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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ
ΜΕΡΙΜΝΗ

ΕΚΔ Ο ΣΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗΣ

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ

— ΤΜΗΜΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Σ : Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Ο θ . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ I. ΑΓΙΟΣΤΟΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩΣ ΝΕ1ΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ 881-262
Α1
ΣΥΝΔΡΟΜ ΑΙ

ΕΤΟΣ

I
f

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : Έτη σ ία δρσχμαί 72.-Έξάμτινθ5 δραχμαί 36 .-Τιμ ή τεύ χο ς δραχμαί 3.
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : ‘Ε τ η σ ί α
δ ο λ λ ά ρ ι α 3. - ' Ε ξ ά μ η ν ο ?
δολλάρια
1,5.

ΣΤ'.

ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΜΑίΟΥ 1?58

ΤΕΥΧΟΣ 1200*

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1958)
*Τπό χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Αστόν. Δ/ντοϋ Α’
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
- Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΗΣ —

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

189—Συνέχεια τών επιθέσεων τών κομμουνιστών κατά τής Γε
νικής 'Ασφαλείας, κατά την 12ην Δεκεμβρίου 1944.
190—

Μάχες κατά την 13ην Δεκεμβρίου 1944 στη Γενική ’Α 
σφάλεια.

189. Σ υ νέχεια τώ ν έπιθέσεω ν τ ώ ν κομμουνιστώ ν κατά τής Γενικής
’Α σ φ α λεία ς, κατά τήν 12ην Δεκεμβρίου 1944.
Ά π ό τ ά ξημερώματα (ώρα 6 π .μ .) της 12ης Δεκεμβρίου 1944, ημέρας Τρίτης,
έορτής τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος, οί κομμουνισταί έπανέλαβαν την έντονωτάτη έπίθεσί
τους κατά τοϋ κτιρίου της Γενικής ’Ασφαλείας, άπό δλα τα σημεία.
'Η έπίθεσις ήταν συνεχής καί έγίνετο μέ πραγματική λύσσα τών έλασιτών.
’Αλλά καί οί άστυνομικοί της Γενικής ’Ασφαλείας έμειναν σταθεροί στις θέσεις τους
καί ήμύνοντο μέ εύστοχώτατα πυρά.
'Η άπογοήτευσις πού κατέλαβε τούς κομμουνιστάς, γιατί είχαν άποκρουσθή
δλες οί έπιθέσεις καί άπέτυχαν στα σχέδιά τους, καθώς καί ή άδυναμία τους νά
πλησιάσουν προς τό κτίριο τής ’Ασφαλείας, ξέσπασε σε άνατινάξεις οικημάτων, τά
όποια έφαντάζοντο δτι τούς έμπόδιζαν νά πλήξουν μέ τά πολυβόλα καί μέ τούς
δλμους τη Γενική ’Ασφάλεια. "Ετσι κατά την ήμέρα αύτή άκούγονταν στις γύρω
συνοικίες συνεχείς έκρήξεις. Τό ένα μετά τό άλλο, σπίτια πού έστεγάζοντο πολυά
ριθμες οικογένειες, σπίτια πού άποτελοϋσαν τό προϊόν τών κόπων καί τών άγώνων
ολόκληρης ζωής τιμίων βιοπαλαιστών, σπίτια τών οποίων οί ΐδιοκτήται καί οί ένοικοι
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‘Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

δεν είχαν καμμίά σχέσι’ μέ τον εμφύλιο πόλεμο, κατέρρεον σέ ερείπια κάτω άπ’ τη
μανία των «ντιναμιτέρος» τού κομμουνιστικού κόμματος.
Μια έλαχίστη ,πρόφασις άρκούσε γιά νά άνατιναχθή ένα σπίτι. Π.χ. κάποιος
δεινός σκοπευτής τού. Ε.Λ .Α .Σ. ειδοποιούσε τούς δυναμιστάς ότι τό σπίτι της πλη
σίον γωνίας τον εμπόδιζε νά σκοπεύση μέ επιτυχία τη Γενική ’Ασφάλεια. ’Αμέσως
άπεφασίζετο. ή άνατίναξις καί οικογένειες, ολόκληρες έξηναγκάζοντο μέ τήν άπειλή
περιστρόφων νά βγούνε αμέσως στο δρόμο μέ μιά κουβέρτα ώς μοναδικό άγαθό,
κάποτε δέ ούτε καί μέ τή μιά αύτή κουβέρτα, άλλά μέ τις πυτζάμες μόνον, καί υ
στέρα τό σπίτι έγίνετο ερείπια υπό τις ιαχές καί τούς άλλαλαγμούς των πρωταθλη
τών αυτού τού έγκλήματος.
’Άλλωστε, κάθε άνατίναξις έπέτρεπε στους περίφημους «έλεύθερους σκοπευ
τές» τού Ε.Λ.Α.Σ., στους βαρυποινίτες τού κοινού Ποινικού Νόμου, πού βγήκαν άπό
τις φυλακές γιά νά τον ένισχύσουν, νά ληστεύουν προηγουμένως τά σπίτια καί νά
φορτώνουν ολόκληρα -καρότσάκι* μέ παντός είδους έπιπλα, είδη ρουχισμού καί
άλλα είδη. ’Έ τσ ι Ιδημιουργήθησαν τά άπέραντα έρείπια, πού άκόμη ύστερα άπό 14
ολόκληρα χρόνια υπάρχουν στους δρόμους Στουρνάρα, Σολωμοΰ καί σ’ όλη τή συ
νοικία αύτή.
( .. ·.
’Αλλά ταυτόχρονα μέ τήν έπίθεσι κατά "τής Γενικής ’Ασφαλείας έγένετο έπίθεσις καί κατά, τού Μηχανοκινήτου Τμήματος τ ή ς ’Αστυνομίας, πού ήταν εγκατε
στημένο στήν όδό Πατησίων, απέναντι άπό τό κτίριο τής ’Ανώτατης ’Εμπορικής
Σχολής.
Τό Μηχανοκίνητο πολεμούσε μέ ήρωϊσμό άφάνταστο καί τό ήθικ.ό των άνδρών του, των περίφημων «Μπουραντάδων», ήταν άκμαιότατο.
"Οταν μάλιστα γιά μιά στιγμή πέρασαν δυο ’Αγγλικά τάνκς άπό τήν όδό
Πατησίων καί οί κομμουνισταί νόμισαν ότι θά τούς έπιτεθοΰν, οί άστυνομικοί
τού Μηχανοκινήτου Τμήματος έκαμαν έξόρμησι, περικύκλωσαν τό κτίριο τής
Ά νω τάτης ’Εμπορικής Σχολής καί συνέλαβαν 54 κομμουνιστάς, πού είχαν έκεί
όχυρωθή. Τούς άφώπλισαν καί τούς φρουρούσαν γιά νά τούς παραδώσουν στις
άρμόδιες αρχές.
Τότε άκριβώς, ό 'Υποδιοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας κ. Γεώργιος Λίναρης
μέ μιά ομάδα άστυνομικών, έσπευσε προς τό Μηχανοκίνητο Τμήμα καί έβοήθησε
γιά τή μεταφορά των αιχμαλώτων κομμουνιστών στή Γενική ’Ασφάλεια, άπ’ όπου
τούς παρέλαβαν οί Ά γ γ λ ο ι καί τούς περιώρισαν σέ στρατόπεδο στο Γουδί.
Ή μάχη τής ήμέρας αυτής έληξε στις 4 μ .μ ., μέ άπολογισμό είς θύματα τά
έξης:
α) Έτραυματίσθη ό άστυφύλαξ Κωνσταντόπουλος ’Αθανάσιος μέ τραύμα
διαμπερές τού δεξιού βραχίονος καί μετεφέρθη στο Νοσοκομείο «Εύαγγελισμός».
Σημειωτέον ότι ό άστυφύλαξ αύτός έτραυματίσθη γιά δεύτερη φορά, β) Έ τραυμα
τίσθη ό 'Τπαρχιφύλαξ Κομνηνός ’Αθανάσιος μέ διαμπερή τραύματα καί τών δύο
γονάτων. 'Ο 'Τπαρχιφύλαξ αύτός μετείχε τής περιπολίας τού κ. Γεωργίου Λίναρη
καί έτραυματίσθη κατά τήν έξόρμησι προς τό . Μηχανοκίνητο Τμήμα. Μετεφέρθη
κι’ αύτός στο Νοσοκομεΐον «Εύαγγελισμός».
'Η νύχτα πέρασε ήρεμη, άλλά μέ άγρυπνο φρούρησι τής Γενικής ’Ασφαλείας.
1 9 0 . Μ άχες κατά τήν 13ην Δεκεμβρίου 1944 στή Γενική ’Α σ φ ά λεια .
Τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου 1944, οί κομμουνιστάί άρχισαν άπό τά ξημε
ρώματα πυρά παρενοχλητικά. Οί πράκτορες όμως τής Γενικής ’Ασφαλείας μετέδωσαν
πληροφορίες, ότι μεγάλες δυνάμεις έλασιτών συγκεντρώνονται άπ’ όλα τά σημεία
γύρω άπό τά κτίριά της. ΤΗταν φανερό οτι προπαρεσκευάζοντο γιά μεγάλη έπίθεσι.
Γιά νά γίνη έξακρίβωσις τών πληροφοριών, άνετέθη στον Ύπαστυνόμο τότε

Ό

κόκκινος Δεκέμβρης
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(νϋν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν) κ. ’Αθανάσιον Τασιόπουλον, νά παραλάβη μια
ομάδα άστυνομικών καί ν’ άνιχνεύση τον χώρο τοϋ Πολυτεχνείου καί των γύρω
δρόμων. Κατά τήν άνίχνευσι αύτή οί κομμουνισταί έπετέθησαν κατά των άστυνο
μικών μέ όλμους καί έτράυματίσθη ό επί κεφαλής τής περιπόλου 'Υπαστυνόμος κ.
Τασιόπουλος Ά θ .,ά π ό θραύσματα όλμου, στον άριστερό μηρό καί τήν πτέρνα, καθώς
καί στήν κροταφική χώρα ελαφρώς. Μετεφέρθη αμέσως στο Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός» όπου καί ένοσηλεύθη.
'Η άνίχνευσις όμως αύτή έπεβεβαίωσε τις πληροφορίες περί προετοιμαζομένης μεγάλης έπιθέσεως κατά τής ’Ασφαλείας καί έτσι οί άστυνομικοί ένίσχυσαν τή
φρούρησι καί άνέμενον έτοιμοι γιά τήν άπόκρ.ουσι κάθε αιφνιδιασμού.
’Ενώ όμως οί αψιμαχίες τών άνδρών τής ’Ασφαλείας μέ τούς κομμουνιστάς
συνεχίζοντο, έγένετο μεγάλη πίεσις, όλη τήν ήμέρα, στο Μηχανοκίνητο Τμήμα τής
’Αστυνομίας^ ,οί άνδρες τοϋ οποίου ήμύνοντο μέ σθένος καί ηρωισμό.
Κατά τήν 16ην όμως ώρα, διετάχθη άπό τα ’Αρχηγείο τών "Αγγλων νά έγκαταλειφθοΰν τά οικήματα τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος, πού εύρίσκοντο στήν όδό
Πατησίων άριθ. 91 καί 93.
'Ο σύνδεσμος τής Στρατιωτικής Διοικήσεως πού είχεν έγκατασταθή στή
Γενική ’Ασφάλεια, Ταγματάρχης κ. Δημήτριος Χατζηλίας, είχε τή γνώμη οτι θά
έπρεπε νά ένισχυθή τό Μηχανοκίνητο Τμήμα καί νά παραμείνη στή θέσι του.
Γι’ αύτό άνέφερε άμέσως τηλεφωνικώς στό σύνδεσμο τοϋ ’Επιτελείου μέ τό ’Αρχη
γείου τής ’Αστυνομίας, Ταγματάρχη κ. Παπαρόδου, νά σταλή αν ήταν δυνατόν ένίσχυσι, ώστε νά μήν άποχωρήση τό Μηχανοκίνητο Τμήμα. Παρά ταΰτα διετάχθη ή
άποχώρησις κκί έστάλησαν τις εσπερινές ώρες ’Αγγλικά τάνκς, τά όποια έκάλυψαν
τήν άποχώρησι. 'Η κάλυψις τής άποχωρήσεως αύτής έγινε παράλληλα καί άπό τή
Γενική ’Ασφάλεια.
Οί άστυνομικοί τοϋ Μηχανοκινήτου έφθασαν στή Γ ενική’Ασφάλεια καί άπό
εκεί πήγαν στό Αστυνομικό Κατάστημα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.
Μετά τήν άποχώρησι τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος οί κομμουνισταί έβελτίω,σαν τις θέσεις, των καί έσχημάτισαν .πλήρη κλοιό άπό τήν βορεινή πλευρά τοϋ κτι
ρίου τής Γενικής ’Ασφαλείας.
Παρά ταΰτα οί μαχηταί άστυνομικοί είχαν άμείωτο τό ήθικό τους καί ώχυρωμένοι καλά στό μέγαρό τους, ήσαν έτοιμοι ν’ αποκρούσουν κάθε έπίθεσι όσοδήποτε
σοβαρή κι’ αν ήταν. Έ ν τώ μεταξύ οί κομμουνισταί μέ τά χωνιά ούρλιαζαν κυριο
λεκτικούς, άπειλοΰντες τούς, άστυνομικούς.
Οί αψιμαχίες τής ήμέρας αύτής έληξαν στις 5.30'.
Ή νύχτα τής 13ης προς τήν 14ην Δεκεμβρίου 1944 πέρασε σχεδόν ήσυχα καί
μόνον οί εκρήξεις άπό τις άνατινάξεις πού έγίνοντο. σέ διάφορα κτίρια άκούγονταν.
(Συνεχίζεται)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ

ΓΙΟΡΤΗ

’Από τό βιβλίο «*Η χώρα μέ τΙς γαλανές λίμνες», τοΰ
Λογοτέχνου, ‘Υπουργού ΙΙροεδρείχς τής Κυβερνήσεως, Πρυτάνεως τής Παντείου Σχολής καί Συμβούλου τής Έ π ικρατείας κ. Μ Ι Χ Α Η Λ Σ Τ Α Σ I N Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ή εθνική γιορτή των Ελβετών πανηγυρίζεται τήν Ιην Αύγούστου. Είναι ή έπέτειος τής καθιερώσεως τοΰ ‘Ομοσπονδιακού
Συντάγματος. Καί το γεγονός αύτό συνδυάζεται μέ τήν στερέωση τής
εθνικής άνεξαρτησίας, γιατί τό Σύνταγμα αυτό στεφάνωσε τελικά
τούς άγώνες καί τίς προσπάθειες για έναν πραγματικά έλεύθερο εθνι
κό βίο. Καί δημιούργησε τό Σύνταγμα αύτό τήν έννοια τής πατρίδας,
πού προέκυψε άπό τήν πίστη καί τήν οριστική ένωση γύρω στά κοινά πεπρωμένα.
Στήν πλατεία τής 'Ομοσπονδίας, στή Βέρνη, όπου δεσπόζει τό σοβαρό καί
αρχαϊκό μέγαρο τής ‘Ομοσπονδίας, έδρα τοΰ βουλευτηρίου καί τοΰ ομοσπονδιακού
κυβερνητικού συμβουλίου, θά γιορτάζοταν τό άπόγευμα ή έθνική γιορτή. Ψιλή καί
περαστική βροχή, άπ’ αύτές, πού είναι συνηθισμένες καί καθημερινές σχεδόν όλο
τό καλοκαίρι καί μοιάζουν μέ τίς δικές μας άνοιξιάτικες μπόρες, είχε δροσίσει
καί φρεσκάρει όλο τό ευρύχωρο τετράγωνο τής πλατείας.
Ά π ό τό πρωί είχε μοιραστεί τό έπίσημο πρόγραμμα τής γιορτής, ένα ωραίο
τετρασέλιδο φύλλο, μέ τά έθνικά χρώματα, τυπωμένο μέ φροντίδα τής ειδικής
επιτροπής τοΰ έορτασμοϋ. Ένόμισα ότι αύτό θά ήταν έορτασμός τής πρωτεύουσας,
άπό τίς κεντρικές ‘Ομοσπονδιακές ’Αρχές. ’Αλλά μοϋ είπαν ότι θά ήταν ό τοπικός
έορτασμός άπό τό καντόνιο τής Βέρνης. Κάθε καντόνιο γιορτάζει τήν έθνική έπέτειο
άνεξάρτητα, μέ τό δικό του τρόπο καί μέ τό δικό του πρόγραμμα. Δέν υπάρχει
διάκριση άνάμεσα στις άλλες πόλεις καί στή Βέρνη, πού είναι ή έδρα των ‘Ομοσπον
διακών ’Αρχών.
Φυσικά, εμείς περιμέναμε πρώτ’ άπ’ όλα, παράταξη καί στρατό, σύμφωνα
μέ τήν σταθερή παράδοση στά κράτη τής Εύρώπης. Μά έδώ ή άτμόσφαιρα είναι
άπ’ άκρη σ’ άκρη ειρηνική, ό τόνος ήρεμος κι’ ή γιορτή τούτη είναι άληθινή γιορ
τή τοΰ πνεύματος καί τής ψυχής. ‘Η δύναμη κι’ ό πόλεμος δέν
έχει κανένα μέρος στο ύφος καί στο χαρακτήρα αύτοΰ τοΰ εορ
τασμού. ‘Ο κόσμος, άντρες καί γυναίκες, είχαν μαζευτεί τό
άπόγεμμα στο τετράγωνο τής πλατείας, πού τό κρατούσαν
χωρίς κόπο, έδώ κι’ έκεϊ, άραιοί άστυφύλακες. Γέροι κάτα
σπροι καί ώριμοι άντρες καί δροσερά τριανταφυλλένια κορί
τσια, μά καί ζωηρά κι’ άνυπόμονα παιδάκια, σχημάτιζαν γιά
τή γιορτή αύτή ένα πλαίσιο ποικιλόχρωμο καί χαρούμενο, όπου
ή γιορτή τής πατρίδας θά γιορτάζονταν, χωρίς τή βλοσυρότητα καί τή σκιά τοΰ
πολέμου, σά χαρά πραγματική, σά χαρά τής ψυχής τοΰ άνθρώπου.
Κι’ όμως, στις 4 άκριβώς, έπεσε άξαφνα τό πρώτο κανόνι. 'Ύστερα άπό λίγο,
ένα δεύτερο. 'Ύστερα τρίτο... Μετρήσαμε είκοσιπέντε κανονιές. Μά δέν ήταν κανο
νιές πολεμικές. Δέν ήθελαν νά θυμήσουν τήν πολεμική δύναμη καί τά όπλα. "Ηταν,
όπως έγραφε τό πρόγραμμα, ό χαιρετισμός τής Βέρνης προς τά 25 καντόνια τής
‘Ομοσπονδίας. "Ετσι, έδώ κι’ οί κανονιές άκόμα είχαν ένα άγαθό ύφος. ΤΗταν ένα
φιλικό μήνυμα, ένας ζεστός χαιρετισμός προς τ ’ άδέλφια, πού γιόρταζαν τήν ίδια
ώρα.
Κι’ άληθηιά, τά καντόνια όλα άντιπροσωπεύονταν έδώ καί γέμιζαν τήν πλα
τεία μέ τήν παρουσία τους. Ψηλά, άπάνω άπό τή μετώπη τοΰ Κυβερνείου, κυ-
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μάτιζε ή ομοσπονδιακή σημαία, τό γνωστό κόκκινο τετράγωνο μέ τον άσπρο
σταυρό. Πιο κάτω, ήταν στή σειρά εΐκοσιπέντε διαφορετικές σημαίες των 25 καντονίων. Ποικιλόχρωμες καί χαρούμενες, κάθε μιά μέ τά συμπαθητικά σύμβολά της:
ή Γενεύη μέ τό χρυσό κλειδί, ή Βέρνη μέ τήν άρκούδα, ή Νεσατέλ μέ τον άετό,
ή Βασιλεία μέ τό παράξενο κεράς, κι’ή κάθε μιά μέ τά δικά της χρώματα
καί τίς παραστάσεις, πού θύμιζαν τοπικές παραδόσεις, έθιμα καί μακρυνούς θρύλους, είχαν μαζευτεί τώρα έδώ, στον κοινό αυτό χώρο, νά
τον γεμίσουν μέ τήν εγκάρδια καί άδελφική παρουσία τους.
Κάτω άπό τήν πρόσοψη του Κυβερνείου, μιά μακρυά σειρά άπό
παράξενους σημαιοφόρους, πού κρατούσαν άλλες σημαίες, πάλι, ποικι
λόχρωμες κι’ αύτές κι’ ιδιότροπες, καί σχημάτιζαν ένα καταπληκτικό
μωσαϊκό. Μά κι’ ό κάθε σημαιοφόρος φορούσε διαφορετική, χρω
ματιστή στολή, άλλος μαύρη, άλλος χτυπητή, άλλος πολύχρωμη, κεν
τητή. Οί στολές αύτές θύμιζαν παληούς ιστορικούς καιρούς, λίγο μεσαίωνα, λίγη φεουδαλική εποχή. Φυσικά, ρώτησα μέ περιέργεια, ποιοι
ήταν αύτοί οί σημαιοφόροι. Μού είπαν λοιπόν ότι ήταν οί άντιπρόσωποι των συντεχνιών, μέ τίς σημαίες τους. Οί παληές αύτές συντεχνίες,
πού διατηρούν τά ιστορικά τους εμβλήματα, άπό τήν έποχή πού έπαι
ξαν πρωταρχικό ρόλο στήν κοινωνική καί τήν οικονομική ζωή της
Εύρώπης, εξακολουθούν νά έχουν έδώ κύρος καί σημασία, γιατί έδώ
δέν ήρθε ή δράση τού ισχυρού κράτους νά σβύση κάθε δράση καί κάθε
δύναμή τους. 'Η διατήρηση της τοπικής αύτονομίας στά καντόνια, ά
φησε καί τή δύναμη τών συντεχνιών νά έπιζήση. Κι’ έτσι έπερναν
τώρα τό μέρος τους στήν εθνική γιορτή, οχι μόνο σάν ιστορικός διά
κοσμος, άλλά καί σάν ζωντανό άκόμα κοινωνικό στοιχείο, πού συνεχίζεται μέ τή
σωματειακή δράση. 'Ωστόσο δοκίμασα ζωηρή έκπληξη όταν είδα καί δυο τρεις
σημαιοφόρους μέ στρατιωτική στολή καί κράνος. Μού είπαν ότι ήταν άντιπροσωποι τής συντεχνίας τών άξιωματικών τού στρατού. ’Ιδιαίτεροι σημαιοφόροι για
τό πεζικό, γιά τό πυροβολικό, γιά τό ιππικό... Χαριτωμένα καί μακάρια ήθη...
*
* *
Οί κανονιές σταμάτησαν. Τώρα είδαμε κάποια κίνηση άνάμεσα στους μούσικούς. Στήν πλατεία έχουν παραταχθεί τέσσαρες μουσικές. Ή μπάντα τού δήμου,
ή μουσική τού ιππικού, ή φιλαρμονική κάποιου συλλόγου καί, αν κατάλαβα καλα,
ή μουσική τών ταχυδρομείων. Τό τεράστιο αύτό μουσικό συγκρότημα άρχισε τώρα
νά παίζη ένα σοβαρό κομμάτι τού Μπετόβεν. «Τιμή στο Θεό». 'Η πλατεία γέμισε
άπό τούς έπιβλητικούς, σοβαρούς κι’ υμνητικούς αύτούς ήχους, κι’ ή πάνδημη αύτή
υμνωδία έμπαινε βαθειά στήν ψυχή καί τήν άνέβαζε ψηλά. Τό πνεύμα τού γίγαντα
τής μουσικής έκυριάρχησε κάμποσην ώρα έδώ κι’ έφερε τήν κατάνυξη στήν ψυχή
όλων, όσοι ήταν παρόντες, είτε ντόπιοι είτε ξένοι. Γιατί ή μουσική αύτή είχε μιά καί
μοναδική καί παγκόσμια πατρίδα, τήν άνθρώπινη καρδιά καί τον αιώνιο πόθο της.
"Οταν οί τελευταίες νότες φτερούγισαν κι’ έφυγαν μακρυά, ή προσοχή στρά
φηκε στις ομάδες τών χωρικών τραγουδιστών. Μιά άνδρική χορωδία καί μιά γυ
ναικεία στόλιζαν τό χώρο μέ τήν παρουσία τους, γιατί άληθινά ήταν στολίδι αύτό
τό σύνολο τών κουστουμιών μέ τά μαύρα βελουδένια πανταλόνια καί γιλέκα, μέ
τά χρυσά κεντήματα, μέ τίς ζωγραφιστές φούστες, μέ τά κεντητά πουκαμισάκια
καρφωμένα μέ τίς άσημένιες πόρπες καί προπάντων μέ τά ώραΐα κολλαριστά
ασπρα καλύμματα, πού στεφάνωναν άχτινωτά τά γλυκά πρόσωπα τών κοριτσιών.
Οί νέοι ήταν όλοι ψημένοι καί γεροί κι’ οί νέες είχαν όλες τό ρόδινο χρώμα τού
φρέσκου τριαναταφύλλου καί στά μάτια, τό βαθύ γαλάζιο χρώμα άπό τίς λίμνες τής
χώρας τους.

,
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Τά λαϊκά τραγούδια πού είπαν, μέ τις παιγνιδιάρικες τυρολέζικες νότες, πού
εναλλάσσονταν μέ τό νοσταλγικό βουκολικό τόνο, μας έφεραν κοντά" στις χιονισμέ
νες κορυφές τής πατρίδας τους, τούς άντίλαλους των ’Άλπεων, στη μυστική ψυχή
τοΰ σοβαρού αυτού τοπίου, όπου ή άνήσυχη σκιά τού βουνού σμίγει μέ τής λίμνης
τη χαρούμενη1και ξενιαστη ψυχή. Τα δρο
σερά αυτά άλπικά τραγούδια, τραγουδήμένα από τά όμορφα νειάτα, γέμιζαν τό
χώρο τούτο άπό βουνό, άπό έλατο, άπό
χιόνι, μά κι’ άπό πράσινη χλόη καί πο
ταμάκι κι’ άκρολιμνϊά. Εύλογία Θεού ά
πλωναν στήν ψυχή μας επί μία σχεδόν
ώρα. Κ ί’ όλοι έλέγαμε, νά μήν τελείω
ναν ποτέ.
Κάποτε όμως τελείωσαν. Καί τότε
άνέβηκε στο ψηλό υπαίθριο βήμα, στημένο
μπροστά στο Κυβερνείο, ένας άπό τούς
συμβούλους τοΰ καντονιού, νά μιλήση. ό θέμα του ήταν, μιά προσφώνηση προς
τούς νέους καί τις νέες, πού τήν ήμέ : εκείνη ένηλικιώνονταν κι’ επερναν τό δί-

Ό πύργος τοΟ Σπίεζ, στήν όρεινή περιοχή τοΰ Καντονιού τής Βέρνης.

πλωμα τού πολίτου. 'Ή ταν μιά σοβαρή καί εμπνευσμένη- παραίνεση, νά νιώσουν οί
νέοι πολίτες, κι’ οί νέες πολίτιδες, τόν άληθινό προορισμό τους, τά καθήκοντά τους
στήν κοινωνία καί στήν πατρίδα, νά γίνουν άνθρωποι άξιοι τ ή ς ' έποχής τους.
"Υστερα, ένας λεπτός καί ζωηρός νέος άνέβηκε στο βήμα ν’ άπαντήση άπό
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μέρους της νεολαίας. 'Η άπάντησή του ήταν ζωηρή καί μεστή, γεμάτη άπό ώραΐο
νεανικό ένθουσιασμό, άλλά καί άξιοσημείωτη σοβαρότητα. ΤΗταν φανερό ότιόνέος
αυτός άντιπροσώπευε μιά νεολαία ήρεμη καί σοβαρή, γεμάτη άπό την παράδοση
τοϋ πολιτισμού καί της ειρήνης, μά πού στην ψυχή της φτερούγιζε μα
ζί μέ τή χαρά για τήν θριαμβευτική αυτή είσοδο στή ζωή, κι’ ή δη
μιουργική άνησυχία για τό μέλλον.
Οί σοβαροί καί παλλόμενοι λόγοι τής παληάς καί της νέας
γενεάς διασταυρώθηκαν μέ μιαν απλότητα, πού θύζιμε άνάλογες
σκηνές στήν αρχαία Σπάρτ/). 'Ένας δωρικός ρυθμός κυριαρχούσε στο
χώρο αυτό, πού τον έστεφάνωναν άπό μακρυά, οί χιονισμένες κορυ
φές των μακρυνών ’Άλπεων.
'Ύστερα οί νέοι κι’ οί νέες πέρασαν μέ τή σειρά καί πήραν τό
«διπλω μάτου πολίτου». Έ ζήτησα κι’ είδα αυτή τήν. ωραία περγαμηνή. Μέ τό
έθνικό έμβλημα άπό πάνω, ή πόλη της Βέρνης δήλωνε ότι ό τάδε νέος (ή ή τάδε
νέα), θεωρείται ενήλικος καί γίνεται δεκτός ώς πολίτης τοϋ καντονιού, μέ όλα τά
νόμιμα δικαιώματα καί καλείται νά έκπληρώση τίμια κι’ εύσυνείδητα τά καθήκοντά του ώς πολίτου καί ώς άνθρώπου.
Δέν ξέρω αν σέ κανένα άλλο μέρος τού κόσμου είναι καθιεροιμένη μιά άνάλογη
συμβολική γιορτή. ''Ομως κατάλαβα εκείνη τήν ώρα ότι έχει μεγάλη ψυχολογική
σημασία γιά τούς νέους. Σέ μιά στιγμή τής ζωής, όπου ή νεανική, ψυχή είναι έξαιρετικά λεπτή κι’ ευαίσθητη στήν έννοια τοϋ καθήκοντος, ή συμβολική αύτή είσοδος
τού νέου στήν ζωή τής πολιτείας έ'ρχεται νά τονίση όμορφα κι’ επίκαιρα ένα σοβαρό
γεγονός στή ζωή του καί νά τον κάμη νά αΐσθανθή καί νά έξετάση βαθειά τή σημασία,
τής μεταβολής αύτής καί τό περιεχόμενο των νέων του υποχρεώσεων.
Είδα τούς νέους νά κρατούν μέ χαρά κι’ αξιοπρεπή ύπερηφάνεια τήν περγαμη
νή τους. Τά κορίτσια όμως, πού γιά τό έπίσημο τής ήμέρας είχαν βάλει τις τοπικές
ενδυμασίες τους, φρέσκες, άσπρες καί χρυσοκέντητες, έδειχναν μέ παιδιάτικη άφέλεια τά συναισθήματά τους. Τά γαλανά τους μάτια καί τά χρυσά τους μαλλιά άχτινοβολοΰσαν άπό άπερίγραπτη χαρά, κι’ ή χαρά αύτή ήταν κοινή σέ όλες, είτε ήταν
φοιτήτριες, είτε νοικοκυροποΰλες τής πόλης, είτε χωρικές άπό τά περίχωρα. Και
τά χρυσά κεντήματα κι’ οί άσημένιες σκαλιστές πόρπες στο βελουδένιο σκορσάζο
τους άχτινοβολοΰσαν κι’ αυτές, θάλεγε κανείς, άπό χαρά, μαζί μέ τά καθάρια αυτά
παιδιάτικα μάτια. Πόσο πρόθυμα μάς έδιναν πληροφορίες γιά το
περιεχόμενο τού χαρτιού, γιά τή σημασία του, γιά τή χαρά πού τους
έδινε. Κι’ όταν μερικοί άπό τή συντροφιά μας, θέλησαν νά τις φωτο
γραφήσουν, στάθηκαν πρόθυμα, κρατώντας στο χέρι άνοιχτό το
δίπλωμά τους. Καί σκέπτομαι τήν καινούργια χαρά τους, όταν,
υστέρα άπό μήνες, θά έλαβαν τις φωτογραφίες αύτές άπό τους πε
ραστικούς αυτούς επισκέπτες.
*
* *
Μιά σάλπιγγα σαλπίζει τώρα προσοχή. Σταματάει ή κίνηση κι’ οί ομι
λίες. Ή έθνική γιορτή τώρα θά τελειώση. Οί τέσσαρες φιλαρμονικές κι’ οί
δύο χορωδίες έτοιμάζονται, καί σέ λίγο όλος ό χώρος γεμίζει πάλι άπό τους
σοβαρούς ύμνωδικούς ήχους τών οργάνων καί τών νεανικών φωνών. Μουσι
κές καί χορωδίες ψέλνουν μαζί έναν πατριωτικό ύμνο τού Μπάουμγκάρτνερ,
«Στήν πατρίδα μου». Ό τόνος του είναι βαρύς, υψηλός, σοβαρός, μά έχει συ
χνά πολλή τρυφερότητα. Στο τυπωμένο πρόγραμμα έχει καί τούς γερμανικούς
του στίχους:
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Ώ πατρίδα μου, ώ πατρική μου χώρα, πόσο βαθειά, πόσο θερμά σ’ ά γα π ώ !
'Ωραιότατο ρόδο, κι’ αν δλα μαραθούν καί σβύσουν,
όμως έσύ ευωδιάζεις στην έρημή μου άκρογιαλιά.
"Ω πατρίδα μου, ώ γη των πατέρων μου, πόσο βαθειά, πόσο θερμά σ’ ά γα πώ !
'Ωραιότατα ρόδο, κι’ άν δλα μαραθούν καί σβύσουν,
δμως έσύ ευωδιάζεις στην ερημή μου άκρογιαλιά.
Πατρίδα μου, Ε λβ ετία μου, πατρική μου γ η !
*
Καθώς φτωχός, μά ξένιαστος, ξένες χώρες περνούσα, τη
βασιλική λάμψη τών βουνών σου άντίκρυζα κι’ ήμουν περή
φανος γιά σένα. "Οσο ήμουν μακρυά σου, ώ πατρίδα μου,
πόσο βαθειά σέ ποθούσα! Καί γνώρισα πάλι τη χαρά, καθώς
είδα τον χρυσό σου τον ήλιο. 'Ωραιότατο ρόδο, πατρίδα μου
πατρική μου, χώ ρα !
*
"Ω Ε λβ ετία μου, σύ’σαι δλη ή ζωή μου κι’ ή χαρά μου!
"Οταν ή σκληρή ώρα θε νάρθη, δταν δέ θά μπορώ πιά νά
δουλεύω γιά σένα, μή μοϋ άρνηθής έναν ήσυχο τάφο. Καί
δέομαι πάντα στο Θεό καί Κύριό μου, νά λάμπη πάντα τό
χρυσό του άστρο, πάνω στήν έπίγεια πατρίδα μου—πάνω
στήν Ε λβετία, τήν γη τών πατέρων μου.
Είν’ ένα άληθινό ποίημα πίστης, τρυφερότητας καί άγάπης.
Είχε άρχίσει τό σουρούπωμα, δταν ή κατανυχτική αύτή προσευχή προς τήν
πατρίδα τελείωσε.
*
*

*

Π ιό άργά, τό βράδυ, οί μεγάλες τοξωτές γέφυρες τοϋ "Ααρ, τοϋ μεγάλου
ποταμού της Βέρνης, ήταν λαμπρά φωταγωγημένες. Κι’ άπό κεϊ πάνω πέρασε
ή «λαμπαδηφορία τών παιδιών». Τά φαναράκια τά κρατούσαν μόνον παιδιά, άκόμα
καί πολύ μικρά, πού τά συνόδευαν γονείς. ΤΗταν ή γιορτή τών παιδιών. Είδα άκόμη
καί καροτσάκια μέ νήπια, μέ τά φαναράκια κρεμασμένα άπ’ έξω, νά μετέχουν στή
λαμπαδηφορία. "Ολα άπλα καί χαρούμενα.
Μ. Σ ΤΑΣ ΙΝ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ΝΕΥΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ
Ύ πδ τοΰ έκτ. Καθηγητοϋ τής Νεορολογίας
------------------------------ καί Ψυχιατρικής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
κ. ΚΩΝΣΤ. Δ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

,
(Συνέχεια έκτου προη
γουμένου καί τέλος)

' Η Θεραπεία της άγωνίας είναι ή κατάργησις των αίτιων αυτής. 'Ως είναι
προφανές τοϋτο είναι άδύνατον. ’Αταραξία καί ήσυχιότης ψυχής (το στωϊκόν τοϋτο
παράγγελμα) δύνανται να άντιταχθοϋν έναντι τής άγωνίας, ώς καί προς πολλά άλλα
τής ζωής.
Αί συνήθεις άλλαι θεραπεϊαι τής άγωνίας (διά τής παρηγοριάς, τής λογικής,
τής προσωρινής συγκαλύψεως διά μέθης, διά τής άποσπάσεως τής προσοχής, διά των
κοινωνικών άσφαλίσεων τής ζωής έναντι τυχαίων γεγονότων (δυστυχήματος, νόσου),
δεν είναι έπαρκή μέσα καταπολεμήσεως τής άγωνίας.
Πέραν όλων αυτών τήν συνήθων μέσων προφυλάξεως καί καταπολεμήσεως
τής άγωνίας, μέσον πραγματικής προστασίας καί άπαλλαγής τοΰ άνθρώπου άπό την
αγωνίαν είναι ό θρησκευτικός δεσμός καί το θρησκευτικόν βίωμα. Δεν υπάρχει έπί
τής γής τόπος, άντικείμενον ή άνθρωπος όπου θά ήδύνατό τις νά έναποθέση έν άσφαλεία καί άνευ άγχους τον εαυτόν του. 'Η μόνη δυνατή άσφαλής καί κεκαθαρμένη
άγχους έναπόθεσις είναι ή έναπόθεσις είς τον Θεόν.
'Ω ς ομαδικόν παράγοντα ΐσχύοντα διά τούς είς τάς πόλεις κατοικοΰντας, πρέπει
νά προσθέσωμεν έπίσης τούς εντόνους καί συχνούς ερεθισμούς τών αισθητηρίων τής
όράσεως καί άκοής, τής όράσεως μέν τούς έρεθισμούς λόγω τών έκτυφλωτικών
διαφημιστικών έπιγραφών καί έν γένει τών Ισχυρών φωτισμών, τής άκοής δέ λόγου
τών οξέων θορύβων. Τά έρεθίσματα ταϋτα τραυματίζουν έπίσης τό νευρικόν σύστημα.
Δυσμενείς κλιματολογικοί όροι, π.χ. οι κλιματολογικοί όροι τών τροπικών
κλιμάτων, άποτελοϋν έπίσης παράγοντας δυσμενούς έπιδράσεως έπί τού νευρικού
συστήματος. Ταύτα περί τών ομαδικών παραγόντων.
Οί άτομικοί παράγοντες έχουν ώς άκολούθως.
’Έχομεν έν πρώτοις τον ύπέρμετρον μόχθον προς άντιμετώπισιν τών άναγκών
τής ζωής.
‘
Προς άντιμετώπισιν τών άναγκών τής σημερινής περίπλοκου, άσταθοΰς καί
πλήρους άπαιτήσεων ζωής, άπαιτεΐται έντονος έργασία καί προσπάθεια. Αΰτη, συνοδευομένη ύπό τής τάσεως τού σημερινού άνθρώπου προς άπόκτησιν όσον τό δυνατόν
περισσοτέρων ύλικών άγαθών. καθίσταται καταναγκασμός ύπερμέτρου προσπάθειας
καί συνεπάγεται έντονον καταβολήν νευρικής ένεργείας, έντασιν νευρικήν, κατατρι
βήν, κόπωσιν, έξάντλησιν τού νευρικού συστήματος, μέ έπακόλουθον νευρωτικάς
διαταραχάς.
Σημαντικόν άτομικόν παράγοντα άποτελούν αί πολλαπλαΐ ψυχικαί συγκρού
σεις τού σημερινού άνθρώπου.
Είναι εύλογον, ότι εις μίαν ζωήν μή άπλήν, άλλά πολυσύνθετον καί περίπλοκον, εις μίαν ζωήν άνευ μέτρου, αί ψυχικαί συγκρούσεις είναι πολλαί καί παντοειδείς,
διότι τά ποικίλα προβλήματα δέν εύρίσκουν εύκολον λύσιν καί ίκανοποίησιν. "Εχει
δέ ό σημερινός άνθρωπος πλεϊστα προβλήματα έκ τής παιδικής ήλικίας, τής ένεργοΰ
οικογενειακής ζωής, τής έπαγγελματικής, τής έρωτικής καί έξ αυτής ταύτης τής
καθ’ ήμέραν ζωής.
Τά προβλήματα ταύτα, ώς ψυχοδυναμικοί παράγοντες συνειδητοί ή άσυνείδητοι, δημιουργούν ψυχικάς συγκρούσεις μέ άποτέλεσμα τήν διερέθισιν τού νευροφυτικού συστήματος, διατάραξιν τής λειτουργίας αύτού καί δημιουργίαν νευρωτικών
διαταραχών (ψυχοσωματική ιατρική).
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'Ως ιδιαιτέραν δέ πηγήν ψυχικών συγκρούσεων τονίζομεν την άνώμαλον συζυ
γικήν καί οικογενειακήν ζωήν.
Είναι βέβαιον ότι ή οικογενειακή ζωή τοϋ σημερινού άνθρώπου δέν είναι ήρε
μος καί γαλήνιος, διότι είναι συχναί αί προστριβαί καί συγκρούσεις μεταξύ συζύ γων
μεταξύ γονέων καί τέκνων καί τέκνων προς άλληλα. Δέν εξετάζω _ενταύθα τάς αί
τιας- τοϋ φαινομένου τούτου, είναι όμως .βέβαιον, ότι είναι συχνόν το φαινόμενον της
τοιαύτης οικογενειακής ζωής καί ότι τοιαύτη ζωή πλήρης έκνευρισμών, στερουμένη
γαλήνης, δημιουργεί ψυχικήν άναταραχήν καί διαταραχάς τοϋ νευρικού συστήματος.
'Η εις πολλάς χώρας χαλάρωσις τοϋ οικογενειακού δεσμού, ή πρόωρος έξοδος
των νεαρών άτόμων εις την ενεργόν ζωήν καί ή στέρησις αύτών τής οικογενειακής
προστασίας, δημιουργεί δι’ αυτά προϋποθέσεις ψυχικών συγκρούσεων καί νευρωτικών
ενοχλημάτων, ώς καί-αντικοινωνικών έκδηλώσεων.
’Αξιοσημείωτος παράγων έκ τών άτομικών είναι ή στέρησις τής ελευθερίας
τών άτόμων, ήτις αποτελεί συχνόν φαινόμενον τής σημερινής εποχής.
'Η στέρησις τής έλευθερίας ύπό τήν επιβολήν τής βίας,είτε τών ολοκληρωτικών
καθεστώτων (στρατόπεδα: συγκεντρώσεως), είτε κατακτήσεως τού ένός λαού ύπό
άλλου, ήσκησε βαρεϊαν ψυχοτραυματικήν έπίδρασιν έπί μεγάλου αριθμού άνθρώπων
ύποστάντων τήν στέρησιν τής έλευθερίας των. 'Η τήν στέρησιν τής ελευθερίας συνοδεύουσα μαζοποίησις τών άνθρώπων, ή έκμηδένισις καί ό μή σεβασμός τής άνθρωπίνης προσωπικότητος καί άξίας, είναι συναφή ψυχοτραυματικά έπακόλουθα
γεγονότα. Ό Ελληνικός Λαός π.χ. ύπέστη άπό τούς κατακτητάς καί τούς συμμορίτας κομμουνιστάς τήν στέρησιν τής έλευθερίας του καί τήν μείωσιν τής προσωπικό
τητάς του μαζί, μέ τα άλλα δεινά (άγωνίαν ζωής, στερήσεις, πείναν κ .λ .). Πολλοί λαοί
ζούν-σήμερον ύπό καθεστώτα άπολύτου στερήσεως έλευθερίας, όπου έχει έκμηδενισθή ή ανθρώπινη προσωπικότης. 'Η ζωή ύπό τοιαύτας προϋποθέσεις καταθλίβει
και κατατρίβει τό νευρικόν σύστημα, μέ κατά κανόνα άποτέλεσμα πολλάς βαρείας
νευρωτικάς διαταραχής τύπου άγχώδους νευρώσεως.
’Άξιον σημειώσεως είναι ότι αί ,διαταραχαί αναφαίνονται πολλάκις μετά τήν
πάροδον τής έποχής τών δεινοπαθημάτων, δηλαδή μετά τήν άπελευθέρωσιν.
Κοινωνικόν φαινόμενον τής σημερινής έποχής είναι ή χειραφέτησις τής γυναικός καί ή άνάμιξις αυτής εις τήν ένεργόν έξω τού οίκου ζωήν (κυρίως έπαγγελματικήν).
'Η χειραφέτησις τής γυναικός συνετέλεσεν πιθανώς εις τήν κατά τινα τρόπον
έξύψωσιν τής προσωπικότητος αύτής, συνεπέφερεν όμως έκθεσιν ταύτης εις τούς
παράγοντας έκείνους-τής-ζωής, οίτινες βλάπτουν τό νευρικόν σύστημα. Δ ι’ δ συχναί
αί νευροιτικαί διαταραχαί τών γυναικών, ώς δέ κατωτέρω έκ στατιστικής τίνος θά
ίδωμεν είναι αύται εις ώρισμένην ήλικίαν συχνότεραι τών τού άνδρός. Τούτο συμ
βαίνει λόγω τής εύαισθητοτέρας καί άσθενεστέρας κατασκευής τού νευρικού συστή
ματος τής γυναικός. 'Η οΰτω πως δημιουργουμένη νευρικότης τής γυναικός έπιδρα
έν συνεχεία δυσμενώς έπί τής οικογενειακής ζωής, τής ζωής τού συζύγου καί τών
τέκνων.
- Δέν πρέπει έν συνεχεία νά πάραλείψωμεν τήν μνείαν ένός παράγοντος, όστις
έκτιμώμενος έν τή πραγματική του σημασία δέν είναι άμέτοχος τής νευρικότητος
τοϋ σημερινού άνθρώπου. Ούτος είναι ή μή θρησκευτική διάβίωσις αυτού.'Η θρησκευτικότης μειωμένη ούσα σήμερον καί συνοδευομένη ύπό τής στροφής τού άνθρώπου προς
τά ύλικά άγαθά, άποτελεΐ έπίσης παθογόνον παράγοντα διά τό νευρικόν σύστημα καί
τήν ψυχικήν ύγείαν τού άνθρώπου. Είναι γεγονός, ότι ή ίκανοποίησις τών ύλικών
μόνον άναγκών, έφ’ όσον δέν συνοδεύεται καί ύπό ίκανοποιήσεως τών πνευματικών,
οδηγεί εις ανίαν, δυσφορίαν, άπογοήτευσιν, εύερεθιστότητα καί νευρικότητα. Διά
τήν γαλή νεύσι ν τής ψυχής καί ήρέμησιν τού νευρικού συστήματος είναι έν τώ προκειμένω ένδεδειγμένος ό προσανατολισμός τοϋ άνθρώπου προς τάς πνευματικάς άξίας

Ό νευρωτικός άνθρωπος τ ή ς . συγχρόνου έποχής
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καί ιδίως την θρησκευτικότητα, έν τ ή : όποια, ώς γνωστόν, τευρίσκει την άπόλυτον
έπανάπαυσιν. ή ψυχή τοϋ ανθρώπου,τ
·$ζ··
"Ετερος άτομικός παράγων, έν τώ προκείμένω σωματικός, είναι αί λοιμώδεις
καί τοξικαί βλάβαι. του σώματος. - ■ ■■■·
■
,-Τ7- ,
Λ οιμώδεις-καί τοξικαί ούσίαι ώς έρεθίσματα κυρίως όταν είναι, έντονα καί
διαρκούν έπί μακρόν, έχουν δυσμενή Ιπίδρασιν-έπί .τοϋ νευρικού καί- νευροφυτ-ικοϋ -συ
στήματος καί δύνανται νά μειώσουν την άντίστασιν αύτοϋ-καί- νά διαταράξουν την
λειτουργίαν του (χρόνιαι λοιμώξεις, δηλητηριάσεις -δί αλκοόλ, διά ναρκωτικών, είναι
οΕτοιοϋτοι π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ·~
j -- ·„
·· <-·
■• Συναφείς είναι «πίσης αί εστίας λοίμώξεως έ·ν>τψ όργανισμψ, ώς είναι αί χρό
νιαι άμυγδαλίτιδες,-αί τερηδόνες όδόντων, ,αί χρόνια ι- σκωληκοειδίτιδες, έν γένει βακτηριδιακή τι? εστία· (ήπατός, χοληδόχου κύστεως-κ.τ.λ;). Διά τών έξ-αύτών,.τοξινών έρεθίζεται τό νευροφυτικόν σύστημα, έίστε διά της μειώσεως τής άντιστάσεως
- αύτοϋ-καί-τής προσθήκης- καί άλλων παθογόνων αιτίων -{νόσου τίνος, ψυχικής κατα’ Λονήσεως, σωματικής κοπώσεως,-ψύξεως δημιουργοΰντ-αι νευρικαί.διαταραχαί,
Εις ώρισμένας περιπτώσεις τραύματα .κρανίου-μετά διασείσεως τοϋ εγκεφάλου
έπιφέρουν' μόνιμον -μείωσιν τής- αντοχής.τοΰ- νευρικού καί νευροφυτικοϋ; συστήματος,
βλάβην τοϋ διεγκςφάλου κοά λειτουργικάς διαταραχάς -αύτοϋ, ώστε τελικώς τό- -νευ
ρικόν σύστημα καθίσταται ανεπαρκές-είς-τάς. καθ’ ημέραν απαιτήσεις τής έργασίας,
των μεταβι λών τοΰ κλίματος, των ψυχικών καί σωματικών;καταπονήσεων.
Ούτως έχουν-οί κυριώτερυι παθογόνοι παράγοντες, ομαδικοί κ α ί ατομικοί, τής
σημερινής εποχής, μεταξύ πολλών άλλων μικροτέρας σημασίας- καί πεοιωρισμένης
έντοπίσεως. "Εκαστον άτομον έχει τούς ιδιαιτέρους ατομικούς παθογόνους παρά
γοντας (άτομικάς περνπετείας.καί αντιξοότητας, ανεργίαν κ,τ.τ.-)., Ή ζω ή δμως τοϋ
πλείστου τών ανθρώπων χαρακτηρίζεται, ώς -άνωτέρω εϊδομεν, ύπό πολλών φροντί
δων, ψυχικών, καταπονήσεων, έλλείψεως.ψυχικής ;γαλήνης καί διασφαλίσεως -τής
ύπάρξεως καί προ παντός γέμει> αγωνίας-.
· ι
.
-- Ό άνθρωπος ζή σήμερον ζωήν μαζοποιημένην, χωρίς νά έχη την κατ’ ιδίαν
ζωήν του. Είδικώς ό άνθρωπος-τών ,μεγαλοπόλεων ζή μακράν τής φύσεως, σωματι-κώς καί κυρίως ψυχικώς.-Δεν ζή έντή-φύσει, -διότι ζή-μακράν τής -φύσε-ως, δεν. ζή
όμαλώς έν τω κοινώνικώ περιβάλλο.ντι;- δ ιότι. εύρίσκεται έν δυσαρμονία προς.-τούς
συνανθρώπους-τσυ είτε τοϋ στένοϋ οικογενειακού κύκλου, είτε-τοϋ ,-εύρυτέρου (τοϋ
επαγγέλματος), είτε τής-κοινωνίας :(ταξικός αγών )τείτε-τώ ν έθνών (διαφοραί καί
πόλεμοι μεταξύ αύτών). "Ας προστεθή εις πάντα τ ’ άνωτέρω ή έν πολλοΐς-εσφαλμένη
'διατροφή, ή κατάχρησις οινοπνεύματοςχχαί.νικοτίνης-,.-ίνα άπαρτισθή-ό συνα-στερισμός τών παθογόνων π α ρ α γ ό ν τ ω ν . ·---.--τ. - .---■■■,·■! '
~,
Οί πλεΐστοΐ'-τών άνωτέρω -μνημονευθέντων παράγόντων άποτελοϋν έρεθίσματα
-άπηχο-ΰντα έπί-τής ψυχής ;καί προκαλοϋντα συγκινήσεις. Είναι, τούτέστι συναισθη
ματικά,· συγκινησιακά έρεθίσματα............ ..
·.
Είναι γνωστόν,-οτΐ- αί συγκινήσεις- έρεθίζουν- τό νευροφυτικόν σύστημα--καί
-μετατρέπονται μέσω* αύτοϋ: εις σωματικός εκδηλώσεις; π.χ. τό άγχος μετατρέπεται
εις τρόμον, τοϋ σώματος,- ταχυκαρδίαν, ωχρότητα τοϋ -προσώπου -κ.τ.τ. "-Οταν ,αί
συγκινήσεις είναι ίσχυραί καί συνεχείς, ερεθίζουν έντόνως-τό κεντρικόν νευρικόν
σύστημα καί τό νευροφυτικόν σύστημα καί.-άναγκάξουν αύτ.ό νά -ύπερλειτουργή '/.αί
νά έργάζηται ύπό: έντασιν, δημιουργούμένου ηύξημένου τόνου (συμπαθητικοτονίας,
παρασυμπαθητικοτονίας,- άμφιτονίας)..-Ούτω επιτυγχάνεται άντιρράπησις τών; ερε
θισμάτων καί διατήρησις της όμοιοστασίας τοϋ όργανίσμοϋ.- Ά λλα τοϋτο-γιγνόμενον
έ π ί μακρόν άγει; άς-ήδη έλέχθη, εις κόπωσιν καί έξάντλησιν-τού νευρικού συστήμα
τος,' μείωσιν τής ικανότητας αύτοϋ προς περαιτέρω ομαλήν άντίδρασιν,-διαταραχήν
τή ς λειτουργίας του καί δημιουργίαν παθολογικών σωματικών εκδηλώσεων; δηλαδή
διαταραχήν τής λειτουργίας τών ποικιλων. οργάνων; οίας -ώς συμπτώματα έγνωρί-
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σαμεν άνωτέρω καί τάς οποίας άπεκαλέσαμεν νεύρωσιν ή νευροφυτικήν δυστονίαν.
Έ ν άλλοις λόγοις αί ίσχυραί μακράς διαρκείας συγκινήσεις μετατρέπονται τελικώς
είς νευρικάς καί σωματικάς άνωμαλίας καί ένοχλήματα.
'Η μετατροπή των συγκινήσεων εις σωματικάς άνωμαλίας είναι ήδη άποδεδειγμένη καί άποτελεΐ τό περιεχόμενον της λεγομένης ψυχοσωματικής ιατρικής, ή
όποια περιλαμβάνει κυρίως έκείνας τάς άνωμαλίας των οργάνων τοϋ σώματος, αίτινες προκύπτουν έκ των διαταραχών τοϋ νευροφυτικοΰ συστήματος, έπιτελοϋντος
ώς γνωστόν όλας τάς έξω τής εκούσιας θελήσεως τοϋ άνθρώπου λειτουργίας, π.χ. την
λειτουργίαν τής καρδίας, τής άναπνοής, τοϋ άγγειοκινητικοϋ συστήματος, τοϋ στο
μάχου καί έντέρων, τής άνταλλαγής τής ύλης, των ένδοκρινικών άδένων, τής θερμο
κρασίας κ.ά. Αί σχετικαί διαταραχαί των όργάνων φέρονται ΰπό τον όρον νεύρωσις
των όργάνων, π.χ. νεύρωσις τής καρδίας, νεύρωσις τοϋ στομάχου, νεύρωσις τοϋ άγγειακοϋ συστήματος κ.ο.κ.
Αί νευρικαί διαταραχαί είναι κατ’ άρχάς λειτουργικαί, δύνανται όμως έν τέλει
νά επιφέρουν μόνιμους όργανικάς άλλοιώσεις άνεξαρτήτους, πλέον αύθυπόστατους
καί άφ’ εαυτών περαιτέρω έξελισσομένας. ,
'Η κλινική καί έργαστηριακή ερευνά άποδεικνύει οΰτω πως δημιουργηθείσας
όργανικάς σωματικάς διαταραχάς, π.χ. τής καρδίας, τοϋ στομάχου, τών ένδοκρινικών άδένων καί έκ τούτων κυρίως τών έπινεφριδίων, καί τής ύποφύσεως, έπίσης τοϋ
διεγκεφάλου. ' Η καρδία καί τό άγγειακόν σύστημα ύφίστανται κατ’ εξοχήν τήν πε
ρισσότερον δυσμενή άπήχησιν. Δ ι’ δ ή μεγάλη συχνότης τών παθήσεων καί βλαβών
τής καρδίας καί τών άρτηριών, μέ τά συνεπαγόμενα τής έγκεφαλικής αιμορραγίας,
τών εμφράξεων τής καρδίας καί τών θανάτων έξ αύτών.
Τοιουτοτρόπως οί άνωτέρω μνημονευθέντες ομαδικοί καί άτομικοί παράγοντες,
άποτελοϋντες οί πλεΐστοι στοιχεΐον τής κοινωνικής ζωής τοϋ σημερινοΰ άνθρώπου
καί οντες κατά τό είδος καί τό άποτέλεσμα συγκινησιακοί,άπεργάζονται τραυματικούς
διά τό νευρικόν σύστημα ερεθισμούς, συνεπαγομένους τά νευροψυχικά συμπτώματα
τής νευρώσεως.
Σχετικώς προς τήν διατάραξιν τοϋ νευροφυτικοΰ συστήματος δέον νά άναφέρωμεν ότι αυτή άρχεται άπό τοϋ συμπαθητικού συστήματος, τό όποιον έρεθίζεται
κατά πρώτον, επειδή είναι τό νευρικόν σύστημα τό δημιουργούν ενέργειαν καί έργον
(έργοτρόπον σύστημα). 'Ο έρεθισμός όμως, όταν είναι έντονος, δεν περιορίζεται μό
νον εις αύτό, άλλά διαχέεται περαιτέρω καί εις άλλας νευρικάς περιοχάς π.χ. τό πα
ρασυμπαθητικόν ή άλλα νευρικά κέντρα καί νεΰρα άσχετα προς τήν λειτουργίαν τοϋ
πρώτου, ώστε τελικώς έχομεν διαταραχάς καί τών δευτεροπαθών καί κατ’ ουσίαν
άσκόπως έρεθιζομένων νευρικών τούτων στοιχείων. Τελικώς δλον τό νευρικόν σύ
στημα έν τη όλότητί του ερεθίζεται, διεγείρεται καί καταπονείται.
Είναι δ’ άξια σημειώσεως ή άκόλουθος ίδιότης τοϋ νευρικοΰ συστήματος, βάσει
τής οποίας γίγνονται νοηταί πολλαί διαταραχαί αύτοϋ, έπακόλουθον τής διεγέρσεως
καί καταπονήσεως αύτοϋ. "Οταν έν νευρικόν κέντρον κατόπιν ερεθισμού τίθεται είς
λειτουργίαν,π.χ. ό ινιακός λοβός ώς κέντρον τής όράσεως κατόπιν έρεθισμοϋ τοϋ οπτι
κού νεύρου, ή λειτουργία τοϋ κέντρου δεν καταπαύει άμέσως μετά τήν κατάπαυσιν
τοϋ έρεθισμοϋ τοϋ όπτικοϋ νεύρου, άλλά εξακολουθεί καί διατηρείται, αύτομάτως
οΰτως είπεϊν, έπί τι χρονικόν διάστημα.
Εύνόητον ότι όσον έντονώτερος καί διαρκέστερος είναι ό έρεθισμός τοσούτω
έντονωτέρα καί διαρκεστέρα ή συνέχισις τής διεγέρσεως τοϋ νευρικοΰ κέντρου μετά
τήν κατάπαυσιν τοϋ έρεθισμοϋ.
Βάσει τής λειτουργικής ταύτης ΐδιότητος τοϋ νευρικοΰ συστήματος συμβαίνει,
ώστε τό έντόνως έρεθιζόμενον νευρικόν σύστημα καί μεταπίπτον εις κατάστασιν
διεγέρσεως δέν ήρεμεϊ άμέσως, άλλ’ ευρίσκεται έπί μακρόν έν διεγέρσει, δηλαδή καί
κατά τον χρόνον τής άναπαύσεως καί ήρεμίας.

Ό νευρωτικές άνθρωπος τής συγχρόνου έποχής
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Εις την περίπτωσιν ταύτην ϊνα ήρεμήση το έντόνως διεγερθέν νευρικόν κέντρον
απαιτείται μάκρος χρόνος άναπαύσεως. Ε πειδή όμως δεν άφήνομεν λόγω των άσχολιών της ζωής ήρεμον τό νευρικόν σύστημα, τοϋτο καταλήγει να εΰρίσχεται εις συνεχή
διέγερσιν. Δυνάμεθα να εϊπωμεν ότι τό νευρικόν σύστημα τοϋ σημερινού ανθρώπου
εύρίσκεται είς συνεχή δόνησιν. Ουτω γεννάται ή κινητική άνησυχία των σημερινών
ανθρώπων μικρών καί μεγάλων, ή νευρικότης, ή εύερεθιστότης αύτών, αί συχνότατα',
άϋπνίαι, ή μή άναζωογόνησις μετά άνάπαυσιν καί μικράν διακοπήν τής έργασίας.
Άνεφέραμεν άνωτέρω τάς ποικίλας νευρωτικάς διαταραχάς. Παραθέτομεν έν
συνεχεία στατιστικά τινα δεδομένα κατά ήλικίας. Συμφώνως τή στατιστική τοϋ
B irkm ayer, αί περιπτώσεις άτόμων με νευρωτικάς διαταραχάς, ήλικίας άπό τοϋ 2030 έτους, είναι 17% γυναίκες καί 14% άνδρες, άπό τοϋ 30-40 έτους 35% γυναίκες
καί 18% άνδρες, άπό τοϋ 40-50 έτους 32% γυναίκες καί 38% άνδρες, άπό τοϋ 50-60
έτους 16% γυναίκες καί 30% άνδρες. Έ κ τοϋ πίνακος τούτου βλέπει τις πρώτον ότι
σχεδόν τό 1/3 τών άνθρώπων παρουσιάζει νευρωτικάς διαταραχάς έλαφράς·ή εντό
νους καί δεύτερον, ότι κατά τήν ήλικίαν 20-40 έτών αί γυναίκες υπερτερούν είς συμ
μετοχήν εις τήν νεύρωσιν. ’Αλλά καί κατά τάς άλλας ήλικίας συμμετέχουν σημαντικώς.
Τήν έξήγησιν τής ηύξημένης ταύτης άναλογίας τών γυναικών, δέον νά άναζητήσωμεν
είς τήν ένεργοτέραν συμμετοχήν τών γυναικών εις τήν ζωήν καθόλου καί ιδιαιτέρως
εις τήν έξω τοϋ οίκου έργασίαν. *Η γυναίκα έχει τό νευρικόν σύστημα ώς καί άλλαχοΰ
είπομεν, πλέον εύαίσθητον, λεπτόν, άσταθές καί εύκόλως χάνον τήν ισορροπίαν του.
Διά τοϋτο οί γυναίκες παρουσιάζουν ταχυτέραν καί συχνοτέραν τήν διατάραξιν τοϋ
νευρικού συστήματος ή οί άνδρες.
Βάσει στατιστικής τοϋ αύτοΰ συγγραφέως (B irkm ayer) κατά έπαγγέλματα
ή κατανομή έχει ώς εξής: έργάται 6% , υπάλληλοι 3 5 % , άτομα έλευθέρων επαγ
γελμάτων 30,5% , οικιακά 28,5% . Έ κ ταύτης προκύπτει ότι οί έκτελούντες
χειρωνακτικάς έργασίας παρουσιάζουν όλιγώτερον ποσοστόν νευρικών άνωμαλιών,
άντιθέτως έπαγγέλματα άπαιτοΰντα διανοητικήν προσπάθειαν ένέχουσαν εύθύνην καί
πολλάς φροντίδας συμμετέχουν περισσότερον (ιατροί, δικηγόροι, έμπορευόμενοι, πο
λιτικοί, διευθυνταί έπιχειρήσεων κ.ο.κ.).
Ούτως έχουν αί νευρωτικαί διαταραχαί, αίτινες πολλαπλώς παρατηρούνται εις
τον σημερινόν άνθρωπον, έξ ού ό χαρακτηρισμός αύτοΰ ώς νευρωτικού.
Λέγοντες ότι ό σημερινός άνθρωπος είναι νευρωτικός, δέν νοοΰμεν ότι πας
άνθρωπος είναι νευρωτικός, άλλ’ ότι κατ’ άναλογίαν υπάρχουν πολλοί έκδήλως νευ
ρωτικοί, άλλοι μέ διαταραχάς τινάς νευρωτικάς καί άλλοι κατά τό μάλλον ή ήττον
έλαφρώς νευρωτικοί. "Ας τονισθή καί πάλιν ότι ό νευρωτικός είναι κυρίως ό άνθρω
πος τών μεγαλοπόλεων, πολύ δ’ όλιγώτερον τών έπαρχιών.
Είς τήν νεύρωσιν υπάγεται καί ή νόσος τών ιθυνόντων (διευθυνόντων) μεγάλας
έπιχειρήσεις, οργανώσεις ή έν γένει τών έχόντων τήν ήγεσίαν (ή νόσος τών m an a
ger). Ούτοι ζοϋν έν διαρκεϊ έντάσει ψυχής καί νεύρων, υποβάλλονται είς ύπερκόπωσιν
χάριν μεγαλυτέρας άξιοποιήσεως καί άποδόσεως τοϋ έργου καί άποκτήσεως οφελών,
έκτελοϋν ταχέως καί βεβιασμένως τήν έργασίαν των, ζοϋν υπό τό κράτος πολλών
εύθυνών καί φροντίδων καί δέν άναπαύονται έπαρκώς. ’Αποτέλεσμα έν τώ προκειμένω
είναι ή νευρική έξάντλησις καί αί νευροψυχικαί διαταραχαί, ή νεύρωσις αύτών.
Τό γεγονός τής αύξήσεως τών διαταραχών τοϋ νευρικού συστήματος είς τον
σημερινόν άνθρωπον, σημαίνει ότι ούτος ζή ύπό όρους καταθλιπτικούς διά τό νευρικόν
του σύστημα, δημιουργοΰντας ώς καί άνωτέρω είπομεν συνεχές stress τοϋ οργανι
σμού καί τοϋ νευρικού συστήματος καί τό νευρωτικόν άτομον ώς τύπον τής καθ’
ήμάς έποχής.
Έ ν άρχή έλέχθη ότι έκάστη έποχή έχει τήν ιδίαν αυτής μορφήν καί τον ίδιον
αύτής τύπον άνθρώπου. Ή άρχαία Ελληνική έποχή, είχε τον τύπον τοϋ φιλοσοφοΰντος καί καλλιτεχνοΰντος άνθρώπου, ή ρωμαϊκή τον πρακτικόν, οργανωτικόν καί κυ-
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’Ανία όταν δεν μάς είναι εύχάριστόν το περιβάλλον, κ;λ\Α:
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Πολλάκις άκούομεν-.διαφόρους. συναδέλφους-, ή καί φίλους μας .νά λέγουν «β αρ υ έ μ tu n , «β α ρ έ.θ η κ α;,τ-ή ,ζ ω ή...μ ο υ » ,: συνοδεύοντες τής έ/.φράσεις των
ταύτας μέ άναλόγους κινήσεις τοΰ σώματος καί των άκρων, δι’ ών έκδηλοΰται .δυσ
φορία, κόπωσις ή νευρικότης κ .λ .π ... ·
: .;■■■. . .
.
Π αρόμοιάι: εκδηλώσεις, αί. όποΐαι έχουν ως συνέπειαν την άνάσχεσιν της
δραστηριότητος. τοΰ ανθρώπου κάί, έν πρλλοϊς. τήν .φθοράν.· τούτου, οφείλονται,,εις
τ η ν α ν ί α ν , τ ή ν .π λ ή ξ ι ν .
.
Πριν προχωρήσωμεν εις διαφόρους περιπτώσεις ανίας θά. προσπαθήσωμεν
νά.δώσωμςν μίαν έξήγησιν ιιής σημασίας_τής άνίας.
2 . Τί είναι ά νία .
·\· ·
• Ή άνία είναι ένα συναίσθημα λύπης, πλήξεως ή ψυχικής κοπώσεως, τό όποιον
έπέρχεται μετά άπό τήν διανοητικήν άργίαν, την έ'λλειψιν πάσης. άποσχολήσεως,
την μονοτονίαν τής ζωής καί τήν συνεχή έπανάληψ tv των ιδίων εντυπώσεων. Κατά
κύριον λόγον, ή ανία προσβάλλει τούς νευρασθενεις καί,τούς υστερικούς, αλλά καί
έκείνους οΐ όποιοι έχουν όλας τάς άνέσεις τής ζωής, χωρίς νά έχουν κανένα σκοπόν
νά εκπληρώσουν καί δεν παρουσιάζουν κάποιαν δρασιν.
Έ νω , κατ’- άάχήν, είναι άπλοϋν συναίσθημα, μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου με.ταβάλλεται εις μόνιμον ψυχο'διανοητικήν κατάστασιν, ή οποία ούχί σπανίως οδηγεί
εις αυτοκτονίαν; Εμφανή -σημεία τής άνίας είναι τά χασμήματα, οί μορφασμοί,
αί μυϊκαί συσπάσεις^ αί’διαταραχαί τής-κυκλοφορίας καί τής θρέψεως, μέ επακόλου
θα τήν αηδίαν, τήν αδιαφορίαν, τήν κόπωσιν-καί'άλλα:·'
3 . Ά ν ί α λόγιο ά ρ γία ς.
Εις τήν πολυτάραχου εποχήν μας, όί περισσότεροι ’άνθρωποι,’ κάμνουν κά
ποιαν εργασίαν. 'Υπάρχουν όμως καί πολλοί οί όποιοι δέν εργάζονται, είτε διότι
δεν έχουν εργασίαν, είτε διότι δεν' έχουν ανάγκην ή δέν μπορούν νά εργασθοΰν. Αυ
τούςόλους τούς παραμονεύει-ή άνία και ή πλήζιςΓ
'
Διά ν’ άποφύγουν, όλοι αυτοί, τή ν ανίαν, ήτοι·'™, συναίσθημα 'τής πλήξεως,*
πρέπει νά εΰρουν κάποιαν άπασχόλήσιν. 'Ο κινηματογράφος,τό θέατρου καί τό ρά-”
διόφωνον είναι ένας τρόπος νά’διασκεδάσουν τήν άνίαν'των.
βερνητικόν τύπον,; ό μεσαίων τον θρησκευτικόν άνθρωπον, ή εποχή τής διαφωτίσεως
τον όρθολογιστήν, ή σημερινή τον. τεχνικόν καί μηχανικόν άνθρωπον.
Ά ς προστεθή ώς γνώρισμα τής συγχρόνου εποχής καί ό νευρωτικός τύπος άνθρώπου.
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Ά λλα καί ή άπασχόλησίς των μέ έργα Κοινωνικής Προνοίας θά τούς δώση
τήν εύκαιρίαν να γνωρίσουν τήν δυστυχίαν των άλλων ανθρώπων. 'Η μελέτη διαφό
ρων βιβλίων, ή έκμάθησις μιας ξένης γλώσσης, αί έκδρομαί καί τά ταξίδια καθι
στούν εύχάριστον καί ένδιαφέρουσαν τήν ζωήν. Κίνδυνον έπίσης διατρέχουν νά
καταληφθούν άπό άνίαν καί οί άνάπηροι καί συνταξιούχοι. Πολλοί άπό τούς τελευ
ταίους, άντιλαμβανόμενοί τάς επικινδύνους συνέπειας τής άνίας επιδίδονται έίς κο
πιώδεις διά τήν ηλικίαν των ένασχολήσεις. Δεν λησμονώ ένα συνταξιούχον ^φιλόλο
γον, συμφοιτητήν μου εις τήν Νομικήν Σχολήν, τον κύρ·—Κώστα, όπως ήτο γνωστός
εις όλους τούς φοιτητάς μέ τό μικρό του όνομα, ό όποιος αν καί είχεν ύπερβή το
80όν έτος τής ήλικίας του, έν τούτοις παρηκολούθει όλας τάς παραδόσεις καί τά
φροντιστήρια των καθηγητών. "Ολοι οί φοιτηταί έσχολιάζον καί είρωνεύοντο τον
κύρ—Κώστα, λέγοντες ότι «έ ρ χ ε τ
α ί νά π ε ρ ν ά
τ ή ν ώ ρ α ν του».
Ό κύρ—Κώστας όμως, ούδεμίαν σημασίαν έδιδεν εις τά παιδαριώδη σκώμματά
τών συμφοιτητών του.
’Απορών διά τήν ύπομονήν καί τήν έπιμονήν του ό διαπρεπής καθηγητής τού
’Αστικού Δικαίου κ. Μαριδάκης, τον ήρώτησε μίαν ήμέραν: Τί σοΰ χρειάζονται έσένα γέροντά μου τά νομικά; ’Εσύ είσαι συνταξιούχος φιλόσοφος! Καί ό γέρων συντα
ξιούχος τού άπήντησε μέ μεγάλην έτοιμότητα: Θέλω νά δείξω στο χάρο ότι έχω
καί πτυχίον Νομικής. ,
Καί ή σπουδή, λοιπόν, είναι ένας τρόπος διά νά διασκεδάση κανείς τήν άνίαν
του καί όταν ακόμη δέν είναι άναγκαία.
4 . ’Α νία λόγω υπερβολικής έργασίας.
’Αλλά καί ή πολύ εργασία είναι δυνατόν πολλάς φοράς νά προκαλέση άνίαν.
’Ίσως σάς φανή περίεργον, έν τούτοις είναι άληθές. Έ χομεν άκούσει φίλους μας νά
λέγουν ότι είναι δούλοι τής έργασίας των, ότι δέν μπορούν νά σηκώσουν; κεφάλι,
δέν μπορούν καν ν’ άναπνεύσουν.
Εις τάς περιπτώσεις αύτάς έχομεν άνίαν, πλήξιν, προερχομένην έξ ύπερμέτρου δραστηριότητος. Διά νά προλάβωμεν καί Οεραπεύσωμεν- παρόμοια συμπτώ
ματα άνίας, πρέπει νά άπλοποιήσωμεν τό ρυθμόν τής ζωής μας, νά συστηματοποιήσωμεν καί όργανώσωμεν καλύτερον τήν έργασίαν μας καί νά παραιτηθώμεν άπό διά
φορα περιττά πράγματα.
'Οπωσδήποτε πρέπει νά προλαμβάνωμεν τήν φθοράν τής ψυχικής διαθέσεώς
μας, τήν οποίαν προκαλεΐ ολίγον κατ’ ολίγον ή άνία αύτού τού είδους.
5 . ’Ανία όταν δέν μας είναι ευχάριστος ή εργασία μ α ς .
"Οπως γνωρίζομεν, όλοι οί άνθρωποι δέν άσκοΰν τό έπάγγελμα ή τήν έργασίαν
πού θά τούς άρεσε περισσότερον. Διάφοροι άντιξοότητες πού παρουσιάζονται εις τήν
ζωήν τών άνθρώπων τούς άναγκάζουν νά άκολουθήσουν ένα έπάγγελμα διά τό όποιον
δέν, έχουν κλίσιν.
"Ενας νέος άναγκάζεται νά μείνη εις τό χωρίον του καί νά άσχολήται εις
άγροτικάς έργασίας, ένώ θά προετίμα νά γίνη επιστήμων ή υπάλληλος. Ά λλος
γίνεται άντυνομικός διότι δέν ήδυνήθη νά καταλάβη άλλην Δημοσίαν θέσιν ή διότι
τά προσόντα του καί αί ικανότητες του δέν τού έπιτρέπουν ν’ άσκήση άλλο έπάγγελμα.
Μί$ γυναίκα γίνεται μοδίστα, ένώ θά τής ήρεσε νά ήτο ύπάλληλος Τραπέζης κ.λ.π.
'Η εις παρομοίας περιπτώσεις άσκησις ένός έπαγγέλματος, παρά τήν έπιθυμίαν ή τάς ικανότητας ένός άνθρώπου, έχει ώς έπακόλουθον τήν δημιουργίαν μιας
συνεχούς δυσαρέσκειας καί άπογοητεύσεως, τής όποιας καταφανή σημεία είναι τό
σκυθρωπόν καί μελαγχολικόν ύφος.
Προς άποφυγήν τών δυσαρέστων συνεπειών τής άνίας, ό κάθε άνθρωπος,
θά πρέπει νά σκεφθή καλά, πριν άκόμη πάρη άπόφασιν διά τό έπάγγελμα ή τήν
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έπιστήμην τήν οποίαν θ’ άκολουθήση. Καί έφ1 δσον τελικώς λάβη άπόφασιν, πρέπει
ν’ άφοσιωθή έξ ολοκλήρου είς τήν έργασίαν ή τήν έπιστήμην της έκλογής του, διά νά
είναι δυνατόν ν’ άξιοποιηθή κατά κάποιον τρόπον. Μόνον όταν μάθη κανείς νά κάμνη
καλά τήν έργασίαν του, τότε οπωσδήποτε θά τήν άγαπήση.
6 . ’Α νία δταν δέν μάς είναι ευχάριστου τό π ερ ιβ ά λλ ο ν, κ λ π .
'Ω ς άστυνομικοί, έ'χομεν παρατηρήσει δτι, δταν μετατιθέμεθα είς μίαν νέαν
υπηρεσίαν, στενοχωρούμεθα κάπως ή καταλαμβανόμεθα άπό ένα καταθλιπτικόν συν
αίσθημα άνίας ή πλήξεως. Τό ίδιον συναίσθημα καταλαμβάνει καί έκείνους πού άλλάσσουν επάγγελμα.
Ή άνία εις τάς περιπτώσεις αύτάς, προκαλεΐται άπό τό γεγονός δτι είς τό νέον
περιβάλλον αισθάνεται κανείς τον έαυτόν του άπομεμονωμένον. Νομίζει δτι ή έκεϊ
παρουσία του προκαλεΐ ειρωνικά σχόλια, δτι τον ζηλεύουν ή καί άκόμη δτι τον άντιπαθοϋν ή τον παρακολουθούν. Διά ν’ άποφύγη δλα αύτά, κλείεται, χωρίς κανέναν λόγον,
είς τον έαυτόν του καί υποφέρει. Αύτό βέβαια συμβαίνει μέ έναν άνθρωπον στερούμενον έπιδεξιότητος. Διότι ένας έξυπνος καί υπομονητικός άνθρωπος θά προσπαθήση νά δημιουργήση γνωριμίας καί φίλους καί κατ’ αυτόν τον τρόπον θά δύναται
νά περνά μερικές εύχάριστες στιγμές καί ν’ άποφεύγη τήν πλήξιν.
Ή ά π λ ό τη ςκ α ί λεπτότης είς τούς τρόπους συμπεριφοράς μας είναι ένα άσφαλές μέσον διά νά διαθέσωμεν εύμενώς τούς περί ήμάς καί τούς άναγκάσωμεν νά τη
ρούν άνάλογον στάσιν άπέναντί μας.
Ή άνία καί αί έξ αύτής συνέπειαι θά καταπολεμηθούν άσφαλώς άν εΰρωμεν
κάποιαν εύχαρίστησιν καί είς τήν μικροτέραν χαράν της ζωής καί ικανοποίησιν είς
τήν έλαχίστην επιτυχίαν μας. "Αν τούτο τό έπιτύχωμεν, τότε θά εϊμεθα ευχαριστη
μένοι καί άπό τήν ζωήν μας καί άπό τό έπάγγελμά μας καί θ’άποφύγωμεν τήν άνίαν,
τήν πλήξιν καί τάς επιβλαβείς συνεπείας της.
Γ. ΚΑ Ν ΕΛ Λ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ό τα ν ϋπάρχη άπόλυτος ανάγκη νά γίνη χρήσις τής κόρνας, τό κορνάρισμα νά μή
είναι συνεχές καί έκνευριστικό, διότι έκτος τοΰ θορύβου προκαλεΐται έκνευρισμός καί
τρόμος είς τούς διαβάτες.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚ ΑΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝ ΕΙ'
Ύπό τοϋ τ. Καθηγητοϋ της ’Ιατροδικαστικής
-------------------------------------- κ. ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Υ ΚΑΤΣΑ _________________________

Τά τραύματα καί αί κακώσεις άποτελοΰσιν, ώς γνωστόν, σπουδαιότατον
μέρος της ’Ιατροδικαστικής, συχνότατα άπασχολοΰν τον ιατρόν ώς ιατροδικαστήν,
τά δέ έξ έκείνων προβαλλόμενα εις τούτον προς λύσιν προβλήματα εΐσί πολλά καί
ποικίλα. Ή άνάγκη τής έπεμβάσεως τοΰ ΐατροδικαστοϋ έπί τραυμάτων επιβάλλεται
έκ τής άνάγκης τής άκριβοδικαίας εφαρμογής ώρισμένων άρθρων τοΰ Ποινικού καί
’Αστικού νόμου ώς καί τοΰ νεαροΰ 551 νόμου τής 31 Δεκεμβρίου 1914, τροποποιηθέντος καί συμπληρωθέντος διά τοΰ νόμου 2193 τοΰ 1920. Ό Ποινικός νόμος έπιζητεί έπί τραύματος τίνος την τιμωρίαν τοΰ ενόχου, ό δέ ’Αστικός νόμος επιβάλλει
εις αύτον άποζημίωσιν υπέρ τοΰ παθόντος διά την ήν έκ τοΰ τραύματος ύπέστη ζημίαν.
Καί ή έπιβληθησομένη όμως τιμωρία καί ή όρισθησομένη άποζημίωσις έξαρτώνται
κυριώτατα έκ τής βαρύτητος τοΰ τραύματος καί τής έξ αύτοΰ προξενηθείσης είς τό
θΰμα ζημίας, ταΰτα δέ κατά κανόνα εις τον ιατροδικαστήν έναπόκειται νά έκτιμήση.
Ό δέ νόμος 551 άπηχών τό νεωτεριστικόν καί έξόχως άνθρωπιστικόν, άλλά
καί δίκαιον πνεΰμα των νεωτέρων χρόνων, άφορα τήν ύποχρέωσιν τοΰ έργοδότου
είς τήν παροχήν άποζημιώσεως είς έργάτας, οίτινες κατά τήν έργασίαν των καί
δι’ αύτήν έτραυματίσθησαν. Άναλόγως δέ τής προσγενομένης είς τον έργάτην βλά
βης ούτος θά τύχη άποζημιώσεως άλλοτε άλλου ποσοΰ καί διάρκειας. Ταΰτα όμως
μ.όνον ό ιατροδικαστής θά είναι είς θέσιν νά έκτιμήση καί έπί τής ικανότητας καί
ευσυνειδησίας αύτοΰ στηρίζεται ή έφαρμογή τοΰ άναφερθέντος νόμου.
Έ π ί περιπτώσεων κακώσεων έν γένει καί των τραυμάτων ιδιαιτέρως, ανα
φύονται πλεϊστα ζητήματα τελείως διάφορα άπό περιπτώσεως είς περίπτωσιν.
Ένταΰθα άπό γενικής άπόψεως έκθέτοντες τήν ένέργειαν τοΰ ΐατροδικαστοϋ θέλομεν άσχοληθή, ύπό άπολύτως γενικάς γραμμάς, είς τήν συζήτησιν των κυριωτέρων
προβλημάτων των έμφανιζομένων προ τοΰ ΐατροδικαστοϋ προς λύσιν.
1 . ‘Υ πάρχει όντω ς κ ά κ ω σ ις;
Έπιλαμβανόμενος τής έξετάσεως άνθρώπου τίνος ύποστάντος δήθεν θλάσιν
τινά, δέον πρωτίστως ό ιατροδικαστής νά πεισθή ότι ούτος όντως ύπέστη τοιαύτην
κάκωσιν. Φαίνεται όντως παράδοξον έκ πρώτης όψεως τό τοιοΰτον καί όμως δέν
σπανίζουσιν αί περιπτώσεις, καθ’ άς ύπετέθη ότι άτομόν τι ύπέστη θλάσιν τινά πληγέν
καί ή ’Αρχή έπενέβη, ή δέ παρά τοΰ ΐατροδικαστοϋ ένεργηθεΐσα έξέτασις ούδεμίαν
κάκωσιν άπέδειξεν. Συμβαίνει τό τοιοΰτον ιδίως προκειμένου περί παίδων φερόντων
έκχυμώσεις, ας άποδίδουσιν είς κάκωσιν έκ θλάσεως ύπό τοΰ διδασκάλου, ή τοΰ κη
δεμένος ή τοΰ προϊσταμένου ή ύπ’ άλλου τίνος γενομένην. Ή ύπό τοΰ ΐατροδικαστοϋ
όμως ένεργουμένη έξέτασις είναι δυνατόν νά άποδείξη ότι δέν πρόκειται περί έκχυμώσεων έκ κακώσεων, άλλά περί όζώδους έρυθήματος ή σκορβούτου ή αίμορραγικής
πορφύρας ή άλλης τίνος παραπλήσιου νοσηρας έπεξεργασίας. Έ π ί τοιούτων περι
πτώσεων ό ιατροδικαστής πρέπει νά προσέχη, μήπως παρασυρθή έκ των περί των
κακώσεων, άς ύπέστη, διηγήσεων τοΰ παιδός. ‘Η έπιμελής έξέτασις τοΰ πάσχοντος
θά προφυλάξη τον ιατροδικαστήν άπό τής συγχύσεως κοινών έκ νόσων έκχυμώσεων
προς τάς έκ κακώσεων παραχθείσας.
* Άνάτυπον έκ τοΰ παραρτήματος τοϋμτεριοδικοϋ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», ’Οκτωβρίου 1933.
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2 . 'Οποίου είδους είναι τό ύπ α ρχον τραύμ α;
Δοθείσης της περιπτώσεως καθ’ ήν όντως υπάρχει τραύμα, δηλαδή κάκωσις
μετά διασχίσεως τοϋ δέρματος καί λοιπών μαλακών μορίων, ό ιατροδικαστές οφείλει
να καθορίση τό είδος τοϋ τραύματος, έάν δηλαδή πρόκειται περί τραύματος έκ θλάσεως ή έκ πυροβόλου όπλου ή ύπό νυσσόντων ή τεμνόντων οργάνων. Προς έπίτευξιν
δέ τής διαγνώσεως ταύτης, ως καί διά τήν έπίλυσιν άλλων τυχόν προβλημάτων, δέον
ό ιατροδικαστής έπιμελώς νά έξετάση τό τραύμα καί τον παθόντα.
Έ άν ή έξέτασις άφορα ζώντα άνθρωπον ό ιατροδικαστής οφείλει νά καταβάλη
πάσαν μέριμναν, ϊνα μή ή έξέτασις αύτοϋ άποβή αιτία βλάβης διά τον έξεταζόμενον.
Έ άν πρόκειται περί καταγματίου τινός, ή άλλο τι βαρύ τραύμα φέροντος, δέον ό
ιατροδικαστής νά άρκεσθή εις τάς ύπό τοϋ θεράποντος ΐατροΰ ή χειρουργού χορηγηθησομένας πληροφορίας, έπιφυλασσόμενος νά ένεργήση τήν έαυτοΰ έξέτασιν, όταν ή
κατάστασις τοϋ τραυματίου έπιτρέψη τοΰτο καί τή συνδρομή, εί δυνατόν, τοϋ θερά
ποντος ΐατροΰ. Έ άν δέ, προκειμένου περί τραύματός τίνος, νομίση άναγκαίαν τήν
έξέτασιν δέον νά ένεργήση ταύτην καθοπλιζόμενος δι’ όλων τών ένδεδειγμένων προ
φυλάξεων καί μέσων προς προάσπισιν τοϋ τραύματος άπό πάσης μολύνσεως καί τού·
τραυματίου άπό οίασδήποτε ένοχλήσεως. Κατά τήν έξέτασιν τοϋ τραυματίου ό
ιατροδικαστής πρέπει νά τηρή εαυτόν τελείως ουδέτερον, ούδαμώς προκαταλαμβανό
μενος καί ούδόλως κηρυσσόμενος σύμμαχος ή άντίπαλος ότέ μέν τοϋ θύματος ότέ δέ
τοϋ ένοχου.
Επανερχόμενοι εις τήν προσπάθειαν τοϋ καθορισμού τοϋ είδους τοϋ τραύ
ματος άναφέρομεν ότι κατά κανόνα ούτος είναι εύκολος καί ό ιατρός θά κατορθώση νά.
διάγνωση, αν πρόκειται περί τραύματος διά θλάσεως ή διά τομής ή άλλου τινός. Ούχί
σπανίως όμως παρατηρούνται περιπτώσεις δυνάμεναι νά άγάγωσιν εις έσφαλμένα
πορίσματα. Οΰτω γωνιώδες τι βαρύ σώμα (τμήμα καθέκλας, γωνία βιβλίου κ λ π .)
διά τής γωνίας αύτοϋ πλήττον τό κρανίον δύναται νά δημιουργήση τραΰμα παρέχον
τήν ιδέαν τοϋ διά τέμνοντος οργάνου γενομένου τραύματος. ’Αλλά καί πλατύ τι σώμα,
πλήττον τον κόγχον τοϋ οφθαλμού θά δημιουργήση έπίσης τραΰμα ως άπό τέμνοντος
οργάνου, διότι έν τή περιπτώσει ταύτη τά μαλακά μόρια έτάμησαν ύπό τοϋ ύπερκογχίου τόξου τοϋ οστού, όπερ ώς τέμνον οργανον ένήργησεν έκ τών έσω προς τά έξω.
Σχεδόν όμως κατά κανόνα προσεκτική έξέτασις καί δή διά φακοΰ ένεργουμένη θά
δείξη ότι τά χείλη τών τοιούτων τραυμάτων δέν είναι τόσον ομαλά ώς θά ήσαν, άν
διά τέμνοντος οργάνου έγένετο τό τραΰμα, εις δέ τό βάθος οί ιστοί φαίνονται συντε
τριμμένοι. Πλειστάκις έπί τοιούτων περιπτώσεων παρετηρήσαμεν ότι ίνες λεπτόταταίδιέφυγον τήν τομήν καί έν είδει γεφύρας συνέδεον τάς δύο πλευράς τοϋ τραύματος.
Κάκωσις έκ θλάσεως άνευ τραύματος είναι δυνατόν νά προέλθη έκ βλήματος,
πυροβόλου όπλου, όπερ, είτε διότι έκ τοϋ μακρόθεν βληθέν, είχε χάσει τήν βλητικήν
του δύναμιν, είτε διότι προσέκρουσεν έπί σκληροΰ τίνος άντικειμένου, όπερ έφερεν
ό τραυματισθείς (ωρολογίου κλπ.), δέν είχε τήν δύναμιν νά παραγάγη κανονικόν
διά πυροβόλου όπλου τραΰμα, άλλά απλήν θλάσιν τής έφ’ ής έπέπεσε χώρας. Ή διάκρισις έπί τοιαύτης περιπτώσεως μεταξύ κοινής θλάσεως καί τής έκ βλήματος πυρο
βόλου όπλου έγκειται εις τήν άκριβή έξέτασιν τής κακωθείσης χώρας καί εις τήν έν
τεχνον λήψιν λεπτομερούς ιστορικού τής περιπτώσεως.
Δυσκολίας εις τήν διάκρισιν τού είδους τραύματός τίνος παρέχουσιν έπί μέν
ζώντων ή τυχόν έπελθοΰσα μόλυνσις τού τραύματος, έπί δέ θανόντων ή έπελθοΰσα
σήψις. Προσεκτική όμως έξέτασις λύει τό πρόβλημα.
Ούχί σπανίως ή άπαίτησις τής ’Αρχής διά τον προσδιορισμόν τού μέσου τής
παραγωγής τραύματός τίνος άναφαίνεται χρόνον πολύν μετά τον τραυματισμόν, όταν
πλέον τό τραΰμα πλήρως έχη έπουλωθή.
Ώ ς παράδειγμα τούτου άναφέρομεν τήν κάτωθι περίπτωσιν προ έτών άνατεθεΐσαν εις τόν Καθηγητήν κ. Γεωργιάδην καί ήμάς προς έπίλυσιν. Κάτοχος περιπτέ-
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ρου τίνος περί τήν 'Ομόνοιαν λίαν προσοδοφόρου απέκτησε τοϋτο ώς ανάπηρος πο
λέμου, ίσχυριζόμενος ότι εΐχεν ύποστή τραύμα διά πυροβόλου όπλου κατά τον άκρον
πόδα. Καταγγελθείς ύπ’ άλλων ότι άδίκως κατείχε τό περίπτερον, διότι ούδαμώς έν
πολέμω είχε τραυματισθή, άλλα τό κατά τον πόδα τραύμα ώφείλετο εις πτώσιν άπό
δένδρου τίνος εις εποχήν, καθ’ ήν ούδέ στρατιώτης καν ήτο, παρεπέμφθη ήμΐν προς
έξέτασιν.'Η έξέτασις τής ουλής καίέν γένει του ποδός έβεβαίωσαν ημάς ότι όντως
δεν έπρόκειτο περί τραύματος διά πυροβόλου όπλου άλλ’ έκ θλάσεως.
3 . 'Οποίου εϊδους όργανον επήνεγκε τό τραύμα;
Καθορισθέντος τοϋ είδους τοϋ τραύματος ό ιατρός δέον να καθορίση τό οργανον
δι* ου έγένετο τό οίουδήποτε είδους τραϋμα. Προκειμένου δηλαδή περί τραύματος διά
θλάσεως, να καθορίση αν λίθος ή ράβδος ή άλλο τι θλών οργανον υπήρξε τό ένοχον
οργανον. Προκειμένου δέ περί τραύματος διά τέμνοντος οργάνου, νά καθορίση όποιον
‘υπήρξε τό τέμνον οργανον (ξυράφιον, μάχαιρα, άμφίστομος, μονόστομος κλτί.) καί
προκειμένου περί τραύματος διά πυροβόλου όπλου νά καθορίση όποιον υπήρξε τοϋτο
καί οότω καθεξής.
Των διά θλάσεως τραυμάτων τό οργανον πολλάκις δύναται νά καθορισθή έκ.
τής μορφής τής έκ τής δι’ αύτών πλήξεως παραχθείσης πρωίμου έκχυμώσεως. ΑΙ
χαρακτηριστικαί έκχυμώσεις, ώς δι’ ονύχων παραγόμεναι, αί διά κνούτου ή λακτίσμα
τος άποτυποϋντος τη^οπλήν τοϋ τετραπόδου ή τό υπόδημα τοϋ άνθρώπου, διευκόλυννουσι τον καθορισμόν τοϋ οργάνου δι’ ου έγένοντο αί έκ θλάσεως κακώσεις μετά τραύ
ματος ή ου.
Τά διά τομής τραύματα δύνανται νά διακριθώσιν, αν εις άμφίστομον ή μονόστομον μάχαιραν οφείλονται εις ή ξυράφιον ή είς άλλο τι οργανον έκ των χαρακτήρων
των χειλέων τοϋ τραύματος.
Προκειμένου πτώματος, τούς χαρακτήρας τοϋ οργάνου ό ιατροδικαστής δέον
νά άναζητή ούχί μόνον εις τό δέρμα, άλλά καί εις τά βαθύτερα όργανα, ώς περιτονίας,
χόνδρους, οστά, ένθα κάλλιον άποτυποΰνται ουτοι. ’Εννοείται ότι καί ένταϋθα μόλυνσις τοϋ τραύματος είτε ή σήψις τοϋ πτώματος, μεγάλως δύναται νά διαστρέψωσο
τούς χαρακτήρας τούς έπιτρέποντας τήν μεταξύ διαφόρων τεμνόντων οργάνων διάκρισιν.
Προκειμένου περί τραύματος διά πυροβόλου όπλου θά δυνηθή ό ιατροδικα
στής νά καθορίση τό είδος τοϋ πυροβόλου όπλου, στηριζόμενος άφ’ ενός μέν είς τάς
διαστάσεις τοϋ στομίου εισόδου, είς τούς χαρακτήρας τής έπί τοϋ στομίου εισόδου
τυχόν έναποτεθείσης άκαύστου ύπό μορφήν κόκκων πυρίτιδος ή τοϋ καπνοΰ των εκ.
τής άναφλέξεως ταύτης άερίων, άφ’ έτέρου δέ έπί των χαρακτήρων των κατα
στροφών ας έπήνεγκε τό βλήμα.
Περιπτώσεις τοιαΰται συχνάκις παρουσιάσθησαν ήμΐν. Περιοριζόμεθα άναφέροντες μίαν σχετικώς προς δύο πτώματα άνδρών φονευθέντων έν τινι συμπλοκή
πολιτών μετά τοϋ στρατού. Άμφότερα τά πτώματα έφερον τραϋμα διά πυροβολου
όπλου κατά τό κρανίον καί είς μέν τον ένα τό βλήμα εϊσήλθε καί έξήλθε τοϋ κρανίου
σχημάτισαν στόμια εισόδου καί έξόδου καλώς διατηρούμενα, είς τον έτερον όμως τό
βλήμα συνέτριψε τελείως τό κρανίον διασκόρπισαν είς πολλαπλά τεμάχια τά οστά
αύτοΰ. Καί διά μέν τον πρώτον συνηγάγομεν ότι διά σφαίρας πολύκροτου έφονεύθη,
διά δέ τον έτερον διά σφαίρας μακροΰ πολεμικού όπλου.
4 . Ποιον επακριβώ ς οργανον εχρησιμοποιήθη διά τον τραυματισμόν ;
Καθορισθέντος τοϋ είδους τοϋ τραύματος καί τοϋ είδους τοϋ οργάνου δι’ ου
έπετελέσθη τό τραϋμα, καθήκον τοϋ ίατροδικαστοΰ είναι νά όρίση έπακριβώς μεταξύ
διαφόρων προσαγομένων αύτώ προς έξέτασιν όμοειδών οργάνων, όποιον ύπήρξε τό
ένοχον. "Αν π.χ. καθωρίσθη ότι τό τραϋμα παρήχθη δι’ άμφιστόμου μαχαίρας, δέον
νά καθορισθή άν ή έπί ύποπτου τίνος άτόμου, συλληφθέντος ώς ένοχου, κατασχεθεΐσα
μάχαιρα ύπήρξε τό οργανον τοϋ τραυματισμού. "Αν δέ καθωρίσθη ότι περί τραύματος
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διά πυροβόλου όπλου πρόκειται, δέον νά καθορίση ό ιατροδικαστής επακριβώς το
όπλον δι’ ου έγένετο ό τραυματισμός κ.λ.π.
Σχετικώ ς προς τά νύσσοντα καί τέμνοντα όργανα, πρός έπίλυσιν τοΰ προβλή
ματος, δέον ό ιατροδικαστής νά συσχετίση τό μήκος καί τήν διάμετρον τής μαχαίρας
πρός τό μήκος του τραύματος καί τό βάθος τούτου, πράγμα δύσκολον επί ζώντος
άτόμου. Δέον όμως νά έ'χη τις ύπ’ όψιν ότι μάχαιρά τις δύναται μέν νά δημιουργήση
βάθος έντός των ιστών μεγαλύτερον τοΰ μήκους τής λεπίδος αυτής, διότι άπωθήθη
μετά βίας καί απώθησε τά μαλακά μόρια, πράγμα όπερ συχνότατα συμβαίνει ιδία,
κατά τήν κοιλίαν, δύναται δέ είσέτι καί νά δημιουργήση μήκος τραύματος μεγαλύτε
ρον τοΰ πλάτους τής μαχαίρας, διότι διάφοροι κινήσεις έδόθησαν εις αυτήν.
Κηλΐδες αίματος άνευρισκόμεναι έπί διαφόρων μαχαιρών, καθοριζόμενα', ότι
έξ ένθρωπίνου αίματος έσχηματίσθησαν, θά υποβοηθήσουν εις τον καθορισμόν τοΰ
οργάνου. "Αν δέ περί τεμνόντων άμα καί θλώντων οργάνων πρόκειται, ώς πελέκεων,
τυχόν άνευρισκόμεναι, έκτος κηλίδων αίματος, τρίχες άνθρώπινοι ή τμήματα ιστών,
σαφώς πολλάκις θά άποδείξουν τήν ενοχήν τοΰ οργάνου καί έπομένως τοΰ κτήτορος αύτοΰ.
"Αν δέ πρόκειται μεταξύ διαφόρων πυροβόλων όπλων νά καθορισθή τό ένοχον,
θάόρισθή, ώς είπομεν έν άρχή, αν περί μακροΰ πολεμικοΰ όπλου πρόκειται ή κυνηγετικοΰ ή μικροΰ περιστρόφου. Καταλήξαντες δέ έπί παραδείγματι εις τά περίστρο
φα ή πολύκροτα καί παραδιδομένων ήμΐν τοιούτων ύπό τής ’Αρχής ώς υπόπτων
ότι δι1αύτών έγένετο ό τραυματισμός, θέλομεν επακριβώς άποφανθή μόνον, αν κατέ
στη δυνατή ή έν τώ σώματι τοΰ θύματος είτε έν ζωή είτε μετά θάνατον άνεύρεσις
τοΰ βλήματος καί ή έξέτασις αύτοΰ τε καί τοΰ όπλου κατά τήν ύπό τοΰ καθηγητοΰ I.
Γεωργιάδου έπινοηθεΐσαν μέθοδον. Ώ ς γνωστόν κατά ταύτην λαμβάνομεν κατ’ έκτασιν τό άνάπτυγμα τής περιφερείας τοΰ βλήματος, όπερ παρέχει πάν ίδιον χαρακτη
ριστικόν τοΰ έσωτερικοΰ τής κάνης τοΰ όπλου, παραβάλλομεν πρός τοΰτο τό άνάπτυγ
μα βλημάτων έκπεμφθέντων διά τών ύπό έξέτασιν πολύκροτων καί έκ τής άπολύτου
όμοιότητος τίνος τούτων πρός τό άνάπτυγμα τοΰ έν τώ σώματι εύρεθέντος βλήματος
συνάγεται αν διά τούτου έγένετο ό τραυματισμός. (Χ)
Περιπτώσεις έπιλυθεΐσαι διά τής μεθόδου ταύτης συχνάκις συνέτυχον ήμΐν.
Έ ξ αύτών άναφέρομεν τήν έξής: Τρεις χωροφύλακες καταδιώκοντες νύκτα σωφέρ
τινα έπυροβόλησαν κατ’ αύτοΰ καί μία σφαίρα εύροΰσα αυτόν παρά τήν καρδίαν
άφήκεν άπνουν. Άπεστάλησαν εις τό Έργαστήριον καί τών τριών χωροφυλάκων τά
περίστροφα συστήματος Nagan, διαφόρων έργοστασίων. Έ ν τώ πτώματι τοΰ σωφέρ
εϊχεν άνευρεθή άκέραιον τό βλήμα. Τό άνάπτυγμα τούτου παραβληθέν πρός τό άνά
πτυγμα βλημάτων έκβληθέντων διά τών όπλων τών χωροφυλάκων καθώρισε ποιον
έκ τών τριών όπλων ήτο τό έκπέμψαν τό έν τώ σώματι τοΰ σωφέρ βλήμα καί έπομένως
ποιος έκ τών χωροφυλάκων ήτο ό κατορθώσας τήν άναίρεσιν.
"Αν τό βλήμα έκ τής προσκρούσεώς του παρεμορφώθη, ή έκτέλεσις τής μεθόδου
Γεωργιάδου δέν είναι δυνατή καί παραμένουσι κριτήρια ό όγκος τοΰ βλήματος, τό
έπενδεδυμένον ή μή αύτοΰ κλπ.
5 . Ή κάκωσις ή τό τραϋμα έγένετο έν ζω ή ή μετά θάνατον;
Δοθέντος τραύματός τίνος άνάγκη παρίσταται νά καθορισθή, έάν τό τραΰμα
έν ζωή έπετελέσθη ή μετά θάνατον. Τοΰτο δέ διά πολλούς λόγους. Ούτω κακοποιοί
στραγγαλίσαντες ή δι’ άλλου τρόπου φονεύσαντες άνθρωπόν τινα μεταφέρουσιν
αυτόν εις τάς γραμμάς σιδηροδρόμου, ϊνα δοθή ή έντύπωσις ότι διά τής διόδου τών
τροχών έπί τοΰ σώματος προήλθεν ό θάνατος καί άποδοθή τό γεγονός εις αυτοκτο
νίαν ή τυχαΐον συμβεβηκός.
"Αλλοι μετά τον άποπνιγμόν ή δηλητηρίασιν άνθρώπου τίνος καί τον έκ τού(1) Τά της μεθόδου εκτίθενται λεπτομερώς εις τήν ’Ιατροδικαστικήν Γεωργιάδου Τόμος Α '.
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των θάνατον αύτοϋ πυροβολοΰσι κατά του κροτάφου του καί άφήνουσι παρ’ αύτώ
το περίστροφου ίνα ύποτεθή δτι διά τούτου ηύτοκτόνησεν.
Εις άλλας περιπτώσεις το άντίθετον δύναται νά συμβή. Ούτως άνθρωπός
τις έπνίγη τυχαίως εις τήν θάλασσαν καί είτε προσκρουόμενος υπό τω ν κυμάτων
έπί βράχων, είτε περιπλεχθείς εις τούς τροχούς άτμοπλοίου, εκβράζεται που παρουσιάζων διαφόρους κακώσεις κινούσας τήν υποψίαν, δτι έκ τούτων άπέθανε καί κατό
πιν έρρίφθη είς τήν θάλασσαν.
’Ανάγκη δθεν πλειστάκις νά έφιστάται ή προσοχή τού ΐατροδικαστοϋ έπί τον
καθορισμόν τής έν ζωή ή μή έπιτελέσεως τραύματός τίνος.
Γνωστά είναι τά σημεία τά καταδηλοϋντα δτι τραύμά τι έν ζωή έπετελέσθη.
Είναι ταΰτα κυρίως ή μετά τό τραύμα έπερχομένη αιμορραγία, ή πήξις τού αίματος
έντός των ιστών, ή διάστασις των χειλέων τού τραύματος καί ή μετά τομήν σύσπασις
των άγγείων καί μυών. Αί δυσκολίαι δμως περί τήν έκτίμησιν δεν σπανίζουσιν.
Ούτως ή άπό τού τραύματος αιμορραγία δυνατόν νά έλλείπη ένίοτε. Τά δι’ άποσπάσεως τραύματα παρουσιάζουσι τό τοιοΰτο. ’Αλλά καί τραύματα έπενεχθέντα κατά
συγκοπτικήν τινα κατάστασιν καί έξασθένησιντής καρδίας δυνατόννάμήαίμορραγώσιν.
Τραύματα άμέσως έπακολουθήσαντα, άλλα τραύματα προκαλέσαντα μεγάλην
αιμορραγίαν, ή κλονισμόν τού νευρικού συστήματος, δεν αίμορραγοΰσιν αυτά.
Παρά τήν συνοικίαν Πετραλώνων προ έτών άνθρωπός τις μεσήλιξ εύρέθη έν
τώ δωματίω του νεκρός φέρων 18 τραύματα διά μαχαίρας, ών τινα μέγιστα κατα
τον τράχηλον διατάμόντα τά έκεί αγγεία προεκάλεσαν μεγίστην αιμορραγίαν. Πέντε
άλλα τραύματα ευρισκόμενα κατά τήν όσφύν ούδεμίαν παρουσίαζον αιμορραγίαν,
καίτοι δέ εν τούτων είχε διάτρηση τον σπλήνα, ούδέ σταγών αίματος εΐχεν έκχυθή
έκεΐθεν.
Ά ντιθέτω ς είναι δυνατόν τραύμά τι μετά θάνατον γενόμενον νά αίμορραγή και
νά παραπείση τινά δτι έν ζωή έπετελέσθη. Κατά τούς έξ άσφυξίας θανάτους κυρίως
τούς έκ πνιγμού, ώς καί δταν ή σήψις καταλάβη τό πτώμα, δυνατόν άπό μεταθανάτιου
τίνος τραύματος νά έκρέη αίμα.
Ή πήξις τού αίματος συντελεΐται καί αν τραύμα τι συντόμως μετά τον θά
νατον έπετελέσθη, ό σχηματιζόμένος δμως θρόμβος είναι μικρός καί έλάχιστα προς
τούς ιστούς προσπεφυκώς.
'Η διάστασις τών χειλέων τραύματός τίνος καί ή σύσπασις διαταμέντων μυών,
καί άγγείων δύναται νά συμβή, άν συντόμως μετά τον θάνατον (2—4 ώρας) έγένετο
τομή αυτών, πάντοτε δμως οί χαρακτήρες ούτοι δεν είναι τόσον έκσεσημασμενοι,
ώς έπί τών έν ζωή έπιτελεσθέντων τραυμάτων.
Μή περιοριζόμενος ό ιατροδικαστής είς τήν έξέτασιν ένός μόνον έκ τών άναφερθέντων χαρακτήρων τών έν ζωή έπιτελεσθέντων τραυμάτων, άλλ’ άναζητών και
άνευρίσκων πάντας, σπανίως θά άπατηθή είς τήν διάκρισιν τού άν τραύμά τι έν ςωή
ή μετά θάνατον έπετελέσθη.
6 . Πάντα τά τραύματα διά τοϋ αύτοϋ οργάνου έπετελέσθη σα ν;
’Ά ν έπί τού τραυματισθέντος υπάρχουν πολλά τραύματα χρήζει έξακριβώσεως,
άν ταύτα δι’ ένός ή πλειόνων οργάνων έπετελέσθησαν. Προς τούτο χρησιμεύουσιν οι
άναφερθέντες· χαρακτήρες, οί γενικώς χαρακτηρίζοντες τά διάφορα τραύματα απ
άλλήλων. ’Επί ομοιογενών τραυμάτων οί χαρακτήρες τών τραυμάτων, τυχόν άνευρισκόμενα βλήματα διαφόρου σχήματος καί βάρους, θά διαφωτίσουν περί τής χρησιμοποιήσεως πλειόνων οργάνων.
Ουτω έπί κρανίου παιδίσκης τίνος φονευθείσης έν Κεφαλληνία καί άποσταλεντος ήμΐν προς έξέτασιν τού είδους τών έπ’ αυτού τραυμάτων καθωρίσαμεν άφ’ ένος
μέν τραύματα διά τέμνοντος άμα καί νύσσοντος οργάνου γενόμενα, άφ’ ετέρου δέ
τραύματα δι’ οδοντωτού οργάνου (δρεπάνου, σβανά κ λ π .) γενόμενα. Τούτο ένεδείκνυε
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δύο τούς φονεύσαντας την παιδίσκην και έπερρώννυσε την κατά δύο συλληφθέντων
ώς υπόπτων κατηγορίαν.
7 . Χ ρονολογική σειρά επιτελεσεω ς τω ν τραυμ άτω ν.
’Επί περιπτώσεως πολλών τραυμάτων επί ενός ατόμου υπαρχόντων, δι’ ενός
ή πλειόνων οργάνων δη μ ιουργη 0έντ ων. δέον να έξακριβωθή ποιον έκ τούτων κατηνέ
χθη πρότερον καί ποια κατόπιν καί ποιον έξ αυτών ιδιαίτατα συνήργησεν εις τήν
πρόκλησιν του θανάτου.
'Ω ς προς τήν χρονολογικήν σειράν τής έπιτελέσεως τών τραυμάτων δυνάμεθα
πολλάκις νά φθάσωμεν εις άσφαλή συμπεράσματα. Μεταξύ πολλών τραυμάτων έν
ζωή γενομένων τά άσφαλώς θανατηφόρα συνήθως τελευταία κατηνέχθησαν. 'Η έκ
τραύματός τίνος συνάθροισις μεγάλης ποσότητος αΐματος έν κοιλότητί τινι τοϋ σώ
ματος, &ς τίνος τών ήμιθωρακίων ή του περιτοναίου, δεικνύει ότι τό τραύμα τούτο
κατηνέχθη ένωρίτερον άλλου τίνος διασχίσαντος έπισήμως τήν καρδίαν ή τήν άορτήν
καί κατ’ άνάγκην ταχύτατα έπενεγκόντων τον θάνατον.
Προ έτών παράφρων τις άναβάς εις τήν στέγην οικίας τίνος έ'βαλλε τούς κερά
μους αυτής κατά τών διαβατών. Ή προστρέξασα ’Αρχή έκρινεν ώς συντομώτερον
καί άποτελεσματικώτερον μέσον θεραπείας τού κακού τήν έξόντωσιν τού παράφρονος καί δι’ άθρόων πυροβολισμ'ών άπέκτεινεν αυτόν. Τό πτώμα προσήχθη εις τό
Ί α τροδικαστικόν Έργαστήριον καί έξετασθέν εύρέθη φέρον δύο τραύματα διά
πυροβόλου όπλου. Τό έν εύρίσκετο κατά τό δεξιόν ήμιθωράκιον, τό δέ βλήμα είχε
τρώσει τά μεσοπλεύρια άγγεΐα πλευράς τινός, είχε θίξει έπιπολής τον πνεύμονα, έν
δέ τώ δεξιώ ήμιθωρακίω υπήρχε ποσότης αίματος υπέρ 1 Υ2 λίτρον. Τό δεύτερον
τραύμα εύρίσκετο κατά τό προκάρδιον, τό έκεϊθεν δέ εΐσελθόν βλήμα προύκάλεσε
μεγίστην ρήξιν τής καρδίας. Ή βαρύτης τού δευτέρου τούτου τραύματος ήτο τοιαύτη,
ώστε ό θάνατος άμέσως ή έντός δευτερολέπτων θά έπήλθεν. Ή έν τώ δεξιώ όμως
ήμιθωρακίω συναθροισθεΐσα ποσότης αίματος ήτο μεγίστη καί ίνα τοσαύτη συντελεσθή άπήτησεν ικανόν χρόνον έκροής άπό τών τραυματισθέντων μεσοπλευρίων άγγείων, άτινα δέν είναι καί μεγάλων διαστάσεων. "Αρα τό τραύμα τούτο έπετελέσθη
πρώτον καί μετά πάροδον άρκοΰντος χρόνου έπήλθε τό κατά τήν καρδίαν θανατηφόρον τραύμα.
’Εάν έχωμεν τραύματα διά μαχαίρας γενόμενα καί εις τά. άντιστοιχούντα προς
εν τούτων έξωτερικά ένδύματα βλέπομεν αίμα, συνάγεται ότι ή μάχαιρα καθημαγμενη
εκ προηγουμένου τραύματος έπετέλεσε τούτο καί έπομένως ότι τούτο ύστερον κατη
νέχθη. 'Η έ'λλειψις αιμορραγίας κατά τήν διαδρομήν τραύματος δεικνύει ότι τούτο
ύστερον άλλου κατηνέχθη.
Άναφέραμεν ήδη τήν περίπτωσιν Πετραλώνων, καθ’ ήν τραύμα τού σπληνος
διά μαχαίρας έμαρτυρεΐτο οτι ύστερον άλλων κατηνέχθη έκ τού γεγονότος ότι άπο
τοιούτου τραύματος ούδόλως αίμα έξεχύθη έξ αυτού· προσθέτομεν έπί τού σημείου
τούτου άλλην χαρακτηριστικήν περίπτωσιν έν τή περιοχή Γαλατσίου λαβούσαν χω 
ράν. Νέος τις σπουδαστής τού Πολυτεχνείου άπελπισθείς περί τού έπί τής γής προο
ρισμού του ηύτοκτόνησε, διαταμών άφ’ ενός πολλαπλώς τον τράχηλόν του διά ξυρα
φιού, άφ’ ετέρου δέ διά περιστρόφου πυροβολήσας κατά τής κακής κεφαλής του.
Το τελευταϊον τούτο τραύμα έμαρτυρεΐτο ότι ύστερον τών διά τού ξυραφίου διατομών
τού τραχήλου έγένετο, έκ τού γεγονότος ότι ούδεμία σχεδόν αιμορραγία παρήχθη
κατά τήν διαδρομήν τού βλήματος διά τών ιστών.
'Ως προς τον καθορισμόν τού τραύματος τού ιδιαίτατα συνεργήσαντος προς
πρόκλησιν τού θανάτου, θά στηριχθώμεν εις τήν διά τής νεκροτομίας άνεύρεσιν τών
τραυματισθέντων οργάνων καί τήν σημασίαν, ήν ταΰτα έχουσι διά τήν ζωήν.
(Σ υνεχίζεται)

ΞΕΝ Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΥΠΟΘΕ Σ 1 Σ ΠΕΤΙΟ'
*Υπό τοϋ ’Αστυνόμου της Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Παρισίων
κ. Μ . A R N A L

'Η περίπτωσής τοϋ ιατρού Π ετώ εΐναι άσφαλώς μία έκ των προσφάτων
εγκληματολογιώ ν υποθέσεων, αίτινες δύνανται να διεγείρουν την περιέργειαν
των άστυνομικών ολοκλήρου τοϋ κόσμου, τόσον λόγω τοϋ άριθμοϋ των θυμάτων, όσον
καί λόγω της διαβολικής έπιτηδειότητος τοϋ δολοφόνου.
Κατά τον τελευταϊον πόλεμον εις τάς κατεχομένας χώρας της Εύρώπης, ή
δημιουργία καί άνάπτυξις των οργανώσεων άντιστάσεως, ή άντίδρασις δι’ όλων των
μέσων καί παρανόμων ακόμη, εις τάς προσπάθειας έπικρατήσεως τοϋ έχθροΰ, εσχον
ώ ς αποτέλεσμα νά δικαιολογώνται πράξεις καί μέθοδοι, αί όποϊαι προ της ένάρξεως
των έχθροπραξιών θά έθεωροΰντο ώς κοινά κακουργήματα.
Αί έ'ννοιαι καί αντιλήψεις περί «νομιμότητος» καί «παρανομίας» συνεχέοντο μεταξύ των κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε τό δίκαιον καί θεμιτόν εις τά όμματα
των μελών τής άντιστάσεως έθεωρεϊτο πολλάκις ώς εγκληματικόν καί έτιμωρεΐτο
ώ ς τοιοΰτον ύπό τών άντιπάλων των.
Τά κακουργήματα τοϋ Πετιό παρεσκευάσθησαν καί έξετελέσθησαν έν τή άτμοσφαίρα ακριβώς ταύτη τής νομικής καί ήθικής συγχύσεως, μεγάλη δέ ήτο ή έπιτηδειότης τοϋ δολοφόνου προς έκμετάλλευσιν τών έξαιρετικών τούτων περιστάσεων
διά νά συλλάβη καί πραγματοποιήση τά έγκλήματά του.
'Ο Πετιό άλλωστε ουδέποτε ήρνήθη τά έγκλήματά του, καί έν τών παραδό
ξων τής ύποθέσεως ταύτης ήτο νά βλέπη τις έγκληματίαν ούχί μόνον παραδεχόμενον
τά έγκλήματά του, αλλά καί θεωροΰντα ταΰτα ώς τιμητικά δι’ αυτόν καί καυχώμενον έπί πλέον ότι έχει διαπράξει πολύ μεγαλύτερον άριθμόν τών άποδιδομένων εις
αυτόν έγκλημάτων.
Διά νά καταστή τότε δυνατόν όπως ό Πετιό θεωρηθή ώς έγκληματίας τοϋ
κοινού δικαίου καί τιμωρηθή ύπό τής δικαιοσύνης τής χώρας του, έπρεπεν αΰτη νά
έξακριβώση ότι τό έλατήριον τών κακουργημάτων του δεν ήτο έκεϊνο τό όποιον
ούτος προέβαλεν. Αί διαπιστώσεις αί γενόμεναι έπί τοϋ τόπου τών έγκλημάτων
ύπεβοήθησαν έν προκειμένω σημαντικώς τήν κατηγορίαν.
Είναι διαβολική ή έπιτηδειότης μέ τήν οποίαν 6 Πετιό συνέλαβε τά έγκληματικά του σχέδια, τό ότι δέ τά κακουργήματά του άπεκαλύφθησαν, οφείλεται εις τυχαίαν σύμπτωσιν λόγω άπρονοησίας τήν οποίαν ούτος διέπραξεν. Ή έπιτηδειότης
αυτή φωτίζει μέ άποτρόπαιον φώς τήν φιλοσοφίαν τοϋ φονέως. Τά κακουργήματα
τοϋ Πετιό είναι έγκλήματα ανθρώπου εύφυοΰς, διδάκτορος τής Ιατρικής, άνήκοντος εις άνωτέραν κοινωνικήν τάξιν καί λίαν εΰπορον. Είναι κακουργήματα άνθρώπου
πλουσίου καί μορφωμένου.
Ά λ λ ’ ας μή ύπεισερχόμεθα περισσότερον εις λεπτομέρειας, διότι είναι ανω
φελές νά προσθέσωμέν τι εις τό άξιοσημείωτον άρθρον, τό όποιον ό ’Αστυνόμος
Ά ρνάλ συνέγραψεν έπί τή βάσει τών έγγράφων, άτινα φιλοφρόνως έτέθησαν εις την
διάθεσίν του' ύπό τής Εισαγγελίας τοϋ Σηκουάνα.
C. S A N N IE
’Αρχηγός τής *Υπηρεσίας
τής Δικαστικής ‘Αστυνομίας τής ’Αστυνομικής
Αιενθννσεως Παρισίων

'Ο ’Ά νθρ ω π ος.
Ό Μαρσέλ ’Αντρέ ’Ανρύ Φελίξ Πετιό έγεννήθη τή 17-1-1897 έν Ωξέρ τής
* Έδημοσιεύθη εις τήν «Διεθνή Έπιθεώρησιν Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας». Τεύ
χος 10 Αύγουστου 1947 καί μετεφράσθη ύπό τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών.
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ΤΟΝ. 'Ο πατήρ του ήτο υπάλληλος των Τ.Τ.Τ. 'Η μήτηρ του ούδέν επάγγελμα
έξήσκει καί ήσχολεΐτο εις τά τοϋ οίκου της. Έ ν ηλικία 15 ετών έμεινεν ορφανός
μετά έν δ’ έτος ήκολούθησε τον πατέρα του εις τον νέον τόπον διορισμού του, την
πόλιν Ζουανί. Είσαχθείς εις τό κολλέγιον της πόλεως ταύτης άπεπέμφθη εξ αύτοϋ
καθώς καί έκ του τής Ώ ξέρ, οπού έπρόκειτο να συνέχιση τάς σπουδάς του.
’Από τής εποχής ταύτης ό χαοακτήρ τοϋ Πετιό έξεδήλωσε τά πρώτα στάδια
τής διαστροφής καί τής ήθικής εκείνης άναισθησίας, λόγω τής οποίας μερικά έτη
βραδύτερον θά άπέβαινεν είς έκ τών μεγαλυτέρων έγκληματιών, τούς οποίους έγνώρισε ποτέ ό κόσμος. Δεν έστερεΐτο άλλως τε νοημοσύνης καί έμελέτησε μόνος
διά τό πτυχίον του, τό όποιον καί επέτυχε νά λάβη τον ’Ιούλιον τοϋ 1915. Καταταγείς
είς τό στράτευμα τώ 1916 έτραυματίσθη είς τον πόδα καί έδέησε έν συνεχεία νά ύποστή επί ένα μήνα θεραπείαν είς ψυχιατρικόν κέντρον έν ’Ορλεάνη διά «νευρασθέ
νειαν». Δέν είναι άνωφελής νά μνημονευθή ή λεπτομέρεια αύτή.
Μετά την λήξιν του πολέμου ένεγράφη είς την ’Ιατρικήν Σχολήν τοϋ Πανε
πιστημίου τής Λυώνος καί τώ 1921 ύπέστη τάς επί πτυχίω εξετάσεις του. Τήν
εποχήν εκείνην ήρχισε τήν ανώμαλον ζωήν, ήτις τον ηύχαρίστει λόγιο τοϋ ότι εόοκίμαζε δημοσίαν ζωήν πεποικιλμένην μέ κακουργήματα, τών οποίων ό Πετιό μέ
άδιατάρακτον εύτυχίαν διέφευγε έπιδεξίως τάς έκάστοτε ποινικάς εύθύνας.
Καλός ομιλητής, πεπροικισμένος μέ εύχάριστον εξωτερικόν, σαγηνεύων
καί μέ αύτά άκόμη τά παράδοξα τής άπατηλότητός του, έγκατεστάθη άπό τών
άρχών τοϋ έτους 1922 έν Βιλνέβ έπί τοϋ ποταμοϋ Ύόν, όπου έπρόκειτο νά παραμείνη έπί δέκα έτη. 'Η δημοτικότης του κατέστη ταχέως μεγάλη, ή δέ πελατεία
του πολυάριθμος- ή συνείδησις του όμως ούδένα τρόπον ένεργείας άπέκρουεν, ό
όποιος θά ήδύνατο νά τώ προσπορίση ύλικά οφέλη.
“Εν μόνον παράδειγμα αρκεί διά νά φωτισθή ή όψις αύτή τοϋ χαρακτήρος
του: 'Ο Πετιό έκαυχάτο ότι είναι ό «’Ιατρός τών έργατών» καί άπό τούς άπορωτέρους δέν έζήτει είμή μόνον μέρος τής άμοιβής του. ’Εν τούτοις τούς ένέγραφε
όλους είς τήν υπηρεσίαν τής «δωρεάν ιατρικής περιθάλψεως» καί χωρίς νά εΐδοποιή
τούς ένδιαφερομένους, είσέπραττε τά ποσά τά όποια τώ έπεδικάζοντο προς τοΰτο.
'Η ρητορική του δεινότης τώ έπρομήθευσε έντός ολίγου μίαν έδραν είς τό δημοτικόν
συμβούλιου τής Βιλνέβ, τής οποίας μάλιστα άπέβη καί Δήμαρχος.
'Η Διοίκησις του ήτο περίεργον κράμα συμβιβαστικών καί ύποπτων ένεργειών.
Ά φ ’ ετέρου αί ύπερβολαί τής ιδιωτικής του ζωής ήρχιζον νά παρακαλοΰν
τάς ύπονοίας καί τών όλιγώτερον προσεκτικών.
'Ο Πετιό είχε τότε είς τήν υπηρεσίαν του μίαν υπηρέτριαν όνομαζομένην Λουϊζέτ, ή όποια προηγουμένως ειχεν έργασθή έν τη οικία τοϋ ζεύγους Φλερύ. Πρωίαν
τινά ή οικία Φλερύ ύπέστη διάρρηξιν καί κατόπιν ένεπρήσθη, ή δέ Λουϊζέτ, ή όποια
ήτο ένοχλητική μάρτυς καί ταυτοχρόνως παλλακίς τοϋ ίατροΰ έξηφανίσθη «όριστικώς». 'Η δικογραφία ή σχηματισθεΐσα έξ αίτιας τών γεγονότων τούτων παρέ
πεσε καί άπωλέσθη.
Μετά τινα χρόνον, κατά τον Μάρτιον τοϋ 1930, ή Κα Ντεμπώβ, διευθύν
τρια γαλακτοπωλείου, εύρέθη δολοφονημένη. Αότη είχε είς τήν κατοχήν της άπό
24ώρου ποσόν 280.000 φράγκων άτινα καί έξηφανίσθησαν. Τό όνομα τοϋ Πετιό,
οστις έφέρετο ώς γνωρίζων καλώς τον έγκληματίαν, έμνημονεύθη κατά τήν διάρ
κειαν τής άνακρίσεως, άλλά καί έδώ άκόμη, ένεκα άνεξηγήτων περιστατικών, ή δι
κογραφία άπωλέσθη. Κάποιος δέ κύριος Φρασκό, όστις είχε δηλώσει είς κύκλον
γνωρίμων του οτι «έγνώριζε πολλά» έπί τής ύποθέσεως ταύτης, έπλήρωσε τήν
άπρονοησίαν ταύτην μέ τήν ζωήν του. Ουτος συναντήσας ημέραν τινά τον Πετιο,
συγκατετέθη νά ύποστη παρακέντησιν, ή όποια, κατά τάς διαβεβαιώσεις τοϋ ίατροΰ,
θά τον άνεκούφιζε άπό τούς ρευματισμούς του. 'Ο Πετιό ένήργησε τήν παρακέντη-
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σιν, ό δέ Φρασκό άπεβίωσε μετά τινας ώρας, εκ θανάτου τον όποιον ό δημοτικός
ιατρός έκρινε την στιγμήν έκείνην φυσικόν.
Με την πάροδον του χρόνου καί την γνώσιν του ποιου του άναμεμειγμένου εις
την ύπόθεσιν έκείνην προσώπου, δύναταί τις έκ των ύστέρων νά άμφιβάλη ώς προς
τό τελευταΐον τοϋτο.
Τά ανωτέρω γεγονότα έξήγειρον ολίγον κατ’ ολίγον την κοινήν γνώμην της
Βιλνεβ, πολλά δ’ άλλα περιστατικά όλιγώτερον σοβαρά έπρόκειτο έντός ολίγου νά
καταστησωσι τήν παρουσίαν του άφόρητον. 'Η έξαφάνισις των έσόδων τοΰ 'Ιδρύ
ματος Συνδρομής, ή κλοπή έπιστολών ευρισκομένων έν τω Δημαρχείω, ή κλοπή τής
βενζίνης του κινητήρος ό όποιος έτροφοδότει τήν πόλιν μέ ύδωρ, ή κλοπή των άξιων
τάς όποιας περιείχε τό συρτάριον τοΰ γραμματέως τοΰ Ειρηνοδικείου. Ό λ α ι αί
ένδείξεις έπειθον ότι ό Πετιό ήτο άναμεμειγμένος εις τάς υποθέσεις ταύτας, άμέσως
ή εμμεσως, δι’ δ τω 1932 άπηλλάγη των καθηκόντων του. Τοΰτο όμως δεν ήμπόδισε
νά έκλεγή μετά τινας ήμέρας γενικός σύμβουλος.
Τω 1933, λόγω τής διαρκώς αύξανομένης κακής φήμης ή όποια ήπλοϋτο

’Αριστερά: Ό ιατρός Πετιό κατά φωτογραφίαν του ληφθεΐσαν τόν Νοέμβριον 1944.
Δεξιά: Ό ίδιος φωτογραφηθεΐς μετά τι χρονικόν διάστημα.

ήνοχλεϊτο υπό ήθικών προλήψεων, δι’ δ καί τόν έπανευρίσκομεν τω 1936 κατηγορού
μενον έπί κλοπή βιβλιοπωλείου τής Λατινικής συνοικίας. 'Ο Πετιό προτείνει εις
τόν ’Επιθεωρητήν, ό όποιος τόν είχε συλλάβει, όπως έγκαταλείψη τήν ύπόθεσιν,
άντί 25 φράγκων. ’Επειδή ό ’Επιθεωρητής, δεν ήθελε νά άκούση τίποτε, ό Πετιό
έταράχθη ζωηρώς, ήπείλησεν ότι θά τοΰ «σπάση τά μούτρα» καί έν τέλει έπεκαλέσθη
τό παλαιόν διανοητικόν έλάττωμα ύφ’ ου είχε προσβληθή πρό τινων έτών. Χάρις εις
τό έλάττωμα τοΰτο απαλλακτικόν βούλευμα έθεσε τέλος εις τό περιστατικού. 'Η
ιατροδικαστική έκθεσις ή συνταχθεΐσα περί τής προκειμένης περιπτώσεως άξίζει
νά μνημονευθή ιδιαιτέρως. 'Ο ψυχίατρος Ά ρ . Σεϊγέ, ό όποιος τήν συνέταξε, έμφανίζει πράγματι έν αύτή άξιοπαρατήρητον διορατικότητα. Κατέληγεν έν συμπεράσματι
ουτω: Έ ν περιπτώσει νέας κατηγορίας ή φυλάκισις αύτή (διότι ό Πετιό άπαλλαγείς
άπό τά έπακόλουθα τής διώξεως παρεπέμφθη έπί τινα χρόνον εις ειδικόν 'ίδρυμα)
δεν πρέπει νά έπιδράση κατά τρόπον άπόλυτον εις τήν άπόφασιν των ειδικών, οίτινες
θά έπεφορτίζοντο μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην καί οίτινες θά έδει όπως έξετάσωσιν έκ
νέου, άπ’ άρχής καί λεπτομερώς, τό πόβλημα τής ποινικής εύθύνης τοΰ Πετιό.
’Εννοεί τις διατί ό Πετιό, ότε διά τελευταίαν φοράν ένεφανίσθη ένώπιον τών
δικαστών του, δεν έπεδίωξε νά κάμη χρήσιν τής έκθέσεως τοΰ ίατροΰ Σειγέ. “Ας
σημειωθή έν παρόδω ότι ό Πετιό είχε γίνει αναπληρωτής τοΰ δημοτικοΰ ίατροΰ τής
9ης διοικητικής περιφερείας. Ώ ς έξηκριβώθη έκ μαρτυρικών καταθέσεων έπωφελεΐτο
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τή ς θέσεώς του, δπως ίδιοποιήται τά δελτία ταυτότητος προσώπων των οποίων
«βεβαίωνε τον θάνατον. Ό Π ετώ έξ άλλου είχεν είδικευθή εις τήν θεραπείαν των το
ξικομανών, οΰτω δέ, ύπδ τδ πρόσχημα θεραπειών άποτοξινώσεως, έπεδίδετο εις
επικερδές άλλ’ αθέμιτον Ιμπόριον. 'Ω ς έκ τούτου διεξήχθησαν έναντίον του πολυά
ριθμοι ανακρίσεις, αί όποΐαι κατέληξαν εις ποινάς εξευτελιστικάς, πρόστιμον ή φυλάκισιν μετ’ άναστολής.
Προς συμπλήρωσιν τής περιγραφής τής ηθικής καταπτώσεως του ατόμου
τούτου, ύπομιμνήσκομεν τό εξής συγκεκριμένον γεγονός: Κατά τον Δεκέμβριον τοϋ
1942, άπέθανεν άτομον όνόματι Ντομινίκ. 'Η σύζυγος αύτοϋ είχε θέσει εντός χαρτοφύλακος τοϋ γραφείου του δύο φακέλλους περιέχοντας 27.000 καί 47.000 φράγκα.
Τήν εσπέραν διεπίστωσε τήν έξαφάνισιν τών δύο τούτων φακέλλων καί ένεθυμήθη
ότι μόνον ό δημοτικός ιατρός είχε καθήσει εις τήν θέσιν εκείνην. Ό Πετιό ήρνήθη
εντόνως ότι ύπεξήρεσεν τούς ώς άνω φακέλλους, γενομένης δέ έρεύνης εις τήν οικίαν
που ούδέν θετικόν στοιχεΐον προέξυψεν έξ αυτής. «Τοιοΰτος ύπήρξεν ό άνθρωπος».
Είναι διδακτικόν έν τέλει ν’ άναγνώση τις τά συμπεράσματα τών τριών πραγματογνωμόνων ψυχιάτρων, οί όποιοι τον έξήτασαν μετά τήν σύλληψίν του.
«Εύφυής καί ΐσχυράς θελήσεως, διεστραμμένος καί άνήθικος, άπηλλαγμένος
διανοητικών διαταραχών τών οποίων δλον τό ψυχιατρικόν παρελθόν είναι πλέον
η ύποπτον, δεδομένου δτι αί ύπό τών στρατιωτικών ή πολιτικών ψυχιάτρων εξετά
σεις εΐχον πάντοτε διεξαχθή κατά τάς έκάστοτε δοσοληψίας του μετά τής δικαιοσύ
νης. Μέγας καί πειστικώτατος άπατεών. Αί ψυχικαί άνωμαλίαι, τάς οποίας δύναται τις νά άποκαλύψη εις αύτόν (άνηθικότης καί διαστροφή έξ ένστικτου), δέν είναι
φυσεως τοιαύτης, ώστε νά έλαφρώσωσι τήν ποινικήν του ευθύνην».
Ή ύπόθεσις.
'Η περιγραφή τών προηγηθέντων τής ύποθέσεως γεγονότων έφάνη ίσως ολίγον
μακρα, αλλ’ είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος, έφ’ δσον πρόκειται νά έρμηνεύσωμεν γεγο
νότα, νά γνωρίζωμεν τήν νοοτροπίαν τοϋ αυτουργού αύτών. Πράξεις κατά πάντα
ομοιαι δύνανται νά είναι τό έργον άτόμου άντιθέτου προσωπικότητος, δι’ δ μία
τών μεγαλυτέρων δυσκολιών τοϋ άνακριτοΰ είναι ό συσχετισμός τής πράξεως προς
τήν ύπόθεσιν.
Είναι έμφανές δτι ό Πετιό ένεσάρκωνε άκριβώς τον τύπον τοϋ «άνωτέρου»
εγκληματίου, καθολικής άνηθικότητος καί πλήρους άναισθησίας. "Ολη ή ζωή του,
πασαι αί πράξεις προς ένα καί μόνον σκοπόν έτεινον, τό χρήμα.
Ο τύπος τοϋ άτόμου αύτοϋ, αν καί δέν είναι εύτυχώς πολύ διαδεδομένος,
πάντως ύφίσταται. Ούχ ήττον, είς όμαλάς περιόδους, τά έ'νστικτα ταΰτα καί έάν
όεν καταστέλλωνται έν τούτοις περιορίζονται δι’ ιδρυμάτων καί νόμων, τών οποίων
ο εγκληματίας γνωρίζει τήν αύστηρότητα. ’Αλλά έάν ή κοινωνία ΰποστή τήν άνατροπήν ενός πολέμου καί τάς άνωμαλίας μακροχρονίου έχθρικής κατοχής, τότε
πρέπει τις νά άντιμετωπίση ώς ένδεχομένην καί τήν πλέον έγκληματικήν πράξιν.
'Χπό τήν σκέπην τής άβεβαιότητος, ένθα κρύπτονται αί σοβαρότεραι πρά
ξεις αί σκοποΰσαι τήν καταπολέμησιν τοϋ έχθροΰ, συμπαρομαρτεΐ πάντοτε πλήθος
ενεργειών όλιγώτερον έπαινετών, ας υπαγορεύει άποκλειστικώς τό άτομικόν συμ
φέρον, δπερ έπωφελεΐται τών συνθηκών ύπό τάς οποίας αί ένέργειαι αύται κατεστρώθησαν καί έπραγματοποιήθησαν.
Αύ τός είναι ό λόγος διά τον όποιον ή ύπόθεσις Πετιό άξίζει ιδιαιτέρας προι7οχής, έμφανίζεται δηλαδή οδτως αΰτη ώς έπακολούθημα τής κατοχής. Αί έγκληματικαί πράξεις τοϋ ΐατροΰ Πετιό κατέστησαν δυναταί, ώς προς τήν σύλληψίν καί τήν
εκτέλεσιν, μόνον διότι τό Γαλλικόν έθνος εύρίσκετο ύπό ίδιαζούσας συνθήκας, άνακυψάσας έκ τής κατοχής, καθ’ ας όλόκληραι οίκογένειαι ήτο δυνατόν νά έξαφανισθώσι χωρίς οόδείς νά άσχοληθή περί τής τύχης των, διότι άφ’ ενός μέν πολλά άτο
μα άνέπτυσσον δλην των τήν έπιτηδειότητα ίνα μετακινηθώσι χωρίς νά άφήσωσιν
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ίχνη, άφ’ ετέρου δέ αί συλλήψεις παρά τής Γερμανικής ’Αστυνομίας διεδέχονται
άλλήλας χωρίς να καθίσταται δυνατόν νά γνωρίζη τις τήν αιτίαν τής συλλήψεως ή
τον τόπον μεταφοράς τοΰ συλληφθέντος,
Ή ευκαιρία ήτο προφανώς εξαιρετική δι’ άτομα έστερημένα ηθικής, ό δέ
Πετιό κατενόησε ταχέως τό όφελος οπερ ήδύνατο νά άρυσθή έκ των έξαιρετικών
περιστάσεων, των πράγματι μοναδικών, υπό τών οποίων συνεταράσσετο ή χώρα.
Τήν 11ην Μαρτίου 1944 (περί τήν 18ην καί 30' ώραν) ή συνοικία όδοΰ Λεζυέρ είχε συσκοτισθή ύπό πυκνοϋ καπνού, ό όποιος διέφυγεν έκ τής καπνοδόχου
μονοκατοικίας τής όδοΰ Λεζυέρ 21 καί άνέδιδε, κατά τήν έ'κφρασιν μάρτυρος, φρικώδη καί άποκρουστικήν οσμήν.
'Η ’Αστυνομία τής συνοικίας, εΐδοποιηθεϊσα τηλεφωνικώς ύπό γείτονος τής
οικίας, άπέστειλε δύο άστυφύλακας, οί όποιοι εύρον τήν θύραν κλειστήν μετά πινακίδος εΐδοποιούσης: ’Απουσιάζει δι’ ένα μήνα, άπευθυνθήτε καί άποστείλατε τό ταχυδρομεϊον εις τήν Ώ ξέρ οδός Λομβαρδών άριθ. 18.
Ταχέως οί αστυφύλακες έξηκρίβωσαν ότι ό ιδιοκτήτης τής οικίας δεν ήτο άλ"
λος παρά ό ιατρός Πετιό κατοικών έπί τής όδοΰ Κομαρτέν άριθ. 66, τον όποιον και
εΐδοποίησαν τηλεφωνικώς περί τής «πυρκαϊάς τής καπνοδόχου», ή οποία είχε έκραγή εις τήν οικίαν του. Κάποιος άπαντών εις τό τηλέφωνον έβεβαίωσεν, «ότι θά
έφθανεν εντός ενός τετάρτου τής ώρας». ’Αλλά μετά ήμίσειαν ώραν, έπειδή ούδείς
ένεφανίζετο καί ό καπνός έξηκολούθει ν’ άνησυχή τούς περίοικους, οί άστυφύλακες
άπεφάσισαν νά εΐδοποιήσωσι τήν Πυροσβεστικήν 'Υπηρεσίαν. Οί πυροσβέσται άφιχθέντες μετ’ ολίγον εΐσεχώρησαν εντός τής οικίας από τοΰ έξώστου τοΰ πρώτου
πατώματος, άφοΰ έθραυσαν τον ύαλοπίνακα παραθύρου. Ταχέως όμως έπανελθόντες
ήνοιξαν τήν κυρίαν είσοδον, μή εύρίσκοντες λέξεις διά νά έκφράσωσι τήν έλπληξίν
των καί ώδήγησαν τούς άστυφύλακας προς τό ύπόγειον, όπου άντίκρυσαν άσύνηθες
θέαμα.
Τό κτίριον ήτο μία μεγάλη καί πολυτελής άλλ’ άκατοίκητος κατοικία. Παχύ
στρώμα κόνεως έκάλυπτε τό δάπεδον καί τά διάφορα άντικείμενα τά έστοιβασμένα
μά,λλον, παρά τακτοποιημένα, έντός άπεράντου παλαιάς αιθούσης ύποδοχής διακεκοσμημένης μά παλαιάς έπιχρύσους ξυλογλυπτικάς διακοσμήσεις τών τοίχων καί επι
μεγαλοπρεπούς κλίμακος όδηγούσης εις τούς άνω ορόφους.
’Εντός τοΰ ύπογείου ήσαν έγκατεστημένοι δύο λέβητες μετά καμίνων: 'Ο εις
έσβεσμένος κατελάμβανε δωμάτιον μέτριων διαστάσεων, ό δ’ έτερος έντός μικρότερου
χώρου εύρίσκετο έν λειτουργία τήν στιγμήν τής εισόδου τών άστυνομικών.
Έ π ί τοΰ διαδρόμου, μεταξύ τοΰ μαγειρείου καί τοΰ λεβητοστασίου, έκειτο
■έκτάδην κεκομμένον άνθρώπινον σώμα.
Έ π ί τών τελευταίων βαθμιδών τής κλίμακος καθώς καί έπί τοΰ δαπέδου ευρίσκοντο σωροί οστών καί σαρκών, ήδύνατο δέ τις νά διακρίνη μίαν κεφαλήν, κρανία,
βραχίονας, πόδας, χεϊρας, ύπολείμματα σκελετών, θωράκων, πλευράς, δύο σκελετούς
σχεδόν ολοκλήρους, κλείδας τών ώμων καί οστά, σιαγόνων.
Μικρός πέλεκυς φέρων κηλΐδας αίματος έστηρίζετο έπί τοΰ έτέρου τών λεβήτων, πλησίον ενός πτύου.Τό μεγαλύτερον μέρος τών ύπολειμμάτων τούτων εύρίσκετο
έν άποσυνθέσει, ό δέ μικρός λέβης ό όποιος έλειτούργει εις τό άνώτατον όριον ήτο
πεπληρωμένος σαρκών, τών οποίων ή οσμή προστιθεμένη εις τήν δυσοσμίαν τών
άποσυντιθεμένων, καθίστα τήν άτμόσφαιραν άποττνικτικήν.
'Ο εις τών άστυφυλάκων, όστις άφρόνως είχε παραμείνει εις τό διαμέρισμα
τών λεβήτων, έδέησε νά έξαχθή έξ αύτοΰ ύπό συναδέλφου του καί τών πυροσβεστών.
'Ό τε ή πρώτη στιγμή τής εύνοήτου έκπλήξεως παρήλθεν, οί άστυφύλακες
ειδοποίησαν τούς προϊσταμένους των καί έν άναμονή τής άφίξεως αύτών, παρέμειναν είς τήν αίθουσαν έμπροσθεν τής κυρίας εισόδου.
Κατά τήν στιγμήν έκείνην άτομον άσθμαΐνον καί κάθιδρον άφίχθη έπι ποδη-
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λάτου, έδήλωσεν οτι ή το ό άδελφός τοΰ ιδιοκτήτου καί έζήτησε νά είσέλθη έντός τούπεριπτέρου. Μετέβη εις τό διαμέρισμα των καμίνων, ήνοιξε τήν θύραν, έρριψε βλέμ
μα εις τδ διαμέρισμα καί έ'κλεισεν έκ νέου τήν θύραν χωρίς νά εϊπη λέξιν.
Κατόπιν άφήκε νά έννοηθή, δτι ό ιδιοκτήτης θά άφικνείτο άνευ άναβολής καί μέ
αφέλειαν, έπέστρεψεν εις τήν αίθουσαν τής εισόδου. ’Εκεί έπωφεληθείς στιγμιαίας
άπροσεξίας των πυροσβεστών καί των άστυφυλάκων, οί όποιοι άντήλλασον τάς
έντυπώσεις των, έξηφανίσθη. Πολύ αργά κατέστη γνωστόν δτι τό άτομον τούτο
ήτο ό ιατρός Πετιό.
Μετ’ ολίγον καταφθάσαντες εις τον τόπον τού έγκλήματος, Ύπαστυνόμοι καί
πολλοί ’Αστυνόμοι προέβησαν παρευθύς είς τάς πρώτας διαπιστώσεις, βοηθούμενοι.
καί ύπό τής Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας.
Αί λεπτομερείς αύταί διαπιστώσεις ώδήγησαν ταχέως είς μίαν σειράν εντυ
πωσιακών ανακαλύψεων. Τό διαμέρισμα τών καμίνων, ένθα άνευρέθησαν τά άνθρώπινα υπολείμματα, κατελάμβανε τό υπόγειον τών βοηθητικών διαμερισμάτων, τόόποίον ήτο καί τό πλέον άπόκεντρον μέρος τοΰ μεγάρου. Έ ν ώ δέ τούτο έφαίνετοώς μή κατοικούμενον άπό μακροΰ χρόνου, έν τούτοις τά βοηθητικά διαμερίσματά
του είχον ύποστή σημαντικάς διαρρυθμίσεις διά τής έγκαταστάσεως μικρού γρα
φείου καί αιθούσης υποδοχής.
’Όπισθεν τοΰ γραφείου τούτου σκοτεινός διάδρομος ώδήγει είς τριγωνικόν*
διαμέρισμα, άνευ παραθύρου, δπερ έκλειε διά διπλής θύρας τής οποίας έκαστον ψύλ
λον έφερεν εν κλείθρον, ούδεμία λαβή εύρίσκετο τοποθετημένη έσωτερικώς καί έπομένως ήτο άδύνατον νά θέση τις τά κλείθρα είς λειτουργίαν.
Είς τήν άλλην πλευράν τοΰ μικρού δωματίου, μήκους τριών περίπου μέτρων,,
ήτο προσηρμοσμένη ψευδής δίφυλλος θύρα προσδίδουσα είς τό διαμέρισμα τήν οψιν
απλού διαδρόμου, ένώ είς τήν πραγματικότητα έπρόκειτο περί ένός δωματίου άνευέξόδου.
Παραπλεύρως τής ψευδούς θύρας ύπήρχεν έπί τοΰ τοίχου κομβίον κώδωνος,
τό όποιον δμως δεν ήτο συνδεδεμένον μέ κωδωνίσκον.
Έ π ί τής οροφής ύπήρχεν ήλεκτρική λυχνία καί έπί τών τοίχων εύρίσκοντο
τοποθετημένοι είς διάφορα ύψη οκτώ σίδηροί κοχλίαι φέροντες κρίκον.
Τέλος έφ’ ένός τοίχου καί έπιτηδείως καλυπτομένη ύπό τού χάρτου ταπε
τσαρίας ύπήρχεν όπή, ήτις έπέτρεπε τήν παρατήρησιν τών συμβαινόντων έντός τού·
διαμερίσματος τούτου άπό τίνος γειτονικού σταύλου.
Οί ένεργήσαντες τήν άνάκρισιν άνεύρον έντός τού σταύλου τό άλλο άκρον τής
οπής τού παρατηρητηρίου καί δύο διακόπτας, οΐτινες ήλεγχον τον φωτισμόν τού τρι
γώνου διαμερίσματος καί σταύλου.
Είς τό έσωτερικόν διαμερίσματος ευρισκομένου παραπλεύρως τού γκαράζ
εύρίσκετο άχρηστευθείς βόθρος άποχωρητηρίου, περιέχων παχύ στρώμα άσβέστου.
’Από τής οροφής άνωθεν τού βόθρου, έκρέματο τροχαλία έφωδιασμένη μέ
άλυσιν καί μίαν άρπάγην.
Είς τό κέντρον τοΰ γκαράζ σωρός άσβέστου έκάλυπτεν υπολείμματα άνθρωπίνων σωμάτων, όστα μελών, τεμάχια σαρκών, τρίχας τής κεφαλής καί μίαν σιαγόνα.
Τοίχος νεόκτιστος άπέκλειεν όλοσχερώς τά βοηθητικά διαμερίσματα τής
οικοδομής άπό τών γειτονικών κτιρίων, ούτως ώστε οί γείτονες δέν ήδύναντο νά
ϊδουν ή νά άκούσουν τά συμβαίνοντα είς τήν κατοικίαν τοΰ ιατρού.
Τέλος, είδος πλυντηρίου ευρισκομένου χαμηλά, εΐχεν θέαν μέσω ύαλοφράκτου
ανοίγματος προς τήν αυλήν, δπου κατέληγεν ή αίθουσα τής εισόδου καί τό «γκαράζ».
Είς τό πλυντήριον ύπήρχεν ύπερμεγέθης τράπεζα έκ λίθου ένθυμίζουΟα τάς
άνατομικάς τραπέζας τών αιθουσών διδασκαλίας έν τοίς νοσοκομείοις. Είς τό βάθος
τού πλυντηρίου μικρόν στόμιον συνεκοινώνει μετά τών ύπονόμων.
(Συνεχίζεται)

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΑΝΩ ΤΩΝ Δ Ε Κ Α Ο Κ Τ Ω ΕΤΩΝ
___________ _

’Άρθρον του κ. Aldo dell’Oro, Δικαστοϋ ανηλίκων εις
Μιλάνον καί Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου της Μοδένας, δημοσιευθέν εις τήν International Criminal Police ____________
Review (τ. ’Ιουλίου 1957, άριθ. 109). Μετάφρασις
’Αστυνόμου Β' κ. Κ.' Γ Ι A N N O Υ Λ Η

Κατά τον ’Ιταλικόν ποινικόν νόμον, ένας νέος πού πέρασε το 18ον έτος της
ηλικίας του δεν είναι πλέον άνήλικος. Δεν μπορεί να δικασθή άπό το δικαστήριον
ανηλίκων είναι πιθανόν να μη μειωθή ή ποινή του δπως δταν πρόκειται περί νεα
ρών καί δεν έλπίζει—δπως θά ήλπιζεν ό νεαρός—στην ειδική δικαστική συγγνώμη.
Έ π ί πλέον, δεν θεωρείται δτι πρέπει νά τύχη άναστολής έκτελέσεως της ποινής,
ή οποία παρέχεται μερικές φορές στά νεαρά πρόσωπα. Έ ν τούτοις, ή έκλογή, κατά
πλειονότητα, τοϋ εικοστού πρώτου έτους διά πλείστας νομικάς άποδείξεις είς μή ποινικάς υποθέσεις, έχει άσκήσει φυσικά κάποιαν έπίδρασι στήν ποινικήν μεταχείριση
των προσώπων ήλικίας πέραν τοϋ δεκάτου ογδόου, κάτω δμως τοϋ εικοστού πρώτου
έτους.
Καί τήν πρώτην θέσιν κατέχει έν προκειμένω ή νομολογία, ή όποια άπορρίπτει
πάντοτε κατηγορηματικώς κάθε συσταλτική ερμηνεία πού έχει προταθή άπό τήν
θεωρία κ α ί’ύποστηρίζει τήν δικαιοδοτική έξουσία των δικαστηρίων άνηλίκων άκόμη
καί έπί προσώπων πού ύπερέβησαν τό δέκατον ογδοον έτος της ήλικίας, άρκεΐ δτι
ή ύπό κρίσιν πραξις διεπράχθη προ της ήλικίας αύτής. Έ π ί πλέον δέ, τά πρόσωπα
αυτά μπορούν νά παραπέμπωνται σέ όποιοδήποτε ίδρυμα άνηλίκων. Επομένως,
κατ’ άρχήν, ό κατηγορούμενος μπορεί νά είναι μεγαλύτερος τοϋ εΐκοστοϋ πρώτου,
καί νά τύχη μεταχειρίσεως άνηλίκου. Μολονότι είναι προφανές πώς είναι κατ’ έξοχήν έλαχίστη ή πιθανότης νά δικασθοΰν πρόσωπα μεγαλύτερα τοϋ εικοστού πρώτου
γιά άδικήματα πού διέπραξαν πριν φθάσουν στο δέκατον δγδοον, έν τούτοις είναι γνω
στό καί αυτό, δπως μερικές πάρα πολύ πολύπλοκες καί συγκεχυμένες υποθέσεις
πού συνδέονται μέ τήν πολεμική περίοδο. Δέν είναι, έξ άλλου, άσύνηθες τό φαινόμε
νου νά έχουμε πρόσωπα ήλικίας άπό δέκα οκτώ μέχρι είκοσι ένός έτους, τά όποια
προσάγονται στο δικαστήριο γιά άδικήματα πού διέπραξαν δταν ήσαν μικρότερα
των δέκα οκτώ έτών καί τυγχάνουν μεταχειρίσεως άκριβώς σάν νά μή έχουν φθάσει
άκόμη αύτή τήν ήλικία.
Πέραν αύτοΰ, πρόσωπα τά όποια κατεδικάσθησαν γιά άδικήματα πού διέπρα
ξαν δταν είχαν ήλικίαν μεταξύ δέκα οκτώ καί είκοσι ένός έτών, δέν άποστέλλονται
είς σωφρονιστικά καταστήματα άνηλίκων, άλλά ένηλίκων, δπου έγκλείονται σέ ειδι
κά διαμερίσματα προωρισμένα μόνον διά τροφίμους ήλικίας κάτω τοϋ εΐκοστοϋ πέμπτου
έτους, έκτος έάν έχουν τιμωρηθή μέ φυλάκισιν.
Λίαν ένδιαφέρων είναι δ τρόπος μέ τον όποιον έφαρμόζονται τά μέτρα άσφαλείας σέ πρόσωπα ήλικίας μεταξύ δέκα οκτώ καί είκοσι ένός έτών. Τά μέτρα αυτά,
χωρίς άμφιβολία, βασίζονται στον ποινικό νόμο, άφοΰ έφαρμόζονται σέ περιπτώσεις
πού άναγράφονται στον νόμο καί έφ’ δσον οί περιπτώσεις αυτές άναφέρονται στον
ποινικό νόμο. Βέβαιον είναι δτι μέτρα άσφαλείας προωρισμένα είδικώς γιά άνηλίκους,
δπως «ύποδειγματικές σχολές» καί ύπό έπιτήρησιν έλευθερία, έπιβάλλονται μόνον σέ
περιπτώσεις πού τό άδίκημα—στο όποιο καί βασίζονται άναγκαίως δλα τά μέτρα
άσφαλείας—διεπράχθη προτοϋ ό δράστης φθάση τήν ήλικία τών δέκα οκτώ έτών.
Ά λ λ ’ έάν ό δράστης ήτο κάτω τών δέκα οκτώ, αύτά τά μέτρα μπορούν νά έφαρμοσθοϋν
μέχρι νά φθάση τήν ήλικία τοϋ εΐκοστοϋ πρώτου, έπί τη βάσει της σωματικής αυτού
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διαπλάσεως έπι ηλικίας άπό του δεκάτου ογδόου μέχρι καί εικοστού πρώτου έτους
Τά έπιδιωκτέα μέ την εκτέλεση των μέτρων άποτελέσματα, πρέπει να είναι άνάλογα.
πρός την έμμονήν των (αντικοινωνικών ροπών. Έ κ τος αύτοΰ, τό γεγονός ότι τά μέτρα
δεν έχουν καθωρισμένον χρονικόν όριον, μπορεί να πείση την άρμοδία Ά ο χ ή —τον
έπιφορτισμένον τήν έπίβλεψιν δικαστήν—να μετατρέψη τά μέτρα άσφαλείας άνηλίκων εις μέτρα προωρισμένα γιά ενηλίκους.
"Ενεκα τούτου, ό ’Ιταλικός νόμος έπι ποινικών υποθέσεων δεν λαμβάνει ύπ’
οψιν όριον ήλικίας μικρότερον εκείνου πού άναφέρεται στήν εφαρμογή τών μέτρων
άσφαλείας καί στον κανονισμό κρατήσεως. Έ φ ’ όσον πρόκειται περί του τελευταίοι*
τούτου, τό όριον ήλικίας είναι ύψηλότερον εκείνου τών πολιτικών υποθέσεων, δοθέντος ότι έχει όρισθή τό εικοστόν πέμπτον.
Πέραν αύτών τών ιδιαιτέρων περιπτώσεων, μέ τις όποιες ήσχολήθημεν, ή
άπόφασις πού έκδίδεται δεν έπηρεάζεται άπό τό γεγονός ότι ό πταίστης άγει ήλικίαν*
άπό δέκα οκτώ μέχρι είκοσι πέντε, άν καί ό δικαστής μπορεί πολύ καλά νά έξετάση
τις άπεριόριστες δυνάμεις πού τοϋ έδόθησαν άπό τον νόμον, όσον άφορα τήν έπιβλητέαν καταδίκην καί νά λάβη ύπ’ οψει του αύτόν τον παράγοντα, όταν μελετά τήν
προσωπικήν κατάστασιν τού πταίστου.
Εύκταϊον είναι εάν, ό βαθμός τής ένοχης πού πρέπει νά άποδοθή στούς κάτω
τών δέκα οκτώ ετών ανηλίκους, έμελετάτο ιδιαιτέρως. Τούτο θά έπετύγχανε νά έξευρεθή ένας καλύτερος τρόπος ελέγχου τής ποινικής μεταχειρίσεως τού πταίστου καί
σέ σπάνιες περιπτώσεις πού θά παρουσιάζοντο, μέ μιά ώρισμένη άλλά καί νομικώς
καθωρισμένην έκθεσιν, θά ήτο δυνατόν νά ύπολογισθοϋν οΐ εξασφαλιστικοί έπι τού
προκειμένου παράγοντες. Αύτό τό θέμα έφθασε προσφάτως προς μελέτην ένώπιον
τής επιτροπής ή οποία άσχολεΐται μέ τήν νομοθεσίαν πού άφορα στήν άνηλικότητα
(ίδρυθεΐσαν άπό τό ’Ιταλικόν κέντρον έθνικής κοινωνικής άμύνης καί προλήψεως )■
καί πρόκειται συντόμως νά έκδοθή έπισταμένη άπόφασις έπ’ αύτοΰ.
Κ. Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Λ Η Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ή κανονική στροφή πρό; τά αριστερά πέρνεται πάντοτε «ανοικτά», δηλαδή κατα
τρόπο ώστε νά μή άποκλείη τό δεξιό μέρο; εί; τά αυτοκίνητα πού έρχονται άπό αν
τίθετα. Εί; τις αριστερέ; στρόφε; χρειάζεται εξαιρετική προσοχή, διότι τό αυτοκί
νητο περνάει άπό τό κέντρο τοΰ δρόμου.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΖΑΓΚΕΝΑΟΥ
'Γ π ο Ά στυν. Β' κ. Α Λ Ε Ξ . Κ Ρ Ο Κ ΙΔ Η

Ή 'Ιστορία πού πρόκειται να σας διηγηθώ, είναι παρμένη άπό το περίφημο
βιβλίο . «Τό τέλος μιας’Αγάπης» τού ’Αμερικανού Συγγραφέως R obert M artin
το όποιον έκυκλοφόρησε τελευταίως καί έσημείωσε μεγάλη έπιτυχία τόσο στην
’Αμερική, όσο και στην Ευρώπη.
'Η άνακάλυψις τού δράστου στηρίζεται σέ τρία κυρίως βασικά σφάλματα, τά
όποια διεπράχθησαν.
Έ κ τούτων, τά δύο πρώτα είναι άπλαΐ ενδείξεις τής ένοχης του, το τρίτον
όμως καί το σπουδαιότερον, φθάνει τά όρια της άποδείξεως.
*
*
...’Άρχισε μέσα σ’ ένα πάρτυ, όπως τά περισσότερα ειδύλλια, σέ μιά πόλι
τού Μίτσιγκαν, το Τολέδο.
’Εκεί ό Νίκ Πίρσον, υπάλληλος μιας άσφαλιστικής Εταιρίας, γνώρισε την
’Άννα κι’ άμέσως τήν άγάπησε.
Δεν ήταν πάνω άπό 22 χρόνων, μάλλον ψηλή, μέ μαύρα κοντά μαλλιά καί δύο
μεγάλα πράσινα μάτια.
Χόρεψαν όσο μπορούσαν, ήπιαν, γέλασαν καί τέλος βγήκαν έξω στη βεράντα,
όπου, κάτω άπο τούς ήχους των «Κ υ μ ά τ ω ν τ ο ύ Δ ο υ ν ά β ε ω ς » καί τής
νυχτερινής Αύγουστιάτικης αύρας, τήν άγκάλιασε καί τήν φίλησε...
Δεν κράτησε όμως καί πολύ αύτο τό ειδύλλιο, γιατί έν τω μεταξύ μπήκαν
στή μέση τά... δολλάρια καί τό διέλυσαν!
Λίγους μήνες άργότερα, ή Ά ννα γνωρίστηκε μέ τον Τζάκ Πίτ, έναν άσσο τού
ποδοσφαίρου τού Ντητρόϊτ, πολύ πλούσιο, ώς καί μέ τό δικηγόρο Φράνκ τής ιδίας
πόλεως, παληό φίο τού Νίκ, τον όποιον ό ίδιος· είχε συστήσει στήν Ά ννα, κι’ έτσι
άφησε τον Νίκ.
"Ενα πρωΐ, κατά τις άρχές ’Απριλίου, ό Φράνκ έπεσκέφθη τό Νίκ στο γραφείο
του:
« Ή Ά ννα δέν σέ ξεχνάει Νίκ, πάντα μιλάει γιά σένα» τού είπε παρηγορητικά.
«Μού είναι άδιάφορο».
«Δέν πρέπει νά τάχης μαζί μου Νίκ, έτσι καί έτσι έσύ τήν έχασες, γιατί νά
» τήν πάρη ό ποδοσφαιριστής κι’ οχι εγώ;».
«Πού θέλεις νά καταλήξης Φράνκ;» τον διέκοψε ό Νίκ.
«Ά κου, θέλω μιά χάρι άπό σένα. ’Απόψε τό βράδυ νάρθουμε μέ την Ά ν » να σπίτι σου, έτσι γιά ένα μικροπάρτυ' έχω τον λόγο μου Νίκ. ’Εσύ δέν έχεις νά
» σκοτιστής γιά τίποτε, εγώ θά φέρω ό,τι χρειάζεται. "Ετσι θά ίδής καί τήν Ά ν 
να».
Ό Νίκ, ό όποιος έμενε μόνος του σ’ ένα μικρό διαμέρισμα, σκέφτηκε ότι δέν
θάχανε τίποτε αν ξανάβλεπε τήν Ά ννα... έτσι έδωσε τό κλειδί τού σπιτιού στο φίλο
του νά προετοιμάση τά τού πάρτυ.
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Κατά τις 5 τό απόγευμα, πού ό Νίκ τελείωσε το γραφείο του, πήρε μαζί του
τή Μαίρη, μια συνάδελφό του μέ τήν οποία συχνά, πριν γνωρισθή μέ τήν ’Άννα,
έβγαιναν έξω, καί πήγαν στο σπίτι του. Ό φίλος του δέν είχε πάει ακόμη, πλήν,
πάνω στο τραπέζι τής κουζίνας, βρήκε δύο πακέττα μέ διάφορα τρόφιμα καί ποτά,
πού είχε φέρει ό Δικηγόρος για τό πάρτυ.
'Η Μαίρη, για πρώτη φορά έμπαινε στο διαμέρισμα τοϋ Νίκ. Δύο ωραιότατες
κουρτίνες πού κρέμονταν στο παράθυρο τής σάλας, τής έκαμαν ιδιαίτερη έντύπωσι.
Ό Νίκ θυμήθηκε πώς τις είχε άγοράσει τό περασμένο φθινόπωρο μαζί μέ την Ά ν 
να. Ε π ίσ η ς ένα θαυμάσιο βάζο πάνω στο τζάκι, ήτανε δώρο τής Ά ννας. Τό μόνο
ενθύμιο πού τοΰ είχε μείνει άπό κείνο τό ειδύλλιο.
Σέ λίγο ακούστηκε ν’ άνοίγη ή πόρτα:
'Η Ά ννα χαμογέλασε μόλις είδε τό Νίκ.
«Πόσο χαίρομαι πού σέ ξαναβλέπω Νίκ» είπε καί τούσφιξε τό χέρι.
Τό μπλέ φόρεμα πού φορούσε τήν έκανε ακόμα πιο γοητευτική άπ’ δ,τι ήταν.
Έ ρ ριξε μια ματιά γύρω της καί φαινόταν σαν ν’ άναπολοϋσε τις ώρες πού κάποτε
είχε περάσει εκεί μαζί μέ τον Νίκ.
Πέρασαν στο σαλόνι, δπου ό Νίκ παρουσίασε τή Μαίρη στούς προσκεκλημένους
του καί μετά τούς άφησε καί πήγε στή κουζίνα. "Οταν μετά άπό λίγο έπέστρεψε
μέ τά ποτά, ή Ά ννα ορθή περιεργάζετο ένα μαχαίρι, τό όποιον είχε πάρει άπό ένα
κουτί «ψαρικής» πού ήταν πάνω στο τραπέζι.
«’Έδειχνα στο Φράνκ καί στή Μαίρη τό μαχαίρι μέ τ ’ όνομά σου Νίκ. Είναι
» πολύ ωραίο... άλλ’ άπαίσιο. Είναι τόσο κοφτερό, πού μέ τρομάζει...».
«Τδχω γιά ψάρεμα Ά ννα ... δέν θυμάσαι;..» είπε ό Νίκ καί πήρε τό μαχαίρι,
τό όποιον έβαλε στή θέσι του καί τό κουτί μέσα στή σιφονιέρα.
Οί άρραβώνες τοϋ Δικηγόρου μέ τήν Ά ννα, τούς οποίους ό ίδιος ό Φράνκ
ανήγγειλε κατά τή διάρκεια τοϋ πάρτυ, ήταν τό κύριο θέμα τής βραδυάς. Ά λ λ ω 
στε αύτός ήταν καί ό σκοπός γιά τον όποιον ό Φράνκ έζήτησε αύτή τή συγκέντρωσι
στο διαμέρισμα τοΰ φίλου του. ’Έ τσ ι έξέλειπε καί ή τελευταία ελπίς γιά τον Νίκ
δτι θά ξανάσμιγε μέ τήν Ά ννα.
*
* *
Πέρασε πολύς καιρός άπό τότε χωρίς ό Νίκ νά μάθη τί άπέγιναν οί... φίλοι
του. Οΰτέ καί ένδιαφέρθηκε πολύ. Μιά φορά τελεφώνησε στο γραφείο τοΰ Δικη
γόρου, καί τοΰ είπαν δτι είχε πάει ταξίδι. 'Η Μαίρη έν τω μεταξύ είχε μετατεθή
σ’ ένα Παράρτημα τής Ε ταιρίας, έξω άπό τό Τολέδο καί σπάνια τήν έβλεπε, άλλω
στε κ ι’ αυτή είχεν άλλάξει σημαντικά μετά άπό κείνο τό βράδυ, γιατί έβλεπε πώς
ό Νίκ έξακολουθοΰσε νά ζή μέ τήν άνάμνησι τής Άννας.
Σ τις άρχές τοΰ ’Οκτωβρίου ό Νίκ πήγε στήν ’Ινδιάνα γιά δουλειές τής Ε τ α ι
ρίας, δπου κάθησε δύο περίπου βδομάδες. ’Εκεί μιά μέρα έκπληκτος διάβασε στις
εφημερίδες τούς γάμους τοΰ πλουσίου ποδοσφαιριστοΰ μέ τήν "Αννα, τήν τυχερή
«Στακτοπούτα» δπως τήν ώνόμαζαν. Οί νεόνυμφοι μετά τό γάμο έφυγαν γιά τό
Άκαποΰλκο κι’ άπό κεΐ θά πήγαιναν στά βόρεια τοϋ Μίτσιγκαν νά περάσουν τό μήνα
τοΰ μέλιτος.
"Οταν έπέστρεψε στο γραφείο του βρήκε ένα σημείωμα τοΰ Φράνκ. Τον παρακαλοΰσε νά τον πάρη στο τηλέφωνο. ΤIIταν Παρασκευή.
«Τί έγινες Νίκ; μιά βδομάδα ψάχνω νά σέ βρω. ’Έ ; ικανοποιήθηκες τώρα;».
«’Ό χ ι Φράνκ, γιά μένα τό ίδιο είναι...».
«Δέ μοΰ λές, τί θάλεγες γιά μιά έκδρομή στήν έξοχή; "Εχω άνάγκη άπό άνάπαυσι Νίκ, άλλά καί γιά σένα δέν θάταν άσχημο».
«Καλή ιδέα, άλλά ποΰ;».
«Κάπου γιά ψάρεμα... πάμε στον κόλπο τοΰ Ζαγκενάου; Είναι καμμιά τρια-
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» κοσαριά χιλιόμετρα απ’ εδώ, γιά σένα 400... δεν έχει όμως σημασία, είναι ωραίο
» μέρος, ό,τι πρέπει γιά ψάρεμα... έκεϊ έχομε καί σπίτι, είναι ενός πελάτου μου,
» ό όποιος ευχαρίστως μάς τό παραχωρεί· λοιπόν;».
'Ο Νίκ σκέφθηκε... Τήν άδειά του, βέβαια, την είχε πάρει, άλλα θά μπορούσε
νά λείψη 4—5 μέρες, μετά μάλιστα άπό τις ταλαιπωρίες της ’Ινδιάνας. 'Η Ε ταιρία
δέν θάχε άντίρρησι. Ε ίχε κι’ αυτός ανάγκη λίγης ξεγνοιασιάς.
« Έ ν τάξει Φράνκ, αύριο κι’ δλας. Θά πάρωμε τίποτε μαζί μας;».
«Τρόφιμα σέ κονσέρβες, έκεϊ δέν υπάρχει τίποτε».
«Νά. περάσω κατά τό μεσημέρι νά σέ πάρω;».
«’Ακούσε Νίκ. Αύριο είμαι προσκεκλημένος στά εγκαίνια ενός Κέντρου πού
» άνοίγει ό Χάρυ Τόμψον είναι ό πελάτης ποΰχει τό σπίτι. Νομίζω πώς θάταν
» καλύτερα νά πας εσύ πρώτα νά τακτοποιήσης έκεϊ τά πράγματα. Μήν ξεχνάς ότι
» το σπίτι είναι άκατοίκητο άπό τον Αύγουστο».
«Έ σύ δέν μπορείς ν’ άποφύγης αυτά τά... έγκαίνια;» ρώτησε ό Νίκ.
«'Ο Τόμψον είναι ό καλύτερός μου πελάτης Νίκ... Πώς μπορώ;.. Θάρθω
» τήν Κυριακή, απ’ έδώ. Θέλω 5 ώρες... Τό κλειδί τοϋ σπιτιού θά τοβρης κάτω
» άπό τήν πόρτα».
Ό Νίκ θυμήθηκε. 'Ο Τόμψον ήτο ένας πρώην γκάγκστερ τοϋ Ντητρόϊτ, πού
τώρα είχε κέντρα διασκεδάσεως πολύ πλούσια.
«Καλά Φράνκ, θά φύγω αύριο' καλή άντάμωσι» είπε Νίκ κι’ έκλεισε τό τηλέ
φωνο.
ΤήΦ επομένη τό μεσημέρι ξεκίνησε μέ τό νέο του αυτοκίνητο, μιά καινούργια
Μέρκουρυ. Πήρε μαζί του διάφορα τρόφιμα, ουίσκι, τζίν καί τό κιβώτιο ψαρικής.
Κατά τις 5 τό άπόγευμα έφθασε στο Ντίρ, τελευταίο χωριό τοϋ Ζαγκενάου, 5—6
χιλιόμετρα μακρυά άπό τό μέρος πού θάμεναν καί σταμάτησε νά βάλη βενζίνη.
Έ κ εϊ είδε, ότι στο πίσω κάθισμα τοϋ αύτοκινήτου ήταν ό φάκελλος μέ τις έκθέσείς
τον όποιον είχε ξεχάσει νά παραδώση στήν Ε ταιρία. Τον πήρε καί πήγε κατ’ εύθεΐαν
•στο ταχυδρομείο.
«Θά φύγη σήμερα; είναι έπεΐγον», ρώτησε.
«Δυστυχώς οχι» άπήντησε ό ύπάλληλος, «μόνον μιά φορά τήν ήμερα, στις
» 3,50' τό πρωί έρχεται έδώ τό τραίνο καί φεύγει άμέσως».
Ό Νίκ παρέδωσε τό φάκελλο, ευχαρίστησε κι’ έφυγε.
Κατά τις 6 τό άπόγευμα έφθασε στο σπίτι τοϋ Τόμψον. Βρισκότανε απομονω
μένο μέσα στο δάσος, στο πιο στενό σημεϊο τοϋ κόλπου, κοντά στη θάλασσα. Ά π ο τελεΐτο άπό τρία μεγάλα έπιπλωμένα δωμάτια, καί μιά βεράντα πού έβλεπε στη
θάλασσα. Παραπλεύρως ύπήρχεν ένα ύπόστεγο μέ δύο βάρκες.
Μετέφερε τά τρόφιμα άπό τό αύτοκίνητο καί τό κιβώτιο τής ψαρικής, τα οποία
άπέθεσε πάνω σ ένα πάγκο, έξω στη βεράντα, κι’ έπειτα άσχολήθηκε με την τακτοποίησι τοϋ σπιτιού.
Καίτοι τό σπίτι δέν ήταν καί τόσο μεγάλο, είδε κι’ έπαθε ώσπου νά τό φέρη
σέ κάποιο λογαριασμό. Στο τέλος άναψε τό τζάκι, κι’ αφού δείπνησε, ςαπλωσε
αναπαυτικά σέ μιά πολυθρόνα άπέναντι, άναψε ένα τσιγάρο κι’ άρχισε νά διαβάζη
ένα περιοδικό. Σέ λίγο τον πήρε ό ΰπνος...
"Οταν ξύπνησε κύτταξε τό ρολόι του, ήταν 10.10 . Σηκώθηκε και βγήκε στη
βεράντα. Τό κρύο ήταν τσουχτερό κι’ ο αέρας είχε το αρωμα του πευκου και της
θάλασσας. Στήν άπέναντι μεριά τής όχθης, πάνω άπ’ τήν τεράστια σκοτεινή σιλουέττα πού σχημάτιζε τό. δάσος, πρόβαλε τό φεγγάρι. ’Ανέπνευσε βαθειά καί^πήγε
πρός τό υπόστεγο όπου ήσαν οί βάρκες. Ξαφνικά σταμάτησε... κάτι είχε άκούσει...
νά ή-αν αλήθεια άράγε, ή έβλεπε όνειρο;.. Γύρισε προς τη θαλασσα... αφουγκραστηκε.
1Ανάμεσα στο μουρμούρισματών κυμάτων «διέκρινε» καθαρά τήν απαλή χαρούμενη
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Άλεξ. Κροκίδη: To έγκλημα τοϋ Ζαγκενάου

μελωδία των «(Κυμάτων τοΰ Δουνάβεως», τοϋ γοητευτικού βαλς κείνης της fΑυγου
στιάτικης νύχτας πού πρωτογνώρισε την "Αννα! ’Ανάλαφρη σαν πνοή άνέμου ερχό
ταν άπό την άπέναντι όχθη της μεγάλης λίμνης. Σταματούσε για λίγο... και πάλιν
άρχιζε, ό ίδιος σκοπός, ή ίδια τρελλή μελωδία... ένα δυνατό μυρμήγκιασμα αίσθάνθηκε σ’ όλο του τό σώμα.
Κύτταξε μέ προσοχή προς τό μέρος, άπ’ όπου ερχόταν ό ήχος. ’Ανάμεσα στό
δάσος εΐδεν έ'να φως να τρεμοσβύνη. 'Υπελόγισε ότι σ’ αύτό άκριβώς τό σημείο ειχεν
ίδή καί τήν ήμέρα ενα σπίτι.
Χωρίς να σκεφθή περισσότερο, έ'συρε μια βάρκα άπό τήν καλύβα, μπήκε μέσα,
πήρε στα χέρια του φά κουπιά καί τράβηξε για τήν άπέναντι όχθη. Ή μουσική τώρα
άκουγόταν καθαρά...
Δεν ύπήρχεν άλλο σπίτι στο μέρος έκεΐνο, παρά μιά μεγάλη βίλλα μονόροφη,
μέσα στο δάσος. Πλησίασε μέ προσοχή. 'Η εξώπορτα καί τό δεξιό παράθυρο ήταν
φωτισμένα. ’Ανέβηκε στή βεράντα καί κύτταξε άπό τό παράθυρο. 'Έ να τζάκι έκαιγε
καί μιά μεγάλη λάμπα πετρελαίου κρεμόταν άπό τό ταβάνι. Σέ λίγο άπό τήν άλλη
άκρη τής βεράντας άκούστηκε μιά φωνή:
«Ποιος είναι;».
«Μέ συγχωρεϊτε άλλ’ αύτή ή μουσική μέ τράβηξε προς τά εδώ... δέν φαντα»ζόμουνα πώς αύτή τήν εποχή κατοικούν άνθρωποι σ’ αύτό τό μέρος. Μένω άπέναντι
»καί...» είπε ό Νίκ γρήγορα...
Μιά σκιά φάνηκε νά πλησιάζη προς τό μέρος του. Π ίταν ή "Αννα Μπράουν,
τώρα "Αννα Π ίτ!
"Εμειναν κι’ οί δυό τους σαν άπολιθωμένοι...
«"Αννα... εσύ;».
«Νίκ... πώ ς;... πώς βρέθηκες έδώ... τέτοια ώρα... σ’ αύτό τό μέρος;». Φορούσε
μιά γκρίζα ρόμπα. Τά μαΰρα της μαλλιά ήσαν όπως πάντα κοντά, τά μεγάλα της
μάτια κύτταζαν εκστατικά...
«Πώς τό μάντεψες ότι σέ χρειάζομαι Νίκ;».
«Μέ χρειάζεσαι;».
«Είμαι τόσο έρημη... καί σ’ έχω άνάγκη Νίκ... χρειάζομαι έναν άνθρωπο...».
«Κι’ ό άνδρας σου;» ρώτησε μέ άπορία.
«Μέσα είναι μεθυσμένος... πώς τόμαθες ότι βρίσκομαι έδώ;».
«Μήν νομίσης πώς σέ πέρνω άπό πίσω "Αννα. ~Ηρθα γιά ψάρεμα, σήμερα,
μένω άπέναντι. Τό πρωί θάρθη κι’ ό Φράνκ».
«'Ο Φράνκ;» έπανάλαβε μέ κάποια δυσπιστία, «μά αύτό είναι άπίστευτο!..
» δέν είναι όμως σωστό...».
«’Επειδή τον γέλασες;».
«Μέ συγχωρεϊς Νίκ, εγώ τον εκτιμώ καί δέν θάθελα νά τον δυσαρεστήσω.
» ’Αλλά ξέρεις, μοΰ ζήτησε νά πάμε στο... Κεντάκι νά παντρευτούμε, χωρίς νά μου
» έξηγήση τούς λόγους· αύτό μέ ξένισε. ’Από τό άλλο μέρος ό Τζάκ μοΰ ζητούσε
» ν’ άποφασίσω... δέν περίμενε άλλο. Έπροτίμησα τό Τζάκ. Βρίσκεις τίποτε το
» μεμπτό σ’ αύτό;».
«’Απεναντίας, τά... δολλάρια πάντα κερδίζουν...» άπάντησε ξερά.
« Ό χ ι Νίκ... δέν είναι έτσι... ό καλύτερος είσαι εσύ" τό ξέρεις καλά, άλλά...
«’Αλλά... ναί- τά 10 εκατομμύρια δολλάρια...».
«"Ισως κι’ αύτά νάχουν κάποια σημασία γιά μιά γυναίκα φτωχή σάν καί
» μένα».
«Πιθανόν», άπήντησε ό Νίκ καί ξεκίνησε νά φ ύ γη . «Καληνύχτα Ά ννα».
«Κάτσε λίγο Νίκ... φοβάμαι τόσο πολύ απόψε... τό δάσος... τό Τζάκ... καλά» καλά δέν ξέρει... μείνε σέ παρακαλώ».
(Συνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

’Α π ε λ π ι σ ί α — Ε λ π ί δ α
'Ο άπελπισμένος άνθρωπος μοιάζει σαν τον κατάδικο κάποιας θεοσκότεινης
φυλακής, πού καταδικάστηκε στην έσχάτη των ποινών ή σέ ισόβια κάθειρξη. Κλει
σμένος στον έαυτό του, άπογοητευμένος για το κάθε ζήτημα, τα βλέπει ολα μαύρα,
καί σκοτεινά. Δ ι’ αύτόν δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή πού να του προξενή ιδιαίτερα
ενδιαφέρον. Στην ψυχή του θρόνιασε ή άπογοήτευση, φώλιασε το πιο επικίνδυνο κακό,
γίνηκε δούλος του καί δεν μπορεί να ξεφύγη άπ’ τα δεσμά του. Σαν τον κατάδικο,
περιμένει την ώρα της άπολυτρώσεώς του άπ’ την άχαρη καί γεμάτη άντιξοότητες
ζωή. Ή ψυχή του είναι βαρειά. Κάθε άτυχία του τή νοιώθει σαν θλιβερό τραγούδι,
προμήνυμα κάποιας καινούργιας του δυστυχίας. Νοιώθει τον έαυτό του άνίκανο νά.
ύποφέρη τά πλήγματα άπ’ τή ζωή. 'Ο πόνος έχει κουρελιάσει την ψυχή του. Σαρά
βαλο πραγματικό τής θλίψεώς του, νοιώθει τό βάρος της άβάστακτο. Οί δυνάμεις του
έχουν παραλύσει, γιατί μέσα στον ολοκάθαρο καί έναστρο ούρανό των άλλων, δεν
μπορεί να διακρίνη κανένα άστέρι ικανό νά λάμψη καί γ ι’ αυτόν. “Εχει καταδικάσει,
τή ζωή του, μόνος του, μέ τή θέλησή του, νά ζή μέσα σ’ ένα ατέλειωτο σκοτάδι άπελπισίας, χωρίς κανένα φωτεινό σημάδι για παρηγοριά.
Γ ι’ αυτόν όλα έχουν τελειώσει. 'Ο ούρανός των έλπίδων του γίνηκε κατάμαυρος
και ώρα την ώρα περιμένει την άγρια μπόρα, πού θά σκορπίση μακρυά του τά άπομεινάρια άπ’ τις φτοιχές του άκόμη ελπίδες. Αισθάνεται τό ξέσπασμα αύτής τής θλι
βερής καταιγίδας σαν κλάμμα τής ’ίδιας του ψυχής γιά τό ολέθριο ξεγύμνωμά της.
Κάποτε νοιώθει τή θέληση νά άποτινάξη τά δεσμά του. Ζητάει νά σπάση κάθε δεσμό
πού τον κρατάει κοντά στή διαρκή άπελπισία. Θέλει νάχε φτερά νά πετάξη μακρυά,
πολύ μακρυά, ζητώντας λίγη χαρά. Κ ι’ όμως τίποτε δεν μπορεί νά κάνη. Είναι
τόσο- μαύρος καί συννεφιασμένος ό ούρανός τής ζωής του, πού κανένας ήλιος μ’ όση
κι’ αν έχη δύναμι, δεν μπορεί νά στείλη τις άχτΐδες του σ’ αύτόν, νά τον φωτίση
έστω καί γιά λίγο. Είναι τής μοίρας του ή θέλησι γιά πάντα νά κλαίη τή διαρκή του
άπελπισία...
’Αντίθετα συμβαίνει μέ τον άνθρωπο πού ποτέ του δεν έννοιωσε τό άγχος τής
απελπισίας. "Ολος ελπίδα καί ψυχραιμία άντιμετωπίζει γελαστός τις πιο δύσκολες
κακοτοπιές τής ζωής. Ποτέ του δέν κατσουφιάζει, δέν μελαγχολεί, δέν άπογοητεύεται. Βλέπει κατάμουτρα τή ζωή σ’ όλη της τήν κυνικότητα καί σ’ όλο της τό πλάτος.
Ή ελπίδα, έλαφριά-έλαφριά, σαν φύσημα ζέφυρου, σαν άγγελος, γρήγορη σαν άστραπή, τού δίνει αντοχή, καρτερικότητα.- Στή μέση τού προσώπου τής ελπίδας
λάμπουν δυο ολόμαυρα άστέρια, πού τά σκεπάζουν πλούσια μαλλιά, λαμπρά σαν τον
ήλιο. Σ τά κρινοδάκτυλά της κρατάει ένα δοχείο μ’ ένα θαυμάσιο ποτό, βάλσαμο γιά
τον κάθε πόνο. Κρατάει παράλληλα κι’ ένα μπουκέτο άπό αιθέρια λουλούδια, έτοιμη
νά τά προσφέρη στήν κάθε θλιμμένη ψυχή, στον κάθε λυπημένο. Ή μόνη της δουλειά
είναι πώς θά δείξη στο ναυαγό ένα άκύμαντο λιμανάκι, πώς θά άποκαλύψη ένα αστε
ράκι μιας μελλοντικής ευτυχίας, σέ μιά άπελπισμένη υπαρξι. Φτερουγίζει παρήγορα
στο κρεβάτι τού πόνου. Είναι τόση ή καλωσύνη της, πού κ ι’ αύτόν τον τάφο μάς τον
παρουσιάζει όμορφο καί ήσυχο, σαν ένα ποθητό λιμάνι, ύστερα άπό άγρια θαλασσοταραχή. ’Αντάμα,της τρέχουν ή ’Αγάπη καί ή Πίστις, στά ουράνια παλάτια.
'Η ελπίδα γιά τον κάθε άνθρωπο είναι ή σανίδα σωτηρίας. Τού δίνει τό θάρρος
καί τή θέληση νά προχωρήση μπροστά, χωρίς έπιφυλάξεις, άδιάφορος άπ’ τις άτυχιες καί τις άποτυχίες. Γιά τον γεμάτο έλπίδα θνητό, ή ζωή είν’ ώραία, έχει περιε
χόμενο. Γιά τον άπελπισμένο είναι άχαρη, άηδιαστική, κούφια, ψεύτικο στολίδι. Ό
απελπισμένος δέχεται σαν φυσικές τις άτυχίες, δέν άντιστέκεται σ’ αύτές, ενώ αντι_
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Δίκαια δράσας συμμάχου τεύξει Θεοϋ
'Υπό ■/.. I . ΡΑ - 1· Κ Ο Υ , 'Υπαστυνόμου Β'

’Ε πί τής προχείρου σχεδίας, δι’ ής ταξιδεύομεν εις τδ άγνωστον, αντί μέ τδ
αγωνιώδες βλέμμα ήμών να ζητώμεν νά ευρωμεν μίαν ήρεμον ακτήν είς τδ άπροσμέτρητον βάθος τοϋ άπείρου, καλύτερον θά ήτο νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών επί
τής πτωχής σχεδίας, επί τοΰ εαυτού ήμών καί τών δυστυχισμένων συμπλωτήρων,
τών συνανθρώπων.
Ό άνθρωπος δεν έχει ακόμη εννοήσει τδν έαυτόν του, δεν δύναται νά δαμάση
τδν εγωισμόν του καί κατά τήν υπερφίαλον υπεροψίαν του, δεν δύναται νά χαλινα
γώγηση τά πάθη του. Οί άνθρωποι άναπεταννύουν τά λευκά ιστία τής λέμβου των
καί κωπηλατούν διά νά άνεύρωσι μακράν τής Ευτυχίας τήν νήσον.
Τδ πλοΐον έξερχόμενον τοϋ λιμένος διά πολλών ήμερών ταξείδιον έχει μικροτέραν ανάγκην πιλότου άπδ τήν άνάγκην ήν έχει πας άνθρωπος τοϋ Μεγάλου Φίλου,
τοΰ Θεοϋ. Χωρίς αύτόν τδν αιώνιον φίλον, εί'μεθα μόνοι εις τήν ζωήν, ώραϊον καί
δλόχρυσον πλαίσιον άνευ είκόνος, κόσμος χωρίς ήλιον, νύξ άναστρος, ζωή δίχως
περιεχόμενον, σώμα χωρίς ζωήν, οδοιπόρος χωρίς σκοπόν, καρδία χωρίς Ευτυχίαν.
Ή πορεία τοΰ πλοίου ουδέποτε είναι εύθύγραμμος. Τδ κΰμα καί δ άνεμος τήν
κάμνουν τεθλασμένην. Ό Κυβερνήτης όμως είναι άτάραχος. Μέ τδ βλέμμα έστραμμένον υψηλά καί έμπρός, ζή τήν χαράν, τήν δύναμιν, τήν ώραιότητα τοΰ άγώνος.
"Οταν τά κύματα σαρώνουσι τδ κατάστρωμα, είναι σταθερός, πιστός καί άτρόμητος.
Τά κύματα τον λούουν, δ άνεμος τδν έμπνέει, ή άντίστασις τδν χαλυβδώνει. Αύτδ
είναι νίκη co n tra to rre n te m (έναντίον τοΰ ρεύματος).
«Δ ίκ α ια δράσας συμ μάχου τεύξει Θ εοϋ». Ό ποιον τώ οντι τδ ύψηλδν
περιεχόμενον, οποία ή άνεκτίμητος καί ύπερτάτη σημασία, όποιον τδ κάλλος καί ή
θεία πνευματική άνάτασις ! ’Εάν καί έφ’ όσον ένεργήσωμεν τοΐς πάσι έν δικαίω,
άναμφισβητήτως θά άποκτήσωμεν ώς τδν καλύτερον σύμμαχον τδν Θεόν.Έάν ή ζωή
ήμών διέρχεται έν μέσω δικαίων καί έναρέτων πράξεων, εάν αύτή αυτή ή έν τώ κο
σμώ ΰπαρξις ήμών έχη ώς άντικειμενικδν σκοπόν τήν έν δικαίω συμπεριφοράν ήμών,
έχομεν ώς βοηθόν καί ύπέρμαχον τής πάσης έκδηλώσεως, τδν Δημιουργόν τοΰ Παν
τός, τδν έν τοΐς Ούρανοϊς Θεόν.
Πότε όμως δυνάμεθα νά είπωμεν ότι πράττομεν έν δικαίω, ότι ή ζωή ήμών
διέρχεται έν δικαιοσύνη; ’Εάν θελήσωμεν νά κρίνωμεν άπάσας τάς έως τώρα έκδηλώσεις τής ζωής ήμών, θά δυνηθώμεν ευκόλως νά διαχωρίσωμεν τάς δικαίας καί
άδικους πράξεις ήμών. ’Αλλά καί τάς πράξεις τής όσημέραι ζωής ομοίως δυνάμεθα
νά διαχωρίσωμεν.
Έ φ ’ όσον όμως τοιαύτη καί τοσαύτη είναι ή άξία τής έν δικαιοσύνη δράσεως
ήμών, τυγχάνει άναγκαΐον όπως συγχρονίσωμεν τήν ζωήν ήμών πρδς τήν τοιαύτην
τής κοινωνικής ζωής άπαίτησιν, έάν βεβαίως έπιθυμώμεν νά εχωμεν ώς φίλον καί
σύμμαχον, τδν Θεόν. Ή Δικαιοσύνη είναι μία τών μεγαλυτέρων άρετών καί άποτελεΐ
τδν φωτεινόν ήλιον διά πάντα ύγιώς σκεπτόμενον. Διά τής δικαιοσύνης καί τής έν
θετά δ άνθρωπος τής έλπίδας τις δέχεται κι’ αύτδς σαν φυσικές, άλλά άντιστέκεται,
μάχεται, δεν απογοητεύεται. Κάθε δυσκολία είναι γ ι’ αύτδν άφορμή πιό έντατικοΰ
άγώνα. ’Αγωνίζεται, υποφέρει ίσως, άλλά ποτέ δέν άπελπίζεται. Ξέρει πώς κάπου
μακρυά θά βρή τήν όασι στήν έρημο, θά βρή τή δικαίωσή του στους άγώνες, θά νικήση. ’Απελπισία είναι χαμός, έλπίδα είναι ζωή.
Γιάννης Λευτοκαρυάς (Ι.Δ .Ρ .)
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δικαίω έν γένει δράσεως ημών, τίθεται φραγμός είς τάς άτασθαλίας τής ψυχής, ανα
γνωρίζεται πασιφανώς τό δίκαιον, άπονέμεται τοϋτο τώ δικαιούχω, άποκαθίσταται
ή διασαλευθεΐσα τάξις, βασιλεύει έν παντί τόπω και χρόνιο ή ειρήνη.
Τό δίκαιον και αί έν δικαίω πράξεις τοϋ ανθρώπου, ανυψώνουν τούτον είς
υψηλά πνευματικά έπίπεδα, τον πλησιάζουν προς τον Θεόν. Είναι ό τηλαυγής.φάρος
καί ό άπαστράπτων ήλιος τοϋ άληθώς πεπολιτισμένου ανθρώπου καί μόνον άνθρωποι
πνευματικώς κατώτεροι είναι δυνατόν νά παραγνωρίσωσι την τοιαύτην άνωτέραν
σημασίαν του. Διά τής δικαίας ήμών δράσεως, οί ορίζοντες φωτίζονται, οί ουρανοί
μειδιούν είς τό φως, αί κορυφαί των όρέων διαστίζουν είς τό διαφανές διάστημα,
αί αυραι φέρουσι την άναστάσιμον εύωδίαν των κρίνων.
Διά τής δικαιοσύνης καί τοϋ δικαίου έν γένει οί άνθρωποι καθίστανται φίλοι
καί σύμμαχοι τοϋ Θεοϋ. Άναδεικνύονται είς άληθώς γνησίους χριστιανούς, τηροΰντες προς τοϋτο την πλέον άρίστην καί άνεκτίμητον έντολήν τοϋ Θεανθρώπου. 'Ω ς
χριστιανοί δέ είναι οί άστέρες οί ολόφωτοι, οίτινες αείποτε θά σελαγίζωσι έν τώ έπιβλητικώ καί ζοφερώ άγνώστω σκότει, όπερ καλύπτει τάς καρδίας τών άνθρώπων.
Είναι αί χελιδόνες τής χαράς καί τής άνοίξεως. Μέ τά χαρμόσυνα πτερυγίσματά των
σπαθίζουν τον γλαυκόν ούρανόν τής άνοίξεως καί προαναγγέλλουν την άτέρμονα άνοιξιν ήτις άρχομένη έντεϋθεν, συνεχίζεται έν τή αθανασία. ’Ελεύθερον τό πτερύγισμά των καί τό κελάδημα των, είναι ένας ύμνος είς τό Φώς, έν άσίγητον ’Αλλη
λούια προς τον Θεόν τών πνευμάτων καί πάσης σαρκός.
'Η ζωή ήμών είναι τό ολικόν έξαγόμενον τοϋ αθροίσματος τών άποτελου·
σών αύτήν στιγμών. ’Ά ς φεισθώμεν τών στιγμών τούτων, δρώντες έν δικαίω, ώς
οί χρυσοχόοι φείδονται τών ψηγμάτων τών χρυσοΰ καί κάμνουν ούτω έκ τοϋ άθροίσματός των όγκους ούχί εύκαταφρονήτους. 'Η δικαιοσύνη έν τή εύρεία έννοια αυτής
είναι ή αρετή έκείνη, ήτις άναβιβάζει πνευματικώς πάντα άνθρωπον, παρέχει τήν
πλέον πολύτιμον υπηρεσίαν έν τή άνελίξει τής άνθρωπίνης κοινωνίας, παρέχουσα
ωσαύτως καί τήν νηνεμίαν τής συνειδήσεως. Άναντιρρήτως ούδείς δύναται είπεϊν,
δτι ό άδικος καί πανούργος, ό όλετήρ καί άπεχθής, είναι δυνατόν νά αίσθάνωνται
ήρεμον καί άναπαυμένην τήν συνείδησιν των. Αί έν δικαίω πράξεις τών άνθρώπων
χαρακτηρίζουν τούτους ώς λογικά δντα καί μόνον άνθρωποι τοϋ σκότους καί τοϋ όλε
θρου, τής βίας καί τοϋ μίσους, είναι δυνατόν νά παραγνωρίσωσι τήν ύπέροχον αξίαν
τής έν δικαίω δράσεως τών άνθρώπων. Ούδείς άγων καί ούδεμία θυσία δύνανται
νά έχωσι τώ οντι ιστορικήν σημασίαν, άν υπήρξαν άποτέλεσμα άδικων καί άπεχθών
ένεργειών. Μόνον ή δικαία καί τιμία νίκη είναι έκείνη ήτις δεν παρέρχεται τή παρόδω
τοϋ χρόνου, άλλά ύφίσταται αιωνίως παρέχουσα τοΐς έπιγενεστέροις λαμπρόν προς
μίμησιν παράδειγμα. ’Ά ν φύλλο μετρήσω μεν δι’ ολίγον τήν παγκόσμιον ιστορίαν,
έκπληκτοι θά σταθώμεν προ τών ιστορικών έκείνων γεγονότων, άτινα ύστερον απο
τριάκοντα αιώνας ού μόνον δεν έλησμονήθησαν άλλά παραμένουν είς τήν ιστορίαν
τών Λαών ώς τά φωτεινά μετέωρα τών ίερωτέρων καί δικαιοτέρων άγώνων, ως
τηλαυγείς φάροι τών πνευματικών ανατάσεων τοϋ άνθρωπίνου γένους. 'Η τρισένόοξος
Ελληνική ιστορία βρίθει τοιούτων σημαντικών γεγονότων, διότι άνέκαθεν οί αγώνες
τής Ελληνικής Φυλής ήσαν άποτέλεσμα τοϋ "Ερωτος τών Ελλήνων πρός τήν ’Ε 
λευθερίαν. ’Αείποτε ή Ε λλάς ύπήρξεν ό γρανιτώδης βράχος έπί τοϋ οποίου συνετριβησαν τά. κύματα τής βίας καί τών άδικων κατ’ αύτής έπιθέσεων. Ά λλά καί άν είσέτι
παραλείψωμεν τήν τόσον αειθαλή καί αιώνιον ιστορίαν τής φιλτάτης ήμών πατρίδος
καί θελήσωμεν νά περιορισθώμεν έν τή συγχρόνω κοινωνία τών άνθρώπων, θά ίδω 
μεν οποίαν τώ οντι σημασίαν κατέχει είς τάς ψυχάς όλων τών ’Ελευθέρων λαών το
αίσθημα τοϋ δικαίου. Οί σύγχρονοι άνθρωποι άναγνωρίζοντες τήν άνάγκην τής εν
δικαίω δράσεως τών άτόμων καί γενικώς τών Λαών, ίδρυσαν πρός τοϋτο διαφόρους
’Οργανισμούς, οίτινες έχουσιν ώς κύριον σκοπόν τήν απονομήν τής δικαιοσύνης και
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την αναγνώρισήν των δικαίων αιτημάτων των Κρατών—Μελών. ’Ανεξαρτήτως τοΰ
γεγονότος, ότι ούχί σπανίως παραγνωρίζονται πασιφανή δίκαια αιτήματα τών μικρών
λαών έκ μέρους τών ισχυρών τοιούτων, οί ώς άνω ’Οργανισμοί παραμένουν ώς τό πλέον
χαρακτηριστικόν αποτέλεσμα τής έν δικαίω δράσεως τοΰ άνθρώπου.
'Η ιστορία, ό πλέον άψευδής ουτος μάρτυς, είναι βέβαιον ότι θά σημειώση δ'-ά.
μελανών σημείων την τοιαύτην τών ισχυρών διαγωγήν, ούχ ήττον όμως καί αυτή αυτή
ή ΰπαρξις τών Διεθνών ’Οργανισμών θά τεθή έν τή άφανεία, ώς έγένετο καί παλαιότερον.
Είναι λοιπόν έπάναγκες όπως οί πάντες δρώμεν έν δικαίω καί πράττωμεν
δίκαια, διότι τό τοιοϋτον είναι στοιχειώδης ύποχρέωσις προς τον ίδιον τον εαυτόν
ημών, έφ’ όσον άντιθέτως πράττοντες άπομακρυνόμεθα τοΰ Ούρανίου Πατρός. "Ας
μή λησμονώμεν δέ ότι ή Χριστιανική πίστις καί θρησκεία έν γένει δαμάζει καί'τον
μάλλον άτίθασσον χαρακτήρα, καταστέλλει καί τα πλέον ισχυρά πάθη. Κατευνάζει
τάς έξάψεις, μαλάσσει τάς καρδίας, έξημερώνει τούς άνθρώπους καί τούς λύκους
μεταβάλλει εις άρνία.
"Ινα όμως έπιτύχωμεν καί άποκτήσωμεν ώς αιώνιον φίλον καί σύμμαχον τον
Θεόν, αναγκαίου τυγχάνει πλέοντες επί τής πτωχής σχεδίας, νά στρέψωμεν τά βλέμ
ματα προς τούς συνανθρώπους ημών, προς τούς συμπλωτήρας, βέβαιοι οντες ότι
οΰτω έπιτελώμεν μίαν τών κυριωτέρων υποχρεώσεων ημών. Μόνον έάν πράξωμεν
δίκαια καί δυνηθώμεν νά έρμηνεύσωμεν καί έννοήσωμεν τον εαυτόν ήμών, τότε μόνον
είναι πιθανόν νά άνεύρωμεν καλύτερον τρόπον διακυβερνήσεως καί τοϋ έαυτοΰ ήμών
καί τών άλλων. "Οταν γίνωμεν περισσότερον άνθρωποι καί όλιγώτερον θηρία, όταν
γίνωμεν τελειότεροι καί άποβάλωμεν τά άγρια ένστικτα, άτινα καλύπτονται κάτω
τοΰ ψευδοΰς πολιτισμοΰ, ώς επίσης καί τον σκοτεινόν καί πρόστυχου καί χυδαίον
πολλάκις εγωισμόν ήμών, τότε πιθανόν ν’ άνεύρωμεν έντός τής ζωής ήμών τήν
ήρεμον ακτήν, ήν τώρα άγωνιωδώς άναζητώμεν εις τό βάθος τοΰ άπειρου.
Δίκαια πράττονες καί έν δικαίω διερχόμενοι τήν ζωήν ήμών, θά δυνηθώμεν
νά τύχωμεν τής μεγάλης συμμαχίας τοΰ Δημιουργοΰ. Μέ τοιαΰτα δέ χριστιανικά
ιδανικά ας προχωρήσωμεν εις τήν ζωήν ύπερηφάνως καί άς είμεθα βέβαιοι ότι θά
νικήσωμεν. Τά χριστιανικά ιδανικά δεν φυλλορροοΰν ποτέ. Είναι ή ιερά φλόξ ήτις
πυρπολεί πάντα ταπεινόν ένδοιασμόν. ’Εμπνέει εις τούς άγώνας. Δημιουργεί τάς
έξάρσεις τής ψυχής. ’Ανοικοδομεί τήν Εύτυχίαν.
Πορευθώμεν λοιπόν έν τή όδώ τής ζωής, δρώντες δίκαια καί τό «δίκαια
δράσας συμ μά χου τεύξει Θ εοϋ », άς άποτελή τό φωτεινόν άστρον πάσης ήμών
ένεργείας. Συνεχίσωμεν τούς ιερούς καί δικαίους τής Ελληνικής Φυλής άγώνας,
ίνα οΰτω ίδωσι τό Φώς τής ’Ελευθερίας καί τά άλλα τέκνα τής Πατρίδος ήμών καί
πεισθώσιν οί ισχυροί ότι δέν είναι δυνατόν νά καταπνίγωνται τά δίκαια αιτήματα τών
μικρών καί άδυνάτων. Άκολουθήσωμεν τήν λεωφόρον τών πεπρωμένων τής Ε λ λ ά 
δος καί έχοντες ώς σήμα κατατεθέν τήν άναγνώρισιν τών δικαίων ήμών, άς κάμνωμεν
τήν Ε λλάδα μεγάλην, ήτις άρχομένη άπό τήν Β. "Ηπειρον καί Ρωμυλίαν θά έξικνήται
μέχρι τής μεγαλονήσου καί μαρτυρικής σήμερον Κύπρου.
Τό τετράστιχον τοΰ ποιητοΰ Ά θάνα άς είναι δι’ ήμας ό φωτεινός ήλιος τών
δικαίων αιτημάτων ήμών, ώς Ελλήνων :
«Μέ τό άστραφτερό σου οπλίσου δίκηο,
χτύπησε τή βία θαρρετή,
κάλλιο νάχης θάνατο άντρίκειο
παρά νά ζής δίχως άρετή».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τπο QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Τότε;... Γιατί λοιπόν ζοϋν;... Για ποιο σκοπό;... Για ποιο ιδανικό;...
...Μά, τήν ΐδια νύκτα, αύτήν τήν ώρα, στο Καρριέρ ή άλλου, άλλα παιδιά συ
ζητούν εύθυμα στά ζεστά παραπήγματά τους... Δεν έχουν βέβαια ξεχωριστά καθένα
τους δικό τους σπίτι, όμως έ'χει ή 'Ομάδα ένα γιά όλους... Κι’ αύτό τά κάνει ευτυ
χισμένα...
...Τήν ίδια ετούτη νύκτα ό κύριος Προβίνς πηγαινοέρχεται μέσα στο γρα
φείο του σκεφτικός... ό κύριος Λαμύ βγάζει γιά μία στιγμή τά γυαλιά του γιά νά
ξεκουράση τά μάτια του άπό τό διάβασμα των φακέλλων... 'Όλοι οί κύριοι Προβίνς,
όλοι οί κύριοι Λαμύ του κόσμου, όλοι έκεΐνοι πού πιστεύουν στά παιδιά καί τ ’ άγαποϋν σάν δικά τους, άγρυπνοΰν... Καί ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ επίσης στέκει άγρυπνη,
χωρίς νά ξέρη τί νά κάνη. ’Έκλεισε τό βιβλίο της, έ'σβυσε τό ραδιόφωνό της, τακτο
ποίησε τά γράμματά της... Καί τώρα δεν έ'χει διάθεση γιά τίποτα... Δεν μπορεί
ούτε καί νά προσευχηθή... Ή σκέψη της άνήσυχη πέτα κοντά σ’ ένα μικρό, ξανθό
άγόρι, όρθιο σ’ ένα καταφύγιο...
Ναι...Συλλογίζεται τον Μάρκ...
Καί ξαφνικά τρέμει... Είναι ή στιγμή της νύχτας πού τό ετοιμοθάνατο φθινό
πωρο απλώνει πια τό κοκκαλιασμένο χέρι του προς τον χειμώνα... Κι’ ένα ρίγος
διαπέρνα τή φύση όλη...
'Η ’Αρχηγός Φρανσουάζ σηκώνεται, βγαίνει άπ’ τό δωμάτιό της, διευθύνεται
πρός το κρεβάτι τού Μάρκ, παίρνει άπ’ έκεΐ τά ροΰχά του καί κατευθύνεται προς
τή σκάλα... Στο διάβα της πολλά παιδιά σηκώνονται τρομαγμένα...
«...Τ ί;... Τ ί συμβαίνει;...».
Τά ξανακοιμίζει χωρίς νά πη λέξη...
'Ο δηγεί μέ καλωσύνη καί πάλι τον Βελούδο στο κρεβάτι του, γιατί περπατά
κοιμισμένος καί γελά... ("Ισως νά ονειρεύεται τήν Ό ν τέ τ !). Πάρα κάτω ό Ό λάφ,
άπ’ τό κρεβάτι του, τήν παρακολουθεί μέ μισόκλειστα μάτια... Μόλις ξύπνησε καί
τρομαγμένος βλέπει οτι έχει βρέξει τά σκεπάσματά του... Τρέμει άπ’ τό κρύο, άπ’
τήν ντροπή καί τό φόβο... Κουλουριάζεται όπως ό σκύλος πάνω στο λερωμένο κρυ
ψώνα του... Δεν προσπαθεί νά ξανακοιμηθή... Δεν έχει όρεξη νά συνέχιση τό άγαπημένο του όνειρο...
Φοβάται... Νοιώθει σάν νικημένος... Νοιώθει τόση ταπείνωση !!! Στο μεταξύ
ή Φρασουάζ άπομακρύνεται κατεβαίνοντας τή σκάλλα... Φτάνει στο καταφύγιο,
άνοίγει τήν πόρτα καί βλέπει τον Μάρκ όρθιο στήν Ϊδια θέση, σάν άγαλμα πείσματος.
Στο στόμα της φτάνουν λόγια καλωσύνης:
«...Κρυώνεις... Σκεπάσου μικρέ μου!!!...».
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Γυρίζει ό Μάρκ ξαφνιασμένος...
«...Τ ί;..,» ρωτά μέ βραχνιασμένη φωνή «... είναι αλήθεια; Δεν κοιμώσαστε
λοιπόν; Κι’ αυτό για χάρη μου;...».
—«Μά... στο είπα, Μάρκ...Λεν μπορώ νά κοιμηθώ άφοϋ Λεν κοιμάσαι κι’ εσύ...».
'Ο Μάρκ τινάζεται, βγάζοντας ένα άναρθρο επιφώνημα, καί όρμά έξω από τό
καταφύγιο...
’Ανεβαίνει άναστενάζοντας τη σκάλλα, διασχίζει τον κοιτώνα, ξεστρώνει τό
κρεβάτι του μέ άτακτες κινήσεις καί τρυπώνει κάτω απ’ τά σκεπάσματα, μέ τό
κεφάλι κάτω... Δαγκώνει την κουβέρτα για νά κρατηθή, νά μην ξεφωνήση, νά μην
κλάψη... Μά δέν τά καταφέρνει... Καί ξεσπά σ’ ένα δυνατό κλάμμα...
Κι’ όταν, λίγο ύστερα, έρχεται ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ νά τού χαϊδέψη τό
αυτί, σάν δείγμα συμμαχίας, δέν βλέπει παρά ένα βουνό άπό .ξανθά μαλλιά, κι’ ακούει,,
άνάμεσα σέ λυγμούς, τήν τσακισμένη φωνή του νά ψιθυρίζη:
«...Μέ κατακτήσατε... Μέ κατακτήσατε!... Μέ κατακτήσατε ’Αρχηγέ... ’Α
λήθεια σάς λέω... Μέ κατακτήσατε!!!...».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ '
ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΜΑΣ

Ό ήλιος άνέτειλε πολύ άργά... Χλωμός, σάν άρρωστος στην ανάρρωση, καί.
περήφανος, σάν παραμυθένιος Βασιλιάς, έκανε τον γϋρο της ’Επικράτειας του αγνώ
ριστος...
'Ο ’Οκτώβριος είχε περάσει άπό έδώ, καί σάν αιχμάλωτοι μέ πυρρόχρωμα
κουρέλια τά δέντρα, γυμνωμένα άπ’ τά φύλλα τους, μαστιγωμένα άπ’ τήν βροχή,
δαρμένα άπ’ τον άνεμο, περίμεναν τά πάθη τοϋ Νοεμβρίου...
Τά πουλιά είχαν φύγει ή σώπαιναν...
Μερικά φύλλα έτρεμαν άπ’ τόν αγέρα, σάν υπολείμματα σοβαντίσματος στους
τοίχους ένός καμμένου σπιτιού...
Τά άλλα φύλλα, τά πεσμένα πάνω στην βρεγμένη γή, δέν έτριζαν πιά κάτω
άπ’ τά βήματα τών άνθρώπων...
'Ολόγυρα ή φύση ήταν άποκαμωμένη... Τήν είχε χρυσώσει ή ’Άνοιξη, ύστερα
τήν έψησε τό καλοκαίρι, μετά τό φθινόπωρο τήν ξεγύμνωσε καί τώρα ό χειμώνας
πέφτει έπάνω της γιά νά τήν κουρελιάση, καθώς ό ήλιος άποτραβιέται στο βάθος
τοϋ λερωμένου Ούρανοϋ, ρίχνοντας στο χώμα τις χλωμές σκιές τών γυμνών δένδρων...
Μιά ύστερη ήλιαχτίδα διέσχισε τό τζάμι τής Αιθούσης Διδασκαλίας καί ήρθε
νά πέση επάνω στον καθρέφτη τής τσέπης τοϋ Ντογκανό, τήν ώρα πού αυτός προ
σπαθούσε νά τήν αΐχμαλωτίση... Σχηματίστηκεν έτσι μιά κηλίδα φωτός πού κουνιό
ταν ’δώ κι’ εκεί πάνω στον μαυροπίνακα, όπου ό δάσκαλος έγραφε μέ τήν κιμωλία...
Δέν είπε τίποτα, μά άπ’ τήν κίνηση τών φαρδειών ώμων του, κατάλαβαν τα
παιδιά δτι γελούσε...
Ξαφνικά δμως γύρισε προς τό μέρος τών παιδιών... 'Η ήλιαχτίδα παιχνίδισε
πάνω στο ινδιάνικο πρόσωπό του, φωτίζοντας τονα μετά τό άλλο τά μαύρα ίσα μαλ
λιά του πρώτα, τά μάγουλά του ύστερα, τά διπλωμένα μάτια του μετά καί τέλος την
μύτη του πού έμοιαζε μέ ράμφος άετοϋ, έξ αιτίας της όποιας δ?,ο τό τερνεραί τόν
φώναζε : Τομαβάκ...
«...Ντογκανά...» φώναξε «...έλα λοιπόν νά έξηγήσης τό σύστημά σου στον
πίνακα!!!».
'Ο Ντογκανά σηκώθηκε φοβισμένος καί μέ άργά βήματα διέσχισε τήν τάξη...
τόσο άργά καί άνετα ώστε νόμιζες δτι περπατούσε μέ τις κάλτσες...

Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο
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Καθώς περνούσε άνάμεσα στα θρανία άκουγότανε νά κτυποϋν μέσα στην
τσέπη του ό καθρέπτης καί ή φυσαρμόνικά του...
Σάν έφτασε μπροστά στον πίνακα έβγαλε τον καθρέπτη, ξανααιχμαλώτισε
την ήλιακτίδα καί εξήγησε την άντανάκλαση του ήλιου μέ γωνίες, ακτίνες καί δια
κεκομμένες γραμμές, γράφοντας συγχρόνως στον πίνακα μέ κιμωλίες διαφόρων χρω
μάτων...
—«Βλέπεις Ντογκανά» παρετήρησε ό δάσκαλος όταν τό παιδί σταμάτησε
«άν δεν είχες κάνει ήλιθιότητες δέν θά είχαμε μάθει όλα αύτά... Σ ’ ευχαριστώ πολύ...
Κάθισε Τώρα...».
Τό άγόρι κατακόκκινο ξαναγύρισε στο θρανίο του, ενώ ό «Τομαβάκ» τον κύτταζε χαμογελώντας μέ σοβαρότητα...
Αύτός ήταν ό δικός του τρόπος μαθήματος καί έπιπλήξεως, καί οί μαθηταί
του λάτρευαν τον παράξενο αύτόν δάσκαλο, ό όποιος έμοιαζε μέ άρχηγό 'Ερυθρο
δέρμων Σιοϋ...
«...Καί τώρα μιά υπαγόρευση...» είπεν ό δάσκαλος «πάρτε ολοι τό τετράδιό
σας τών Γαλλικών... Μά, δέν μου λές Σελεστέν δέν κοιμήθηκες άπόψε;...».
'Ο Σελεστέν, πού τον φώναζαν «αιχμάλωτο άερόστατο» μετακίνησε μέ κόπο·
τό χοντρό του κεφάλι άπ’ τό ένα χέρι στο άλλο καί άπάντησε μέ την διαπεραστική
φωνή του :
«Μάλιστα, κύριε, κοιμήθηκα... Καί μάλιστα κοιμήθηκα μακαρίως...».
"Ολοι’έσκασαν στά γέλια... άλλά ό Σελεστέν τούς περιφρονεΐ καί ξαναβυθίζεται πάλι στον όπνο, ένώ ό δάσκαλος συνεχίζει :
—«'Υπαγορεύω... Προσέξατε... ’Αρχίζουμε... «Τ ά π ο υ λ ι ά τ ώ ν δ α 
σ ώ ν μ α ς » είναι ό τίτλος του μαθήματος... Γράφετε λοιπόν... «Τά πουλιά τών
δασών μας...» γράψατε;... ώραΐα!.. «Είναι έλαφρά καί ζωηρά». Τελεία. «Τρυφερά
καί άγρια» κόμμα «οριστικά καί έν τούτοις πιστά» κόμμα, «ικανά»... Γιά ποια μι
λάμε τώρα Ά λέν Ρομπέρ; Ποιά είναι ικανά;...».
—«Μά... τά... τά πουλιά τών δασών μας, κύριε...».
—«’Έ χει καλώς... Είναι λοιπόν «ικανά». Σέ ποιόν άριθμό είναι αυτό το επί
θετο, φορτώ Μάρκ;...».
—«Στον πληθυντικό, κύριε...».
—«Σύμφωνοι... Συνεχίζω τώρα... Γράφτε... 'Έτοιμοι; Λοιπόν: «Ικανά ν
άφοσιώνωνται στούς συντρόφους τους...». ’Έχουν φυσικά πολλούς συντρόφους...
’Έ τσ ι δέν είναι; Πάρα κάτω τώρα... «όπως καί νά φέρωνται μέ πολλή σκληρότητα
προς τούς εχθρούς τους» κόμμα. Προσέξετε πώς θά χωρίσετε τή λέξη : «έχ_-θρούς»...
Πάει καλά. Προχωρούμε «Τά πουλιά τών δασών μας»...
—Τ άκ!... Τ άκ!... Τάκ!...
Κάτι άκούγεται νά κτυπά τό τζάμι καί είκοσι κεφάλια γυρίζουν μαζί πρώτα
προς
ός τό παράθυρο κι’ υστέρα προς τήν πόρτα, μέ τήν ψευδαίσθηση ότι θά δουν εκεί
ένα πουλί τών δασών νά κτυπά μέ τό ράμφος του τό τζάμι... "Ομως απογοητεύονται...
Γιατί βλέπουν έκεϊ τον Μπουφαλλό μέ τό γυμνό μέτωπό του, τήν σπασμένη μύτη
του, τά χρυσά του δόντια, πού κτυπά τό τζάμι μέ διπλωμένο τό μεσαίο δάκτυλο...
-—«Μιά στιγμή παιδιά» λέει ό δάσκαλος καί κατευθύνεται προς τον Μπου
φαλλό... ’
"Αλλο πού δέν ήθελαν τά παιδιά... ’Αφήνουν τήν πέννα, έκτος άπό τον Ολαφ,
πού λερώνει μ’ αυτήν τήν γλώσσα του, σάν νά τού άρέση ή πικρή γεύσις της με
λάνης. ..
Καθένας ρίχνεται στήν άγαπημένη του άσχολία...
(Συνεχίζεται)

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Τά καινούργια παπούτσια
'Υπό Δοκ. 'Υπαστυνόμου, κ. Δ . ΣΧΟΙΝΗ

7Ηταν πρωί άκόμη, γύρω στις 9 καί τά μαγαζιά δεν είχαν μεγάλη κίνηση.
Σχεδόν καθόλου.
Την ώρα αυτή, ένας καλοντυμένος νεαρός, μέχρι 22 ετών, σταμάτησε γιά λίγο
μπρος άπ’ ένα υποδηματοποιείο, γιά νά διαβάση τήν παράξενη ρεκλάμα πού είχε
στη βιτρίνα του ό παπουτσής.
«'Όποιος φοράει τά παπούτσια μου, φοράει παληά παπούτσια».
Παράξενη ρεκλάμα στ’ άλήθεια !! ί
Καί ό νεαρός μπήκε στο μαγαζί. Ρώτησε τον υποδηματοποιό, ένα παχουλό
καί πρόσχαρο μεσόκοπο.
—’Τ ί σημαίνει αύτή ή παράξενη διαφήμιση, κύριε;
«Καί μου τό ζητάτε; έκανε έκπληκτος ό υποδηματοποιός. Είναι άλήθεια,
» συνέχισε, δτι μέ τά μεταχειρισμένα παπούτσια, περπατά κανείς πολύ καλλίτερα
» παρά μέ τά καινούργια. "Ετσι δεν είναι; Δεν έχετε άντιληφθή ποτέ τη σπουδή καί
» τήν άνησυχία των μελλονύμφων πού οδηγούνται στην ’Εκκλησία καί των καλεσμέ» νων πού τούς άκολουθοΰν;'Όλοι νομίζουν πώς είναι άπό τή συγκίνηση. Μά δέν είναι
» αύτό. Ή αιτία βρίσκεται στά παπούτσια, πού άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγώτερο,
» δλοι έχουν καινούργια καί τούς στενεύουν. Ά λ λ ’ δμως, δποιος φοράει τά δικά μου
» παπούτσια, άπό τήν πρώτη στιγμή, πιστεύει δτι τά φοράει άπό μήνες».
—Μοϋ έγγυάσθε δτι θά μπορώ λοιπόν νά περπατώ γρήγορα δίχως νά υποφέρω;
—Μά θά μπορείτε νά τρέχετε άγαπητέ κύριε!!!
Ό πελάτης πείσθηκε έπειτα άπ’ αυτά. Διάλεξε ένα ζευγάρι άπό τά πιο άκριβά.
Τά φόρεσε καί πήγε νά τά θαυμάση μπρος στον καθρέφτη, πού ήταν κοντά στήν εί
σοδο.
—’Έ χετε δίκηο—είπε—δέν τά αισθάνομαι καθόλου. Πόσα θέλετε;
—Γιά σάς κύριέ μου, τριακόσιες δραχμές.
Ό νεαρός, έφερε τό χέρι του στο πορτοφόλι. Μά δέν άποτέλειωσε τήν χειρο
νομία του, γιατί τήν ’ίδια στιγμή, στο κατάστημα μπήκε ένας άγνωστος καί κατάφερε ένα χαστούκι, δχι καί τόσο δυνατό, στον πελάτη, φωνάζοντας:
«’Ε πί τέλους, σέ βρήκα παληάνθρωπε». Καί τδβαλε στά πόδια.
'Ο νεαρός, συνήθε άμέσως άπό τήν έκπληξη καί φώναξε προς τό μέρος του
γεμάτος άγανάκτηση.
—"Ανανδρε, θά μου τό πληρώσης αύτό! Πέταξε στον ύποδηματοποιό ένα
«θά γυρίσω άμέσως» καί άρχισε νά καταδιώκη τον υβριστή.
Ό ύποδηματοποιός, ό παχουλός καί πρόσχαρος μεσόκοπος, βγήκε στην
πόρτα τρίβοντας τά χέρια του καί φώναξε προστατευτικά στον πελάτη του πού είχε
άρχίσει νά τρέχη.
—Μέ τά παπούτσια μου πού φοράτε, θά τον προφθάσετε.
Πράγματι, ό νεαρός πρόφτασε τον φίλο του στή γωνιά τού δρόμου. Καί εξα
φανίστηκαν γρήγορα γελώντας. Καί εκείνος, δ καλός άνθρωπος, ό υποδηματοποιός,
μέ τήν παράξενη ρεκλάμα, περιμένει άκόμη τό νεαρό νά γυρίση γιά νά πληρώση τά
καινούργια παπούτσια καί νά πάρη τά δικά του τά παληά.
Δ. ΣΧΟΙΝΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΛΗΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Την 11ην ώραν της 26-4-57 στην μεγάλη Αίθουσα της Σχολής έλαβε χώραν
τελετή έπί τή λήξει των μαθημάτων του Ειδικού Τμήματος Δημοσίας ’Ασφαλείας
της ’Αστυνομίας Πόλεων, διά την έναρξιν των οποίων είχαμε γράψει σέ προηγούμενον τεύχος. Τά μαθήματα τοΰ Ειδικού αύτοϋ Τμήματος, εις τό όποιον έξεπαιδεύθησαν
50 περίπου αστυνομικοί, έδίδαξαν καθηγηταί της Σχολής καί άξιωματικοί. ’Ιδιαι
τέρως ενταύθα πρέπει νά έξαρθή ή συμβολή, εις την μετεκπαίδευσιν των άστυνομικών του κ. Τ ζίμ Λιούϊς, μέλους τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής Δημοσίας ’Α 
σφαλείας, ό όποιος είχε καί τό μεγαλύτερον βάρος τής διδασκαλίας. Παρ’ όλον
οτι ό κ. Λιούϊς έδίδασκεν διά διερμηνέως, κατώρθωσε νά ίκανοποιήση τάς προσδο
κίας όλων, λόγω τής βαθείας γνώσεώς του περί τά θέματα τής Τροχαίας καί των
■αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων.
Γιά όλη την όλη ή όποια έδιδάχθη γύρω από τά παραπάνω θέματα έπηκολού-

Ό 3Αρχηγός τοΟ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Κόκκινος μετά τοΰ Έπιθεωρητοΰ κ. Ν.
Νέρη, τοΰ Διοικητοΰ των Σχολών κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, των μελών τής ’Αμερικα
νικής ’Αποστολής Δημοσίας Ασφαλείας κ. κ. Θ. Μπράουν, Τ. Λιούϊς καί Π. "Αλλες,
τών ’Αστυνομικών Διευθυντών κ. κ. Ν. Σπυροπούλου καί Π. Συνοδινοΰ, ώς καί τών
παρακολουθησάντων τά μαθήματα τής Σχολής αστυνομικών.

θησαν καί πρακτικές άσκήσεις. ’Εκτός του μαθήματος, σχετικώς μέ τις ένέργειες έπί
τών αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων καί τής κυκλοφορίας γενικώτερον (παροχή
βοήθειας εις παθόντας—συλλογή πληροφοριών έκ μαρτύρων—άποκατάστασις κυκλο
φορίας—σύνταξις σχεδιαγράμματος κ λπ.), οί μετεκπαιδευθέντες έδιδάχθησαν καί
άλλα μαθήματα συναφή προς τήν υπηρεσίαν τήν όποιαν αΰριον θ’ άναλάβουν.
Κατά τήν διάρκειαν τής τελετής έπί τή λήξει τών μαθημάτων, ώμίλησεν προς
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τούς προσκεκλημένους καί τούς μαθητάς ό Διοικητής των "Αστυνομικών Σχολών..
’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, είπών τά έξης:
«Κύριοι
«'Η περίοδος τής μετεκπαιδεύσεώς σας έ'ληξεν.
«Σήμερα ήλθαμε έδώ γιά νά ευχαριστήσουμε δλους τούς κ.κ. καθηγητάς σας,
» πού μέ ένδιαφέρον καί προθυμία προσέφερον τις ύπηρεσίες των, στήν Α ' σειρά.
» της ’Αστυνομικής ’Ακαδημίας.
«Γιατί αυτή είναι ή πραγματικότης.
«Σεις αποτελείτε από τής συστάσεως τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων'
» τήν Α ' σειρά φοιτητών τής ’Αστυνομικής ’Ακαδημίας.
» Καί ας μή σάς φανή ό τίτλος « Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ’ Α κ α δ η μ ί α » πομ» πώδης ή άδόκιμος. Είναι τίτλος καθαρά Ελληνικός, πού σημαίνει τον τόπο, καί.
» κατά συνεκδοχήν τό σύνολον τών άτόμων, τά όποια συνέρχονται γιά νά μελετη» σουν καί συζητήσουν πάνω σέ διάφορα θέματα, πού τούς ένδιαφέρουν.
«’Έ τσι έχουμε τις Πλατωνικές Άκαδημίες (φιλοσοφικές δηλαδή άκαδημίες)
» καί δλοι άσφαλώς θά γνωρίζετε τήν περίφημη ’Ακαδημία του Πλάτωνος, πού τά
«ερείπιά της βρίσκονται παρά τον "Αγιο Γεώργιον τής συνοικίας Μεταξουργείου.
» ’Έχουμε έπίσης τις άκαδημίες καλών τεχνών, τις άκαδημίες φυσικών επιστημών,,
» τις ιατρικές άκαδημίες, τις στρατιωτικές άκαδημίες,. τις άκαδημίες Πολέμου
» κ.λ.π.
«’Ασφαλώς τώρα, θά έ'χετε πεισθή δτι καί ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία, που
» γιά πρώτη φορά λειτούργησε σάς έ'δωσε τήν ευκαιρία, μέσα σέ ένα μικρό χρονικο
» διάστημα, τών 5 μόλις εβδομάδων, νά πλουτίσετε τις επαγγελματικές σας γνώσεις,
» νά ένημερωθήτε επί τών εξελίξεων τής αστυνομικής επιστήμης καί τέχνης, να
» καταστήτε μ’ ένα λόγο ίκανώτεροι κατά τήν ένάσκησι τών πολλαπλών καθηκον» των σας καί τέλος νά θερμάνετε τήν πίστη σας στά ιδανικά του άστυνομικοϋ λει» τουργήματος, τό όποιον έπαξίως άσκεΐτε.
«’Ά ς ευχηθούμε δπως, ή αστυνομική αύτή άκαδημία πού λειτούργησε κατ
» άνάγκην γιά νά σάς προπαρασκευάση στο νά χειρισθήτε τά νέα αύτοκίνητα οχήματα,.
» Δημοσίας ’Ασφαλείας, τά όποια τό εύγενές καί φίλον ’Έθνος τών 'Ηνωμένων Πο» λιτειών τής ’Αμερικής έδώρησε στήν 'Ελλάδα, καταστή μόνιμος θεσμός τού Ά » στυνομικοϋ Σώμαρος, έπ’ ώφελεία τής κοινωνίας τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων
» καί τών κατ’ ίδιαν μελών του.
«Ίδιαίτεραι εύχαριστίαι άνήκουν είς δλα τά μέλη τής ’Αμερικανικής Ά σ τυ» νομικής ’Αποστολής καί κατά πρώτο λόγο στον ’Αρχηγό ταύτης κ. Θεόδ. Μπράουν
» καί τον καθηγητήν κ. Τζίμ Λιούϊς, οί όποιοι ήργάσθησαν μέ έξαιρετικόν ένόια» φέρον καί πίστιν, γιά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής των.
« Ή ’Αστυνομική Σχολή, έκτιμώσα τις ύπηρεσίες αύτές ήτήσατο δι’ άναφο» ράς της, δπως άπονεμηθή είς αυτούς τό μετάλλιον ’Αστυνομικής ’Αξίας, είς άνα» μνησιν καί έπιβράβευσιν τών ύπηρεσιών των προς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων και
» τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν τής Χώρας.
«Είναι πεποίθησις πλέον δλων δτι ή ’Αστυνομική αύτή ’Ακαδημία θά άπο» δώση έξαιρέτους καρπούς καί τούτο θ’ άποδειχθή δταν, μετ’ ολίγον χρόνον, άνα» λάβητε έκτέλεσιν υπηρεσίας στά νέα μηχανοκίνητα μέσα καί μέ τό νέο συγχρονι» σμένο έπιστημονικό σύστημα πού έδιδάχθητε άπό τον καθηγητή κ. Τζίμ Αιουϊς.
«’Ή δη σάς προπέμπουμε μέ χαρά καί εΰχόμεθα είς δλους σας καλή επιτυχία»
Μετά τήν ομιλίαν του ό κ. ’Αρχιμανδρίτης έπέδωκεν είς τούς παοευρισκομένους
τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής καί τά λοιπά μέλη ειδικά άναμνηστικά τής Σ χο 
λής, τά όποια ό ’ίδιος είχεν τήν ώραίαν έμπνευσιν νά φιλοτεχνήση. Τά άναμνηστικά
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<αύτά της Σχολής φέρουν το Σήμα τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος έπάργυρον, τοποθε
τημένο'; εντός βελούδινου κυτίου μπλε χρώματος. 'Ο κ. Διοικητής μετά την έπίδοσιν
των αναμνηστικών αυτών τής Σχολής, έπληροφόρησεν τούς παρευρισκομένους ότι
εχει ήδη προτείνει ή ’Αστυνομική Σχολή όπως άπονεμηθοϋν εις άπαντα τά μέλη
τής ’Αποστολής Μετάλλια «’Αστυνομικής ’Αξίας» διά τάς προσφερθείσας ύπό
τούτων υπηρεσίας προς τό ’Αστυνομικόν Σώμα, τά όποια Μετάλλια καί θά έπιδοθοϋν έν καιρώ εις ειδικήν τελετήν.
Μετά τήν ομιλίαν τοϋ κ. ’Αρχιμανδρίτου έλαβεν τον λόγον ό ’Αρχηγός τής
ενταύθα ’Αμερικανικής ’Αποστολής Δημοσίας ’Ασφαλείας κ. Θ. Μπράουν, ό όποιος
άφοϋ ηύχαρίστησεν τόν κ. ’Αρχηγόν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί τον κ. Διοι
κητήν τών Σχολών, διά τήν προσγενομένην εις τά μέλη τής ’Αποστολής τιμητικήν
διάκρισιν, άπηυθύνθη προς τούς μαθητάς, προς τούς οποίους ύπέμνησεν τήν ευθύνην
τήν οποίαν άναλαμβάνουν εις τήν νεοιδρυθεϊσαν υπηρεσίαν. Περαίνων ό κ. Μπράουν
τόν λόγον του εϊπεν δτι: «άπό τήν άρίστην συμπεριφοράν σας καί τήν άπόδοσίν σας
» θά κριθή τό μέλλον τής υπηρεσίας αυτής. Τώρα δέ στήν αρχή πρέπει νά άφοσιω» θήτε ψυχή τε καί σώματι εις αυτήν, διότι, ας μή μας διαφεύγη δτι ή αρχή είναι
» τό ήμισυ τοϋ παντός, ή επιτυχία δέ ή δική σας θά είναι καί δική μας επιτυχία εις
» τόν τομέα αύτόν».
Κατά τήν τελετήν αυτήν παρέστησαν ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώμα
τος κ. Νςκόλαος Κόκκινος, τά μέλη τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής κ.κ. Θεόδωρος
Μπράουν, Τ ζίμ Λιούϊς καί Π. ’Άλλες, ό ’Επιθεωρητής τοϋ Σώματος, ’Αστυνομι
κός Διευθυντής Α ' κ. Νικόλαος Νέρης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Σπυρόπουλος Νικόλαος καί Συνοδινός Παναγιώτης, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Λυκούσης Πανα
γιώτης, Μανδρούκας Χρήστος, Γαλανόπουλος Θεράπων, Γιαννόπουλος Βασίλειος,
Σκλαβοΰνος ’Ιωάννης, Μπακής Κωνσταντίνος, Γιαννούλης Κωνσταντίνος καί άπαντε ς οί κ.κ. άξιωματικοί τής Σχολής.
Μετά τό πέρας τής τελετής έπηκολούθησε μικρά δεξίωσις.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

& ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες: ’Αρβανίτης
Κωνσταντίνος, Τζινιέρης Χρηστός, Χατζηχρήστος Νικόλαος, Καρωνιάτης ’Ιωάν
νης, Κοφινάκος Δήμος καί Καδάς ’Ιωάννης.
—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καταληφθείς υπό τοϋ ορίου ηλικίας
ό 'Υπαρχιφύλαξ Φαράζογλου Θεόδωρος.
—Διεγράφησαν τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος διά λόγους υγείας οί άστυφύλακες:
Καταβάτης Δαναγιώτης, Κρόκος Γεώργιος καί Χοΰνος Γεώργιος.
—Διεγράφη τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πειθαρχι
κού Συμβουλίου ό άστυφύλαξ Παλάτης Παναγιώτης.
***
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Βασιλικού Διατάγματος προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ ’ΑστυνομικούΔιευθυντοΰ Β' τάξεως, κατ’ άρχαιότητα, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Κουκουλαδάκης ’Αντώνιος.
—Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α ' τάξεως οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Β' τά
ξεως:
α) Κατ’ εκλογήν κ. Στόκας Κωνσταντίνος,
β) Κατ’ άρχαιότητα κ. Δρυλλεράκης Εμμανουήλ.
—Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως οί κάτωθι Ύπαστυνόμοι Α '
τάξεως:
α) Κατ’ εκλογήν κ. Σκουληκάρης Γεώργιος,
β) Κατ’ άρχαιότητα κ. Νοδαράκης Κλέαρχος.
*
* *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού επί των ’Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαι
νος εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Κορωνάκον Διονύσιον, διότι ώς Διοικητής
τής Ύ ποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς κατηύθυνε μετά δεξιότητος τάς
ένεργείας τών ύπό τάς διαταγάς του άστυνομικών υπαλλήλων τών άσχοληθέντων μέ
τήν άνακάλυψιν δικτύου παρανόμου μηχανισμού τού Κ.Κ .Ε. καί γενικώς διά τών
οδηγιών του περί τον χειρισμόν τής ύποθέσεως ταύτης έπετεύχθη ή σύλληψις τών
υπευθύνων τού δικτύου μετά τών κυριωτέρων στελεχών του. 'Ωσαύτως άπενεμήθη
έπαινος εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. Ταβουλάρην Νικόλαον καί τούς ’Αστυ
νόμους κ.κ. Κατσάρην Κωνσταντίνον καί Μπαρδόπουλον Δημήτριον, διότι έργασθέντες μέ εξαιρετικόν ζήλον, προθυμίαν, ένδιαφέρον καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών, συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν επιτυχή έκβασιν τής ύπ’ δψιν ύποθέσεως,.
ήτοι εις τήν άνακάλυψιν δικτύου παρανόμου μηχανισμού τού Κ.Κ .Ε. καί σύλληψιν
τών υπευθύνων τού δικτύου. ’Επίσης διά τήν αύτήν αιτίαν άπενεμήθη υλική άμοιβή
εις τούς: ’Αστυνόμον Β' κ. Παπαναστασίου Νικόλαον, Άνθυπαστυνόμον κ. Καλονάρον Παναγιώτην, ’Αρχιφύλακας: Μποΰτον Σωτήριον καί Στεφάνήν Παναγιώτην καί.
’Αστυφύλακας: Άνδριτσόπουλον Γεώργιον, Άγγελόπουλον Παναγιώτην, Γιαννόπουλον Γεώργιον, Κορκότζελον Ή λίαν, Κοτίνην Νικόλαον, Κυριακάκην Θεόδωρον,
Λεμπέσην Γεώργιον, Μουκάκον Βασίλειον, Μαρκαντώνην ’Αντώνιον, Μαρκάκην
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Δημήτριον, Παπαδημητρίου Φίλιππον, Φαρσάρην ’Ελευθέριον, Φωτεινόν Άνδρέαν,
Χριστοδουλόπουλον Φώτιον καί Άγγελόπουλον Βασίλειον.
*
ΠΑΡΑ ΣΗ Μ Α Ε ΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

•—Διά Βασιλικού Διατάγματος άπενεμήθησαν παράσημα εις τούς κάτωθ'άξιωματικούς:
Α '. 'Ο Χρυσούς Σταυρός τοϋ Β’ Τάγματος τοϋ Φ οίνικος.
Εις τούς 'Υγειονομικούς Ά ξ/κούς ’Αστυνόμους Α' κ.κ. Κλεπετσάνην Δημήτριον
Άνδρεόπουλον ’Ανάργυρον καί Κουτσούρην Γεώργιον, Άστυκτηνίατρον κ. Κοφίναν Ή λ ία ν ,’Αστυνόμους Α' κ.κ. Καργιοπούλην Παναγιώτην, Δρυλλεράκην ’Εμμα
νουήλ καί ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Άνδρώνην Δημήτριον, Κάκον Σπυρίδωνα, Ία τρόπουλον Ή λίαν, Σέτταν Γεώργιον, Παπακώσταν Κινσταντΐνον, Σταματόπουλον
Άλκιβιάδην, Σηφάκην Πέτρον, Άνδρεόπουλον Ά γγελον, Καρανάσον Βασίλειον,
Δη μητριού'Αθανάσιον, Άλεξανδρήν Γεώργιον, Σακελλαρόπουλον Δημήτριον, Πουρναρόπουλον Ίωάννην, Άνδρινόπουλον ’Αναστάσιον, Σισμάνην ’Αθανάσιον, ’Αρ
βανίτην Βασίλειον, Λυμπέρην Γεώργιον, Σταθόπουλον Κωνσταντίνον, Μπούραν
Ή λίαν καί Διακουμήν Ή λίαν.
Β ' . 'Ο Χρυσοϋς Σταυρός τοϋ Β' Τάγματος τοϋ Γ εω ργίου.
Εις τούς ’Αστυνόμους Α ' κ.κ. Κεφαλαν Ίωάννην, Άνδρεόπουλον Κωνσταν
τίνον, Παπαγιάννην Γεώργιον, Καφαράκην’Αθανάσιον, Βούλγαρην Μιχαήλ, Βαλσαμίδην Βασίλειον, Μπογιατζόπουλον Ευθύμιον, Χρυσανθόπουλον Άνδρέαν, Ά να στασόπουλον Γεώργιον, Κανέλλον Γεώργιον, Τουζένην Κωνσταντίνον, Διαβάτην
Εύάγγελον, Βασιλόπουλον Χαρίλαον, Γάτσην Ίωάννην, Γιαννόπουλον Δημήτριον,
Δουβάραν Δημήτριον, Άνδρεόπουλον Ή λίαν, Λυμπερόπουλον Παναγιώτην, Μόρον
Δημήτριον, Γιαννόπουλον Άνδρέαν, Χανδρινόν Δημοσθένην, Ζέρβαν Νικόλαον,
Γεωργίου Στέργιον, Παναγούλιαν Γεώργιον, Τσάδαρην Δημήτριον, Μπιτούνην
Νικόλαον, Σπυριούνην Κυριάκον, Άναγνωστόπουλον Παναγιώτην, Μουστακούνην
Κωνσταντίνον. 'Υγειονομικούς άξιωματικούς ’Αστυνόμους Α' κ.κ. Γριτσόπουλον
Γεώργιον, Κιούπην Νικόλαον, Λάιον Κυριαζήν, Άστυκτηνιάτρους ’Αστυνόμους
Α' κ.κ. Δουμένην Χρηστόν, Δασκαλόπουλον Γεώργιον καί Δημοτάκην Ίωάννην,
Τμηματάρχας Α ' κ.κ. Τσιρΐκον ’Αναστάσιον καί Δημητριάδην Φωκίωνα καί Α σ τυ 
νόμους Β' κ.κ. Ρηγόπουλον Κανέλλον, Θάνον Παναγιώτην, Μπούραν Παύλον καί
Στόκαν Κωνσταντίνον.
*

Η* Η»

Π ΡΟ Κ Η ΡΥ Ξ ΙΣ Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΩ Ν ΕΞΕΤΑ ΣΕΩ Ν ΔΙΑ ΤΑ Σ ΣΧΟΛΑΣ Υ Π Α ΣΤΥ 
ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Διά των ύπ’ άριθ. 6257 Φ. 251/1 καί 6255 Φ. 250/1 άπο 1 Μαιου διαταγών
τοϋ Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων προεκηρύχθησαν εΐσιτήριοι εξετάσεις διά 60
δοκίμους της Σχολής 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως καί 120 δοκίμους της Σχολής
Άρχιφυλάκων. Οί υποψήφιοι τής Σχολής 'Υπαστυνόμων θά έξετασθώσιν εις το
μάθημα των ‘Ελληνικών τήν Κυριακήν 31 Αύγούστου 1958, οΐ δέ τής Σχολής Ά ρ χιφυλάκων τήν Κυριακήν 21 Σεπτεμβρίου 1958.
Ή υλη επί τής οποίας θά έξετασθώσιν οί υποψήφιοι ληφθεϊσα έκ τών υπό
τής Σχολής έκδοθέντων βιβλίων θά κοινοποιηθή προσεχώς προς δλας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας δι’ εγκυκλίου τοϋ κ. 'Υφυπουργού έπί τών ’Εσωτερικών.
Ή φοίτησις θά είναι 16μηνος διά τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων Β ' τάξεως καί
9μηνος διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων.
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Π Α Ρ Ο Τ Σ ΙΑ Σ ΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ Ε Ν Α ΡΞ ΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
παρουσιάσθησαν εις τήν Ά στιυνοαικην Σχολήν
Τήν Ιην ’Απριλίου
’Αστυφυλάκων 200 ύποψήφιοι δι’ έκπαίδευσιν εις αυτήν. Τήν 1 7 /4 /5 8 έγένετο εις
το Παράρτημα Ν. Φιλαδέλφειας τής ’Αστυνομικής Σχολής, αγιασμός και έναρξις
των μαθημάτων. Προς τους δοκίμους ώμίλησεν ό Διοικητής των Σχολών’Αστυ
νομικός Διευθυντής Α ' κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτης, ό όποιος καί τούς ηύχήθη τό «κα
λώς ήλθαν» εις τήν Σχολήν.
*
* *
Χ Α ΙΡΕ Τ ΙΣΜ Ο Σ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Π ΡΟ Σ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΟΥΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Πέρασε μήνας καί πλέον άφ’ ότου έμεϊς, οί χθεσινοί πολΐται, κατετάχθημεν
εις τήν οικογένειαν, τήν μεγάλην αύτήν οικογένεια του Σώματος τής ’Αστυνομίας
Πόλεων. Τό όνειρό μας έγινε πραγματικότης, έπειτα άπό διαρκή άγωνία του αν θά
είμαστε άξιοι νά είσέλθωμεν εις τήν τάξιν αυτή. 'Η φιλοδοξία μας ένσαρκοϋται καί
άτενίζομεν τό μέλλον μέ αισιοδοξίαν γιά δ,τι κάθε ένας άπό μας έσκέπτετο.
Καί νά πού τώρα, άπό τή σκοπιά αυτή, έμεϊς, τά νέα της μέλη, δίδομε τό
παρόν άπό τον άχώριστον σύντροφον, συζητητήν καί πολύτιμον συνεργάτην, τό
περιοδικό μας καί διά τών στηλών αύτοΰ άπευθύνομεν τόν πιο άγνό χαιρετισμό,
στον Σεβαστό μας ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας, στον κ. Διευθυντή, 'Υποδιευθυντή,
τής Σχολής μας καί στούς ’Αξιωματικούς τής Σχολής καί σ’ όλους τούς αύριανούς
συναδέλφους μας, τούς όποιους παρακαλοϋμεν βαθύτατα, όπως μεθαύριον, τότε πού
κ ι’ έμεϊς θά είμαστε εις θέσιν νά άντιπροσωπεύομεν τόν τίτλον του άστυνομικοΰ
ύπαλλήλου, νά μας συμπαρασταθούν στο δύσκολον κατ’ άρχήν έργο μας, νά μάς
γίνουν διδάσκαλοι, στήν προσπάθεια τήν όποια άπό κοινού θά φέρωμεν εις πέρας
ώστε κι’ έμεϊς, άλλοτε, νά έπαναλάβωμεν τήν πράξιν τους σ’ άλλους, πού θά συνε
χίζουν τήν ιστορία αύτοΰ τού μ ε γ ά λ ο υ ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς τής ’Αστυνομίας
μας. Έ τσ ι, καταρτισμένοι έμεϊς οΐ άποφοιτοΰντες άπό τήν Σχολήν Δοκίμων ’Αστυ
φυλάκων έν καιρώ καί μέ όλα τά έφόδια πού καθ’ ένας άπό μάς θά διαθέτη καί μέ
τήν συμπαράστασι υμών τών άρχαιοτέρων συναδέλφων στήν έκτέλεση τής υπηρεσίας
μας, νά άποβώμεν άξιοι γιά τό ιερό Κρατικό λειτούργημα πού θά μάς άνατεθή
άπό τήν Πατρίδα.
Γ ι’ αύτό καί πάλι άπευθύνουμε άπό τήν καρδιά μας τόν θερμό μας χαιρετισμό
προς όλους ύμάς τούς άποτελοΰντας τήν άστυνομικήν οικογένειαν, υποσχόμενοι
ότι έκπαιδευόμενοι πλήρως θά καταστώμεν άξιοι νά φέρωμεν τόν τίτλον τού άστυνομικοΰ ύπαλλήλου, γιά τήν άνύψωσί της καί τήν συνέχισιν τής ιστορίας της.
%
*
sjc }■{
Ε Υ Χ Α ΡΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ι ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Α Ι
Προς τόν Διοικητήν τών Σχολών Άστυν. Δ/ντήν Α ' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτην άπεστάλη ή άπό 29 ’Απριλίου 1958 εύχαριστήριος έπιστολή τού Προέδρου τής Κοινω
φελούς Όργανώσεως «Λάΐονς» κ.Π . Ξανθοπούλου, τήν όποιαν εύχαρίστως δημοσιεύ
ομεν.
Κύριε Διοικητά,
Λόγοι άνεξάρτητοι τής θελήσεώς μου μέ ήμπόδισαν νά σάς άποστείλω ένωρίτερον τάς θερμάς μου εύχαριστίας διά τήν εύγενή φιλοξενίαν σας κατά τήν ήμέραν τού Πάσχα.
Έ πιτρέψατέ μου, παρακαλώ Κύριε Διοικητά, όπως έκφράσω, έστω καί
καθυστερημένος, τόσον προς 'Υμάς όσον καί πρός τούς ’Αξιωματικούς καί Δοκίμους

της ύφ’ 'Υμάς Σχολής, τάς θερμάς ευχαριστίας καθώς καί τόν ενθουσιασμόν τόσον
τής συζύγου μου καί έμοϋ, δσον καί των ξένων έκλεκτών έπισκεπτών μας.
Πιστεύσατέ μου, εϊμεθα άπολύτως υπερήφανοι διότι οί ξένοι έπισκέπται μας
άντελήφθησαν ΐδίοις δμμασι τόν υψηλόν βαθμόν πολιτισμού καί προόδου δστις διέπει
τά έργα καί επιτεύγματα τής ΰφ’ 'Υμάς Σχολής.
Παρακαλώ δπως δεχθήτε όμοϋ μετά των ευχαριστιών μας καί τά θερμά μας
συγχαρητήρια διά τό άθόρυβον, άλλά βαρυσήμαντον έργον 'Υμών καί τών ύφ’ 'Υμάς
άξιωματικών.
Εύχόμενος πάσαν ευδοκίμησιν εις τό υψηλόν έργον σας καί εύόδωσιν τών εύγενών προσπαθειών σας, παρακαλώ 'Υμάς δπως δεχθήτε την έκφρασιν τής προς
'Υμάς εξαιρετικής ύπολήψεως καί τιμής μεθ’ ής διατελώ
Π . Α . ΞΑΝΘ ΟΠ Ο ΥΛΟ Σ
Πρόεδρος «L IO N S C LU B» 'Αθηνών
*

*

*

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟ Μ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πάντα διδακτική, άπαλή κι’ ευχάρι
στη, έχει πιά καθιερωθή σαν έκπομπή ποιότητος, άρμονίας καί λογοτεχνικής άρτιότητος. Γ ι’ αυτό κάθε βδομάδα ό κύκλος τών άκροατών της αυξάνει.
*
—'Η» εκπομπή τής 16/4/58 ήταν άφιερωμένη στο Πάσχα μέ σκίτσα άπ’ τήν
θρησκευτική ζωή καί τά πασχαλινά ήθη καί έθιμα τής πατρίδος μας. Μέ δμορφη
μουσική υπόκρουση, μετεδόθησαν Χριστιανικά καί ’Εθνικά συνθήματα τά όποια
ιδιαιτέρως συνεκίνησαν τις καρδιές τών άκροατών, δπως έπίσης καί ποικιλία τραγουδιών γιά κάθε γούστο, δημοτικών, λαϊκών, μοντέρνων καί παληών. Στο πρόγραμμα
αύτό μετεδόθη έπίσης καί άπόσπασμα 'Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο από
τόν Άρχκρύλακα Σπόρο Πηλό.
*
—Στο πρόγραμμα τής 23/4/1958 έπανελήφθη ή άξέχαστη ραδιοφωνική επιτυ
χία τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου: «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ» πού γιά μιά άκόμα φορά σκόρπισε ρίγη συγ
κινήσεων καί θαυμάστηκε γιά τό άψογο λογοτεχνικό στύλ, τήν ποικιλία τών ρυθμών
καί τήν επιτυχημένη ραδιοσκηνοθεσία της. Τό κείμενο αύτό, πλούσιο σέ εικόνες σπά
νιας λογοτεχνικής ομορφιάς καί δεμένο σ’ ένα ΰπόροχο σύνολο, θεωρήθηκε σαν ένα
άπό τά πλέον ζωντανά ’Εθνικά ντοκουμέντα τής νεώτερης Ελληνικής 'Ιστορίας.
(Δίσκοι: Έ κ τού Κατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Τά προγράμ
ματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπόρος Πηλός).
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Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ
Κον Mick P etro v as—C anada : Έλάβομεν τήν συνδρομήν σας έκ 3 δολλαρίων καί άνανεώσαμεν αύτήν μέχρι καί τού μηνός Σεπτεμβρίου έ.έ. Εύχαριστοΰμεν.

