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Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α », έπΐ τη έπετείω  
τής ονομαστικής έορτής τής Α .Β .Υ . τοΰ Διαδόχου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υποβάλλουν εύλαβώς τάς θερμο
τέρας εύχάς των διά τήν υγείαν, εύτυχίαν καί ένδυνά- 
μωσίν Του καί παρακαλοΟν τόν παντοδύναμον Θεόν, 
όπως τηρή υπό τήν σκέπην των πτερύγων Του καί 
ιρωτίζη έν παντί καί πάντοτε τόν δρόμον Αύτοΰ.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥ ΝΤΑΞΕΩ Σ:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΘ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΛΟΣ I. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩΣ NETTY 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-2Λ2
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ΕΤΟΣ ΣΤ' ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1?58 ΤΕΥΧΟΣ 121 ον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

*Τπό χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ , Άστυν. Δ/ντοΰ 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 -

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

191. —Έκκένωσις τοϋ κτιρίου τής Γενικής ’Ασφαλείας κατόπιν 
διαταγής τοϋ 'Αγγλικού Στρατηγείου.

192. —Ή  δρ&σις τής Γενικής ’Ασφαλείας άπό 15ης Δεκεμβρίου 
1944 μέχρι τής 5ης ’Ιανουάριου 1945.

193. —’Αστυνομικοί πού υπηρετούσαν κατά τη διάρκεια τοϋ 
κομμουνιστικού κινήματος στη Γενική Ασφάλεια και ε- 
λαβον μέρος στους άγώνες αυτής.

** *

191. Έ κκένω σις τοϋ κτιρίου τής Γενικής ’Α σφαλείας κατόπιν δια
ταγής τοϋ Ά γγλ ικ ο ΰ  Στρατηγείου.

Τήν Πέμπτην, 14 Δεκεμβρίου 1944, οί άστυνομικοί άναμένοντες τή νέα μεγάλη 
έπίθεσι των κομμουνιστών ή σαν δλοι στις θέσεις των, μέ άκμαιότατο τό ήθικό τους.

Π αρά την προπαρασκευήν δμως των έλασιτών δεν έξεδηλώθη μεγάλη έπίθεσις, 
άλλα μόνον έρρίπτοντο πυροβολισμοί άπό διάφορες εστίες αυτών.

Τό μεσημέρι, δηλαδή στις 12 ή ώρα, ένώ δεν ΰφιστάμεθα μεγάλη πίεσι καί 
ενώ οί αστυνομικοί είχαν τό ήθικό τους άκμαιότατο καί τή μαχητικότητά τους 
αμείωτη, ό "Αγγλος 'Υπολοχαγός κ. Ρίτσαρσον, ό όποιος ήταν έπί κεφαλής της 
δυνάμεως τών ’Άγγλων στρατιωτών, πού παρέμειναν στο ’Αστυνομικό Κατάστημα, 
άνεκοίνωσε στον κ. Διοικητή τής ’Ασφαλείας δτι κατόπιν διαταγής τοϋ Άγγλικοΰ 
Στρατηγείου, ή οποία διεβιβάσθη καί προς αύτόν τηλεφωνικώς, έπρεπε να έκκενωθή 
τό Αστυνομικό Κατάστημα καί δλοι οί άστυνομικοί της 'Υποδιευθύνσεως Γενικής 
Ασφαλείας να συμπτυχθοΰν καί να ενωθούν μέ τούς υπαλλήλους τών άλλων 'Υπηρε
σιών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.

'Η  διαταγή αυτή έπεσε κυριολεκτικά σαν βόμβα στους ’Αξιωματικούς καί
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στους άστυφύλακες. Κανείς δεν μπορούσε νά καταλάβω τή διαταγή αύτή καί όλοι 
τόνιζαν δτι, υστέρα από τήν άπόκρουσι των πρώτων ορμητικών επιθέσεων των 
κομμουνιστών, θά μπορούσαν νά κρατήσουν σταθερά τήν έδρα τους καί έπί ένα άκόμη 
μήνα, άν έχρειάζετο, έστω καί χωρίς καμμιά βοήθεια.

ΤΗταν τόσο έπίμονη ή έκδήλωσις τής θελήσεως καί τής δυσφορίας τών άστυ- 
νομικών, ώστε ό Διοικητής τής Ασφαλείας άναγκάσθηκε ν’ άναφερθή στην Α στυ
νομική Διεύθυνσι καί στο Επιτελείο καί νά διαβιβάση τή γενική παράκλησι όλων 
όπως γίνη άνάκλησις τής διαταγής αυτής.

Τόσον όμως ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις οσον καί ή Στρατιωτική Διοίκησις 
διέταξαν νά συμμορφωθούμε προς τή διαταγή του ’Αγγλικού Στρατηγείου, τό 
όποιον εΐχεν άναλάβει τή γενική διεύθυνσι τών έπιχειρήσεων.

t  X. ΚΟΣΚΙΝΑΣ f Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΣ f I ΜΙΧΑΑΟΠΟΥΛΟΣ

'Ό πω ς κατόπιν μάθαμε, τό Βρεταννικό Στρατηγείο ήταν άνένδοτο, γιατί είχε 
τούς λόγους του. Μέσα, δηλαδή, στο γενικό σχέδιο τών έπιχειρήσεων, πού είχε στό 
μεταξύ καταστρωθή καί τό όποιον έστηρίζετο στις Βρεταννικές ένισχύσεις πού έρ
χονταν συνεχώς, ή διατήρησις ενός κτιρίου κάπως απομακρυσμένου άπό τή βάσι. 
τών έπιχειρήσεων καί τό όποιο θά απασχολούσε ή μάλλον θ’ αχρήστευε τούς έκλε- 
κτότερους καί πιο έμπειροπόλεμους αστυνομικούς, δεν ήταν άπαραίτητος. Ά π ’ έναν- 
τίας ή παραμονή τών άστυνομικών στό κτίριο τής ’Ασφαλείας θά προκαλούσε μοι- 
ραίως τήν καταστροφή καί πολλών άλλων κατοικιών, γιά νά μπορέσουν έτσι οί κομ- 
μουνισταί νά τό απομονώσουν καί νά τό προσβάλουν μέ τό πυροβολικό τους. Καί τό 
πρόγραμμα τού ’Αγγλικού Στρατηγείου, όπως προκύπτει άπό τις γενικές έπιχειρή- 
σεις πού άκολούθησαν, ήτο νά παρασυρθοϋν οί κομμουνισταί προς τό κέντρον καί νά 
έγκλωβισθοϋν διά κυκλωτικής κινήσεως, όπως καί έγένετο.

Κατόπιν τής τηλεφωνικής διαταγής ν’ άποσυρθή ή δύναμις τής Γενικής ’Ασ
φαλείας, ό Διοικητής της έκάλεσε τον 'Υποδιοικητή καί τούς ’Αξιωματικούς καί άνε- 
κοίνωσε προς αύτούς τή διαταγή τού Στρατηγείου, έγένετο δέ αμέσως σύσκεψις περί 
τοΰ καλλιτέρου · τρόπου έκτελέσεως αύτής.

Άπεφασίσθη, λοιπόν, ή άποχώρησις νά γίνη ήσυχα, ώστε νά μή άντιληφθοϋν 
τίποτα οί κομμουνισταί, άλλά καί γιά νά μεταφερθοϋν μέ άσφάλεια τά έμπιστευτικά 
άρχεΐα. Πράγματι στις 14.30' ήλθαν δύο ’Αγγλικά αύτοκίνητα, στά όποια έφορ- 
τώθησαν όλοι οί φάκελλοι τού έμπιστευτικοϋ άρχείου, τά πυρομαχικά καί τά είδη 
υλικού τής διαχειρίσεως, τά όποια ήτο δυνατόν νά μεταφερθοϋν. Στό μεταξύ, τά φυ
λάκια τής ’Ασφαλείας έβαλλαν κατά τών κομμουνιστών, οί όποιοι δέν έφαίνοντο νά 
έχουν άντιληφθή τήν έκκένωσι τοΰ κτιρίου.
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'Η  άποχώρησις των αυτοκινήτων έγινε στις 3 μ.μ.
Κατόπιν, ή δύναμις της ’Ασφαλείας κατενεμήθη σέ τμήματα μέ έπί κεφαλής 

στο καθένα άπό αυτά ’Αξιωματικό καί άρχισε ή άποχώρησις της μέ ρυθμό κανονικό 
καί μέ πορεία σέ σχηματισμό άκροβολισμοϋ.

Οί άνδρες άκολούθησαν την όδό Πατησίων καί Πανεπιστημίου.
"Οταν τά πρώτα τμήματα περνούσαν τήν διασταύρωσι των' οδών Πανεπιστη

μίου καί Θεμιστοκλέους, οί κομμουνισταί, πού είχαν έγκαταστήσει στη γωνία τής 
όδοϋ ’Ακαδημίας καί Θεμιστοκλέους ένα πολυβόλο, έβαλλαν συνεχείς ριπάς.

Οί αστυνομικοί άπάντησαν άμέσως μέ τά αυτόματα καί έτσι ανάγκασαν τούς 
κομμουνιστάς ν’ άποσυρθοΰν.

Κατά τήν αιφνιδιαστική αύτή έπίθεσι τών κομμουνιστών, έτραυματίσθησαν 
θανάσιμα καί ύπέκυψαν άμέσως οί: 1) ’Αστυνόμος Β' Νικόλαος Οΐκονομόπουλος, 2) 
Ύπαστυνόμος Β' Χαράλαμπος Κοσκινάς καί 3) Άρχιφύλαξ ’Ιωάννης Μιχαλόπουλος. 
’Επίσης έτραυματίσθη στον άριστερό μηρό ό άρχιφύλαξ Δημόπουλος Σωτήριος, 
ό όποιος ήταν άπεσπασμένος στο Κέντρον ’Αλλοδαπών καί ό όποιος μετά τή διάλυσι 
του Κέντρου εΐχεν ένταχθή στήν δύναμι τής ’Ασφαλείας καί έπολέμησε μαζί μέ τούς 
συναδέλφους του.

’Επίσης, κατά^τήν έξοδο τής δυνάμεως άπό τό ’Αστυνομικό Κατάστημα, οί 
κομμουνισταί πυροβολούσαν καί έτραυμάτισαν τον ’Αστυνόμο Β' κ. Ευάγγελον 
Λεμπέσην στά πόδια αρκετά σοβαρά. Μετεφέρθη άμέσως στο Νοσοκομείο «Ευαγ
γελισμός». ’Επίσης έτραυματίσθη καί ό άστυφύλαξ Άγγελόπουλος ΓΙαναγιώτης 
ελαφρά στο κεφάλι.

Θ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΛΕΜΠΕΣΗΣ

Μετά τήν άποχώρησι τών αστυνομικών οί κομμουνισταί μπήκαν στά κτίρια 
τής Γενικής.’Ασφαλείας καί προέβησαν σέ γενική λεηλασία τών δημοσίων ειδών, 
τού Έγκληματολογικοΰ Μουσείου, τών ιδιωτικών ειδών τών αστυνομικών καί τών 
εξαρτημάτων τού κτιρίου. Ξεκάρφωσαν κυριολεκτικά τά παράθυρα καί τά πατώματα 
καί στο τέλος τοποθέτησαν μεγάλες ποσότητες δυναμίτιδος στά ύπόγεια καί άνετί- 
ναξαν ολόκληρη τήν πλευρά τού κτιρίου προς τήν όδό Πατησίων. Ή  άνατίναξις ήταν 
συμβολική γ ι’ αυτούς, γιατί διέδωσαν μέ τά χωνιά ότι άνετίναξαν τήν Γενική ’Ασφά
λεια καί δτι κατέχωσαν μέσα στά ερείπιά της δλους τούς «Μπουραντάδες».

Ό  σύνδεσμος παρά τή Γενική ’Ασφαλεία τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Ταγ
ματάρχης τότε κ. Δημήτριος Χατζηλίας, στήν άπό 15-12-1944 έκθεσί του αναφέρει
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και τ’ άκόλουθα: «Κατά τήν έν τη Γενική ’Ασφαλεία παραμονήν μου διεκρίθησαν έκ 
των υπαλλήλων οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Γεώργιος Λίναρης 'Υποδιοικητής της Άσφα- 
» λείας, Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης καί Χριστοδούλου Παντελής ’Αστυνόμοι Α ', καί 
» οί ’Αστυνόμοι Β' κ.κ. ’Ιωάννης Καραχάλιος, Γεώργιος Παπανικολάου, Παναγιώτης 
» Κακαβάς καί Παντελής Γεωργακόπουλος».

Είμαστε όμως σέ Οέσι νά γνωρίζουμε, ότι έκτος άπό τους ώς άνω άναφερομέ- 
νους άστυνομικούς διεκρίθησαν καί οί κ.κ. Μαρίνος Βάθης, Δημήτριος Ζαγκλής, 
Νικόλαος Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Μπαρδόπουλος, Γεώργιος Χαλοΰλος,’Αθανά
σιος Τασιόπουλος, Θεράπων Γαλανόπουλος, ’Ιωάννης Πολιτάκης, Νικ. Χειλάς, 
Γεώργ. Πλατίτσας καί όλοι γενικώς οί ’Αξιωματικοί καί οί κατώτεροι άστυνομικοί, 
οί όποιοι παρέμειναν άκλόνητοι στη Γενική ’Ασφάλεια καί οί όποιοι θά μνημονευθοϋν 
όνομαστικώς στή συνέχεια τής μελέτης μας.

192. Ή  δρασις τής Γ ενικής’Ασφαλείας άπό 15ης Δεκεμβρίου 1944 
μέχρι τής 5ης ’Ιανουάριου 1945.

Ή  δύναμις τής Γενικής ’Ασφαλείας συγκροτημένη καθ’ όλα, μετά τήν άπο- 
χώρησι άπό τό κτίριό της τής όδοΰ Πατησίων—Στουρνάρα, έγκατεστάθη στο κέν- 
τρον, σέ διάφορα μέγαρα. Δηλαδή ένα τμήμα αυτής έστρατωνίσθη στις αίθουσες 
των Παλαιών ’Ανακτόρων, ένα άλλο τμήμα αυτής έστρατωνίσθη στο οίκημα τής όδοΰ 
Μουρούζη 9. Μετά δύο ήμέρας τό τμήμα πού έμενε στά Παλαιά ’Ανάκτορα κατενε- 
μήθη -σέ δύο τμήματα, άπό τά όποια τό ένα έστρατωνίσθη στο οίκημα τής όδοΰ 
'Ηρώδου ’Αττικού 9 καί τό άλλο στο οίκημα τής όδοΰ Κουμπάρη 2.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1944, κατόπιν διαταγής του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, ή 
'Υπηρεσία Ειδικών ’Αναζητήσεων τής Γενικής ’Ασφαλείας άνεσυγκροτήθη καί άρ
χισε τό έργο τής έκκαθαρίσεως δηλ. τοϋ κέντρου άπό διάφορα ύποπτα στοιχεία καί 
τής συλλογής πολυτίμων πληροφοριών γιά τή διεξαγωγή τοϋ άγώνος κατά τών 
κομμουνιστών.

'Η  υπόλοιπος δύναμις, πού άπετελείτο άπό 214 περίπου ’Αξιωματικούς, άρχι- 
φύλακες καί άστυφύλακες, έτέθη ύπό τάς διαταγάς τοϋ ’Αγγλικού ’Αρχηγείου καί 
διετίθετο σέ υπηρεσίες φυλακίων.

Τέτοια φυλάκια ήσαν τοϋ Κεντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού καί τής 'Υπηρε
σίας Κ .Ρ .Ρ ., ύπό τον Ά γγλον Ταγματάρχην κ. Στόμπατ, ή όποια έξησφάλιζε τό 
τμήμα τοϋ Άρδηττοΰ,καθώς καί τό τμήμα μεταξύ τών οδών Ρηγίλλης καί 'Ηρώδου 
’Αττικού άπό τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τής γεφύρας 'Αγίου Σπυρί
δωνος μέ σύνορα τήν κοίτη τοϋ Ίλισσοΰ. Οί άστυνομικοί είχαν έγκατασταθή σέ 
διάφορες πολυκατοικίες καί έντός τοϋ κήπου τών Βασιλικών ’Ανακτόρων καί έξησφά- 
λιζαν έτσι τήν προώθησι τών κομμουνιστών (μαυροσκούφηδων) τοϋ Παγκρατίου 
καί τής Καισσαριανής, νά περάσουν έντεΰθεν τοϋ Ίλισσοΰ. Σημειωτέον ότι ή κοίτη 
τοϋ Ίλισσοΰ δέν είχε τότε καλυφθή.

’Έ τσι άπό τής 15 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι τής 4Ίανουαρίου 1945, οί αστυνομι
κοί τής ’Ασφαλείας έχρησιμοποιήθησαν στά προκεχωρημένα φυλάκια τοϋ κέντρου 
τών ’Αθηνών, όπου είχεν έγκατασταθή ή Κυβέρνησις καί όλες οί ’Αρχές τοϋ Κρά
τους. Κατά τό χρονικό αύτό διάστημα έλαβαν μέρος άρκετές άψιμαχίες μεταξύ τών 
κομμουνιστών καί τών άστυνομικών τής ’Ασφαλείας, μέ άποτέλεσμα νά τραυματι- 
σθοΰν οί εξής: 1) Τήν 18 Δεκεμβρίου 1944 ό 'Υπαστυνόμος Α' τότε κ. Θεράπων 
Γαλανόπουλος διά βλήματος σφαίρας εις τά μαλακά μόρια τής άριστεράς τραχηλικής 
χώρας. 2) Τήν 19 Δεκεμβρίου 1944 ό άστυφύλαξ Σωκράτης Γκούμας μέ τραύμα εις 
τήν κεφαλήν έκ θραύματος όλμου. 3) Τήν 20 Δεκεμβρίου 1944 ό άστυφύλαξ Έλισσαΐος 
Παπαδόπουλος μέ πολλαπλά τραύματα τών μαλακών μορίων τοϋ μέσου δακτύλου, 
τοϋ δεξιοΰ πήχεος καί τής δεξιάς κνήμης έκ θραυσμάτων χειροβομβίδος. 4) Τήν 
25 Δεκεμβρίου 1944 (ήμέραν τών Χριστουγέννων) ό άστυφύλαξ Βασίλειος Παπασπυ-
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ρόπουλος μέ τραύμα των μαλακών μορίων έσω έπιφανείας αριστερού μηρού, καί 5) 
τήν 29 Δεκεμβρίου 1944 ό άστυφύλαξ Παντελής Στρινόπουλος μέ σοβαρό τραύμα 
της κεφαλής. Οδτος μετεφέρθη άμέσως στο Νοσοκομείο «Εύαγγελισμός».

ΟΙ κομμουνισταί είχαν άπαθρασυνθή τελείως καί μέ τα χωνιά άπειλοϋσαν 
διαρκώς τούς αστυνομικούς, οί όποιοι όμως έμεναν σταθερά στις θέσεις των καί δέν 
άπαντοΰσαν, άλλά περίμεναν άπό ήμερα σέ ημέρα νά δοθή ή διαταγή τής έπιθέσεως 
γιά νά διωχθοϋν οί εγκληματίες άπό τήν Πρωτεύουσα.

Πράγματι, τις νυκτερινές ώρες τής 4ης Ίανουαρίου 1945, έδόθη διαταγή άπό 
τό ’Αγγλικό Στρατηγείο νά είναι έτοιμοι οί άστυνομικοί μέ τούς ’Αξιωματικούς 
των, γιατί θά έχρησιμοποιοΰντο σέ ώρισμένες επιχειρήσεις.

"Ετσι 40 άστυνομικοί μέ άναλόγους βαθμοφόρους πήγαν κατά τήν νύκτα στήν 
Πλατεία Συντάγματος (Μέγαρον Γιάνναρου) καί έτέθησαν ύπό τάς διαταγάς "Αγ
γλου Ταγματάρχου. 'I I  άλλη δύναμις διετάχθη νά είναι έτοιμη στά φυλάκια κατά 
μήκος του Ίλισσοϋ.

Τό πρωί τής 5 Ίανουαρίου 1945 καί ώραν 6ην άκριβώς, έδόθησαν λεπτομερείς 
οδηγίες καί διετάχθη έξόρμησις ό
λων τών άστυνομικών δυνάμεων 
πού είχαν ένταχθή στά φυλάκια 
κατά μήκος ίοΰ Ίλισσοϋ, καθώς 
καί τής δυνάμεως τής Πλατείας 
Συντάγματος, ή οποία μαζί μέ 
"Αγγλους στρατιώτες έξώρμησε 
προς τήν περιοχή τοϋ Α ' Νεκρο
ταφείου μέχρι τοϋ Μέτς. Ή  έ- 
ξόρμησις επέτυχε άπόλυτα, οί 
κομμουνισταί έτράπησαν εις φυ
γήν καί συνελήφθησαν άρκετοί 
οί όποιοι μετήχθησαν καί έκρα- 
τήθησαν στο κτίριο τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως (Μέγαρον 
Άθανασούλη, όπου ειχεν έγκα- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΛΠΛΔΟΠΟΥΛΟΣ
τασταθή ή ’Αστυνομική Διεύθυν-
σις ’Αθηνών καί ή Στρατιωτική Διοίκησις).

Ταυτόχρονα μέ τήν έξόρμησι τών άνδρών τής ’Ασφαλείας έγένετο έξόρμησις 
καί όλων τών άλλων άστυνομικών δυνάμεων, οί όποιες ένίσχυσαν τό Στρατό στήν 
έκδίωξι τών κομμουνιστών άπό τήν ’Αθήνα.

"Ετσι ή ήμέρα τής 5ης Ίανουαρίου 1944 εΰρήκε τήν Πρωτεύουσα ελεύθερη 
άπό τούς κομμουνιστάς, άλλά καί γεμάτη ερείπια καί πτούματα έθνικοφρόνων πολιτών 
καί γυναικοπαιδών, πού έξετελοϋντο άπλώς γιατί ήσαν έθνικόφρονες ή ήσαν συγγενείς 
έθνικοφρόνων άνδρών.

’Αμέσως κατόπιν διετάχθη όπως οί 'Υπηρεσίες τής ’Ασφαλείας έγκαταστα- 
θοΰν στο έπί τής όδοϋ Πατησίων—Καποδιστρίου μέγαρον (Λινάρδου) όπου άρχισε 
εντατική έργασία γιά τήν σύλληψιτών έγκληματιών κομμουνιστών άπό τής έπομένης.

193. ’Αστυνομικοί πού υπηρετούσαν κατά τή διάρκεια τού κομμου
νιστικού κινήματος στη Γενική ’Ασφάλεια καί έλαβον μέρος στους αγώ 
νες αυτής.

Θεωροΰμεν καθήκον έπιβεβλημένον γιά τήν Ιστορία ν’ άναφέρουμε όνομα- 
στικώς όλους τούς ’Αξιωματικούς καί τούς κατωτέρους άστυνομικούς πού έλαβαν 
μέρος στις μάχες τής Γενικής ’Ασφαλείας καί οί όποιοι παρά τις άντίθετες περιστά
σεις άπέδειξαν ότι είχαν ένστερνισθή τό αίσθημα τοϋ καθήκοντος καί είχαν πάρει
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τήν άπόφασι νά παραμείνουν στα κτίρια τής ’Ασφαλείας, τά όποια είχαν οχυρώσει 
καί νά θυσιασθοΰν για τά εθνικά ιδεώδη.

Οί αστυνομικοί αύτοι ήσαν οί έξης:
’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' τάξεως, κ. Νικόλαος Τσαγκλής, Διοικητής 

’Ασφαλείας, ’Αστυνομικός Δ/ντής Β' τάξεως κ. Μαρίνος Βάθης, Υγειονομικός 
’Αξιωματικός. ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Γεώργιος Λίναρης, Υποδιοικητής ’Ασφαλείας, 
Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ειδικών ’Αναζητήσεων (άντι- 
κομμουνιστικής), Δημήτριος Ζαγκλής, Νικόλαος Σπυρόπουλος. ’Αστυνόμοι Β' κ.κ. 
’Ιωάννης Κροντήρης, ’Ιωάννης Καραχάλιος, Ά δάμ Άδαμόπουλος, Παναγιώτης 
Κακκαβάς, ’Αριστείδης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παπανικολάου, Παντελής Γεωρ- 
γακόπουλος, Γεώργιος Μαγκλάρας, Παναγιώτης Μπαρδόπουλος, Εύάγγελος Λεμπέ- 
σης, Γεώργιος Χριστοδουλάκος, Γεώργιος Χαλοΰλος. 'Τπαστυνόμοι Α' κ.κ. Θερά
πων Γαλανόπουλος, Δημήτριος Γιαννόπουλος, ’Αγαμέμνων Σκεντερίδης, Νικόλαος 
Θεοχαράκης, Χαράλαμπος Αουπάσης, ’Αθανάσιος Τασιόπουλος, Διονύσιος Τζΐνος, 
Σπυρίδων Μπερδούσης, Βασίλειος Σακελλαρίου, Νικόλαος Τσαλτάκης, Δημοσθένης 
Χανδρινός καί Γεώργιος ΓΙαπαγιάννης. 'Τπαστυνόμοι Β' κ.κ. Παναγιώτης Ά γγελά- 
κος, ’Αναστάσιος Άνδρινόπουλος, ’Αγησίλαος Κοτρώτσος, Βασίλειος Κούτρας, 
Γεώργιος Λιόγκας, Δημήτριος Μητσάκης, ’Ιωάννης Παντέας, Νικόλαος Ράπτης, 
Κων/νος Σπηλιόπουλος, Άνδρέας Φιλίππου, ’Ιωάννης Βιγλάκης, Βασίλειος Κωστα- 
ράς, ’Ιωάννης Μακρής, Παναγιώτης Μάλαμας, Δημήτριος Μπαρδόπουλος, Κων
σταντίνος Νικολαίδης, Πέτρος Σαμολαδας, ’Ιωάννης Σπανάκης, Ή λίας Σταύρου, 
Δημήτριος Κρίντας, Ή λίας Διακουμής, Δημήτριος Ήλιάδης, ’Αντώνιος Καγιάς, 
Σωτήριος Καλογερόπουλος, Πέτρος Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος Παπασπυρόπου- 
λος, Γεώργιος Πλατίτσας, ’Ιωάννης Πολιτάκης, Νικόλαος Χειλάς, Ιωάννης Κουλέ- 
τσης, Χαράλαμπος Κανελλόπουλος. Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Σωτήριος Μπρατάκος, 
Χαρίλαος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Δημήτριος Βουρνάς, Δημήτριος 
Δίκιζας, ’Ιωάννης Κούτας, Γεώργιος Μητρούλιας, ’Ιωάννης Μπελεσιώτης, καί 
Δημήτριος Περουκανέας. Άρχιφύλακες: Εύάγγελος Άγγελής, Κωνσταντίνος Παπα- 
σπύρου, Νικόλαος Λαγγούσης, ’Αλέξανδρος Γεωργίου, Γεώργιος Γεωργίου, Πανα
γιώτης Κουτσογιάννης, ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, Νικόλαος Κυριακόγκωνας, Λουκάς 
Κοκκινάκης, ’Ιωάννης Μπαντούνας, Νικόλαος Τζωρτζόπουλος, ’Αναστάσιος Φρά- 
γκος, Γεώργιος Στεφανάκος, Σπυρίδων Άβράμης, "Αγγελος Άγγελετόπουλος, 
Μενέλαος Άναστασόπουλος, ’Αριστομένης Άσσιούρας, Παναγιώτης Γερακίτης, 
Γεώργιος Γκόνος, ’Αλέξανδρος Γκούμας, ’Αθανάσιος Δημόπουλος, Λεωνίδας Δια- 
μαντόπουλος, Κωνσταντίνος Καλτσάς, Δημήτριος Καπομπασόπουλος, Φλώρος 
Καρτσατος, Σωτήριος Κατσέλος, Παναγιώτης Λέλας, Νικόλαος Λυμπερόπουλος, 
Στυλιανός Μαυράκης, ’Εμμανουήλ Μαρκάκης, ’Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος, Κων
σταντίνος Μπαρκούρας, Γεώργιος Πανταζής, Γεώργιος Πιπεράκης, Βασίλειος Πολί
της, Στέφανος Πούλος, Παναγιώτης Σορώτος, ’Απόστολος Σφυρής, Σταύρος Σφυ- 
ρής, Λεωνίδας Σωτηρακόπουλος, ’Ιωάννης Χάρακας καί Κυριακούλης Χριστο- 
δουλάκος. Ύπαρχιφύλακες: Σεραφείμ Άποστολόπουλος, Χαράλαμπος Άποστολό- 
πουλος, ’Αλέξανδρος Βαλσαμάκης, Σπυρίδων Βασιλάκης, Εύάγγελος Βουτσινάς, 
’Απόστολος Γ εωργίου, Άχιλλεΰς Γ αλανόπουλος, Γ ρηγόριος Γιαμούρογλου, Χρή- 
στος Δημάρχου, Γεώργιος Δούκας, Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, Γεώργιός Ζήρος, 
Βασίλειος Καλλίνικος, Κωνσταντίνος Κλειτσάκης, Άχιλλεύς Καμάνης, ’Αθανάσιος 
Κομνηνός, Άνδρέας Καρυώτης, Χαράλαμπος Μητσίδης, Ή λίας Μόσχος, Διονύσιος 
Μυλωνόπουλος, ’Ιωάννης Νικολακόπουλος, Γεώργιος Πίππας, ’Ιωάννης Πριόβολος, 
Χρήστος Παπαιωάννου, Περικλής Σουρδής, Θεοχάρης Σπαθάρας, Γεώργιος Ταβου- 
λάρης, Παναγιώτης Τριανταφύλλου, Νικόλαος Ταγκλάνος καί Νικόλαος Χρυσανθό- 
πουλος. ’Αστυφύλακες : ’Αθανάσιος Άγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Άδαμόπουλος.
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Ευάγγελος Άθανασόπουλος, Θεοφάνης Άλεξόπουλος, ’Αθανάσιος Άντεριώτης, 
’Ιωάννης Αύγερινός, Γεώργιος Βασιλακόπουλος, ’Ιωάννης Βασιλόπουλος, Παναγιώ
της Βερίλης, Γεώργιος Βογιατζόγλου, Γεώργιος Βούλγαρης, Άνδρέας Βέρροιος, 
Δημήτριος Γαβρίλης, ’Ιωάννης Γαρούφαλος, ’Αθανάσιος Γαΐτάνος, Κωνσταντίνος 
Γιαννημάρας, Παναγιώτης Γιαννακάκης, ’Ιωάννης Γιακουμάκης, Δημήτριος Γκί- 
ζας, Σταμάτιος Γκούμας, Θεοφάνης Γρίβας, Νικόλαος Γραμμής, ’Εμμανουήλ Δα- 
σκαλάκης, Διονύσιος Δημητρόπουλος, Δημοσθένης Δουλάμης, Παναγιώτης Δάγλας, 
Εύάγγελος Δεμπεγιώτης, Ή λίας Δημητρέλος, Δημήτριος Δονουκάρης, Δημήτριος 
Δράκος, ’Αλέξανδρος Ζαφείρης, ’Ιωάννης Ζερβέας, Κωνσταντίνος Ζουγανέλλης, 
Νικόλαος Ζώτος, Ματθαίος Θεοδωράκης, Σπυρίδων Θεοδώρου, ’Ιωάννης Θεοχάρης, 
Γεώργιος Θεοχαράκης, ’Άνθιμος Ίγνατιάδης, Όρέστης Καλτάκης, Μανοϋσος Καρα- 
βανάκης, ’Ιωάννης Καραμπάτσος, Κωνσταντίνος Καλφόπουλος, Σωτήριος Κατσια- 
μέτης, Εμμανουήλ Κλάψης, Νικόλαος Καράκος, Γεώργιος Κόνδυλό—ουλος, ’Αριστεί
δης Κουλής, Σωτήριος Κανελλόπουλος, Βασίλειος Κατσιμήγας, Ευστάθιος Κονι- 
διώτης, ’Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Μιλτιάδης Κομνηνός, ’Αντώνιος Κόνδης, 
Χριστόφορος Κορρές, Νικόλαος Κουράφαλος, Νικόλαος Κούτσης, ’Αθανάσιος Κων
σταντόπουλος, Εμμανουήλ Κώνστας, Νικόλαος Λαζαρίδης, Στυλιανός Λαγός, Διο
νύσιος Λορέντζος, Γεώργιος Λυγερός, Γεώργιος Μαρίνος, Εύστάθιος Μαριολάκος, 
Τηλέμαχος Μαρούλης, ’Αθανάσιος Μαύρος, Κωνσταντίνος Μαυρουδέας, Γεώργιος 
Μαύρος, Γεράσιμος Μουρελάτος, Χρήστος Μπαλάσκας, Γεώργιος Μπεάκος, Νικόλα
ος Μπεγλέτης, ’Αναστάσιος Μπίρταχας, ’Αλέξανδρος Μπουντας, ’Αντώνιος Μπού- 
σκος, Κωνσταντίνος Μουσούλας, Θεμιστοκλής Μπούρκουλας, Γεράσιμος Μάστορας, 
Ά γγελος Μηλιτσόπουλος, Γεώργιος Ναυπλιώτης, Νικόλαος Νικολαΐδης, Νικόλαος 
Ντουμπάρας, Μιχαήλ Ξιφαράς, Θεόδωρος ’Ορφανός, Θωμάς Οικονόμου, ’Ιωάννης 
Παναγιωτόπουλος, Σταύρος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Παπανδρεάδης, Νικόλαος 
Πατσούρος, Άνδρέας Παυλόπουλος, Εύάγγελος Π αναγιωτόπουλος, Γεώργιος Πανα- 
γόπουλος, ’Αναστάσιος Πανουσάκης, Στέφανος Παπαδολαμπάκης, Δημήτριος Πα
παδόπουλος, Έλισσαΐος Παπαδόπουλος, Γαληνός Πανανανιάδης, Κωνσταντίνος 
Παπαπαναγόπουλος, ’Ιωσήφ Παπουτσάκης, Νικόλαος Παράβαλος, Θεοφάνης 
Παρπαΐρης, Κωνσταντίνος Πετράκης, Δημήτριος Πετράκος, ’Αναστάσιος Πολιτό- 
πουλος, Σιμός Πορίχης, Χαράλαμπος Πρεβέζης, ’Ιωάννης Παπαγεωργίου, Δημή- 
τριος Παπασημακόπουλος, Βασίλειος Παπασπυρόπουλος, Νικόλαος Ρόζος, Σωτήριος 
Ρούσσης, Κωνσταντίνος Ρήγας, Σταύρος Σταμοκώστας, Γεώργιος Σταυρόπουλος, 
Σπυρίδων Σταυρόπουλος, Βασίλειος Σπυράκος, Παναγιώτης Σακελλαρίου, ’Ιάκωβος 
Σαρρής, Άνδρέας Σταυρόπουλος, Παντελής Στρινόπουλος, Μιχαήλ Τζωρτζάτος, 
Πέτρος Τσαπατσάρης, Χαράλαμπος Τράντας, Κωνσταντίνος Τσαίρης, Μιχαήλ Τζι- 
φεράκος, Κωνσταντίνος Τσίπας, Νικόλαος Φωκέας, ’Αναστάσιος Φράγκος, Πανα
γιώτης Φωτόπουλος, Γεώργιος Χριστοφορίδης, Κωνσταντίνος Χρόνης, Εύάγγελος 
Χατζησΐμος καί ’Εμμανουήλ Ψαράκης.

Οί άνωτέρω είναι μόνον οί έπιζήσαντες καθ’ όσον οί φονευθέντες άνεφέρθησαν 
είδικώς κατά τήν έξιστόρησιν των γεγονότων.

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΊΌΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚ ΑΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
'Υπό τοϋ τ. Καθηγητοϋ της ’Ιατροδικαστικής

____________________________ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ Α Τ Σ Α --------------------------------------------
(Συνέχεια και τέλος)

8) Κατά ποιαν ώραν έπήλθεν ό έκ τοΰ τραματισμοϋ θάνατος ;
Προς καθοδήγησιν της ’Αρχής εις τάς έρευνας αυτής είναι πολλάκις άναγκαΐον 

νά καθορισθή, προ πόσης ώρας προ τοϋ έκ τραύματος θανάτου του άνθρωπός τις εΐχεν 
έπιτελέση πράξεις τινάς και δη προ πόσης ώρας είχε γευματίσει ή προ πόσης ώρας είχε 
ξυρισθή. Ή  ώρα τοΰ φαγητού καθορίζεται άνευρισκομένου καί έξεταζομένου τοϋ 
περιεχομένου τοΰ στομάχου.

Εις περίπτωσίν τινα γυναικός σφαγείσης κατά την οδόν 'Ηρακλειδών άνευρέθη 
έν τώ στομάχω τροφή έξ όρύζης καί άρτου, άφθονος εΐσέτι έκεϊ ύπάρχουσα καί με- 
τρίως ύποστάσα τήν έπίδρασιν τής πέψεως. 'Υπελογίσθη οτι 1 Υ> έυραν περίπου 
μετά τό φαγητόν έθανατώθη ή γυνή καί ή πληροφορία αυτή ίκανώς έβοήθησε τήν 
Άνάκρισιν εις τάς ένεργείας αύτής.

'Η  ώρα δέ τοΰ θανάτου έκ τοΰ ξυρίσματος καθορίζεται διά τής καταμετρήσεως 
τοΰ μήκους των τριχών τοΰ πώγωνος άνδρός, γνωστοΰ οντος ότι ή καθ’ ώραν αυ- 
ξησις των τριχών τοΰ πώγωνος υπολογίζεται είς 0μ.02 περίπου.

9) Καθορισμός τοϋ άπό τραύματός τίνος παρελθόντος χρόνου .
Έ π ί πολλών περιπτώσεων παρίσταται άνάγκη νά καθορισθή έπί ζώντός τίνος 

τραυματίου ό άπό τοΰ τραυματισμοΰ παρελθών χρόνος. Προς τοΰτο πρρκειμένου περί 
τραυμάτων έκ θλάσεως παρέχει πληροφορίας ή μεταβολή τής χροιάς τής έκχυμώσεως. 
'Ως γνωστόν αΰτη άπό κυανομελαίνης μεταβάλλεται εις μελανέρυθρον, ιώδη, ύπο- 
κύανον, πρασινωπήν, ΰποκιτρίνην καί τέλος έξαφανίζεται. ' Η μεταβολή δέ τής χροιάς 
βαίνει έκ τής περιφερείας προς τό κέντρον τής έκχυμώσεως καί έκ τοΰ παρουσιαζο- 
μένου χρώματος δύναταί τις νά συμπεράνη κατά προσέγγισιν τον άπό τοΰ τραυμα- 
τισμοΰ παρελθόντα χρόνον.

Έ π ί τραυμάτων δέ διά τεμνόντων οργάνων ή διά πυροβόλων όπλων, άνευ 
έπιπλοκής διαδραμόντων, δύναταί τις νά συμπεράνη τον άπό τοΰ τραύματος χρό
νον έκ τής προόδου τής έπουλώσεως.

Εις τήν περιβόητον σφαγήν πλουσίου τίνος νέου υπό τοΰ υπηρέτου του Παπα- 
δάτου, οδτος συλληφθείς μετά ημέρας εύρέθη έ'χων κατά τον άριστερόν άντίχειρχ 
τραΰμα διά τομής σχεδόν έν έπουλώσει. Διετείνετο ουτος ότι ύπέστη τοΰτο έκ θραύ
σματος ύελοπίνακος τοΰ τράμ προ τριημέρου άπό τής συλλήψεώς του. Ή  έν τώ έργα- 
στηρίω γενομένη έξέτασις εδειξεν 6τι έπρόκειτο περί λεπτότατης ουλής, ώς άπό 
τομής διά ξυραφίου γενομένης προ 8—10 ήμερών, χρονικοΰ διαστήματος συμπί- 
πτοντος προς τον φόνον. Μετά τήν τοιαύτην γνωμοδότησιν ό Παπαδάτος άπολέσας 
τό θάρρος του ήρχισεν άποκαλύπτιον τάς συνθήκας, ύφ’ άς έπετέλεσε τήν δολο
φονίαν καί καθ’ ήν είχε κοπή κατά τον άντίχειρα.

10) Πρόκειται περί αύτοκτονίας, εγκλήματος ή τυχαίου συμβε- 
βηκότος;

Έ π ί παντός σχεδόν τραύματος ό ιατρός δέον νά βεβαιώση, αν τοΰτο οφείλεται, 
εις αυτοκτονίαν ή έγκλημα ή αν είναι τυχαΐον συμβεβηκός.

Αί δυσκολίαι προς έξακρίβωσιν τούτου είναι ένίοτε μέγισται.
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Προκειμένου περί πυροβόλων όπλων, άν τό τραύμα καταδεικνύεται ότι έκ του 
μακρόθεν κατηνέχθη άποκλείεται ή παραδοχή τής αυτοκτονίας. Ούχ ήττον καί 
επί τούτου δέον τις να μή λησμονή τάς μεθόδους, άς οί έν πολέμω αύτοτραυματι- 
ζόμενοι έπενόησαν προς άπόκρυψιν τής πράξεώς των καί επί τραυματίου τίνος 
ζώντος να έχη ύπ’ όψιν ότι δυνατόν ούτος, εχων συμφέρον να παραστήση εαυτόν ύπ’ 
άλλου τραυματισθέντα, να έτραυματίσθη μόνος φροντίσας όμως νά άποκρύψη τά ση
μεία τοΰ έκ τοΰ σύνεγγυς τραυματισμού. Ή  έξέτασις τής τραυματισθείσης χώρας, 
επί αύτοτραυματισμοϋ, οΰσης τής των άκρων κατά προτίμησιν καί δή των δακτύ
λων, ή τυχόν έν τω τραύματι άνεύρεσις τού βλήματος καθορισθησομένου διά τής με
θόδου Γεωργιάδου ότι έκ τοΰ όπλου τού τραυματίου προήλθεν, ή άνεύρεσις έν τω 
τραύματι ξένων σωμάτων προστεθέντων εις τήν τραυματισθεϊσαν χώραν προς άπάμ- 
βλυνσιν τής βλητικής τού όπλου δυνάμεως καί άλλα σημεία θά συντείνωσιν εις τήν 
ορθήν διάγνωσιν.

’Επί τραυματισμού έκ τοΰ σύνεγγυς συνεργοΰσί προς έξακρίβωσιν τής αυτο
κτονίας ή γνώσις των κατ’ έξοχήν ύπό των αύτοκτονούντων συνήθως προκρινόμενων 
χωρών (κρόταφοι, κοΐλον στόματος, καρδία). Ούχ ήττον παρετηρήθησαν καί αύτο- 
κτονίαι βληθείσης χώρας άσυνήθους, ώς έν περιπτώσει τινί τοΰ Hoffmann, καθ’ ήν 
άνήρ τις ηύτοκτόνησεν έν ζυθοπωλείο) τινί πυροβολήσας κατά τοΰ ίνίου του.

Έ π ί αύτοκτονίας διά πυροβόλου όπλου σημαίνον σημεΐον προς παραδοχήν 
ταύτης είναι ή κατά τούς δακτύλους τής χειρός άνεύρεσις έναποτεθέντος καπνού έκ 
τής άναφλεγείσης πυρίτιδος.

’Επί τραυμάτων διά μαχαίρας ή νυσσόντων οργάνων σημεία δεικνύοντα γε- 
νομένην πάλην άποκλείουσι τήν αύτοκτονίαν καί έπιβάλλουσι τήν παραδοχήν τής 
έγκληματικής προελεύσεως τού τραύματος.

Γενικώς δέ τραύματα εις χώρας, έ'νθα δεν θά ήδύνατο νά φθάση ή χειρ τού 
κρατοΰντος τό όπλον, ώς ή όσφύς ή ή ράχις, άποκλείουσι τήν αύτοκτονίαν.

Ούχί σπανίως παριστάμεθα προ τραυμάτων πολλαπλών, δι’ ενός ή διαφόρων 
οργάνων γενομένων, πάντων έπικινδύνων καί τίθεται τότε τό έρώτημα άν ήτο δυ
νατόν άνθρωπος φέρων τούτο ή έκεϊνο τό βαρύ τραύμα νά είναι εις θέσιν νά έξακο- 
λουθήση τραυματιζόμενος ή μήπως ύπ’ άλλου τινός έφονεύθη.

Έ κ  πρώτης οψεως έπί πολλών τοιούτων περιπτώσεων εις τον άποκλεισμόν 
τής αύτοκτονίας άγεται ό έξετάζων άτομον ύποστάν πολλαπλά βαρύτατα τραύ
ματα. Είναι όμως άναντίρρητον ότι ύπάρχουσι περιπτώσεις αύτοκτονούντων, οίτινες 
μετά πρώτον βαρύν τραυματισμόν κατώρθωσαν νά έπιφέρωσι καθ’ έαυτών και 
άλλα τραύματα καί νά έπιτελέσωσι διαφόρους πράξεις. Τοιαύτας περιπτώσεις θά 
ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν πολλάς’ περιοριζόμεθα εις τάς κάτωθι:

Φυματικός τις άπό έτών τρόφιμος τής Σωτηρίας άποφασίσας νά συντομεύση 
τήν πολυώδυνον ζωήν του διενήργησεν έφ’ έαυτοΰ διά ξυραφίου τεράστια τραύματα.

Διέτεμε βαθέως άμφότερα τά πλάγια τοΰ τραχήλου άπό τής γωνίας τής κάτω 
γνάθου μέχρι τής λαβής τοΰ στέρνου ίκανώς βαθέως, άριστερά τόσον ώστε ή κοινή 
καρωτίς καί ή έ'σω σφαγΐτις πλήρως διετάμησαν. Έπέπεσεν εΐτα κατά τής κοιλίας 
αύτοΰ έφ’ ής. έπέφερε τρεις τεράστιας τομάς, οριζοντίου φοράς, παραλλήλους προς 
άλλήλας καί άπό τοΰ ενός τών πλαγίων τής κοιλίας μέχρι τοΰ άλλου έξικνουμένας. 
Έ κ  μιας τών τομών τούτων έξεχέοντο τά έντερα, ών ελιξ τις είχε διαταμή. Μή αρ- 
κούμενος εις τά άνωτέρω τραύματα διέτεμεν άμφοτέρας τάς καρπικάς χώρας έπιπο- 
λαίώς όμως άτε, ώς φαίνεται, άπολέσας τάς δυνάμεις του ώς έκ τής έκ τών τερα
στίων τραυμάτων του αιμορραγίας. 'Η  έν γένει όψις τών τραυμάτων τού πτώματος 
τούτου, ό άριθμός καί βαρύτης αύτών, καθίστα άπιστον τήν παραδοχήν τής αύτοκτο
νίας, ούχ’ ήττον άναμφισβήτητον.

'Τπενθυμίζομεν έπί τού ζητήματος τούτου καί τήν άνωτέρω έκτεθεΐσαν περι- 
πτωσιν τού Γαλατσίου, καθ’ ήν νέος τις σπουδαστής ηύτοκτόνησε διαταμών άφ ενός
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τον τράχηλόν του διά ξυραφίου, πυροβολήσας δέ άφ’ έτέρου κατά τής κεφαλής του 
διά περιστρόφου.

Α λλά καί μεταξύ ατυχήματος ή αύτοκτονίας δύναται νά ζητηθή καθορισμός, 
διότι, προκειμένου θανάτου έκ τραύματός τίνος,’Ασφαλιστική τις Εταιρεία δύναται 
εις την περί ατυχήματος εκδοχήν νά άντιπροβάλη την τής αύτοκτονίας, προς τον 
σκοπόν τής άπαλλαγής της άπό τής ύποχρεώσεως πληρωμής άσφαλείας ζωής. 'Η  
έπί του σημείου τούτου άγωγή τοϋ ίατροδιαστοϋ, διάφορος δι’ έκάστην περίπτωσιν, 
δεν δύναται νά συζητηθή ενταύθα, ύφ’ ας γενικάς γραμμάς εξετάζονται τά διάφορα 
ζητήματα.

11) Βαρύτης και πρόγνωσις τραυμάτω ν.
Ή  βαρύτης τραύματός τίνος δέον νά έξετάζεται ως προς τον κίνδυνον ζωής, 

ον δημιουργεί διά τον τραυματισθέντα καί ώς προς τά άποτελέσματα, άτινα θά έχη 
σχετικώς προς την έπαγγελματικήν ικανότητα τοϋ τραυματισθέντος καί την έν 
γένει σωματικήν άρτιότητα αύτοϋ. 'Ως προς τήν ζωήν ή βαρύτης τραύματός τίνος 
έξαρτάται κυρίως έκ τής σημασίας καί σπουδαιότητος των τρωθέντων οργάνων 
κυρίως, ούχ ήττον όμως έπιδρώσιν αί τυχόν έπί τοϋ τραύματος έγκαθιστάμεναι 
μολύνσεις. Συχνάκις, ώς γνωστόν, παρατηρούνται τραύματα καθ’ έαυτά άκίνδυνα, 
άποβάντα όμως θανατηφόρα διά τήν έπ’ αύτών έγκατασταθεΐσαν μόλυνσιν. ’Αλλά 
καί προηγούμεναι νόσοι ή χρόνιαι δηλητηριάσεις καταρρίπτουσαι τήν άντίστασιν 
τοϋ οργανισμού δύνανται νά καταστήσωσιν άκίνδυνον τραΰμά τι, καθ’ έαυτό ούχί 
βαρύ. 'Η  φυματίωσις, ό διαβήτης, ή σύφιλις, ή έλονοσία, ό άλκοολισμός, είναι πρό
χειρα παραδείγματα καταστάσεων δυναμένων νά έπιβαρύνωσι τραΰμά τι.

'Ο  ιατροδικαστής έν τή έκτιμήσει τής βαρύτητος τραύματός τίνος καί κατά 
τάς προσπάθειας του περί τοϋ σχηματισμού προγνώσεως, δέον πάντοτε νά λαμβάνη 
ύπ’ οψιν έκτος τοϋ τραύματος καί τήν προϋπάρχουσαν κατάστασιν τοϋ τραυματίου. 
Σχετικώς προς τήν έπίδρασιν τοϋ τραύματος έπί τήν έπαγγελματικήν ικανότητα τοϋ 
τραυματισθέντος δέον ό ιατροδικαστής νά έχη ύπ’ δψιν του πλήν άλλων δτι τραυμα
τισμοί τινες δύνανται νά είναι άσήμαντοι διά πολλούς, σημαντικώτατοι δμως δι’ ά
τομα ώρισμένου τίνος έπαγγέλματος. Οΰτω τοαΰμα τής δεξιάς χειρός ίατροΰ χει
ρουργού θά έχη σοβαρότητα πολλώ μείζονα ή ήν θά εΐχεν άν έπί παθολόγου ιατρού 
συνέβαινε. ΓΙιανίσται θά καθίσταντο άχρητοι κατόπιν έλαφρών τραυμάτων των δα
κτύλων τής χειρός, άοιδοί δέ θά κατερρίπτοντο έπαγγελματικώς διά μικρόν τραυ
ματισμόν τοϋ λάρυγγος.

Έ ν  τή προγνώσει του περί τραύματός τίνος ό ιατροδικαστής δέον νά κρατή 
ώρισμένας τινάς έπιφυλάξεις σχετικώς προς τήν έκτίμησιν τής έπιδράσεως τοϋ 
τραυματισμού, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι νόσοι προηγούμεναι, ένδεχόμεναι μο
λύνσεις κλπ. δεν δύνανται άσφαλώς πάντοτε νά προβλεφθοΰν. Τήν άνάγκην τής έπι- 
φυλάξεως έν τή προγνώσει ήμών έπιβάλλει ή γνώσις δτι διά τραυματικήν τινα 
άφορμήν καί μετά τήν πάροδον πλειστάκις ταύτης είναι δυνατόν νά άναφανώσι νόσοι 
τινές έχουσαι άμεσον σχέσιν προς τον τραυματισμόν καί έπομένως έπιβαρύνουσαι τήν 
εύθύνην τοϋ τραυματίσαντος.

Είναι δέ αί νόσοι αδται ή μετατραυματική φυματίωσις, οί μετατραυματικοί 
δγκοι, ό μετατραυματικός διαβήτης, ή μετατραυματική νεύρωσις κλπ.

’Επίσης μεταξύ τών νόσων, αίτινες πολύν μετά τον τραυματισμόν χρόνον 
άναφαίνονται, εις αυτόν δμως όφειλόμεναι, δύναται νά καταταγή ή χρονία διά μο- 
λύβδου δηλητηρίασις ή έπερχομένη εις άτομα τραυματισθέντα διά κυνηγετικού 
δπλου καί δεχθέντα πολυάριθμα σκάγια, έν τώ σώματι αύτών παραμείναντα. ’Από 
τούτων δύναται νά ένεργηθή άπορρόφησις μολύβδου άγουσα είς τήν χρονιάν διά τού
του δηλητηρίασιν.

Έ π ί τραυμάτων καί άλλα ζητήματα είναι δυνατόν νά άναφυώσι. Κατ’ άνάγκην 
περιωρίσαμεν τήν έκθεσιν ήμών εις τήν συζήτησιν τών κυριωτέρων έκ τούτων.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

— ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ. ΙΟΥΝΙΟΣ 1863 —
Ύττό τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου ’Αθηναίων 

---------------------- κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΟΥΖΕ ----------------------

Μετά τον εμφύλιον σπαραγμόν πού έλαβε χώραν έν Άθήναις τον ’Ιούνιον τοϋ 
1863 μεταξύ Πεδινών και ’Ορεινών, ώς έλέγοντο κατά την εποχήν έκείνην της Μεσο- 
βασιλείας τά δύο άντίπαλα κόμματα, άπεφασίσθη ύπό της τότε Έθνοσυνελεύσεως ή 
διάλυσις της ήδη ύπαρχούσης Κρατικής ’Αστυνομίας, ή οποία, άνήκουσα εις τήν 
μερίδα τών Πεδινών πού ειχεν επαναστατήσει εναντίον της Κυβερνήσεως, είχε δείξει 
δείγματα άνταρσίας.

’Επίσης διά ψηφίσματος της ή, ίστορικώς γνωστή ώς σωτήριος, ιδία Έθνοσυ- 
νέλευσις, άπεφάσισε όπως άποχωρήσουν έκ τής πρωτευούσης όλα τά μέχρι τότε 
στρατοπεδεύοντα εκεί στρατιωτικά τμήματα καθώς καί ή χωροφυλακή, τήν δέ 
τήρησιν τής τάξεως θά άνελάμβανε ή ’Εθνοφυλακή καί νεοσύστατος ’Αστυνομία ’Α 
θηνών, ή οποία θά έμισθοτροφοδοτεΐτο ύπό τοϋ Δήμου ’Αθηναίων καί τά μέλη της 
θά είχαν νέου τύπου άστυνομικήν στολήν, θά ώνομάζοντο δέ άστυνομικοί κλητήρες.

Στήν ’Αθήνα τήν εποχήν έκείνην, πριν ή Κυβέρνησις άποφασίση τήν άνασύ- 
στασιν τής καταργηθείσης ’Αστυνομίας, καί παρά τις πυκνές περιπολίες τής εθνοφυ
λακής τήν οποίαν μάλιστα έβοηθοϋσε καί ό έμπορικός σύλλογος, διότι διά τών με
λών του είχε καί αυτός συγκροτήσει νυκτερινάς περιπόλους, πολλαί κλοπαί άρχισαν 
νά σ^μειώνωνται ιδίως τήν ύκτα.

Τής νεοσυσταθείσης λοιπόν διοικητικής ’Αστυνομίας ’Αθηνών—Πειραιώς 
Διευθυντής διωρίσθη ό πληρεξούσιος Ψαρρών, Δημοσθένης Βρατσάνος, γραμματεύς 
ό Κωνσταντίνος Δούκας, καί 'Υπαστυνόμοι οί: Γεώργιος Πατούχας, ’Ιωάννης Λε- 
λούδας, Κωνσταντίνος Ξάνθης, Σπϋρος Γερακάρης, ’Επαμεινώνδας Γονατάς καί "Αγ
γελος Καμπάς, όπως μάς πληροφορεί ή «Παλιγγενεσία» τής 27ης ’Ιουνίου τοϋ 
1863, τό δέ προσωπικόν τών ’Αστυνομικών Κλητήρων άπετελέσθη άρχικώς άπό 150 
νέα εντελώς πρόσωπα καί μετά καλυτέραν κατά τό δυνατόν επιλογήν.

Φαίνεται όμως ότι παρά τήν άνασύστασιν τής ’Αστυνομίας ή κατάστασις 
τών ’Αθηνών δέν έκαλυτέρευσε πολύ, διότι εις τον «’Εθνοφύλακα» τής 12ης ’Ιου
λίου τοϋ 1863 άναγράφεται ότι «αί νυκτοκλοπαί ήρχισαν νά πολλαπλασιάζωνται 
δι’ δ καί ή ’Αστυνομία οφείλει νά τακτοποιήση τάς περιπολίας της καί νά άγρυπνή». 
’Από δέ τήν ίδια έφημερίδα καί άπό τήν «Παλιγγενεσία» τής επομένης ήμέρας, 
πληροφορούμεθα ότι τό βράδυ τής 10ης ’Ιουλίου κλέπται είσήλθον εις τήν οικίαν 
τοϋ εις Επτάνησον απουσιάζοντας Καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Στεφάνου Κου- 
μανούδη καί έκλεψαν πράγματα μάλλον ευτελούς αξίας. Τό ίδιον επίσης συνέβη καί 
εις τό Παντοπωλεϊον τοϋ Ίωάννου Βενετσάνου κείμενον πλησίον τοϋ Γ' ’Αστυνο
μικού Τμήματος!

Είς έπίμετρον δέ ό Καρολίδης εις τήν σύγχρονον ιστορίαν τών Ελλήνων άνα- 
φέρει ότι ό άρχιληστής Κίτσος έλήστευσε ξένους περιηγητάς εις Πεντέλην, φοι
τητής εκδρομείς είς τήν Καισαριανήν καί πολλούς εύρισκομένους χάριν περίπατου 
είς τό Νέον Φάληρον, μεταξύ δέ αυτών πού έλήστευσε ήσαν καί μερικοί μαθηται 
τής Σχολής τών Εύελπίδων πού εύρίσκετο τότε είς τον Πειραιά.

Καί επειδή άναφέρομεν περί τής άνασυστάσεως τής ’Αστυνομίας είς τήν ’Α
θήνα δένθάήτο άσκοπον νά άναφέρωμεν καί λίγες λέξεις περί αυτής, καθώς καί περί τοϋ 
■προσώπου καί τής δράσεως τοϋ νέου Διευθυντοΰ της Βρατσάνου. Μέχρι τών αίμα-
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τηρών γεγονότων τοϋ ’Ιουνίου, οί αστυνομικοί κλητήρες ή σαν άσύντακτα καί ποικί
λης άμφιέσεως στίφη, τυφλά καί ασυνείδητα όργανα τοϋ κάθε κόμματος πού επι
κρατούσε κατά καιρούς. Πολλές δέ φορές καί πρώην εγκληματίες, μέ λίγες λέξεις 
δηλαδή κοινωνικά αποβράσματα πού άποτελοϋσαν στίγμα διά το κράτος καί μά
στιγας διά τούς πολίτας. "Ενα μεγάλο μέρος αύτών συνετάχθη μέ την μερίδα των 
Πεδινών καί διέπραξε κακουργήματα καί κάθε είδους άσχημίας εις τά Ίουνιακά. 
γεγονότα, πού προεκάλεσαν όπως είδαμε τήν άγανάκτησιν τοϋ φιλήσυχου λαοϋ καί 
πολύ περισσότερον της ’Εθνοφυλακής, ή οποία τούς έκτύπησε άλύπητα, τούς έκυνή- 
γησε άμειλίκτως καί τέλος κατώρθω.σεν νά κατατροπώση αυτούς. "Ενεκα τούτου ή 
Συνέλευσις μέ κοινήν άπαίτησιν προέβη εις τήν κατάργησιν τοϋ τόσον κακήν δια
γωγήν έπιδείξαντος Σώματος, διά τοϋ ιστορικού της ψηφίσματος τής 21ης ’Ιουνίου 
τοϋ 1863.

Πολλοί άπό τούς τέως άστυνομικούς κλητήρας έφερον φουστανέλλαν καί 
φέσι ή κασκέτον, άλλοι στρατιωτικήν στολήν άμφιβόλου χρωματισμού μέ πηλήκιου 
ή πολιτικόν κάλυμμα τής κεφαλής, άλλοι βράκαν νησιώτου ή κοντοβράκια άπρο- 
σδιορίστου χρώματος μέ πηλήκιου χωροφύλακος καί άλλοι τέλος ευπρόσωπον πα- 
λαιάν ή καί ρακώδη πολιτικήν ενδυμασίαν.

Τό μόνον διακριτικόν σημείου τής ιδιότητάς των ώς άστυνομικών οργάνων 
ήτο ό ιστορικός βούρδουλας, κρεμασμένος άπό τον ώμον διά λωρίδος άπό δέρμα 
σκληρόν, ένώ οί 'Υπαστυνόμοι μέ ποικίλην καί αυτοί άμφίεσιν διεκρίνοντο άπό τήν 
χονδρήν καί «όζώδη» ράβδον τους, τήν οποίαν ουδέποτε άπεχωρίζοντο, καθώς 
καί άπό τό Ίαβέρειον ύφος των.

'Ο βούρδουλας των κλητήρων καί ή μαγκούρα των 'Υπαστυνόμων τότε απο
τελούσαν τό μόνον όργανον επιβολής των, διά τοΰτο καί κατεφέροντο άγρίως καί 
άνηλεώς κατά παντός σχεδόν συλλαμβανομένου άπό αυτούς καί διά μικρόν άκόμη 
παράπτωμα. "Ενεκα δέ τούτου είχαν γίνει άληθινά φόβητρα διά τούς πολίτας καί ό 
έπτανήσιος 'Υπαστυνόμος Γεράσιμος Τζανέτος, πού παρέμεινε όνομαστός διά τό 
άγριον ξυλοκόπημα των ύπ’ αύτοΰ συλλαμβανομένων κακοποιών καί μή, εϊχεν όνο- 
μασθή άπό τον λαόν «Μπαπαμπούκας». "Αν καί κατά τά τελευταία χρόνια τήν θέ- 
σιν τοϋ άστυνομικοΰ είχαν καταλάβει πρόσωπα όχι τυχαία, έν τούτοις ή έμφάνισις 
καί ή έν γένει κατάστασις τής’Αστυνομίας καθόλου δέν μετεβλήθη προς τό καλύ
τερον, πάντοτε δέ παρέμεινε άπελπιστικώς πρωτόγονη μέχρι τοϋ διορισμού τοϋ 
Βρατσάνου.'

Ό  Δημοσθένης Νικολάου Βρατσάνος, γόνος τής ενδόξου οικογένειας τών Ψαρ- 
ρών, ήτο ένας ώραΐος άνδρας μόλις τριαντατριών ετών, άρίστης μορφώσεως, ύπο- 
δειγματικής έντιμότητος, ψυχικής δέ καί σωματικής δυνάμεως έξαιρετικής. Είχε 
διατελέσει έπί μικρόν χρονικόν διάστημα ύποπρόξενος εις τάς Σέρρας, ένώ παραλ- 
λήλως δέν έ'παυε νά δημοσιογραφή καί νά συγγράφη. 'Ως συγγραφεύς καί δημοσιο
γράφος καί ώς δρών μέλος τής «Χρυσής Νεολαίας» τοϋ 62, πού έπρωτοστάτησε εις 
τήν έξωσιν τοϋ Όθωνος, έπέτυχε καί έξελέγη πληρεξούσιος Ί'αρρών, εις τήν Έθνο- 
συνέλευσιν τοϋ 1862. "Ενα έ'τος μετά συνώδευσε τον ναύαρχον Κανάρην ώς γραμ- 
ματεύς του εις τήν Κοπεγχάγην, όταν μαζί μέ τον 'Υπουργόν τών Στρατιωτικών 
Δημήτριον Γρίβαν, τοϋ οποίου 'Υπασπιστής ήτο ό 'Υπολοχαγός τοϋ Πυροβολικού 
Σπΰρος Σκουζές, καί τον Θρασύβουλον Ζαίμην μετέβησαν εκεί διά νά προσφέρουν 
τό Ελληνικόν Στέμμα εις τον δευτερότοκου υιόν τοϋ Βασιλέως τής Δανίας, τον μετέ- 
πειτα Βασιλέα τώ Ελλήνων Γεώργιον τον Α '.

Ό  Βρατσάνος επίσης ύπήρξεν άληθινός άναμορφωτής καί μεταρρυθμιστής, 
εννοείται διά τήν έποχήν εκείνην, τοϋ άνασυσταθέντος ’Αστυνομικού Σώματος τής 
I] ρωτευούσης καί καθιέρωσε διά πρώτην φοράν τότε ομοιόμορφον στολήν διά τούς
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αστυνομικούς κλητήρας των ’Αθηνών, πράγμα πού αργότερα έμιμήθησαν καί οί 
άλλες πόλεις τοΰ 'Ελληνικού Κράτους.

'Η  στολή αύτή άπετελεΐτο άπό ένα ερυθρόν άμπέχωνον μέ μαϋρον θώρακα, 
κυανήν περισκελίδα καί ερυθρόν πηλήκιον.’Έτσι, κατά τον ποιητήν Δημήτριον Πα- 
παρρηγόπουλον, οί κλητήρες έφερον επί των νώτων τό χρώμα τής αίδοΰς, ενώ ό λαός 
τούς είχεν έπονομάσει «καρδερίνες», λόγω τοΰ έρυθροϋ χρώματος πού κυριαρχούσε 
στήν στολήν τους. Είχαν δέ ώς οπλισμόν οί κλητήρες έκτος τής μακρυάς ξιφολόγχης, 
βαρεία δίκανα έμπροσθογεμή δπλα, τά όποια ό λαός ώνόμαζε «κλητορίστικα».

Διά νά κτυπήση δέ ό Βρατσάνος τά κακοποιά στοιχεία καί τούς διαβοήτους 
τής εποχής εκείνης τραμπούκους, καθώς καί τούς παλληκαράδες πού είχαν άποβή 
αληθινές μάστιγες τής Πρωτευούσης, έργάσθηκε διά τής ομοιοπαθητικής μεθόδου ή 
καί κατά τό «πάσσαλος πασσάλω έκκρούεται» καί κατέταξεν ώς άστυνομικούς 
κλητήρας όνομαστούς τής έποχής εκείνης παλληκαράδες, άλλά άνθρώπους μέ γνω
στήν πλέον τιμιότητα.

Τέτοιου θάρρους άνθρωπος ήτο ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας, ώστε συχνά νά 
συμπλέκεται προσωπικώς μαζί μέ τούς κακοποιούς καί τούς τραμπούκους, δι’ αυτό 
καί πολλές φορές έκινδύνευε ή ζωή του.

'Ο  ίδιος σέ τρομακτικές καί πολυανθρώπους συμπλοκές είχε φονεύσει έν ώρα 
άμύνης ή είχε τραυματίσει διασήμους κακοποιούς καί έτσι κατώρθωσε έμπνέων τον 
φόβον καί τον σεβασμόν νά παγιώνη σχετικήν τάξιν καί άσφάλειαν εις τήν ’Αθήνα.

'Ιστορική ύπήρξεν ή συμπλοκή του, πού έκράτησε πολλές ώρες πλησίον εις 
τήν έκκλησίαν τών 'Αγίων Θεοδώρων. Τότε ό Βρατσάνος συνεπλάκη μετά φοβερών 
κακούργων καί είναι θαύμα πώς διεσώθη, διότι τοΰ είχαν στήσει ένέδραν διά νά τον 
φονεύσουν καί νά άπαλλαγοΰν άπό αύτόν. Κατόπιν τούτων, οί κακοποιοί τον έτρεμαν 
καί άπέφευγαν νά τον συναντήσουν, ένώ άπό τήν άλλη μεριά οί φιλήσυχοι άνθρωποι 
τον έλάτρευαν καί ό ίδιος ό Βασιλεύς τον έτίμα αργότερα διά τής φιλίας Του.

Καί όμως, παρά τις τόσες καί τοιούτου είδους ύπηρεσίες καί τούς κινδύνους 
πού διέτρεξε κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, πολλές φορές δέ μέχρις αύτο- 
θυσίας, όταν άπέθανε εις ήλικίαν μόλις πενήντα έτών, αν καί έν τώ μεταξύ είχε δια- 
τελέσει Νομάρχης καί Βουλευτής, δέν άφησε χρήματα εις τήν χήραν Φλώραν Βρα- 
τσάνου, ή οποία έπέρασε πάμπτωχος τό υπόλοιπον τής ζωής της, πεθαίνοντας σχε
δόν άπό τήν πείνα, διότι ή πενιχρά σύνταξις έκ σαράντα δραχμών πού τής έχορη- 
γήθη, μόλις έπαρκοΰσε διά τήν διατροφήν της.

Οότω μέ τον Δημοσθένην Βρατσάνον, πού ύπήρξεν ό πρώτος άξιόλογος Διευ
θυντής τής πρώτης μετά τήν έξωσιν τού Όθωνος ’Αστυνομίας Πόλεων, έπαγιώθη ή 
τάξις καί ή ασφάλεια εις τήν ’Αθήνα καί έσυνειδητοποιήθη πλέον ή έκτίμησις τών 
’Αθηναίων προς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, ή όποια άλλωστε έφάνη πάντοτε άνταξία 
τής έμπιστοσύνης καί τής αγάπης μέ τήν όποιαν τήν περιβάλλουν έκτοτε οί ’Α
θηναίοι.

ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΣΚ Ο ΥΖΕΣ



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΟΘΕΣ1Σ ΠΕΤΙΟ
'Τπο του ’Αστυνόμου της Διευ-
θύνσεως ’Αστυνομίας Παρισίων __________________________

κ. Μ. A R N A L  (Συνέχεια έκ τοΰ·
προηγουμένου)

Τοιαΰται υπήρξαν αί πρώται διαπιστώσεις των αστυνομικών, αΐτινες ώς έκ 
τής μεγίστης σπουδαιότητός των δεν κατέλιπον άμφιβολίαν τινά περί τής σημασίας 
των ευρημάτων.

Ούδεμία άμφιβολία ύφίστατο πλέον περί τοΰ προορισμού τής οικίας, ήτις: 
έχρησιμοποιείτο ώς άληθές σφαγεϊον δπου ό θάνατος προεκαλεΐτο κατά τρόπον δυ-

νάμενον να παραπλανήση τον άνακρί- 
νοντα.

Πράγματι δεν πρέπει να λησμονή τις 
ύπό ποιας συνθήκας ήρχισεν ή άνευ προη
γουμένου ύπόθεσις αδτη.

'Η  κατοχή, ή έκτέλεσις όμηρων καί 
υπόπτων, αί συλλήψεις ύπό των διαφόρων 
«Γκεστάπο» οί όποιοι διεμοιράζοντο την 
«έργασίαν» ταύτην, οδηγεί εις την σκέψιν 
δτι τό μέγαρον τοΰ ίατροΰ Πετιό άπετέλει. 
ΐσως τήν έδραν μιας των οργανώσεων τού
των των Γερμανών.

Ά λλ’ δπως καί άν εϊχεν ή ύπόθεσις, 
ό κυριώτερος μάρτυς δεν εύρίσκετο εκεί 
διά νά διαλευκάνη τό μυστήριον, καθόσον 
ό άπαίσιος ιατρός είχε φροντίσει νά έξα- 
φανισθή άπό τής κατοικίας του.

Αί διαπιστώσεις, αί γενόμεναι κατά 
τήν εποχήν έκείνην εις τό όστεοφυλάκιον 
τής όδοΰ Λεζυέρ, άν καί άπεδείκνυον τον 
συστηματικόν χαρακτήρα τών έν αύτώ 
διαπραχθέντων φόνων, έν τούτοις, ούδε-

Ό  Πετιό ττρό τής Δικαιοσύνης μίαν^παρεϊχον δυστυχώς άλλην πληροφο
ρίαν [έπιτρέπουσαν εις τούς ενεργοΰντας 

τήν άνάκρισιν νά άνακαλύψωσι τό νήμα τής ’Αριάδνης εις τό όποιον έναγωνίως 
άπέβλεπον.

Κατ’ άνάγκην έπρεπε ν’ άρκεσθώμεν μόνον εις τάς έκτιμήσεις τών έμπειρο- 
γνωμόνων, οίτινες μεθ’ ύπομονής εΐχον περιεργασθή καί έξετάσει τά πτώματα καί 
τά γυμνά οστά.

Ό ,τ ι  ήδύνατο νά θεωρηθή βέβαιον ήτο δτι τά τεμάχια το>ν σκελετών καί τά 
οστά άνήκον δλα εις άνθρώπινα δντα καί προήρχοντο άπό δέκα τουλάχιστον άτομα : 
5 γυναίκας καί 5 άνδρας.

Έ ν τούτοις ό άριθμός αυτός ένεφανίζετο πολύ κατώτερος τοΰ πραγματικοΰ, 
καθ’ δσον σημαντικός άριθμός μικρών τεμαχίων ήμιασβεστοποιηθέντων δέν κατέστη 
δυνατόν νά χρησιμεύσουν διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τοΰ εις δν άνήκον 
σκελετοΰ.

Ούδαμοΰ παρετηρήθησαν ιδιαίτερα τεκμήρια, ιδίως καταγμάτων. Τά κατάγ
ματα τά όποια ύπήρχον έπί τινων μακρών οστών εΐχον έπενεχθή μετά θάνατον.

Η ΥΠ
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Ούδέν βλήμα άνευρέθη μεταξύ των υπολειμμάτων, ή δέ άνίχνευσις δηλητηρίων 
άπέβη άρνητική.

'Όσον άφορα εις τούς γενομένους τεμαχισμούς, ό τρόπος καθ’ δν ούτοι έγέ- 
νοντο, προέδιδεν άκριβή γώσιν της άνατομίας καί μεγάλην λόγω πείρας ευχέρειαν 
εις την χρησιν της σμίλης.

Λεπτομερής έρευνα ένεργηθεΐσα εις την κατοικίαν τοΰ Πετιό, έπι της όδοΰ 
Κωμαρτέν, άπέληξε μόνον εις την άνεύρεσιν 504 φυσίγγων ύδρο/λωρικής μορφίνης, 
πράγμα άποδεικνϋον δ,τι ήτο ήδη γνωστόν εις την ’Αστυνομίαν, δτι δηλαδή ό Πετιό 
έπεδίδετο τακτικά εις τήν εμπορίαν ναρκωτικών.

"Οσον άφορα εις τούς τεμαχισμούς, ή άνάκρισις δεν παρέλειψε νά συσχετίση 
τά τεμάχια τοΰ εγκληματικού εργαστηρίου της όδοΰ Λεζυέρ, το όποιον, ώς άνεφέ- 
ρομεν ήδη, συνεκοινώνει μετά των υπονόμων, μέ τινα άνθρώπινα ύπολείμματα άνα- 
συρθέντα έκ τοΰ Σηκουάνα.

Τά ύπολείμματα ταΰτα, κορμοί καί μέλη, εϊχον έξετασθή ύπο τοΰ ίατροδι- 
καστοΰ, είς δν ούδεμία άμφιβολία άπέμενεν δτι ό δράστης τοΰ τεμαχισμοΰ έγνώριζεν 
άριστα τήν άνατομίαν, καθώς καί τον χειρισμόν της σμίλης.

Τήν 8ην Αύγούστου 1942 άνευρέθησαν έντός τοΰ ποταμοΰ Σηκουάνα 20 τε
μάχια άνήκοντα είς άνθρώπινον σώμα. Ή  πραγματογνωμοσύνη άπεκάλυψεν δτι 
έπρόκειτο περί νεαροΰ παιδός ήλικίας οκτώ περίπου ετών, καί μιας γυναικός 40 
έως 50 έτών. ’Αλλά τοΰτο ήτο τό μόνον δπερ κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθή.

** *
'Υπό τοιούτους ελάχιστα εύνοΐκούς δρους ή άνάκρισις έπροχώρει μετά κόπου. 

Οί έπιθεωρηταί συνέλεξαν μετά δυσκολίας τήδε κακεΐσε καταθέσεις, μαρτυρίας καί 
παράπονα.

Είς τήν ’Αστυνομίαν άνεφέρθησαν διάφοροι έξαφανίσεις καί είς τινας έκ τού
των έφέρετο άναμεμιγμένος ό ιατρός Πετιό. Ά λλ’ ή κατάστασις παρέμενεν έν τώ 
συνόλω σκοτεινή, άφοΰ ό κύριος ένοχος έξηκολούθει νά διαφεύγη τήν σύλληψιν.

Ούτως έξηκριβώθη δτι τήν 22αν Μαρτίου 1942 ένας κύριος Ζάν Βάν Μπέβερ, 
διαμένων έν Παρισίοις είς τήν οδόν ΓΙιάτ, έξηφανίσθη μυστηριωδώς. 'Η  άνάκρισις 
άπεκάλυψεν δτι ό Βάν Μπέβερ είχε γνωρισθή, μέσω της ερωμένης του, μέ τον Πετιό. 
'Η  έρωμένη τοΰ Βάν Μπέβερ, τοξικομανής ουσα, έλάμβανεν άπό τον ιατρόν φύσιγ
γας ηρωίνης. 'Η  ιδία εΐχεν έπίσης κατορθώσει νά άποσπα άπό τον Πετιό συνταγάς 
ύπογραφομένας ύπ’ αύτοΰ προς χάριν της καί έκδιδομένας είς τό δνομα τοΰ έρα- 
στοΰ της Βάν Μπέβερ, ό όποιος δεν έκαμνε χρησιν ναρκωτικών.

Τήν 13ην Φεβρουάριου 1942 ό Βάν Μπέβερ καί ή έρωμένη του συνελήφθη- 
σαν, άπαγγελθείσης κατηγορίας κατ’ αύτών, ώς καί κατά τοΰ χορηγήσαντος τάς 
συνταγάς Πετιό. ’Ενώπιον τοΰ άνακριτοΰ ό Πετιό ύπεστήριξε μεθ’ δλης της 
διακρινούσης αύτόν πειστικότητος, δτι ό Βάν Μπέβερ ήτο δντως τοξικομανής. Ό  
δικαστής δεν ήδύνατο πλέον νά πράξη άλλο τι ή νά έπιφορτίση πραγματογνώμονα 
ΐνα έξετάση τον Βάν Μπέβερ. Ό λοι οί κατηγορούμενοι άπελύθησαν προσωρινώς.

Τότε άκριβώς ό Βάν Μπέβερ, ένώ έπρόκειτο νά έμφανισθή ένώπιον τοΰ πραγ- 
ματογνώμονος, έξηφανίσθη αίφνιδίως.

Δευτέρα έξαφάνισις, συνταρακτικωτέρα τής πρώτης. Τήν 25ην Μαρτίου 1942 
μία γυνή όνόματι Κάϊτ, ήλικίας 54 έτών, διαμένουσα είς τήν οδόν 'Υσέτ, άνεχώρησεν 
έκ της οικίας της διά νά μεταβή είς τό ίατρεΐον Πετιό. 'Η  άπουσία της έπρόκειτο νά 
είναι βραχεία, άλλ’ ούδείς έκτοτε τήν έπανεΐδε.

Κατά τήν διάρκειαν της άνακρίσεως έγένετο συσχέτισις μέ τήν προηγουμέ- 
νην ύπόθεσιν. Πράγματι, δπως συνέβη καί μέ τον Βάν Μπέβερ, ό Πετιό είχε χορη
γήσει συνταγάς ήρωίνης έπ’ όνόματι της κ. Κάϊτ, ούδόλως άναμεμιγμένης είς τήν 
αθέμιτον έμπορίαν, διότι τάς λαμβανομένας φύσιγγας έχρησιμοποίει ή κόρη της.
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"Οταν ή τελευταία αότη συνελήφθη καί άπηγγέλθη κατ’ αυτής κατηγορία επί έμπο- 
ρία καί χρήσει ναρκωτικών, ό Πετιό έφοβήθη μήπως ή κ. Κάΐτ έξεταζομένη άπο- 
καλύψη τάς παρανόμους πράξεις του.

Προς τοΰτο μετέβη παρ’ αύτή καί την έπεισε να δεχθή όπως ύποβληθή εις 
δωδεκάδα ένέσεων εικονικών, διαβεβαιώσας αυτήν ότι διά τούτου ή τιμωρία της θυ- 
γατρός της θά ήτο έλαφμοτέρα. ’Αλλά ή κ. Κάΐτ άντελήφθη μετ’ ολίγον ότι είχεν 
έμπλακή είς μίαν κολάσιμον σκηνοθεσίαν, άποβλέπουσαν εις την έξαπάτησιν τής 
δικαιοσύνης καί άπεφάσισε νά μεταβή παρά τώ ΙΙετιό, είς τήν οδόν Κωμαρτέν, διά 
νά τώ άπευθύνη δριμείας παρατηρήσεις.

Ύ π ’ αύτάς άκριβώς τάς συνθήκας ή κ. Κάΐτ έξηφανίσθη. 'Η  ’Αστυνομία 
έπελήφθη προανακρίσεων κατ’ αγνώστου επί δολοφονία ή παρανομώ κρατήσει.

'Ο  Πετιό άνακρινόμενος έβεβαίωσε τήν πλήρη αύτοϋ καλήν πίστιν, ερευνά δέ 
γενομένη εις τήν οδόν Κωμαρτέν άριθ. 66, ούδέν άποτέλεσμα άπέδωκεν.

Κατά τήν διάρκειαν της ένεργείας ταύτης ούδέν στοιχεϊον προέκυψε δυνά- 
μενον ν’ άποκαλύψη τήν ΰπαρξιν της δευτέρας κατοικίας του, έπί της όδοΰ Λεζυέρ.

** *
Τό 1941 μία γυνή όνόματι Νέλλη Ότέν, ήλικίας 22 ετών, διαμένουσα έν Νε- 

βίλ—Γκαρνιέ (Οόάζ), φοβουμένη ότι ήτο έγκυος, ήλθεν εις Παρισίους διά νά ύποστή 
έκτρωσιν καί προς τοΰτο έπεσκέφθη ένα ιατρόν. Ό λίγας ήμέρας βραδύτερον έπέ- 
στρεψεν είς τήν κατοικίαν της. "Οπως συμβαίνει συνήθως είς παρόμοιας περιπτώσεις, 
καί έδώ ή ένοχος διέπραξε τήν άπρονοησίαν νά όμιλήση διά τήν περιπέτειάν της είς 
τον κύκλον τών γνωστών της, μέ άποτέλεσμα νά καταγγελθή είς τάς τοπικάς Ά -  
στυνομικάς Ά ρχάς. Άλλόφρων έκ της ταραχής ή κ. Ό τέν άνεχώρησεν έκ νέου διά 
ΓΙαρισίους, μέ σκοπόν νά λάβη άπό τον ιατρόν ό όποιος τήν είχε περιθάλψει πιστο- 
ποιητικόν διευκρινίζον ότι είχε τύχει θεραπείας διά μίαν τελείως διαφορετικήν «πά- 
θησιν».

'Η  κ. Ό τέν ούδέποτε έπανενεφανίσθη είς τήν κατοικίαν της, αί δέ έπιχειρη- 
θεϊσαι τότε άναζητήσεις ούδεμίαν έπέτυχον διαλεύκανσιν, καί τοΰτο διότι τό όνομα 
τοΰ ίατροΰ Πετιό άνεμίχθη είς τήν ύπόθεσιν ταύτην μόνον μετά πάροδον πολλοΰ χρό
νου, δεδομένου ότι ή οικογένεια τής Ό τέν δέν έκρινε σκόπιμον νά άναφερθή είς τήν 
δικαιοσύνην καθ’ δν χρόνον έξειλίσσοντο τά άνωτέρω γεγονότα.

Τήν 20ήν ’Ιουνίου 1942 ό Εβραίος ιατρός Μπρυμπέργκερ, έγκατεστημένος 
είς τό προάστιον Σαίν-Ντενί τών Παρισίων, έκλήθη είς τό τηλέφωνον περί ώραν 
β.30'. Ό  συνομιλητής του τώ ώριζεν συνέντευξιν είς τον ήλεκτρικόν σιδηρόδρομον 
Έτουάλ, διά νά τον συνοδεύση είς τήν οικίαν ένός άσθενοΰς. Ό  ιατρός Μπρυμπέργκερ 
έξηφανίσθη τήν ιδίαν έκείνην ήμέραν, όπως καί οί άλλοι, χωρίς νά άφήση ΐχνη.

Μόνον πολλά έτη βραδύτερον, κατά τήν διάρκειαν τής άνακρίσεως, έπιστο- 
λαί τινες έθεσαν τον άνακριτήν έπί τά ίχνη τοΰ ίατροΰ Πετιό, ό όποιος όμως ήρνήθη 
νά άπαντήση.

Τήν ί3ην Αύγούστου 1942 ή Κεντρική 'Υπηρεσία Άπελαθέντων Εβραίων 
ανεφερεν είς τον 'Υπουργόν τής Δικαιοσύνης τήν έξαφάνισιν τής οικογένειας Κνέλλερ, 
προσφύγων έκ Γερμανίας, άποτελουμένης έκ τριών άτόμων.

'Η  άνάκρισις διεπίστωσεν άμέσως ότι ή οικογένεια Κνέλλερ εΐχεν έλθει τον 
Ιούλιον τοΰ 1942 είς έπαφήν μέ τον Πετιό. Ούχ ήττον οί άστυνομικοί, συνεχίζοντες 

τάς έρεύνας των είς τήν περιοχήν τής Ώσέρ, κατώρθωσαν νά συλλάβωσι τήν σύ
ζυγον Πετιό, τό γένος Λαμπλαί Ζωρζέτ, έτών 44, ή όποια μετήχθη είς Παρισίους 
μετά τοΰ Μωρίς Πετιό, άδελφοΰ τοΰ ίατροΰ, ήλεκτρολόγου έν ’Ωσέρ.

Η πρώτη έβεβαίωσεν ότι ούδεμίαν έχει γνώσιν τών ένεργειών τοΰ συζύγου 
της, ήναγκάσθη έν τούτοις νά όμολογήση ότι είχε λάβει παρ’ αύτοΰ κοσμήματα με
γάλης αξίας, τών όποιων δέν ήδύνατο νά έξηγήση τήν προέλευσιν.
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’Εξ άλλου ό Μωρίς Πετιό ώμολόγησεν ότι έπρομήθευσεν εις τον άδελφόν του 
400 χιλιόγραμμα κεκαυμένης άσβέστου, ή όποια έχρησίμευσε διά τήν έξαφάνισιν 
των πτωμάτων.

Ή  έξέτασις τοϋ μάρτυρος τούτου ύπήρξεν έξόχως άποκαλυπτική, καθ’ όσον, 
επί τή βάσει των πληροφοριών του, έπετεύχθη ή άνακάλυψις έν Κουρσον-Λέ-Καρριέρ, 
έντός άχυρώνος άνήκοντος εις ενα όνόματι Νοϊχόϊζεν, 39 βαλιτσών τάς όποιας ό 
Μωρις Πετιό είχε μεταφέρει άπό τήν οδόν Λεζυέρ κατά τήν διάρκειαν του θέοους 
τοϋ 1943.

Τό περιεχόμενον τών βαλιτσών, τοϋ όποιου δεν είναι δυνατόν νά δοθή λεπτο
μερής περιγραφή, θά ήδύνατο νά πλήρωσή ολόκληρον κατάστημα νεωτερισμών : 
75 χειρόμακτρα, 95 γυναικεία υποκάμισα, 10 πυτζάμες,'9 σινδόνια, 320 ρινόμακτρα, 
30 ένδυμασίαι, 21 πίλοι, 48 Ισώβρακα, 101 άνδρικά υποκάμισα, 21 σακκίδια χειρός 
(τσαντάκια), 74 γυναικείες έσθήτες, 18 επανωφόρια, 35 ποδήρεις γυναικείοι μαν- 
δύαι, 12 άνδρικά επανωφόρια, 21 πουδριέραι, 22 ψήκτραι όδόντων, 16 ραβδία ερυ
θρού ψιμμυθίου χειλέων, 
μία περισκελίς παιδικής 
πυτζάμας, 75 ζεύγη υπο
δημάτων.

Χάρις εις τήν σπουδαι- 
οτάτην αύτήν άνακάλυψιν 
οί ένεργοΰντες τήν άνάκρι- 
σιν κατώρθωσαν, τή βοή
θεια τών επί διαφόρων άν- 
τικειμένων διαπιστωθεισών 
ενδείξεων, νά άνεύρωσιν, 
ύπομονητικώς έργασθέντες, 
τάς οικογένειας τών θυμά
των καί νά συσχετίσουν 
στενώτερον ήδη τά. πτώ 
ματα τής όδοΰ Λεζυέρ μέ 
τον τερατώδη ιατρόν.

Ό  άριθμός τών έξακριβωθέντων θυμάτων τοϋ Πετιό άνήλθε τελικώς εις 26, 
έξ ών 15 Ε βραίος 4 μαστρωποί, 4 κοιναί γυναίκες καί 3 άτομα άναμιχθέντα εις 
δικαστικάς υποθέσεις ένοχλητικάς διά τον Πετιό.

Τήν 31ην ’Οκτωβρίου 1944 ό Μαρσέλ Πετιό συνελήφθη τέλος εις τον Στα
θμόν τοϋ ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου τοϋ Σαιν Μαντε-Γουρελ υπο ’Αξιωματικών της 
Γενικής Διευθύνσεως Μελετών καί ’Ερευνών.

Κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεώς του, ό Πετιό έ’φερε μεθ’ εαυτοΰ περίστρο
φου πλήρες, ποσόν 31.000 φράγκων, δελτίον τών πατριωτών έθνοφυλάκων, έντολάς 
έπιτάξεως έν λευκώ , έντολήν αποστολής καί έγγραφα ταυτότητος έκδεδομένα έπ’ ό- 
νόματι τοϋ λοχαγού Βαλερύ.

Πράγματι ό «Λοχαγός Βαλερύ» ήτο ’Αξιωματικός προσκεκολλημμένος παρά 
τώ  Διοικητή τοϋ Έμπέδου Τμήματος τοϋ 1ου Τάγματος Εθνοφρουράς. Ε ίχε πα- 
ρουσιασθή αύθορμήτως εις τον σχηματισμόν τοΰτον τήν έπαύριον ήδη τής άπελευθε- 
ρώσεως, κατά μήνα Σεπτέμβριον 1944, άφοΰ διήλθεν ήμέρας τινάς εις τήν ΙΟην διοι
κητικήν περιφέρειαν, όπου έπραγματοποίησε τά μακκιαβελικά γεννήματα τής διά
νοιας του.

’Ιδού καί δείγμα τής άγγελίας τήν όποιαν ό «ιατρός Πετιό» άπηύθυνε πρός 
τήν μέλλουσαν πελατείαν του:
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«Κύριε
«ΠαρακαλεΙσθε όπως ευαρεστηθήτε νά λ.άβητε υπό σημείωσιν ότι το ιατρεΐον τοΰ 

- » πρώτον όροφον τον έπί τής όδοΰ Κωμαρτέν 66 κτιρίου, τό δποϊον προηγουμένως διετή- 
» ρουν ό ιατρός Γκαρνιέ και ό γνωστός ιατρός Βαλερύ (πτυχιοϋχος Πανεπιστημιακής 
» Σχολής Γαλλίας), αναλαμβάνει εφεξής ό Ιατρός Μαρσελ Πετώ, πτυχιούχος τής Ιατρική; 
» Σχολής Παρισίων εν έτει 1921, Γενικός Σύμβουλος τής 'Υάν, τέως εσωτερικός ιατρός 
» των Νοσοκομείων και 'Ιατρός Νοσοκομείου και Άσυλου, Διευθυντής Κλινικής, προϊ- 
» στάμενος τής Μονίμου 'Ιατρικής '  Υπηρεσίας τοΰ Σηκουάνα.

«Τό ιατρεΐον τούτο, εις τό κέντρον των Παρισίων, σάς παρέχει πάσαν ευκολίαν 
» προσελεύσεως (λεωφορεία, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος από τούς σταθμούς Σαίν—Λαζάρ 
» καί Κωμαρτέν).

«Κέκτηται τάς νεωτάτας και τελειότατας συσκευής άκτίνων X, U V, UR, ραδιοθερα- 
» πείας ίπιπολής καί έν βάθει ραδιενεργών ουσιών εργαστηρίου γαλβανισμών καί φαραδι- 
» σμών, ίονισμον, κρυοθεραπείας, διαθερμίας (δλαι αί συχνότητες, βραχέα κύματα με
ν γάλης ισχύος, τεχνητός πυρετός), ηλεκτρικόν μαχαιριδίου, χειρουργικά εργαλεία, όζονο- 
» θεραπεία, άεροθεραπεία κτλ.

«Χάρις εις τάς τελειοποιημένας αύτάς συσκευάς ό ιατρός Μαρσελ Πετιό δνναται 
» νά έξασκή την Γενικήν ’Ιατρικήν, τήν Χειρουργικήν καί τήν Γυναικολογίαν υπό τάς 
» καλυτέρας δυνατός συνθήκας καί μέ όλα τά πλεονεκτήματα τών τελειοτέρων οργάνων 
» τών ειδικών ιατρών.

« Ό  ιατρός Μαρσελ Πετιό νπήρξεν εισηγητής έν έτει 1921-1923 μιας τεχνικής δι’ ή ; 
» επιτυγχάνεται ανώδυνος τοκετός. Καί τούτο αν εν άναισθησίας, γενικής ή τοπικής καί 
» ανευ οργάνων κατά τό μάλλον ή ήττον επικινδύνων.

« Ή  μέθοδος αυτή επιτρέπει επίσης τήν εξουδετέρωσα τοΰ πόνον καί εις αυτός ακόμη 
» τάς μάλλον έπωδύνους παθήσεις (ίσχιάδας, ρευματισμούς, νευραλγίαν, ερπητα, ζωστήρα, 
» νευρίτιδα, εξελκώσεις, καρκίνον).

«Σνγγραφεύς τιρωτοτύπων έργων επί τών νευρικών ασθενειών καί τών νεωτέρων 
» τρόπων καί μέσων θεραπείας των ( είδικώς εις τάς παθήσεις μετά περιοδικών κρίσεων 
» καί τάς θεραπείας άποτοξινώσεως).

«’Εφαρμόζει από κοινού μετά γνωστού φυσιολόγου, μέθοδον τεχνικής δι ής έπιτνγ- 
» χάνεται ή θεραπεία παντός όγκον ονχί γενικής φύσεως ή μή έπηρεάζοντα ζωτικά όργανα. 
» Ό  ορισμός αύτός περιλαμβάνει ονχί μόνον τά εξωτερικά ή εσωτερικά γάγγλια, σαρκώ
ν ματα, τά λιπωματα, πολύποδας, εκβλαστήσεις, άκροχορδώνας, έρυθράς κηλίδας, παρό
ν μορφώσεις, βρογχοκήλην, διαστίξεις, ούλάς κλπ., άλλ' ακόμη καί τούς ινώδεις όγκους 
» καί τούς κακοήθεις όγκους, ή καρκίνους ακόμη καί έν βάθει, προ τών τελικών των μετα- 
» στάσεων.

« Ό  τρόπος θεραπείας τών ελκών, τών κιρσών, τών αιμορροΐδων είναι προφανώς 
V λίαν ταχύς καί δίδει αποτελέσματα οριστικά.

«Άνάλ,ογοι άρχαί έπιτρέπονσι τήν ρύθμισιν τής λειτουργίας τών ένδοκρινών αδένων 
» καί τήν θεραπείαν τών έλαττωματικών γενικών καταστάσεων άρτηριοσκλ.ηρώσευις, άναι- 
» μίας, παχυσαρκίας, κλιμακτηρικής περιόδου, διαβήτου, καρδιακών ή νεφρικών άνεπαρκει- 
» ών, αρθριτίδων, νευρικών εξαντλήσεων, γεροντικής εξαντλήσεως.

«Δι Ιδίων μεθόδων έπιτυγχάνεται ταχέως προσδιορισμός τών δόσεων τών φαρμα- 
» κευτικών ουσιών, αί όποίαι είναι αναγκαίοι εις τον οργανισμόν, τή  βοήθεια καταλλήλων 
» καταλυτών, χημικών, μικροβιολογικών καί φυσικών. Ό  έλεγχος επί τού νευρικού συ
ν  στήματος καί τής κυκλοφορίας τού αίματος, δξόζον (όζον, λίαν συμπεπυκνωμένον δι" 
» ειδικής συσκευής), ήλεκτ ροθεραπεϊαι, ιόνισα οι. ραδιοθεραπείαι.

« Ή  έφαρμογή τών δεδομένων τούτων έπιτρέπει τον δεκαπλασιασμόν τών άποτε/.ε- 
» σμάτων ανευ αύξήσεως τών φαρμακευτικών δόσεων καί αποδίδει καταφανή άποτελέσματα 
» εις τάς πλέον έπιμόνους καί δυσιάτους νόσους, καί εις τάς πλέον άπελπιστικάς περιπτώ- 
» σεις, Ιδίως δέ εις τάς παθήσεις τών άναπνευστικών οργάνων, οξείας καί χρονιάς, τήν 
» γρίππην, τήν πνευ/ιονίαν, τό πνευμονικόν εμφύσημα, τό άσθμα καί προ πάντων τήν φυ- 
» ματίωσιν, εις τάς μεταδοτικάς νόσους τού αίματος, τάς γαστρίτιδας, εντερίτιδας, σκωλη- 
» κοειδίτιδας, νεφρίτιδας, δοθιηνώσεις, σαλπιγγίτιδας, βλεννόρροιας, συφιλίδας (μετά 
» προσθήκης τής όροθεραπείας καί τής θεραπείας δι αυτεμβολίων), εις τάς οργανικός άσ- 
>> σθενείας τΰ>ν οστών, εις τά γενικενθέντα νεοπλάσματα, τάς παθήσεις τής καρδίας, τού 
» ήπάτος ή τού στομάχου, καί εις τάς κοπώσεις.

«Χάρις είς τά ταχέα μέσα μεταφοράς ό ιατρός Πετιό δύναται νά άνταποκριθή ταχν- 
» τατα εις τάς προσκλήσεις τάς γινομένας διά τού άριθμοΰ τηλεφώνου τον: Πιγκάλ 77-11-
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«Δέχεται λίαν προθύμως νά συνεργασθή μετά τον θεράποντος ιατρόν, όταν ή περί- 
» πτυτσις έχη άνάγκην τών μέσων τα όποια διαθέτει ή όταν είναι χρήσιμος ή προσφυγή 
» εις τάς ατομικός τον μεθόδους.

«Λί ζητούμενοι άμοιβαί είναι προσιτοί ακόμη και εις τά πλέον περιωρ ισμένα βα- 
» λ.άντια.

«Λί διατυπώσεις τών κοινωνικών ασφαλίσεων καί τών δυστυχημάτων τής εργασίας 
» γίνονται προθύμως δεκτά/'. Ό  Ιατρός Μαρσέλ Πετιό, παλ,αιός πολεμιστής, άποστρατευ- 
» θείς ώς καταστάς εκ τον πολέμου άκατάλληλος διά το στράτευμα, θά θεωρή ση πάντοτε 
» πολύ τιμητικήν δι αυτόν τήν παρά τών παλ.αιών πολεμιστών καί τών συνταξιούχων 
» έπιδειχθησομένην εμπιστοσύνην. Δέχεται τάς διατακτικός τής δωρεάν περιθάλ.φεως.

«Διευθυντής ών δύο κλινικών καί βοηθού μένος ΰπό εκλεκτών συνεργατών, εις τούς 
» διαφόρους τομείς τών Παρισίων καί τών περιχιόρων, διαθετών δέ νοσοκομειακά οχήματα 
» καί κατάλληλον φορητόν εξοπλισμόν οργάνων, άναλ.αμβάνει τά έργα καί καθήκοντα διευ- 
» θνντοϋ ιατρού τής Μονίμου Ιατρικής '  Υπηρεσίας.

« Ή  όργάνωσις αυτή καθιστά δυνατήν τήν άμεσον ιατρικήν συνδρομήν ημέρας τε καί 
» νυκτός διά τάς επείγουσας περιπτώσεις εις τήν πελατείαν τών εμπόρων, ξενοδόχων, ένοι- 
» κιαστών, έστιατόρων, διευθυντών θεαμάτων άνευ προιγγουμένης άναλήφεω ς υποχρεώ
ν σεως.

«Οί άνωτέρο) απαλλάσσονται οϋτω πόσης περιττής δαπάνης, πόσης ευθύνης έξ άπε- 
» ρισκεψίας ή ακριτομυθίας, ώς καί πόσης άνησυχίας. ’Αρκεί νά τηλεφωνήσουν: Πιγκάλ 
» 77-11.

«Ο ί ί δ ι ώ τ  α ι δ ύ ν α ν τ  α ι ν ά π ρ ο σ φ ε ύ γ ω σ ι ν  ε ι ς  τ  ά ί α τ  ρ ε ϊ- 
» ο ν ε ν  π  ά σ η ε λ ε υ θ ε ρ ί α  κ α τ ά  τ ή ν  α π ο υ σ ί α ν  τ ο ύ  θ ε ρ ά π ο ν- 
» τ  ο ς ι α τ ρ ό ν .

«Έν περιπτώσει ανάγκης εξασφαλίζεται ή ταχεία εισαγωγή εις ίδρυμα δημόσιον 
» ή ιδιωτικόν, κατ’ αρέσκειαν.

« Ό  Ιατρός Μαρσέλ Πετιό ζητεί συγγνώμην διά τήν χρησιμοποίησα τού κοινού 
» τούτου τρόπου δημοσιότητος, ίνα πληροφορήση τύ κοινόν περί τής έγκαταστάσεώς τον 
» εις το κέντρον τών Παρισίων, διά πάσαν Ιατρικήν συμβουλήν καί περίθαλψιν οίκοι, ζη
ν τουμένην από οικογενειακόν Ιατρόν, ίπίσης διά τάς ειδικός θεραπείας τάς προηγουμένως 
» μνημονευθείαας περιληπτικώς.

« Ό  ιατρός Μαρσέλ Πετιό θά σάς είναι ιδιαιτέρως ευγνώμων εάν εύαρεστηθήτε νά 
» σημειώσητε εις τό σημειωματάριόν σας τήν διεύθυνσίν του, οδός Κωμαρτέν άριθ. 6ϋ, 
» Παρίαιοι IX , καί τον αριθμόν τηλεφώνου τον: Πιγκάλ 77-11.

«Επισκέψεις επί συνεντεύξει καί καθ’ έκάατην άπό τής 13ης μέχρι τής 15ης ώρας.
«Τ  ό Σ ά β  β α τ ό ν  ά π ό  τ ή ς  1 3  η ς  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  1 9 η ς  ώ ρ α ς .
« Τ ή  ν Τ ρ ί τ η ν  κ α ί  τ ή ν  Π έ μ π τ η ν  ά π ό  τ ή ς  1 8 η ς  μ έ χ ρ ι  

» κ α ί  τ ή ς  2 0 ή ς  ώ ρ α  ς».

ΓΙροφασιζόμενος τήν άνάγκην ένεργείας άνακρίσεως διά κάποιον Βετερβάλντ, 
ιατρόν, τοϋ οποίου ε ΐ/ε  μάθει τήν έξαφάνισιν, παρουσιάσθη εις τήν μητέρα τούτου 
καί δταν άπήλθε της οικίας της ό Πετιό ήτο κάτοχος δλων τών εγγράφων ταυτότητος, 
άστικής καί στρατιωτικής καταστάσεως, καθώς καί τών διπλωμάτων τοϋ συνα
δέλφου του.

Ή  καρποφόρος αύτή ενέργεια έπέτρεψεν εις τον Πετιό νά καταταγή εις τον 
τακτικόν στρατόν, δπου άνευρέθη ύπό τό δνομα Βετερβάλντ, έπονομαζόμενος Βαλερύ.

(Συνεχίζεται)



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ο ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΑΚ Ο Σ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟ Υ Σ  Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ 
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ ΑΙΑ ΤΗΝ ΤΗ ΡΗΘ ΕΙΣΑΝ ΤΑΞΙΝ ΚΑΤΑ Τ Α Σ  ΕΚΛΟΓΑΣ

Αί έφετειναί έκλογαί υπήρξαν πρότυπον δημοκρατικής, άμερολήπτου καί 
πολιτισμένης διεξαγωγής. Οί άστυνομικοί υπάλληλοι κατά τήν προεκλογικήν κί- 
νησιν και την ημέραν των εκλογών προσέφεραν και τάς τελευταίας των δυνάμεις 
ευρισκόμενοι εις τήν υπηρεσίαν τής λαϊκής θελήσεως, διά νά άσκήσουν οί πολΐται 
τό εκλογικόν των δικαίωμα με ηρεμίαν, σοβαρότητα, αξιοπρέπειαν καί πάσαν ελευ
θερίαν. Καί έπέτυχον απολύτως εις τήν άποστολήν των. 'Ολόκληρος ό τύπος των 
’Αθηνών—Πειραιώς καί Πατρών έξεφράσθη μέ τά πλέον κολακευτικά λόγια διά τήν 
τηρηθεΐσαν υποδειγματικήν τάξιν υπό της ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τάς έκλογάς. 
Κατωτέρω δημοσιεύομεν συγχαρητήριον εγκύκλιον τοϋ 'Υπηρεσιακού 'Υφυπουργού 
’Εσωτερικών κ. Στυλιανού Μανιδάκη, προς τά Σώματα ’Ασφαλείας, διά τήν τη
ρηθεΐσαν τάξιν κατά τάς έκλογάς, ή οποία άποτελεΐ δικαίαν άναγνώρισιν τών ύπερ- 
ανθρώπων προσπαθειών τών αστυνομικών υπαλλήλων κατά τάς ημέρας αύτάς.

Προς άπάσας τάς ’Αστυνομικός Ά ρχά ς τον Κράτους

«'Η  συνεχιζομένη άνακατάταξις τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας εφερεν 
» άντιμετώπους, εις τάς τελευταίας έκλογάς, χθεσινούς καί παλαιοτέρους πολι- 
» τικούς φίλους. 'Η  μονοσταυρία έξ άλλου προεκάλεσε τοπικούς ανταγωνισμούς 
» καί μεταξύ υποψηφίων τού αυτού συνδυασμού.

«’Έ τσι ό εκλογικός άγων προσέλαβε μεγάλην οξύτητα.
«Έ ν τούτοις καί ό προεκλογικός άγων καί ή ψηφοφορία διεξήχθησαν μέ 

» άπόλυτον ελευθερίαν χωρίς ούδαμοΰ νά διαταραχθή ή τάξις.
«Αί έκλογαί διεξήχθησαν κατά τρόπον πραγματικώς υποδειγματικόν.
«Συνετέλεσε βεβαίως εις τούτο ή πολιτική ώριμότης τών Ελλήνων εκλογέων 

» καί ή ευπρέπεια τών πολιτευομένων.
«’Οφείλεται όμως κατά πρώτιστον λόγον εις τήν έκ μέρους τών Σωμάτων 

« ’Ασφαλείας—Β. Χωρ)κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων—έπιδειχθεΐσαν άκαταπό- 
» νητον δραστηριότητα, άμεροληψίαν καί άμ,επτον συμπεριφοράν έναντι όλων άνευ 
«,ούδεμιάς διακρίσεως.

«Έξετελέσατε όλοι πλήροις τό καθήκον σας καί ό>ς ευσυνείδητα άστυνο- 
» μικά όργανα καί ώς καλοί πολΐται άξιοι έλευθέρας πολιτείας.

«’Εκφράζω εις όλους σας τήν βαθυτάτην ίκανοποίησιν καί τά θερμότερα συγ- 
» χαρητήρια τής Κυβερνήσεως καί εμού.

«Εις τάς άποσταλείσας οδηγίας σάς προέτρεπα νά ανανεώσετε τούς τίτλους 
« τιμής καί συμπάθειας τών Σωμάτιον σας παρά τώ Έλληνικω Λαώ.

«Είμαι ευτυχής διότι, άπό τήν περιοδείαν μου εις όλην τήν 'Ελλάδα καί 
» άπό τάς συνομιλίας μου μέ όλους σχεδόν τού πολιτευομένους, δύναμαι νά σάς δια- 
» βεβαιώσω ότι καί τά δύο Σώματα ’Ασφαλείας ουδέποτε ίσταντο ύψηλότερα εις 
» τήν συνείδησιν τού Ελληνικού Λαού καί τού πολιτικού Κόσμου».

Έ ν  Άθήναις τη 13 Μαΐου 1958
'Ο  'Υφυπουργός 

Σ Τ ΥΛ . Μ ΑΝΙΑΑΚΗΣ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

-Ε Ν Α Σ  ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΚΩΔΙΞ —
Άναδημοσίευσις έκ τοϋ Περιοδικού,
« Ό  σύντροφος τοϋ στρατιώτου»

Είναι πασίγνωστου, δτι εις τήν ’Αμερικήν, περισσότερον ΐσως άπό κάθε άλλο 
μέρος τοϋ κόσμου, προσέχουν ιδιαιτέρως εις τήν ηθικήν άγωγήν τοϋ νέου, ενδιαφέρον
τα'. δι’ αύτήν καί δεν παύουν να άσχολώνται δι’ αυτήν. Εσχάτω ς είχε προκηρυχθή 
διαγωνισμός διά τήν σύνταξιν Κώδικος νόμων ήθικής διά τούς ’Αμερικανούς νέους, 
μέ βραβεϊον δ.000 δολλαρίων. Καί τό θέμα άλλά καί τό βραβεϊον ήσαν ενδιαφέροντα, 
διά τοϋτο δέ πολλοί έ'λαβον μέρος εις τον διαγωνισμόν. Μεταξύ των ύποβληθέντων, 
τελειότερον εύρέθη καί έ'λαβε τό ώς άνω βραβεϊον ό Κώδιξ τοϋ καθηγητοϋ Χάτσινς.

’Επειδή ή ήθική είναι μία εις δλον τον κόσμον καί έκεΐνο τό όποιον έπιβάλλεται 
νά πράττη ό ’Αμερικανός νέος διά νά είναι ήθικός επιβάλλεται καί εις τον "Ελληνα, 
δημοσιεύομεν τον πράγματι ύπέροχον αύτόν Κώδικα, δστις είχεν ώς έξης :

Ό  καλός ’Αμερικανός προσπαθεί νά γίνη δυνατός καί χρήσιμος πολίτης* 
διά νά τό κατορθώση δέ πρέπει νά ζή συμφώνως μέ τούς κάτωθι κανόνας.

Ό  νόμος τής εγκράτειας. Θά είμαι κύριος τής γλώσσης μου καί ούδέποτε 
θά έκφράζωμαι άγενώς.

Θά είμαι κύριος των επιθυμιών καί ορέξεων μου καί ούδέποτε θά έπιτρέψω νά 
παρεμβληθούν αύται ώς έμπόδια εις τήν έκτέλεσιν των σχεδίων μου.

'Ο νόμος τής αύτοπεποιθήσεως. Θά σκέπτωμαι άνεξαρτήτως, θά φέρω 
τά ΐδια μου βάρη καί θά υπακούω εις τούς πλέον πεπειραμένους όμοιους μου.

Ούδέποτε θά φοβηθώ μήπως χλευασθώ όταν πράττω δικαίαν τινά πράξιν, 
άκόμη καί άν, ένεκα τούτου άπομονωθώ.

'Ο νόμος τής αύτοβελτιώ σεω ς. 'Ο  καλός’Αμερικανός προσπαθεί μέ κάθε 
τρόπον νά τελειοποιήται.

Διά τοϋτο θά άποφεύγω δλας τάς συνήθειας, αϊτινες δύνανται νά μοΰ προξενή
σουν βλάβην τινά, θά προσδέχωμαι δέ μόνον έκείνας, αί όποΐαι όπιοσδήποτε ήμποροΰν 
•νά μέ ωφελήσουν.

Θά προσπαθώ νά κρατώ τον έαυτόν μου ύγιά.
Θά προσπαθήσω νά επιτύχω τήν καλλίστην μόρφωσιν.
'Ο νόμος τής αξιοπιστίας . Ούδέποτε θά ψευσθώ, οϋτε μέ λέξεις οϋτε μέ 

πράξεις.
Ούδέποτε θά προξενήσω κακόν, έστω καί άν έχω τήν ελπίδα δτι δέν θά άποκα- 

λυφθώ.
Ούδέποτε θά λάβω άνευ άδειας κάτι τό οποίον δέν ανήκει εις εμέ.
Ουδέποτε θά μέ άπομακρύνη τό έλάχιστον άπό τό καθήκον μου, ούτε διασκε

δάσεις ούτε τίποτε άλλο πράγμα.
Θά ομιλώ καί θά ενεργώ τοιουτοτρόπως, ώστε όλοι οί σχετιζόμενοι μαζί 

νά έμπνέωνται άπό εμπιστοσύνη προς εμέ.μου
Ό  νόμος τοΰ καλοΰ παίκτου . Θά παίζω μι 
Θά είμαι εύγενής προς τον άντίπαλόν μου.
'Όταν θά παίζω μέ μίαν μαζί ομάδα, ούδέποτε θά επιδιώξω 

"αίνον άλλ’ απεναντίας τήν ωφέλειαν όλης τής όμάδος.

αξιοπιστίαν και ειλικρίνειαν.

ίδικόν μου



5884 Πώς έννοοϋν τήν ήθικήν τοϋ νέου εις τήν Αμερικήν

'Ηττώμενος θά είμαι καλός, νικών δέ θά είμαι εύγενής.
Ό  νόμος τοΰ καθήκοντος. Θά προσπαθώ νά μανθάνω ποιον είναι τό καθή

κον μου, καί θά τό έκπληρώ ακόμη καί όταν ή έκτέλεσίς του είναι δύσκολος.
*0 νόμος τοϋ καλοϋ εργάτου. Θά ένδιαφέρωμαι εις τήν έργασίαν μου.
Πρέπει νά έ'χω τήν αρχήν οχι πώς νά έργάζωμαι καλλίτερον άπό τούς άλλους 

άλλά πώς νά κάμω τήν ΐδικήν μου έργασίαν καλώς.
Πρέπει ή εργασία μου νά. είναι καλή πάντοτε, ακόμη καί όταν γίνεται έν άπου- 

σία τοϋ έπιθεοίρητοΰ μου.
Ουδέποτε θά φθονήσω εκείνους οί όποιοι θά έργάζωνται καλλίτερον άπό εμέ, 

οΰτε εκείνους οι όποιοι ήμείφθησαν καλλίτερον άπό έμέ.
'Ο νόμος τής συνεργασίας. Θά συνεργάζωμαι μέ ά-λλους προσπαθών μέ τήν 

έργασίαν μου νά συνεισφέρω εις τό καλόν ολοκλήρου τής όμάδος μετά τής όποιας 
συνεργάζομαι. Θά είμαι δίκαιος εις κάθε περίπτωσιν.

Συνεργαζόμενος μέ άλλους, θά προσπαθώ νά είμαι πάντοτε φαιδρός- ό σκυ
θρωπός άνθρωπος στενοχωρεΐ τούς συνεργάτας του καί βλάπτει τό δλον έ’ργον του.

Εις τήν διαχείρισιν τών χρημάτων τά όποια θά κερδίζω έκ τής έργασίας μου, 
δεν θά είμαι ούτε φιλάργυρος οΰτε σπάταλος.

'Ο νόμος τής εύγενείας. Θά είμαι εύγενής προς όλους καί μέ λόγια καί μέ έ'ργα.
Ό  νόμος τής άφοσιώ σεω ς. Θά είμαι άφοσιωμένος προς τήν οίκογένειάν μου 

καί θά προσπαθώ νά βοηθώ έκαστον τών μελών της.
Θά είμαι άφοσιωμένος εις τό σχολεϊον μου, εις τήν πατρίδα μου καί εις τήν 

ανθρωπότητα.
Αυτοί είναι οΐ νόμοι τής ζωής, τών όποιων ή τήρησις δημιουργεί τον ήθικόν 

νέον. Εις τούς ίδικούς μας νέους, εις τούς Έλληνόπαιδας θά ηύχόμεθα νά έπρόσεχαν 
ιδιαιτέρως αυτόν τον κώδικα καί νά τον είχαν πάντοτε ύπ’ οψιν των.

Ή  πιστή έφαρμογή του θά ήτο πάντοτε διά τό καλόν των.

♦

i
Τά « ’Αστυνομικά Χρο- * 

νικά» υποβάλλουν εις τον $ 
Έ ξοχώ τατον Πρόεδρον τής ♦ 
Κυβερνήσεως κ . ΚΩΝ - | 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝ- i  

ΛΗΝ τάς θερμοτέρας τών * 
εύχών επί τη έπετείω τής J; 
ονομαστικής του εορτής, * 
προς μακροημέρευσιν καί * 

εύτυχίαν αύτοϋ επ’ άγα- * 

θώ τής φιλτάτης ήμών * 

Πατρίδος.
$ 
$•  ♦♦

$ *:♦



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Α Ι Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α Ι  Β Λ Α Β Α Ι
ΚΑΤΑ TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

(ΑΡΘΡΑ 308—315 Π.Κ.)

Ύπο Ύπαστυνόμου Λ' κ. ΔΗΜ . Κ .Ν Τ Ζ ΙΩ Ρ Α

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ( Π.Κ. 314—315)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

I. Παρατηρήσεις.
II. Ποινή σωματικής βλάβης εξ άμελείας.

III. Ποινική δίωξις. *❖  *
I .  Παρατηρήσεις: Κατά τό άρθρον 314 του Κωδικός τοιαύτην διαπράττει 

<(ό π ρ ο ξ έ ν ω ν  ε ι ς  ά λ λ ο ν  σ ω μ α τ ι κ ή ν  κ ά κ ω σ ι ν  ή β λ ά β η ν  
τ ή ς  υ γ ε ί α ς  α ύ τ ο ϋ  έ ξ  ά μ ε λ ε ί α  ς».

Έ κ  τής διατάξεως ταύτης συνάγεται δτι ό νόμος δέν διαβαθμίζει τήν έξ άμε
λείας σωματικήν βλάβην, ώς πράττει μέ τήν έκ προθέσεως τοιαύτην. Ούτως, οία- 
δήποτε έξ άμελείας προξενουμένη βλάβη, έν τη πράξει έμφανιζομένη (άπλή-έπικίν- 
δυνος-βαρεΐα, ούχί δμως και θανατηφόρος, διότι θανατηφόρος σωματική βλάβη 
έξ άμελείας είναι τδ ’ίδιον μέ τήν άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας) δέον νά ύπάγηται υπό 
τήν προκειμένην διάταξιν, άνευ ειδικής τίνος μνείας, περί τοΰ έάν αΰτη είναι άπλή, 
έπικίνδυνος ή βαρεία.

Ό  χαρακτηρισμός δθεν, ύφ’ «ορισμένων άνακριτικών υπαλλήλων, πράξεων 
ώς άπλών—έπικινδύνων—βαρέων σωματικών βλαβών έξ άμελείας είναι άνεπιτυχής 
καί νομικώς άπαράδεκτος, καίτοι βεβαίως, έν έσχάτη άναλύσει, δέν βλάπτει.

Ταύτων ούτως έχόντων αί τοιαϋται σωμ. βλάβαι δέον νά χαρακτηρίζωνται εις 
πάσας τάς περιπτώσεις, ύπό τών ένεργούντων έγγραφάς, εις τά οικεία άστυνομικά βι
βλία, άνακριτικών υπαλλήλων ώς «Σωματικαί βλάβαι έξ άμελείας» ( άρθρον 314 Π .Κ .).

Κατά ταΰτα δθεν καί βαρυτάτη αν είναι ή έξ άμελείας βλάβη, ώς λ.χ. δταν 
πρόκειται περί άγριας παραμορφώσεως τοΰ προσ«ί>που ή άποκοπής άμφοτέρων τών 
χειρών καί ποδών, θά τυγχάνη άποκλειστικής έφαρμογήςό παρών χαρακτηρισμός.

Έρωτάται δμως- θά πρέπει πάντοτε—κατά τά άνωτέρω λεχθέντα—σωματική 
βλάβη έξ άμελείας μέ άποτέλεσμα τον θάνατον τοΰ παθόντος νά χαρακτηρίζηται ώς 
άνθρωποκτονία έξ άμελείας; Ώ ς  λ.χ. εις τά κάτωθι π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α :

1. Τραυματίζω έξ άμελείας μου έφηβον έλαφρώς μέ άποτέλεσμα τον μεθ’ 
ή μέρας· θάνατόν του, συνεπεία γαγγραίνης.

2. ’Εγκαταλείπω άδέσμευτον τον κύνα μου, δστις δάκνει τον παθόντα μέ άπο
τέλεσμα τον θάνατόν του, συνεπεία τετάνου προελθόντος άπό τήν άκάθαρτον περι- 
σκελίδα του.

3. Κουρεύς προξενεί έλαφρά έγκαύματα, καθ’ ήν κάμνει «όντουλασιόν» κυρίας, 
μέ άποτέλεσμα νά έπέλθη ό θάνατος ταύτης λόγοι τής ιδιοσυγκρασίας της ( Δηλη- 
τηρίασις).

'Η  άπάντησις έν προκειμένω είναι δτι έάν ή έπέλευσις τοΰ βαρυτέρου άποτε- 
λέσματος είναι άποδοτέα εις τήν άμέλειαν τοΰ δράστου τότε ορθός ό χαρακτηρισμός 
τής πράξεως ώς άνθρωποκτονίας έξ άμελείας. "Αλλως δχι. Τοΰτο δέ ούχί έν συν- 
δυασμώ προς τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 29 Π.Κ. Διότι ό τοιοΰτος συνδυασμός, ώς έξ 
αύτοΰ τούτου τοΰ περιεχομένου τής διατάξεως τοΰ άρθρου 29 συνάγεται, τότε είναι 
δυνατός, δταν άναφορικώς προς τό βασικόν έγκλημα ύπάρχη δόλος άναφορικώς δέ 
προς τό βαρύτερον ύπάρχη άμέλεια τοΰ δράστου (-1). ’Αλλ’ ένταΰθα ό δόλος έλλείπει

1. ’Ίδε σχετικώς Χωραφα Ποιν. Δίκαιον 1958 σελ. 195.
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κατ’ άμφότερα τά στάδια και κατά συνέπειαν συνδυασμός προς τό άρθρον 29 απα
ράδεκτος.

Τό πότε τέλος υπάρχει άμέλεια κρίνεται επί τή βάσει των γενικών άρχών, 
δι’ δ καί δεν είναι δυνατόν ν’ άσχοληθώμεν περί αύτοϋ ενταύθα. 'Απλώς μόνον έπι- 
σημαίνομεν, δτι τό ζήτημα είναι βασικόν καί εμφανίζει τοιαύτας δυσχερείας, ώστε 
νά επιβάλλεται ή ειδική τούτου άνάπτυξις, δι’ ειδικής μελέτης.

I I . Ποινή σωματικής βλάβης έξ άμελείας. 'Η έξ άμελείας σωματική 
βλάβη τιμωρείται διά φυλακίσεως 10 ήμερών μέχρι 3 ετών. Κατ’ έξαίρεσιν καί κατά 
τήν ρητήν διατύπωσιν του νόμου « ά ν ή κ ά κ ω σ ι ς ή  β λ ά β η  ύ π ή ρ ξ ε ν ό λ ω ς 
ε λ α φ ρ ά  έ π ι  β ά λ λ ε τ α ι  φ υ λ ά κ ι σ ι ς  τ ό  π ο λ ύ  τ ρ ι ώ ν  μ η ν ώ ν  ή 
χ ρ η μ α τ ι κ ή  π ο ι ν ή » .  (*)

Έ κ  τής άντιπαραβολής τής διατάξεως ταύτης καί τής τοιαύτης τοϋ άρθρου 
308 Π.Κ. (απλή σωματική βλάβη έκ προθέσεως), διαπιστοΰμεν δτι αύται διαφέρουν 
κατά τό μέτρον τής ποινής, ήτις, φυσικώ τφ  λόγω, είναι βαρυτέρα οσάκις ή πράξις 
τελήται μέ δόλον. 'Ωσαύτως καί ή μεταξύ των διαφορά διαβαθμίσεως είναι εμ
φανής.

Διότι ό νόμος διακρίνει :
α) Σωματικήν βλάβην τελουμένην έκ δόλου : βαρεϊαν—έδικίνδυνον—άπλήν— 

δλως έλαβράν—άσήμαντον.
β) Σωματικήν βλάβην τελουμένην έξ άμελείας: βαρεϊαν—επικίνδυνον—άπλήν— 

δλως έλαφράν.
(Ταύτας χαρακτηρίζει ως σωματικάς βλάβας γενικώς άνευ ειδικής δια

βαθμίσεως).
Έ κ  τούτων συνάγεται δτι έν τώ νόμω δεν γίνεται λόγος περί άσημάντου σω

ματικής βλάβης έξ άμελείας, δι’ δ καί άνακύπτει τό έρώτημα.
Είναι τιμωρητήή ασήμαντος σωματική βλάβη έξ άμελείας ; Νομίζομεν, 

δτι αίτοιαϋται άμελεΐςένέργειαι ή παραλείψεις συνιστοϋν πράξεις ά ν ε γ κ λ ή τ ο υ ς .  
Καί τούτο έλλείψει ρητής νομοθετικής διατάξεως. ’Εναντία λύσις δέν πρέπει νομί- 
ζομεν νά γίνη άποδεκτή, ως παραβιάζουσα τήν άρχήν nullum  crimen nulla poena 
sine lege. ’Αλλά καί κ α τ ’ ά ν α λ ο γ ί α ν  τιμώρησίς των δέν είναι έπιτρεπτή, 
διότι, κατά τάς γενικάς άρχάς, ή άναλογία εις τό Ποινικόν Δίκαιον ούδέποτε δύναται 
νά χρησιμεύση, ώς πηγή κανόνων προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοϋ άξιοποίνου. Αϋτη 
είναι έπιτρεπτή μόνον προς κατάλυσιν ή μείωσιν αύτοϋ (2). 'Όθεν δέν δύναται νά 
ειπη ό έφαρμοστής τοϋ δικαίου: Άφοΰ ό νομοθέτης τιμωρεί πάσας τάςέκ προθέσεως 
σωματικάς βλάβας κατ’ άναλογίαν θά πρέπει νά τιμωρώνται καί αί έξ άμελείας τοι- 
αΰται, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι αύται, έξαιρέσει τής, δλως έλαφράς, δέν διαβαθμί
ζονται, άλλά συλλήβδην λαμβανόμεναι συνιστοϋν τήν έξ άμελείας (γενικήν) σωμα
τικήν βλάβην.

'Η τοιαύτη σκέψις καί άποδοχή της άγει καί εις τοΰτο τό άπαράδεκτον. "Αν 
δεχθώμεν δτι οίαδήποτεέξ άμελείας τελουμένη σωματική βλάβη, επομένως καί ή άσή-
μαντος, συνιστα πραξιν τιμωρητήν ύποχρεωτικώς θά πρέπει νά ύπαγάγωμεν ταύτην, 
ύπό τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 3 ί4  Π.Κ. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει εϊμεθα υποχρεωμένοι 
νά χαρακτηρίζωμεν καί τάς άσημάντους έξ άμελείας τελουμένας βλάβας ώς πλημμε
λήματα, διότι ή διάταξις τοϋ άρθρου 314 συνιστα πάντοτε πλημ/μα.’Εντεύθεν καί τό 
άνακόλουθον άποτέλεσμα τοϋ χαρακτηρισμού τών έκ δόλου άσημάντων σωματικών 
βλαβών ώς πταισμάτων καί τών έξ άμελείας τοιούτων ώς πλημμελημάτων.Άλλ’ 
είναι τοΰτο νοητόν; ’Ασφαλώς δχι. ’Ιδού λοιπόν αί σκέψεις μας, αίτινες μάς άγουν εις

1. Ή  τελευταία αυτή διάταξις προσετέθη διά τοϋ άρθρου 6, γ  τοϋ Α.Ν. 1632 τοϋ 1951, 
κυρωθέντος διά τοϋ Ν. 2057 τοϋ 1952.

2. "Ιδε σ/ετικώς περίτοϋθέματος Δ. Ντζιώρα «Μαθήματα Ποινικοϋ Δικαίου» 1957 σελ. 9.
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τό συμπέρασμα δτι ή ασήμαντος σωματική βλάβη έξ άμελείας είναι πράξις 
ανέγκλητος.

Θά ήδύνατό τις να υποστήριξή δτι τδ ζήτημα έχει θεωρητικήν μόνον άξίαν 
καί κατά συνέπειαν άποδοχή της μιας ή της άλλης άπόψεως είναι άνευ σημασίας,διά 
την ’Αστυνομίαν τουλάχιστον.

Νομίζω, δτι ύπέρ παν άλλο, τοιαϋτα ζητήματα έχουν μεγάλην διά τήν ’Αστυ
νομίαν πρακτικήν σημασίαν, ήτις καθημερινώς καλείται νά διευθετήση διαφοράς 
προερχομένας άπδ άσημάντους σωματικάς βλάβας έξ άμελείας.

Δεν πρόκειται ν’ άναφέρωμεν παραδείγματα. Παραπέμπομεν εις τά βιβλία 
τηλεφωνημάτων των ’Αστυνομικών Τμημάτων. Ούδείς άγνοεϊ δτι τά Τμήματα ειδο
ποιούνται υπό τοϋ Δ' τοιούτου νά έπιληφθώσιν περιπτώσεων, καθ’ άς άτομα όδηγη- 
θέντα εις τον Σταθμόν Α' Βοηθειών, ως μωλωπισθέντα έλαφρώς ή δεχθέντα άνευ 
σημασίας κτυπήματα ύπ’ αυτοκινήτου, μετέβησαν εις τάς οικίας των.

Οΐ έπιλαμβανόμενοι τών τοιούτων υποθέσεων βαθμοφόροι λαμβάνουν τήν ά
γουσαν, μέ τάς καταθέσεις ύπό μάλης, προς τάς οικίας τών ώς θυμάτων φερομένων, 
διά νά ενεργήσουν τά δέοντα. ’Αλλά πολλάκις εύρίσκονται προ κεκλεισμένων Ουρών 
κλπ. διά τον άπλούστατον λόγον, δτι ό προ 3ημέρου μωλωπισθείς ή δεχθείς έκτών 
όπισθεν κτύπημα ύπ’ αυτοκινήτου (Χ), άπουσιάζει εις τό γραφεϊόν του ή τό εργο
στάσιου εις τό όποιον εργάζεται κ.ο.κ. Συνεχίζουν τότε τήν πορείαν ή καλούν τον 
παθόντα εις τό Τμήμα κλπ. καί λαμβάνονται αί καταθέσεις.

Καί άγονται μετά ταϋτα έπί τη βάσει καί άντικειμενικών κριτηρίων (δεν έχουν 
προ αυτών μήτε έμφανεϊς, μήτε άφανείς κακώσεις—δεν δύναται νά λάβουν ιατροδι
καστικήν έκθεσιν λόγω της παρόδου τοϋ χρόνου) δτι είτε δεν διεπράχθη καν σωμα
τική βλάβη είτε ή πραχθεϊσα είναι ασήμαντος.

Καί δμως, ιδία δταν πρόκειται περί έξ επαγγέλματος οδηγού αυτοκινήτου, 
στηρίζουν κατ’ αύτοΰ κατηγορίαν διά παράβασιν τοϋ άρθρου 314 έν συνδυασμώ προς 
τό άρθρον 315 Π.Κ., διαβιβάζοντες τήν δικογραφίαν εις τήν εισαγγελίαν.

Έρωταται λοιπόν είναι τούτο σύμφωνον προς τον νόμον ή μήπως θά ηρκει 
ή καταχώρησις έγγραφης είς.τό Βιβλίον Συμβάντων ύπό περίληψιν λ.χ. «Μωλωπι
σμός—άσήμαντος—άτόμου ύπ’ αύτοκινήτου» ή «άσήμαντος σωματική βλάβη άτό- 
μου έξ άμελείας» ή άλλην τινά κλπ. ;

Νομίζομεν, ανεξαρτήτως τοΰ γεγονότος οτι δεν μας ευρίσκει σύμφω νον  
ή τοιαύτη τακτική της ’Αστυνομίας νά ένεργή εις παρόμοιας περιπτώσεις 
έγγραφον προανάκρισιν ή έστω προκαταρκτικήν εξέτασιν, άφοΰ εξ ού- 
δεμιάς δικονομικής Ιδία διατάξεως συνάγεται δτι έχει ταύτην ύποχρέω -
σιν (2), δτι είς πλείστας τών ώς άνω περιπτώσεων ένδείκνυται ή δευτέρα ένέργεια.

’Ακόμη δεν θά ήτο άσκοπος ή πρόκλησις είσαγγελικής γνωματεύσεως διά της 
ύποβολής ληφθεισών καταθέσεων καί λοιπών έγγράφων (λ.χ. ιατροδικαστικής έξε- 
τάσεως) π.χ. ύπό τοϋ Διοικητοΰ τοΰ Δ ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών μέ άνα- 

‘ φοράν έχουσαν τό κάτωθι περιεχόμενον:
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν ληφθείσας μαρτυρικάς καταθέσεις

κλπ...................................  άφορώσας μωλωπισμόν τοϋ ..................... λαμβόντα χώραν
κ.τ.τ. καί ν’ άναφέρωμεν δτι κατά τοϋ όδηγοΰ τοΰ αύτοκινήτου δεν έστηρίξαμεν 
κατηγορίαν, διότι πρόκειται περί άσημάντου σωματικής βλάβης έξ άμελείας, ήτις,

1. Δέν πρέπει νά θεωρείται ώς υπερβολή τό γεγονός οτι, ώς συνήγαγεν ό 
υποφαινόμενος έξ Ιδίας πείρας, τά κεντρικά ίδια τμήματα (Α,Γ,Δ) ασχολούνται καθημερινώς μέ 
παρά πολλάς τοιούτου είδους ύποθέσεις.

2. Ή  δεδομένη συχνότης τών τοιούτων άπασχολήσεων τών βαθμοφόρων της Άνστυνομίας 
επιβάλλει νομίζομεν τήν ειδικήν έπί τοΰ θέματος μελέτην είς τά ’Αστυνομικά Χρονικά παρά οίου- 
δήποτε δυναμένου νά έχη έν προκειμένω γνώμην καί ευτυχώς ή ’Αστυνομία διαθέτει ούκ ολίγους 
καί μάλιστα άρίστους νομικούς, δυναμένους νά πράξουν τοϋτο. Οΰτω θά πρωωθηθη ή επίλυσις 
ένός τόσον σπουδαίου ζητήματος.
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ώς συνάγεται έκ τοϋ συνδυασμόν των άρθρων 308 καί 314 Π.Κ. συνιστά πράξιν 
ανέγκλητου.

'Ο  Διοικητής 
(υπογραφή)

Περιττόν έξ άλλου νά τονίσωμεν, δτι ό χαρακτηρισμός της πράξεως ώς τοι- 
αύτης, ανάγεται εις τό νόμω βάσιμον καί ούχί τό κατ’ ουσίαν βάσιμον αυτής καί 
ότι επομένως δεν έξέρχεται των ορίων της άρμοδιότητος των άνακριτικών υπαλλή
λων, ώς είναι καί οί βαθμοφόροι της ’Αστυνομίας Πόλεων.

Συντρέχον πταίσμα . Τό γεγονός δτι ό παθών είχε πταίσει θά ληφθή ύπ’ δψιν 
έν τη έπιμετρήσει της ποινής καί δεν δύναται νά άρη τήν ευθύνην τοϋ δράστου, έκτος 
εάν τοϋτο χαρακρηρισθή ώς τό άποκλειστικόν τοϋ άποτελέσματος αίτιον, μολονότι 
έν τή αλληλουχία των γεγονότων έμφανίζεται ώς συντρέχον. Ώ ς  λ.χ. δταν έν ώρα 
κινήσεως αύτοκινήτου άναρριχάται έπ’ αύτοϋ παΐς έξησκημένος εις τοιούτου είδους 
πράξεις, πίπτει δέ άκολούθως μέ αποτέλεσμα τον τραυματισμόν του. 'Τφίσταται 
δμως αιτιώδης σύνδεσμος δταν ή άναρρίχησις λαμβάνη χώραν προ τής έκκινήσεως 
•η κατά τήν έκκίνησιν, διότι έν τή περιπτώσει ταύτη δέον νά γίνη έλεγχος ύπό τοϋ 
-όδηγοΰ καί άκολούθως νά τεθή εις κίνησιν τό δχημα. (1)

’Ιδού τώρα π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ά  τινα (έκ τής νομολογίας μας ειλημμένα) 
-ποινικής διώξεως έπί σωματική βλάβη έξ άμελείας προελθούσης άπό άποκλειστικόν 
•η καί συντρέχον πταίσμα.

1. ’Ιατρός προκαλεΐ έπιλόχιον, ένεκα παραλείψεως των ένδεδειγμένων άπο- 
λυμαντικών μέσων.

2. Καταστηματάρχης άφήνει εις τό πεζοδρόμιον τοϋ έπί τής όδοΰ Πανεπιστη
μίου καταστήματος του ώρισμένα σίδηρα, προκαλέσαντα τήν πτώσιν καί τον τραυ
ματισμόν διαβάτου.

3. 'Οδηγός, θέσας εις κίνησιν τό αύτοκίνητόν του, έπάτησε τήν κάτωθι αύτοϋ 
-παιδίσκην. ’Έπρεπε νά έλέγξη προηγουμένως αν ή οδός ήτο έλευθέρα έμποδίων.

4. 'Ο  εΐσπράκτωρ λεωφορείου δεν κλείει τήν θύραν τούτου μέ άποτέλεσμα 
-τήν πτώσιν έπιβάτου.

5. ’Αφήνει τις τον κύνα του άνεπιτήρητον καί δάκνει άτομόν τι.
6. ’Αφήνει τις ακάλυπτον τήν παρ’ αύτοϋ άνορυχθεΐσαν τάφρον μέ άποτέ- 

λεσμα νά πέση τις έντός αύτής, έστω καί μεθυσμένος.
7. Τραυματίζει τις δι’ αύτοκινήτου πεζόν.
I I I . Ποινική δίω ξις. Αί εκ προθέσεως σωματικαί βλάβαι, έκτος των ά- 

πλών, διώκονται αύτεπαγγέλτω ς . ’Επίσης ή σωματική βλ.άβη άνηλίκου καί ή 
συμπλοκή. Άντιθέτως ή έξ άμελείας σωματική βλάβη διώκεται κατ’ έγκλησιν.

1. 'I I  Γαλλική νομολογία (Έφετεΐον P au l9 5 0 ) έδέχθη ΰπαρξιν συντρέχοντος πταίσματος 
-εις τήν έξης περίπτωσιν. Ή  οδηγός αυτοκινήτου, λόγω αποτόμου σβέσεως των φώτων τούτου, κα- 
τηλθεν αμέσως έξ αύτοϋ καί άνευ χρονοτριβής έκάλεσε καί έτυχεν βοήθειας παρά συναλέλφου της. 
Ούτος έν αρχή,διά των φωνών του,έπεσήμαινε τον κίνδυνονκαί άκολούθως μετά τής όδηγοϋ προσε- 
πάθησε νά ώθήση τό αύτοκίνητόν της εις τό άκρον δεξιόν τής όδοΰ.(Τήν στιγμήν έκείνην ό παθών, 
δστις ήκολούθη μέ ποδήλατον τήν ιδίαν οδόν πρός τήν αυτήν κατεύθυνσιν, προσέκρουσεν έπί τοϋ άρι- 
στεροΰ οπισθίου πτεροΰ τοϋ σταθμεύοντος αυτοκινήτου καί έτραυματίσθη. Τό συμβάν δέν έχα- 
ρακτηρίσθη ώς τυχαϊον. Διότι ή οδηγός εδει νά έπιδιώξη τήν διασφάλισιν πάντων των έχόντων 
δικαίωμα χρήσεως τής όδοΰ πριν ή έπιδιώξη τήν άπελευθέρωσίν της. ’Αλλά τό πταϊσμά της δέν 
ρακτηρίσθη ώς άποκλειστικόν, διότι καί τό θΰμα καταβάλλον τήν προσοχήν καί επιμέλειαν τοϋ 
μέσου κανονικοϋ άνθρώπου θά ήδύνατο ν’ άντηληφθή τήν ΰπαρξιν τοϋ έμποδίου διά των ιδίων 
αύτοϋ φώτων (’Ίδε ταύτην είς Ποινικά Χρονικά Τόμος Α' σελ. 434).

Καθ’ ή μας ή άμέλεια τής δράστου ήδύνατο ένδεχομένως ν’ άναζητηθή καί είς ένέργειαν 
(παράλειψιν έν προκειμένω) προηγηθεΐσαν εκείνης έκ τής όποιας έπήλθε τό έγκληματικόν άποτε- 

λ,εσμα. Είς τό γεγονός δηλ. δτι αΰτη δέν ήλεγξεν έκ των προτέρων έάν ό φωτισμός τοϋ αυτοκινήτου 
της παρεΐχεν άσφάλειαν ή ήτο έπισφαλής.
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Κατ’ έξαίρεσιν δμως καί κατά την ρητήν διατύπωσιν τοϋ νόμου (άρθρον 315 Π.Κ.) 
καί ή τοιαύτη διώκεται αύτεπαγγέλτως, «όταν ό υπαίτιος, ώς έκ της υπηρε
σίας του ή τοϋ επαγγέλματος του , ήτο ύπόχρεω ς εις ιδιαιτέραν προσο
χή ν ή έπιμέλειαν».

Άλλα ποια ή έννοια της διατάξεως ταύτης; 'Η  άπάντησις δεν είναι εύκολος, ώς 
έκ πρώτης οψεως φαίνεται. Είναι έν τούτοις επιβεβλημένη, ώς έκ τοϋ γεγονότος δτι 
τό θέμα παρουσιάζει μέγα αστυνομικόν ενδιαφέρον . Διότι οί άστυνομικοί καί 
δή οί άσκοΰντες άνακριτικά καθήκοντα, καλούνται να έφαρμόσουν την προκειμένην 
διάταξιν έν τή πράξει. Τοϋτο συμβαίνει προκειμένων περιπτώσεων διώξεως οδηγών 
αυτοκινήτων, οίτινες τραυματίζουν έξ άμελείας των διάφορα άτομα.

Γεννάται λοιπόν τό έρώτημα" οί οδηγοί των διαφόρων οχημάτων (έτι δέ καί 
ποδηλάτου) καί ιδία αυτοκινήτων είναι υπόχρεοι, ώς έκ της φύσεως τοϋ έπαγγέλ- 
ματός των εις ιδιαιτέραν έπιμέλειαν ή προσοχήν, οπότε καί θά πρέπει νά διώκωνται 
έξ έπαγγέλματος ή μήπως συμβαίνει τό άντίθετον μέ άποτέλεσμα την έξάρτησιν τής 
διώξεώς των άπό τήν θέλησιν τοϋ παθόντος καί μόνον έξ αύτής;

Εις τήν ’Αστυνομίαν, καθ’ ά τουλάχιστον γνωρίζομεν, κρατεί ή άντίληψις, δτι 
οί όδηγοΰντες ιδιωτικόν αύτοκίνητον, δυνάμει έρασιτεχνικής άδειας ίκανότητος όδη- 
γοΰ, πρέπει νά διώκωνται κατ’ έγκλησιν. Άντιθέτως οί κάτοχοι έπαγγελματικής 
άδειας πρέπει νά διώκωνται αύτεπαγγέλτως, έστω καί αν όδηγοΰν αύτοκίνητον ιδιω
τικής χρήσεως.

Ή  τοιαύτη δμως τακτική γίνεται νομίζομεν προς έξοικονόμησιν των πραγ
μάτων καί μόνον χάριν αύτής. Διότι τοιοϋτον τι δεν συνάγεται τούλάχιστον έκ τής 
υπό έξέτασιν διατάξεως. Είμαι, ώς έκ τοϋ έπαγγέλματος μου, ύπόχρεως εις ιδιαι
τέραν προσοχήν καί έπιμέλειαν δεν σημαίνει δτι πρέπει καί νά είμαι κάτοχος έπαγ
γελματικής άδειας ίκανότητος όδηγοΰ καί άντιστρόφως.

Εις τό συμπέρασμα τοϋτο τείνει καί ή νομολογία μας. Δέχεται δηλ., δτι -ή διά
κρισης εις έπαγγελματίας καί μή οδηγούς δεν εύρίσκει έρεισμα εις τον νόμον καί 
κατά συνέπειαν τυχόν παραδοχή της οδηγεί εις άνεπιεική συμπεράσματα.

Είδικώτερον έπί τοϋ θέματος έγένοντο δεκτά τά κάτωθι ύπό των δικαστη
ρίων μας :

1) 'Ως έπάγγελμα νοείται πάσα έν τή κοινωνία δράσις τοϋ άτόμου προς βιο
ποριστικόν σκοπόν ή πάσα ένασχόλησις αύτοϋ συνεχής εις τινα έργασίαν μ ή ά π  α ι- 
τ ο υ μ έ ν ο υ ,  δ π ω ς  α υ τ ή  σ υ ν τ ε λ ε ΐ τ α ι  ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς  έ π ι  
β ι ο π ο ρ ι σ μ ο ί  (Α.Π. 28/1952 Ποινικά Χρονικά Β' σελ. 125).

2) Ώ ς  άσκησις έπαγγέλματος, κατά τήν έννοιαν τοϋ άρθρου 315 § Π.Κ., δέον 
νά θεωρηθή πάσα συνεχής ή περιοδική άπασχόλησις, έξ ής κτάται τις ηύξημένην (έν 
σχέσει μέ άλλον) έμπειρίαν περί τήν άσκησιν έργασίας τίνος ή τέχνης ή έπιτηδεύ- 
ματος, ιδίως δέ έκείνων των οποίων ή άσκησις είναι καθ’ έαυτήν έπικίνδυνος. Α πο

] τ α ι  π.χ. ή ό δ ή- 
ρυ  ή ά λ λ ο υ  ο ί ο υ δ ή -

θτην έννοιαν ταύτην ώ ς  έ π ά γ γ ε λ μ α  δ έ ο ν ν ά  
γ η σ ι ς  ΐ δ ί · ου  ι δ ι ο κ τ ή τ ο υ  α ύ τ ο κ ι ν ή  
π ο τ έ  ο χ ή μ α τ ο ς  π α ρ ά  μ ή  έ π α γ γ ε  λ μ α τ ι ο ύ  ό δ η γ ο ϋ  (ύπ’ 
άριθ. 5/1955 διάταξις Άντεισαγγελέως Έφετών ’Αθηνών Λάσκαρη, ΙΙοιν. Χρο
νικά Ε ' σελ. 251).

3) Είναι ύπόχρεως εις ιδιαιτέραν προσοχήν καί έπιμέλειαν ό οδηγός αύτο- 
κινήτου κούρσας τοϋ Δ. Σ. ξένης πρεσβείας, ώς έκ τής φύσεως τής τοιαύτης ύπη- 
ρεσίας του καί έπομένως ή μή ύποβολή έγκλήσεως ύπό τοϋ παθόντος ή τοϋ νομίμου 
άντιπροσώπου του δέν καθιστά άναιρετέαν τήν άπόφασιν, ήτις έξεδόθη άνευ υπο
βολής τής τοιαύτης έγκλήσεως (Α.Π. 20/1958 Ποινικά Χρονικά Η ' σελ. 224).

’Εκ τούτων συνάγεται δτι ή διάκρισις είς οδηγούς κατέχοντας έρασιτεχνικήν 
άδειαν ίκανότητος τοϋ όδηγειν ή μή δέν άποτελεΐ καί κριτήριον αύτεπαγγέλτου διώ
ξεως αύτών ή μή.
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Μοναδικήν έξαίρεσιν, δλως περιέργως, επί της ώς άνω άρχής, άποτελεϊ ή ύπ’ 
άριθ. 451/56 άπόφασις του Διαρκούς Στρατοδικείου ’Αθηνών (Ποινικά Χρονικά 
Σ Τ ' σελ. 320). Κ α τ ’ α ύ τ ή ν  έ δ ε ι  ν ά  δ ι ω χ θ ή  κ α τ ’ έ γ κ λ η σ ι ν  ό 
ο δ η γ ό ς  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  ι δ ι ω τ ι κ ή ς  χ ρ ή σ ε ω ς  κ α ί  κ ά τ ο χ ο ς  
ε ρ α σ ι τ ε χ ν ι κ ο ύ  δ ι π λ ώ μ α τ ο ς ,  δ σ τ ι ς  δ μ ω ς  δ ε ν  ή τ  ο έ π α γ -  
γ ε λ μ α τ ί α ς  ο δ η γ ό ς .

Ά λλ’ ή τοιαύτη άπόφασις νομίζομεν, δτι δέν είναι ή ένδεδειγμένη καί διά τον 
λόγον δτι ή αιτιολογία της, ώς έξ αύτοϋ τούτου του περιεχομένου της, ούδένα δύναται 
νά πείση, δτι έιναι σύμφωνος προς τήν έννοιαν τοϋ. νόμου.

Σημειωτέου, δτι ή επί της ώς άνω άποφάσεως μη γενομένη δεκτή πρότασις 
τοϋ Βασιλικού ’Επιτρόπου έδέχθη δτι καί ό έρασιτέχνης οδηγός δέον νά διώκεται, 
αύτεπαγγέλτως διότι καί ούτος « ά ν α λ α μ β ά ν ε ι  δ ι ά  τ ή ς  ό δ η γ ή σ ε ω ς  
α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  ε ύ θ ύ ν η ν ά π α ι τ ο ϋ σ α ν  ί δ ι ά ζ ο υ -  
σ α ν  ε μ π ε ι ρ ί α  ν».

Τέλος καί τήν κριτικήν τοϋ 'Υφηγητοϋ κ. Ζαγκαρόλα άντιμετωπίζει ή έν λόγω 
άπόφασις. Διότι «πάσα συνεχής ένασχόλησις εις τινα έργασίαν έστω καί μή γενο
μένη επί βιοπορισμό» περιλαμβάνεται έν τή έννοια τοϋ έπαγγέλματος καί συνεπώς δέν 
άπαιτεΐται έγκλησις έν περιπτώσει προκλήσεως σωματικής βλάβης».

Συντασσόμεθα μέ τήν τελευταίαν ταύτην άποψιν καθ’ ήν καί οί κάτοχοι έρα- 
σιτεχνικής άδειας ΐκανότητος όδηγοΰ δέον νά διώκωνται αύτεπαγγέλτως, πολλώ 
μάλλον αν ληφθή ύπ’ δψιν δτι πρόκειται περί ένός έγκλήματος έν εύρυτάτη κλίμακι 
τελουμένου καί κατά τοϋ κοινωνικού συνόλου στρεφομένου καί δέν πρέπει οδτω νά 
ύποχωρή τό δημόσιον συμφέρον προ τοϋ ιδιωτικού συμφέροντος τοϋ παθόντος.

Εις τό ύφ’ ήμών γραφέν βοήθημα τών άρχιφυλάκων (Χ) γράφομεν τά εξής 
σχετικά, άτινα νομίζομεν δτι πρέπει νά μεταφερθώσιν καί ένταΰθα άνευ ετέρων ει
δικών κρίσεων καί σχολίων καί δή έπειδή ό σκοπός τού πονήματος τούτου έχει πε- 
ριωρισμένον χαρακτήρα:

«Τότε θά διωχθή ό δράστης αύτεπαγγέλτως, δταν διαπιστωθή δτι λόγω τού 
έπαγγέλματος του έχει άποκτήσει ίδιάζουσαν πείραν διά τήν ένάσκησίν του. 'Η  κε- 
κτημένη έμπειρία υπαγορεύει τήν αύτεπάγγελτον δίωξιν καί ούχί ό βιοπορισμός. 
Τούτων, ούτως έχόντων, θά διωχθή αύτεπαγγέλτως ού μόνον ό έξ έπαγγέλματος 
οδηγός αύτοκινήτου, άλλά καί ό κάτοχος έρασιτεχνικής άδειας ΐκανότητος όδηγοΰ. 
’Επίσης καί ό έρασιτέχνης κυνηγός. ’Ό χ ι δμως καί ό έργάτης χωματουργικών έργων 
διανοιγομένης οδού, αν ύποτεθή δτι έπί τού προκειμένου δέν άπαιτοΰνται είδικαί 
γνώσεις περί τήν έκτέλεσιν τοιούτων έργασιών, άφοϋ έν άνάγκη κάθε άνθρωπος (ή 
τουλάχιστον μεγάλος άριθμός) δύναται νά μετέλθη παρόμοιον έπάγγελμα.

'Υποστηρίζεται παρά τινων δτι ό έρασιτέχνης οδηγός δέον νά διώκηται κατ’ 
έγκλησιν. ’Αλλά τούτο δέν είναι ορθόν. Διότι ό νομοθέτης δέν έχει κανένα λόγον νά 
διάκειται, τρόπον τινά, έχθρικώς, έναντίον τών έξ έπαγγέλματος οδηγών. 'Η  άσκησις 
ένός έπαγγέλματος, άλλως ή έργασία, δέν είναι λόγος δικαιολογούν αύστηροτέραν 
μεταχείρισιν. ’Απεναντίας, αν τοιαύτη θά προσήκε λύσις, τότε οΐ μή έργαζόμενοι, θά 
έπρεπε νά άντιμετωπίζωνται κατά τρόπον αυστηρόν. «Άεργίη όνειδος».

Ό  νομοθέτης άγεται εις τό συμπέρασμα, δτι πάς τις λόγω τής υπηρεσίας ή 
τού έπαγγέλματος του είναι, κατά τεκμήριου, κάτοχος περισσοτέρων γνώσεων περί 
τήν έκτέλεσιν άύτών, άπό τρίτους μή ειδικούς καί έπομένως ή ευθύνη του μεγα- 
λυτέρα.

Κατά συνέπειαν πρόκλησις σωματικών βλαβών ύπό τούτων, κατά τήν ένά- 
σκησιν κλπ. τού έπαγγέλματος των, δέον ν’ άντιμετωπίζωνται κατ’ αύστηρότερον 
τρόπον, τής τοιαύτης άμελείας λογιζομένης βαρυτέρας.

Ή  κεκτημένη λοιπόν έμπειρία καί ούχί ή άσκησις καθ’ έαυτήν τοϋ έπαγγέλ-
1. Δ..Ντζιώρα op. cit, σελ. 149.
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ματος (βιοπορισμός) υπαγορεύει την αύτεπάγγελτον δίωξιν. Τοιαύτην δμως εμπει
ρίαν κτώνται ού μόνον οΐ έξ έπαγγέλματος άλλα καί οΐ έρασιτέχναι οδηγοί, διά της 
όδηγήσεως.

Διά τον λόγον λοιπόν αυτόν, οί άνακριτικοί υπάλληλοι θά πρέπει νά στηρίζουν 
αύτεπαγγέλτως κατηγορίαν καί κατά των έρασιτεχνών οδηγών αυτοκινήτων».

Ταϋτα γράφομεν έκεΐ.Ένταϋθα απλώς προσθέτομεν καί τοϋτο. Μόνον όταν ή 
σωματική βλάβη προκαλήται άπό πράξιν εντελώς άσχετον προς την ένάσκησιν του 
έπαγγέλματος των, ύπό τών οδηγών καί χωρίς νά γίνεται διάκρισις αύτών εις έρα- 
σιτέχνας καί μή, οί εΐρημένοι θά διώκωνται κατ’ έγκλησιν. 'Ως λ.χ. όταν ό οδηγός 
τραυματίζη τρίτον, καθ’ ήν καθαρίζει τον ΰελοπίνακα τοϋ αύτοκινήτου του.

Έ κ  τής πράξεοος άναφέρομεν την έξης περίπτωσιν κατ’ έγκλησιν διώξεως. 
Ό  οδηγός ταξί κατήλθε τούτου καί όταν έπεχείρησε νά διέλθη έμπροσθεν αύτοΰ διά 
ν’ άνοιξη την θύραν, προς κάθοδον τών έπιβατών, έδέχθη ό ίδιος κτύπημα άπό τό 
τεθέν εις κίνησιν αύτοκίνητόν του, τό «γκάζ» του οποίου έπάτησε μία τών έπιβατών. 
Αΰτη έ'δει νά διωχθή κατ’ έγκλησιν, άσφαλώς, παρ’ ό,τι έπροξένησε σωματικήν βλά
βην δι’ αύτοκινήτου. (1)

Δ. ΝΤΖΙΩ ΡΑΣ

1. Ή  πράξις έλαβε χώραν προ μηνών εις την περιφέρειαν τοϋ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος. 
Δέν γνωρίζομεν όμως εάν ήχθη μέχρι τοϋ δικαστηρίων καί ποια ή περαιτέρω έξέλιξις της ύποθέ- 
σεως.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ι Σ
Τό Ύπουργεΐον ’Εσωτερικών ήτήσατο γνωμοδότησιν τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ 

Κράτους επί ερωτήματος έχοντος έν περιλήψει οΰτω:
«’Εάν τά άγαμα θήλεα τέκνα τών άστυνομικών υπαλλήλων συμπληροΰντα τόν 18ον 

έτος της ηλικίας των, άφ’ ής παύουσι νά υπάγονται εις τάς παροχάς άσθενείας τοϋ Ι.Κ.Α. 
δικαιούνται νοσοκομειακής περιθάλψεως εις βάρος τού Δημοσίου».

Τό Νομικόν Συμβούλων τού Κράτους διά τής ύπ’ άριθ. 544 /20 άπό 18-3-58 γνωμο- 
δοτήσεώς του άπήντησεν ώς κάτωθι:

Τό κατ’ έπίτρεψιν τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Ν. 2795/1953 έκδοθέν Β.Δ. τής 3/21-8-57 
(περί νοσοκομειακής περιθάλψεως τών μελών τών οικογενειών τών στρατιωτικών τών 
’Ενόπλων δυνάμεων έν γένει, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τοϋ Λιμενικού Σώματος καί τής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) ώρισεν διά τοϋ άρθρου 1 αύτοΰ, δτιτά δικαιούμενα νοσοκομεια
κής περιθάλψεως μέλη τής οικογένειας τών εΐρημένων υπαλλήλων είναι ή σύζυγος, αί 
άγαμαι θυγατέρες καί τά άρρενα άνήλικα τέκνα μέχρι ήλικίας 16 ετών καί ότι δέν δικαιούν
ται ταύτης τά μέλη τής οικογένειας τά δικαιούμενα περιθάλψεως εις βάρος τού Ι.Κ.Α. ή 
ετέρου ’Ασφαλιστικού Ταμείου ή ’Οργανισμού.

Συμφώνως προς τό άρθρον 29 παραγρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 2698/1953 έν συνδυασμώ πρός 
τό άρθρον 33 παραγρ. ΙΒ τοϋ Α.Ν. 1846/1951, τά άγαμα τέκνα τών άστυν. ύπαλλ.ήλων 
τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων δικαιούνται τών παροχών άσθενείας τού 'Ιδρύματος 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων μέχρι συμπληρώσεως τού 18ου έτους τής ήλικίας των.

Συνεπώς τά άγαμα θήλεα τέκνα τών άστυν. υπαλλήλων τού Σώματος Άστυν. Πό
λεων συμπληροΰντα τό 18ον έτος τής ήλικίας των, άφ’ ής παύουσι νά δικαιώνται τών πα
ροχών άσθενείας τού Ι.Κ.Α., δικαιούνται εφεξής νοσοκομειακής περιθάλψεως εις βάρος 
τού Δημοσίου. ’Ήτοι κατά την έννοιαν τής διατάξεως τού άρθρου 1 παρ. 2 τού ρηθέντος δια
τάγματος νοσοκομειακή περίθαλψις τού Δημοσίου δέν παρέχεται είς τά μέλη τής οικο
γένειας τών στρατιωτικών κλπ. ένόσω υπάγονται ταΰτα είς τάς παροχάς άσθενείας τού 
Ι.Κ.Α. ή ετέρου ’Ασφαλιστικού Ταμείου ή ’Οργανισμού συνεπώς καί εις τά άγαμα θήλεα 
τέκνα τούτων μέχρι τής συμπληρώσεως τού 18ου έτους τής ήλικίας των.

"Οπως τά κατά τήν δημοσίευσιν τού Νόμου ένήλικα άγαμα θήλεα τέκνα τών έν λόγοι 
υπαλλήλων δικαιούνται νοσοκομειακής περιθάλψεως είς βάρος τού Δημοσίου, οΰτω καί τά 
συμπληροΰντα τό 18ον έτος τής ήλικίας των δικαιούνται ταύτης.

Ό  Νομικός Σύμβουλος
ΕΜΜ. ΣΑΜ ΑΛΕΑΣ



Νίνα Γεωργίου
...Μέσα στή μυρωμένη άγκαλιά τοΰ Μάη, πλάι στά λουλούδια και στα πουλιά, 

κάτω άπό τον άσημοκέντητο ούρανο πού τόσο άγάπησε, λύγισε κι’ έπεσε για πάντα, 
κτυπημένη ύπουλα άπ’ το Χάρο, ή Νίνα Γεωργίου.

Σύντομη ήταν ή ζωή της καί σκληρή... «Το φάσμα τής δυστυχίας» πού με 
τόσο σπαραγμό τραγούδησε στά έργα της, τήν κυνήγησε σ’ ολόκληρη τη ζωή ίσαμε 
τήν τελευταία πνοή της, ίσαμε προχτές πού σήκωσε τά μάτια για ύστερη φορά προς 
τά επάνω καί παράδωσε το είναι της στο φως τ’ άληθινό...

’Έφυγε... Μά άφησε πίσω της τη σπασμένη λύρα της... αυτήν πού στάθηκε 
πιστός σύντροφός^της στις μάκρυνες περιπλανήσεις της... ’Άφησε τήν καρδιά της

μέσα στά έργα της, πού μέσα τους είχε κλεί
σει βλους τούς πόθους της γιά. μιά γαλάζια 
πολιτεία... τήν πολιτεία των άστρων καί της 
άνεμώνας, τού δειλινού καί των πουλιών, της 
πεταλούδας καί τής έκστασης.
Ν ’Έγραφε... έγραφε σ’ολη της τήν ζωή... 
Κι’ ήταν οί γραμμές της πλημμυρισμένες άν- 
θρωπιά, κι’ ευγένεια, καί ρωμαντικές νότες...

Σ ’ ένα λουλουδιασμένο πεντάγραμμο 
συνέθετε... Καί μίλαγε απλά γιά τή ζωή καί 
τη δυστυχία της... Καί σε συνέπαιρνε, καί σε 
κατακτούσε, καί σέ γέμιζε συγκίνηση καί ευ
τυχισμένα παράπονα.

Μιά τραγουδίστρια τού άνθρωπίνου μό
χθου ήταν... Κι’ δλα της τά έργα ήταν αφιε
ρωμένα στον πανάγιο ίδρωτα τής βιοπάλης, 
πού τον έξάγνιζε ή φαντασία της καί τον γιό- 

f  NINA ΓΕΩΡΓΙΟΥ μιζε μαγιάτικα ροδοπέταλλα ή καρδιά της...
’Ετούτο τό περιοδικό πού τόσες φορές 

τήν φιλοξένησε στις στήλες του, ετούτο τό περιοδικό πού είχε τή χαρά νά τήν έχη 
συνεργάτιδά του, θρηνεί εΐλικρινά τον πρόωρο χαμό της... μαυροντύνεται καί στέλνει 
τήν σκέψη του εκεί κάτω... στην μακρυνή πολιτεία των νεκρών δπου ή Νίνα Γεωρ
γίου κοιμάται τον αιώνιο ύπνο της...

Θρηνεί γ ι’ αυτήν πού άπλωσε τις φτερούγες της μέσα στις στήλες του κι’ 
έδωσε στούς αναγνώστες του άληθινά άριστουργήματα...

Κι’ αυτήν τήν θλιμμένη στιγμή στρέφει πονεμένη τή σκέψη του στήν μαννού- 
λα της, πού παντέρημη καί τσακισμένη άπό τον πόνο, άναζητα τό παιδί της...

’Ετούτο τό περιοδικό συμμετέχει στής μητέρας της τον σπαραγμό καί τής 
εύχεται τήν έξ ύψους παρηγοριά...

'Ο  Θεός ας άναπαύση τήν ψυχούλα της σέ σκηνές δικαίων.
Αΐωνία θά μείνη ή μνήμη της...

Σ. Π Η ΛΟ Σ



TO ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΖΑΓΚΕΝΑΟΥ
Ύπδ ’ λστυν. Β' κ. ΑΛΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ 

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

Κείνη την ώρα φάνηκε ή πελώρια σιλουέττα τοϋ ποδοσφαιριστοΰ στην άκρη 
τής βεράντας.

«’Ά !.. ’Ά !.. Δεν τον ξεχνάς βλέπω τό... θαυμαστή σου... άγάπη μου», είπε; 
τραυλίζοντας, κι’ άποτεινόμενος στον Νίκ:

«Τί γυρεύεις έσύ έδώ;».
<(’Ηρθα για ψάρεμα, μένω άπέναντι κι’ ήθελα νά δώ ποιους έ'χω γείτονες.., 

» καληνύχτα καί μέ συγχωρής».
«Κάτσε λίγο...» τοϋ είπε καί τον έ'πιασε άπό το μπράτσο «άνήκεις καί σϋ λοιπόν 

» στους θαυμαστάς της γοητευτικής γυναίκας μου;».
«Μήν τον παρεξηγής» έπενέβη ή ’Άννα «δπως βλέπης είναι τύφλα, δεν ξέρει, 

» τί λέει...».
Ό  Νίκ έπεχείρησε πάλι νά φύγη άλλα ό Τζάκ τον άρπαξε ξαφνικά μέ τις  

χερούκλες του άπό τό λαιμό, τόσο δυνατά, πού αν δεν κατώρθωνε μέ μιά άπότομη 
κίνησι νά ξεφύγη, θά τον έπνιγε. 'Ο  Τζάκ δμως δέν άστειευόταν, «πηδώντας» τώρα 
γύρω στο Νίκ, σαν τό μποξέρ στο ρίγκ ή τον τερματοφύλακα πού περιμένει τό σούτ, 
φώναζε «έδώ ό μεγάλος παίκτης τοϋ Ντητρόϊτ Τζάκ Πίτ... έκδικεΐται» καί προσπα
θούσε νά τον άρπάξη πάλι.

'Η  θέσις τοϋ Νίκ ήταν κρίσιμη. Ούτε νά ξεφύγη μποροϋσε, οΰτε καί νά τά. 
βάλη μέ κείνο τό... θηρίο. Τον άφησε νά πλησιάση καί ξαφνικά τοϋ έδωσε μιά κλω- 
σιά στο κεφάλι, τόσο δυνατή, πού σωριάστηκε κάτω άναίσθητος. Ά πό  τον άριστερό 
κρόταφο έτρεχε αίμα.

Τον μετέφεραν μέσα στο σπίτι, έπλυναν τό τραϋμα καί μετά τον ξάπλωσαν 
άνάσκελα πάνω στο κρεβάτι. 'Η  Ά ννα τον σκέπασε μέ μιά κουβέρτα.

«Αναπνέει βαρειά μέ τό στόμα».
«Λές νά πάθη τίποτε;» ρώτησε ό Νίκ ανήσυχα.
«Μη φοβάσαι·Νίκ, τό πρωί θάναι περδίκι, κατά τις δέκα θά ξυπνήση καί θά 

ριχτή πάλι στο πιοτό.
"Εκλεισαν την πόρτα τής κρεβατοκάμαρας καί πήγαν στο σαλόνι.
«’Άννα», είπε ό Νίκ καθώς έρριχνε ξύλα στο τζάκι, «δέν ξέρεις πόσο λυπάμαι 

» γ ι’ αυτό πού έγινε».
«Δέν άξίζει τον κόπο Νίκ... τον είδες. Τρεις βδομάδες είμαστε παντρεμμένοι 

» καί μιά μέρα δέν τον είδα ξεμέθυστο, άρχίζω νά τον μισώ πίστεψέ με Νίκ» είπε 
κλαίγοντας.

Κάθησαν στον καναπέ άπέναντι στο τζάκι «άκόμη δέν μπορώ νά τό πιστέψω 
» Νίκ», είπε ή Ά ννα  καθώς έβαζε ουίσκι στά ποτήρια «δτι θά συναντιώμαστε πάλι 
» έδώ σ’ αύτή την έρημο».

’Εκείνος πέρασε τό χέρι του γύρω στο λαιμό της, εκείνη έγυρε τό κεφάλι και... 
τά δύο στόματα έσμιξαν...



5894 Ά λεξ. Κροκίδη

'Ο  θόρυβος της μηχανής ένός αυτοκινήτου τούς διέκοψε. Ό  Νίκ πετάχτηκε 
πάνω...

«Έπισκέπται;» ρώτησε άνήσυχα, ή ’Άννα δεν άπήντησε.
Βγήκε στη βεράντα, κύτταξε δεξιά-άριτερά... τίποτε. Μόνον τό θρόισμα του 

δάσους καί το λάλημα μιας κουκουβάγιας άκουγόταν.
«Τί συμβαίνει Νίκ;» ρώτησε ή Ά ννα βγαίνοντας στη πόρτα.
«Πήγαινε μέσα καί κλείσε την πόρτα» τής είπε επιτακτικά καί κατέβηκε τά 

σκαλιά.
Στάθηκε λίγο να κατατοπισθή καί μετά προχώρησε σιγά-σιγά προς το έσω- 

τερικο τοϋ δάσους. 'Η  ομίχλη είχεν άρχίσει να πέφτη. Σέ μιά στιγμή πού το φεγγάρι 
πρόβαλε ανάμεσα στα σύννεφα, μιά σκιά φάνηκε στο μονοπάτι... φώναξε... καμμιά 
άπάντησι... Το φεγγάρι κρύφτηκε πάλι πίσω άπό τά σύννεφα. Δίστασε γιά μιά'στιγ
μή... μετά προχώρησε... Πάλι στάθηκε, σκέφτηκε ότι δεν είχε φανάρι μαζί του, 
ότι ήταν άοπλος, κι’ είχε άπομακρυνθή άρκετά... έκαμε νά γυρίση, οπότε δύο χέρια 
τον άρπαξαν ξαφνικά άπό πίσω, εκείνος προσπάθησε ν’ άμυνθή κτυπώντας μέ τά 
χέρια του τον άγνωστο, άλλά ένα δυνατό κτύπημα στο κεφάλι τον έρριξε κάτω.

"Οταν συνήλθε είδε τά φώτα ενός αυτοκινήτου νά χάνωνται πέρα μακρυά προς 
τό άλλο μέρος τοϋ δάσους.

'Η  Ά ννα  περίμενε στή βεράντα:
«Τον γνώρισες τουλάχιστο;» ρώτησε καθώς τοϋ καθάριζε τά αίματα άπό τό 

κεφάλι.
«Δεν μπόρεσα...» άπήντησε ό Νίκ κι’ επειδή ή Ά ννα  χαμογέλασε τήν ρώτησε:
«Τον ξέρεις;».
«Νομίζω... αυτός θάναι ένας θαυμαστής μου, είπε γελώντας νευρικά, αύτό τό 

» τέρας, καί χθες τό βράδυ έδώ ήταν, κάθε βράδυ μέ παρακολουθεί άπό τό δάσος».
«Ποιος» ρώτησε ανυπόμονα ό Νίκ.
«Τον λένε Μαρτίνι... Μπροΰνο Μαρτίνι, είναι βοηθός τοϋ Σερίφη τής περιο- 

» χής. Ά πό  τήν πρώτη μέρα πουρθαμε παρουσιάστηκε. Μάς έκαμε έλεγχο... ό Τζάκ 
)> μεθυσμένος όπως πάντα δέ μίλησε. Τήν άλλη μέρα ήλθε πάλι. "Ηθελε νά μέ πάρη 
» μέ τ ’ αυτοκίνητό του νά μου δείξη τά μέρη... έγώ φυσικά άρνήθηκα, αύτός όμως 
» έπέμενε, στο τέλος έπεχείρησε νά μέ πάρη διά τής βίας. "Εβαλα τις φωνές, ήλθε ό 
» Τζάκ, ήτανε όμως τόσο μεθυσμένος πού μέ μιά γροθιά τον έρριξε κάτω. Κάθε 
» βράδυ γυρίζει στο σπίτι. Ξέρει ότι ό Τζάκ μεθάει καί... καταλαβαίνεις... σωστός 
» Σατυρος». Σήκωσε τή μπλούζα της κι’ έδειξε δύο μαΰρα σημάδια ποδχε στήν πλάτη!

«Νά αυτό έγινε χθές βράδυ».
«Δέν πρέπει νά τ ’ άφήσης έτσι αύτό τό ζήτημα» παρετήρησε ό Νίκ «είναι 

» σοβαρό, αύριο κι’ όλας θά πάω κατ’ εύθεΐαν στον ίδιο τον Σερίφη. Ποΰ βρίσκεται 
» ό Σταθμός;».

«Λίγα χιλιόμετρα πάνω άπ’ τό δάσος. ’Αλλά Νίκ» συνέχισε ή Ά ννα «μπορεί 
» να τον έχης καί σύ κτυπήση καί νά βρής τό μπελά σου. Αόριο θά πώ στο Τζάκ νά 
» φύγωμε άπ’ έδώ χωρίς άλλο... Συνήλθες;».

«Κάτσε νά πιούμε ένα τζίν καί φεύγεις».
Ά πό  ένα έγιναν τρία... ή φωτιά στο τζάκι δυνάμωνε... τό κέφι... άναβε καί 

τό γραμμόφωνο έπαιζε καί ξανάπαιζε τό βάλς τοϋ Δουνάβεως.
Ή ταν άκόμη νύχτα όταν ό Νίκ άφησε τό σπίτι. ’Αλλά ή άνατολή πάνω άπό 

τό δάσος είχεν άρχίσει νά γίνεται γκρίζα, ό άέρας είχε κοπάσει καί μιά πυκνή ομίχλη 
έκάλυπτε ολόκληρη τήν περιοχή.

Πριν φύγει, πήγε κι’ έρριξε μιά ματιά στο Τζάκ. Δέν είχε κινηθή άπό τή θέσι 
του κι’ έξακολουθοΰσε νά ροχάλίζη, όχι όμως τόσο άδύνατα όσο πρίν. Πάντως ή άνα- 
πνοή του ήτο κανονική!



Τό έγκλημα τοϋ Ζαγκενάου 5895

"Εκλεισε τή πόρτα της κρεβατοκάμαρας καί βγήκε έξω. 'Η  "Αννα τον συνώ- 
δεψε μέχρι τήν άποβάθρα.

«Καληνύχτα Νίκ».
«Καλημέρα θά πήγαινε καλύτερα, σέ λίγο ξημερώνει κι’ έτσι δέν θά φοβάσαι. 

« Πάντως» συνέχισε ό Νίκ «αν μέ χρειαστής βάλε τό δίσκο, ξέρεις... κι’ έρχομαι 
άμέσως».

«Καλά Νίκ».
Πέρα άπό τό δάσος άκούστηκε τό σφύριγμα τοϋ τραίνου.
Πριν πέσει στο κρεβάτι άναψε ένα σπίρτο καί κύτταξε τό ρολόι: "Ητανε 4.35'. 

"Αργησε νά τόν πάρη ό ύπνος γιατί ή.σκέψις του γύριζε συνεχώς γύρω στην "Αννα...
'Η  μουσική τοϋ... βάλς τοϋ Δουνάβεως τόν ξύπνησε. Κατάλαβε δτι τόν καλοϋσε 

ή "Αννα. Πετάχτηκε έπάνω, ντύθηκε γρήγορα-γρήγορα, μπήκε στη βάρκα καί πήγε 
άπέναντι.

'Η  "Αννα τόν περίμενε στην παραλία :
«Νίκ», φώναξε μόλις τόν είδε, «Νίκ».
Ό  Νίκ πήδησε έξω :
«Τί συμβαίνει;» ρώτησε άνήσυχα καί τήν έπιασε άπό τούς ώμους.
« Ό  Τζάκ... Νίκ... δέ... δέν ξυπνάει... πέθανε.,.δέν ξέρω» είπε κλαίγοντας. 

Ό  Νίκ αΐσθάνθηκε νά παγώνη δλο του τό σώμα!...
Τήν πήρε άπό τό χέρι καί πήγανε στό σπίτι... Ναί... ό Τζάκ Π ίτ ό διάσημος 

ποδοσφαιριστής του Ντητρόϊτ δέν ζοϋσε πλέον!!!
«Δέν πρέπει νά μείνης μόνη σου έδώ "Αννα, πάμε άπέναντι» τής είπε ό Νίκ 

κι’ έτρεξε στό γκαράζ πού ήταν τ’ αύτοκίνητο τοϋ Τζάκ, είδε δμως πώς δέν είχε 
βενζίνη καί τ ’ άφησε. Κατόπιν κλείδωσε τό σπίτι, έβαλε τό κλειδί στή τσέπη, μπή
καν στή βάρκα κι’ έφυγαν.

'Όταν έφθασαν στό σπίτι, ό Νίκ άναψε τό τζάκι κι’ έφτιαξε καφέ.
'Η  "Αννα καθόταν σέ μιά γωνιά άμίλητη καί σκεπτική...
«"Αννα» είπε ό Νίκ καθώς σερβίριζε τόν καφέ, «πρέπει νά ειδοποιήσω τήν 

» ’Αστυνομία, θέλεις νάρθης μαζί μου;».
Ή  Ά ννα τινάχτηκε σαν ήλεκτρισμένη στό άκουσμα τής λέξεως «’Αστυνομία». 

’Ηταν κάτι πού δέν τώχε σκεφτή, δέν τώχε υπολογίσει.
«Τί;» ρώτησε σαν νά μή κατάλαβε. Ό  Νίκ έπεχείρησε νά τής έξηγήση, άλλά 

τό κορνάρισμα ενός αύτοκινήτου τόν σταμάτησε.
Ά φησε τήν Ά ννα καί βγήκε έξω. Μιά κατακαίνουργια μπλέ καντιλάκ είχε 

σταθή πίσω άπό τό δικό του αύτοκίνητο. "Ητανε ό δικηγόρος.
«Παληέ μου φίλε Νίκ... έδώ είμαι» είπε σηκώνοντας τά χέρια.
Δέν φορούσε καπέλλο καί τά πάντοτε καλοκτενισμένα καστανά μαλλιά του, 

ήσαν άκατάστατα. Κάτω άπό τό χονδρό χαμηλό παλτό, φορούσε άκόμη τό σμόκιν 
μέ τό όποιον είχε πάει στό πάρτυ. Μιά γυναίκα καθόταν δίπλα στή θέσι τοϋ όδηγοΰ.

«Δέ σέ περίμενα τόσο ένωρίς Φράνκ!..».
«Γιατί Νίκ; Φύγαμε στις 5 άπό τό Ντητρόϊτ, μόλις τελείωσε τό πάρτυ, καί...». 

Σήκωσε τό ξερό μανικέτι καί κύτταξε τό ρολόι του. «Κάναμε 5 ώρες» καί γυρίζοντας 
στό γυναίκα είπε : «"Ελα Τζένη νά σέ συστήσω σ’ ένα παληό μου φίλο».

ΤΗταν ξανθιά κι’ έμοιαζε σαν μπαλαρίνα ή τραγουδίστρια νυχτερινού κέντρου 
τοϋ Λάς-Βέγκας. Μέσα άπό τό βαρύ γούνινο παλτό φορούσε μιά νυχτερινή έξωμη 
τουαλέττα.-

«Τζένη Χόπκινς, άπ’ τά καλύτερα μοντέλα τοϋ Ντητρόϊτ. Είμαστε μαζί στά 
» έγκαίνια καί χορέψαμε μέ τή ψυχή μας. "Ετσι δέν είναι Τζένη;».

«Ναί, νά ΐδοΰμε δμως έδώ σ’ αυτή τήν έρημο πού μ’ έφερες, τί θά κάμωμε...» 
συνεπλήρωσε.

'Ο Νίκ άπάντησε μ’ ένα ξερό «χαίρω πολύ» καί τίποτε άλλο!
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«Τί συμβαίνει Νίκ; μήπως σου κακοφάνηκε πού έφερα μαζί μου την Τζένη;».
«“Οχι κάθε άλλο... άλλά...».
«Είναι πολύ χαριτωμένο κορίτσι Νίκ... θά το δής». "Ανοιξε κατόπιν το πορτ- 

μπαγκάζ κι’ έ'βγαλε ένα κιβώτιο μέ τρόφιμα.
Δεν είχε φέρει καί πολλά πράγματα όπως παρετήρησε ό Νίκ: Δύο-τρία μπου

κάλια ούίσκυ, ένα κουτί πούρα, τσιγάρα καί μερικά σάντουιτς άπό το πάρτυ. Αύτό 
ήταν όλο το περιεχόμενο τού πακέτου.

Εκείνη τήν ώρα φάνηκε ή "Αννα στη βεράντα. 'Ο  Φράνκ μόλις την είδε έ
μεινε μέ... το στόμα άνοιχτό!

«Νίκ, τ ’ είναι αύτά πού βλέπω;».
«"Ακούσε Φράνκ... είναι ολόκληρη ιστορία...».
«Τί παιγνίδι μοΰ παίζεις Νίκ; Γιατί δεν μού τώλεγες;...».
«Περίμενε Φράνκ».
’Αλλ’ ό Φράνκ συνέχισε :
«Κι’ ό άντρας της; Ό  μέγας πρωταθλητής; Γιά όνομα τού Θεού... δεν κατα- 

» λαβαίνω τίποτε!...».
«Πέθανε χθές το βράδυ, το σπίτι του είναι άπέναντι» κι’ έδειξε μέ τό χέρι.
«Ποιος πέθανε Νίκ; Τ ’ είναι αύτά πού λές; ’Εννοείς το Τζάκ Πίτ;».
'Ο  Νίκ κίνησε το κεφάλι.
«Είσαι τίμιος άνθρωπος Νίκ. Πές μου είλικρινά, ήξερες ότι έμεναν έδώ;».
«"Οχι Φράνκ. Είχα διαβάσει στις εφημερίδες ότι θά πήγαιναν προς τά βό- 

» ρεια τού Μίτσιγκαν, άλλά πού άκριβώς, όμως, δεν ήξερα».
"Εστειλαν τήν Τζένη μέσα μαζί μέ τήν "Αννα, κι’ ό Νίκ εξήγησε στο Φράνκ 

όλα όσα συνέβησαν. Κατόπιν μπήκαν στ’ αύτοκίνητο καί τράβηξαν γιά τήν ’Αστυ
νομία.

«Νομίζω ότι δέ θά πρέπη ν’ άναφέρης στήν ’Αστυνομία τήν κλωτσιά Νίκ» 
είπε ό Φράνκ καθώς προχωρούσαν. «’Εδώ είναι έξοχή, δάσος, αύτός γνωστός μεθύ- 
» στακας, οπότε δικαιολογείται τό ... πέσιμο. Κατάλαβες;».

«Δέν μπορώ Φράνκ, θά πώ τήν άλήθεια, μπορεί νά μέ μπλέξη ή "Αννα» ά ,άν- 
τησε ό Νίκ.

«Ναι άλλά μήν ξεχνάς πώς παίζεις τό κεφάλι σου. ’Εγώ είμαι Δικηγόρος καί 
» ξέρω τί σού λέω. Πρέπει νά συνεννοηθής μέ τήν "Αννα».

«Μπορεί καί νά μή πέθανε άπό τη κλωτσιά, γιατί ν’ άποκλείσωμε τή συγκοπή;».
«Δέν άντιλέγω, γ ι’ αύτό πρέπει νά τον ίδώ πριν έρθη ή ’Αστυνομία».
Δέν υπήρχε λόγος νά πάνε μέχρι στο Σταθμό, λίγα χιλιόμετρα πάρα πάνω 

βρήκαν ένα σπίτι μέ τηλέφωνο. Κατέβηκε ό Νίκ, κτύπησε καί μπήκε μέσα. Μιά 
χονδρή γυναίκα πού έμενε στο σπίτι πήρε τό Σταθμό κι’ έδωσε τ ’ άκουστικό στο Νίκ.

«Έδώ Σερίφης Νέλσων».
«Λέγομαι Νίκ Πήρσον. Έ δώ  στο Ζαγκενάου, στο σπίτι τού Τζάκ Πίτ, 

» συνέβη κάποιο άτύχημα. Σάς παρακαλώ ν’ ρθήτε άμέσως».
«Τό ξέρω τό σπίτι τού κ. Πίτ, τον έκλεψαν;» ρώτησε ό Σερίφης.
«"Οχι θά σάς πώ όταν έρθετε».
«’Από πού τηλεφωνήτε;».
'Ο  Νίκ ρώτησε τήν γυναίκα πού έστέκετο δίπλα του.
«Ά πό τό σπίτι τής Κας Κόχραν».
« Ά ! τής κυρίας Λίδας, τήν ξέρω, θάρθω άμέσως» κι’ έκλεισε τό τηλέφωνο.
'Ο  Νίκ άφησε δύο δολλάρια στή γυναίκα κι’ έφυγε. Γυρίζοντας στ’ αύτοκίνητο 

βρήκε τον Φράνκ νά κοιμάται μακαρίως!
** *

'Όταν έφθασαν στο σπίτι βρήκαν τις δύο γυναίκες νά κάθωνται στο τραπέζι 
άπέναντι στο τζάκι. Ό  Φράνκ πήγε στή κουζίνα, νά τσιμπήση κάτι, όπως είπε.
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«Ειδοποίησα την ’Αστυνομία» είπε ό Νίκ «τ’ ακόυσες ’Άννα;...».
’Εκείνη κίνησε μόλις τό κεφάλι της χωρίς να πή λέξι. ΤΗταν κατάχλωμη κι’ 

είχε χάσει τελείως τό ηθικό της.
«Αυτή ή ιστορία δέ μ’ άρέσει καθόλου» είπε ή Τζένη «καλύτερα νάμενα στο 

» Ντητρόϊτ».
«Δεν νομίζω ότι χρειαζόσαστε έδώ, τόσον εσύ όσον κι’ ό Φράνκ, καί μπορείτε 

» κάλλιστα να φύγετε» άπήντησε ό Νίκ.
«Τώρα, νάρθη ό Φράνκ θά τοΰ πω νά φύγωμε. Ά ν  δεν θελήση, θά φύγω μό- 

» νη μου. Κάπου εδώ κοντά υπάρχει τραίνο, ακόυσα τό σφύριγμα».
«Κάτσε Τζένη» τήν παρακάλεσε ό "Αννα «θά μοϋ κάμης μεγάλη χάρι. Φεύ- 

» γεις αύριο, μοϋ φαίνεται πώς θά τρελαθώ αν μείνω μόνη μου».
«Καλά ’Άννα θά κάτσω» είπε ή Τζένη καί τη φίλησε στο μάγουλο. ’Εκείνη 

τήν ώρα μπήκε ό Φράνκ μασώντας, μ’ ενα ποτήρι ούΐσκυ στο χέρι.
«Πάμε Νίκ. Τώρα είμαι έν τάξει» είπε κι’ άδειασε τό ποτήρι.
«Ακούσε Φράνκ» είπε ό Νίκ, καθώς μπένανε στή βάρκα : «'Όπως καί νάχη 

» τό πράγμα, προβλέπω ότι θάχω ιστορίες μέ τήν ’Αστυνομία. Νομίζω ότι δεν ύ- 
» πάρχει κανένας λόγος ν’ άναμιχθής καί σύ σ’ αύτή τήν ύπόθεσι. Γι’ αυτό σέ συμ- 
» βουλεύω νά πάρης τή Τζένη καί νά φύγετε τώρα πριν έλθη ή ’Αστυνομία. Ή  Ά ννα 
» πρέπει νά παραμείνη».

«Τί λες Νίκ, αύτό λέγεται προδοσία! Νά σ’ άφήσω δώ μόνο σ’ αύτή τήν κα- 
» τάστασι. ’Εκτός άπό φίλος, είμαι καί Δικηγόρος... όχι φίλε μου, θά μείνω» τοΰ 
είπε καί τοΰ κτύπησε τις πλάτες...

Ό  Τζάκ Πίτ, ξαπλωμένος άνάσκελα, όπως ήταν πάνω στο κρεβάτι, σκεπα
σμένος μέ τή κουβέρτα πού τούχε ρίξει ή Άννα, καί μέ τά μάτια μισοανοιγμένα, φαι
νόταν σαν νά παρακολουθούσε τούς δύο... άντιζήλους του, πού σκυμμένοι πάνω του 
προσπαθούσαν νά μαντέψουν τήν αιτία τοΰ θανάτου του.

Ό  Φράνκ άφοΰ έξήτασε τό τραύμα, άπεφάνθη :
«Πολύ ελαφρό... μήν άνησυχεϊς Νίκ... Συγκοπή καρδίας οπωσδήποτε, ώραϊος

» θάνατος!».
"Εξω άκούστηκε ή κόρνα τοΰ αύτοκινήτου της ’Αστυνομίας. Ό  Νίκ άνατρί- 

χιασε. ’Ησαν τρεις : Ό  Σερίφης Νέλσων, ό βοηθός του Μπροϋνο καί ό άστυφύλακας 
Όρσον. Κάθησαν όλοι στο σαλόνι. Ό  Νίκ δέ δυσκολεύτηκε ν’ άναγνωρίση τό Μπροϋνο 
καί πριν άκόμη τον συστήση ό Σερίφης. Στο δεξιό μάγουλο είχε μιά άμυχή, ή οποία 
φαινόταν πολύ πρόσφατος καί δέν ύπήρχε άμφιβολία ότι ήταν άποτέλεσμα της «πά
λης» πού είχε μαζί του στο δάσος τήν προηγουμένη νύχτα.

Ό  Νίκ άκολούθως περιέγραψε στον Σερίφη σέ γενικές γραμμές τά διατρέ-
ξαντα.

«Χρειάζεται οπωσδήποτε γιατρός σ’ αύτή τή περίπτωσι κι’ άν τώξερα θά έ- 
» φερνα», παρετήρήσε ό Σερίφης καί μπήκε στήν κρεβατοκάμαρα άκολουθούμενος 
άπό τον άστυφύλακα.

«"Ησουνα εσύ χθές τό βράδυ έξω έδώ στο σπίτι τοΰ Πίτ;» ρώτησε ό Νίκ 
μετά άπό λίγο τόν Μπροϋνο.

«Γιατί»; άπήντησε έκεϊνος άδιάφορα. Δέν προχώρησε όμως ή συζήτησις, 
γιατί έν τώ μεταξύ βγήκε ό Σερίφης :

«’Ακριβώς όπως τάπες είναι» είπε άπευθυνόμενος στο Νίκ. «Τό τραύμα φαί- 
» νεται μάλλον επιπόλαιο... "Ισως τό πιοτό... ή καρδιά... θά δοΰμε...» καί διέταξε 
τό μέν Μπροϋνο νά πάη μέ τ ’ αύτοκίνητο νά φέρη τό γιατρό, τόν δέ άστυφύλακα νά 
πάρη τή βάρκα καί νά φέρη τις γυναίκες.

Πρώτες ήλθαν οί γυναίκες καί μετά άπό λίγο ό γιατρός, ό όποιος χωρίς νά 
καθήση πήγε κατ’ εύθεΐαν στο δωμάτιο τοΰ Τζάκ άκολουθούμενος άπό τό Σερίφη. 
Μετά άπό 10 λεπτά βγήκε ό Σερίφης. Έφαίνετο άνήσυχος καί σκεπτικός. Διέ-
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σχίσε γρήγορα τό σαλόνι χωρίς να τιή λέξι καί βγήκε έξω, κι’ όπως άντελήφθη ό Νίκ, 
πήγε προς τό πίσω μέρος τοϋ σπιτιού. "Οταν γύρισε, κρατούσε στο χέρι κάτι, τυλι
γμένο σένα πανί. ’Εκείνη τή στιγμή βγήκε κι’ ό γιατρός άπό τή κρεβατοκάμαρα.

«Θέλεις να σοΰ υπογράψω;» ρώτησε τον Σερίφη. .
«"Οχι δεν υπάρχει λόγος» άπήντησε ό Σερίφης καί διέταξε τον Μπροϋνο να 

τον μεταφέρη στο σπίτι του καί έπί πλέον να μεριμνήση για την μεταφορά τοϋ πτώ
ματος.

’Απόλυτος ησυχία έπικρατοΰσε τώρα στο σαλόνι. 'Όλοι κρέμονταν άπό τό 
στόμα τοϋ Σερίφη:

«Μετακίνησε κανείς άπό σάς τό πτώμα;» ρώτησε αύστηρά.
«Ό χι» , άπήντησαν όλοι.
«’Εσύ είπες πώς λέγεσαι Νίκ Πήρσον;».
«Μάλιστα».
«Καί ότι χθες τό βράδυ τσακώθηκες μέ τον Τζάκ καί τόν κτύπησες στο κε

φάλι μέ τό πόδι σου;».
«Μάλιστα» άπήντησε ό Νίκ κι’ ή καρδιά του πήγε να σπάση.
«Αυτή ή κλωτσιά δέν είναι ή αιτία τοϋ θανάτου τοϋ Τζάκ» συνέχισε ό Σε

ρίφης. Ό  Νίκ άνέπνευσε, έβγαλε τό μαντήλι καί σκούπησε τόν ίδρωτα.
Ό  Φράνκ κύτταξε τόν Νίκ καί χαμογέλασε ικανοποιημένος γιά τήν διάγνωσι 

πούχε κάμει.
Άξολούθως ό Σερίφης ξετύλιξε άργά καί μέ προσοχή τό πανί, μέσα άπό τό 

όποιον πρόβαλε ένα μεγάλο ματωμένο μαχαίρι μέ κύλινη λαβή καί μακρυά λάμα.
Ό  Νίκ έμεινε σαν κεραυνόπληκτος όταν είδε κείνο τό μαχαίρι, τόσο πού όταν 

άμέσως κατόπιν ό Σερίφης τόν ρώτησε: «Τό γνωρίζεις αύτό νεαρέ;» δέν μπόρεσε ν’ 
άρθρώση λέξι παρά μόνον κούνησε τό κεφάλι. ΤΗταν τό ίδιο μαχαίρι πού περιεργά- 
ζετο ή "Αννα κείνο τό βράδυ πού είχε πάει μέ τόν Φράνκ στο σπίτι του.

«Πάνω στή λάμα είναι γραμμένο τ ’ όνομά σου... Ν. Πήρσον. Παραδέχεσαι 
» ότι είναι δικό σου;».

«Ναι... άλλά...».
«Σιωπή. Μ’ αύτό τό μαχαίρι» συνέχισε ό Σερίφης «σκοτώθηκε ό Τζάκ Πίτ 

» κατά τή διάρκεια τής νύχτας, ή σήμερα ενωρίς τό πρωί. Ό  γιατρός δέν μπόρεσε 
» νά καθορίση έπακριβώς τήν ώρα πού έγινε ό φόνος. Ό  δράστης μπήκε στή κρεβα- 
» τοκάμαρα άπό τό πίσω παράθυρο τό όποιον παρεβίασε. Ό  Πίτ ήσαν ξαπλωμένος 
» άνάσκελα πάνω στο κρεβάτι, καί δέν είχε άκόμη συνέλθει τόσον άπό τό κτύπημα 
» πού είχε δεχθή στο κεφάλι, όσον καί άπό τό μεθύσι. Ό  δράστης έσυρε τήν κου- 
» βέρτα μέ τήν οποία ό Π ίτ ήτο σκεπασμένος, τόν γύρισε προς τό μέρος του καί 
» κατόπιν τόν κτύπησε μέ τό μαχαίρι στήν άριστερή ωμοπλάτη καί άκριβώς στο 
» μέρος τής καρδιάς. Τό θΰμα πέθανε άμέσως, χωρίς νά βγάλη πολύ αίμα. Ό  δρά- 
» στης τόν έβαλε πάλι στή πρώτη του θέσι, τόν σκέπασε μέ τήν κουβέρτα, όπως ά- 
» κριβώς τόν βρήκε καί έφυγε άπό τό παράθυρο τό όποιον έκλεισε. ’Αλλά κατά τή 
» βιασύνη του γιά νά φύγη, ή άπ’ τόν φόβο πού είχε, τοϋ έπεσε τό μαχαίρι. Ό  δρά- 
» στης στήν κατάστασι πού εύρίσκετο, δέν τολμούσε όπως φαίνεται νά σταθή, ή νά 
» γυρίση νά ψάξη νά τό βρή καί τό έγκατέλειψε. Καθώς άνοιξα τά μπατζούρια τοϋ 
» παραθύρου καί κύτταξα έξω είδα τό μαχαίρι πεταμένο κάτω άπό τό παράθυρο» 
καί δίδοντας ένα πιο επίσημο τόνο στή φωνή του, συνέχισε :

«Κύριε Πήρσον. Έ ν όνόματι τοϋ Νόμου, είμαι υποχρεωμένος κατόπιν όλων 
» αυτών νά σάς συλλάβω.

«Όμοίως ούδείς έκ τών παρισταμένων θ’ άπομακρυνθή άπό τό σπίτι άνευ 
» έντολής μου».

Πίσω του ό Νίκ ακούσε λυγμούς. Γύρισε κι’ είδε πώς ήταν ή "Αννα.
(Συνεχίζεται)
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(ΓΕΝΙΚΟΝ)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

"Αν ρίξωμε μιά ματιά στίς κοινωνίες των άνθρώπων, θά δοϋμε οτι δλα τά γε
γονότα έχουν στενή άλληλουχία μεταξύ των καί δλες οί έκδηλώσεις τοϋ βίου είναι 
άλληλένδετες. ’Απ’ τδν υλικό βίο τοϋ άνθρώπου, θά ίδοϋμε πλάι στά σημερινά υπε
ρωκεάνια τό μονόξυλο καί την βάρκα τοϋ ψαρά, στά βενζινάροτρα καί τά σιδερένια 
άροτρα τά πανάρχαια ήσιόδεια, στά τελευταίου τύπου υφαντουργεία τον πατροπαρά
δοτο άργαλειό, στην σημερινή ένδυμασία τήν φουστανέλλα καί τήν βράκα καί στίς 
σημερινές πολυκατοικίες τις καλύβες των χωρικών, των ψαράδων καί των ποι
μένων. Ά π ’ τον πνευματικό βίο, θά δοϋμε πλάϊ στο μυθιστόρημα καί τό διήγημα, τό 
ελαφρό τραγούδι, τό παραμύθι, τό δίστιχο καί τά κλέφτικα τραγούδια. Θά δούμε 
άκόμα πλάϊ στή Χριστιανική διδασκαλία καί τήν Χριστιανική πίστη, τις άφηγήσεις 
περί νεράιδων, καλλικαντζάρων καί άλλων στοιχείων, καί τήν πίστη σέ φαντά
σματα καί σέ κάθε είδους δοξασίες. ’Απ’ αύτά,τά μέν υπερωκεάνια, τά βενζινάροτρα, 
τά υφαντουργεία, τά κτίρια κλπ., των οποίων οί δημιουργοί είναι ιστορικά πρό
σωπα, άποτελοϋν καί αντιπροσωπεύουν τον σημερινό πολιτισμό, τά δέ ήσιόδεια, τό 
μονόξυλο, ό άργαλειός, τό παραμύθι, ή καλύβα καί τά φαντάσματα, των οποίων οί 
δημιουργοί είναι άγνωστα πρόσωπα, άποτελοϋν τό καθ’ αυτό θέμα της Λαογρα- 
φικής Επιστήμης.

Μπορούμε κατόπιν τούτων νά ποΰμε δτι ή Λαογραφία εξετάζει τις πράξεις 
καί τις εκδηλώσεις· τοϋ ψυχοκοινωνικοΰ βίου τοϋ λαοΰ. ’Εξετάζει τις έκδηλώσεις 
έκεΐνες των οποίων ή πρώτη άρχή είναι άγνωστος καί οί όποιες δέν οφείλονται στήν 
άνατροφή καί τήν μόρφωση, άλλά είναι συνέχεια ή διαδοχή κοινωνικής καταστά- 
σεως. 'Ως υποκείμενον των ερευνών καί τών παρατηρήσεών της έχει τό λαό, καί 
εΐδικώτερα τις εκδηλώσεις καί τις πράξεις τοϋ λαοΰ πού σχετίζονται μέ τήν παρά
δοση. "Εχει ώς άρχή τήν έμφυτη περιέργεια καί παρατηρητικότητα τοϋ άτόμου, 
σχετικά μέ όλες τις έκδηλώσεις πού συνθέτουν τήν κοινωνική καί ψυχική μορφή τοϋ 
άπλοϊκοΰ λαού.

Τήν έμφυτη περιέργεια καί παρατηρητικότητα συναντάμε κατά πρώτο στον 
"Ομηρο. Τον βλέπουμε νά άρέσκεται στο νά περιγράφη, νά μνημονεύη καί νά χαρα- 
κτηρίζη τά ξένα ήθη καί έθιμα. Βλέπουμε άκόμα τή περιέργεια αύτή καί στον 'Ηρό
δοτο, τον περίεργο αυτόν έρευνητή, ό όποιος άποτελεΐ καί τήν σπουδαιότερη πηγή 
γιά νά γνωρίσουμε τον βίο τών άρχαίων πολιτισμένων λαών. ’Αργότερα, στούς μετά 
τόν ’Αλέξανδρο χρόνους, βλέπουμε πολλούς παρατηρητάς νά συμπληρώνουν τις
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παρατηρήσεις μέ τα διάφορα ταξίδια πού έπεχείρησαν. Τούς βλέπουμε νά στρέφουν 
πιο πολύ τήν προσοχή στή γλώσσα καί τα ήθη των λαών καί νά περισυλλέγουν τις 
παραδόσεις. Στούς ρωμαϊκούς χρόνους, ό Στράβων συγκεντρώνει πλούσιο ύλικό πα- 
λαιοτέρων συγγραφέων καί ερευνητών, ό δέ μεταγενέστερος Παυσανίας, μαζί μέ τήν 
περιγραφή τών τόπων καί τών μνημείων της Ελλάδος, μας δίνει πολύ άξιόλογη 
λαογραφική συλλογή άπό λαϊκές παραδόσεις, δεισιδαιμονίες, ήθη καί έθιμα...

** *
Στούς τελευταίους χρόνους, ή λαογραφική έρευνα είναι συνυφασμένη μέ τήν 

’Εθνολογία καί τα ’Εθνολογικά συστήματα, πού προσφέρουν ριζικώτερα τή γνώση 
τοϋ ψυχικού, τού κοινωνικού καί τού γεωοικονομικού φαινομένου γύρω στήν σύγ
χρονη θεωρία τού λαϊκού πολιτισμού. Έ τσ ι, σιγά-σιγά, ή Λαογραφία παίρνει τό 
όνομα ’Εθνογραφία, πού διαφέρει άπό τον διεθνή όρο «folk- fore» γιατί προχωρεί 
πρός το φιλολογικό, το ψυχικό καί τό πρακτικό στοιχείο τού λαϊκού πολιτισμού.

Ά π ’ όλα τά στρώματα ένός λαού, οί πλέον συντηρητικοί καί οΐ περισσότερον 
προσκείμενοι σέ άρχέγονες καταστάσεις, είναι οί κάτοικοι της ύπαίθρου χώρας. 
Γεωργοί καί ποιμένες, ψαράδες καί έργάτες, μ’ έναν λόγο οί χωρικοί μας, είναι 
εκείνοι πού καθιέρωσαν τήν Ελληνική Λαογραφία, γιά δύο λόγους : Πρώτον, διότι 
ό βίος τον όποιον διάγουν είναι φυσικώτερος καί άπλούστερος καί, δεύτερον, διότι 
αύτοί είναι περισσότερον άπομεμακρυσμένοι άπό τά μεγάλα άστικά κέντρα, όπου 
ύφίσταται άμεση ή έπίδραση τού συγχρόνου πολιτισμού. ’Αλλά καί ό λαός τών 
πόλεων δέν ύστερεΐ στήν όλη μορφοποίηση της λαογραφίας μας. Βλέπουμε σήμερα 
καί μέσα στά άστικά κέντρα, καί μάλιστα στά άνώτερα στρώματα, νά είναι διάσπαρτα 
τά ύπολείμματα τού παρελθόντος. Τά υπολείμματα αύτά σώθηκαν άπό θεμελιώδη καί 
ισχυρότατα συναισθήματα τής άνθρώπινης ψυχής—όπως ό φόβος τής άσθενείας καί 
τού θανάτου, ή πρόγνωση τού μέλλοντος—μέ τά όποια ήταν άπό τήν άρχή συνδεδε- 
μένα. Σώθηκαν άκόμα χάρις στή δύναμη τής συνήθειας καί βλέπουμε σήμερα οτι 
άλλα προσαρμόσθηκαν πρός τις νεώτερες άντιλήψεις καί στηρίχθηκαν άπλώς σέ 
νέα δικαιολογητική βάση, άλλα μετεβλήθησαν σύμφωνα μέ τις σύγχρονες άπαιτήσεις 
καί άλλα παραμένουν χωρίς κανένα λόγο προσκεκολλημένα στο δλον σώμα τού νεω- 
τέρου πολιτισμού, γιά νά μάς θυμίζουν άπολιθώματα παλαιοτέρων γεωλογικών πε
ριόδων στούς βράχους τών όρέων.

Μερικά παραδείγματα θά μάς πείσουν άπόλυτα γιά τούτο. Τό νά περάσουμε 
κάτω άπό μιά σκάλα, θεωρείται κακό άπό χωρικούς καί άπό κατοίκους τών πό
λεων. Γιατί; φοβόμαστε μήπως λερώσουν τά ρούχα μας ή μήπως μάς καταπλακώση 
ή σκάλα; ’Ίσως, γιά μερικούς. Γιά τούς περισσότερους όμως, τό πέρασμα κάτω άπό 
τή σκάλα σημαίνει ότι άναγνωρίζουμε τήν δύναμη τού διαβόλου καί τού παραδινό
μαστε. ’Αφορμή σέ τούτο στάθηκε τό «παλαιόν σώμα», ήτοι τό ότι βλέπουμε σέ 
πολλούς μεσαιωνικούς πίνακες μιά σκάλα νά στηρίζεται στο Σταυρό, καί άκριβώς 
άπό κάτω της τον Σατανά νά τρίζη τά δόντια του.

"Αλλο παράδειγμα. Γιατί μεταχειριζόμαστε στέφανα στούς γάμους; ’Από 
τήν Χριστιανική διδασκαλία δέν εξάγεται κανένας λόγος, άλλά τουναντίον, κατά 
τούς πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, οί μεγάλοι Πατέρες τής ’Εκκλησίας, όπως ό 
Κλήμης καί ό Τερτυλιανός, έπετίμησαν τήν συνήθεια ώς ’Εθνική. Τό έθιμο λοιπόν 
ήταν προχριστιανικό, άλλά ήταν τόση ή δύναμη τής συνήθειας ώστε ή ’Εκκλησία άναγ- 
κάσθηκε νά ύποκύψη. Βλέπουμε γιά τούτο τον ’Ιωάννη τόν Χρυσόστομο κατά τον 
Δ ' αιώνα, νά προσπαθή νά δικαιολογήση τήν χρήση τών στεφάνων μέ τό νά άποδίδη 
συμβολική έρμηνεία, σύμφωνα μέ τις νέες χριστιανικές άντιλήψεις, άλλά χωρίς καμ- 
μιά πραγματική σχέση μέ τήν άρχή τού εθίμου, όταν λέγει: «...διά τούτο, στέφανοι 
ταϊς κεφαλαΐς έπιτίθενται, σύμβολον τής νίκης, ότι άήττητοι γενόμενοι, οΰτω προ
σέρχονται τή εύνή... ότι μή κατηγωνίσθησαν τής ηδονής...».
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’Έχουμε έπειτα τον αριθμό δέκα τρία. Τό 1914, ό πρώτος λόρδος τοϋ βρε- 
ταννικοϋ ναυαρχείου, λόρδος Φίσερ, άπεφάσισε να στείλη τά πολεμικά «’Αήττητος» 
καί «’Άκαμπτος» να συναντήσουν τον στόλο του Φόν Σπέε. Τά δύο πολεμικά όμως 
ήταν στις δεξαμενές καί τό άρμόδιο τμήμα άνέφερε στον Φίσερ ότι μόνον τήν Παρα
σκευή, 13η Νοεμβρίου, θά μπορούσαν ν’ άποπλεύσουν.

Παρασκευή καί 13 τοϋ μηνός! φώναξε τότε ό λόρδος Φίσερ. Δεν είναι μέρα 
αυτή γιά νά ξεκινήσουν τά καράβια! Νά έπισπεύσουν τις έργασίες γιά νά φύγουν 
στις 11 τά καράβια!..

Πράγματι οί έργασίες συντόμευσαν καί τά καράβια έφυγαν στις 11 τοϋ μηνός. 
Μέχρι τήν περίφημη ναυμαχία των νήσων Φάλκλαντ δεν τούς συνέβη τίποτα. Ά ν  
όμως άπέπλεαν στις 13 τοϋ μηνός, τις καταστροφές της ναυμαχίας θ’ άπέδιδαν όλοι 
στο γεγονός ότι ξεκίνησαν μιάν άτυχην ήμέρα.

Ή  άντιπάθεια αύτή στον άριθμό 13, άποδίδεται σήμερα στον Μυστικό Δείπνο. 
'Ο  πρώτος πού θά σηκωνόταν, έπρεπε νά πεθάνη. Αυτός ήταν ό ’Ιούδας. Βλέπουμε 
λοιπόν καί σήμερα στά άνώτερα στρώματα νά μήν καταλαμβάνη τήν δεκάτη τρίτη 
θέση στο τραπέζι κανείς καλεσμένος, νά σπανίζουν τά ξενοδοχεία καί οί κλινικές 
μέ άριθμό θαλάμων δέκα τρία κλπ., κλπ.

** *
Τό πώς τώρα συμβαίνει νά ύπάρχουν μέσα στον σύγχρονο πολιτισμό καί 

ρεύματα ή ύπολείμματα άπό παλαιότερες καταστάσεις, εύκολα μπορούμε νά τό 
καταλάβωμε εάν προσέξουμε τον τρόπο καί τον όποιον γίνεται ή πρόοδος τοϋ λαού 
μας προς τον πολιτισμό. Δέν προχωρεί ό λαός ταυτοχρόνως προς τον πολιτισμό, 
μέ ολόκληρο τον όγκο του. Φορείς καί ύποκινηταί της προόδου είναι ολίγοι, οί έπί- 
λεκτοι, οί όποιοι συγκροτούν καί τά πνευματικώς άνούτερα κονωνικά στρώματα. 
Βαθμηδόν, αυτοί άποβάλουν παληές επιδράσεις καί προχωρούν άπηλλαγμένοι προλή
ψεων καί δεισιδαιμονιών πλέον. Τό πολύ πλήθος όμως, «ό λαός» μέ τήν άλληγορική 
του έννοια είναι μάζα δυσκίνητη καί συντηρητική, ή οποία άποκρούει κάθε νεωτε
ρισμό. Διά τούτο βλέπουμε σήμερα μέσα στο λαό μας, ό όποιος θεωρείται ότι 
εκπροσωπεί πανάρχαιο πολιτισμό, νά ύφίστανται μεγάλα στρώματα πού παραμένουν 
στο σύνολον σέ βαθμίδες πολύ κατώτερες, άντιπροσωπεύουσες καταστάσεις πού 
έπρεπε νά είχαν έξαφανισθή άπό πολλούς αιώνες ήδη.

"Ας παρηγορούμεθα όμως, διότι αυτό συμβαίνει μέ όλους τούς λαούς τής γής. 
Πάντοτε ό πολιτισμός προχωρεί άργά στά άραιοκατωκημένα μέρη τού κόσμου καί 
πάντοτε οί αγροτικοί, οί ύπαίθριοι λαοί, είναι εκείνοι πού τελευταίοι ωφελούνται άπό 
τά φώτα τής άνθρώπινης σοφίας. Είναι όμως περιπτώσεις, πού ή εισβολή τού πολι
τισμού καταστρέφει πολλές ώραΐες πλευρές τού άπλοϊκοΰ λαού καί ισοπεδώνει τά 
πάντα σ’ ένα άμορφο σωρό άπό λαμπρά άλλά άχαρα πετράδια. Τά γραφικά έθιμα 
καί οί όμορφες συνήθειες τού λαού χάνονται μέ τήν εισβολή τού πολιτισμού καί 
άπομένει μακρυνή ανταύγεια, πλέον, μιας ποιητικής εποχής. Μπορούμε νά πούμε 
ότι ή λαογραφία τού τόπου μας είναι μιά θρησκεία έλεύθερη, μιά θρησκεία χωρίς 
θεό, πού είναι τόσο παληά όσο καί ό κόσμος ολόκληρος. Θά βρεθή σέ άσφυκτικό κλοιό, 
λοιπόν όταν άποπειραθοΰμε νά τής δώσουμε άλλη μορφή άπ’ αύτή πού έχει σήμερα 
καί θά χαθή ένα κομμάτι ομορφιάς τής ελληνικής ψυχής όταν προχωρήση ό πολι
τισμός πέραν τού θεμιτού γιά τήν ειδική αύτή περίπτωση. Οί ομορφιές τού «Ελλη
νικού Μηνολογίου», άλλά καί όλων τών στοιχείων πού συνθέτουν τον όρο Έ  λ λ η- 
ν ι κ ή  Λ α ο γ ρ α φ ί α ,  θά παύσουν νά ύπάρχουν στήν ψυχή, στο σώμα καί στο 
πνεύμα ένός λαού πού γεννήθηκε γιά τον στοχασμό, γιά τήν φαντασία, γιά τήν 
άγάπη προς κάτι τό καθιερωμένο μέ τόση θρησκευτική εύλάβεια καί προσήλωση.

** *
'Ως πρός τήν χρησιμότητα τής Λαογραφικής ’Επιστήμης τού «Ελληνικού 

Μηνολογίου» παρατηρούμε ότι δύο είναι τά κύρια σημεία πού έχουν σχέση μέ τήν



5902 Χαρ. Σταμάτη

ωφέλιμη πλευρά της όλης ψυχικής ύποστάσεως τοϋ λαοΰ: Τ ό  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  
καί  τό κ ο ι ν ω ν ι κ ό .

Έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ς ,  παρατηρούμε δτι ή Λαογραφία άποτελεΐ άπαραί- 
τητο συμπλήρωμα στις έπιστήμες εκείνες πού άσχολοϋνται μέ τις εκδηλώσεις τοΰ 
δλου βίου των άνθρώπων, άφοΰ έξετάζει τις έκδηλώσεις πού έχουν σχέση μέ τήν πα
ράδοση άπό της άρχαιότητος μέχρι σήμερα. "Αλλες έπιστημες, πού άσχολοϋνται 
μέ τις πνευματικές καί ύλικές έκδηλώσεις των άνθρώπων καί τις όποιες συμπλη
ρώνει ή λαογραφία, είναι ή άρχαιολογία, ή ομαδική ψυχολογία, ή κοινωνιολογία, ή 
μυθολογία, ή έπιστήμη των θρησκειών, ή γλωσσολογία, ή ψυχολογία καί άκόαη ή 
έπιστήμη τοϋ δικαίου. "Ολες αύτές οί έπιστημες καί πιό πολύ οί ίστορικώτερες άπ’ 
αυτές, κατά ένα μεγάλο μέρος στηρίζονται πάνω στο υλικό πού τούς παρέχει ή 
γραπτή καί ή προφορική παράδοση, καθώς καί τά μνημεία της άρχαιότητος. Καί, 
δπως είναι πασίγνωστο, οΰτε ή γραπτή παράδοση μάς έδωσε πλήρη τον άρχαϊο βίο, 
οδτε τά μνημεία περιεσώθηκαν άκέραια ώστε νά μπορούμε νά έχουμε πλήρη καί 
χωρίς χάσματα τήν εικόνα τούτου. "Ερχεται λοιπόν νά συμπληρώση τά κενά αυτά 
ή Λαογραφία, ή οποία, τά μέν μνημεία καί τήν γραπτή παράδοση συμπληρώνει μέ 
δσα ή προφορική ή ή έμπρακτος παράδοση διέσωσε, τις ψυχολογικές δέ εικασίες 
άναπληρώνει μέ δσα ή άμεση παρατήρηση τοΰ συναισθανομένου καί πράττοντος λαοϋ 
διεφύλαξε μέχρι των ήμερων μας.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς ,  παρατηρούμε δτι ή γνώση της λαογραφικής ύποστάσεως 
τοΰ λαοΰ μας, συντελεί στήν σμίκρυνση τοΰ χάσματος πού ύφίσταται μεταξύ τοΰ α
πλοϊκού λαοΰ καί των άνωτέρων πνευματικώς στρωμάτων της κοινωνίας. Τούτο 
γίνεται αισθητά άντιληπτό κατά τήν σημερινή έποχή, λόγω της άλματικής προόδου 
των άνωτέρων κοινωνικών στρωμάτων καί της τόσον συντηρητικής καθυστερήσεως 
τοΰ κυρίου δγκου τοΰ λαοΰ. Χωρίς τήν λαογραφία καί τήν γνώση τών ψυχοπνευμα- 
τικών στοιχείων πού τήν άπαρτίζουν, ό προηγμένος δέν δύναταινά έννοήση τον άμόρ- 
φωτο λαό καί άντιστρόφως. ’Ανοίγεται έτσι μεγάλο χάσμα τό όποιον έρχεται νά γε- 
φυρώση ή Έπιστήμη της Λαογραφίας. ’Επιτυγχάνει τοΰτο μέ τό νά παρέχη στούς 
μορφωμένους τά άπαραίτητα στοιχεία διά τών οποίων θά κατανοήσουν τά ελατήρια 
πού κινοΰν καί διευθύνουν τήν δράση τοΰ λαοΰ καί βάσει τούτων θά έκτιμήσουν μέ 
ορθότητα τις σκέψεις καί τις πράξεις αύτοΰ, στούς δέ καθυστερημένους μέ τό νά 
παρέχη τήν δυνατότητα νά σκεφθοΰν καί νά άπορρίψουν τά φθοροποιά εκείνα στοι
χεία πού μαστίζουν άπό αιώνες πράξεις καί σκέψεις τοΰ καθημερινού των βίου.

Ώ ς  προς τήν έν γένει ωφελιμότητα της Λαογραφίας, γιά τούς προηγμένους, 
θά μπορούσαμε νά πούμε δτι κανένας νόμος, κανένα μέτρο προοδευτικό δέν είναι 
δυνατόν νά ληφθή χωρίς νά στηρίζεται στήν βαθειά γνώμη τοΰ λαοΰ, επί τοΰ οποίου 
πρόκειται νά έφαρμοσθή. Τόσο τά μέτρα πού λαμβάνονται άπό θρησκευτικής καί 
έκπαιδευτικής πλευράς, δσο καί τά μέτρα πού έχουν σχέση μέ τήν κοινωνική άνα- 
γέννηση καί τήν ’Εθνική Οικονομία, είναι άπαραίτητο νά στηρίζωνται στήν γνώση 
τής ψυχολογίας δλων τών κοινωνικών στρωμάτων. "Αν ή λαογραφική υφή τοΰ λαοΰ 
είναι άγνωστη στήν πολιτεία, πώς θά καταπολεμηθούν οί προλήψεις, οί δεισιδαιμο
νίες καί οί δοξασίες, εϊτε θρησκευτικές, είτε ποινικές, είτε κοινωνικές, εάν δέν είναι 
γνωστές τόσον αύτές δσο καί οί λόγοι οί οποίοι τις προκαλοΰν καί συντελούν στήν 
διατήρησή τους; Πώς θά δυνηθή ό κλήρος καί οί εκπαιδευτικοί νά καταπολεμήσουν 
τις προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες, τις δοξασίες καί τά κακά έθιμα, εάν άγνοοΰν καί 
αύτά καί τούς λόγους πού τά προκαλοΰν; ’Εάν ό δικαστής κρίνει μόνον έπί τή βάσει 
τοΰ γραπτοΰ νόμου καί δέν λάβει ύπ’ δψιν του τά έθιμα πού έπικρατοΰν στο λαό, τις 
δεισιδαιμονίες καί τις προλήψεις καί τις δοξασίες, θά δυνηθή νά βγάλη δίκαιη κρίση 
καί νά βελτιώση τά κακώς έχοντα; Ό  άστυνομικός, πού άγνοεΐ δλα αύτά, θά δυνηθή 
νά διαγνώση τήν άκριβή μορφή τοΰ εγκλήματος καί τοΰ έγκληματίου καί θά μπορέση 
νά ένεργήση έτσι πού νά καταπολεμήση ή νά προλάβη τήν τέλεση τοΰ εγκλήματος;



Ελληνικό Μηνολόγιο 5903

Θά χρειασθή έδώ νά παραθέσουμε άπόσπασμα γερμανοΰ έρευνητοΰ, πού όμι- 
λεΐ για το γερμανικό δίκαιο:

«Το δίκαιον, το κατάλληλον δπως κρατεί εις ένα λαόν, πρέπει νά άντλήται 
έκ των βαθυτάτων 7τηγών της λαϊκής συνειδήσεως, της γλώσσης αύτοΰ, των δοξα
σιών, των έθίμων καί πρέπει γερμανιστί νά όμιλή προς τον γερμανικόν λαόν, διά νά 
Οεραπεύση τά βαθέα τραύματα τά όποια ήνοιξαν εις τον λαϊκόν ήμών βίον πολύ πε
ρισσότερον της έπαναφοράς εις ΐσχύν τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, ή έξ αύτοΰ γεννηθεΐσα 
διάστασις της ιδεολογίας των γερμανών νομομαθών προς τάς λαϊκάς περί δικαίου 
θεωρίας. Διότι τό γερμανικόν λαϊκόν δίκαιον είναι πολύ στερεώτερον, πολύ περισσό
τερον συγκεκριμένον έν τη πλούσια αύτοΰ νεότητι, έδράζεται δέ καί έπί θεμελίων 
εύρυτέρων καί άσφαλεστέρων...».

Μήπως δεν δυνάμεθα νά ποΰμε καί έμεΐς τά ίδια λόγια γιά τό έλληνικό δί
καιο; Μήπως τά λαϊκά στοιχεία δεν είναι έκεΐνα πού πρωτοστατούν γιά την θέσπιση 
κανόνων δικαίου στή χώρα μας;

** *
Δέν είναι κακό κάθε τί πού προέρχεται άπό τό λαό. 'Υπάρχουν στοιχεία ά- 

γαθά, πού συντελούν στην άνύψωση τού πνευματικού καί κοινωνικού έπιπέδου καί 
τά όποια πρέπει νά διαφυλαχθοΰν μέ κάθε τρόπο καί μέσον. Άπορρίψιμα είναι μό
νον έκεΐνα τά στοιχεία πού φθείρουν την λαϊκή ψυχή καί έμποδίζουν την άνάπτυξη 
τού πολιτισμού, δπως λ.χ. οί δεισιδαιμονίες, οί προλήψεις καί οί κακές δοξασίες. 
Παρά την γραφικότητα δλων τών στοιχείων αύτών καί παρά τό δτι ό άθάνατος Γκαΐτε 
τά ονομάζει «ποίηση της ζωής», είναι ένα τό συμπέρασμα : "Οτι φθείρουν καί 
καταστρέφουν κάθε τί τό πραγματικά ωραίο, κάθε τί πού έχει σχέση μέ την ορθή 
τοποθέτηση τού βιωτικοΰ ψυχοπνευματικοΰ έπιπέδου τού λαού.

'Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία στην Λαογραφία μας, πού πρέπει όχι μόνον νά 
διατηρηθούν, άλλά καί νά καλλιεργηθούν. ’Αποτελούν τά στοιχεία αυτά, έκεΐνο πού 
κυρίως συγκρατεΐ τά εκατομμύρια τού Ελληνικού λαού, σέ ένα άδιάπτωτο καί ενι
αίο σύνολο, ήτοι την συναίσθηση τής κοινής καταγωγής καί τών κοινών ελπίδων 
καί πόθων. Πουθενά άλλοΰ ή συναίσθηση τής κοινής καταγωγής καί ή συναίσθηση 
τών κοινών πόθων καί έλπίδων, δέν έμφανίζονται λαμπρότερα άπό τις παραδόσεις 
καί την λαϊκή ποίηση. Ά πό  τις παραδόσεις καί την λαϊκή ποίηση ξεκινώντας οί 
άρχαΐοι, καί καλλιεργώντας τά καλλιτεχνικά στοιχεία, έδημιούργησαν άθάνατα έργα 
τά όποια μας γεμίζουν θαυμασμό μέ τό καλλιτεχνικό καί ποιητικό των ύφος. Μήπως 
καί σήμερα δέν περικλείουν καλλιτεχνικούς καί ποιητικούς πυρήνας οί λόγοι καί τά 
έργα τού νεωτέρου Ελληνικού λαού; Μήπως οί σημερινοί ποιηταί καί καλλιτέχναι 
δέν μπορούν ν’ άναβλαστήσουν έργα άνάλογα μέ τής άρχαιότητος, αν σκύψουν καί 
καλλιεργήσουν μέ άγάπη τούς λόγους καί τά έργα τού σύγχρονου λαϊκού στοιχείου;

Συντελεί κατά .πολύ, έπομένως, στήν διατήρηση τής ένότητος καί τής άκμαιό- 
τητος τού φρονήματος τού λαού, ή καλλιέργεια τών παραδόσεων καί ή διδασκαλία 
τούτων στούς νεωτέρους. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τούς θρύλους πού έχουν ώς θέμα 
κάτι τό υψηλό καί τό ιδανικό. "Εχουμε στήν χώρα μας άνεκμετάλλευτο γλωσσικό, 
ιστορικό, άρχαιολογικό καί καλλιτεχνικό πλούτο, πού πρέπει νά τον άξιοποιήσουμε. 
Τά ήθη καί τά έθιμα, τά δημοτικά τραγούδια, οί παραδόσεις καί οί θρύλοι, παρουσιά
ζουν πνευματικές περγαμηνές πού θεμελιώνουν τήν έθνολογική μας ύπόσταση. Ά ν  
άφήσουμε τήν μοιρολατρεία καί ξεχάσουμε τις επιφυλάξεις, θά νοιώσουμε μιά μελω
δική καί συμφωνική ραψωδία ήθών, έθίμων, τραγουδιών καί παραδόσεων τού άθά- 
νατου ελληνικού στοιχείου, πού ή Λαογραφία παρουσιάζει.

Μελετώντας τά θέματα πού συνθέτουν τήν Λαογραφία τού «Ελληνικού Μη- 
νολογίου», βλέπουμε πόσο στήν Ελλάδα μας είναι δλα ήρεμα, γλυκά καί μετρημένα. 
Κοντά στον φ υ σ ι κ ό  β ί ο  τού λαού, συναντάμε τον ψ υ χ ι κ ό  β ί ο ,  ήτοι τήν
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γλώσσα, τήν λαϊκή ποίηση, τον μΰθο, την θρησκευτική μορφή. Καί κοντά στον 
κ ο ι ν ω ν ι κ ό  β ί ο  συναντάμε τήν κοινωνική έν γένει οργάνωση, ήτοι τα ήθη καί 
έθιμα, το λαϊκό δίκαιο κ.ά. (χ)

’Αλλά καί τοϋτο μάς παρέχει ή γνώση όλων των στοιχείων πού συνθέτουν 
τήν Ελληνική Λαογραφία: Μάς οδηγεί στήν ορθή εκτίμηση των εκδηλώσεων τοϋ 
λαϊκού βίου καί μάς προφυλάσσει άπό ρωμαντικές άντιλήψεις καί τάσεις καί άπό 
υπερβολικούς ενθουσιασμούς, πού μάλλον βλάβες παρά ωφέλειες συνήθως έπιφέρουν.

Θά μπορούσαμε νά άναφέρουμε καί πολλές άλλες ωφέλειες της Λαογραφίας, 
πού καθιερώθηκε σάν επιστήμη άπό τον άείμνηστο καθηγητή Ν. Πολίτη, άλλά νομί
ζουμε πώς τά όσα είπαμε είναι ικανά νά καταδείξουν τήν πολλαπλή αυτής χρησι
μότητα άπό θεωρητικής καί πρακτικής πλευράς, ήτοι άπό ’Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  
καί κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  μορφής.

(Συνεχίζεται)

(1 ) Για τό λαϊκό δίκαιο δέν άσχοληθήκαμε στά ε ι δ ι κ ό  μ έ ρ ο ς  τοϋ «Ελληνικού 
Μηνολογίου» άφοϋ — όπως καί πολλές άλλες έκδηλώσεις τοϋ λαοϋ — είναι ξένο προς τά δσα 
συναντάμε στόν κάθε μήνα ειδικά.

Τό Πάσχα τής μάννας μου
Γιορντάνια, κοκκινέλι, έν’ άρνί, 
κόκκιν’ αύγά, κι’ ολόχρυσα στολίδια 
τό σπίτι μας στόλιζαν τήν Λαμπρή, 
μ’ άπόψε δέν εϊν’ όπως τότε ίδια.

*

Ά πόψ’ ή μάννα μου δέν έβαψε αύγά, 
μονάχη ένα καντήλι έχ’ άνάψει 
καί κεϊ μπρος στήν Παρθένα Παναγιά 
έπήγε κάποιον πόνο της νά κλάψη.

*
’Απόψε δέν θά σκίσουν ντουφεκιές 
τ ' άτλάζια τ ’ ουρανού τά γαλαζένια, 
μαυρίλα θά σκεπάση τις χαρές 
καί θάναι καυτερότερη ή έγνοια.

,*

’Απόψε στήν Άνάστασι τό φως 
θ’ άνάψη φλογοπόθους στήν καρδιά μας. 
Άποψη στήν Άνάστασι ό Χριστός 
θαρθή κι’ Αύτός νά κλάψη εδώ κοντά μας. .

*
Καί γρήγορα ξανά θά κατεβή,
Άνάστασι σέ σκλάβους νά χαρίση 
καί μέσ’ άπ’ τά σκοτάδια θά διαβή 
τό μέτωπο τής Κύπρου νά δροσίση.

Σ .  Χ ανδρής
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'Υπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

...'Ο  Άλλέν Ρομπέρ βάζει την υπογραφή του πάνω σ’ ενα φύλλο τετραδίου, 
μιά υπογραφή άκατανόητη πού άσφαλώς δεν μπορεί κανείς εύκολα νά τήν μιμηθή, 
όπως στις ιατρικές έτικέττες πού είναι έπάνω στά μπουκάλια μέ το σιρόπι...

...'Ο  Ντογκανά βγάζει άπό τήν τσέπη του ένα σπάγγο καί φτειάχνει λογής- 
λογής κόμπους...

...'Ο  Μισέλ ξαναδιαβάζει το γράμμα τής μητέρας του, πού έχει ήμερομηνία 
της τελευταίας πρωτοχρονιάς...

...Καί ό Σελεστέν άποκοιμιέται έντελώς...
Στο μεταξύ στο κατώφλι της πόρτας 6 Μπουφαλλό εξηγεί στο δάσκαλο το 

λόγο τής ξαφνικής του διακοπής τοϋ μαθήματος. Είναι λέει καταγανακτισμένος... 
έξω φρένων...

«... Άκοϋς έκ ε ΐ!!!. Είκοσι χιλιάδες φλάγκα... Νά τί μοϋ πλοσφέλ.ει ό έμπορος 
αύτοκινήτων τής Μελούν, για ν’ άγολάση το παληό αμάξι μου...» (αύτόπού το Τερ- 
νεραί το είχε βαπτίσει : «Μπιντούλ»).

—«Μά, το πουλάς το Μπιντούλ;» ρωτά ό δάσκαλος άπορημένος...
'Ό μ ω ς ό Μπουφαλλό, χωρίς νά προσέξη τήν ερώτηση, εξακολουθεί νά δια

μαρτύρεται.
—« Ό χ ι!  Το βάζει ό νους σου;... Το σκέφτεσαι;... 20.000 μόνο φλάγκα!!!...».
—«"Ε, κι’ άφοϋ δέν σοϋ δίνει πάρα πάνω τί θά κάνης;...».
—«Μήν άνησυχής... Θά βλώ μιά λύση... ’Αλλά τό λογάλιασες;... 20 χιλιάδες 

φλάγκα... Μά, θά τά ξαναποΰμε όστελα...πάω...». Καί ξαναφεύγει μέ σφιγμένες τις 
γροθιές... "Αν είχε αύτόν τον έμπορο έτούτη τή στιγμή κοντά του άσφαλώς θά τον 
ξυλοφόρτωνε!!! Τήν‘ίδια ώρα μέσα στήν τάξη κυκλοφορεί άπό θρανίο σέ θρανίο ένα 
μικρό διπλωμένο χαρτάκι... Τ6χει τώρα ό Μάρκ, στά χέρια του καί τό διαβάζει... 
Γράφει ότι ό Γκοαρώ ξέρει πώς γίνονται τά παιδιά, καί θά τό πή στήν ψυχαγωγία... 
«Σπουδαίο πράγμα!» συλλογίζεται άδιάφορα ό Μάρκ, πού ξέρει άπό καιρό αύτό τό 
μυστικό τής γεννήσεως τών παιδιών, καί έτοιμάζεται νά πασσάρη τό γραμματάκι 
στον διπλανό του... Μά ξαφνικά σκέφτεται τήν ’Αρχηγό Φρανσουάζ, τήν Μάμμυ, 
πού είναι έγκυος καί περιμένει κι’ αυτή ένα μωρό... Ό  Μάρκ κοκκινίζει, ρίχνει ζωηρά 
τά μαλλιά προς τά πίσω, κεραυνοβολεί τον Γκουαρώ μ’ ένα άγριο βλέμμα καί τοϋ 
έπιστρέφει τό χαρτί λέγοντας άπειλητικά «’Αλλοίμονο σου αν μιλήσης γ ι’ αύτό στά 
άλλα τά παιδιά... θά σοϋ σπάσω τή μούρη σου...».

'Ύστερα απλώνεται σιωπή μέσα στήν τάξη, καθώς ξαναγυρίζει δ δάσκαλος 
χαμογελώντας, καί άναγγέλλει μέ τήν τραγουδιστή φωνή του:

«... Συνεχίζω τήν υπαγόρευση. Τά πουλιά τών δασών μας»...
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Πριν νά γυρίση στο εργαστήριο μηχανικής, δπου διδάσκει τα μεγαλύτερα των 
14 ετών άγόρια, ό Μπουφαλό, έρχεται νά διηγηθή καί στον ’Αρχηγό Μαρσέλ την 
περίπτωση τοϋ άμαξιοϋ του...

«... Είκοσι χιλιάδες φλάγκα μόνο για τό Μπιντούλ, τό σκέφτεσαι;...».
'Ό μως τό «"Άσπρο Δόντι» δέν τόν προσέχει... Άλλου τρέχει ό νους του... 

Μαντεύει ό Μπουφαλλό τη σκέψη του καί τόν ρωτά:
—«’Αλήθεια... Δέν είδα τήν Μάμμυ σήμελα τό πλωΐ... Γιατί;».
—«Είναι στο κρεβάτι... Δέν άνησυχώ βέβαια γ ι’ αύτήν, μά ή καϋμενούλα κου

ράζεται πολύ... Καί έπί πλέον είναι στον έκτο μήνα... Πρέπει νά προσέχη... "Οσον 
άφορα τό αμάξι σου... τί νά σοϋ πώ... 20.000 φράγκα είναι βέβαια λίγα, μά νά σοΰ 
πώ κάτι μεταξύ μας...».

... Μά ό Μπουφαλό τόν διακόπτει, κτυπώντας ξαφνικά τό μέτωπο μέ τήν 
κλειστή γροθιά του :

«... Ά σπρο Δόντι... μούρθε μιά ιδέα... μιά περίφημη ιδέα... Βρήκα... Αύτό 
είναι τό καλύτερο... Θά τό κρατήσω λοιπόν τό Μπιντούλ... Θά τό διαλύσω καί θά 
τό παραχωρήσω στά παιδιά...».

«Κι’ έν τώ μεταξύ θά τό ξαναφτειάξουν... ’Έ τσι δέν είναι;...».
«Μπά... Δέν βαρυέσαι... Πάντως θά ξαναρχίσουν... Δέκα... είκοσι φορές 

θά ξαναρχίσουν... Αύτό είναι δλο...».
Καί λέγοντας αύτά ό Μπουφαλό τρέχει προς τό έργαστήριο γιά ν’ άναγγείλη 

σιά παιδιά τό μεγάλο νέο, ένω τό Ά σπρο Δόντι πίσω τοϋ χαμογελούσε μέ καλωσύνη 
ψιθυρίζοντας « Ά !  Μπουφαλό... Είσαι πραγματικό λιοντάρι.. ».

...Στο διάλειμμα των δέκα καί μισή τά παιδιά κάνουν ουρά μπροστά στο 
γκαράζ, γιά νά περιεργαστούν μέ ύφος ιδιοκτήτου τό θαυμάσιο αύτό παιχνίδι, τό 
χαλασμένο αμάξι, γιά τό όποιο, χθές άκόμα, γελούσε ολόκληρο τό Τερνεραί...

Έντεκα η ώρα... Τώρα τά μικρά παιδιά των δεκατεσσάρων χρόνων, βγαίνουν 
άπό τήν τάξη τρέχοντας καί ό Τομαβάκ μπορεί έπί τέλους ν’ άνάψη τό τσιμπούκι 
του, τή μακρυά πίπα του, πού περίμενε τόση ώρα γεμισμένη πάνω στήν καρέκλα...

Σάν σμήνος περιστεριών τά άγόρια πάνε κι’ έρχονται, φωνάζουν, κουβεντιά
ζουν ζωηρά, λογομαχούν...

"Υστερα δλα μαζί τραβούν γιά τ ’ άποχωρητήρια, γιά τήν πηγή, γιά τό έργα
στήριο... δπου θά διηγηθοΰν στούς συντρόφους τους τις πρωινές ιστορίες...

Τρέχουν ύστερα προς τό σπίτι τοϋ «Άσπρου Δοντιού» καί τής «Μάμμυ» 
δπου θά φθάση ό Ταχυδρόμος...

Οί ’Αρχηγοί των άλλων κτιρίων έχουν συγκεντρωθή εδώ... Αυτή είναι ίσως 
ή μόνη στιγμή τής ήμέρας πού ό έξω κόσμος ύπάρχει κι’ ένδιαφέρεται γιά τά παι
διά... πού ή ύφήλιος δέν κατοικεΐται μονάχα άπό άγόρια μέ βρώμικα γόνατα, άλλά 
καί άπό μεγάλους πού φροντίζουν γ ι’ αύτά... Τά παιδιά ζοΰν έντονα, ρουφούν ά
πληστα τή στιγμή αύτή...

Ή  ’Αρχηγός Φρανσουάζ, μέ τό κεφάλι σκυμμένο καί μέ τό χέρι στά μαλλιά, 
διαβάζει τό γαλάζιο γράμμα, πού παίρνει κάθε πρωί...

Ό  Μάρκ στέκει παράμερα καί τήν κυττάζει μέ τά χέρια στις τσέπες, ένω 
μέ τό πόδι κλωτσά θυμωμένος τά χαλίκια...

«Μάρκ... Σέ παρακαλώ, μικρέ μου... Κάνε μου μιά χάρη άν θέλης... Ξέχασα 
τό τετράδιο τών «’Απασχολήσεων» πάνω στο τραπέζι τοϋ δωματίου μου... Μπορείς 
νά μοϋ τό φέρης;...».

«Ά ν μπορώ; Πάω άμέσως... πάω εύχαρίστως ’Αρχηγέ...».
Λέει «’Αρχηγέ» καί σκέπτεται «άδελφούλα»... Κι’ =ίναι ένθουσιασμένος 

πού θά κάνη κάτι γ ι’ αύτήν... τού άρέσει τόσο νά τήν ύπηρετή !!!. Ένω τρέχει 
φαντάζεται ένα δικό του φίλμ... Τό ζή μέ χαρά... « Ή  άδελφούλα είναι αιχμάλωτη
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των ’Ινδιάνων καί αύτδς έπί κεφαλής μιας συνοδείας καλπάζει προς αύτήν... Μπάμ... 
Μπάμ... Μπάμ... την έλευθερώνει, πριν προφτάση νά έπέμβη ό μαύρος σερίφης πού 
τρέχει μέ τούς κόκκινους άστυνομικούς τοϋ Καναδά...».

Ό  Μάρκ άνεβαίνει τροχάδην τή σκάλα τοϋ κτιρίου 3, διασχίζει τον κοιτώνα, 
καί μπαίνει μέ τις μύτες των ποδιών στο άνοιχτο δωμάτιο της ’Αρχηγού... ’Εκεί 
άντικρύζει συγκινημένος την άπλή σκηνοθεσία ενός χαριτωμένου γούστου... "Ενα 
χαμηλό κρεβάτι, σκεπασμένο μέ φτηνό ύφασμα... μια σειρά βιβλία μέ φθαρμένα 
έξώφυλλα... μιά προσκοπική σημαία στον τοίχο... ένα κάδρο πού παριστάνει μια 
γραφική βουνοκορφή... μιά εικόνα τοϋ ’Εσταυρωμένου... Κι’ ολα αύτά ραντισμένα 
μέ τό άνάλαφρο δροσερό άρωμα της νέας κόρης... Ό  Μάρκ στέκει γοητευμένος, 
εισπνέει βαθειά κλείνοντας τά μάτια, άναστενάζει κι’ έπειτα άρπάζει ξαφνικά τό 
κόκκινο τετράδιο καί, σαν γενναίος σωματοφύλακας μυθιστορήματος, καλπάζει 
γιά νά τό φέρη στήν Βασίλισσα, σέ πείσμα τών φρουρών τοϋ Καρδιναλίου: «Εις τά 
άλογα, κύριοί μου... Εις τά άλογα...»....................................................................................

Τό ταχυδρομείο μοιράστηκε στά παιδιά, καί οι ’Αρχηγοί βοηθούν τούς μικρό
τερους νά διαβάσουν τά γράμματα τους, πού φαίνονται σάν νά έχουν δλα τήν ίδια 
γραφή... Τήν ίδια ώρα χέρια πού τρέμουν από άνυπομονησία ξεδιπλώνουν τά δέ
ματα, ενώ οί διπλανοί κυττάζουν μέ τρελλό καρδιοχτύπι... 'Ο  Μισέλ γυρίζει έδώ 
κι’ έκεΐ σάν ένας σκύλος, πού ψάχνει νάβρη τ ’ άφεντικό του... ’Ελπίζει πάντα, δπως 
κάθε πρωί, δτι θά έχη ένα γράμμα άπ’ τήν μητέρα του, κι’ δμως τό ξέρει καλά, 
επίσης δπως κάθε πρωί, δτι δέν θά έχη... 'Ο  «βελοΰδος» εΐ,/αι πλημμυρισμένος 
χαρά... Πήρε ένα πένθιμο προσκλητήριο (είχε πεθάνει μιά μακρυνή του θεία) 
καί τ’ δνομά του είναι τυπωμένο επάνω:

«'Ορίστε... Δέν λέω ψέμματα...» φωνάζει στον διπλανό του «Νά ! Διάβασε... 
Είναι τυπωμένο τό δνομά μου... Καί μάλιστα μέ λέει κύριο... Ν ά ! έκεΐ... ό δέκατος 
δγδοος : Κύριος Ρομπέρ Ντογκανά... ’Εγώ είμαι ό «κύριος» Ρομπέρ Ντογκανά... 
Τό βλέπεις;...».

«"Ασε με ήσυχο» άπαντάει άδιάφορα ό Πάολο ό «άνίκητος», πού στέκει 
παράμερα διαβάζοντας έπί τέλους ένα γράμμα... ένα γράμμα πού έφυγεν άπό τή 
Χάβρη, δυο μήνες πρίν... ένα γράμμα πού ύπογράφεται : «ό γέρικος σου Χοντρο- 
Μιμίλ», καί πού τον άκολούθησε στή φυλακή, στο Ψυχιατρικό "Ασυλο, στο ’Ανα
μορφωτικό Κέντρο, καί τέλος τον βρήκε στο Τερνεραί...

Τον άκολούθησε παντοΰ... Δέν χάθηκε λοιπόν!!!... Καί οί φίλοι του τής 
Χάβρης δέν τον έχουν λησμονήσει!!!... 'Ο  Πάολο ξαναπαίρνει θάρρος... ’Ελπίζει... 
Μιά σκιά εύτυχίας σιγοτρέμει σέ κάποια άπόμερη γωνιά τής καρδιάς του...

Τήν ίδια ώρα τό «"Ασπρο Δόντι» διαβάζει κάποιο γράμμα ένός παλιοΰ μα- 
θητού τοϋ Τερνεραί: ‘

«... Σάς στέλλω νέα διά τήν υγείαν μου, πού είναι άρκετά καλή... Σκέπτο-

καλή...» κλπ., κλπ., κλπ. Καί λίγο προς τό τέλος :
«... Μή έχοντας πλέον τίποτε άλλο νά σάς γράψω διά σήμερα, σάς σφίγγω 

πολλές φορές τό χέρι, καθώς καί τής Μάμμυ...».
Ό  Ραντάρ λίγο πάρα κάτω βγάζει χαρούμενες κραυγές... Κλείνει σήμερα τά 

15 χρόνια... Καί μέσα στο γράμμα πού τοϋ έστειλε ή άδελφή του γιά τά γενέθλιά του, 
ύπάρχει καί ένα χαρτονόμισμα 500 φράγκων... Είναι ή πρώτη φορά πού έβλεπε τέ
τοιο χαρτονόμισμα καί τό δείχνει σ’ δλους... «...'Ένα χαρτονόμισμα 500 φράγκων... 
Ν ά!!! Δέστε το... Δέν λέω ψέμματα... Kt’ αυτός έκεΐ μέ τά μώβ στή γωνιά θάναι 
ασφαλώς ό εφευρέτης του...».

(Συνεχίζεται)



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

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες Γιαννικόπουλος 
Γεώργιος καί Άλεξόπουλος Παναγιώτης.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως του Πει
θαρχικού Συμβουλίου οί άρχιφύλακες : Ζαφειρόπουλος Διονύσιος καί Καραγεώρ- 
γος Γεώργιος καί οί άστυφύλακες : Καμπουράκος Κωνσταντίνος, Σερέτης Πέτρος 
καί Τζοΐτης Ή λίας.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος άπενεμήθη 
έπαινος εις τον ’Αστυνόμον Β' κ. Δημητρίου ’Αθανάσιον, διότι άναλαβών τήν έκπό- 
νησιν τής έπετηρίδος των άξιωματικών τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ής τό Σώμα 
έστερεΐτο άπο εικοσαετίας καί εργασθείς ούτος μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έπιμελείας 
καί προσοχής καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ώρών έργασίας, επέτυχε χάριν 
εις τήν έργατικότητα καί την φιλοτιμίαν του, ού μόνον να συντάξη ταύτην πλήρως 
καί άκριβώς άλλά καί να έκτυπωθή αυτή μερίμνη του ύπο τοϋ ένταΰθα Έθνικοΰ 
Τυπογραφείου, ώστε νά καταστή εύχερής ή διανομή ταύτηςποος άπαντας τούς άξιω- 
ματικούς τοϋ Σώματος έναντι έλαχίστου τιμήματος, παρουσιάσας οΰτω διά τής φι- 
λοπονίας του, εργασίαν άρτίαν, σπουδαίαν καί ύπηρεσιακώς λίαν άναγκαίαν καί 
χρήσιμον.

—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη 
ήθική καί υλική άμοιβή εις τον άστυφύλακα Δημητρέλλον Δημήτριον διότι εις 
καταγγελθεΐσαν κλοπήν διαρρήξεως εικονοστασίου ένεργήσας μετά ζήλου καί 
ενδιαφέροντος, έπιδείξας δέ εξαιρετικήν δραστηριότητα καί πρωτοβουλίαν, επέτυχε 
την άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών άνηλίκων δραστών αύτής. Διά τής αύτής ώς άνω 
άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος εις τον 'Υπαστυνόμον Α ' κ. Παπαβασιλείου ’Εμμα
νουήλ καί άρχιφύλακα Σερέτην Δημήτριον, διότι άμφότεροι ένεργήσαντες τήν σχε
τικήν προανάκρισιν μεθοδικώς καί μέ δεξιοτεχνίαν επέτυχαν τήν έξιχνίασιν πλεί- 
στων όσων κλοπών διαπραχθεισών ύπο τών ώς άνω νεαρών δραστών κατά διάφορα 
χρονικά διαστήματα καί εις διαφόρους περιφερείας.

** *
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

'Υπο τού κ. Δημοσθένους Κορέσση, Δικηγόρου, τ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ, 
άπεστάλη ή κατωτέρω δημοσιευομένη έπιστολή.

Π ρ ο ς
τήν Διεύθυνσιν τών «’Αστυνομικών Χρονικών»

’Ε ν τ α ύ θ α
«’Αξιότιμε κ. Διευθυτά,

'Ομολογώ δτι μέ έστενοχώρησεν ή δημοσιευθεΐσα εις το τελευταϊον τεύχος σας 
έπιστολή τοϋ σεβαστού μου ’Αρχηγού κ. Καλυβιτη, διότι μεταξύ τών γραμμών 
αύτής, είναι διάχυτος ή πικρία του επειδή εις τήν γνωστήν διάλεξίν μου δεν άνέ- 
φερον τά ονόματα τών βαθμοφόρων πού έφήρμοσαν τον θεσμόν τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων.
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Είναι γεγονός ότι μεταξύ τούτων, πράγματι πρώτος, ήτο ό κ. Καλυβίτης, 
άναλαβών διαδοχικώς την Διεύθυνσιν της ’Αστυνομίας καί εις τάς τέσσαρας πό
λεις, άμα τη έφαρμογη τού θεσμού εις αύτάς.

’Αλλ’ ή διάλεξίς μου δεν ειχεν ώς θέμα τήν ιστορίαν της ’Αστυνομίας Πό
λεων, άλλα την ιστορίαν τού ’Αστυνομικού Θεσμού γενικώτερον. "Αν δέ παρενε- 
βλήθη τό ονομα μου ώς συνεργάτου τού ’Αρχηγού τής ’Αποστολής, τούτο έγένετο, 
ΐνα έχουν ύπ’ δψει των οί άκροαταί μου—μαθηταί τής Σχολής—τις ό ομίλων. Θά 
ήτο τουλάχιστον άνόητον, κατόπιν 40ετίας, να επιδίωξη τις τήν άπόκτησιν ήδη, 
διά μιας διαλέξεως, τίτλων.

'Ως έγραψεν καί ό άείμνηστος συνάδελφος Νικολ. Κατραμπασας έν τώ συγ- 
γράμματι αυτού «’Αστυνομία Πόλεων» (σελ. 16) «τα 28 χρόνια πού έχουν περάσει 
άπό τότε πού ίδρύθη ή ’Αστυνομία Πόλεων, ήσαν πλήρη αγωνίας, μόχθων, θυσιών 
καί αίματος, άνευ τών οποίων τό Σώμα δεν θά ήδύνατο νά ζήση».

Εις αύτάς τάς γραμμάς περιλαμβάνονται οι τίτλοι όλων μας».
Μετά τιμής 

ΔΗΜ. ΚΟΡΕΣΣΗΣ
*

*  *

ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Τήν 14 καί 15/5/58, έν τώ Έθνικώ Σκοπευτηρίω Καισαριανής, έτελέσθη- 

σαν οί έτήσιοι αγώνες Σκοποβολής Άνωτάτων Στρατιωτικών Σχολών. Εις τούτους 
έλαβον μέρος αί Σχολαί: 1) Εύελπίδων, 2) Ναυτικών Δοκίμων, 3) ’Ικάρων, 4) ’Α
ξιωματικών Χωροφυλακής καί 5) 'Τπαστυνόμιυν. 'Η  κατάταξις τών ομάδων τών 
Σχολών έχει ώς ακολούθως κεχωρισμένως κατ’ άγωνίσματα :

Α ) Β ο λ ή ,  ά κ ρ ι β ε ί α ς  π ο λ ε μ ι κ ο ύ  τ υ φ ε κ ί ο υ  ά π ό  3 0 0  μ. 
(πρηνηδόν)

1) 'Ομάς Σχολής Εύελπίδων 841/1000, 2) Ό μάς Σχολής 'Τπαστυνόμων 
731 /1000, 3) 'Ομάς Σχολής Ναυτ. Δοκίμων 657/1000, 4) 'Ομάς Σχολής Χωρ/κής 
636/1000, καί 5) 'Ομάς Σχολής ’Ικάρων 403/1000.

Β ) Β ο λ ή  τ α χ ε ί α  π ο λ ε μ ι κ ο ύ  τ υ φ ε κ ί ο υ  ά π ό  3 0 0  μ. 
(πρηνηδόν)

1) Ό μάς Σχολής Εύελπίδων 50/374/500, 2) 'Ομάς Σχολής 'Τπαστυνόμων 
37/266/500, 3) Ό μάς Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 34/249/500, 4) Ό μάς Σχολής 
Χωροφυλακής 34/240/500, καί 5) Ό μάς Σχολής ’Ικάρων 13/91/500.

Γ) Β ο λ ή  ά κ ρ ι β ε ί α ς  τ υ φ ε κ ί ο υ  τ ί ι ν  0,22 ά π ό  5 0  μ. (πρη
νηδόν )

1) Ό μάς Σχολής Εύελπίδων 1850/200, 2) Ό μάς Σχολής Ναυτ. Δοκίμων 
1824/2000, 3) Ό μάς Σχολής 'Τπαστυνόμων 1621/2000, 4) Ό μάς Σχολής Χωρο
φυλακής 1537/2000, καί 5) Ό μάς Σχολής Ικάρων 1427/2000.

Δ) Β ο λ ή  Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ  π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ  τ ώ ν  0,38 ά π ό
2 5  μ. ( β ο λ ή  ά κ ρ ι β ε ί α ς )

1) Ό μάς Σχολής Εύελπίδων 968/1200, 2) Ό μάς Σχολής Ναυτικών Δοκί
μων 899/1200, 3) Ό μάς Σχολής 'Τπαστυνόμων 832/1200, 4) Ό μάς Σχολής 
Χωροφυλακής 665/1200, καί 5) Ό μάς Σχολής Ικάρων 411/1200.

Ε ) Β ο λ ή  Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ  π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ  τ ώ ν  0,38 ά π ό  
2 5 μ. ( β ο λ ή  τ α χ ε ί α )

1) Ό μάς Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 101/120—841/1200, 2) Ό μάς Σχο
λής Εύελπίδων 100/120—847/1200, 3) Ό μάς Σχολής 'Τπαστυνόμων 97/120—
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761/1200, 4) Ό μάς Σχολής Χωροφυλακής 93/120—696/1200, καί 5) Ό μάς 
Σχολής ’Ικάρων 63/120—429/1200.

Τήν ομάδα τής Σχολής 'Υπαστυνόμων άπετέλουν οί Δόκιμοι : 1) Γκαβέρας 
Ιΐαναγιώτης, 2) Δημητρίου Θεόδωρος, 3) Κάσσης Ή λίας, 4) Κΐτσος Βασίλειος 
5) Λαμπαδιάρης ’Ιωάννης, 6) Λάππας Γεώργιος, 7) Μιχελουδάκης Κυριάκος, 
8) Παναγέας ’Αντώνιος, 9) Τριάντης ’Αθανάσιος, 10) Φαραντούρης Δημήτριος 
καί 11) Χαρκιολάκης ’Αναστάσιος, υπό τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Βλαχάκην Πανα
γιώτην.

Οί δόκιμοι τής Σχολής 'Υπαστυνόμων, συγχαίρουν έγκαρδίως, τούς Εύέλ- 
πιδας διά τάς έπιτευχθείσας νίκας των (νέα πανελλήνια ρεκόρ εις τό πολεμικόν τυ- 
φέκιον—Ευελπις Γραφάκος 176/200 καί 'Ομαδικόν 841/1000).

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων έχει γίνει ό αχώριστος σύντροφος 
χιλιάδων άκροατών, πού μέ ξεχωριστό ένθουσιασμό καί άγάπη παρακολουθούν κάθε 
ραδιοφωνικό της πρόγραμμα, γοητευμένοι άπ’ τον απαλό ρυθμό της.

Παράλληλα ή ’Αστυνομική ’Εκπομπή μέ τό πλούσΌ διδακτικό περιεχόμενό 
της κατευθύνει καί διδάσκει τό κοινόν, συνειδητοποιώντας τά καθήκοντα καί τί<̂  
υποχρεώσεις του.

*
—Βελούδινο καί άπαλό τό πρόγραμμα τής 30 /4/58 άφησε διαλεχτές άναμνή- 

σεις στούς άκροατάς, μέ τήν ποικιλία των ρυθμών του καί τις όμορφες λογοτεχνικές 
εικόνες του. Λουλουδιασμένο κι’ ευχάριστο, άφιερωμένο στήν Πρωτομαγιά, στα 
λουλούδια καί στήν αιώνια άνοιξη, πρόσφερε μια ταπεινή συγκίνηση καί γνώρισε 
μιά μεγάλη έπιτυχία. Τό πλαισίωναν άργοί, ρωμαντικοί ρυθμοί καί όμορφα ελληνικά 
τραγούδια. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθη καί άπόσπασμα τού 'Ημερολογίου τής 
’Αστυνομίας, γραμμένο άπ’ τον Άρχιφύλακα Σπϋρο Πηλό.

*
—'Η  έκπομπή τής 7 /5 /58  ήταν άφιερωμένη στή θάλασσα μέ νησιώτικα τρα

γούδια καί γοητευτικά σκίτσα άπ’ τή θαλασσινή ζωή, τό μόχθο τών ναυτικών καί 
τις χάρες τής θάλασσας. Τό πρόγραμμα αύτό προκάλεσε τόσον ενθουσιασμό, ώστε 
επίμονα ζητήθηκε ή έπανάληψίς του.

(Δίσκοι έκ τού κατ/τος : Γ. Όρφανίδη. Κείμενα, επιμέλεια κλπ. ’Αστυνο
μικής Σχολής. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

*
*  *

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Γεώργιον Σωτηρόπουλον : Τό ποίημά σας πολύ καλό, ελλείψει όμως χώ 
ρου δέν τό δημοσιεύόμεν.

Κους, Κους Κωνσταντίνον Ααψάνην, Παναγιώτην Κάρνον, Κωνσταντίνον 
Ήλιόπουλον, Γεώργιον Λουκάκην, Δημήτριον Σϊμον, Γεώργιον Πετρογιάννην, 
Βασίλειον Λιόγκαν, Χρύσανθον Βλαχογιαννόπουλον, Γεώργιον Παπαγεωργίου. 
Νικόλαον Γκιλιπάθην, Πολύκαρπον Διαμαντόπουλον, Ίωάννην Δημητρόπουλον 
καί Παναγιώτην Μπακήν ’Αστυφύλακας, εύχαρίστως σάς ένεγράψαμεν συνδρο- 
μητάς τού περιοδικού.

Δ)δα Γαρουφαλλιά Μαμάη. Σάς εύχαριστοΰμε γιά τά καλά σας λόγια. Εύχα
ρίστως σάς ένεγράψαμεν συνδρομήτριαν τού περιοδικού.
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