϊστα όσα προβλήματα, ιδία σχέσιν έχοντα μέ τάς μεταφοράς, τά καύ
σιμα καί τάς ήλεκτρικάς βιομηχανίας, έπί μεγίστη ώφελεία τής διεθνούς Οικονομίας. 
Παραθέτων, άκολούθως, στατιστικάς καί άναφέρων σχετικά παραδείγματα άπό τον 
Δυτικόν κόσμον, ό κ. Χατζηκακίδης, άπέδειξεν ότι αί θεωρίαι αυται εύρον πλείστας 
όσας έφαρμογάς εις δεκάδα Κρατών, μέ αξιόλογα αποτελέσματα. Έτόνισεν όμως, 
καταλήγων, ότι ό μεγαλειώδης ουτος πολιτισμός τοϋ αίώνος μας δέν είναι εις θέσιν 
νά φέρη τήν εύτυχίαν εις τά άτομα καί τά ’Έθνη, έάν δέν συμπαρακολουθήται άπό τάς 
άρχάς τής Χριστιανικής φιλοσοφίας καί άπό πνευματικήν πρόοδον καί πίστιν εις τήν 
άπλήν Θρησκείαν τοϋ Ναζωραίου, καταχειροκροτηθείς ζωηρώς.

Μετά τό πέρας τής διαλέξεως, τήν οποίαν παρηκολούθησεν, έκτος τών δο
κίμων καί τών κ.κ. ’Αξιωματικών τών Σχολών, καί ό σχών τήν πρωτοβουλίαν τής 
όργανώσεως τής διαλέξεως Καθηγητής ’Ηθικής ’Αγωγής κ. Ν. Τσιτσιράγκος, προε- 
βλήθη σχετική κινηματογραφική ταινία, έπιστημονικοϋ περιεχομένου, άναφερομένη 
εις τάς μεγάλας κατακτήσεις τοϋ αίώνος μας καί ήτις προσεφέρθη ύπό τής ένταΰθα 
’Αμερικανικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Τήν 21 καί 22 ’Απριλίου έ.έ. έν τώ Έθνικώ Σκοπευτηρίω Καισαριανής, έτε- 
λέσθησαν οί άγώνες Σκοποβολής τών Άνωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, διά τό 
’Ετήσιον Πρωτάθλημα 1959.

Εις τούτους συμμετέσχον αί Σχολαί : 1) Εύελπίδων, 2) Ναυτικών Δοκίμων, 
3) ’Ικάρων, 4) Άξ/κών Χωρ/κής καί 5) 'Υπαστυνόμων.

'Η κατάταξις τών ομάδων κατ’ αγωνίσματα έχει ώς κάτωθι:

Α '. ’Αγώνισμα πολεμικού τυφεκ ίου (βολή άκριβείας άπό 300 μέ
τρων—σύνολον 3 στάσεων).

1) Όμάς Σχολής
2) » »
3) » »
4) » »
5) » »

Εύελπίδων
'Υπαστυνόμων
’Αξιωματικών Χωροφυλακής 
Ναυτικών Δοκίμων 
’Ικάρων

βαθμοί 1810/3000
» 1725/3000
» 1578/3000
» 1452/3000
» 1400/3000

Εις τήν στάσιν «γονυπετώς» τοϋ αύτοΰ άγωνίσματος, ή Σχολή Ύπ/μων 
κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν εις τήν ομαδικήν κατάταξιν μέ 633/1000, έναντι 564/ 
1000 τής Σχολής Άξ/κών Χωρ/κής, 563/1000 τής Σχολής Εύελπίδων, 493/1000 
τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων καί 468/1000 τής Σχολής ’Ικάρων.

'Ωσαύτως εις τήν αύτήν στάσιν επέτυχε τήν πρώτην άτομικήν νίκην (154/200) 
διά τοϋ δοκίμου 'Υπαστυνόμου Ξανθάκου Βασιλείου. Εις τάς στάσεις πρηνηδόν καί 
«όρθίως» κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν.

Β '. 'Αγώνισμα ταχείας βολής πολεμικού τυφεκίου άπό 300 μέτρων.
1) 'Ομάς Σχολής 'Υπαστυνόμων βαθμοί 623/1000
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2) 'Ομάς Σχολής
3) )) ))

, 4) )) ))
καί 5) )) ))

Εύελπίδων 
Ναυτικών Δοκίμων 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής 
’Ικάρων

βαθμοί 623/1000 
» 503/1000
» 498/1000
» 452/1000

Γ '. ’Αγώνισμα περιστρόφου ακρίβειας τω ν 0,38” άπό 25 μέτρων.
1) 'Ομάς Σχολής
2) )) ))
3) » ))

, 4) )) ))
καί 5) )) ))

Εύλπίδων βαθμοί 1060/1200
'Υπαστυνόμων » 970/1200
Ναυτικών Δοκίμων » 815/1200
’Αξιωματικών Χωροφυλακής » 758/1200
’Ικάρων » 744/1200

Δ'. ’Αγώνισμα ταχείας βολής περιστρόφου τω ν 0,38” κατ’ άν- 
δρεικέλου άπό 25 μέτρων.

1) 'Ομάς Σχολής
2) » ))
3) » ))

ν 4) » ))
καί 5) » ))

Εύελπίδων βαθμοί 1022 /1200
'Υπαστυνόμων » 888/1200
’Αξιωματικών Χωροφυλακής » 846/1200
Ναυτικών Δοκίμων » 812/1200
’Ικάρων » 531/1200

Ε’ . ’Αγώνισμα καραμπίνας τω ν 0'22” άπό 30 μέτρων.
1) 5Ομάς Σχολής
2) » »
3) » »

ν 4) » ))
καί 5) » ))

Εύελπίδων 
Ναυτικών Δοκίμων 
Υπαστυνόμων 
’Ικάρων
’Αξιωματικών Χωροφυλακής
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Εις τήν Γενικήν βαθμολογίαν ή σειρά κατατάξεως έχει ώς άκολούθως : 1) 
Σχολή Εύελπίδων, 2) Σχολή 'Υπαστυνόμων, 3) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 4) Σχολή 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής καί 5) Σχολή ’Ικάρων. 'Η άπονομή επάθλων εις τάς 
<χ, β', γ' νικήτριας ομάδας θά λάβη χώραν τό πρώτον ΙΟήμερον τοϋ μηνός ’Ιουνίου 
έ.έ. ύπό τής Α.Β.Υ. τοϋ Διαδόχου Κων /νου έν τή Λέσχη άξιωματικών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων.

Τήν έποπτείαν τής Σκοπευτικής όμάδος τής Σχολής ήσκει ό προϊστάμενος 
τοϋ τμήματος Φυσικής ’Αγωγής τής Σχολής ’Αστυνόμος Β' κ. Παπαθανασίου Λεω
νίδας, άπετελέσθη δέ αϋτη έκ τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. Βλαχάκη Παναγιώτου ώς 
άρχηγοΰ αύτής καί έκ τών δοκίμων 'Υπαστυνόμων: 1) Άγγελή Νικολάου, 2) Για- 
μπουρά Έμμ., 3) Γιάνναρου Εύαγγέλου, 4) Γουρνιά Νικολ., 5) Δημητρακοπούλου 
Γεωργ., 6) Κουκουβίνου Άναστ., 7) Κυρανάκου Νικολ., 8) Λαβράνου Γεωργ., 9) 
Μάλλιου Εύαγγ., 10) Μηλιώνη Σπυρ., 11) Ξανθάκου Βασιλείου, 12 Περδίου Άρι- 
στείδου, 13) Σκόρδα ’Αντωνίου, 14) Τσίγκα Νικολ., 15) Χριστιά Σπυρ., 16) Χρυ- 
σικοπούλου Λέων, καί 17) Χρυσομάλλη ’Αντωνίου.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Πάντα εύχάριστη, ψυχαγωγική καί διδακτική ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, σέ επιμέλεια Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου



’Εσωτερικών, συνεχίζει τά έκλεκτά ραδιοφωνικά της προγράμματα, μέ ολοένα 
μεγαλύτερη επιτυχία.

*
—Ή  ’Εκπομπή της Μεγάλης Εβδομάδας, μεταδοθεϊσα εκτάκτως το Μ. Σάβ

βατο, 2/5/59, προκάλεσεν άμέτρητα ενθουσιώδη σχόλια, συγκίνησε καί σκόρπισε 
τά πιο διαλεχτά χριστιανικά καί εθνικά συναισθήματα.

Κατά τήν έκπομπή αυτή μετεδόθη τό γνωστό άντικομμουνιστικό σκέτς του 
Γενικού Διευθυντοϋ ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου : «Ο ΚΟΚ
ΚΙΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ», άφιερωμένο στή μνήμη τοΰ άειμνή- 
στου Χρίστου Λαδα, πού δολοφονήθηκε άνανδρα άπ’ τον έγκληματικό κομμουνισμό 
τήν Πρωτομαγιά του 1948. Σφιχτοδεμένο, άνθρώπινο, πλημμυρισμένο άπό ζεστούς 
εθνικούς καί χριστιανικούς παλμούς, μέ απαράμιλλης λογοτεχνικής δμορφιάς ποιη
τικές εικόνες, παρομοιώσεις καί σχήματα λόγου, καί μέ υπέροχη μουσική ύπό- 
κρουση, άπετέλεσε έναν υπέροχο, συναρπαστικό καί άσύγκριτον κάλλους ύμνο πρός 
τις άκατάλυτες καί αιώνιες ηθικές αξίες τοΰ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού καί μιά 
αδυσώπητη καταδίκη τοΰ άναίσχυντου καί δολοφονικοΰ διεθνοΰς κομμουνισμοΰ.

Στο θαυμάσιο αύτό ραδιοφωνικό σκέτς έλαβαν μέρος οί καλύτεροι πρωταγω- 
νισταί τοΰ θεάτρου μας, μέ άφηγητή τον Θάνο Κωτσόπουλο. Έζητήθηκε δέ επί
μονα ή έπανάληψή του.

*
—Στο πρόγραμμα της 6/5/59, στο όποιο έλαβαν μέρος ή διαλεχτή Έλληνίδα 

βεντέττα Νάντια Κωνσταντοπούλου καί ό γνωστός τραγουδιστής Πάνος Άνα- 
στασόπουλος μέ τήν κιθάρα του, μετεδόθη διδακτικό άπόσπασμα τοΰ ημερολογίου 
της ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον δόκιμο 'Υπαστυνόμο Σπΰρο Πηλό, άφιερωμένο 
στήν ολέθρια έπίδραση των ερωτικών κινηματογραφικών φίλμς στις άπαλές ψυχές 
τών νεαρών κοριτσιών καί άγοριών. Βελούδινη ξένη μουσική έπλαισίωνε τήν έκπο
μπή, πού έπίσης ενθουσίασε.

*
* *

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τήν 12ην τρέχοντος έγένετο ή ορκωμοσία 40 νέων 'Υπαστυνόμων της ΙΓ' 
εκπαιδευτικής περιόδου, οίτινες έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως:

Α'. Ε ις  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ/ν σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν :  1) Γεωργίου Γεώργ.^ 2 ) 
Γεωργάκης Κων., 3) Λίγκας Γεώργ., 4) Μιχαλάκης Ά ντών., 5) Σιδηροφάγης 
Νικ., 6) Τριάντης Άθαν., 7) Τζαβάρας Δωρόθεος, 8 ) Σιφάκης Έμμαν., 9) 
Μπαρμπαρούσης Λέων., 10) Σχοινής Δημ., 11) Δημητρίου Θεόδ., 12) Μπακο- 
γιάννης Γεώργ., 13) Χαλβατζής Ίωαν., 14) Χαλκιολάκης Άναστ., 15) Πρίμ- 
πας Έπαμ., 16) Παπαμιχαήλ ’Αναστ., 17) Μπουρδάκος Νικ., 18) Λάππας 
Γεώργ., 19) Λαγουβάρδος Γεώργ., 20) Κότσος Βασιλ., 21) Κοντογιάννης Ίωαν., 
22) Κάσσης Ή λίας, 23) Μιχελουδάκης Κυρ., 24) Οικονόμου Ή λίας, 25) Τζε- 
λέπης Χρήστος, 26) Σταμέλος Ά λκ., 27) Παναγέας Ά ντών., 28) Παπαδόπου- 
λος Δημ. καί 29) Λαμπαδιάρης ’Ιωάννης.

Β'. Ε ις  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ/νσι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς :  1) Σταματόπουλος Ά ν- 
δρέας, 2) Σκλαβοΰνος Σταμ., 3) Μελίδης Νικ., 4 ) Θωμόπουλος Γεώργ., 5) 
Γκαβέρας Παναγ. καί 6 ) Άγάθος Γεώργιος.

Γ'. Ε ις  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ/νσι ν  Π α τ ρ ώ ν :  1) Σύφαντος Ά ναστ., 2)
Μάρρας Γεώργ., 3) Φαραντούρης Δημ., 4) Παπανικολάου Κων. καί 5)Σποΰλος 
’Ιωάννης.
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