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ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Η ΜΕΡΑ

. . . ’Ά λλοι Σέ κράζουν «έλεος», «έλπίδα» ό θλιμ
μένος .. .

« βασίλισσα της έκκλησιάς» Σέ κράζει ή καμπάνα ... 
«έλεημοσύνη» ό φτωχός , «νερό» ό διψασμένος ... 
μά ή καρδιά μου, Δέσποινα, αυτή Σέ κράζει :

« ( Μάννα ! » .

Δεκαπενταύγουστος!
Πάνω στήν πολύχρωμη σκηνή τοϋ καλοκαιριού, τελείται ή ευλαβική μυστα

γωγία των λουλουδιών, των πουληών, των άστρων, τής γαληνεμένης θάλασσας, 
τοϋ φλύαρου ρυακιοϋ, τοϋ τζίτζικα, τής πεταλούδας...

Ή  ταπεινή συναυλία τής φύσεως πλημμυρίζει έκσταση τις καρδιές τώνάνθρώ- 
πων... Τό μάτι γαληνεύει, ή καρδιά προσεύχεται, ή φαντασία ταξιδεύει στους 
απέραντους κόσμους τοϋ άπειρου, ένώ στο λίκνο τής ζωής γεννηοΰνται κάθε αύγούλα 
καί κάθε δειλινό χιλιάδες εύγενικά όνειρα...

Σέ λίγο τό καλοκαίρι θά φύγη... Καί πριν εγκατάλειψη τό θρόνο του, πασχίζει 
νά δώση ένα θεαματικό φινάλε στή θριαμβευτική του εμφάνιση...

’Έτσι, κάθε μεσάνυχτα ή γή γίνεται σελίδα παραμυθιού, καθώς τό πελώριο 
αυγουστιάτικο φεγγάρι, ταξιδεύοντας πάνω στήν γαλανή απεραντοσύνη τοϋ Στε
ρεώματος, στέλνει τις χλωμές άχτίδες του νά τρυπώσουν στις φυλλωσιές των δέν
δρων, στους κήπους, στά πάρκα, στους δρόμους, δίνοντας στή σιωπηλή γή μιά φαντα
σμαγορική έκφραση...

Δεκαπενταύγουστος!
Ή  ωραιότερη παρένθεση μέσα στήν αδιάκοπη εναλλαγή των εποχών... Μιά 

γαλάζια, χιλιοτραγουδισμένη παρένθεση πού κλείνει μέσα της όλους μαζί τούς άν- 
θρώπινους ρεμβασμούς...

Ή  παρένθεση τοϋ βελούδινου δειλινού, τής άστρόφεγγης νύχτας, τής ονειρε
μένης άνατολής, τής χλωμής λάμψης, τής αθόρυβης εύτυχίας, τής ούράνιας χαράς... 

Δεκαπενταύγουτος!
Κι’ άπό τοΰτα τά σκηνικά καί μέσα στον χορό των άνθέων καί τήν ποίηση τοϋ 

Σύμπαντος λάμπει κάθε χρόνο αυτή τή μέρα ή Μητέρα τοϋ Θεοϋ, ή ’Αειπάρθενη 
Κόρη, ή «ύψηλοτέρα των ουρανών καί καθαροττέρα λαμπηδόνων ηλιακών», γιά νά
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ομορφήνη τά άνθρώπινα όνειρα, για νά σκορ—ίση τήν ειρήνη, την αγαπη, την ευλα- 
βεια καί την κατάνυξη... Καί νά μεταφέρη τό νοΰ έκεϊ ψηλά, στών ούρανών τα πλά
τη... Καί μαζί της ξαναγεννηοΰνται οί καρδιές των ανθρώπων, στερεύουν τα δάκρυα, 
τά χείλη δοξολογούν, ή ελπίδα θρονιάζεται πάνο.» στα χαλάσματα... Κι’ άπό το 
παρελθόν, πούναι πνιγμένο στη βαρεία ομίχλη των περασμένων ξανανάβει τό καντήλι 
στο εικονοστάσι, για νά φωτίση τή γλυκειά Της μορφή...

’Έτσι, σκύβουν εύλαβικά οί πιστοί όλου τού κόσμου καί άποθέτουν με ταπεί
νωση στά πόδια Της δλα τά αιτήματα τής ψυχής τους... τις χαρές, τις λύπες, την 
πίστη καί τή λατρεία τους... Γιατί ή Παναγιά είναι ή κυρίαρχη μορφή τής χριστια
νικής θρησκείας, είναι όλάκαιρη ή φιλοσοφία τής καθαρότητος καί τής αγάπης εν
σαρκωμένη σέ μια ενάρετη κόρη άπό τή Ναζαρέτ: Τή θυγατέρα τού ’Ιωακείμ καί 
τής ’Άννας, πού εύτύχησε νά γίνη ό «χρυσοπλοκότατος πύργος»καί ή «δωδεκάτει- 
χος πόλις» τής πίστεως εκατομμυρίων άνθρώπων...

Δεκαπενταύγουστος!
...Άπό τά δροσοστόλιστα χαράματα θά ξεχυθή ό χείμαρρος των φθόγγων τής 

καμπάνας πάνω σ’ ολόκληρη τήν πλάση γιά νά διαλαλήση τό μεγάλο μήνυμα καί νά 
ξεπλύνη τήν αμαρτωλή ανθρωπότητα άπό τούς ρύπους τής βιοπάλης.

Κι’ οί έκκλησίες θά γεμίσουν... χιλιάδες αγιοκέρια θά λάμψουν... Τό λιβάνι 
άπ’ τό θυμιατό θά ύψωθή μέ/ρι τό θρόνο τού Θεού... «Τήν τιμιο^τέραν των χερουβείμ 
καί ένδοξοτέραν άσυγκρίτως των Σεραφείμ, τήν άδιαφθόρως Θεόν λόγον τεκοΰσαν, 
τήν όντως Θετόκον, ΰμνοις τιμήσωμεν»... Καί οί γλυκόλαλες φωνές των ψαλτάδων 
θά γίνουν ουράνια μελωδία πού θά μεταφέρουν τή σκέψη καί τήν καρδιά στήν άνω 
'Ιερουσαλήμ τής Ομορφιάς καί τής Γαλήνης...

Δεκαπενταύγουστος!
Ναί! Σήμερα γ ε ν ν ι έ τ α ι ή Παναγιά... Δέν γιορτάζει ό κόσμος τήν Κοί

μησή Της... Γιορτάζει τήν άκαταμάχητη δύναμη τής Προσωπικότητάς Της. Γιατί 
κανένα πρόσωπο μέσα στήν Ά για Γραφή δέν υμνήθηκε καί δέν άγαπήθηκε τόσο 
συγκινητικά όσο Αύτή... «των θλιβομένων ή χαρά», «των χριστιανών ή προστάτις», 
«των απελπισμένων ή έλπίς», «των πολεμουμένων ή βοήθεια» καί «πάντων των χρι
στιανών τό καταφύγιον».

Είναι Αύτή ή τρυφερή καί στοργική Μάννα όλίον τών χριστιανών, πού απαλύνει 
τον πόνο, πού στεγνώνει τά δάκρυα, πού πλημμυρίζει ελπίδα τήν ζωή, πού δυναμώνει, 
πού στερεώνει, πού παρηγορεΐ...

Αυτήν ζητούμε στις μεγάλες στιγμές τής ζωής μας, στή λύπη καί στή χαρά, 
στις θύελλες καί στις μπουνάτσες, στή γέννηση καί στο θάνατο...

Κάτι» άπό τήν αιώνια σκιά τής τρυφερής γαλήνης Της στέκει ό οδοιπόρος νά 
ςαποστάση... μέσα στή θερμή αγκαλιά Της ζητάει τό παιδί τή θαλπωρή... πάνω στήν 
αγάπη Της έστήθηκεν ό Σταυρός στο Γολγοθά...

Αύτή γεμίζει τή θρησκεία μας μέ τήν παρθενική Της μητρότητα... Αύτή γε- 
πίζει τή ζωή μας μέ τή γλυκειά Γης καλωσύνη... Αύτή μάς συντροφεύει σ’ ολόκληρο 
τό ταξίδι τού βίου μας, έλπίδα μας καί καύχημά μας...

Γι’ αύτό κι’ ό χριστιανικός κόσμος Τής έδωσε τά πιο τρυφερά ονόματα, τήν 
ωνομασε μέ τά πιο διαλεχτά επίθετα. Τήν είπε Ελεούσα, καί Γρηγορούσα, καί Παρη
γορήτρα, καί Γλυκοφιλούσα καί Μεγαλόχαρη... Καί Τής φύλαξε τήν πιο άκριβή 
θέση μέσα στήν καρδιά του...

Δεκαπενταύγουστος! —
Σάν σήμερα άνεπαύθη ή έν πρεσβείαις ακοίμητος Θεοτόκος... ’Έγειρε τό κε

φάλι με γαληνη και έβασίλευσεν, όπως βασιλεύει ό ήλιος πίσω άπ’ τά βουνά, προς 
τον ωκεανό τής αιωνιότητας... Έκοιμήθη ή Παρθένος κυκλωμένη άπό οράματα καί 
άπό τις αιώνιες ελπίδες τής άνθρωπότητος...

I
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Ν αί! Έκοιμήθη, δεν πέθανε... Μετέσττ) στον ουρανό. Κι’ άπό έκεΐ επάνω 
εξακολουθεί πάντα να μεσιτεύη για το γένος των άνθρώπων πού τόσο αγάπησε... 
Και προστατεύει άγρυπνα τον απροστάτευτο καί γίνεται ύπέρμαχος του άδικουμένου, 
καί βοηθεϊ τον άβοήθητο καί παρηγορεΐ τον πονεμένο...

Καί όποιος καταφεύγει σ’ Αυτήν δεν χάνεται... Γιατί λαμβάνει «το δώρημα 
προς τό συμφέρον τής αίτήσεως»...

’Ά ς κτυπήσουν λοιπόν χαρμόσυνα των ναών τά σήμαντρα... ’Ά ς κατακλύση ευ
λαβικά ό λαός τις εκκλησίες... ’Ά ς μελωδήσουν οί ψάλται τά ωραιότερα τροπάρια 
προς τιμήν Της... Κι’ όλα τά στόματα άς γίνουν μια φωνή για νά τραγουδήσουν τήν 
«άειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τού Θεού ήμών»...

Δεκαπενταύγουστος!
’Έχει για μάς τούς "Ελληνες διπλή σημασία ετούτη ή γιορτή τής Θεοτόκου... 

Γιατί μια τέτοια μέρα, πριν λίγα χρόνια, άνήμερα στή χάρη-Της, μέσα στο γραφικό 
λιμανάκι τής Τήνου μας, ένας μασκοφορεμένος δολοφόνος έπνιξε άνανδρα το καμάρι 
τού στόλου μας... τό ευδρομό μας «ΕΛΛΗ»... Καί καθώς το περήφανο καραβάκι 
μας, χτυπημένο ύπουλα, έγειρε στον ύγρό του τάφο, ταμπούρλα πολεμικά καί σάλ
πιγγες άκούστηκαν... Π ό λ ε μ ο ς . . . ! ! !  Μάς κύκλωσαν οί μηχανές, έγιναν ριπές 
πολυβόλων οί ατέλειωτοι αριθμοί τής όλης, ένας σεισμός συγκλόνισε τον ειρηνικό 
λαό μας...

Πόλεμος!'Ο τρομερός Γολιάθ στάθηκεν έξω άπό τό σπίτι μας έτοιμος νά τό 
συντρίψη... Ταραγμένη ήταν ή εποχή... Οί στρατιέε των εχθρών τής ειρήνης είχανε 
ξεχυθή στή γή, κατακλύζοντας καί υποτάσσοντας μιά-μιά τις χώρες...

Φόβος... τρόμος... καί πανικός κατέλαβε τήν άνθρωπότητα... "Ομως έμεΐς οί 
μικροί, οί φτωχοί, οί ελάχιστοι, δεν πτοηθήκαμε... Γονατίσαμε μπροστά, στο Εικό
νισμά Της καί άποθέσαμε στά πόδια Της τήν «πάσαν ελπίδα μας».

Καί τότες ή Μεγαλόχαρη ντύθηκε τήν πολεμική Της πανοπλία καί ήρθε νά μάς 
άνταμώση στά σύνορα, στά χαρακώματα, στά βουνά καί στά λαγκάδια μας... Καί 
τέθηκεν επί κεφαλής τού στρατού μας... Καί μάς χάρισε τή νίκη...

ΚΓ ό λαός μας ό μικρός, ό φτωχός, ό ελάχιστος, συνέτριψε τις πολυάριθμες 
στρατιές τού Γολιάθ, τις έτρεψε σέ άτακτη φυγή, τις κατήσχυνε καί τις ντρόπιασε, 
σώζοντας για μια άκόμα φορά τήν άνθρωπότητα άπ’ τήν καταστροφή...

ΚΓ όταν οί νίκες διεδέχοντο ή μιά τήν άλλη, κΓ όταν ό ελευθερωτής στρατός 
μας έστηνε τή Γαλανόλευκη σέ πόλεις καί σέ χωριά σκλαβωμένα, κΓ όταν οί έχθροί 
μας άπεδεκατίζοντο, μπήκεν ό λαός μας στις έκκλησιές του καί στάθηκε νά δοξολο- 
γήση τή Μεγαλόχαρη...

«Τή 'Υπερμάχω Στρατηγώ τά νικητήρια, ώς λυτρωθεΐσα τών δεινών εύχαρι- 
στήρια αναγράφω Σοί ή πόλις Σου Θεοτόκε».

Δεκαπενταύγουστος !..
’Έχει καί πάλι γιά μάς τούς "Ελληνες διπλή σημασία ετούτη ή γιορτή...
Γιατί καί πάλι ένας καινούργιος Γολιάθ τριγυρνα έξω άπό τά σπίτια μας έτοι

μος νά τά γκρεμίση...
Είναι τό κόκκινο σαράκι τής γής πού θέλει νά σωριάση σ’ ερείπια τον πολιτι

σμό της...
Ναί! Ίδέτε τον μασκοφορεμένο δολοφόνο... Τρίζει τά δόντια του, λυσσομανά, 

κΓ άφρίζει...
Καί πάλι άκούγονται πολεμικά ταμπούρλα καί ηχούνε σάλπιγγες καταστρο

φής···
Καί πάλι μάς κυκλώνουν οί μηχανές καί πετοΰν πάνω άπ’ τά κεφάλια μας οί 

πύραυλοι τού ολέθρου...
'Ο άμετανόητος ερυθρός ληστής δεν χόρτασε άπ’ τις χιλιάδες σάρκες πού κατα-
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βρόχθισε μέ μανία... Δεν ξεδίψασε άπδ τούς ποταμούς των αιμάτων που ρουφηξε...
Θέλει κι’ άλλο αίμα, θέλει κι’ άλλες άνθρώπινες ζωές... Και εξοπλίζεται... 

Και επιτίθεται... Καί αγριεύει... Καί καυχιέται για τούς αριθμούς του και τις σιδερό
φραχτες στρατιές των δούλων του...

Ταραγμένη είναι καί πάλι ή έποχή... 'Ένα ρίγος πολεμικό τη διατρέχει...
Το «τάμ-τάμ» τής στέππας φτάνει ώς τ ’ αυτιά μας μακάβριο, αδυσώπητο, 

τρομερό...
Κι’ εμείς τί είμαστε μπροστά στο θεριό; Μια χούφτα γεωργοί καί ψαραδες... 

Μια χούφτα μεροκαματιάρηδες πού πασχίζουμε να ζήσουμε ειρηνικά, άν μάς το επι
τρέψουν... Κι’ ομο ς̂... Δεν μας τρορ,άζει το θεριό...

Μοίρα μας ό πόλεμος... Κι’ ό 'Υπέρμαχος Στρατηγός μας ή Μεγαλόχαρη...
Πάλι μια χούφτα άνθρωποι δεν είμαστε οάν ένικήσαμε τούς Περσες; Πάλι 

μια χούφτα άνθρωποι δεν είμαστε όταν έκάναμε τήν ’Επανάσταση τού 21; ΙΊαντα οι 
ίδιοι, μικροί, φτωχοί, ελάχιστοι δεν ήμαστε όταν έγράφαμε τις πιο λαμπρές σελίδες 
τής 'Ιστορίας μας; Με τήν πίστη μας δέν συντρίψαμε δύο αύτοκρατορίες το 1940; 
Μέ τήν πίστη μας δέν έμεγαλουργήσαμε στο Έ λ Άλαμέϊν, στο Ρίμινι, στη Μουρ- 
γκάνα, στις Φιλιάτες, στο Γράμμο, στήν Πίνδο καί στο Βίτσι;

"Ας είναι ταραγμένη ή έποχή... "Ας άφρίζη κι’ άς λυσσομανα το κόκκινο θεριό...
’Εμείς θά τρυπώσουμε σήμερα μέσα στούς ναούς μας γαληνεμένοι... Καί 

μπροστά στο Εικόνισμα τής Μεγαλόχαρης θ’ άποθέσουμε γιά μιά ακόμη φορά τήν 
καρδιά καί τις ελπίδες μας...

Κι’ ’Εκείνη, άν χρειαστή θά ξαναφορέση τήν πανοπλία Της καί θά βρεθή δί
πλα μας, στά βουνά, καί στά λαγκάδια μας,'Υπέρμαχος Στρατηγός των "Οπλων μας...

Κι’ ή νίκη πάλι θά ξαναστέψη τά όπλα μας..
Δεκαπενταύγουστος! Τής Παναγιά.ς ή μέρα...
Κι’ είναι μιά μέρα όμορφη, λουλουδιασμένη, γιορτινή...
’Ώ ! Ναί! Μητέρα τού Θεού καί Μάννα του λαού μας ! Ίδές μας έδώ συγκεντρω

μένους μέσα στούς ναούς... Γιά σένα συναχθήκαμε... Γιά νά Σέ υμνήσουν οί καρδιές 
μας... Σ’ ετούτον τον τόπο, θεία Δέσποινα, λατρεύτηκες όσο άλλου πουθενά... Έγίνη- 
κες τής ψυχής μας ή ψυχή... Ίδές μας γονατισμένους μπροστά στο Εικόνισμά Σου...

Κανένα δέν μισούμε, καλή μας Μάννα... Κανένα δέν επιβουλευόμαστε... "Ομως 
ίδές τριγύρο} καί τούς έχθρούς μας...’Εκείνοι έτοιμάζονται γιά νά μά.ς εξανδραπο
δίσουν... Δέν τούς φοβόμαστε, Γλυκεία. Παρθένα... Μά, Σου λέμε τούς καϋμούς καί 
τά παράπονά μας....

Φέρε, 'Αγνή Μαρία, στον κόσμο τήν Ειρήνη... Τήν Ειρήνη τή δική Σου, πού 
τήν κήρυξαν πρώτοι οί φιλόσοφοί μας καί τή λάτρευσαν οί πατέρες μας...

Φέρε τή λευτεριά στούς δούλους... Τή χαρά στούς πονεμένους... Τήν υγεία 
στούς αρρώστους... Τήν Εύτυχία στήν άνθρο^πότητα...

Μάθε στούς λαούς ν’ αγαπούν... Δίδαξε στον κόσμο τή Θρησκεία τού παιδιού 
Σου...Σταμάτησε τά πολεμικά ταμπούρλα των άγριων τής στέππας...

Οί ελεύθεροι λαοί θέλουν νά ζήσουν, πρέπει νά ζήσουν... Καί θά ζήσουν μέ τή 
βοήθεια τή δική Σου...

«'Υπερένδοξε ’Αειπάρθενε, Ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τήν ήμετέραν 
προσευχήν τώ υίω Σου καί Θεω ημών. Καί αίτησε ίνα σώση διά Σοΰ τάς ψυχάς 
ήμών». _

Σ. ΠΗΛΟΣ
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Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Σ Κ Ο Π Ι Α
-  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΝ 

ΕΔ. ΧΟΥΒΕΡ, ΔΙΕνβΥΝΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ-

_________________ 'Τπό ’Αστυνόμου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ -
(Συνέχεια έκ τοϋ 

προηγουμένου)

’Εντεύθεν λαμβάνει τον αυθαίρετον χαρακτηρισμόν του τύπου του τέντιτ- 
άρς. Τό άποτύπωμα τοϋ σχεδίου 111 παρουσιάζει δυσκολίας προσδιορισμού τοποθε- 
τήσεως τοϋ σημείου τοϋ δέλτα. Αΐ μόναι θηλοειδείς γραμμαι αίτινες προσδιορί
ζουν τον χώρον τοϋ τύπου τοϋ δακτυλικού αύτοΰ αποτυπώματος (αί γραμμαι αί β χί- 
νουσαι παραλλήλως καί μετά ταΰτα άποκλίνουσαι καί περιβάλουσαι τον χώρον

Σχέδιου 111 Σχέδιου 112
τοϋ τύπου τοϋ δακτυλικού άποτυπώμ.ατος) έχουν τρεις τερματιζούσας μεταξύ 
αυτών γραμμάς. Αί προσδιοριστικαί τοϋ χώρου τοϋ τύπου γραμμαι, τό δέλτα καί 
τό κέντρον τοϋ έν λόγω άποτυπώματος δείκνυνται διά τών ευθειών γραμμών. Τό

Σχέδιου 113 Σχέδιου 114
άποτύπωμα έχαρακτηρίσθη ώς τύπος λούπ μετά εξ καταμετρουμένας γραμμάς. 
Τό άποτύπωμα τοϋ σχεδίου 112 έκ πρώτης οψεο̂ ς φαίνεται οός τύπος λούπ, ουχ 
ήττον όμως έχαρακτηρίσθη ώς τέντιτ—άρς, διότι λεπτομερεστέρα έξέτασις άποδει- 
κνύει ότι ή κολποειδής γραμμή—δ έν  τ ε ί ν ε ι  ν ά  έ ξ έ λ θ η κ α ί  ν ά κ α τ α- 
λ ή ξ η ε ι ς  τ ό έ ν α ν τ ι  σ η μ ε ΐ  ο ν τ ή ς  ά φ ε τ η ρ ί α ς, άλλά διαφαί- 
νεται ότι μάλλον τείνει νά άκολουθήση πορείαν προς τά κάτω καί καταλήγει εις μίαν 
ένωσιν μετά τής άμέσως κάτωθι αυτής γραμμής, ύπό ορθήν γωνίαν.

Τό άποτύπωμα τοϋ σχεδίου 113 έκ πρώτης οψεως φαίνεται ώς τύπος λούπ. 
Λεπτομερεστέρα έξέτασις άποδεικνύει 6τι εις έκ τών ουσιωδέστερων κανόνων τών
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λούπς ελλείπει, δηλαδή δεν υπάρχει καταμετρούμενη γραμμή. Δέον να έπαναφε- 
ρωμεν εις την μνήμην ημών δτι ή έσωτάτη κολποειδής γραμμή δέον να μην ένοϋται 
εις το σημεΐον τής καμπύλης, το άποκαλούμενον «ώμος» τής κολπώσεως, υπο 
ορθήν γωνίαν μετά τής αμέσως υπερθεν αυτής έτέρας γραμμής.

Σχέδιον 115 Σχέδιον 116
Τό κέντρον τού εΐκονιζομένου αποτυπώματος εύρίσκεται εις δ σημεΐον ή 

έσωτάτη κολποειδής γραμμή άπτεται τής υπερθεν αύτής θηλοειδούς γραμμής, ήτις 
είναι μία πλήρης κολποειδής θηλοειδής γραμμή. "Οθεν αν σύρωμεν τήν νοητήν 
εύθεΐαν γραμμήν έκ τού κέντρου τοϋ δέλτα, προς το κέντρον τού έν λόγω δακτυλικού 
άποτυπώματος, θά διαπιστώσωμεν δτι δέν παρεμβάλλεται θηλοειδής γραμμή καί 
επομένως ούδεμία τοιαύτη καταμετράται. Τά αποτύπωμα τού σχεδίου 114 έχει

Σχέδιον 117 Σχέδιον 118
δύο έκ των τριών κυρίων σημείων τού τύπου των λούπς, δηλαδή έ ν δ έ λ τ α  καί 
μ ί α κ ο λ π ο ε ι δ  ή γραμμήν, άλλ’ ελλείπει τό τρίτον, ή κ α τ α μ ε τ ρ ω α έ
ν η γ ρ α μ μ ή. Τούτου ένεκεν τό δακτυλικόν αύτό άποτύποομα κατατάσσεται είε 
τον τύπον τού τέντιτ άρς.'Όθεν, δ α κ τ υ λ ι κ ό ν  α π ο τ ύ π ω μ α  έ χ ο ν δ έ λ- 
τ α κ α ί  κ ο λ π ο ε ι δ ή  γ ρ α μ μ ή ν ,  ά λ λ α  μ ή έ χ ον  κ α τ α μ ε -  
τ ρ ο υ μ έ ν η ν γ ρ α μ μ ή ν  χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  κ α ί  κ α τ α τ ά σ 
σ ε τ α ι  ε ι ς  δ ν τ υ π ο ν κ α ί  τ ό ε ί κ ο ν ι ζ ό μ ε ν ο  ν. Δέον νά σημείωσή 
δτι αν καί τό είκονιζόμενον δακτυλικόν αποτύπωμα προσομοιάζει προς τον τύπον 
τού απλού άρς, εις τό κέντρον αύτού υπάρχει έν τμήμα κολποειδούς γραμμής.

Μία κολποειδής γραμμή εισέρχεται καί εξέρχεται έκ τής δεξιάς πλευράς. 
Επίσης κάτωθι τής καμπύλης άκριβώς έμφανίζεται καί δέλτα. ’Αλλ’ άν προσπα- 
θήσωμεν νά καταμετρήσωμεν μίαν γραμμήν, σύροντες τήν νοητήν εύθεΐαν γραμμήν 
έκ τού κέντρου τού δέλτα προς τό κέντρον τοϋ έν λόγω άποτυπώματος, 0ά διαπιστώ
σουμε'.» δτι ή νοητή εύθεΐα γραμμή συμβαδίζει άκριβώς μετά τής γραμμής, ήτις
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προέρχεται έκ του «δέλτα» καί τερματίζει επί τής κολποειδούς γραμμής, δηλαδή 
δέν μεσολαβεί μεταξύ δέλτα καί καταμετρούμενης γραμμής κενόν σημείον. Διό καί 
δέν καταμετραται γραμμή.

Το άποτύπωμα τού σχεδίου 115 είναι τύπος τέντιτ—άρς. Εις το έν λόγω 
άποτύπωμα υπάρχουν τρία σχήματα κολπώσεων, άτινα τό έν μετά τό άλλο ένοΰνται 
έπί του σημείου τής καμπύλης—τον ώμον—υπό ορθήν γωνίαν, διό καί αί κολπώσεις 
αύται δέν λαμβάνονται παντάπασιν ύπ’ όψιν ώς κολπώσεις. Τούτου ένεκεν καί τό

Σχεδίου 119 Σχεδίου 120
δακτυλικόν αύτό άποτύπωμα δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τύπος γόρς—·άξι- 
τένταλ, διότι οί άποτελοϋντες αύτό τρεις τύποι είναι άπαντες όμοιοι ήτοι τύπου 
τέντιτ—ά.ρς. Ένώ ό τύπος τού γόρς—άξιτένταλ άποτελεΐται ώς εΐπομεν έκ συνδυα
σμού δύο ή περισσοτέρων διαφόρων τύπων δακτυλικών άποτυπωμάτων, πλήν τού 
τύπου τού ά,ρς. Τό άποτύπωμα τού σχεδίου 116 είναι τύπος λούπ. Τό έν λόγω άποτύ
πωμα δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς γόρς διπλής κολπώσεως, διότι ή δεύτερα κόλ-

πωσις ή εύρισκομένη υπερθεν τής πρώτης έχει σχήμα υπερβολικά αιχμηρόν καί έπί 
πλέον αύται ένοΰνται μεταξύ tojv ύπό ορθήν γωνίαν εις τό σημείον των ώμων.

Τό άποτύπωμα τού σχεδίου 117 έκ πρώτης όψεοις φαίνεται ώς γόρς «διπλής 
κολπώσεως». ’Αλλά λεπτομερεστέρα έξέτασις άποδεικνύει ότι δέν υπάρχει έτερον 
δέλτα, έκτος τού δέλτα τού σχηματιζομένου έπί των καμπύλών γραμμών. "Οθεν 
υπάρχουν δύο σχήματα τύπου τέντιτ—ά.ρς καί έπειδή δύο όμοιοι τύποι δέν δύνανται 
νά σχηματίσουν τύπον άποτυπώματος «γόρς άξιτένταλ», τό έν λόγοι άποτύπωμα 
χαρακτηρίζεται ώς τύπος τέντιτ— άρς. Τό άποτύπωμα τού σχεδίου 118 είναι τύ
πος «γόρς άξιντένταλ», διότι άποτελεΐται έκ συνδυασμού τύπου λούπ καί τέντιτ— 
άρς. 'Ο τύπος τού τέντιτ—άρς εύρίσκεται άκριβώς ύπό τήν έσωτάτην κόλπωσιν,
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ή δέ γραμμή ήτις τον σχηματίζει είναι τύπου σφηνός, δηλαδή πορευομενη προς 
τά άνω καί έν τω κέντρω τερματίζουσα. Τό άποτύπωμα του σχεδίου 119 έχει 
μίαν κόλπωσιν ΰπερθεν ενός στίγματος μετά ενός δευτέρου χωριστού. Το έν λόγω 
άποτύπωμα πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς τύπος λοϋπ διότι το στίγμα δεν δύναται 
νά θεωρηθή ώς γραμμή προς τά άνω, έκτος καί αν ήτο έπιμηκέστερον καί κάθετον. 
Κανονικώς τό στίγμα οσάκις έχει τό πάχος των πέριξ αύτοΰ γραμμών λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν μόνον προς καταμέτρησιν γραμμής ή τοποθετήσεως επ’ αύτοΰ του σημείου 
τοϋ δέλτα. Τό άποτύπωμα τοΰ σχεδίου 120 έκ πρώτης δψεοος φαίνεται ώς «γόρς

καί υπάρχουν σχήματα τριών δέλτα, έν τούτοις μόνον έ'μπροσθεν ενός έξ αύτών 
υπάρχει καμπύλη γραμμή (Δ—1). Τό άποτύπωμα τοΰ σχεδίου 121 έχει γενικήν 
έμφάνισιν τύπου λούπς. Ή  κολποειδής γραμμή Α έν τω κέντρω ένοΰται εις τό ση- 
μεΐον Β μετά τής ΰπερθεν αύτήςκ αμπύλης. Ή  ένουσις αυτή συντελεΐται ύπό ορθήν 
γωνίαν καί έντεΰθεν ή κολποειδής αΰτη γραμμή θεωρείται ώς μή ύπάρχουσα παν- 
ταπασιν. Διό καί τό έν λόγου άποτύπωμα κατατάσσεται εις τον τύπον τοΰ τέντιτ-άρς.

Τό άποτύπωμα τοΰ σχεδίου 122 είναι τέντιτ—άρς αν καί προσομοιάζη προς 
τον τύπον τών λούπς καί τών γόρς. Πάντως δεν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς γόρς, 
διότι ή καμπύλη γραμμή έπί τής άριστεράς πλευράς δεν λαμβάνεται ύπ’ όψιν ώς 
τοιαύτη παντάπασιν συνεπεία τής ένώσεώς της (όρα καί σχέδια 53γ καί 53δ).Επί
σης δεν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τύπος λούπ, διότι δεν καταμετράται ούδεμία 
γραμμή. "Οθεν ό τύπος τοΰ έν λόγω δακτυλικοΰ άποτυπώματος χαρακτηρίζεται 
ώς τύπος τέντιτ—άρς, διότι έ χ ε  ι μ έ ν  δ ύο  κ ύ ρ ι α  σ η μ ε ί α  τ ο ΰ  τ ύ π ο υ  
τ ώ ν  λ ο ύ π ς  ά λ λ ’ έ λ λ ε ί π  ε ι  τό τ ρ ί τ ο ν ,  δ η λ α δ ή  ή κ α τ α μ ε τ ρ ο υ -  
μ έ ν η γ ρ α μ μ ή . Τό άποτύπουμα τοΰ σχεδίου 123 έκ πρώτης οψεως φαίνεται ώς 
τύπος γόρς (διπλής κολπώσεως). Δέον νά σημειωθή ότι τό έσω δέλτα δύναται νά 
τοποθετηθή μόνον έπί τής άνω κολποειδούς γραμμής.'Όθεν, έπειδή τό δέλτα δύναται 
νά τοποθετηθή μόνον έπί τής καμπύλης γραμμής, ή κολποειδής αύτη γραμμή παύει 
πλέον νά ύπολογίζεται ώς τοιαύτη. Διό καί τό δακτυλικόν αύτό άποτύπουμα χαρα
κτηρίζεται ώς τύπος λούπ. Τό άποτύπωμα τοΰ σχεδίου 124 είναι τύπος λούπ, μετά 
δύο καταμετρουμένας γραμμάς καί τό δέλτα είς δ σημείον δείκνυται διά τοΰ γράμ
ματος Β. Βεβαίως τό άποτύπωμα αύτό έχει καί μία πλήρη κυκλικήν γραμμήν, 
άλλά έπί τοΰ σημείου τοΰ δεικνυομένου διά τοΰ γράμματος Α δεν δύναται νά τοπο
θετηθή τό δέλτα, διότι ή γραμμή αΰτη είναι ή μία έκ τών προσδιοριζουσών τον χώ
ρον τοΰ τύπου τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος γραμμών. Έπί τοΰ σημείου αύτοΰ θά 
ήδύνατο νά τοποθετηθή τό δέλτα μόνον άν έσχηματίζετο γωνία. ’Άν τοποθετήσουμε 
τό δέλτα έπί τής κυκλικής γραμμής, αΰτη παύει πλέον νά θεωρήται ώς καμπύλη.

(  Συνεχίζεται)
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Έ κ του περιοδικού «Criminal law, Criminology

------------------- and Police Science», κατά μετάφρασιν κ α ί ----------------------
διασκευήν, 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ν. ΣΤΑΜΟΥ

Ίλικον στοιχείου απαραίτητον κατά τήν άνάκρισιν των τροχαίων δυστυ- 
χημάτων δυνάμεθα νά όρίσωμεν δτι αποτελεί κάθε υλικόν, τό όποιον δύναται να 
βοηθηση εμμέσως εις τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος άτόμων άναμεμειγμένων εις 
ένα συμβάν ή τό όποιον δύναται ν’ άποκαλύψη τήν συνέπειαν των γεγονότων.
' Ενα παράδειγμα τής περιπτώσεως ταύτης θά ήδύνατο νά είναι ή άναγνούρισις τού 
αυτοκινήτου, άπό τον τρόπον καθ’ όν έχει βαφή.Ό οδηγός ένός αύτοκινήτου, εις τήν 
υπό συζήτησιν περίπτωσιν, θά ήδύνατο νά άναγνωρισθή άπό άλλα μέσα π.χ. άπό 
ενα υπόλειμμα άντικειμένου άνήκοντος εις αύτόν καί άνευρισκομένου κατά μήκος 
τής οδού.

Οί πλεΐστοι των άστυνομικών παραλείπουν νά χρησιμοποιήσουν, κατά 
τον αποδοτικώτερον τρόπον, τά υλικά ταΰτα στοιχεία, άλλά τό σφάλμα δεν οφεί
λεται αποκλειστικούς εις ύπαιτιότητά των καί τούτο διότι άποτελεί ύποχρέωσιν 
τού εργαστηρίου τής αστυνομίας νά ένημερώση πλήρως τούς άνακριτικούς υπάλ
ληλους επί τής σπουδαιότητος, των ορίων, τρόπου συλλογής ή μεταβιβάσεως καί τής 
πρακτικής άξίας των υλικών στοιχείων.

"Ενας πίναξ στοιχείων τά όποια είναι κοινά ώς υλικά στοιχεία εις τάς περι
πτώσεις των δυστυχημάτων, είναι δυνατόν νά. συμπεριλαμβάνη ύάλινα θραύσματα 
άπό τούς έμπροσθίους φανούς ή τον άνεμοθώρακα (παρμπρίζ) μεταλλικά τεμάχια, 
χρώμα, τρίχες, ίνες, αίμα, συντρίμματα τού κάτω μέρους του αυτοκινήτου, λιπαν- 
τικα έλαια καί άποξέσεις άπό τά διάφορα μέρη τού αύτοκινήτου.

Ό πίναξ ούτος δεν είναι πλήρης, άλλά άντιπροσωπεύει ένδεικτικώς τά κοι- 
νώτερα είδη των υλικών στοιχείων εις τάς περιπτώσεις ταύτας.

Εις τήν πραγματικότητα, πολλά άσυνήθη υλικά όπως έπί παραδείγματι μία 
άσυνήθης κηλίς ή ίχνος ήμπορεϊ νά έχουν άκόμη μεγαλυτέραν σημασίαν εις μερικάς 
περιπτώσεις. Τά στοιχεία ταυτα δεν είναι ένδιαφέροντα αύτά καθ’ έαυτά, άλλά 
άποκτούν σπουδαιότητα λόγω τής θέσεο ς̂ εις τήν όποιαν εύρίσκονται καί κατά συ
νέπειαν είναι ούσιώδες νά περιγραφοΰν προσεκτικούς, νά μετρηθούν καί νά φωτο- 
γραφηθούν πριν ή συλλεγούν.

Έθεωρήθη καλλίτερον νά παρατεθούν πρώτον μερικαί λεπτομέρειαι χει- 
ρισμ,οΰ τών διαφόριον τύπων τών υλικών στοιχείιυν, αν καί αυτό ίσως δεν είναι ή 
περισσότερον λογική σειρά τής παρουσιάσεως τού θέματος. Τά επόμενα τμήματα 
θά παρουσιάσουν, ύπό διαφόρους έπικεφαλίδας, μερικάς λεπτομέρειας συλλογής, 
άναγνωρίσεως καί συσκευασίας τών διαφόρων τύπων ύλικών στοιχείων.

'Όπου είναι δυνατόν τά πιθανά συμπεράσματα τών εξετάσεων αυτών θά 
άναφέρωνται. Τά συμπεράσματα όμως ταΰτα θά ποικίλουν άπό κατηγορίας εις 
κατηγορίαν καί άπό έργαστηρίου εις έργαστήριον, έξαρτώμενα άπό δ,τι σχετικώς 
άνεφέρθη εις τό τμήμα τό άσχολούμενον μέ τούς παράγοντας καθορισμού τής ταυτό
τητος.

"Υαλοι καί τεμάχια αυτώ ν.
Τά πλέον σπουδαία ύλικά στοιχεία εις τον τόπον τού δυστυχήματος είναι 

ίσως τά ύάλινα θραύσματα. Τά θραύσματα ταΰτα είναι δυνατόν άργότερον νά συν-
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αρμολογηθοΰν (συνταιριασθοΰν) μέ τά έναπομείναντα εις τούς εμπρόσθιους φανούς, 
φώτα σταθμεύσεως ή τοϋ παρμπρίζ τοϋ ύποπτου οχήματος.

' Η επιτυχία έξαρταται έν μέρει έκ τής συναρμολογήσεως γενικώς τών τε
μαχίων τής ύάλόυ, αλλά το πλέον σπουδαΐον χαρακτηριστικόν εύρίσκεται εις τήν 
έξέτασιν του τύπου τών θραυσμάτων εις τά χείλη τών τεμαχίων.

Δύναταί τις νά διακρίνη εύκόλως τό είδος τών ρωγμών εις ένα τεθραυσμένον 
τεμάχιον ύάλου, έάν αί τεθραυσμέναι πλευοαί αύτοϋ ταυτισθοϋν εις τό σημεΐον, όπου 
το σχήμα τής ύάλου δεικνύει, ότι τά δύο τεμάχια ομοιάζουν.

Μερικές φορές ή είκών τής ρωγμής άποτελεϊται άπό σειρές λεπτών παραλλή
λων γραμμών, ενίοτε ύπάρχουν σειρές ιχνών αί όποϊαι ομοιάζουν μέ κυματισμούς 
καί άλλες φορές ομοιάζουν μέ περιστρεφομένην δίνην ή οποία ήμπορεΐ νά μην είναι 
καί τέλειος κύκλος.

Μικροσκοπική έξέτασις τής ρωγμής αποκαλύπτει άρκετάς λεπτομέρειας, αί 
όποϊαι δεικνύουν ότι τά δύο τεμάχια τής ύάλου άρχικώς ήσαν ηνωμένα. Έάν ένα 
από τά τεμάχια αύτά συνελέγη εις τον τόπον τοϋ δυστυχήματος καί τό άλλο άφη- 
ρέθη από τον τεθραυσμένον εμπρόσθιου φανόν τοϋ ύποπτου αύτοκινήτου, ή έξέτασις 
αυτή θά κατεδείκνυε ότι ό έμπρόσθιος φανός του οχήματος έθραύσθη κατά τό έν 
λόγω ατύχημα.

Τά λεχθέντα ανωτέρω καταδεικνύουν πόσον είναι άναγκαΐον τά χείλη τών τε- 
θραυσμένων ύάλων νά διαφυλαχθοΰν άπό περαιτέρω φθοράν. Άφοϋ συλλέγουν, είναι 
άναγκαΐον όπως έκαστον τεμάχιον ύάλου περιτυλιχθή κεχωρισμένως δι’ ενός μα
λακού περιτυλίγματος. Αί πιθανότητες έπιτυχίας εις τήν συναρμολόγησιν έξαρ- 
τώνται άπό τον αριθμόν τών τεμαχίων.

Τά τεμάχια ύάλου θά πρέπει νά περιτυλιχθώσιν κεχωρισμένως καί όλα τά 
τεμάχια τά συλλεγέντα εις τον τόπον τοϋ δυστυχήματος νά τοποθετηθούν εις ιδιαί
τερον φάκελλον ή δέμα. 'Ομοίως, όλα τά τεμάχια τά έναπομείναντα εις τον έμπρό- 
σθιον φανόν ή τον φανόν σταθμεύσεως θά πρέπει καί αύτά νά περιτυλιχθοϋν κεχω- 
ρισμένως καί νά τοποθετηθούν εις ιδιαίτερον φάκελλον ή δέμα.

Ή  συναρμολόγησις τών τεμαχίων έκ τοϋ παρμπρίζ θά παρουσίαζε φυσικά 
μεγαλύτερου πρόβλημα καί θά έπρεπε έάν ήτο άναγκαΐον τό τεμάχιον τοϋ παρμπρίζ 
καί ό σκελετός, ό όποιος περιέχει τά έναπομείναντα τεμάχια, νά άφαιρεθοϋν προς 
πληρεστέραν έξέτασιν.

' Η κατά τά ανωτέρω σύγκρισις θραυσμάτων ύάλου δύναται νά γίνη άπό τον 
άνακριτικόν ύπάλληλον. "Οταν ή προκαταρκτική αυτή έξέτασις έπιχειρηθή, πρέπει 
ούτος νά σημείωση κατά διακριτικόν τρόπον όλα τά τεμάχια τής ύάλου διά συγκολ
λητικής ταινίας ή βαφής ονύχων.

Έάν τά τεμάχια δεν ομοιάζουν, μία έπισταμένη έξέτασις άπό τούς ειδικούς 
τοϋ αστυνομικού έργαστηρίου πιθανώς νά άποκαλύψη ότι μεταξύ των ύφίσταται όμοι- 
ότης. Έν άποτυχία αύτοϋ ή εργαστηριακή έξέτασις περί τών φυσικών καί χημικών 
χαρακτηριστικών τής ύάλου δυνατόν νά άποκαλύψη ομοιότητα (ταυτότητα τών τε
μαχίων).

Έκτος εξαιρετικών περιπτώσεων ή διαπίστωσις τού είδους τής ύάλου ή έπι- 
τευχθεΐσα διά χημικών καί φυσικών μεθόδων, παρέχει τά στοιχεία ότι πρόκειται 
περί τοϋ ίδιου τύπου ύάλου ή διά νά εΐμεθα σαφέστεροι περί ύάλου τού αύτοϋ 
χρόνου παραγωγής, δεδομένου ότι ύπάρχουν πολλαί πηγαί τού τύπου τής ύάλου 
ταύτης καί πιθανώς άρκεταί πηγαί παραγωγής τής έν λόγω ύάλου έν τή περιοχή 
ταύτη. Κατά τάς τελευταίας ταύτας περιπτώσεις καθίσταται άναγκαΐον όπους τό 
έργαστήριον έφοδιασθή μέ δείγματα άπό τάς άλλας πιθανάς πηγάς, αί όποϊαι προ
κύπτουν έκ τών στοιχείων.

Συχνά, μικρά τεμάχια ύάλου άνευρίσκονται επί τών ενδυμάτων τοϋ θύματος
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εις τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας τούτο έγκαταλείπεται εις τον τόπον τοϋ δυ
στυχήματος υπό του δράστου οδηγού.'Υπάρχει πιθανότης τά τεμάχια αύτά νάάπο- 
τιναχθοϋν εάν δεν χειρισθώμεν καταλλήλως τον ρουχισμόν του θύματος.

Τεμάχια ύάλου διαστάσεων ενός τετάρτου τής ίντσας καί πάχους 1 έκτου τής 
ιντσας, δυνατόν να επαρκούν διά τον καθορισμόν των χημικών καί φυσικών χαρα
κτηριστικών δι’ έξετάσεως. 'Ως άντιλαμβάνεσθε, απαιτείται προσεκτική έξέτασις 
τών ενδυμάτων του θύματος προς άνεύρεσιν τοιούτων μικρών τεμαχίων ύάλου. 
i οιαϋτα μικρά τεμάχια παρέσχον άκρως χρήσιμα στοιχεία εις τοιαύτας περιπτώ
σεις καί έπιπροσθέτως εις περιπτώσεις έπιθέσεων καί κλοπών.

Τά μικρά τεμάχια τής ύάλου πρέπει πρώτον νά περιτυλίσσωνται εντός 
χάρτου καί νά τίθενται εις φάκελλον φέροντα διακριτικήν ενδειξιν.

I ο έσφραγισμένον δέμα το περιέχον τά τεμάχια τής ύάλου, άτινα περισυνελέ- 
γησαν εις τον τόπον τού δυστυχήματος ή εύρέθησαν έπί τών ενδυμάτων τοϋ θύμα
τος, πρέπει νά συσκευασθή διά καταλλήλου τοποθετήσεως εις κιβώτιου έκ πεπιε
σμένου χάρτου ή άλλο άσφαλές κιβώτιου, άφοϋ προηγουμένως τεθή εντός αύτοϋ ικανή 
ποσότης χόρτου, χάρτου ή άλλου ύλικοϋ, θύστε νά μή έπέλθη ζημία τις κατά τήν 
μεταφοράν.

Τεμάχια χρώματος καί κηλϊδες χρώ ματος.
I εμάχια χρώματος ώς καί κηλϊδες χρώματος είναι πάρα πολύ χρήσιμα στοι

χεία εις τάς περιπτώσεις τών τροχαίων δυστυχημάτων. Εΐδικώτερον όταν ό καιρός 
είναι ψυχρός, ή σύγκρουσις μεταξύ δύο αυτοκινήτων ή ενός αυτοκινήτου καί ενός 
πεζοΰ θά συντελέση εις τήν άποκόλλησιν χρώματος εις το σημείου τής προσκρού- 
σεως. Μικρότατα τεμάχια χρώματος ίσους εύρεθοΰν εις τον τόπον του δυστυχήματος, 
έπί τοϋ άλλου οχήματος ή εις τά ένδύματα τοϋ θύματος.

Εις τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας εύρεθοΰν μικρά τεμάχια χρώματος 
διαστάσεων ενός ογδόου τής ίντσας, άποτελούμενα άπό δύο ή περισσότερα φύλλα, 
είναι δυνατόν νά αποτελόσουν ένα καταφανές στοιχείου σχέσεως τοϋ αυτοκινήτου 
μέ το άτύχημ,α.

'Η έργαστηριακή έξέτασις εις τήν περίπτωσιν ταύτην συνίσταται εις 
μίαν λεπτομερειακήν μακροσκοπικήν έξέτασιν ύπό διαφόρους συνθήκας φωτισμού.

' Η έξέτασις δεικνύει τήν φθοράν τών δύο έπιφανειών τοϋ χρώματος, διά
φορα σφάλματα καί έλαττώματα εις τήν έπίθεσιν τοϋ χρώματος, τον τύπον τής 
έπιφανείας εις τήν οποίαν έτοποθετήθη τό χρώμα καί διάφορα άλλα μικροσώματα, 
όπως κόνις, άμμος καί τό είδος τής άποξέσεως τής έπιφανείας. Έπιπροσθέτως είναι 
δυνατόν νά καθορισθή καί τό πάχος τών φύλλων τοϋ χρώματος. Προς τον σκοπόν 
τούτον μία έξέτασις διά φασματοσκοπίου καί άκτίνων X δύναται νά γίνη έπί τών 
φύλλων τοϋ χρώματος. Αί έξετάσεις αύται παρέχουν καταφανώς στοιχεία διά τήν 
χημικήν άναγνώρισιν τών διαφόρων φύλλων τών χρωμάτων. Εις τάς περιπτώσεις 
κατά τάς οποίας καί απλή χημική έξέτασις τεμαχίων χρώματος είναι δυνατή, 
ή άπόδειξις είναι συχνά κατορθωτή. Εις τήν ούσίαν, αύτό ίσως νά σημαίνη ότι τό 
χρώμα τό όποιον άνευρέθη εις τον τόπον τοϋ δυστυχήματος (έπί τοϋ άλλου αύτο- 
κινήτου ή εις τά ένδύματα τοϋ θύματος) προέρχεται άπό τό χρώμα τοϋ ύποπτου 
οχήματος. Τά μικρά τεμάχια τοϋ χρούματος πρέπει πρώτον νά περιτυλιχθοϋν 
έντός χάρτου καί νά σημειιυθή ό χάρτης ούτος διακριτικώς. Τό μικρό αύτό δέμα 
είναι δυνατόν νά τοποθετηθή εις ένα σωληνάριου ή φιαλίδιον καταλλήλως έσφρα- 
γισμένον καί κατά προτίμησιν ήριθμημένον ή μέ διακριτικήν σφραγίδα.

Τό δέμα αύτό θά πρέπη νά περιέχη στοιχεία δεικνύοντα έν λεπτομέρεια τήν 
προέλευσίν του, τήν χρονολογίαν, τό όνομα τοϋ άστυνομικοΰ κλπ.

Διά σύγκρισιν θά πρέπει νά λαμβάνωνται μεγαλύτερα τεμάχια χρώματος έκ 
τής έπιφανείας τοϋ αυτοκινήτου τής εύρισκομένης πλησίον τοϋ σημείου τής βλάβης.
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Αύτό είναι απολύτως άναγκαΐον, διότι είναι πιθανόν το είδος της αποξεσεως 
εις τον ένα προφυλακτήρα τοϋ αυτοκινήτου να είναι εντελώς διαφορετικόν του 
άλλου επί τοϋ έτέρου προφυλακτήρος τοϋ αύτοκινήτου. Έν τουτοις όμως, είναι πι
θανόν ό ένας των προφυλακτήρων νά έχη έπαναβαφή.

Αύτά τα φύλλα τοϋ χρώματος πρέπει νά άποξεσθοΰν εντελώς, ακόμη δε και η 
αρχική βαφή, μέχρις ότουν άποκαλυφθή τό μέταλλον.

Εις τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας μία κηλίς τοϋ χρώματος παρατηρεΐται 
επί ενός αυτοκινήτου, επί ενός εξαρτήματος ή επί τών ενδυμάτων τοϋ θύματος, η 
έξέτασις θά είναι κυρίως χημικής φύσεως. 'Η έξέτασις αυτή σπανίως είναι άπο- 
δεικτική όπως είναι εις τάς περιπτώσεις τών τεμαχίου χρώματος.

Κατ’ αρχήν μία τοιαύτη έξέτασις θά κατάδειξη ότι τό χρώμα είναι τοϋ ίδιου 
τύπου ή ίσως, τοϋ ίδιου χρόνου παραγωγής μέ τό ύπό έξέτασιν χρώμα.

Εις τήν περίπτιυσιν τών ενδυμάτων, ταΰτα πρέπει νά περιτυλιχθοΰν προσε
κτικούς καί έπί μιας έτικέττας νά άναγραφώσιν όλα τά στοιχεία.

Εις τήν περίπτωσιν κηλίδος έπί αυτοκινήτου ή έξαρτήματος αύτοΰ, τό αύτο- 
κίνητον θά πρέπη νά παραμείνη ά.θικτον. Έάν ή κηλίς εύρίσκεται έπί μεγάλου αντι
κειμένου, θά είναι άπαραίτητον νά άποξεσθή χρώμα καί νά· ληφθιυσιν τά ξέσματα. 
Διά τήν περίπτωσιν ταύτην είναι άπαραίτητος μία ειδική τεχνική εργασία.

Διά νά ληφθή δι’ άποξέσεως μία κηλίς χρώματος έκ τοϋ αύτοκινήτου πρέπει 
τούτο νά τοποθετηθή εις θέσιν ύπήνεμον. 'Ένα τεμάχιον χάρτου πρέπει νά τοπο- 
Οετηθή κάτω τής θέσεως τής κηλίδος. Τοΰτο δύναται νά τοποθετηθή καλώς διά συγ
κολλητικής ταινίας. 'Ο χάρτης πρέπει νά άναδιπλωθή, ώστε νά δεχθή τά ξέσματα. 
'Η κηλίς δύναται νά άποξεσθή μέ ξυραφάκι, σουγιαδάκι ή ά.λλο κοπτερόν εργα
λείου. Δέον νά καταβληθή προσοχή όπως άποξεσθή τό χρώμα τής κηλίδος καί ούχί 
τοϋ αυτοκινήτου. 'Ο αναδιπλωμένος χάρτης άποκολλάται καί είτα διπλοΰται ίνα 
διατηρηθή έντός αύτοϋ τό περιεχόμενον. Έν συνεχεία σφραγίζεται, χαρακτηρί
ζεται κατά τρόπον διακριτικόν καί τοποθετείται έντός σωληνάριου ή φιαλιδίου, τό 
όποιον φέρει πινακίδα μέ πλήρη στοιχεία καί άνάλογον σφραγίδα.

Έν τέλει άπαιτοΰνται προς σύγκρισιν δύο έτερα δείγματα: 1) ξέσματα άπό 
τό χρώμα τοϋ αυτοκινήτου άπό τό οποίον προέρχεται ή κηλίς καί 2) ξέσματα χρώ- 
ματος άπό τήν ύποπτον πηγήν. Έάν είναι δυνατόν μία μικρά ποσότης χρώματος θά 
πρέπη νά άποξεσθή καί εις τάς δύο περιπτώσεις άπό θέσιν ή όποια πιστεύεται ότι 
είναι ή θέσις έπαφής (συγκρούσεως).

Έάν δι’ οίανδήποτε αιτίαν είναι αδύνατον νά ληφθώσιν ξέσματα χρώματος 
άπό τό ύποπτον αύτοκίνητον, τότε ξέσματα θά πρέπη νά παραχθώσιν ώς εξής :

1) Δι’ άποξέσεως τής έπιπολαίας επιφάνειας τοϋ φύλλου τοϋ χρώματος πού 
άνευρέθη, καί

2) Διά βαθυτέρας άποξέσεως, ή όποια θά συμπεριλαμβάνη τό βασικόν στρώ
μα τοϋ χρώματος.

Τά δείγματα ταΰτα θά πρέπη νά συσκευασθώσιν κεχωρισμένως διά τοϋ αύτοϋ 
τροπου ώς προηγουμένως άνεφέρθη.

Τεμάχια μετάλλου.
Τεμάχια μετάλλου είναι δυνατόν νά άνευρεθοΰν είε τον τόπον τοϋ δυστυχή

ματος καί τά όποια είναι δυνατόν νά συναρμολογηθοΰν. μέ τά έναπομείναντα τεμά
χια εις το. ύποπτον αυτοκίνητου κατά τον ίδιον τρόπον, ώς περιεγράφη εις τήν παρά1 
γραφον «τεμάχια ύάλου».

Εις πολλάς περιπτώσεις αύτά τά τεμάχια μετάλλου ήμπορεί νά είναι τόσο 
μικρά, ώστε ή συναρμολόγησές των νά είναι άδύνατος. 'Η φασματοσκοπική έξέτασις 
τών μικρών αύτών τεμαχίων μετάλλου δυνατόν νά παράσχη άπόδειξιν ώς προς τήν 
προέλευσίν του, είδικώς όταν ύπάρχη ή πιθανότης συναρμολογήσεως μερικών χα-
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ρακτηριστικών της επιφάνειας των τεμαχίων του μετάλλου, οπούς ακριβώς περιε- 
γράφη διά τά τεμάχια του χρώματος. Τδ έλάχιστον μέγεθος δι’ άξιόλογον έργα- 
στηριακην έξέτασιν είναι πολύ μικρότερου άπό 6,τι εις την περίπτωσιν έξετάσεως 
τεμαχίων χρώματος. Ίπό όλους έξαιρετικώς καλάς συνθήκας, τεμάχια μετάλλου 
επί ενδυμάτων δ.ιακρινόμενα έκ τής λάμψεώς των, δύνανται νά άφαιρεθοΰν διά με
θόδου όμοιας προς τήν τού ηλεκτρικού σαρουθρου καί δύνανται νά χρησιμεύσουν 
προς διακρίβωσιν της ταυτότητος. Γ[άντο·υς διά νά διασφαλισθή ή χρησιμότης των 
μικροσκοπικών τούτων τεμαχίων τών υλικών στοιχείων, απαιτείται μεγάλη προ- 
σοχη κατα τον χειρισμόν τού ρουχισμού ώστε ταύτα νά μή χαθώσιν. Είναι αναγκαίου 
όπως ληφθώσιν συγκριτικά δείγματα τών μεταλλικών μερών τού προς έξέτασιν 
αυτοκινήτου. Συνήθη 'μέρη τού αυτοκινήτου τά όποια προσφέρονται προς λήψιν 
δείγματος μετάλλου είναι εκείνα τά όποια παρουσιάζουν ενδείξεις ότι έχουν τριβή 
ή καμφθή. Τούτο συμβαίνει συχνότερου έπί μικρών έπινικελωμένων τεμαχίων με
τάλλου τού οχήματος, εις τά όποια ή έπινικέλωσις έχει αρχίσει νά φθείρεται έκ τού 
χρονου ή έχει άποπέσει λόγω τής συγκρούσεως. Φασματοσκοπική έξέτασις τών 
ξεσμάτων τούτων τού μετάλλου δύναται νά είναι έξ ίσου ενδεικτική ώς καί ή έξέ- 
τασις τής βαφής, εις πολλάς περιπτώσεις.

Έ λαφρ ότατα ι αποξέσεις ( βουρτσίσματα) καί επιδράσεις τώ ν εν
δυμάτων .

Ενίοτε διά τήν άνάκρισιν εις περίπτωσιν τραυματισμού καί έγκαταλείψεως 
τού θύματος εις τον τόπον τού δυστυχήματος, ή μόνη πιστοποίησις έπαφής μεταξύ 
τού ένδεδυμένου σώματος τού θύματος καί τού αυτοκινήτου, είναι ίχνη ελαφρών 
βουρταισμάτων έπί τής επιφάνειας τού αύτοκινήτου τά όποια είναι δυσχερώς ορατά. 
Αί προϋποθέσεις φωτός πρέπει νά είναι καλαί, πρέπει δέ νά χρησιμοποιούνται 
δυνατά φώτα. Ενίοτε· ένα ίχνος φαίνεται υπό πλάγιον φώς, ένώ ύπό ένα κάθετον 
προς τήν έπιφάνειαν φώς δεν διακρίνεται. Τά ίχνη ταύτα ίσως νά έμφανίζωνται 
ύπό μορφήν σειρών παραλλήλων γραμμών, ότέ μέν έπιπολαίως έπί τής επιφάνειας 
τού χρώματος, ότέ δέ βαθύτερου έπί τού σχήματος τού χρώματος έάν ή έπαφή ήτο 
ισχυρά λόγω τής σφοδράς συγκρούσεως.

Αί παράλληλοι αύται γραμμαί γίνονται λόγω τής τριβής, ότε αί αυλακώσεις 
τής ύφάνσεως άφήνουν τά ίχνη των έπί τής έπιφανείας τού χρώματος. "Οταν δια
πιστωθούν δεικνύουν βιαίαν έπαφήν μεταξύ τού άντικειμένου έφ’ ού τά ίχνη καί 
ένδυμάτων αύτοΰ τού τύπου τής ύφάνσεως. Βεβαίως ύπάρχουν πολλαί προμηθευ
τικά'. πηγαί ένδυμάτων τής ιδίας ύφάνσεως.

Εις ήν περίπτο^σιν ή έπαφή τών δύο έπιφανειών ήτο κάθετος καί ούχί πλά
γιά, τότε είναι πιθανόν πλήρες άποτύπωμα τής ύφάνσεως νά έναποτεθή έπί τής 
χρωματισμένης έπιφανείας. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ύπάρχει μία σοβαρωτέρα 
πιθανότης νά ταυτισθή τό άποτύπωμα μέ τό ύφασμα.

Μερικές φορές άποτυπώματα διαφορετικού είδους είναι δυνατόν νά παρατη
ρηθούν, ότε είναι δυνατόν τό έν νά παρήχθη π.χ. ύπό τού ύφάσματος τού σακκακιοΰ 
καί το άλλο άπό τό ύφασμα τού πανταλονιού. Τό είδος αύτο τών άποτυπωμάτων 
άποτελεΐ άπόδειξιν μόνον μέ μίαν δεδομένην σειράν περιπτώσεων. Θά ήτο σχεδόν 
άχρηστον, έκτος τών πολύ άσυνήθων περιπτώσεο^ν, νά προχωρήσωμεν μέ μίαν 
ύπόθεσιν όταν ή υπαρξις αυτών τών ιχνών άποτελεΐ τήν μόνην άπόδειξιν.

’Από τήν άλλη πλευρά τά ευρήματα πολλάκις χρησιμεύουν διά τήν ένίσχυ- 
σιν τής άποδείξεως.

Συνήθως δέν άξίζει τον κόπον νά άφαιρεθή ή έπιφάνεια τού αυτοκινήτου, ή 
οποία φέρει άποτυποόματα αύτοΰ τού είδους δι’ έργαστηριακήν έξέτασιν, έκτος έάν 
ύπάρχουν μερικά, πράγματι, άσυνήθη χαρακτηριστικά εις τό άποτύπωμα.

(  Συνεχίζεται)
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α) Θερμική ακτινοβολία.
Χάρον άπλοποιήσεως, τόσον ή λάμψις όσον καί ή ακτινοβολία υπερύθρων 

άκτίνων θά άναφέρωνταο έφ’ έξης ώς θερμική άκτινοβολία, δεδομένου ότι άμφότεραι 
θερμαίνουν την επιφάνειαν των άντικειμένων ύφ’ ών άπορροφώνται.

Εις την περίπτωσιν τής τυπικής βόμβας, ή εκλυσις τής θερμικής άκτινοβολίας 
έκ τής πύρινης σφαίρας διαρκεΐ μόνον ένα καί ήμισυ δευτερόλεπτον περίπου, το δέ 
μεγαλύτερου μέρος τής ένεργείας αύτής ακτινοβολείται κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 
δευτερολέπτου. Λόγω τής τόσον ταχείας έκλύσεως, τό κύμα τούτο καλείται καί 
«θερμική λάμψις». Προκειμένου όμως περί ύδρογονικής βόμβας των 10 μεγατόν- 
νων, ή θερμική ακτινοβολία διαρκεΐ κατά πολύ περισσότερον καί δυσκόλως δύναται 
νά /αρακτηρισθή οός «λάμψις». Αυτή διαρκεΐ 20 δευτερόλεπτα ή καί πλέον, τό δέ 
μεγαλύτερου μέρος αύτής ακτινοβολείται είς τά πρώτα 10 δευτερόλεπτα.

Ή  έκ τής πύρινης σφαίρας έκλυομένη θερμότης ακτινοβολείται ιός ή τοι- 
αύτη τοϋ ήλιου. Μεταδίδεται άκτινοειδώς κατ’ εύθεΐαν γραμμήν, μέ ταχύτητα 
φωτός καί θερμαίνει πάσαν επιφάνειαν έπί τής όποιας προσπίπτει. 'Ο βαθμός όμως 
τής άπορροφουμένης ποσότητος έκ τής προσπιπτούσης θερμότητας έξαρτάται 
έκ τού χρώματος τής έπιφανείας, λόγω τού ότι κατά μέγα μέρος ή άκτινοβολία 
αύτή άνήκει είς τό φωτεινόν πεδίον. 'Ως είναι γνωστόν, ώρισμέναι έπιφάνειαι φαί
νονται είς ημάς μαΰραι, διότι αύται άντανακλούν είς τούς οφθαλμούς μας έλαχίστην 
ποσότητα τού έπ’ αυτών προσπίπτοντος φωτός. Κατ’ άναλογίαν δύναται νά λεχθή 
ότι αΐ σκοτεινού (σκούρου) χρώματος έπιφάνειαι άντανακλούν έλαχίστην ποσότητα 
τής έπ’ αύτών προσπιπτούσης θερμότητος, τό δέ υπόλοιπον άπορροφάται ύπ’ αύτών, 
προκαλουμένης ουτω αύξήσεως τής θερμοκρασίας. Έξ άλλου, όπως άκριβώς ώρι
σμέναι έπιφάνειαι φαίνονται λευκαί, λόγω τού ότι άντανακλούν τό μεγαλύτερου μέ
ρος τού έπ’ αύτών προσπίπτοντος φωτός είς τούς οφθαλμούς μας, ούτω αί λευκαί 
έπιφάνειαι άντανακλούν τό μεγαλύτερου μέρος τής έπ’ αύτών προσπιπτούσης θερ
μικής άκτινοβολίας καί κατά συνέπειαν άπορροφοΰν έλάχιστον έξ αύτής. "Οθεν, 
καύσιμα άντικείμενα ανοικτού χρωματισμού παρουσιάζουν όλιγωτέρας πιθανότητας 
άναφλέξεως παρά τά τοιαΰτα βαθέως (σκούρου) χρωματισμού.

'Υπό συνθήκας αιθρίας άτμοσφαίρας, ή έντασις τής θερμικής άκτινοβολίας
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εις δεδομένον σημειον ελαττοΰται κατ’ άντίστροφον λόγον του τετραγώνου τής άπο- 
στασεως αυτου εκ της πηγής. Οΰτω, έάν ή άπόστασις έκ μιας πηγής θερμότητας 
διπλασιάζεται, η εντασις ελαττοΰται εις τό %4. Εις όμιχλώδη άτμόσφαιραν μέρος 
της  ακτινοβολίας αυτής αποσπαται τής «δέσμης» καί διασκορπίζεται, πλήν όμως 
> Γ ?°^ ΐη μ,εΐ°'σίς ,δεν είν% σημασίας, ώς κατά τό παρελθόν έπιστεύετο.

αΛ ν,ου» l/) t.coc .ών αποτελεσμάτων του τοιούτου διασκορπισμού, μείωσίς
τις προκαλειται εκ του γεγονότος οτι μέρος τής ένεργείας των θερμικών άκτίνων, 
ειδικωτερον των υπερύθρων, αναλίσκεται κατά τήν διαδρομήν διά τήν θέρμανσιν τής 
ατμόσφαιρας. 11 1

β) ’Αποτελέσματα επί ανθρώπων.
Τ°Γ ®ερμικ°ν κήμα τυπικής εναερίου έκρήξεως προκαλεΐ, εντός άκτϊνος 4 

λ μ· ( , μ , ·) % ,το(υ επικέντρου, έπί των εντελώς ακαλύπτων ανθρώπων εγκαύ
ματα, ιδιάζεις τα ακαλυπτα μέλη του σώματος αύτών. Εις άπόστασιν 8 χλμ. (5 
μ ιλ.) το κύμα τούτο είναι αισθητόν καί παρομοιάζεται προς αΐφνίδιον άνοιγμα τής 
“υρας φουρνου εις μικράν άπόστασιν. "Οσον μικροτέρα είναι ή άπόστασις έκ τού 
επίκεντρου, τοσον μεγαλύτερος είναι ό κίνδυνος έκ του θερμικού κύματος διά τούς 
ανθρώπους. Οι καταλαμβανόμενοι άκάλυπτοι κατά τήν στιγμήν τής έκρήξεως (συ
νέπεια του θερμικού κύματος) έντός άκτϊνος 0,8 χλμ. (0,5 μιλ.) έκ τού έπικέντοου 
αναμφίβολους αποθνήσκουν ένεκα σοβαρών έγκαυμάτων, έάν άποφύγουν τούς λοι
πούς κίνδυνους τής έκρήξεως. Σοβαρά έγκαύματα τρίτου βαθυ,ού (άμαύρωσις) 
προκαλουνται μεχρις αποστάσεως 1,6 χλμ. (1 μιλ.), δευτέρου βαθμού έγκαύματα 
(φλυκταιναι) μεχρις αποστάσεως 2,4 χλμ. (1,5) μιλ.) έως 3,2 χλμ. (2 μιλ.) καί 
εγκαύματα πρώτου βαθμού (έρυθρίασις) μέχρις άποστάσεως 4 χλμ. (2,5 μιλ.).

, αΗ πΡοστασήα τού θερμικού κύματος είναι σχετικώς εύκολος, δεδομένου 
οτι η Οερμοτης αυτου ακτινοβολείται κατ’ ευθείαν γραμμήν έκ τής πύρινης σφαί
ρας. Πληρης προστασία έπιτυγχάνεται διά καλύψεως. Οίονδήποτε κτίριον καλύπτει 
και προφυλασσει πλήρως, καθους επίσης πλήρης είναι ή παρεχομένη προστασία έντός 
τών κεκαλυμμένων ορυγμάτων.

Ια ένδύματα των καταλαμβανομένων ύπό τού θερμικού κύματος εις άνοι- 
κτον χώρον, παρ’ ότι ένδέχεται ν’ άναφλεγοΰν αύτά καθ’ έαυτά, προστατεύουν εις 
τ ινα  βαθμόν τά κάτωθι αύτών μέλη, εις άπόστασιν πέραν τών 0,8 χλμ. (0,5 μιλ.) 
ίδίφ όταν ταΰτα δεν εύρίσκονται έν άμέσω έπαφή μετά τού σώματος καί είναι εύχερής 
η αφαιρεσις των η η κατασβεσις τού πυρος εις αυτά, εις ήν περίπτωσιν άναφλεγοΰν. 
Ο κίνδυνος ιής αναφλεςεως των μειουται, εαν τα εξωτερικά ένδύματα είναι μάλλινα 

καί ούχί^βαμβακερά καί ανοικτού—καί ούχί βαθέως—χρωματισμού (είκών 8). 
Μία έκ τών κυριωτέρων αιτιών ένεκα τής όποιας προεκλήθη μέγας άριθμός θυμάτων, 
ύποστάντων σοβαρά έγκαύματα εις ’Ιαπωνίαν, ήτο άκριβώς τό οτι οΐ περισσότεροι 
έξ αύτών έ'φερον λεπτά βαμβακερά ένδύματα.

 ̂ II σημασία, ην η καλυψις μεγαλυτερας κατα τό δυνατόν έπιφανείας τού 
σώματος έχει, καταφαίνεται έκ τού γεγονότος οτι ό κίνδυνος θανάτου έξ έγκαυ- 
ματων c-ςαρταται εκ της αναλογίας της προσβαλλόμενης έπιφανείας αύτού. Έάν 
τά. έγκαύματα έχουν προσβάλλει μικροτέραν τών 20% τού συνόλου τής έπιφα
νείας του σώματος, αί πιθανότητες άναρρώσεως—κατόπιν ειδικής ιατρικής θερα
πείας θα είναι αρκούντως ενθαρρυνικαι, έκτος εαν πρόκειται περί υπερηλίκων. Καί 
εαν εισετι ο0% της επιφάνειας τού σουματος υποστή έγκαύματα, αί πιθανότητες 
άναρρώσεως διά τά νεαράς ήλικίας άτομα είναι 50%.

γ) Πρωτογενείς πυρκαϊαί.
Εις τήν ’Ιαπωνίαν ή θερμική άκτινοβολία τών πυρηνικών έκρήξεων ήτο 

ϊοσον έντονος, ώστε η επιφάνεια πλειστων όσων μή καυσίμων άντικειμένων έφε-
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ρεν εμφανή σημεία προσβολής των ΰπ’ αυτής. Οί κέραμοι τής στέγης των οικιών 
παρουσίαζον φλύκταινας, ή στιλπνή επιφάνεια γρανίτου είχε καταστή ανώμαλος και 
έπιφάνειαι μπετόν είχον ύποστή έρυθρίασιν εις άποστασιν ποι-κιλουσαν μεταςυ των 
0 ,8 'χλμ. έως 1,6 χλμ. (0,5—1 μιλ.) έκ τού επικέντρου τής_ έκρήξεως. Ευκόλως 
άναφλεγόμενα υλικά, ώς τά βαθέως χρωματισμού ενδύματα, ό χάρτης καί τα ξύ
λινα άντικείμενα άνεφλέγησαν καί εις μεγαλυτέραν αποστασιν. Παρετηρηθη ότι αι 
άρξάμεναι πυρκαϊαί εις ανοικτόν χώρον, προκληθεΐσαι κατα την στιγμήν τής εκρη- 
ξεως συνεπεία του θερμικού κύματος, μετ’ ού πολύ άφ’ εαυτών κατεσβεσθησαν και 
εις έλαχίστας περιπτώσεις παρετηρήθη συνέχεια αυτών. Και τούτο διότι το̂  μεγαλυ- 
τερον μέρος τής θερμότητος άπερροφήθη σχεδόν αμέσως υπο τού περις αερος. Εις 
περιωρισμένους χώρους, όμως, ένθα ή θερμότης διετηρήθη επί τι χρονικόν διάστημα, 
καί τό πΰρ ήδύνατο νά έξαπλωθή εύκολους άπό τού ένός αντικειμένου εις το παρα
κείμενον καί ένθα ύπήρχεν ατμοσφαιρικός άέρας διά τήν «τροφοδότησιν» τού πυρος, 
αί πυρκαϊαί εκεί συνεχίσθησαν. Μεμονωμέναι πυρκαϊαί προεκλήθησαν κατ’ αυτόν 
τον τρόπον—εις τήν Χιροσίμα καί Ναγκασάκι—εις άποστασιν περίπου 3,2 χλμ. 
(2 μιλ.) έκ τού κέντρου τών καταστροφών, παρ’ ότι ή κυρία ζώνη τών πυρκαϊών, 
ήτο περιωρισμένη μέχρις άποστάσεοις 2 χλμ. (1,25 μιλ.).

Πολυάριθμα κτίρια ένισχυμένης κατασκευής πλησίον τού επικέντρου άντέ- 
στησαν εις τήν πίεσιν, πλήν όμως κατεστράφησαν ύπό τού πυρός, τό όποιον ήρξατο 
προ τής έλεύσεως τού ωστικού κύματος καί τό όποιον πύρ προεκλήθη έκ τής θερμό
τητος, ήτις εΐσήλθε διά τών παραθύρων καί τών ανοικτών θυρών καί προεκάλεσεν 
άνάφλεξιν τών έν ταύτοΐς ευρισκομένων εύφλέκτων καί καυσίμων αντικειμένων.

Αί πυρκαϊαί τού είδους αύτοΰ, δηλαδή αί προκαλούμναι άμέσως έκ τού θερμι
κού κύματος, καλούνται «πρωτογενείς πυρκαϊαί».

δ) Δευτερογενείς πυρκαϊαί.

'Υπάρχει έπίσης ό κίνδυνος δημιουργίας πυρκαϊών συνεπεία τών ζημιών, 
αίτινες προκαλοΰνται έκ τού ωστικού κύματος. Τοιαύται πυρκαϊαί άναπτύσσονται 
έξ ύπαρχούσης κατά τήν στιγμήν τής έκρήξεως εστίας πυρός, ώς π.χ. μαγειρεία, 
θερμάστραι κ.λ.π. ή δημιουργουμένης τοιαύτης έκ βλάβης τών εγκαταστάσεων 
φωταερίου ή έκ βραχυκυκλωμάτων τών ηλεκτρικών δικτύων καταρρεούσης οικίας. 
Αί πυρκαϊαί αυται καλούνται «δευτερογενείς». 'Ο κίνδυνος έκ τούτων δύναται νά 
περιορισθή διά προληπτικών μέτρων, ώς ή έκ τών προτέρων καί κατά τον συναγερ
μόν—αν σημανθή—κατάσβεσις πάσης έστίας πυρός δι’ άμμου ή χώματος καί ή δια
κοπή τής παροχής φωταερίου καί ήλεκτρισμού διά τών κεντρικών διακοπτών.

’Εκ τής γενομένης έπί τών προκληθεισών πυρκαϊών εις Χιροσίμα καί Ναγκα
σάκι έρεύνης, έν συνδυασμώ μέ τήν μελέτην τών πυρκαϊών, αίτινες προεκλήθησαν 
έκ τών ιπταμένων βομ,βών εις τήν Βρεταννίαν κατά τήν διάρκειαν τού τελευταίου 
πολέμου, κατεδείχθη ότι, είς περίπτωσιν πυρηνικής έκρήξεως, ό κίνδυνος τών δευ
τερογενών πυρκαϊών θά είναι μικρός, έν συγκρίσει μέ τον τοιοΰτον τών προ^τογε- 
νών πυρκαϊών, τών άναπτυσσομέναιν άμέσως έκ τής θερμικής άκτινοβολίας.

e) Προστατευτικά εκ τοϋ πυρός μέτρα.

Παρ’ ότι ό κίνδυνος τού πυρός έξ ατομικής έκρήξεως παραμένει πάντοτε 
σοβαρός, δύναται νά λεχθή ότι ή πλειονότης τών οικημάτων τών ευρωπαϊκών 
αστικών κέντρων, έκ λιθοδομής ή μπετόν, ώς έχουν κατασκευασθή, παρουσιάζουν 
μικροτέραν ευπάθειαν είς τό πΰρ, έν συγκρίσει προς τάς οικίας τής ’Ιαπωνίας, αίτινες 
κατά τό μάλλον ήσαν οικήματα ξύλινα καί προχείρου κατασκευής. "Οθεν, έάν ό πλη
θυσμός έφαρμόση τά κατάλληλα μέτρα προς παρεμπόδισιν τής εισόδου τής άκτινο- 
βολίας είς τάς οικίας, ό κίνδυνος τού πυρός μειούται κατά πολύ.
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’Ίσως ήδύνατο νά σύστηθή ή St,’ οπτόπλινθων (τούβλων) έμφραξις ώρισμένων 
παραθύρων ((ζωτικών» κτιρίων. Ά λλ ’ έκ τού γεγονότος ότι ή θερμική ακτινοβολία 
δεν έχει διεισδυτικήν ικανότητα, τέκμαίρεται ότι οίονδήποτε άδια.φανές κάλυμμα,

Είκ. 8. Τά αποτελέσματα του χρωματισμού λεπτού ενδύματος.

λευκού ιδία χρωματισμού) θα έμποδίση τήν είσοδον τής θερμότητος εις τό εσωτερι
κόν τού κτιρίου. Τό άπλοΰν καί ευκολο'ν μέτρον'τής δι’ άσβέστου χρώσεως (έπα- 
λείώεως) των υαλοπινάκων των παραθύρων συγκρατεΐ τό θερμικόν κύμα άπό τού
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νά είσέλθη εις τήν οικίαν 80%. Οί υαλοπίνακες των παραθύρων ένδεχομένως νά 
θραυσθοϋν ύπό του ωστικού κύματος, άλλα τούτο θά συμβή κατά πολύ βραδύτερου, 
καθ’ ότι το τελευταίου πλήττει τον στόχον δταν ή θερμική ακτινοβολία έχη ήδη 
παρέλθει (εξαιρέσει, βεβαίως, τής κεντρικής περιοχής των καταστροφών τού ωστι
κού κύματος), άνεξαρτήτως εάν ή βόμβα είναι ύδρογονική ή πυρηνική.

'Έτερον προστατευτικόν μέτρου είναι ή άπομάκρυνσις των εύφλεκτων υλικών 
έκ τών οικημάτων καί είδικώτερον έκ τών σημείων αύτών, άτινα προσβάλλονται 
κατ’ εύθεΐαν ύπό τής θερμικής άκτινοβολίας, ήτις εύκόλως δύναται νά εΐσέλθη διά 
τών θυρών καί παραθύρων.

Άμφότερα τά μέτρα ταΰτα (χρώσις παραθύρων—άπομάκρυνσις εύφλέκτων) 
εφαρμόζονται μόνον εις θύρας καί παράθυρα, άτινα εύρίσκονται έπί τών προσό
ψεων. Εις κατωκημένην περιοχήν τά μέτρα ταΰτα εφαρμόζονται κατά κύριον λόγον 
εις τά παράθυρα τών ύψηλοτέρων ορόφων, διότι εις περίπτωσιν υψηλής έκρήξεως 
ύπεράνω πόλεως, τό έν κτίριον καλύπτει τό άλλον εις σημαντικόν βαθμόν.

στ) 'Η πιθανή κατάστασις πυρκαΐών εις μίαν εύρωπαϊκήν πόλιν.
’Εντός άκτΐνος 0,8 χλμ. (0,5 μιλ.) τό θερμικόν κύμα εναερίου τυπικής έκ

ρήξεως έχει έντασιν ικανήν νά πρόκαλέση άνάφλεξιν καυσίμων. Πλήν όμως εις τήν 
ζώνην αύτήν θά προκληθή πλήρης κατάρρευσις τών συνήθους κατασκευής κτιρίων έκ 
τού ωστικού κύματος, ήτις θά παρεμποδίση τήν έξέλιξιν (συνέχειαν) τού πυρός. 
Τούτο, όμως, δεν συνέβη εις τήν ’Ιαπωνίαν, οπού ή πλειονότης τών οικημάτων ήσαν 
ξύλινα καί προχείρου κατασκευής καί ή καΰσις τών υλικών των συνεχίσθη καί μετά 
τήν κατάρρευσίν των. Ά λλ’ εις τάς εύρωπαϊκάς πόλεις μόνον τά 10% τών υλικών 
έκ τών οποίων τά οικήματα άποτελούνται είναι καύσιμα. Ουτω εις τήν ζώνην τής 
πλήρους καταστροφής, λόγω τού υψους τών έρειπίων, δεν θά ύπάρχη ή άπαιτουμένη 
ποσότης άτμοσφαιρικοΰ άέρος διά τήν τροφοδότησιν τής καύσεως τών έντός αύτών 
καυσίμων υλικών δι’ οξυγόνου καί κατά συνέπειαν είναι άμφίβολον έάν ή πυρκαϊά 
θά συνεχισθή έπί πολύ. Έ πί τή βάσει τών πορισμάτων τών έπί τού θέματος έρευνών, 
πιστεύεται δτι ή κυρία ζώνη τού πυρός θά είναι πέριξ τής ζώνης τών βαρέων κατα
στροφών, ήτοι εις τήν περιοχήν δπου τά κτίρια έ'χουν μέν ύπο'στή καταστροφάς 
δεν έχουν, δμως, πλήρους καταρρεύσει, ώστε νά έμποδίζηται ουτω ή έξέλιξις τού πυ
ρός. Είς περίπτωσιν «τυπικής» βόμβας, ή ζώνη αυτή κατά πάσαν πιθανότητα θά 
έχη άκτΐνα μέχρι 2 χλμ. (1,25 μιλ.).

Ό βαθμός τής άναφλέξεως τών καυσίμων υλικών έπηρεάζεται, μέχρις ένός 
ορίου, ύπό τών έπικρατουσών μετεωρολογικοί συνθηκών. Συνεπώς, είς περίπτω- 
σιν ομιχλώδους άτμοσφαίρας ούτος έλατοΰται χωρίς νά δυνάμεθα νά καθορίσωμεν 
τον βαθμόν τής έλαττώσεως αύτοΰ.

ζ) Α ί πιθανότητες θυέλλης πυρός.
Τό κύριον χαρακτηριστικόν τής «θυέλλης πυρός» είναι ή δημιουργία έντο

νων ρευμάτων άέρος, έχόντων κατεύθυνσιν έκ τής περιμέτρου προς τό κέντρον τής 
φλεγομένης περιοχής. Ταύτα δημιουργούν τεραστίαν στήλην θερμών άερίων καί 
φλογών άνερχομένων, ώς έάν ύπήρχεν ύπερμεγέθης καπνοδόχος ύπεράνω τής περιο
χής. Τά ρεύματα αύτά τού άέρος, λόγω τής έκ τών έ'ξω προς τό κέντρον κατευθύν- 
σεώς των, έμποδίζουν μέν τήν έξάπλωσιν τού πυρός είς μεγαλυτέραν άκτΐνα, δη
μιουργούν, δμως, πλήρη καταστροφήν έκ τού πυρός τής περιοχής αύτής. "Ενεκα 
τούτου, άναποφεύκτως αύξάνεται ό άριθμός τών θυμάτων, άκριβώς διότι καθί
σταται άδύνατος ή έξοδος τών ανθρώπων έκ τής φλεγομένης περιοχής, ένθα τόσοι 
ύπάρχουν κίνδυνοι άσφυξίας, άπανθρακώσεως κ.λ.π.
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Εις Χιροσίμα—δχι όμως εις Ναγκασάκι—ή άτομική εκρηξις προεκάλεσε 
θύελλαν πυράς. Θύελλα πυράς άνεπτύχθη επίσης καί εις τό ’Αμβοϋργον, πιθα
νώς δέ καί εις άλλας γερμανικάς πόλεις, λόγω των παρατεταμένων πυκνών βομ
βαρδισμών δι εμπρηστικών και εκρηκτικών βομβών. Ά λλ ’ αί πληροφορίαι έπί 
τού θέματος τουτου είναι περιωρισμέναι. Είναι γενικώς παραδεδεγμένον, οτι κα- 
τα την διάρκειαν τών επιδρομών έναντίον τής Γερμανίας, το ήμισυ τών κτι
ρίων τών πλειστων εκ τών βομβαρδισθεισών πόλεων άνεφλέγοντο εντός ήμισείας 
ώρας. Εις τοιαύτας περιπτώσεις φαίνεται οτι ούδέν μέσον ήδύνατο νά προλάβη 
την συνένωσιν μεγάλου αριθμού πυρκαϊών εις μίαν, καλύπτουσαν ολόκληρον την 
πληγεΐσαν περιοχήν.

Η άνάπτυξις θυέλλης πυράς έξαρτάται ωσαύτως καί έκ τής φύσεως τού 
στόχου. 'Όπου δηλαδή υπάρχουν υψηλά κτίρια, το έν πλησίον τού άλλου καί α
φθονία εύφλέκτων ή καυσίμων υλικών, ό κίνδυνος είναι μεγαλύτερος παρά εις ό- 
λιγώτερον πυκνοκατωκημένας περιοχάς.

’ Επί τή βάσει τών υπαρχόντων στοιχείων πιστεύεται οτι, συνεπεία πυ
ρηνικής έκρήξεως ύπεράνω εύρωπαϊκής πόλεως, θά προκληθοϋν πυρκαϊαί, πυ- 
κνότητος μία άνά δύο κτίρια. Έ κ τών σχετικών μελετών έχει έξαχθή τό συμπέ
ρασμα οτι όλιγώτερα τού ήμίσεος τών κτιρίων τής προσβαλλομένης πόλεως 
θά προσβληθούν ύπά τής θερμικής άκτινοβολίας. ’Αλλά καί εις την περίπτω- 
σιν αύτήν είσέτι, δεν έπεται δτι θά άναπτυχθή καί θά συνεχισθή μέγας άριθ- 
μάς πυρκαϊών. Τά παραπετάσματα (κουρτΐναι) π.χ. μίας οικίας δυνατόν ν’ άνα- 
φλεγούν, άλλά τούτο δέν σημαίνει δτι έξ αύτών τό πυρ θά μεταδοθή εις τήν υπό
λοιπον οικίαν. Κατά τον προηγούμενον πόλεμον κατεδείχθη δτι μόνον μία έμπρη- 
στική βόμβα άνά έξ (6), αί όποϊαι έ'πληττον ένα στόχον, προεκάλη άνάπτυξιν πυρ- 
καϊάς. Έ πί πλέον, εις περίπτωσιν πυρηνικής έκρήξεως, τό μεγαλύτερον μέρος τής 
πλήρως καταστρεφομένης περιοχής θά άποτελέση έμπόδιον, ώς προελέχθη, διά 
τήν άνάπτυξιν θυέλλης πυρός. Κατά συνέπειαν είναι άπίθανος ή άνάπτυξις θυέλλης 
πυρός, συνεπεία πυρηνικής έκρήξεως εις ευρωπαϊκήν πόλιν, παρ’ ολον δτι ή εκδο
χή αυτή δέν δύναται ν’ άποτελέση κανόνα. Ό κίνδυνος δύναται νά περιορισθή διά 
τής γενικής ή μερικής έκκαθαρίσεως (άπομακρύνσεως) τών εύφλέκτων καί καυ
σίμων υλικών έκ τής στέγης τών οικημάτων τών άστικών κέντρων, άτινα θεωρούν
ται πιθανοί στόχοι καί διά τής εφαρμογής τών λοιπών συνιστωμένων προστατευτι
κών μέτρων.

Θ’ άναπτυχθοΰν δμως, έν πάση περιπτώσει, πολυάριθμοι πυρκαϊαί διαφό- 
φόρου σοβαρότητας, μεμονωμέναι ή μή.

Διά βόμβας μεγαλυτέρας έντάσεως τής τυπικής τό σύνολον τής έκλυομένης 
θερμότητας είναι, κατά προσέγγισιν μόνον, άνάλογον προς τήν έ'ντασιν αύτής. ’Ήτοι 
μία βόμβα 10 μεγατόννων, ήτις είναι 500 φοράς έντονωτέρα τής τυπικής, έκπέμπει 
500πλασίαν περίπου θερμότητα. Έφαρμόζοντες τον κανόνα τού τετραγώνου τής 
άποστάσεως, συμπεραίνομεν δτι ή θερμότης, ήτις προσπίπτει εις δεδομένον σημεΐον, 
είναι άντιστρόφως άνάλογος προς τό τετράγωνον τής άποστάσεοίς έκ τής έστίας 
έξ ής αΰτη έκπέμπεται καί οτι ή άπόστασις εις τήν , όποιαν λαμβάνεται ώρισμένη 
ποσότης θερμότητος—μετρουμένη κατά μονάδα έπιφανείας—διαφέρει κατά λόγον 
άνάλογον τής τετραγωνικής ρίζης τής έντάσεως τής βόμβας προς τήν τυπικήν. Π.χ. 
έάν μία τυπική έναέριος εκρηξις παράγη πέντε θερμίδας κατά τρετραγωνικόν έκα- 
τοστόμετρον εις άπόστασιν 1,6 χλμ., μία βόμβα 10 μεγατόννων, έκρηγνυομένη έπί- 
σης εις τον άέρα, παράγει τήν ιδίαν ποσότητα θερμότητος εις άπόστασιν 35,2 χλμ. 
(22 μιλ. διότι 22 == y 500). 'Οπωσδήποτε δμως, παρ’ οτι εις τήν άπόστασιν τού 
1,6 χλμ. (1 μιλ.) ή θερμοκρασία τών 5 θερμίδων τής τυπικής βόμβας κατά τε
τραγωνικόν έκατοστόμετρον πρόκαλεΐ άνάφλεξιν τών εύκόλως άναφλεγομένων
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υλικών καί δημιουργεί πυρκαϊάς, δέν θά συμβή τό ίδιον εις τα 35,2  ̂χλμ. (22 μιλ.) 
συνεπεία έκρήξεως βόμβας 10 μεγατόννων. Και τούτο διότι η Θερμοτης αυτής ανα
πτύσσεται βραδέως καί εις μεγαλύτερον χρόνον. Κατα συνέπειαν εις την περιπτωσιν 
τής έκρήξεως βόμβας 10 μεγατόννων άπαιτοϋνται περίπου 20 θερμίδες κατα τε
τραγωνικόν έκατοστόμετρον, ίνα προκληθή αναφλεξις. Αίτια τουτου είναι οτι μέρος 
τής θερμότητος άπορροφάται (κατά τήν ((μακροχρόνιον)) εκπομπήν) υπο του εσο)- 
τέρικοϋ τοΰ άντικειμένου, κατά τήν διάρκειαν θερμανσεως αυτού μέχρι τής αναπτυ- 
ξεως τής θερμότητος τής επιφάνειας εις «σημεΐον άναφλέξεως». ’Αλλα η αποστα- 
σις εις ήν δύνανται νά παραχθοΰν 20 θερμίδες κατα τετραγωνικόν εκατοστομετρον 
είναι μόνον 17,6 χλμ. (11 μιλ.). 'Ώστε διά τοΰ υπολογισμού τούτου προκύπτει ότι 
διά βόμβαν των 10 μεγατόννων, έκρηγνυομένην εναεριως, η αντίστοιχος αποστασις 
ένθα θά προκληθοΰν τ ’ αυτά άποτελέσματα θά είναι 17,6 χλμ. (11 μιλ.) και όχι 
35,2 χλμ. (22 μιλ.).

η) 'Υπολογισμός θερμότητος μεγαλυτέρας βόμβας.
Εις περιπτωσιν έκρήξεως βόμβας έπί τού έδάφους παρεμβάλλονται διάφο

ροι άλλοι παράγοντες, οί όποιοι μειώνουν περαιτέρω τήν έντασιν τής θερμότη
τος. ’Εκτός τής άπωλείας θερμότητος διά τής άπορροφήσεως μέρους αύτής ύπό 
τοΰ έδάφους καί έκτος τής προαναφερθείσης καλύψεως, ήν τό εν οίκημα τής 
πόλεως παρέχει εις τό όπισθεν αύτοΰ, τά δημιουργούμενα έκ τοΰ κρατήρας έρεί- 
πια μειώνουν τήν άκτινοβολουμένην θερμότητα τής πύρινης σφαίρας. Μέγα δέ 
ποσοστόν αύτής άκτινοβολεΐται εις τό φάσμα των υπερύθρων άκτίνων, άπορρο- 
φώμενον ουτω εύκολώτερον ύπό τής άτμοσφαίρας. Ή  έκτασις τής τοιαύτης άπορ
ροφήσεως δέν είναι μετά βεβαιότητος γνωστή. Πλήν όμως, δέον νά τονισθή, ότι 
τοΰτο έχει μεγάλην σημασίαν προκειμένου περί ύδρογονικών βομβών, λόγω τής 
μεγαλυτέρας διάρκειας τών φαινομένων αύτής, ώς κατωτέρω εξηγείται. Αί πιθα
νότητες τών έκρήξεων έπί τοΰ έδάφους έχουν τελευταίως αύξηθή. Έκ τών σχε
τικών μελετών έχει ύπολογισθή ότι ο συντελεστής διά τοΰ οποίου υπολογί
ζεται ή ζώνη τών πυρκαϊών, συνεπεία επιγείου έκρήξεως βόμβας 10 μεγατόν
νων, είναι 8. Τούτο σημαίνει ότι ή ζώνη (ό δακτύλιος) τών πυρκαϊών θά έκτείνεται 
άπό 5,6 χλμ. (3,5 μιλ.) έως 16 χλμ. (10 μιλ.) άντί τής ζώνης (δακτυλίου) 0,8 χλμ. 
(0,5 μιλ.) έως 2 χλμ. (1,25 μιλ.) τής έναερίου έκρήξεως τυπικής βόμβας. Μεμο- 
νωμέναι πυρκαΐαί θά παρατηρηθούν καί εις μεγαλυτέραν άπόστασιν, άναλόγως τής 
εύφλεκτικότητος τών διαφόρων υλικών, άτινα εύρίσκονται έντός καί έκτος τών 
κτιρίων. Είναι, όμως, άδύνατον νά έφαρμοσθοΰν κανόνες υπολογισμού τοΰ τοιούτου 
κινδύνου εις τάς τελευταίας ταύτας περιπτώσεις.

Μία εύεργετική ΐδιότης διά τήν προστασίαν τών άνθρώπων έκ τών άπο- 
τελεσμάτων τών ύδρογονικών έκρήξεων είναι ή διάρκεια τής θερμικής αύτών 
άκτινοβολίας. Διότι αυτή έπιτρέπει εις τούς άνθρούπους, οίτινες καταλαμβάνονται 
ακάλυπτοι—έκτος βεβαίως τοΰ κύκλου τών σοβαρών καταστροφών τοΰ ωστικού 
κύματος—νά καλυφθούν ταχύτατα καί νά άποφύγουν μέρος τής έπικινδύνου έκθέ- 
σεως. Συνέπεια ταύτης είναι ότι : άνθρωποι καταλαμβανόμενοι κατά τήν στιγμήν 
τής έκρήξεως βόμβασ τών 10 μεγατόννων έπί τής έπιφανείας έδάφους εις άνοι- 
κτόν χώρον καί εις άπόστασιν 25,6 χλμ. (16 μιλ.) θά ύποστοΰν έγκαύματα δευ
τέρου βαθμού (φλυκταΐναι) εις τ ’ ακάλυπτα μέλη τοΰ σώματός των. Έ ά^ό
μως ούτοι δυνηθοΰν νά καλυφθοΰν εις τά πρώτα δευτερόλεπτα, θά άποφύγουν τά 
έγκαύματα·. Έπί πλέον εις τήν άπόστασιν αύτήν τό ωστικόν κΰμα θά άφιχθή -μετά 
1,5 λεπτόν περίπου. Ούτω διά τής καλύψεως κατά τον χρόνον αύτόν ιασφαλώς άπο- 
φεύγεται καί πας άλλος κίνδυνος συνεπεία τοΰ ωστικού κύματος εις τό ύπαι
θρον (π.χ. ((Ιπτάμενα έρείπια» ή έκσφενδανιζόμενα τεμάχια διαφόρων υλικών).

(Συνεχίζεται)



ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
------------------- 'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ_____________

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
α ) Ε ισαγωγή.
β ) HI λύσις τοϋ κυκλοφοριακοϋ προλβήματος ύπό την γην.
γ )  Πολλαπλή ή χρήσις τών υπογείων χώρων.
δ ) ' Υπόγειος σταθμός αυτοκίνητων μ ετά  σήραγγας εις Λονκέρνήν.
ε) HI σχεδιαζόμενη υπόγειος όόός κάτω θι τον Λυκαβηττόν.

** *
α) Ε ισαγωγή .
Ή  κυκλοφορία πεζών καί οχημάτων εις τάς μεγάλας πόλεις όλου εού κόσμου 

είναι ενα πρόβλημα πού άπασχολεΐ όλας τάς αρμόδιας υπηρεσίας καί ιδίως την 
αστυνομίαν. Καταβάλλονται, βεβαίως, συνεχείς προσπάθειαι διά την βελτίωσιν 
τών συνθηκών κυκλοφορίας, τόσον παρ’ ήμΐν όσον καί άλλαχοϋ, άλλ’ έν τώ μεταξύ 
ανακύπτουν νέαι κυκλοφοριακαί δυσχέρειαι, λόγω τού συνεχώς αύξανομένου αριθμού 
τών κυκλοφορούντων οχημάτων πάσης φύσεως καί. τοϋ πληθυσμού.

Προς άντιμετώπισιν τών δυσχερειών αύτών επιβάλλεται ή λήψις πλέον απο
τελεσματικών μέτρων.

Τα ληφθέντα ήδη μέτρα διά την διευκόλυνσιν τής κυκλοφορίας είναι αρκετά 
καί θά ολοκληρωθούν όταν τεθούν εις λειτουργίαν οί αυτόματοι φωτεινοί σηματο- 
δόται, τών οποίων έχει γίνει ή-έγκατάστασις εις τάς κεντρικάς οδούς τής ,πόλεως 
τών ’Αθηνών. Έκτος δέ τούτων προβλέπεται καί ή διάνοιξις ώρισμένων νέων οδών, 
αί όποΐαι θ’ ανακουφίσουν έτι μάλλον την κυκλοφορίαν.

β) Ή  λ ύ σ ις  τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος ύπό την γ η ν .
Ή  πλέον αποτελεσματική όμως λύσις τού κυκλοφοριακοϋ προβλήματος δέον 

ν’ άναζητηθή ύπό την γήν, διότι ή επιφάνεια αυτής φαίνεται ότι δεν έπαρκεΐ. "Οπως 
δεν έπαρκεΐ ή έ'κτασις αύτής διά την στέγασιν τόσον εκατομμυρίων άνθρώπων καί 
δι’ αύτό έπενοήθησαν αί πολυκατοικίαι.

Οί υπάρχοντες, λοιπόν, δρόμοι, εις πολλάς.μεγάλας πόλεις καί δή εις τάς 
πρωτευούσας τών πλείστων κρατών, δεν επαρκούν διά την κυκλοφορίαν, τών πεζών 
καί οχημάτων. Καί διά τούτο πρέπει ν’ άρχίσωμεν νά σκάπτωμεν ύπό την γήν. 
Νά κατασκευάσω μεν ύπογείους διαβάσεις διά τούς πεζούς εις όλα τά επίκαιρα ση
μεία τών κεντρικών οδών. Καί οχι μόνον ύπογείους διαβάσεις, άλλά καί ύπογείους 
οδούς διά πεζούς καί οχήματα. "Ενα θαυμάσιον μέτρον διά την άνακούφισιν τής κυ
κλοφορίας θά ήτο ή κατασκευή ύπογείων γραμμών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, 
έξυπηρετουσών τάς γραμμάς Παγκρατίου, ’Αμπελοκήπων, Καλλιθέας καί Νέας 
Σμύρνης, διά τάς οποίας νομίζομεν έχουν γίνει εις τό παρελθόν σχετικαί μελέεαι. 
Άλλά τούτο, ώς γνωστόν, προσκρούει εις μεγάλας οΐκονομικάς δαπάνας.

Έκτος αύτών, θαυμασίως θά έξυπηρετεΐτο ή κυκλοφορία πεζών καί οχημάτων 
έκ τής κατασκευής ύπογείων ή άνωγείων σταθμών αυτοκινήτων εις τά κεντρικά ση
μεία τών Αθηνών.

γ) Π ολλαπλή ή χρήσις τώ ν  ύπογείω ν χώ ρω ν.
Αί ύπόγειαι διαβάσεις, αί ύπόγειαι οδοί, οί ύπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων 

καί άλλοι υπόγειοι χοίροι, δύνανται έν καιροί ειρήνης νά έξυπηρετήσουν, κατά τρόπον 
λίαν άποτελεσματικόν, τήν κυκλοφορίαν τών πεζών καί οχημάτων, έν καιροί δέ 
πολέμου νά χρησιμεύσουν τόσον ώς καταφύγια προστασίας τού πληθυσμού, εναντίον
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των θανατηφόρων άποτελεσμάτων των κλασσικών καί πυρηνικών όπλων και των 
λίαν έπικινδύνων ραδιενεργών καταλοίπων (ραδιενεργού τέφρας), όσον καί ώς απο
θηκευτικοί χώροι.

Παρόμοιοι συνδυασμοί, πολλαπλής χρήσεως υπογείων χώρων, έχουν γίνει 
εις πλείσταε εύρωπαϊκάς χώρας. Εις Παρισίους, οί υπόγειοι σταθμοί τού «μέτρο» 
έχρησιμοποιήθησαν κατά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον ώς καταφύγια τοΰ αμάχου 
πληθυσμού. Επίσης, κάτωθι τής νεοανεγερθείσης κεντρικής άγοράς Σαίντ—Όνορέ 
των Παρισίων, έχει κατασκευασθή υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων, ό όποιος προβλέ- 
πεται νά χρησιμοποιηθώ έν καιρώ πολέμου ώς άντιατομικόν καταφύγιου.

Παρόμοιοι υπόγειοι χώροι, πολλαπλής χρησιμότητος, έχουν κατασκευασθή 
εις ’Όσλο τής Νορβηγίας καί εις πολλάς πόλεις τής ’Αμερικής.

Ό  υπόγειος ήλεκτρικός σιδηρόδρομος τής Μόσχας έχει κατασκευασθή κατά 
τοιοΰτον τρόπον ώστε νά χρησιμεύση ώς άντιατομικόν καταφύγιου προστασίας τοΰ 
αμάχου πληθυσμού καί δι’ άποθήκευσιν τροφίμων.

δ) 'Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτω ν μετά σήραγγος εις Λουκέρνην.
"Ενα, όμως, από τά σπουδαιότερα έργα διά την διευκόλυνσιν τής κυκλοφορίας 

καί τήν προστασίαν τοΰ αμάχου πληθυσμού, έν περιπτώσει πολέμου, σχεδιάζεται 
νά κατασκευασθή είς τήν πόλιν Λουκέρνην τής Ελβετίας. Πρόκειται περί ένός τε
τραωρόφου υπογείου σταθμού αύτοκινότων (garage ) μήκους 400 μέτρων καί πλά
τους 22 μέτρων, είς τον όποιον θά δύνανται νά σταθμεύσουν 1000 αυτοκίνητα. Ή  
είσοδος των αυτοκινήτων είς τον σταθμόν τούτον θά γίνεται διά τεσσάρων υπογείων 
στοών, θά εκκινούν έκ μιας υπογείου σήραγγος μήκους 800 μέτρων καί πλάτους 
8.60 μέτρων. Αί αίθουσαι του υπογείου σταθμού θά διαθέτουν βενζιναντλίας καί 
πυροσβεστικούς κρουνούς. Ή  σήραγξ θά διέρχεται κάτωθι τής παλαιάς πόλεως 
τής Λουκέρνης καί θά διευκολύνη τά μέγιστα τήν κυκλοφορίαν τόσον των αυτοκι
νήτων όσον καί τών πεζών, καθ’ όσον κατά μήκος αυτής θά υπάρχουν καί ύπό- 
γειαι διαβάσεις διά τούς πεζούς.

’Εν περιπτώσει πολέμου, αί όπόγειαι στοαί καί διαβάσεις τοΰ σταθμού αύτο- 
κινήτων καί τής σήραγγος, προβλέπεται νά διαμορφωθούν εύκόλως είς καταφύγια 
ποοστασίας 20.000 προσώπων περίπου καί νά εγκατασταθούν σταθμοί Α' βοηθειών 
καί νοσοκομείου έπειγούσης άνάγκης. Έκτος αύτών, προβλέπονται χώροι διά τήν 
φύλαξιν άρχείων καί τήν άποθήκευσιν τροφίμων καί εμπορευμάτων άναγκαίων είς 
τήν οικονομίαν τού πολέμου.

e) Ή  σχεδιαζομένη υπόγειος οδός κάτω θι τοΰ Λ υκαβη ττο ύ .
Ώς άνεκοινώθη τελευταίως, σχεδιάζεται ή ύπό τού 'Υπουργείου Δημοσίων 

’Έργων διάνοιξις υπογείου οδού κάτο.>θι τού Λυκαβηττού, προς διευκόλυνσιν τής 
κυκλοφορίας. Πρόκειται περί έξαιρέτου έργου, τό όποιον θά διευκολύνη καί θ’ άνα- 
κουφίση τήν διαρκώς αύξανομένην κυκλοφορίαν τών αύτοκινήτων.

Δεν πρέπει, όμως, νά παραλειφθή ή πρόβλεψις μετατροπής τής υπογείου ταύ- 
της οδού είς σειράν άντιατομικών καταφυγίων καί άποθηκευτικών χώρων έκτάκτου 
άνάγκης, κατά τό πρότυπον τών υπογείων έργων τής Λουκέρνης. Καί προς τούτο 
θά χρειασθή ή συνεργασία καί ή συνδρομή τών υπηρεσιών πολιτικής άμύνης.

Πολλά πράγματα δύνανται ν’ άντιμετωπισθοΰν εύχερώς καί πολλαί άνάγκαι 
νά ικανοποιηθούν, όταν υπάρχει συνεργασία όλοον τών κρατικών υπηρεσιών, "επ’ 
άγαθω τής κοινωνίας καί τού έθνους.

Καί είναι σοβαρά καί επιτακτική ή άνάγκη όχι μόνον τής έξασφαλίσεως τής 
άνέτου καί άσφαλοΰς κυκλοφορίας τών πολιτών, έν ειρήνη, άλλά καί τής προστασίας 
καί έπιβιώσεως αυτών έν περιπτούσει πολέμου, τον όποιον ούδείς βεβαίως εύχεται.

Γ, ΚΑ ΝΕΛ Λ ΟΠΟ ΥΛΟΣ
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'Υπό κ. ΙΩANNOY ΝΟΥΣ ΙΑ

Με τον εσωτερικό τουρισμό μαθαίνουμε έπί τόπου περισσότερα για τον χρι
στιανισμό, για την εκπολιτιστική εξέλιξη τής θρησκείας, για τούς παλαιοχριστια
νικούς ναούς, για τους ναούς καί τις μονές τού μέσου βυζαντινού αιώνα, για τούς 
μεταβυζαντινούς ναούς, για τά ιερά κειμήλια καί τά μνημεία τού Ελληνικού ’Έ 
θνους, για την τραχεία πάλη τής έπιβιώσεώς του ανάμεσα στούς αιώνες.

Η στενή λωρίδα ξηράς τής Χαλκιδικής χερσονήσου απλώνεται σέ μήκος 45 
χιλιομέτρων μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος καί σέ πλάτος 5—10 χιλ. ’Έχει έ'κταση 321 
τετραγωνικά χιλιόμετρα καί καλύπτεται άπό άφάνταστα πυκνή βλάστηση τής μέ
σης Αλτεο^ς ζώνης καί τού μεγίστου ύψους, δηλαδή μέ φτελιάδες, σφένδαμα, βαλα- 
νοδενδρα, καστανιές, πρινάρια, φαιλίκια, πεύκα, έλατα κι’ οξιές κι’ άκόμα άπό πολλά 
αρωματικα φυτά και άφθονα άγριολούλουδα. Στις δασωμένες πλαγιές της τρέχουν 
άφθονα νερά από τις πολλές κρυσταλλοπηγές κι’ άλλου, καθώς κατεβαίνουν τά 
νερά από απόκρημνες κορφές, σχηματίζονται γραφικοί καταρράχτες. Τό μέσο 
ύψος τής λωρίδας αύτής ξηράς κυμαίνεται άπό τά 90 μέχρι τά 880 μέτρα, γιά νά 
κατάληξη, στο πιο ακρινό νότιο σημείο, σέ ένα μονήρη όρθόπαγο λευκωπό, πού υψώ
νει τη μεγαλόπρεπη κορφή του σέ ύψος 2033 μέτρα καί λέγεται "Αγιον ’Όρος.

’Εκεί ψηλά άνοίγει τις φτεροΰγες του ό άητός καί γυροπετάει πάνω στο εκκλη
σάκι τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος, πού χρησιμεύει γιά καταφύγιο στούς 
ορειβάτες. Η άνάβαση μαζί μέ τήν κατάβαση δεν είναι λιγώτερο άπό 18 ώρες 
πορεία. Γό βουνό έχει οψη ποιητική καί στολίζεται μέ πολλούς Ομορφους μύθους. 
Η παράδοση λεει πως έδώ στάθηκε ό Ρίγας "Αθως καί ςεσφενδόνισε τον μέγα του 

λίθο γιά ν’ άπομακρύνη τον Ποσειδώνα άπό τή χερσόνησο τής Χαλκιδικής. Ό  Ρίγας 
αυτός είναι πολύ γνωστός στήν άρχαία φιλολογία, γιατί ό "Ομηρος άφηγεΐται τον 
τιτάνιό του αγώνα προς τον Ποσειδώνα πού έγινε σ’ αυτό έδώ τό σημείο τής γής.

Στήν ξηρά αυτή υπήρχαν στήν άρχαιότητα πολλές πόλεις, πού ήσαν φόρου 
υποτελείς στούς ’Αθηναίους. Μέ τούς αιώνες όμιυς πού πέρασαν είναι σήμ.ερα 
προσχωμένες καί δεν βρέθηκε άκόμη τίποτε άπ’ αυτές. Στο βορειοδυτικό τμήμα 
του ό "Αθως ένώνεται μέ τή Χαλκιδική μ’ ένα μικρό λαιμό γής πλάτους δύο χιλιο
μέτρων. Ξακουσμένος είναι αύτός ό τράχηλος, πού λέγεται προαύλακας ή διώ
ρυγα τού ςςέρξη, γιατί τό 480 π. X. ό Ξέρξης κατά τήν εκστρατεία του εναντίον 
τών ’Αθηναίων, έκοψε έδώ τήν ξηρά γιά νά περάση τό στόλο του καί νά σωθή άπό 
τήν σφοδρή τρικυμία τού περίπλου τού "Αθω. Είχε ύπ’ οψει του τή συμφορά πού είχε 
βρή τον γαμβρό του Μαρδόνιο καί τον μέγα βασιλέα τής Περσίας Δαρείο τον "Υ- 
στασπο κατά τήν πρώτη έκστρατεία του έναντίον τής Ελλάδος τό 493 π. X. Τότε 
ό στόλος τών περσών προσπάθησε νά περιπλεύση τον "Αθω, άλλα έπεσε σέ σφοδρή 
τρικυμία κι’ έχασε 300 πολεμικά πλοία καί 20 χιλιάδες ά.νδρες, μέ άποτέλεσμα νά 
ματαιωθή ή έκστρατεία. Στο άνατολικό τμήμα τού τραχήλου υπάρχουν άκόμη τά 
ερείπια καί ή άκρόπολη τής ’Αρχαίας ’Ακάνθου, άποικίας τών ’Αθηναίων καί στά 
δυτικά του βρίσκονται τά λείψανα τής άρχαίας Σάνης, άποικίας τών Άνδρίων.

Σήμερα ή λουρίδα αυτή τής ξηράς είναι περιώνυμη γιά τις 20 μεγάλες βυζαν
τινές μονές καί τις πολυάριθμες σκήτες. Πότε άρχισαν νά κτίζωνται δέν είναι γνω
στό. Ξέρουμε πώς τό πρώτο μοναστήρι πού έγινε στις Καρυές έπί Μεγάλου Κων
σταντίνου τό 335 μ. X. τό κατέστρεψε τό 362 ό Ίουλιανός ό Παραβάτης, άγνοοΰμε 
όμως πότε άκριβώς παρουσιάστηκε στον "Αθω ό μοναστικός βίος σέ εύρεΐα έκταση. 
'Η παράδοση μάς λέγει πό)ς ό πιο περίφημος μοναχός Πέτρος ’Αθωνίτης έζησε 
κάπου 50 χρόνια μέσα σέ μια σπηλιά. Πάντως, μέχρι τά μέσα τού Γ αιώνας δέν
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λωνε, άρχισαν νά σχηματίζουν μικρές κοινότητες ή λαύρες. Ή  «λαύρα» άποτελεΐται 
άπό «κελλιά». 'Η ε ισαγωγή  του κοινοβίακοΰ συστήματος καί ή ίδρυση πρώτων 
στήν κυριολεξία μονών (λίγο μετά τό 963) οφείλεται στο μοναχό ’Αθανάσιο, ό 
όποιος καί γ ι’ αύτό άπεκλήθη ’Αθωνίτης. 'Ο ’Αθανάσιος ’Αθωνίτης, που πέθανε 
στα 1000 μ. X.; ήταν φίλος καί σύμβουλος τού αύτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, ό 
οποίος έκτισε τή Μεγάλη 7\.αύρα τό έτος 963. ’Από τότε άρχίζει ή ίδρυση πολλών 
μοναστηριών, πού τά. προστάτευαν οί αύτοκράτορες καί λέγονταν βασιλικές μονές. 
Οί αύτοκράτορες παραχωρούσαν σ’ αυτά ώρισμένα προνόμια μέ διατάγματα, τά 
γνωστά χρυσόβουλα. Τά έλεγαν έτσι γιατί δίπλα στήν υπογραφή τού αύτοκράτορα, 
στο αριστερό μέρος, ήταν μιά χρυσή βούλα (σφραγίδα) πού είχε σχήμα καί μέγεθος 
παληοΰ άσημένιου πεντάδραχμου τής εποχής τού βασιλέα Όθωνα. Τέτοιες βασιλικές 
μονές έγιναν πολυάριθμες κι’ άπό αυτές οί σπουδαιότερες ήσαν 40, πού ή κάθε μιά 
τους είχε πάνω άπό 1000 καλογήρους.

Κατά τις έπιδρομές τών λατίνων, φράγκων, καταλ.αν.ών , καί τούρκων, έγκα- 
ταλείφθηκαν ώρισμένες μονές πού ήσαν εκτεθειμένες στ’ ακρογιάλια. Όμως ή σπου- 
δαιότητα τού Άγιου ’Όρους δέν μειώθηκε,έφτασε μάλιστα .στο κατακόρυφό της 
τον 15 αιώνα. ’Επακολουθεί μιά μικρή παρακμή, πού τήν διαδέχεται νεώτερη δια
μόρφωση. Μετά τήν άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τούς Τούρκους, οί μο
ναχοί βρίσκονται σε καλές σχέσεις μέ τούς Σουλτάνους, Κι’ όταν ένας άπ’ αύτούς, 
ό Σελήμ ό Α' πού έβασίλευσε στά 1512-1520, έπισκέφθηκε τον ’Άθω, έγινε δεκτός 
μέ ενθουσιασμό καί μεγάλες τιμές άπο τούς μοναχούς, στούς όποιους παρεχώρησε 
προνόμια.

Αλλά ό ’Άθως έμεινε πνευματικό κέντρο τής, ορθοδοξίας, κυρίους χάρις στήν 
πολιτική δεξιότητα τών μοναχών. Ταυτόχρονα διατηρούσε πολλές σχολές, άπό 
τις οποίες ή σπουδαιότερη, μέ έξοχο διδάσκαλο τον Ευγένιο Βούλγαρι, ήταν τής .Μο
νής τού Βατοπεδίου. Ό Βούλγαρις έδίδαξε στον Ά θω άπό τό 1753 έως τό 17.5.9.

Ή  οργάνωση τής μοναχικής πολιτείας τού Ά θι» καί ή λειτουργία τών μονα
στηριών έβασίζοντο άνέκαθεν στις αρχές καί διατάξεις τού μοναχικού βίου καί τής 
μοναστικής έν γένει καταστάσεως, πού ίσχυσαν στήν ’Ορθόδοξη Ανατολή. Τό 
δικαίωμα τού καθορισμού τών εσωτερικών οργανισμών τών μονιών άναγνωρίσθηκε 
ύπό τού κανονικού δικαίου εις τούς κτήτορας αυτών. Οί ιδιωτικοί αυτοί κανονισμοί 
τών κτητόρων ώνομάσθησαν «τυπικά» καί ϊσχυαν, έφ’ όσον δέν προσέκρουαν στις 
κανονικές άρχές τού δικαίου. Τέτοια «τυπικά» δέν υπήρχαν μέχρι τον 10ο αίιώνα, 
Τά αρχαιότερα άπ’ αύτά είναι τού ’Αθανασίου Αθωνίτη (περί τό 970) καί του 
αύτοκράτορα Ίωάννου Α' Τσιμισκή (972), τά όποια έρρύθμισαν τό μοναχικό βίο 
στο "Αγιον ’Όρος, κατά τρόπο ακριβέστερο. Τις γενικές υποθέσεις τών μονών τις 
τακτοποιούσαν ώς τότε οί ηγούμενοι, δηλ. οί αρχηγοί τούς όποιους έξέλεγαν οί 
μοναχοί σέ συνελεύσεις πού εκαλούντο «συνάξεις)). "Ολα έγίνοντο σύμφωνα μέ έθιμα 
παληά καί άγραφα.

Μετά τό- 10ο αιώνα πρόβαλε ή ανάγκη συντάξεως γραπτού κανονισμού, ό 
όποιος κυρώθηκε κατά πρώτον άπό τον Κωνσταντίνο Θ' τόν Μονομάχο, τό έτος 
1051 τροποποιήθηκε όμως καί επικυρώθηκε πάλι τό 1575, 1753, 1780 καί ισχύει 
ώς σήμερα. Κατά τόν ΙΓ' αιώνα οί μονές τού Άγιου ’Όρους άπέκτησαν. σταυροπη
γιακό χαρακτήρα, τον όποιο διατηρούν καί σήμερα. 'Υπάγονται άπ’ εύθείας στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο άλλ’ άπολαμβάνουν. εκτεταμένης αύτονομίας καί αύτο- 
διοικήσεως μέ ομοσπονδιακή οργάνωση, έπί κεφαλής τής όποιας εύρίσκεται ό «ποώ- 
τος», τόν οποίον εκλέγουν.

Τό Ελληνικό κράτος, στο οποίο περιήλθε., κατά πλήρη κυριαρχία (Σύνταγμα 
άρθρ. 103) ή χερσόνησος τού Ά θω  βάσει τών συνθηκών οί οποίες έτερμάτισαν τούς 
πολέμους 1912 1922, οχι μόνο δέν. έθιξε τήν αύτο.διρίκηση τών άγιορ.ειτικών μο
νιών, αλλά καί τήν άναγνώρισε νομοθετικώς,
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To νομοθετικό διάταγμα τής 26 Σεπτεμβρίου 1926 πού καθώρίζε τά σχε
τικά μέ την οργάνωση καί λειτουργία τοΰ θεοκρατικού Κράτους τού 'Αγίου ’Όρους, 
επικυρώθηκε άπο το Ελληνικό Σύνταγμα τοΰ 1927 καί άπο το Σύνταγμα τού 1952 
άρθρ. 103. Πάντως ή χερσόνησος τοΰ ’Άθω αποτελεί τμήμα τής Ελληνικής Πολι
τείας, ή οποία έκπροσωπεϊται άπο ένα Διοικητή μέ βαθμό Νομάρχου, διοριζόμενο 
διά βασιλικού διατάγματος τή προτάσει τού υπουργού ’Εξωτερικών, από μια μοι
ραρχία Χωρ /κής καί άπο μία υπηρεσία τώ>ν Τ.Τ.Τ.

'Ο ’Άθως απολαύει αυτονομίας καί διοικεΐται άπο την Τέραν Κοινότητα, ή 
οποία εδρεύει στις Καρυές καί άποτελεϊται άπο 20 αντιπροσώπους μονών. Αύτοί 
εκλέγουν μία τετραμελή εκτελεστική επιτροπή, το Πρωτάτον, πού έχει τήν οικονο
μική διοίκηση, τή δικαστική εκπροσώπηση καί τήν γενική επιστασία τών 20 με
γάλων μονών καί τών πολλών σκητικών. Οί μονές διακρίνονται σέ κοινόβιες, σέ ΐδίο-

ρύθμέςκαί σέ σκητικές. Στις κοινόβιες οί μοναχοί εκλέγουν τον ηγούμενο πού διοι
κεί τή μονή. 'Η εστίαση τών μοναχών μέ τον ηγούμενο είναι κοινή καί ή νηστεία 
τοΰ κράτους τηρείται διά βίου. Οί ιδιόρρυθμες μονές δέν έχουν ηγούμενο άλλά μία 
δώδεκαμελή διοικητική επιτροπή, πού εκλέγεται άπο τούς μοναχούς καί πού ορίζει 
γιά τήν διοίκηση τού μοναστηριού τριμελή εκτελεστική επιτροπή.Τά μέλη τής τε
λευταίας λέγονται προηγούμενοι (δηλαδή ύπό-ήγούμενοι). Έξέχουσα θέση σέ κάθε 
μονή κατέχει ό άρχοντάρης (κοσμήτο^ρ), πού φροντίζει για τή στέγαση, έστίαση καί 
έπίδέιξη στούς έπισκέπτας τών ιερών κειμηλίων καί τών σπανίων θρησκευτικών 
καί ιστορικών άντικειμένων.

Οί σκητικές μονές υπάγονται διοικητικώς στις μεγάλες μονές κι’ είναι μικρές, 
κατακάθαρες, κομψές, μέ όμορφη εκκλησιαστική άρχιτεκτύνίκή, μά χωρίς βυζαν
τινό περιεχόμενο. Βρίσκονται κατά τό πλεΐστον—καθώς καί οί κατοικίες τών. άσκη- 
τών καί ερημιτών—κολλημένες σάν όστρακα στις νότιες απόκρημνες καί κάθετες 
πλαγιές τού Ά θω , στις θέσεις «Καρούλια» καί κοντά στήν Α γία ’Άννα. ’Επειδή 
οί πλαγιές είναι άπόκρημνες καί πολλές φορές άδιάβατες, ή επικοινωνία μεταξύ 
τους γίνεται μέ άλυίτιδένιες σκάλες ή μικρά μονοπατάκια. "Οταν τό πλοίο πλέει 
στο νότιο τμήμα τού Ά θω  γιά νά πιάση στή Μεγάλη Λαύρα ό ταξιδιώτης κυριεύε-
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ται άπό φόβο καί έκσταση ατενίζοντας την άγρια όψη, την σχεδόν εφιαλτική τοπο
θεσία. Μόνο πολλά πετροχελίδονα φαίνονται νά μπαινοβγαίνουν στις φωλιές τους 
μέσα στις βαθειές βραχώδεις ρωγμές, αφήνοντας τσιριστικές παραπονιάρικες φω
νές για τήν άνησυχία πού τούς δίνει τό πέρασμα τού καραβιού. Σαν νάχουν δίκηο 
οι ασκητές που καθηλώθηκαν εκεί πάνω γιά νά. βρούνε τήν ήσυχία καί τήν γηλήνη. 
Αυτοί είναι οί μοναχοί τού αύστηροΰ άσκητικοϋ βίου πού περνούν όλη τή ζωή τους 
μέ νηστεία άπό κρέας καί αρτυμένη τροφή καί πού εργάζονται σκληρά στή θρησκευ
τική ξυλογλυπτική καί στή ξυλουργική κομψοτεχνία.

Οΐ μεγάλες καί ιστορικές βυζαντινές μονές, πού στολίζουν τ ’ άκρογιάλια καί 
τη χερσαία έκταση τού ’Άθω, χρονολογούνται κυρίως άπό τήν 10ο καί 11ο αιώνα 
και είναι εξαρτημένες άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 
ενώ μερικές άλλες έχουν κτισθή τον 12ο έως τον 14ο αιώνα. 'Η νεώτερη άπ’ όλες 
τού Σταυρονικήτα, άναγέρθηκε τον 16ο αιώνα.

Μέ τή σειρά τους αρχίζουμε τώρα τήν περιγραφή γιά τά 20 μεγάλα βυζαν
τινά καί ιστορικά μοναστήρια τού Αγίου "Ορους, καθους τά ε’ίδαμε καί γράψαμε επί 
τόπου τή μελέτη μας αύτή τό έτος 1956.

Τά μοναστήρια αύτά είναι :
1 ) Τ ής Μ ε γ ά λ η ς Λ α ύ ρ α ς ,  άπό τις πιο: ιστορικές τού Αγίου ’Ό

ρους. σχεδόν παραθαλάσσια, στά Ν.Α. 'Ιδρύθηκε άπό τον ’Αθανάσιο ’Αθωνίτη τό 
963. Ιό καθολικό της κτίσθηκε τό 10ο αιώνα. Οί τοιχογραφίες της είναι τού Θεο- 
φάνους τού Κρητός, πού τις φιλοτέχνησε στά 1535.

Στο καθολικό τής μονής σώζονται μεγάλες εικόνες τών ιδρυτών αύτοκρα- 
τόρων Νικηφόρου Φωκά (963-969) καί Ίωάννου Τσιμισκή (969—975) πού παρα- 
χώρησαν μεγάλα προνόμια στή μονή Λαύρας. Θαυμαστό είναι τό ιστορικό μουσείο 
τής μονής, πού έχει πολλά χειρόγραφα εύαγγέλια, θρησκευτικά καί ιστορικά βι
βλία σέ περγαμηνή, τή στολή τού αύτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά., άμφια πατριαρ- 
χών και μητροπολιτών, λείψανα άγιων, εικόνες, χρυσόβουλά, άνάγλυφα σέ μάρμαρο, 
συλλογές νομισμάτων άρχαίων καί βυζαντινών κ.ά. ιστορικά καί πολύτιμα κειμήλια.

2) Μ ο ν ή  Β α τ ο π ε δ ί ο υ .  Στά άνατολικά τού "Αθω, παραλιακή, στο 
βάθος ενός κολπίσκου, είναι ή πιο λαμπρή καί φημισμένη μονή τού Άγιου ’Όρους. 
Κατά τήν παράδοση ή πρώτη μονή κτίσθηκε κατά τό 405 άπό τον αύτοκράτορα 
τού Βυζαντίου Άρκάδιο. Στά 972—980 ιδρύθηκε τό καθολικό τής παληά.ς μονής, 
πού είναι άπό τά άρχαιότερα. Οί τοιχογραφίες είναι τού 14ου αιώνα. Είναι ή μόνη 
μονή πού έχει ψηφιδωτές αγιογραφίες. Στήν πλούσια βιβλιοθήκη της υπάρχουν 
8000 τόμοι σέ χειρόγραφα περγαμηνών. Μεταξύ αύτών καί ή χειρόγραφη Γεωγρα
φία τού Πτολεμαίου, πού περιέχει καί 17 κεφάλαια τού γεωγράφου Στράβωνος. 
Επίσης καί χειρόγραφα γιά τον περίπλου τού αύτοκράτορα Άδριανού (118—137 
μ. X .) μέ 42 έγχρωμους γεουγραφικούς χάρτες. Σέ 3/4 τής έυρας άπόσταση άπό τήν 
Μονή Βατοπεδίου σώζονται τά ερείπια τού μεγάλου κτιρίου τής Άθωνιάδος Ακα
δημίας, η οποία ιδρύθηκε απο τον Ευγένιο Βούλγαρι καί καταστράφηκε τον περα
σμένο αιώνα.

3) Μο ν ή  I β η ρ co ν, Ν. Α. τού ’Άθω. Σχεδόν παραλιακή, ιδρύθηκε 
άπό τον πρίγκηπα ’Ιωάννη "Ιβηρο στά τέλη τού 10ου αιώνα, στό χώρο αρχαίου 
ναού, όπου είχαν καταχωθή άκέραια τά είδωλολατρικά ευρήματα. ’Έχει πλούσια 
βιβλιοθήκη μέ περγαμηνές, πολλά ιερά κειμήλια καί έργα θρησκευτικής τέχνης 
μέ κεντήματα.

4 ) Μ ο ν η X ι λ ι α ν δ α ρ ι ο υ, Ν. Α. τού ’Άθω. 'Ιδρύθηκε άπό τον άγιο 
Συμεών καί τον γιό του άγιο Σάββα στά 1196. Ό Σέρβος πρίγκιπας Στέφ. Μι- 
λιουτιν τήν ανακαίνισε στά 1299. Τό μουσείο τής μονής περιέχει πολλά καί ένδια- 
φεροντα χειρόγραφα καί κομψοτεχνήματα θρησκευτικά σέ μεταξωτά υφάσματα.
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Επίσης ιστορικά κειμήλια τής μάχης τοϋ Κοσσυφοπεδίου στά 1444, των ενωμένων 
Εύρωπαίων κατά του σουλτάνου Μουράτ τοϋ Β'. Ή  μονή αύτή είναι σέρβική.

5) Μ ο ν ή  Δ ι ο ν υ σ ί ο υ ,  χ τ ι σ μ έ ν η στο χείλος βράχου προς τή 
θάλασσα Ν.Δ. του "Αθω. Ιδρύθηκε άπό τό μονάχο Διονύσιο, τον καιρό τοϋ αύτο- 
κράτορα ’Ιωάννη Ε' τοϋ Παλαιολόγου (1345—1376). Το καθολικό της στολίζεται 
μέ εικόνες τοϋ 1547, έογα τοϋ άγιογράφου Τζώρτζη τής κρητικής σχολής. "Εχει 
πολλά ιερά κειμήλια και χειρόγραφα σέ περγαμηνές.

6) Ή  Μ ο ν ή  Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ί  ου,  κοντά στις Καρυές. 'Ιδρύθηκε 
έπί ’Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου (1328—J341) άπό τον τοϋρκο ευπατρίδη Κων
σταντίνου, άπο το Κουτλουμούς τής ’Αραβίας, όταν έγινε χριστιανός. Το καθο
λικό της είναι στολισμένο μέ εικόνες τού 1540.

7) Μ ο ν ή ΤΤ α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς. 'Ιδρύθηκε άπό τον ’Αλέξιο Στρατηγό-

Μουή Ίβήρων.

πουλο, στρατηγό τοϋ Μιχαήλ τοϋ Η' τοϋ Παλαιολόγου (1262—Γ287). Οί τοιχο
γραφίες τοϋ καθολικού έγιναν στά 1558.

8) Μ ο ν ή  Ξ η ρ ο π ο τ ά μ ο υ. Χτισμένη στά δυτικά τού "Αθω, σέ τοπο
θεσία μέ ωραία θέα προς τή θάλασσα καί τον "Αθω, κοντά στή Δάφνη. Ιδρύθηκε 
τον καιρό τής αύτοκράτειρας Πουλχερίας, τό 10ο αιώνα. Οί τοιχογραφίες τοϋ καθο
λικού της είναι τοϋ 1753. Σπουδαία μαρμάρινα γλυπτά άγιων, τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου κ.ά. υπάρχουν στους τοίχους τοϋ προαυλίου τής μονής. ’Επίσης πολλά 
ιερά κειμήλια καί χειρόγραφα περγαμηνής φυλάγονται στή βιβλιοθήκη της.

9) Μ ο ν ή  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ .  Σέ γραφική δασωμένη περιοχή. Κατά παρά
δοση χτίσθηκε έπί Λέοντος Σοφοΰ (886—912), -.κυρίως όμως παρουσιάζεται κατά 
τό 13ο αιώνα. Είναι περίφημη γιά τή θαυματουργή εικόνα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
άπό τό 15ο αιώνα. "Εχει άξιόλογη βιβλιοθήκη θρησκευτικών βιβλίων έπί περγα
μηνής στήν ελληνική καί σλαβική γλώσσα. ' Η μονή αύτή είναι βουλγαρική.

10) Μ ο ν ή  Δ ο χ ε ι α ρ ί ο υ. 'Ιδρύθηκε τό 10ο αιώνα. Μετά τήν κατα
στροφή της άνοικοδομήθηκε τό 15ο αιώνα. Τό καθολικό της είναι τής βυζαντινής
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υπήρχαν συγκροτημένες κοινόβιες μονές, αλλά καθώς ό αριθμός των έρημιτών μεγά- 
έποχής, οί δέ τοιχογραφίες της του 1568. ’Έχει τή θαυματουργή εικόνα τής Πανα
γίας Γοργοεπηκόου καί σπουδαία χειρόγραφα του 11ου καί 12ου αιώνα.

11) Μ ο ν ή  Κ α ρ α κ ά λ λ ο υ .  'Ιδρύθηκε στά 1067—1071. Τό καθολικό 
της κτίσθηκε γο 18ο αιώνα.

12) Μ ο ν ή Φ ι λ ο θέ ο υ. Ιδρύθηκε τό 10ο αιώνα. Τό καθολικό της είναι 
τού 18ου αιώνα, όπως καί οί τοιχογραφίες της.

13) Μ ο ν ή  Σ ί μ ώ ν ο ς ΓΙ έ τ ρ α ς. 'Ιδρύθηκε από τον Σίμωνα τό 13ο 
αιώνα. Τό σημερινό τολμηρό οικοδόμημα μέ τούς έπτά ορόφους, πού υψώνεται πάνω 
σέ άπότομο κάθετο βράχο καί σέ έξόχως γραφική τοποθεσία, χτίσθηκε τό 19ο αιώνα. 
Συχνά καταστράφηκε άπό πυρκαΐές. Δεν έχει πολλά κειμήλια, ωστόσο ή τοποθεσία 
της μέσα στήν έπιβλητικότητα τής άγριας φύσεούς εμπνέει βαθύ δέος στον επισκέπτη.

14) Μ ο ν ή  ' Α γ ί ο υ  Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς. Μεγαλοπρεπής ρωσική 
μονή στά δυτικά τού ’Άθω παράλια. Είναι τεράστιο οικοδόμημα πού χωρεΐ 1200 
καλογήρους, τούς οποίους καί είχε ώς τό 1914. 'Ιδρύθηκε τό 1814 καί δεν έχει ση
μαντικά βυζαντινά κειμήλια. Σπουδαίο είναι τύ χειρόγραφο του Γρηγορίου τού Ναζι- 
ανζινοΰ μέ χρυσόχρωμες μικρογραφίες. 'Η εκκλησία της είναι πλουσιωτάτη σέ χρυσό 
διάκοσμο του ίεροΰ καί τού καθολικού καί σέ πλήθος λείψανα άγιων. Κατάπληξη γιά 
τήν ήχητικότητά του προκαλεΐ στον προσκυνητή τό κωδωνοστάσιο τής μονής μέ 
τήν πελώρια καμπάνα του, βάρους 10 τόννων, κατασκευασμένη στήν Πετρούπολη 
άπό ορείχαλκο καί άσήμι—γιά νά είναι πιο εύηχη—μέ παραστάσεις άπό τό βίο τού 
Χριστού στήν έπιφάνειά της. 'Υπάρχουν καί άλλες πολλές μικρότερες καμπάνες 
βάρους 1—4 τόννων, πού κάνουν αρμονική κωδωνοκρουσία.

Οί υπόλοιπες 6 μεγάλες μονές, Γρηγορίου, Σταυρονικήτα, Έσφιγμένου, 
Αγίου Παύλου, Κασταμονίτου καί Ξενοφώντος είναι βυζαντινές, κτισμένες τό 10ο 
11ο καί 12ο αιώνα καί τά καθολικά τους είναι γεμάτα άπό αγιογραφίες τού 14ου 
καί 15ου αιώνα. Οί βιβλιοθήκες τους, αν καί.μέτριες, δέν υστερούν σέ έργα σπουδαίου 
θρησκευτικού περιεχομένου.

Τά μουσεία τών μονών μέ τό πλήθος τών θρησκευτικών κειμηλίων, χειρο
γράφων, άμφιων, λειψάνων άγιων, λιθίνιυν εικόνων άγιων, νομισματικών συλλο
γών κ.ά. ειδών, βρίσκονται κατασφαλισμένα σέ αίθουσες υψηλών βυζαντινών πύργων 
(30—40 μέτρα ύψους). Ή  ανάβαση σ’ αύτούς γίνεται μέ στενές, κυκλικές, πέτρινες 
καί θεοσκότεινες σκάλες, διά νά είναι προφυλαγμένα άπό πυρκαΐά καί άρπαγή.

Γνώμη μας είναι δπως τό κράτος λάβη έπισήμως συντονισμένα επιστημονικά 
μέτρα γιά τή διασφάλιση καί τή διαφύλαξη τού πλήθους τών ιερών κειμηλίων, τών 
βυζαντινών άντικειμένων καί τών θησαυρών τής βυζαντινής τέχνης, άπό πιθανή 
φυγάδευσή τους στά μουσεία τών ξένων κρατών.

Τούτο δέ διότι σέ άνώμαλο παρελθόν παρετηρήθησαν μικρά κρούσματα στις 
μονές τού 'Αγίου ’Όρους, στις μονές τών Μετεώρων καί σ’ άλλες βυζαντινές μονές 
τής Ελλάδος, καθώς άνέγραφε καί ό ήμερήσιος τύπος. Είναι οδυνηρό νά στερήται 
ή Ελλάς τού άνεκτιμήτου πλούτου τών μνημείων τέχνης τών περασμένων σταδίων 
τού πολιτισμού της καί νά εμπλουτίζονται μέ αύτά, είς βάρος της, τά μουσεία τής 
άλλοδαπής. Τό βυζαντινό μουσείο ’Αθηνών δέν περιέχει ούτε τό 1/100 τού θησαυρού 
τών βυζαντινών άντικειμένων πού έχουν οί 30 μεγάλες μονές τού Αγίου ’Όρους.

Τό δίχτυο τών δρόμων τού ’Άθω είναι πολυδαίδαλο καί δίχως σημάδια κατευ- 
θύνσεως. Οί δρόμοι είναι πλακοστρωμένοι (καλντερίμια). "Η επίσκεψη όλων τών 
μονών, παραλιακών καί στεριανών, χρειάζεται κάπου 15 ημέρες. 'Η μετάβαση άπό 
μοναστήρι σέ μοναστήρι καί σέ σκήτες χρειάζεται κάπου 80 ώρες συνολική πορεία. 
Η ιερά κοινότης τού Ά θω  άντιτίθεται στήν κατασκευή άμαξιτών τουριστικών 

δρόμων μέσα στο Άγιο ’Όρος) γιά νά μή γίνη ό χώρος αυτός πολυσύχναστος καί 
χάση τό θρησκευτικό καί ιστορικό του μεγαλείο,



Άθως 8459

Η περισσότερο κατάλληλη εποχή για επίσκεψη στον "Αθιυ είναι ή άνοιξη 
και αρχές του. φθινοπώρου. Στις ά.λλες εποχές παρατηρούνται εναλλαγές δυσμενείς 
του καιρού.

’Από τήν ’Αθήνα τό ταξίδι μαζί μέ την επιστροφή, θέλει 4 ημέρες. ’Από τή Θεσ
σαλονίκη στην Ίερισσό, Νέα Ρόδα, Τρυπητή, ή διαδρομή είναι 140 χιλιόμετρα καί τό 
λεωφορείο κάνει 7 ώρες νά φτάση, γιατί άπό τήν ’Αρναία καί κάτω επί 70 χιλιόμετρα 
ο δρομος είναι πολύ ά.σχημος. ’Από τήν 'Ιερισσό μέ βενζινόπλοιο φτάνουμε στο 
Βατοπεδι, προς τα άνατολικά τοϋ "Αθω. 'Η Τρυπητή είναι άποβάθρα, άπ’ όπου μ.έ 
το πλοίο περνούμε στη μικρή κώμη, Δ. του "Αθω, τή Δάφνη. Καί άπό τά δυο αύτά 
σημεία είναι απαραίτητη ή μετάβαση στις Καρυές πού' απέχουνε 3—4 ώρες πεζή. 
Οί Καρυές είναι ή έδρα τής αύτόνομης ιερής πολιτείας τοϋ "Αθω. Έ κεΐ εδρεύει ή

Μονή Σίμωνοζ Πέτρα.

'Ιερά κοινότης (Προστάτου), ή μοιραρχία τής χωροφυλακής καί ή πολιτική διοίκηση, 
πού έξαρτάται άπό τό 'Υπουργείο ’Εσωτερικών.

Για τήν .είσοδο στο "Αγιον "Ορος καί για νά σάς έπιτραπή ή διαμονή, γιά μέν 
τούς "Ελληνες υπηκόους είναι απαραίτητη ή αστυνομική ταυτότης καί συστάσεις 
των έπισκοπών Άρναίας ή Θεσσαλονίκης. Γιά τούς άλλοδαπούς χρειάζεται ά.δεια 
τού 'Τπουργείου ’Εξωτερικών.

Στις Καρυές λειτουργεί καί ή νέα Άθοονιάς Σχολή.
Οί έπικρατοϋσες πάντα συνήθειες στον "Αθω είναι νηστεία, συχνός εκκλη

σιασμός, εύλάβεια άπόλυτη, έργασία κατά σύστημα, φιλοξενία των προσκυνητών. 
Στις γυναίκες απαγορεύεται εντελώς ή είσοδος στο "Αγιον "Ορος, γιά τό ασκανδά
λιστο τών μοναχών καί γιά σεβασμό τής ιερότητας τοϋ τόπου. ’Επίσης καί στά 
παιδιά, επειδή δεν έχουν ανεπτυγμένο τό συναίσθημα τής εύσεβείας.

Στον "Αθω, όπως είπαμε, έκτος άπό τις Ελληνικές μονές, υπάρχουν καί ή 
σέρβική μονή Χιλιανδαρίου, ή βουλγαρική μονή. Ζωγράφου, ή ρωσική μονή Παντε- 
λεήμονος. καί ή ρουμανική σκήτη, θαυμαστές όλες σ’ εμφάνιση καί λαμπρότητα καί 
πλούσιες σέ βυζαντινά κειμήλια καί έργα θρησκευτικής τέχνης τοϋ μέσου βυζαν
τινού αιώνα. Στις βιβλιοθήκες τους υπάρχουν σπάνια θρησκευτικά βιβλία περγα
μηνής τής περιόδου 811—1453 μ. X. / ΝΟΥΣΙΑΣ
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*  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
*  01 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ, ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
* ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Β' 
κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τό θέμα τής στεγάσεως των ’Αστυνομικών Τμημάτων σέ συγχρονισμένα 
καί εύρύχωρα οικήματα, πού νά πληρούν δλους τούς ορούς τής υγιεινής καί τής 
άνέσεως καί νά υπογραμμίζουν τον πολιτισμό μας, είναι άπό τά πιο σοβαρά καί 
δύσκολα αστυνομικά προβλήματα, καί άπασχολεΐ ζωηρά την ηγεσία τού ’Αστυ
νομικού Σώματος, άπό- πολύ καιρό.

Καί είναι αλήθεια δτι στον τομέα αύτόν καταβάλλεται μιά αξιόλογη προσπά
θεια, ή οποία άναμένεται ν’ άποδώση πολλά σύν τώ χρόνω, γιατί πολλά έγιναν καί 
πολλά υπολείπονται άκόμα νά γίνουν.

'Οπωσδήποτε τό θέμα εύρίσκεται σέ καλό δρόμο καί σιγά-σιγά θά λυθή κατά
τρόπο ριζικό.

’Έτσι, μέ πολλή χαρά έπληροφορήθη ό αστυνομικός κόσμος δτι ένα άκόμα 
Τμήμα τού Πειραιώς (υστέρα άπό τό ΙΒ ') εγκαταστάθηκε σ’ ένα μοντέρνο, πολυ
τελέστατο, ευρύχωρο καί άνετο οίκημα.

Πρόκειται για τό Γ' Τμήμα Πειραιώς, πού πρόσφατα στεγάστηκε σ’ ένα 
κομψό παλατάκι, στην οδόν Στενιμάχου 15.

Καί το γεγονός αύτό γιωρτάστηκε σεμνά καί γραφικά, μέ μιά επιτυχημένη 
τελετή εγκαινίων, πού οφείλεται στον ’Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιώς κ. Κοντο- 
γιώργο καί τον Διοικητή τού Τμήματος ’Αστυνόμο κ. Νικολουλέα, καί κατά την 
οποίαν παρέστησαν ό Έπιθερητής τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νέρης, ό Διευ
θυντής ’Ασφαλείας Πειραιώς κ. Ταβουλάρης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. 
’Αναστασίου, Δασκαλόπουλος, Ζερβόπουλος, Άναστασόπουλος, Χυτήρης, Χίου, 
Κανέλλος, Τσαγκρής, Γάτσης καί Κοτσιάς, ό Άστυμηχανικός κ. Πολύχρονης, ό κ. 
Ποόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς, ό δημοτικός, σύμβουλος κ. Κατσι- 
βαρδάκος, καί πλήθος κόσμου.

' Η τελετή άρχισε μ’ ένα κατανυκτικό άγιασμά, μετά τον όποιον ό ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Κοντογιώργος, ευχαριστών τούς παρισταμένους, 
είπεν μεταξύ άλλων καί τά έξής :

«Είμεθα εύγνώμονες ημείς οί αστυνομικοί τού Πειραιώς προς την Κυβέρ- 
νησιν ήτις συμπεριέλαβε εις τά πλαίσια τής γενικωτέρας αύτής μερίμνης προς 
άνόρθιυσιν τής χώρας καί τό θέμα τής στεγάσεως των ’Αστυνομικών Καταστη
μάτων εις κατάλληλα οικήματα, είδικώτερον δέ εύχαριστοΰμέν διά τό ώς άνω έπί- 
τευγμα τον αρμόδιον ημών επί των Έσο^τερικών 'Τφυπουργόν κ. Καλαντζήν καί 
τον συνάδελφόν του επί τών Οικονομικών κ. Άλιπράντην, τά μάλα υπέρ τής Πό- 
λεως τού Πειραιώς ενδιαφερόμενον».

Έν συνεχεία έξήρε τό εθνικιστικό καί κοινωνικό φρόνημα τών κατοίκων 
τού Τμήματος καί προσέθεσε :

« ’Απευθύνω τήν εύχήνδπως ύπο τό έγκαινιαζόμενοοίκημα μηδενισθή ήέγκλη- 
ματικότης καί ό χώρος ούτος νά άποβή τόπος ειρηνικής έπιλύσεως τών διαφορών 
τών κατοίκων,πεπειθώς δτι αί σχέσεις τού Τμήματος καί τών κατοίκων έν τώ μέλ- 
λοντι θά διέπωνται έτι περισσότερον μέ πνεύμα άμοιβαίας αγάπης καί κατανοή-



σεως, ήτις κατανόησές άπό τής πλευράς τής ’Αστυνομίας, έ'στε βέβαιοι ότι θά είναι 
απόλυτός».

οίκημα, υπο οιωνούς ευτυχέστερους».
; ^ α °̂T'-a τ°ύ κ · Κοντογιώργου έκάλυψαν θερμά και παρατεταμένα χειρο

κροτήματα.
( Ly συνεχεία ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιώς κ. Κατσιβαρδάκος άπηύθυνε 

θερμες ευχαριστίες προς τον κ. Διευθυντή Πειραιώς για δσα είπε για το κοινδν του 
Πειραιώς, και υπεγραμμισε την σπουδαία εκπολιτιστική αποστολή τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, πλεξας το εγκωμιον τών ανόρών τοΰ’Αστυνομικού Σώματος για τις 
ικανότητες και τις άρετές τους, καταχειροκροτηθείς.

Τελευταίος ελαβε τον λογον ο Διοικητής του Τμήματος ’Αστυνόμος κ. Νι- 
κολουλεας ,̂ ο οποίος ηυχαριστησε τους τιμησαντας τήν τελετήν καί τούς διεβεβαίωσεν 
οτι οι υπ αυτόν αστυνομικοί υπάλληλοι θά καταβάλουν κάθε προσπάθεια γιά νά 
φανούν άντάξιοι τής αποστολής τους.

( Και η σεμνή τελετή έκλεισε με επίσκεψη τών παρισταμένων στά γραφεία 
και τά^διαμερίσματα τού νέου οικήματος, γιά τό όποΐό έξέφρασαν τον θαυμασμό τους.

t Οσο για τους υπάλληλους τού νέου οικήματος τούς εύχόμαστε «Καλορίζικο» 
καί κάθε υπηρεσιακή εύτυχία...

*
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ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ, ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

—Γιά τή φιλαρμονική τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είχαμε κάνει στο προη 
γούμενο τεύχος τού περιοδικού μιά αισιόδοξη πρόβλεψη : οτι δηλαδή, μέ λίγες πρό
βες κι’ ύστερα άπό μερικές έμφανίσεις θά παρουσίαζε τήν έκπληξη πού όλοι περι
μέναμε...

Καί τά πράγματα, ευτυχώς, μάς έδικαίωσαν άπόλυτα...
Ή  φιλαρμονική τών ^Σωμάτων ’Ασφαλείας έπεβλήθη καί έκέρδισε τή μάχη 

τού κοινού... Καί τήν έκέρδισε μέ τό σπαθί της...
Γιατί η δεύτερη και η τρίτη εμφάνιση της ύπήρξε μιά άνευ προηγουμένου 

έπιτυχία, πού προκάλεσε τά πιο ένθουσιώδη σχόλια τοΰ κοινού.
Δεμενη, πειθαρχημενη, ζωντανή καί άρμονική ή μπάντα τών Σωμάτων 

Ασφαλείας π /jpc. , η θέση που της άξιζε στη λαϊκή συνείδηση, καί, στήν κυριολεξία, 
έγοήτεψε...

Καί ή δικαίωση ήρθε πολύ πιο γρήγορα άπ’ δ,τι περιμέναμε...
Ή  πρώτη εμφάνισή της στήν πλατεία Συντάγματος τών ’Αθηνών ήταν μιά 

«πρόβα τζενεράλε» τής μεγάλης έξορμήσεώς της.
Οί άλλες δυο έμφανίσεις της, στήν Πλατεία Κανάρη, στο Πασαλιμάνι τοΰ 

Πειραιώς καί στήν Πλατεία Κεφαλλαρίου τής Κηφισιάς, έδειξαν τήν πραγματική 
της αξία.

’Αρκεί νά σημειωθή οτι καί γιά τις δυο αυτές συναυλίες δέν υπάρχει καμμία 
παρατήρηση. Δέν έγινε κανένα λάθος, δέν ύπήρξε κανένα άπολύτως τρωτό.

Έλειψε βέβαια καί τό μειονέκτημα τών μεγαφώνων, κι’ έτσι ή άπόδοση τής 
φιλαρμονικής τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ύπήρξε άψογη, άπό κάθε πλευρά.

ΤΗταν διαλεχτή ή φιλαρμονική σάν άκουσμα καί σάν θέαμα, τόσο στον Πει
ραιά δσο καί στήν Κηφισιά καί δίκαια καταχειροκροτήθηκε μέ μεγάλο ένθουσιασμό.

’Αλλά, άς τήν παρακολουθήσουμε μέ τή σειρά στις δυο αύτές συναυλίες της..·



8462 Σπ. ΐίηλοΰ

Πέμπτη 28 ’Ιουλίου, στον Πείραζα.
’Από ενωρίς το απόγευμα ή πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμανι, που εχέι μια 

μαγευτική θέα προς την θάλασσα, ήταν έτοιμη για να δεχτή τους άνδρας των Σω
μάτων ’Α σφαλείας στην όμορφη ετούτη μάχη των φθόγγων καί των ήχων...

Λουλο υδιασμένη, όμορφοστολισμένη, φωτισμένη με γούστο η γραφική ocui.q 
γωνιά τού Πειραιώς έδινε μια όμορφη νότα στην Πειραϊκή ζωή, πού κάθε, βράδυ 
παίρνει ένα γουστόζικο ρυθμό... , , , „„ , ,

Μια μεγάλη εξέδρα στη μέση... Κι’ επάνω της τα αναλογία. Οσο για τα 
μικρόφωνα καί τά μεγάφωνα, δεν ήταν μονάχα υπεραρκετά αλλα και ολοκαίνουργια 
καί άριστα τοποθετημένα.  ̂ . _· . ; — /

Για όλα ετούτα είχε φροντίσει ο Δήμος Πειραιώς, προς τον οποίον αισθανό
μαστε τήν υποχρέωση νά έκφοάσουμ'ε τις θερμες μας ευχαριστίες. > .

Μά, ξεχωριστά συγχαίρουμε τον ακούραστο Υ ποδιευθυντή Πειραιώς κ. Ευάγ
γελο ’Αναστασίου πού επιφορτίστηκε μέ τήν όλη προεργασία τής συναυλίας. Και 
άπεδείχθη ότι ύπήρξεν ό κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.  ̂ .

Έδωκεν έντολάς, έπρω'τοστάτησε, έπέβλεψε... Καί διευθέτησε τα παντα 
μέ άκρίβεια, τάξη καί πολύ γούστο.

Κι’ όταν έφτασε ή ώρα ένα πλήθος κόσμου είχε κατακλυ'σει την Πλατεία που 
άνάμεσά του μπορούσες νά διακρίνης εκλεκτά μέλη τής Πειραικής Κοινωνίας.

Διακρίναμε τον 'Υπουργό ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γ. Άνδριανοπουλο, τον 
'Υφυπουργό τών ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελο Καλαντζή, τον εφοπλιστή κ. Λουκά 
Νομικό, τον Δήμαρχο Πειραιώς κ. Π. Ντεντιδάκη, τον Πρόεδρο τού Δημοτικού 
Συμβουλίου Πειραιώς κ. Μαρούκα, εμπόρους, καθηγητάς, ιερείς, συνταξιούχους, άν- 
δρες, γυναίκες, καί νεαρούς. ·

’Επίσης παρέστησαν ό Διευθυντής 11ειραιώς κ. Γεώργιος Κοντογιώργος, 
οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Εύάγγελος ’Αναστασίου, ’Ιωάννης Δασκαλοπουλος, 
κα ί'’Ιωάννης Τάτσης, ό Διοικητής τού Δ' Τμήματος Πειραιώς ’Αστυνόμος κ.’Α
ναστάσιος Μαροΰτσός καί πλήθος- αστυνομικών υπαλλήλων καί ’Αξιωματικών τής 
Β. Χωροφυλακής.

Ή  τάξη έτηρήθηκε κατά τρόπον υποδειγματικόν. ’Αλήθεια! Είναι η πρώτη 
φορά πού άντικρύζουμε τόσην επιτυχία σέ μέτρα τάξεως όπο>ς αύτη.

Είναι αξιέπαινοι όλοι οί'άνδρες τού Δ' Τμήματος Πειραιώς για όσα έπετέ- 
λεσαν. Καί ξεχωριστά ό επί κεφαλής τής δυνάμεως 'Υπαστυνόμος κ. Λέων. Χρυσι- 
κόπουλος πού διεκρίθη στον τομέα του.

Καί μια ευχάριστη έκπληξη. Άνταμούσαμέ, δηλαδή, εδώ ένα σωρό άκροατάς 
καί θαυμαστάς τής έκπομπής τής ’Αστυνομίας, πού προσπαθούσαν με κάθε τρόπο 
νά εκδηλώσουν τον ενθουσιασμό τους για τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.

Τή συναυλία διηύθυνε ό μουσουργός κ. Σπ. Δουκάκης, ’Αρχιμουσικός ’Αστυ
νομίας Πόλεων, μέ βοηθούς τον κ. Δημήτρη Μπουκουβάλα καί τον κ. Σωτ. Άράπη.

"Ολοι τους άπέδωσαν άριστα καί δίκαια έγιναν άντικείμενο θερμοτάτο^ν έκδη- 
λώσεοίν τού κοινού.

Ή  συναυλία, πού διαιρείτο' σέ τρία μέρη περιελάμβανε τά πιο άντιπροσω- 
πευτικά έργα τής παγκόσμιας μουσικής άνθολογίας, συνθέσεις δηλαδή τού Σουπέ, 
τού1 Λίστ, τού Βέμπερ, τού Βέρντι, τού Ντονιζέττι, τού Σακέλλαρίδη καί τού Ι£αί- 
σαρη. ’Επίσης μοντέρνες συνθέσεις τού Σπ.'Δουκάκη.

’ Απόλυτη επιτυχία ύπήρξε τό χαρακτηριστικό κάθε έκτελέσεως καί όλα τά 
όργανα 'άπέδώσάν περίφημα.

Διαλεχτές στιγμές έζησαν όσοι είχαν τήν τύχη νά παρακολουθήσουν τήν επι
τυχημένη αύτή συναυλία. Καί βαθειά σιγή έπεκράτησε σ’ ολόκληρο τό'πρόγραμμα. 
Καί κατάνυξη, πού καθρεφτίζονταν στά πρόσωπα τού κοινού...
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Είδαμε βλέμματα νά πλανώντας στην γαλανή άπεραντωσύνη του πέλαγους..; 
άκούσαμε στεναγμούς... μας συνεπήρε το ζεστό, το παρατεταμένο χειροκρότημα 
πού έγραφε τον επίλογο κάθε έκτελέσεως...

((Ήταν μια άλησμόνητη βραδυά!» ψιθύρισεν ένας γέροντας πού έσερνε άπ' 
τό χέρι το έγγονάκι του, καθώς έβάδιζε κατά μήκος τής παραλίας, μετά το τέλος 
τής συναυλίας... Συγκίνηση !.. θαυμασμός !.. Αύτές οί δυο λέξεις πλαισίωσαν τό μου= 
σικό πρόγραμμα τής φιλαρμονικής των Σωμάτων ’Ασφαλείας στον Πειραιά.

Χίλια συγχαρητήρια σ’ όλα τά παιδιά τής μπάντας γιά τις άξέχαστες στιγμές 
πού μάς χάρισαν.

Κι’ υστέρα άπό λίγες μέρες προστέθηκε ή μεγάλη επιτυχία τής Κηφισιάς...
Ήταν και πάλι Πέμπτη βράδυ, στις 4 Αύγούστου... Τό πανηγύρι τής Χ.Ε.Ν. 

είχε άρχίσει στην Κηφισιά. Καί όμως ! Αύτο δεν εμπόδισε ένα όλάκαιρο πλήθος 
άνθρώπων νά κατακλύση άσφυκτικά την Πλατεία Κεφαλλαρίου, τά γύρω κέντρα 
κ ι’ όλους τούς χώρους δεξιά κι’ άριστερά, γιά νά παρακολούθηση την συναυλία των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, γιά την οποίαν είχε προη-',ηθή μιά ολόχρυση φήμη.

’Εδώ ή διακόομηση ήταν άκόμα καλύτερη... Κι’ είχε γιά φόντο μιά εκκλησία 
καί τά γέρικα πανύψηλα πλατάνια τής πλατείας, πού δίνουν ένα ξεχωριστά ευχά
ριστο τόνο στή γραφική ετούτη γωνιά :ής Κηφισιάς.

Έδώ είχαμε τό ευτύχημα ν’ άνταμώσουμε ένα φιλοπρόοδο, ένα, άληθινά, 
διαλεχτό Δήμαρχο, τον κ. Γεώργιο Τριανταφύλλη, πού έμόχθησε, πού έδο^σε όλο 
τον εαυτό του γιά νά δώση σ’ όλο τό χώρο μιά φαντασμαγορική όψη.

Φίλος θερμός τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ό κ. Δήμαρχος Κηφισιάς τίροσέφερε 
μ’ ένθουσιαμό τις υπηρεσίες του γιά τήν έπιτυχία τής συναυλίας. Τον ευχαριστούμε 
θερμότατα καί τον διαβεβαιώνουμε ότι δεν θά ξεχάσουμε ποτέ τήν ευγενική προσφο
ρά του.

Καί δίπλα στον κ. Δήμαρχο στάθηκε άξιος συνεργάτης καί βοήθησε αποτε
λεσματικά ό δημοτικός σύμβουλος κ. ’Ιάκωβος Πατέλλης, πού έμερίμνησε γιά τήν 
διευθέτηση κάθε λεπτομέρειας τής συναυλίας.

Καί στις 8 άρχισε τό πρόγραμμα...
"Ολες οί άναπνοές κρατήθηκαν άπ’ τό πρώτο κι’ όλας κομμάτι... βγήκαν άπ’ 

τά μπαλκόνια τών ξενοδοχείων έκπληκτοι οί ξένοι... Ό  κόσμος ολοένα πύκνωνε... 
Καί τό χειροκρότημά του δέν ήταν σάν τ ’ άλλα πού άκούσαμε ώς τώρα. Είχε ψυχή, 
είχε παλμό, είχε μιά ευγενική έκφραση...

Οί στιγμές κυλούσαν σάν σε όνειρο...
Τά χέρια κινούνταν ρυθμικά στο μέτρο τής μουσικής...’Έκσταση...
Καί σάν τελείωσε τό πρόγραμμα ολόκληρος αυτός ό κόσμος ό μέχρι τήν όόρα 

έκείνη ακίνητος καί σιωπηλός, έξέσπασε σέ μιά θύελλα έπευφημιών, χειροκροτη
μάτων, θαυμασμού.

« ’Από τά προπολεμικά χρόνια είχε νά ίδή ή Κηφισιά τέτοια συναυλία» ψιθυ
ρίζει δίπλα μ.ας ό κ. Πατέλλης...

Κι’ ένώ προσφέρονται μπύρες καί μεζέδες άπ’ τον Δήμο, πλησιάζουν τά πλήθη 
τού κόσμου τήν ορχήστρα, τήν ξαναχειροκροτοΰν, τήν άποθεώνουν...

Πανηγυρική δικαίωση !
Κι’ άνάμεσα στά κολακευτικά σχόλια άκούει καί ή Εκπομπή τής ’Αστυνομίας 

Πόλεων κάποια γλυκόλαλα τραγούδια...
Τά μάτια μας βουρκώνουν... Αύτές δέν είναι εκδηλώσεις... Είναι βελούδινες 

στιγμές, πού λίγες φορές στή ζωή  του μπορεί νά ζήση ό άνθρωπος...
’Έφευγαν οί λεβέντες τής φιλαρμονικής, κι’ άκόμα ό κόσμος χειροκροτούσε... 

Μέ μιας είχαν ζωντανέψει κάποιες χρυσές μέρες τής παληάς, καλής έποχής...
Καί ή έμφάνιση τής μπάντας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας υπήρξε τό κυρίαρχο 

θέμα τών συζητήσειυν γιά πολλές μέρες...
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ΤΙ νά ποϋμε; ΤΙ νά προσθέσουμε; Χρειάζονται σχόλια; 'Η φιλαρμονική των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας γίνεται σιγά-σιγά ή άγαπημένη του μεγάλου κοινού...

Εύγε σέ όσους είχαν τήν πρωτοβουλία, τής συγκροτήσεώς της. Τής εύχόμαστε 
πάντα επιτυχίες καί θριάμβους...

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

—Τό μεσημέρι τής 30 ’Ιουλίου έπεσκέφθησαν τήν ’Αστυνομική Σχολή τοϋ 
τέρματος Πατησίων 160 Κύπριοι μαθηταί τής Μέσης Έκπαιδεύσεως μέ τούς κ.κ. 
καθηγητάς τους. Το γκρουπ αύτό των Κυπρίων μαθητών πραγματοποιεί μιά πο
λυήμερη εκπαιδευτική έκδρομή στήν Ελλάδα, προς επίσκεψη των διαφόρων Ελλη
νικών Σχολών.

Τούς ύπεδέχθησαν ό Διοικητής τών Σχολών κ. Έμμ. Άρχοντουλάκης μέ 
τούς αξιωματικούς τής Σχολής καί παρατεταγμένα Τμήματα δοκίμων Ύπαστυ- 
νόμων και ’Αρχιφυλάκων.

'Η Σχολή ήταν όμορφα διακοσμημένη καί έπλεε σέ σημαίες καί χρώματα, 
πράγμα πού ενθουσίασε τούς Κυπρίους μ.αθητάς, οί όποιοι τό έσχολίασαν μέ χαρά.

Τούς Κυπρίους προσεφώνησεν ό κ. Άρχοντουλάκης, πού βρήκε τήν εύκαι- 
ρία νά τούς άναπτύξη τό ολο εκπαιδευτικό πρόραμμα τής Σχολής καί νά υπογράμ
μιση τό έ'ργο τού Σοόματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων σέ κάθε κοινωνικό τομέα. Καί 
καταλήγων έζητωκραύγασεν ύπέρ τής έλευθέρας Κύπρου, χειροκροτηθείς ζωηρώς 
άπό τούς Κυπρίους μαθητάς.

Στον κ. Άρχοντουλάκη άπήντησεν ό αρχηγός τής άποστολής, ό όποιος ύμνησε 
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων είπών χαρακτηριστικούς επί λέξει ότι «εύρίσκεται 
)>είς τό πλέον υψηλόν έπίπεδον άποδόσεως άπό κάθε άλλην’Αστυνομίαν τού κόσμου». 
Καταλήγων δέ έζητωκραύγασεν ύπέρ τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Έν συνεχεία εις 
τήν κυπριακήν άποστολήν προσφέρθηκαν άναψυκτικά. Στούς συμπαθείς μαθητάς 
τού νέου ελευθέρου Κράτους τής Κύπρου, μέ τό όποιον τόσοι μας συνδέουν δεσμοί, 
εύχόμαστε εύόδωσιν τών ώραίων καί εύγενικών τους έπιδιώξεων. Καί τήν διαβε
βαίωσή μας : ότι κατέκτησαν τήν αγάπη, τήν εκτίμηση καί τις καρδιές μας.

—Στις 31 ’Ιουλίου έγινε μέ σεμνή γραφικότητα ή τελετή τής ορκωμοσίας 
154 νέων αστυφυλάκων τού 197ου ’Εκπαιδευτικού Τμήματος, στο παράρτημα τής 
Νέας Φιλαδέλφειας, ίερουργοΰντος τού αίδεσιμοοτάτου εφημερίου αγίων ’Αναργύ
ρων κ. Τρύφωνος Μανωλοπούλου. Παρέστησαν ό Διοικητής τών Σχολών κ. Έμμ. 
Άρχοντουλάκης, ό Διοικητής τής Σχολής Ν. Φιλαδέλφειας Αστυνόμος κ. Άν. 
Ντουφεξής, οί διμοιρίται, οΐ καθηγηταί καί οί Αξιωματικοί τής Σχολής.

Προς τούς νέους άστυφύλακες ώμίλησεν ό Διοικητής τών Σχολών κ. Έμμ. 
Άρχοντουλάκης συστήσας εις αυτούς νά τηρήσουν πιστώς τον όρκον τους, καί νά 
διατηρήσουν τον εαυτό τους σέ υψηλό ήθικό καί κοινωνικό επίπεδο, δεικνύοντες 
κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων τους αξιοπρέπειαν, άφοσίωσιν, γενναιότητα καί 
αυταπάρνηση.

Οί έξελθόντες τής Σχολής είναι οί έξής :
Άβραμόπουλος Τιμολέων, Άνδριανάκης Ευστράτιος, Άποστολόπουλος Θω-



Νέα δεκαπενθήμερου 84 Οΰ
I?

τζής ’ Ιωάνν., Κούτρας Σπυρ., Κυριάκου Ιορδάνης, Κωνσταντάρας Άπόστ. Λά- 
ζαρης Ά λέξ., Λαμπρόπουλος Γρηγόριος, Πανδής Εύάγγ., Παπαβασιλείου Άπόστ., 
Παπαδριανός Παναγ., Παπαθεοδώρου Χρηστός, Παπακωνσταντίνου Κωνστ., 
Πάπαρης Άθανάσ., Παπαρούπας Εύάγγ., Παυλόπουλος Χρηστός, Παφίλης Χρηστός, 
Πηγουνάκης Έμμαν., Πολίτης Δημήτρ., Ράπτης Δημήτρ., Σβανας Θεόδωρος, 
Σκούρας Βασίλ., Σορβάνης ’Άγγελος, Σταυρακάκης Γεώργ., Τζιγκουνάκης Μιχ., 
Τριανταφύλλης Γεώργ., Γσακνάκης Ίωάνν., Γσαμαντάνης Γεώργ., Τσιάμης Δη
μήτρ ιος, Τσικνής Σπυρίδων, Τσιλέκας Κωνστ., Τσίτουρας Νικόλαος, Φλέγκας 
Άναστ., Φούρλας Βασίλ., Χαρΐτος Κωνστ., Χουλιάρας Ευριπίδης, Άδαμαντό- 
πουλος Παναγ., Άμερικάνος Δημήτρ., Άνθης Γεράσιμος, Άντωνάκος Ίωάνν., 
Άποκορίτης Άγαθόνικος, Άποστολόπουλος Δημήτρ., Αύγέρης Εύθύμ., Βαφείδης 
ΙΙαναγ., Γιαννακούρης Χρηστός, Γιαννόπουλος Κωνστ., Γκανούρης Ίωάνν., Γκο- 
μούζας Ίωάνν., Δεμέστιχας Γεώργ., Εύθυμιόπουλος Κωνστ., Ζαμπάκης Λάμπρος, 
Ζαρναβέλης Κωνστ., Ζιώγας Λάμπρος, Θεοδούρόπουλος Γεώργ., Κακιούζης Παναγ., 
Καλλιανέζος Συμεών, Κανταρτζής Κωνστ., Κιούσης Γεώργ., Κίτσος Ίωάνν., 
Κουρούπης Ά ντ., Κωνσταντόπουλος Παναγ., Κοτσάκης Ίωάνν., Μακρής Νικόλ., 
Μεταξάς Άθανάσ., Μουρατίδης ’Ηλίας, Μουτιάκης Λεωνίδας, Μπάϊμας Χρηστός, 
Μπαχάς Γεώργ., Μπενέτος Κωνστ., Μπότης Θεοφάνης, Παναγιωτόπουλος Δημ., 
ΓΙαπαδάκης Χαράλ., Παπακωνσταντίνου Εύάγγ., Παπατζίμας Παύλος, Παπα
χρήστου Χρηστός, Πολυχρονόπουλος Γεώργ., Πριόβολος Παναγ., Ρεβίθης Νική
τας, Σταυρόπουλος Άνδρέας, Τσαγκαρούλης Εύστράτ., Φιλιππάκος Παρασκ., 
Φωτεινός Γεώργ., Χατζηαργύρης Αριστείδης, Χωμορίτης Κο,ινστ., Ψαρουδάκης 
Στυλιανός, Μαυροειδίκος Άθανάσ., Μπουντας Θεόδο^ρος, Νίκας Άναστάσ., Νίκας 
Χρηστός, Νικολάου Γεώργ., Πανέτσος Παναγ., Παπακωστόπουλος Γεώργ., Πέτρου 
Άθανάσ., Ρήγας Παναγ., Σάρλης Σπυρίδων, Σδράλλης Γεώργ., Σκληβανίτης Χαρίλ. 
Σκουφίτσας Δημήτρ., Σταμάτης Παναγ., Στασινόπουλος Ζαχαρ., Τερζίδης Χρήστ., 
Τριάντος Εύθύμ., Τσιάμης Βασίλ., Τσιανάκας Νικόλ., Τσικριπής Κο^νστ., Τσιφτσής 
Χαράλ., Φερεσιάδης Γεώργ., Φούρλας Άθανάσ., Ψαρράς Σπυρ., Αθανασίου Θεόδ., 
"Αλεξίου Άναστ., Άναγνωστόπουλος Βασίλειος, Άνδρέϊκος Κωνστ., Άντωνογιωρ- 
γάκης Ίωάνν., Βλάχος Γκολφΐνος, Γιδαράκος Κωνστ., Δαφνιώτης Βασίλ., Δήμου 
Ίωάνν., Έλευθεριάνος Γεώργ., Ζαγκογιάννης Γεώργ., Ζαχαρίας Δημήτρ., Ζελια- 
ναΐος Γεώργ., Κανελλόπουλος Νικόλαος, Κατσιόρχης Φώτιος, Κεφαλόπουλος Σπυρ., 
Κοκκινάκης Ίωάνν., Κριτσώνης Γεώργ., Κύρκος Δημήτρ., Κωνσταντινίδης Γεώργ., 
Λάμπρου Δημήτρ., Λιώρης Σταύρος καί Λουρίδας Γεώργ.

—Μέ την πρωτοβουλία τού Διοικητοΰ τής Σχολής κ. Έμμ. Άρχοντουλάκη 
καί μέ την εύγενική προσφορά μιας κινηματογραφικής μηχανής καί ταινιών έκ μέ
ρους τής Αμερικανικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών, εγκαινιάστηκε στην Άστυν. 
Σχολή πρόγραμμα προβολής εκπαιδευτικών ταινιών δυο φορές τήν εβδομάδα, τό 
όποιον παρακολουθούν οί μαθηταί καί τών τριών Σχολών.

Είναι μια άξιέπαινη πρωτοβουλία πού συμπληρώνει άριστα τό όλο εκπαιδευ
τικό πρόγραμμα τών Σχολών τής Αστυνομίας Πόλεων. Καί τήν υπογραμμίζουμε 
μ’ ενθουσιασμό.

Σ. ΠΗΛΟΣ
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Τό σ τ ο ί χ η μ α
'Υπό A . ΤΣΕΧΩΦ , κατά μετάφρασιν 
άστυφύλακος Θ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αύχή είναι ή ιστορία ενός ανθρώπου 
πού κέρδισε τήν ελευθερία τής ψ υ
χής του φυλακίζοντας τό σώμα του.

~Ηταν μια σκοτεινή φθινοπωριάτικη νύχτα. 'Ο γέρο-τραπεζιτης βημάτιζε 
στο γραφείο του από γωνιά σέ γωνιά, άναλογιζόμενος τήν έσπεριδα που είχε δώσει 
τό φθινόπωρο προ δεκαπέντε χρόνο̂ ν. Είχαν πάει πολλοί διανοούμενοι και είχαν 
κάνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άνεμεσα στ αλλα μίλησαν και δια τήν κε- 
φαλική ποινή. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήσαν πολλοί λογιοι και δημοσιογράφοι 
καί ή μεγαλύτερη μερίδα κατέκρινε τήν κεφαλική ποινή, γιατί την ευρισκαν απηρ- 
χαιομένο μέσον τιμωρίας, ανάρμοστο σε χριστιανικό κράτος κι ανήθικο. Μερι
κοί άπ’ αύτούς είχαν τήν γνώμη πώς ή κεφαλική ποινή επρεπε ν αντικατασταθή 
διεθνώς άπ’ τήν ισόβια φυλάκιση.

—Δεν συμφωνώ μ.αζί σας, είπε ό οικοδεσπότης. Έγω ο ίδιος δεν εχω πείρα 
ούτε τής κεφαλικής ποινής ούτε τής ισόβιας φυλάκισης, μα εαν κανένας μπορεί να 
κρίνη a priori (κατ’ έπαγωγήν) τότε κατά τή γνώμη μου ή κεφαλική ποινή είναι 
πιο ηθική καί πιο άνθρώπινη άπ’ τήν φυλάκιση. Η εκτελεση σκοτώνει αμέσως 
ή ισόβια φυλάκιση σιγά-σιγά. ΓΙ ο ιός είναι πιο ανθρωπιστής δήμιος, εκείνος που σε 
σκοτώνει σέ λίγες στιγμές ή εκείνος πού άδιάκοπα για χρονιά σου στερεί τη ζωη;

—Είναι καί οί δύο τό ίδιο ανήθικοι—παρατήρησε ένας απ τους προσκεκλη
μένους—γιατί ό σκοπός τους είναι δ ίδιος: ν’ άφαιρεσουν την ζωη. Το κράτος δεν 
είναι Θεός. Δέν έ'χει τό δικαίωμα ν’ άφαιρή έκεΐνο πού δεν μπορεί νά δώση πίσω 
δσο κι’ αν ήθελε.

Μέσα στή συντροφιά ήταν κι’ ένας δικηγόρος, ένας νεαρός περίπου εικοσιπεν- 
τε χρονών. 'Όταν τον ρώτησαν γιά τήν γνώμη του είπε:

—Ή  κεφαλική ποινή καί ή ισόβια φυλάκιση είναι τό ίδιο άνήθικες, μά εάν 
μου έλεγαν νά διαλέξω άνάμεσά τους, άσφαλώς θά διαλεγα τη δεύτερη. Είναι 
καλύτερα νά ζής κατά κάποιον τρόπο παρά νά μήν ζής καθόλου.

’Επακολούθησε μιά ζωηρή συζήτηση. Ό τραπεζίτης, που τότε ήταν πιο νέος 
καί πιο νευρικός, ξαφνικά έχασε τήν ψυχραιμία του, χτύπησε τη γ'ροθια του στο 
τραπέζι καί, γυρίζοντας στο δικηγόρο, φώναξε:

—Είναι ψέμα. Στοιχηματίζω δύο έκατομμύρια πώς δέ θά μπορούσες να μείνης 
σ’ ένα κελλί ούτε πέντε χρόνια.

—"Αν τό λέτε σοβαρά—άπάντησε ό δικηγόρος—τότε στοιχηματίζω πως θα 
μείνω οχι πέντε, μά, δεκαπέντε.

—Δεκαπέντε! Έν τάξει! έκανε ό τραπεζίτης. Κύριοι στοιχηματίζω δύο έκα
τομμύρια.

Σύμφωνοι. ’Εσείς διακινδυνεύετε δύο έκατομμύρια, εγώ τήν έλευθερία μου, 
είπε ό δικηγόρος.

’Έτσι αύτό τό απολίτιστο, τό γελοίο στοίχημα συμφωνήθηκε. Ό τραπεζίτης 
πού κείνη τήν εποχή άπαριθμ.οΰσε πάρα πολλά έκατομμύρια καί πού ήταν διεφθαρ
μένος καί ιδιότροπος, ένοιωσε μεγάλη ικανοποίηση. Στο δείπνο είπε άστειευόμενος 
στο δικηγόρο:

—’Έλα στά λογικά σου, νεαρέ, προτού νάναι άργά. Δυο έκατομμύρια σέ μένα 
δέν είναι τίποτε, μά σύ έπιμένεις νά χάσης τρία ή τέσσερα άπ’ τά καλύτερα χρόνια
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τής ζωής σου. Λέω τρία ή τέσσερα, γιατί ποτέ δέ θά μπορέσης νά μείνης περισσό
τερα. Μήν ξεχνάς άκόμα, δύστυχε άνθρωπε, πώς ή θεληματική φυλάκιση είναι πολύ 
πιο βαρεία άπ’ την άναγκαστική. 'Η ιδέα πώς έχεις το δικαίωμα νά έλευθερωθής 
όποια στιγμή Οελήσης θά δηλητηριάση όλη τή ζωή  σου στο κελλί. Σέ λυπάμαι.

Καί τώρα ό τραπεζίτης, βαδίζοντας από γωνιά σέ γωνιά, τ ’ άναλογίστηκε όλ’ 
αύτά καί άναρωτήθηκε:

«Γιατί έβαλα αυτό τό στοίχημα; 'Ο δικηγόρος χάνει δεκαπέντε χρόνια τής 
»ζωής του κι’ εγώ πετάω δυο έκατομμύρια. Θά πείση τούς ανθρώπους πώς ή κεφαλι- 
»κή ποινή είναι καλύτερη ή χειρότερη άπ’ τήν ισόβια φυλάκιση; ’Όχι, όχι! "Ολα ά- 
«νοησίες. "Οσον άφορα έμένα ήταν τό καπρίτσιο ενός κακοαναθρεμμένου άνθρώπου’ 
»όσον άφορα τον δικηγόρο, καθαρή δίψα χρυσού».

Θυιιήθηκε ευρύτερα τό τί έγινε μετά τήν εσπερίδα. Είχαν άποφασισει πως 
ό δικηγόρος έπρεπε νά έμενε στήν φυλακή του καί νά τον φύλαγαν άγρυπνα σ ένα 
περίπτερο, στον κήπο τού σπιτιού τού τραπεζίτη. Είχε συμφωνηθή πέος κατά τή 
διάρκεια τής φυλάκισής του δέ θάχε τό δικαίωμα νά περάση τό κατώφλι, νά δή άν- 
θρώπινες υπάρξεις, ν’ άκούση φωνές καί νά λάβη γράμματα κι’ έφημερίδες. Ί ού 
έπέτρεψαν νάχη ένα μουσικό όργανο, νά διαβάζη βιβλία, νά γράφη γράμματα, να 
πίνη κρασί καί νά καπνίζη ταμπάκο. Μέ τή συμφωνία μπορούσε νά έπικοινωνή— 
μά σιωπηρά—μέ τον έξω κόσμο, άπό ένα παραθυράκι ειδικά φτιαγμένο γ ι’ αυτόν 
τον σκοπό. Κάθε τί τό άπαραίτητο, βιβλία, μουσική, κρασί, μπορούσε νά τά λαμ.- 
βάνη σ’ όποιαδήποτε ποσότητα στέλνοντας ένα σημείωμα άπό τό παράθυρο. 'Η 
συμφωνία είχε προβλέψει καί τις πιο μικρές λεπτομέρειες, πού έκαναν τον περιορισμό 
αυστηρά μοναχικό καί υποχρέωνε τον δικηγόρο νά παραμείνη άκριβώς δεκαπέντε 
χρόνια άπό τις δώδεκα τά μεσάνυχτα τής δεκάτης τετάρτης Νοεμβρίου 1870 ώς 
τις δώδεκα τά μεσάνυχτα τής δεκάτης τετάρτης Νοεμβρίου 1885. Ή  παραμικρή 
προσπάθεια έκ μέρους του νά παραβιάση τούς όρους, νά δραπετεύση έστω καί δύο 
λεπτά προ τής κανονισμένης ώρας, ελευθέρωνε τον τραπεζίτη άπό τήν υποχρέωση 
νά τού πληρώση τά δύο έκατομμύρια.

Τον πρώτο χρόνο τής φυλάκισής του ό δικηγόρος—άν κρίνουμε άπ’ τά λιγο-
.. - '  ___  _____ ________Α a  ’ Λ -π·’

))τού φυλακισμένου’ έκτος αυτού τίποτα δέν είναι πιο άνιαρό άπ’ τό νά πίνης κρασί 
«μόνος σου κι’ ό καπνός μολύνει τήν άτμόσφαιρα τού κελλιοΰ σου».

Τον πρώτο χρόνο τού έστειλαν έλαφρά βιβλία, μυθιστορήματα μ’ ερωτική 
πλοκή, ιστορίες έγκλήματος καί φαντασίας, κωμωδίες κ ι’ άλλα.

Τον δεύτερο δέν άκουγότανε πλέον τό πιάνο κι’ ό δικηγόρος ζητούσε μ,ονον κλασ
σικούς. Τον πέμπτο χρόνο ή μουσική άκούστηκε πάλι κι’ ό φυλακισμένος ζήτησε 
κρασί. ’Εκείνοι πού τον παρακολουθούσαν είπαν ότι ολόκληρη εκείνη τήν χρονιά 
δέν έκανε τίποτ’ άλλο άπ’ τό νά τρώη, νά πίνη καί νά στρώνεται στο κρεβάτι. Συ

λετάη ξένες γλώσσες, φιλοσοφία κ’ ιστορία. ’Έπεσε τόσο πεινασμένα πάνω σ’ αύτά 
τά θέματα πού ό τραπεζίτης μόλις πού κατώρθωνε νά βρίσκη καιρό γιά νά τον προμη- 
θεύη βιβλία. Στο διάστημα τεσσάρων χρόνων τού άγόρασε έξακόσιους τόμους. 
’Ήτανε τότε πού τό πάθος τον είχε κυριέψει, όταν έστειλε τό άκόλουθο γράμμα: 

«Αγαπητέ δεσμοφύλακα, σοΰ γράφω αυτές τις γραμμές σ’ έξη γλώσσες. Δεΐξ’ 
»τες σέ πραγματογνώμονες κι’ άφησέ τους νά τις διαβάσουν. Έάν δέν[βροΰν έστω κι’
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»ενα μοναδικό λάθος, σέ παρακαλώ νά διατάξης νά ρίξουν μια τουφέκια άπ’ τον 
»κήπο κι’ έτσι θά καταλάβω πώς οί προσπάθειές μου δεν πήγαν χαμένες. Οί με- 
»γαλοφυΐες όλων των αιώνων καί όλων των κρατών μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, 
»μά μέσα τους είναι αναμμένη ή ίδια φλόγα. "Ω! αν ήξερες την άπέραντη ευτυχία 
»μου τώρα πού τις ξέρω)).

'Η επιθυμία του φυλακισμένου είχε έκπληρωθή. Στον κήπο είχαν πέσει δυο 
πιστολιές μέ τή διαταγή τού τραπεζίτη.

’Αργότερα, άφοΰ πάρασε ό δέκατος χρόνος, ό δικηγόρος καθότανε άκίνητος 
μπροστά το τραπέζι του καί διάβαζε μόνο την Καινή Διαθήκη. Φαινότανε παράξενο 
στον τραπεζίτη πού ένας άνθρωπος, ό όποιος μέσα σέ τέσσερα χρόνια είχε καταβρο
χθίσει έξακόσιους μεγάλους τόμους, άσχολιόταν τώρα σχεδόν ένα χρόνο μ’ ένα βιβλίο 
πολύ εύκολο καί πάρα πολύ μικρό. Μετά την Καινή Διαθήκη επακολούθησε ή ιστο
ρία τών θρησκειών καί ή θεολογία.

Τά δύο τελευταία χρόνια τής φυλάκισής του ό κρατούμενος διάβαζε ο,τι εύ- 
ρισκε. Τώρα μπορούσε νά μελετήση φυσικές επιστήμες καί μετά νά διαβάση Βύ
ρωνα ή Σαίξπηρ. ’Έδινε σημειώματα καί ζητούσε νά τού έστελναν συγχρόνως ένα 
βιβλίο χημείας, ένα εγχειρίδιο ιατρικής, μια νουβέλλα καί μερικές φιλοσοφικές ή 
θεολογικές διατριβές. Διάβαζε σά νά κολυμπούσε μέσα στη θάλασσα άνάμεσα στά 
συντρίμμια κάποιου ναυαγίου καί προσπαθώντας νά σώση τή ζωή του άρπαζε 
πότε τή μια σανίδα πότε τήν ά.λλη.

*
'Ο τραπεζίτης τά ξανάφερε ολ’ αυτά στο μυαλό του καί σκέφτηκε:
«Αύριο στις δώδεκα θά έλευθερωθή. Κατά τήν συμφωνία πρέπει νά του πλη- 

)>ρώσω τά δυο έκατομμύρια.’Άν πληρώσω, όλα τελειώνουν για μένα. Καταστρέφο- 
»μαι γιά πάντα...».

Πριν δεκαπέντε χρόνια είχε πολλά έκατομμύρια, μά τώρα φοβόταν νά ρωτήση 
τον εαυτό του ποιά ήσαν περισσότερα τά χρήματά του ή τά χρέη του; Παίζοντας 
στο χρηματιστήριο ριψοκίνδυνη κερδοσκοπία, ή τόλμη άπ’ τήν οποία δεν μπορούσε 
ν’ άπαλλαγή ακόμα καί στά γεράματα, είχε φέρει σιγά-σιγά τις δουλειές του σέ 
παρακμή κι’ ό ατρόμητος άνθρωπος, ό άνθρωπος μέ τήν αυτοπεποίθηση, ό άνθρωπος 
τών επιχειρήσεων, είχε γίνει συνηθισμένος τραπεζίτης, πού έτρεμε σέ κάθε δια
κύμανση τής αγοράς.

—Κείνο τό καταραμένο στοίχημα... μουρμούρισε ο γέρος σφίγγοντας το 
κεφάλι του μ’ απόγνωση. Γιατί δέν πέθαινε; Είναι μόνο σαράντα χρόνων' θά πάρη 
καί τό τελευταίο μου φαρδίνι, θά παντρευτή, θά εύχαριστηθή τή ζωή, θά παίξη 
στο χρηματιστήριο καί γόο θά φαίνουμαι σά φθονερός ζητιάνος καί θ’ άκούω άπ’ 
αυτόν κάθε μέρα αύτές τις λέξεις: «Σού οφείλω τήν ευτυχία τής ζωής μου. ”Α- 
»φησε νά σέ βοηθήσω». ’Όχι, αύτό πάει πολύ! Ή  μόνη διαφυγή άπ’ τήν χρεωκο- 
πία καί τήν ατίμωση... είναι νά πεθάνη.

Μόλις είχαν χτυπήσει τρεις. Ό τραπεζίτης άφουγκράστηκε. Στο σπίτι όλοι 
έκοιμόντανε καί μπορούσε κανείς ν’ άκούση τά παγωμένα δέντρα πού κλαυθμύ
ριζαν έξω άπ’ τά παράθυρα. Προσπαθώντας νά μήν κάνη θόρυβο πήρε άπ’ τό χρη
ματοκιβώτιό του τό κλειδί τής πόρτας, πού δέν είχε άνοιχτή δεκαπέντε χρόνια 
τώρα, φόρεσε τό παλτό του καί βγήκε έξω άπ’ τό σπίτι. Ό κήπος ήταν σκοτεινός 
καί κρύος. ’Έβρεχε κι’ ό υγρός άέρας έμπαινε (οργισμένα μέσα στον κήπο καί δέν 
άφηνε τά δέντρα νά ησυχάσουν. "Αν καί τέντωνε τά μάτια του δέ μπορούσε νά δή 
ούτε τό έδαφος, ούτε τά λευκά άγάλματα, ούτε τό περίπτερο, ούτε τά δέντρα. Πλη
σιάζοντας στο περίπτερο φώναξε τον φύλακα δυο φορές. Κανείς, δέν άπάντησε. 
Προφανώς ό φύλακας, γιά νά προφυλαχτή άπ’ τον παληόκαιρο, ήτανε χωμένος 
κάπου μέσα στήν κουζίνα ή στο θερμοκήπιο.



Τό στοίχημα 8469

α’Ά ν βρω τό θάρρος νά έκπληρώσω τον σκοπό μου», σκέφτηκε ό γέρο—τρα
πεζίτης, «ή υποψία θά πέση προ πάντων στον φύλακα».

Μέσα στο σκοτάδι ψηλάφισε για τά. σκαλοπάτια καί την πόρτα καί μπή
κε στο χώλ του περιπτέρου. Μετά προχώρησε σ’ ένα σκοτεινό διάδρομο κ ι’ άνα
ψε ένα σπίρτο. Δεν υπήρχε ψυχή έκεΐ. ’Εκεί ήταν ένα κρεβάτι χωρίς σκεπάσματα, 
καί μια μαυρισμένη σόμπα έπιανε τή γωνιά. Οί σφραγίδες πάνω στην πόρτα τού 
δωματίου τού φυλακισμένου ήσαν άθικτες.

"Οταν τό σπίρτο έσβυσε ο γέρο-τραπεζίτης τρέμοντας άπό ταραχή κρυφο- 
κύτταξε άπ’ τό μικρό παράθυρο.

Μέσα στο δωμάτιο τού φυλακισμένου καιγότανε άμυδρά ένα κερί. Ό  φυλα
κισμένος καθότανε κοντά στο τραπέζι. Μόνον ή πλάτη του, τά μαλλιά του καί τά 
χέρια του έφαίνοντο. Πάνω στο τραπέζι, στις δύο καρέκλες καί πάνω στο χάλι 
κοντά στο τραπέζι ήσαν σκορπισμένα ανοιχτά βιβλία.

Πέρασαν πέντε λεφτά κι’ ό φυλακισμένος δεν κινήθηκε ούτε μία φορά. Δεκα
πέντε χρόνια περιορισμού τον είχαν διδάξει νά κάθεται άκίνητος. 'Ο τραπεζίτης 
χτύπησε τό παράθυρο μέ τά δάχτυλά του, μά ό φυλακισμένος δεν έκανε καμμιά 
κίνηση σ’ άπάντηση. Τότε έβγαλε προσεχτικά τις σφραγίδες άπ’ τήν πόρτα κι 
έβαλε τό κλειδί στήν κλειδαριά. ’Εκείνη έβγαλε ένα τραχύ μούγκρισμα κ ’ ή πόρ
τα έτριξε. 'Ο τραπεζίτης περίμενε αμέσως ν’ άκουγε μιά έκπληκτη φωνή καί 
τον ήχο βημάτων. Πέρασαν τρία άκόμη λεφτά καί μέσα ήταν ήσυχία σάν καί πρώ
τα. ’.Αποφάσισε νά μπή.

Μπροστά στο τραπέζι καθότανε κάποιος πού δεν έμοιαζε καθόλου μ’ άνθρώπινη 
ύπαρξη. ~Ηταν σκελετωμένος, μέ τεντωμένο δέρμα, μακρυά βοστρυχωμένα μαλλιά 
σά γυναίκας καί μέ σκληρά γένια. Τό χρώμα τού προσώπου του ήταν κίτρινο σαν 
πεθαμένου, τά μάγουλά του βαθουλωμένα, ή πλάτη του μακρόστενη καί τά χέρια 
του, πού πάνω τους είχε γείρει τό μαλλιαρό του κεφάλι, ήταν τόσο άδύνατα που 
σοΰ προξενούσε πόνο νά τά κυττάζης. Τά μαλλιά του είχαν γίνει κιόλας γκρίζα 
σάν ασήμι κι’ οποίος έβλεπε τή γεροντική ίσχνότητα τού προσούπου του δέ θά μπο- 
οούσε νά πιστέψη πώς ήταν μόνο σαράντα χρόνων. Πάνω στο τραπέζι, μπροστά 
στο σκυμμένο κεφάλι του, ήταν ένα φύλλο χαρτί πού πάνω του είχε γραμμένο 
κάτι μέ ψιλά γράμματα.

«'Ο φουκαράς!», σκέφτηκε ό τραπεζίτης. Κοιμάται καί ΐσως στον ύπνο του 
νά βλέπη τά εκατομμύρια. Τό μόνο πού έχω νά κάνω είναι νά πάρω αύτόν τον 
μισοπεθαμένον, νά τον πετάξιο πάνω στο κρεβάτι καί μέσα σ’ ένα λεφτό να τον 
πνίξω μέ τό μαξιλάρι, έτσι πού καί ή πιο προσεχτική έξέταση νά μήν δώση 
’ίχνη άφύσικου θανάτου. Μά πρώτα άς διαβάσω τό τί έχει γράψει εδώ.

Πήρε τό σημείωμα άπ’ τό τραπέζι καί διάβασε:
«Αύριο τά μεσάνυχτα 0’ αποκτήσω τήν έλευθερία μου καί τό δικαίωμα ν’ 

» άναμιχθώ μέ τούς άλλους άνθρώπους. Μά προτού νά φύγω άπ’ αύτό τό δωμάτιο 
» καί δώ τον ήλιο, νομίζω πώς πρέπει νά σοΰ πώ λίγες λέξεις. Μέ τήν κατακάθαρη 
» συνείδησή μου καί ενώπιον τού Θεού, πού μέ βλέπει, σοΰ δηλώνω πώς περιφρο- 
» νώ τήν έλευθερία, τή ζωή, τήν υγεία καί ο,τι άλλο τά βιβλία σου ονομάζουν «εύ- 
» λόγια τού κόσμου».

((Γιά δεκαπέντε χρόνια μελέτησα τή γήινη ζωή μ’ επιμέλεια. ’Αληθινά, δέν ει- 
» δα ούτε τή γή, ούτε τούς άνθρώπους- μά στά βιβλία σου ήπια μυρωδά.το κρασί, 
» τραγούδησα, κυνήγησα έλάφια κι’ άγριογούρουνα στά δάση, άγάπησα γυναίκες... 
» Κι’ όμορφες γυναίκες αιθέριες σάν τά σύννεφα, δημιουργημένες άπ’ τή μαγεία 
» των μεγαλοφυϊών ποιητών σου, πού ερχόντανε τά βράδυα καί μοΰ ψιθύριζαν 
» υπέροχες ιστορίες, πού μοΰ μεθούσαν τήν φαντασία. Μέ τά βιβλία σου σκαρφά- 
» λωσα στις κορφές τού ’Έλμπρους καί στο Λευκό "Ορος κ είδα άπό κεί πώς ανα-
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» τέλλει ό ήλιος τό πρω'ί καί πώς στη δύση του σκεπάζει μ’ άλικο χρυσάφι τον 
» απέραντο ουρανό, τον ωκεανό καί τις οροσειρές. Είδα επίσης από ’κεΐ πώς οί 
)) αστραπές μέ τό έκτυφλωτικό φως ξέσχιζαν τά σύννεφα. Είδα καταπράσινα δάση, 
» άγρούς, ποτάμια, λίμνες, πόλεις· ακόυσα σειρήνες νά τραγουδούν καί τό παίξιμο 
» τής φλογέρας τού Πάνα' άγγιξα τις φτεροϋγες όμορφων άγγέλων πού έρχόντουσαν 
» φτερουγίζοντας κοντά μου νά μου πουν για τό Θεό... Μέ τά βιβλία σου έρριξα 
» τον εαυτό μου μέσα στα βάθη άβύσσων, έκαψα πόλεις ώς τά Θεμέλιά τους, έκανα 
)) θαύματα, έκήρυξα καινούργιες Θρησκείες καί κατάκτησα ολόκληρες χώρες...

«Τά βιβλία σου μ’ έκαναν σοφό. “Ολη αύτή ή ακούραστη ανθρώπινη σκέ- 
» ψη πού δημιουργήθηκε στους αιώνες, συσσωρεύτηκε μέσα στο κρανίο μου. Τό ζέρω 
» πώς είμαι πιο έξυπνος άπ’ όλους σας.

«Καί περιφρονώ τά βιβλία σου, περιφρονώ όλες τις πρόσκαιρες ευλογίες 
» καί την σοφία. Τό κάθε τί είναι κενό, εύθραυστο, φανταστικό κι’ απατηλό σάν όφ- 
» θαλμαπάτη. Μ’ όλο πού είσαι έξυπνος, περήφανος κι’ όμορφος, πάλι θά πεθάνης 
» καί θά σέ σαρώσουν άπ’ τό πρόσωπο τής γής σάν άρουραΐο κ’ οί άπόγονοί σου, ή 
» ιστορία σου καί ή άθανασία τών μεγαλοφυΐών ανθρώπων σου, θά είναι σάν παγωμένη 
» λάβα πού Θά φθάρη μαζί μέ τη γήινη σφαίρα.

«Είσαι τρελλός κι’ ακολουθείς λανθασμένο δρόμο. Παίρνεις την ψευτιά γ ι’
» αλήθεια καί την άσχήμια γιά ομορφιά. Θ’ άποροΰσες άν ξαφνικά έβλεπες την μη- 
» λιά καί τήν πορτοκαλλιά νά κάνουν βατράχια καί σαύρες αντί γιά φρούτα κι’
» άν τά τριαντάφυλλα άρχιζαν νά εκπνέουν τήν μυρουδιά ένός ίδρωμένου άλογου.
» ’Έτσι καί ’γώ απορώ μέ σένα πού έχεις ανταλλάξει τον ουρανό μέ τή γή. Δέν Θέ- 
» λω νά σέ καταλάβω.

«Γιά νά σοΰ δείξω τήν καταφρόνησή μου γιά τήν ζωή πού κάνεις, έγκατα- 
» λείπω τά δύο εκατομμύρια πού κάποτε ώνειρευόμενα σάν ένα παράδεισο καί πού 
» τοορα άπεχθάνομαι. Γιά ν’ άποστερηθώ τό δικαίωμα τής είσπραξής τους Θά βγώ 
» από ’δώ> πέντε λεφτά προ τής καθορισμένης ώρας κι’ έτσι θά παραβιάσω τήν 
» συμφωνία».

“Οταν ό τραπεζίτης διάβασε τό σημείωμα τό άφησε πάνω στο τραπέζι, φί
λησε τό κεφάλι του παράξενου ανθρώπου κι’ άρχισε νά κλαίη καί βγήκε έξω άπ’ 
τό περίπτερο. Ποτέ άλλοτε ούτε άκόμα μετά τις μεγάλες απώλειες στις συναλλα
γές του, είχε αΐσθανθή τέτοια καταφρόνηση γιά τον εαυτό του όπως τώρα. Πηγαί
νοντας σπίτι του επεσε πάνω στο κρεβάτι του, μά ή ταραχή καί τά δάκρυα τον 
κράτησαν άγρυπνο γιά πολύ ώρα...

Γιά ν’ άποφύγη μερικές διαδόσεις, πήρε άπό τό τραπέζι το σημείωμα μέ τήν ά- 
πάρνηση κι’ όταν έπέστρεψε τό κλείδωσε στο χρηματοκιβώτιό του.
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'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. I. Ρ Α Ί ’ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
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Βάσσου Γεωργίου.
Πάροδος της όδοϋ 'Αγίας Γλυκερίας, στο Γαλάτσι.
Ό Βάσσος, άγωνιστής του 21, γεννήθηκε τδ 1797 στο Βελοπέβλιτζ τοϋ Μαυ

ροβούνιου, γ ι’ αύτδ δέ ώνομάσθηκε καί Μαυροβουνιώτης. Τδ 1820, μαζύ μέ τδν Κριε- 
ζώτη, ήλθε στην’Αθήνα. Τδ 1821 σήκωσε τή σημαία τής έπαναστάσεως στην Εύβοια. 
Μαζί μέ τδν Ή λία Μαυρομκχάλη, συνέχισε τούς αγώνας του μέχρι τδ 1823.

"Υστερα από τδ θάνατο τοϋ Μαυρομιχάλη, ήλθε στην ’Αθήνα καί μέ τδ βα- 
θμδ τοϋ χιλιάρχου πολέμησε τούς Τούρκους στη Θάσο. Έπιστρέφοντας, έγινε στρα
τηγός. Μαζί μέ τούς Χατζημιχάλη καί Κριεζώτη, ώργάνωσε έκστρατευτικδ σώμα 
για τδ Λίβανο, πλήν ομιυς ή άπόβασίς του, άπέτυχε. Πήρε μέρος στδ μάχη Χαϊδαρίου 
(1826) καί υπηρέτησε πιστά τδν Καραΐσκάκη. Τδν καιρδ τοϋ Καποδιστρίου, άνήκε 
στδ κόμμα τοϋ Κωλέττη. Πέθανε από πνευμονία, στην ’Αθήνα τδ 1847.

Βάσσου Τ ιμολέοντος.
’Από Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 102, στούς ’Αμπελοκήπους.
'Ο Τιμολέων Βάσσος, γυιός τοϋ Βάσσου—Μαυροβουνιώτη, γεννήθηκε στην 

’Αθήνα τδ 1836 καί φοίτησε στη Σχολή Εύελπίδιυν. Διετέλεσε υπασπιστής τοϋ Βα- 
σιλέως Γεωργίου Α'. Στδν Ελληνοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1897, εστάλη στήν Κρήτη 
ώς άρχηγός τοϋ στρατού κατοχής. ’Αργότερα χρημάτισε μέραρχος στήν ’Αθήνα κι’ 
έφθασε στδ βαθμό τοϋ άντιστρατήγου. Πέθανε τδν ’Οκτώβριο τοϋ 1929 στήν ’Αθήνα.

Β ατάτζη .
Πάροδος τής όδοϋ Τπποκράτους .146, στή Νεάπολι.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στήν Βυζαντινή οικογένεια τών Βατάτζη, τής 

οποίας άρκετά μέλη έγιναν στρατηγοί. Σ’ αυτή τήν οικογένεια, άνήκει καί 6 Αύτο- 
κράτωρ Νίκαιας, ’Ιωάννης ό Γ' (’Ιωάννης Δούκας).

Βατοπεδίου.
Πάροδος τής όδοϋ Πουλίου 5, στούς ’Αμπελοκήπους.
’Οφείλει τήν ονομασία, στήν ομώνυμη μονή τοϋ 'Αγίου ’Όρους, ή οποία
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κτίσθηκε λίγα χρόνια υστέρα άπό την 'Αγία Λαύρα (972—980 μ.Χ.). Πήρε τ όνομα 
αύτό, μάλλον άπό τό βατώδες πεδίο, όπου βρίσκεται.

Είναι μονή ιδιόρρυθμη. (Οί μονές είναι ή ιδιόρρυθμες ή κοινοβιες). Σ αυτήν, 
δηλαδή, οί μοναχοί ((διαιτώνται καθ’ εαυτούς». Τά τής μονής διέπει ’Επιτροπή 
καί ή Σύναξις των Προϊσταμένων. 'Η διοίκησις των ιδιορρύθμων μονών είναι ολι
γαρχική—άριστοκρατική των δέ κοινοβίου», σχεδόν μοναρχική άλλα μετά κοινο
κτημοσύνης.

Βατσαξή.
Πάροδος τής οδού Σωνιέρου 14, στήν πλατεία Βάθης.
'Ο Ιωάννης Βατσαξής, 'Υδραίος πλοίαρχος καί πλοιοκτήτης, πήρε μέρος 

στον άγώνα τής άνεξαρτησίσς. Οί γυιοί του, Δημήτριος καί ’Αντώνιος, προσέφεραν 
επίσης πολύτιμες υπηρεσίες, τον καιρό τής Έπαναστάσεως. Ό  ’Ιωάννης Βατσαξής 
έτυχε πολλών επισήμων διακρίσεων καί εύαερεσκειών. Πέθανε τό 1842, στήν "Υδρα.

Βαφεοχωρίου ή Βαφειοχωρίου.
Πάροδος τής οδού Πριγκηποννήσου 47, στο Πολύγωνο.
Οφείλει τήν ονομασία της στήν κοινότητα τής επαρχίας Κιλκίς τού ομωνύμου 

νομού, το Βαφειοχώρι.
Βεάκη Αιμίλιου .
Συνέχεια τού τέρματος τής οδού Βλαχάκη, στο Γουδί.
'Ο Αιμίλιος Βεάκης, ένας άπό τούς διαπρεπεστέρους ήθοποιούς τού νεωτέρου 

Ελληνικού θεάτρου, γεννήθηκε στον Πειραιά τό 1884. ΓΙαρηκολούθησε μαθήματα 
στή Δραματική Σχολή τού Βασιλικού θεάτρου καί πρωτοεμφανίσθηκε στή σκηνή, 
στο Βόλο.

"Εξοχος καρατερίστας, άφθαστος στις κλασσικές τραγωδίες καί τά δράματα 
υπήρξε γιά πολλά χρόνια πρωταγωνιστής τού εθνικού θεάτρου. Διετέλεσε θια- 
σάρχης καί καθηγητής τής υποκριτικής στήν έπαγγελματική σχολή θεάτρου. ’Αναν
τίρρητα, υπήρξε γιά τό νεώτερο Ελληνικό θέατρο, ένας πρωταγωνιστής καί ηθο
ποιός πού σπάνια γεννιώνται καί πού τό πέρασμά τους σημειώνει σταθμό. Πέθανε 
τό 1951.

Βεβεκίου.
’Από Βιθυνίας 5, στο Πολύγωνο.
Ιό Βεβέκιον (τουρκιστί Μπεμπέκ), είναι προάστιο παραθερισμοΰ τής Κων

σταντινουπόλεως, στήν Εύρωπαϊκή όχθη τού Βοσπόρου. Άπό τον Γαλατά, άπέχει 
9 χιλ. 'Ως τόπος παραθερισμοΰ συγκεντρώνει πολλούς παραθεριστάς κι’ έχει άρκετά 
ξενοδοχεία καί κέντρα διασκεδάσεως πολυτελή. Οί κάτοικοί του είναι 'Έλληνες, 
Τούρκοι καί Αρμένιοι.

Βεγορίτιδος.
Πρώτη πάροδος τής οδού Δεγλέρη, στον Ά γ . Δημήτριο Αμπελοκήπων.
Μέ τ όνομα Βεγορίτις ή Βεργορΐτις είναι γνωστή ή λίμνη τού Όστρόβου, 

ή όποια βρίσκεται στή Δ. Μακεδονία. Έχει μήκος 16 χιλ., πλάτος 6—2 χιλ., περί
μετρον 45 χιλ. και βάθος ύδάτων 48 μ. ΤΙ έπιφάνειά της, περιορίζεται Α άπό τού 
Βερμιον όρος, Δ δε καί ΒΔ άπό τό όρος Βόρα, καί προς νότον άπό τήν πεδιάδα τού 
λεκανοπεδίου τής Έορδαίας. —

I υρω από τό συγκρότημα τών υψωμάτων τής λίμνης, συνήφθησαν. κατά 
διάφορα χρονικά διαστήματα, μάχες άξιόλογες τών Ελληνικών στρατευμάτων. Έκεΐ 
κοντά βρίσκεται καί τό χωριό Βεγοραί, τό όποιον άπέχει πλέον τής ώρας άπό τού 
Σόροβιτς καί πού παλαιότερα ώνομάζετο Νέογρατ,
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Βεΐκου.
Πάροδος τής όδοϋ Μακρυγιάννη 10, στην ομώνυμη συνοικία.
ΓΙήρε τ ’ ονομα προς τιμήν τοϋ Λάμπρου Βεΐκου. Ό  Λ. Βέΐκος, γυιός του 

Φιυτου και αδελφός των Ντούλα, Γιάννου, Κίτσου (σκοτώθηκαν στη μάχη τοϋ 
Άναλάτου), υπήρξε ένας άπό τούς πιο δοξασμένους Σουλιώτες άγωνιστάς.

Για πολλά χρονιά ήτο αρχηγός των Σουλιωτών. Πήρε μέρος στη μάχη τοϋ 
Καρπενησιού (1823), τότε πού σκοτώθηκε ό Μάρκος Μπότσαρης. Πήρε επίσης 
μέρος στη μάχη τής Γραβιάς (1824). Κατά τό 1825, βοήθησε μέ τούς άνδρες του 
τούς πολιορκημένους τοϋ Μεσολογγίου καί μετέσχε σ’ όλες τις περιπέτειες τής 
ένδοξης άμυνας. "Υστερα άπό τήν ηρωική έξοδο, ακολούθησε τον Καραϊσκάκη 
και πήρε μέρος στη μάχη τής Άράχωβας καί στήν πολιορκία τών Σαλώνων. Τό 
1827, μαζί μέ τον Κίτσο Τζαβέλλα, συμμετέσχε στήν εκστρατεία κατά τών ’Αθη
νών καί σκοτώθηκε στή μάχη τοϋ Άναλάτου (24 ’Απριλίου 1827).

Βελβενδοΰς.
Άπό τήν πλατεία Κανάρη, στήν Κυψέλη.
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν τής γεννέτειρας τού Σταμάτη Κλεάνθους, τοϋ 

μοναδικοΰ έπιζήσαντος ιερολοχίτου τοϋ Δραγατσανίου καί πρώτου άρχιτέκτονος 
καί σχεδιαστοΰ τής πόλεως τών ’Αθηνών.

'Η Βελβενδός, κωμόπολις τής επαρχίας Κοζάνης, βρίσκεται στις δυτικές 
υπώρειες τών ΙΙιερρίων όρέων. Τον καιρό τής τουρκοκρατίας, ή πνευματική κίνησις 
τής Βελβενδοϋς, ήτο άρκετά ανεπτυγμένη. Στά σχολεία της δίδαξε γιά πολλά χρόνια 
ό διδάσκαλος τοϋ Γένους, ’Άνθιμος Γαζής.

Βελεστίνου .
Πάροδος τής όδοΰ Λαμίας 14, στούς ’Αμπολοκήπους.
Τό Βελεστΐνον, κωμόπο) ις τής επαρχίας Βόλου, κτισμένη στή θέσι τών 

άοχαίων Φερρών, είναι ή πατρίς τοϋ Ρήγα Φερραίου. τοϋ γνωστοΰ Βελεστινλή. Στον 
Ελληνοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1897, στήν περιοχή τοϋ Βελεστίνου έλαβε χώρα μάχη 
μεταξύ τών Ελληνικών στρατευμάτων (ύπό τον συν/ρχην Σμολένσκην Kcov/vov) 
καί τών τουρκικών δυνάμεων (ύπό τον Ναήμ—Πασσάν). Στή μάχη αύτή, νίκησαν 
οι "Ελληνες.

Β ελισσαρίου.
Πάροδος τής όδοΰ Τπποκράτους 154, στή Νεάπολι.
'Ο Βελισσάριος στρατηγός τοϋ Βυζαντίου, γεννήθηκε τό 505 μ.Χ. στήν Δαρ- 

δανία (μεταξύ Θράκης καί ’Ιλλυρίας). ’Επί ’Ιουστινιανού άνηγορεύθη άρχιστράτη- 
γος τής ’Ανατολής. Τον ’Ιούνιο τοϋ 530 μ.Χ. μαζί μέ τον στρατηγό Έρμογένη, 
νίκησε τούς Πέρσας, οί όποιοι έτέλουν ύπό τις διαταγές τοϋ στρατηγού Περόζη. 
Στή μάχη αύτή, σκοτώθηκαν περίπου 10 χιλ. Πέρσες.

'Ο Βελισσάριος, συνετέλεσε στή κατάπαυσι τής στάσεως τών φατριών τοϋ 
'Ιπποδρόμου τής Κωνσταντινουπόλεως, ή όποια είναι γνωστή στήν ιστορία μέ τ’ όνο
μα : ’Ανταρσία ή στάσις τοϋ Νίκα. Διεξήγαγε νικηφόρες εκστρατείες στήν ’Ιταλία 
καί γενικώτερα ήτο ό άπαραίτητος καί στενός συνεργάτης τοϋ Ίουστινιανοϋ, ό όποι
ος κι’ όταν ακόμη δυσερεστεΐτο μαζί του, γρήγορα ζητοΰσε τή γνώμη του. Τό 560 
μ.Χ., όταν ή Κωνσταντινούπολή άπειλεΐτο άπό τούς Κοστριγούρους θύννους, καί- 
τοι ό Βελισσάριος ιδιώτευε πλέον, ό Αύτοκράτωρ τοϋ άνέθεσε τήν άμυνα τής πόλε
ως κι’ έτσι σώθηκε, τήν εποχή εκείνη, ή Κωνσταντινούπολή.

Παρ’ όλες του τις άνεκτίμητες υπηρεσίες, τό 562 μ.Χ. κατηγορήθηκε ούς 
συνωμότης εναντίον τοϋ αύτοκράτορος, πλήν όμως άργότερα ή κατηγορία άπε- 
δείχθη ψευδής. Άφέθηκε ελεύθερος καί τοϋ δόθηκαν ξανά όλες οί τιμές. Τον Μάρτιο 
τοϋ 565, πέθανε, λίγους μήνες πριν άπό τον Αύτοκράτορα.

(  Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή ((’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

—((Ναι! Ναι! Τό ξέρω... 'Όλο γ ι’ αυτήν σας μιλούν κάθε βράδυ... Αύτη αντι
καθιστά τό ραδιόφωνου... Πώς; Πώς; Χαμογελάτε; Χαμογελάτε, Άντρέ Μπερνε- 
βίλ;. ’Ά ! Είναι ή πρώτη φορά πού σάς βλέπω νά χαμογελάτε..."Αν ξέρατε ποσο σάς 
ομορφαίνει αύτό το χαμόγελο ! ! ! “Αν ξέρατε πόσο πολύ σάς πάει, θά. γελούσατε πολύ 
συχνά.!!! Ν’ ά.λλάξουμε τώρα συζήτηση; Σύμφωνοι; Νά, ήθελα νά. σάς πώ για τον 
πατέρα σας...Τον είδα χτές... Μά, γιατί; Γιατί στραβώνετε τά. μούτρα σας; Είναι 
γκριμάτσες κοριτσιού αυτές; Δεν ξέρετε ότι ό πατέρας σας σάς αγαπά παλύ;.. Δεν 
το έχετε μαντεύσει: Νά. σάς πώ τί μοΰ είπε;.. Μσΰ είπεν επί λέξει: «Ναξέρατε ποσο 
πολύ τήν αγαπώ ! ! !»... ’Έτσι μου είπε. Κλαΐτε; Γιατί κλαΐτε; ’Ελάτε... έλάτε... σω- 
πάστε ! ! ! "Ολα θά τακτοποιηθούν... Τώρα πού θά βγαίνετε θά. τά. κανονίσετε οί δυό 
σας πότε καί πώς θαρθή νά σάς ΐδή... Αύτό δεν έχω αρμοδιότητα νά. τό τακτοποιή
σω έγώ... ’Έτσι δεν είναι;..».

—«Νά μιλά κανείς πίσω άπ’ τά. κάγκελλα ! ! ! Είναι τόσο άσχημο ! ! !)) μουρμού- 
ρισεν ή Μπερνεβίλ Άντρέ, γιά νά πή κάτι...

-  «Μ πά! ’Όχι δά.! Γιατί είναι άσχημο; Μοιάζει λιγάκι μέ τον κινηματογρά
φο... ’Άλλως τε, όταν δεν υπάρχουν κάγκελλα δεν ξέρει κανείς πιά τί νά πή... Θά. 
ΐδήτε. Αλλά, άς μιλήσουμε τώρα γιά σάς... Ποιά είναι ή καλύτερη λύση; Τί σκε
φτόσαστε εσείς γ ι’ αύτό; έ; πώς θέλετε νά ξαναφτιάξετε τή ζωή σας;..».

—«Γιά ποιο λόγο; Είναι πιά τόσο άργά.! ! ! . .» .
—« Ά ! ’Όχι! ’Όχι! Μή μοΰ ξαναρχίζετε θεατρινίστικες έκμυστηρεύσεις! 

Δεν είσθε εξώφυλλο εικονογραφημένου περιοδικού ! Είσθε μιά πολύ-πολύ χαριτω
μένη, νέα κοπέλλα, κι’ είμαι άποφασισμένος νά. τήν κάνω ευτυχισμένη ! ! ! Τό θέλω ! ! ! 
'II ευτυχία σαε είναι ένας άπ’ τούς σκοπούς τής ΐδιότητος καί τής θέσεώς μου... 
Θέλυ) νά σάς βοηθήσω νά. βρήτε τήν ευτυχία. Τό θέλω πολύ-πολύ, μέ όλη μου τήν 
καρδιά. ’Αλλά μήν ξεχνάτε καί τήν παροιμία πού λέει: «Βοήθησε τον εαυτό σου, ό 
ούρανος θά. σέ βοηθήση ! ! !» ’Έτσι; Λοιπόν, τί προτιμάτε γιά έπάγγελμα;».

—«Μά, τή... τό ράψιμο!!!»
—«Τό ράψιμο; ’Έχει καλώς ! Έγώ βέβαια δεν θά προτιμούσα αύτό, άλλά κα

θένας έχει τήν κλίση του... ’Έ ! καλά! Θά. τό τακτοποιήσουμε αύτό! Σ’ ένα χρόνο ό 
Κριστιά.ν Ντιόρ θά. έχη νά κάνη μέ ένα τρομερό αντίπαλο... ’Έτσι μπράβο... Χαμο
γελάστε πάλι... Ξανά... ξανά... Τό χαμόγελο είναι τό μεγαλύτερο δώρο τού Θεού... 
’Ά ς δούμε τώρα τί έχει νά μάς προτείνη ή ειδική βοηθός... Λοιπόν, δεσποινίς, άκ«ύ- 
σατε τήν περίπτωση. Πού λέτε νά τοποθετήσουμε τήν Άντρέ;».

—«Μά, στο Κέντρον τού Έντγκάρ Μαλέ, κύριε δικαστά!» υποδεικνύει ή 
βοηθός...
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—«Στο Μπορντώ; Καλή ιδέα! Πώς σας φαίνεται αυτό τό Μπορντώ εσάς; 
Σας άρέσει; Μπράβο! Καλά! Τότε κύριε Πρόστ, σάς παρακαλώ, πολύ, γράψτε τή 
δήλωση τής Άντρε ! ! !...».

Ό  γραφεύς άναπηδάει άπ’ τή θέση του καί γλυστράτει ένα χαρτί στή μηχανή 
του... 'Ο κύριος Λαμύ υπαγορεύει, έκεΐνος γράφει...

«... Ευχαριστήθηκα πού δέχτηκα τήν επίσκεψη τής μητέρας μου... ’Ελπίζω 
ότι ό πατέρας μου θάρθή νά μέ δή...'Υπόσχομαι νά μή διαβάσω πια ηλίθια περιοδικά. 
Δέχομαι νά πάω στο Μπορντώ νά μάθω τήν τέχνη τής ραπτρίας...».

—«'Ωραία!» εΐπεν ό δικαστής...«'Υπογραμμίστε, σά.ς παρακαλώ, κύριε ΓΙρόστ 
τή φράση: «ή λ ί θ ι α π ε ρ ι ο δ ι κ ά». Έν τάξει... ’Ά ς ύπογράψη ή Άντρε Μπερ- 
νεβιλ... Καλά! Σέ δεκαπέντε μέρες νά ξανάρθετε νά μέ δήτε...».

—«’Ά ! ’Ό χι!...)) φωνάζει μέ θυμό ή κοπέλλα. Καί σηκώνεται. Στέκει λίγο 
αναποφάσιστη. Καί ξαναλέει πικραμένη :

—«Μου λέτε νά μείνω ήσυχη καί νά περιμένω. Μου 'ύπόσχεσθε μάλιστα ότι 
αύτό δέν θά διαρκέση πολύ... Μά, όσο νάναι, δέκα πέντε μέρες είναι πάρα πολλές... 
Έ , λοιπόν οχ ι! Δ έ ν θά  κ α 0 ή σ ω ή σ υ χ η ! ! ! » .

Ό  κύριος Λαμύ δέν θυμώνει, δέν αιφνιδιάζεται, δέν δείχνει καμμιά ταραχή. 
Μέ τό καλοκάγαθο ύφος του άπαντα ύπομονετικά :

—«Καλά, παιδί μου... ’Αφού οί δέκα πέντε μέρες είναι πολλές θά γίνουν όκτού. 
Κάθισε κ ι’ άκου. Σέ οκτώ μέρες θά έχης τακτοποιηθή... Σέ οκτώ μέρες θά έρθης 
νά μέ βρής... Βλέπεις, δέν μπορώ πιο σύντομα... Χρειάζεται καιρός γιά νά σοϋ 
βρούμε μιά θέση έκεΐ κάτω... Καταλαβαίνεις, δεσποινιδούλα μου;... θά σού φθάσουν 
οκτώ μέρες;».

’Εκείνη συγκατανεύει φρόνιμα... 'Οπότε ό δικαστής δράττεται τής εύκαιρίας 
νά άντεπιτεθή, προσθέτοντας μέ σιγανή φωνή :

—«'Ωοαϊα ! ’Άλλως τε τί άξια έχουν οκτώ μέρες πάρα πάνω άφοΰ ό Μαρσέλ 
δέν είναι εδ ώ !!!. Είναι καλά ό Μαρσέλ, παιδί μου;...».

Στο όνομα αύτό ένα χαριτωμένο, παιδικό χαμόγελο απλώνεται πάνω στο λυ
πημένο πρόσωπο τού κοριτσιού καί τό φωτίζει σάν άγνό πρόσωπο γυναίκας. Είναι 
ή πρώτη φορά πού ή κοπέλλα χαμογελά, ευτυχισμένη... Αλλά καί ή πρώτη φορά πού 
φαίνεται καθαρά ότι είναι πιά δέκα έπτά χρονών γυναίκα.

—«Σού γράφει τακτικά; ΙΙότε γυρίζει άπ’ τήν ’Ινδοκίνα;...».
—«Τον Απρίλη!)).
—«"Ωστε τον Απρίλη; έ; Μπράβο! Χάρηκα πολύ γ ι’ αύτό. Θά.ρθη νά σέ δή 

στο Μπορντώ. Κι’ ύστερα θάρθή σέ μένα, γιά νά σέ ζητήση σέ γάμο! Πήγαινε 
τώρα, δεσποινίς Άντρέ ,Μπερνεβίλ !..·. Καλή άντάμωση. Καί, κύτταξε... πριν άρχί- 
σης τό σταμάτημα τών αυτοκινήτων στο Μπορντώ, νά μου γράψης πρώτα... Σύμ
φωνοι;...».

'Η κοπέλλα χαμογελά, γλυκά. Τού σφίγγει μ’ εύγνωμοσύνη τό χέρι... Καί 
φεύγει...

Ξαναγίνηκε καί πάλι σιωπή... Μά, γιά λίγο μονάχα. Ξαφνικά ή πόρτα ξανα
χτυπάει...

Καί στο άνοιγμά της προβάλλει ό Νταριέ, ό δικηγόρος τού Μάρκ, σάν μιά 
προσωπογραφία παληά.ς εποχής. Μέ καμπουριασμένη μύτη, μέ άνακατιομένα μαλ
λιά καί μ’ ένα σβησμένο χαμόγελο σάν μέσα σέ μιά βλοσυρή παρένθεση...

'Υποκλίνεται, ρωτώντας :
—« ’Επιτρέπεται;».
'Ο δικαστής τείνει τό χέρι μέ καλωσύ.νη :
—«Περάστε! Περάστε! Καθήστε!... Λοιπόν;,... Πώς πηγαίνει ή φιλική 

ομάδα στο Καριέρ χωρίς τον Μάρκ καί, .κυρίως, χωρίς- τον Κάϊδ;».
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—((Χωρίστηκε σέ δυο συντροφιές...».
—((’ Αντίζηλες;...».
—«’Όχι... ”Ας τ ’ άφήσουμε αύτά. ’Έχουμε κάτι πιο σοβαρό νά συζητήσουμε. 

’Έχουμε τώρα είκοσι επτά παιδιά, συνολικώς. Και μάς χρειάζεται ά.λλη μια πα- 
ράγκα !».

—((Καλά! Καλά! Θά τδ κανονίσουμε! Τί κάνουν οί γονείς του Μάρκ;».
—«Είμαι στα ίχνη ένδς καινούργιου σπιτιού γ ι’ αύτους...».
—«’Άχ, Νταριέ! 'Όλα λοιπδν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε υπά

γονται σχεδδν στδ ίδιο κεφάλαιο. Στδ θέμα των κρεβατιών, που πρεπει να είναι 
επαρκή. 'Ένα για κάθε παιδί. "Αν κάθε παιδί είχε τό κρεβάτι του, σε δωμάτιο ξε- 
χιοριστό απ' τούς γονείς του, ή «πελατεία» μας θά λιγόστευε στο μισό. Μήπως 
πήγαν νά ίδοΰν τδν Μάρκ στδ Τερνεραί;».

—«’Όχι! Καί νά ξέρετε πόσο ύποφέρουν πού δεν τούς γράφει... Κι’ αφού δεν 
λαμβάνουν γράμμα άπ’ αύτόν, ούτε έκεϊνοι τού γράφουν...».

—«Πρέπει νά περάσετε άπό τδ Τερνεραί, Νταριέ!».
Ό δικηγόρος παύει νά χαμογελά. Σηκοόνει ψηλά τά. φαρδιά του μανίκια καί, 

κουνώντας τά. χέρια στόν άέρα, άπαντα.
—«Καλά! Καλά! Ξαίρι» !».
—«'Οπωσδήποτε, νά περάσετε άπδ εκεί. Σύμφωνοι; Καί γρήγορα μάλιστα!».
—«Θά προσπαθήσω. Μην άνησυχήτε !».
—((Ό Άλέν Ρομπέρ, ό σύντροφος τού Μάρκ γιά τδν όποιον σάς μίλησα, είναι 

στδ Ντανφέρ-Ροσερώ».
—«’Έχει ανάγκην δικηγόρου;».
—«’Όχι! Ευχαριστώ! Θέλω νά τδν ξαναστείλι» στδ Τερνεραί, χωρίς φασα

ρίες. ’Αλλά, ορίστε! Δεν τού χρειάζεται δικηγόρος γιά τδν δικαστή, αλλά γιά τδν 
’Αντεισαγγελέα...».

—«Μπά;... "Ωστε ό κύριος Ντουμπλέ δεν... έξημερώνεται;...».
—«Εξημερώνεται... ’Αλλά, σιγά-σιγά... "Ολα γίνονται τόσο μαλακά εδώ !! !..».
Γελούν κι’ οί δυό, άλλά. άνόρεκτα. Ό Νταριέ άνεβάζει τδ γιακιά του μέ τδ 

αδύνατο δάκτυλό του :
—«Κι’ ή προαγωγή σας, κύριε δικαστά;...» ρωτά μέ χαμηλή φωνή.
—«Νά έγκαταλείψω τδ παιδικόν δικαστήριον; Καί αύτδ τδ λέτε προαγωγή;» 

ροοτα μέ πίκρα ό κύριοε Λαμύ.
—«Δέν μπορείτε, δμως, νά καταστρέψετε τήν σταδιοδρομία σας καί νά άερο- 

βατήτε, μόνο καί μόνο έπειδή δέν άποφασίζουν οί «κύριοι άρμόδιοι» νά δημοσιεύσουν 
ένα κανονισμό δικαστών άνηλίκων, πού νά τούς έπιτρέπη νά...».

—«Μιά στιγμή» τδν διακόπτει ό κύριος Λαμύ, στρέφοντας πρδς αύτδν τδ φω
τεινό του πρόσωπο. «Γιά πήτε μου : "Αν είσαστε σεις στη θέση μου τί θά έκάνατε 
άρά γε;...». "Επειτα χωρίς νά περιμένη απάντηση συνεχίζει: «Λοιπόν... βλέπετε 
καλά ότι δέν έ'χω δικαίωμα εκλογής. "Εκαστος όπου έτάχθη εκεί καί μενέτω, λεει 
δ ’Απόστολος Παύλος !...».

Ό δικηγόρος δέν άπαντα... τδν κυττάζει μέ θαυμασμό... Σηκώνεται... Μά, 
καθώς άποχαιρετιώνται, τού σφίγγει τδ χέρι πιδ θερμά, πιδ παρατεταμένα άπδ 
κάθε άλλη φορά... Καί φεύγει άνάλαφρα. Στδ διάδρομο διασταυρώνεται μ’ ένα πο
νηρό επισκέπτη...

’Εκείνος πλησιάζει τήν πόρτα τού δικαστή, τή κτυπα μέ διάκριση καί έρωτά 
ταπεινά :

—«Μπορώ νά μπώ, κύριε Λαμύ; "Ω! Μόνο γιά μιά. στιγμή θά σάς ένοχλήσω !». 
Ό κύριος Λαμύ στρέφει καί βλέποντάς τον τού χαμογελά μέ οίκτο...
Είναι ό κύριος Μαρσέλ Άλμπινός... "Ενα σωστό υποκείμενο... Γνωστό γιά
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τά «δανεικά» πού παίρνει χωρίς νά τά έπιστρέφη ποτέ... 'Όλο έχει κάποια σοβαρή 
αναγκη... Κι’ δλο παρακαλεϊ ταπεινά... Στον άντιθάλαμο πού περίμενε κατάφερε 
κ ι’ άλας νά άποσπάστ^ εκατό φράγκα άπό έδώ καί άπό εκεί... ’Από τον κλητήρα, 
άπό δυο δικηγόρους, άκόμα κ ι’ άπο ένα φύλακα...

Μπαίνει στο γραφείο τού κυρίου Λαμυ κι’ αρχίζει τό συνηθισμένο του τροπάριο :
—« Αχ! κύριε Δικαστά ! Νά ξέρατε τί μου συμβαίνει... ’Έχω μιά πολύ μεγάλη 

στεναχώρια ! ! !».
Ό  κύριος Λαμύ, άπησχολημένος άπ’ τις υποθέσεις πού συζητεΐ, δεν έχει ώρα 

Ύΐά χάσιμο... Καί του πετά ένα ιι.ενάλη viynTnu/imm,™ ’T7\._r__

αμέσως μέ τό πονηρό του βλέμμα ένα και
νούργιο «θύμα»...

Σαν εκλεισε η πόρτα, ο κύριος Ααμυ δίνει στην αδελφή τό φάκελλο πού κρα
τούσε.

Γην ίδια ώρα ο κύριος Πρόστ, πού άδιάκοπα κυττάζει τήν ώρα στο ρολόι 
τού χεριού του, ανοίγει πάνω στο τραπέζι καί προσφέρει στο δικαστή ένα καινούρ
γιο φάκελλο, πού γράφει άπ’ έξω : «ΜΑΡΣΙΑΛ ΚΑΙ ΡΙΓΚΩΡΙ».

Ο κύριος Λαμύ ρίχνει μ’ ένδιαφέρον τό βλέμμα του..
--- ^  1 Μ Λ '  ) 'τ· λ/ r 1  α ι  *ττ- r~\ \ ι λ # ϊ /  · χ\ .  . . _Ύ  . 1

νεται πιο

ι γίνονται, λοιπον, αυτοί οί δυό;» ρωτά μέ τρυφερότητα.
Ο φύλακας εισάγει τά δυό παιδιά : ένα ξανθό μέ γελαστά μάτια πού φαί- 

πιο μεγάλο για τά ρούχα του, γιά τό βλέμμα του, γιά τή φωνή του. Καί ένα 
άλλο μικρό παιδί μέ σκληρό μέτωπο, μέ σαγόνι πού προεξέχει, μέ βλέμμα στεγνό.

““ «Τι γινεσθε, παιδιά μου; Δέν κάθεσθε;» τά κυττάζει μέ πατρική τρυφερό
τητα. Ο Ριγκωρι (ο μεγάλος) τού άνταποδίδει τό χαμόγελό του καί τεντώνει χαρι
τωμένα τά πόδια του, ενω ό μικρός, 6 Μαρσιάλ, κατσουφιάζει, δυσπιστεΐ καί μαζεύει 
τά πόδια του κάτω άπό τήν καρέκλα.

Ό  δικαστής λέει, αναστενάζοντας :
—«Είναι ό σκύλος καί ή γάτα, ό Μαρσιάλ κ ι’ ό Ρ ιγκωρι! Καί τά πάτε καλά;...»
Ό  μεγάλος ενθουσιάζεται, ό μικρός πάντα δυστροπεί κι’ είναι έπιφυλακτικός...
Κι’ οι ερο:>τησεις τού δικαστή άρχίζουν νά πέφτουν σάν ά.γρια βροχή πού θέλει 

νά μουσκέψη ένα σκληρό χο^ράφι.
—«Στο ’ίδιο περίπτερο δέν εισθε στο Σαβινύ;».
—«’Όχι κύριε Λαμύ!».
—«Πιο καλά έτσι! Σέ
—«Τής Σαβοΐας».
—«Κι’ έσύ;».
—«Τής Βουργουνδίας».
—«Είσαι καλά εκεί;».
—« ’Όχι πολύ άσχημα βέβαια, άλλά...».
—«Είναι κλειστό θέλεις νά πής;».
—«Μάλιστα» άπαντα ό Μαρσιάλ μέ σταθερό βλέμμα.
—«Μήν είσαι γκρινιάρης. Στο Φρέν είναι πολύ πιο κλειστά. "Αν ήσουν δυό χρό

νια πιο μεγάλος, Μαρσιάλ, θά ήσουνα εκεί, στο Φρέν... Καί τότε, άλλοίμονο! ! ! 
Δέν θά μπορούσα νά κάνω τίποτε γιά σένα! Τό ξέρεις;».

—«Τό ξέρου !».
—«Έ νω  τώρα, έκεί πού είσαι, σέ δυό χρόνια θά έχης μάθει μιά τέχνη... Μιά 

Τέχνη άληθινή. Γιατί δέν πιστεύω νά θεωρής «τέχνη» αύτή πού έκανες ώς τά τώρα, 
δηλαδή νά κλέβης πράγματα άπό τά μαγαζιά ή λεπτά άπό τό άφεντικό σου; έ;».

—«’Όχι, κύριε Λαμύ ! Αύτή δέν είναι τέχνη ! Τό παραδέχουμαι».
(  Συνεχίζεται)

ποιο περίπτερο είσαι Ριγκωρι;».



ΕΙΔΗΣΕΙΣ S c ΠΑΗΡΟΦΟΡ1ΑΙ

0  ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Την ΙΟην Αύγούστου I960 άνέλαβε καθήκοντα Άοχηγοϋ τής Ελληνικής

Βασιλικής Χωροφυλακής, ό ΰπό του 
Συμβουλίου ’Εθνικής Άμύνης, παμψη- 
φεί εκλεγείς, 'Υποστράτηγος κ. Βαρ- 
δουλάκης Γεώργιος, προαχθείς εις τον 
βαθμόν του ’Αντιστράτηγου. Ούτος μέ
χρι τής εκλογής του ύπηρέτει εις το 
'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών, ώς Γενι
κός Διευθυντής της Βασιλικής Xojpo- 
φυλακής.

'Ο εκλεγείς νέος ’Αρχηγός δια- 
κρίνεται διά την άμεροληψίαν του, την 
ευγένειαν, τό ήθος του καί την απλότητά 
του, έχει δέ αξιόλογου δράσιν ώς αξιω
ματικός τής Χωροφυλακές.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
υποβάλλουν τώ νέω Άρχηγω, θερμά 
συγχαρητήρια καί εύχονται εις αύτόν 
ύγείαν έπ’ άγαθώ του Σώματος Βασι
λικής Χωροφυλακής.

** *
ΑΜΟΙΒΑΐ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών απενεμηθη υλική αμοιβή 
εις τούς: Άρχιφύλακα Νηστικούλην Γεώργιον καί αστυφύλακας: Κανέλλον Γεώργιον 
καί Πρωτοπαπαδάκην ’Εμμανουήλ, διότι άποτελούντες τό πληροομα του υπ’ αρ. 
Α.Π. 310 περιπολικού αυτοκινήτου μετ’ ασυρμάτου καί δοθεντος αυτοΐς σήματος 
απόπειρας άνθρωποκτονίας κατά τού Σακελλαρίου Νικολάου την 20.05 ώραν τής 
14-1-1960 έν τή περιφερεία τού ΙΗ' ’Αστυνομικού Τμήματος ύπό τού Άντωνάκου 
Γεωργίου, δστις έν συνεχεία έπιβιβασθείς τού ύπ’ άριθ. 41.028 Ι.Χ. αύτοκινήτου 
έξηφανίσθη, έπεδόθησαν μετ’ εξαιρετικού ζήλου και φιλοτιμίας εις την ανευρεσιν 
τού αύτοκινήτου καί σύλληψιν τού δράστου, κατορθώσαντες εντός βραχύτατου χρο
νικού διαστήματος νά έντοπίσουν τό ύπό τού δράστου οδηγούμενου αυτοκίνητου καί 
κατόπιν καταδιώξεως νά θέσουν τούτο ύπό τον έλεγχόν των καί νά έπιτύχουν την 
σύλληψιν τού δράστου.

** *
ΕΥΓΕΝΕΙΣ Π ΡΟΣΦΟΡΑΙ

—Έλάβομεν επιστολήν τού Κέντρου Αιμοδοσίας τού Ε.Ε.Σ. Τμήματος Πα- 
τρών διά τής οποίας φέρεται εις γνώσιν ότι ό τακτικός έθελοντής αιμοδότης κ. Δη- 
μήτριος Σταθόπουλος. έξ ’Αθηνών, προσελθών αύθορμήτως εις την ανωτέρω ύπη- 
ρεσίαν τού Ε.Ε.Σ. Ιΐατρών, έχορήγησεν έθελονικώς 50G"■ γραμμάρια αίματος

Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ



είή μνήμην του 'Υγειονομικού—’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' Ίωάννου Χαοαλαμπο- 
πουλου__ύπέρ των ασθενών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πατρών καί τίνος άπορου 
ασθενούς τής αύτής πόλεως.

 ̂  ̂0 περιοδικόν (( Αστυνομικά Χρονικά)) ευρισκεται εις την ευχάριστου θέσιν
νά συγχαρή καί εόχαριστήση καί πάλιν τον κ. Σταθόπουλον διά την άγάπην του προς 
τούς άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τά άλτρουϊστικά του αισθήματα γενικώς.

*ψ %
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Μεγάλη έπιτυχία σημειώνουν κάθε ’βδομάδα τά ραδιοφωνικά προγράμ
ματα τής Εκπομπής τής Αστυνομίας Πολεοιιν, σέ επιμέλεια πάντα Γενικής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.

*—Τό πρόγραμμα τής 30 ’Ιουλίου 1960, έπίκαιρο καί διδακτικό περιλάμ
βανε : καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ θέματα γενικωτέρου κοι
νωνικού ενδιαφέροντος, τις έπικαιρότητες τής έβδομάδος καί ένα τέταρτο μέ τρα
γούδια τού Ελληνικού χωριού, άπό τό συγκρότημα τού Δημήτρη Ζάχου. ’Επίσης 
μετεδοθη και απόσπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας,γραμμένο άπό τό 'Υπα- 
στυνόμο Β' κ. Σπόρο Πηλό.

*—Πανηγυρική, εύχάριστη, μουσική καί ενδιαφέρουσα ή ’Εκπομπή τής 6ης 
Αύγουστου 1960, ήταν άφιερωμένη στή Μεταμόρφωση τού Σωτήρος, μέ χριστια
νικά σκίτσα άπό τήν θρησκευτική ζωή. ’Επίσης, στο δεύτερο μέρος της, περιελάμβανε 
συνθήματα προς πεζούς και οδηγούς για την επιτυχία τών νέων κυκλοφοριακών 
μέτρων. "Ενα ποικίλο Ελληνικό πρόγραμμα έπλαισίωνε τήν ’Εκπομπή, στήν οποία 
έλαβαν μέρος ή Νανά Μούσχουρη, ή Εΰη Μυλοπούλου, ή Τζέννυ Βάνου, 6 Δημή- 
τρης Χόρν καί 6 Παπασιδέρης.

(Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Σπ. Πηλός).
** *

ΈΥΧΛΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονο

μαστικής των εορτής, εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ. κ. Παναγιώτην 
Μπαρδόπουλον καί Παναγιώτην Καραμπούλην.

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

’Αστυφύλακα κ. Δημήτριον Ιίαράμπελαν. ’Ενταύθα.—Τό ποίημά σας : «τό 
παληό σακί» είναι άσφαλώς ενδιαφέρον καί πρωτότυπο σάν ιδέα καί σάν έμπνευσις, 
μά πραγματεύεται ένα άπό τά πιο φιλοσοφημένα ηθογραφικά θέματα καί τό βαθύ 
λυρικό του περιεχόμενο άπαιτεί εξαιρετικά έμπειρη λογοτεχνική ικανότητα καί 
ραφιναρισμένο άρχιτεκτονικο παλμό. Σείς όμως κάνετε άκόμα τά πρώτα δειλά σας 
βήμ,ατα μέσα στήν ποίηση. Γι’ αύτό άκριβώς ήταν φυσικό τό δύσκοίιο έτούτο θέμα 
νά σάς βάλη σέ πολλούς μπελάδες, ιδίως στο μέτρο καί τή διατύπωση, όπου—δυ
στυχώς—τό ποίημά σας παρουσιάζει πολλά κενά, άνομοιοκαταληξίες καί χάσματα. 
Κι’ όλα ετούτα γιατί καταπιαστήκατε μ’ ένα ποίώπλοκο καί σκοτεινό κύκλο ιδεών 
καί εικόνων, ενώ θά μπορούσατε κάλλιστα νά σημειώσετε σημαντική έπιτυχία σ’ 
ένα άλλο πιο άπλο και πιο εύκολο τομέα, καθαρώς περιγραφικό καί άνθρώπινο. "Ας 
πούμε, θά μπορούσατε νά υμνήσετε τή δουλειά σας, ένα καλό άστυφύλακα, ένα υπη
ρεσιακό τετράωρο, μιά άστυνομική έπιτυχία. Γιά δοκιμά.στε. ’Έχετε τις ικανότητες, 
καί τ ’ αποτελέσματα θάναι οπωσδήποτε πιό ικανοποιητικά. Περιμένουμε λοιπόν 
μιά καινούργια σας έργασία. Πάντως σά.ς ευχαριστούμε γιά τήν συνεργασία σας 
καί σάς ευχόμαστε νά φτάσετε γρήγορα εκεί πού έπιθυμείτε.



Κάβε Σάββατο

"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.

Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


