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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
■Τπί χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)
ΑΡΡΙΒΙΣΜΟΣ

Ό όρος αύτός ό όποιος εις την Γαλλικήν είναι «arrivisme» προέρχεται άπό
τό γαλλικό ρήμα «arriver» ήτοι φθάνω.
Γενικώς σημαίνει την τάσι προς την έπαγγελματική, την κοινωνική, την
οικονομική ή τήν πολιτική άνοδο τοϋ άτόμου στήν άνάγκη καί μέ παραμερισμό
των ήθό)ν, των έθίμων άκόμη καί των ηθικών δισταγμών.
Ό άρριβιστής άποβλέπει πάντοτε στήν εξωτερική έπιτυχία, δηλ. στήν επι
βολή του πάνω στή συνείδηση τών συνανθρώπων του καί δεν ένδιαφέρεται για τήν
έσωτερική τελειοποίηση τής συνειδήσεώς του, άναπτύσσοντας τις πνευματικές
καί τις ηθικές εκείνες άξιες οί όποιες καλλιεργούν καί μαρτυρούν για τήν άνωτερότητα τής προσωπικότητος κάθε άνθρώπου.
Ό άρριβισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Συνεπώς οί άξιες τις όποιες
επιχειρεί νά κατακτήση ό άρριβισμός είναι έκεΐνες άκριβώς πού Ισχύουν σέ μια ώρισμένη κοινωνία, ένεκα δέ τούτου δέν παρουσιάζει καμμιά πρωτοτυπία.
"Αν όμως συμπέση σέ μια κοινωνία, νά έκτιμαται ώς «άξια» ό άρριβισμός,
αύτό δέ συμβαίνει συνήθως κατά τις περιόδους κοινωνικής καταπτώσεως, τότε
ό άρριβιστής ήμπορεΐ νά φτάση στο σημείο ώστε νά σκέπτεται καί νά δρα κατά τρόπο
επαναστατικό, άλλα πάντοτε γιά τήν άτομική του άνάδειξη.
ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

Ό όρος αυτός ισχύει μόνον στήν Ελλάδα. Προέρχεται άπό τό «Άρχεΐον
του Μαρξισμού» πού είναι μιά περιοδική κομμουνιστική (Μαρξιστική) έκδοση. Ά ρχικώς, δηλ. κατά τό 1923, ή κομματική αύτή τάση ένεφανίσθη μέσα στο Ελληνικό
κομμουνιστικό κόμμα, σιγά-σιγά όμως διεμορφώθη σέ ιδιαίτερη κομμουνιστική
οργάνωση καί τελικώς έγινε ό πλέον θανάσιμος άντίπαλος στήν ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε.
Ή οργάνωση αύτή έξέδιδε τήν εφημερίδα «Πάλη τών Τάξεων» μέ τήν
όποια καταπολεμούσε έντατικώτατα τήν ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. ’Επίσης έξέδιδε άπό
τό Μάϊο τού 1923 καί τό προπαγανδιστικό περιοδικό μέ τίτλο «’Αρχείο τού Μαρ
ξισμού» άπό τό όποιο πήρε καί τήν ονομασία της. Τό περίεργο είναι ότι ή γενική
γραμμή τών άρχειομαρξιστικών στον άγώνα τους γιά τήν κατάληψη τής άρχής
καί τήν εφαρμογή τού κομμουνισμού είναι ή ίδια άκριβώς προς τή γραμμή της
Δ' διεθνούς τού Λέοντος Λαυϊδόβιτς Τρότσκυ τήν οποίαν, όπως είναι γνωστό, συνέ-
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στήσε πολύ άργότερα, δηλ. οί 'Έλληνες κομμουνισταί προηγήθησαν και τοϋ Τρότσκυ
στη διατύπωση της Μαρξιστικής ·γρικμ.μ.ης.
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Μέ τον δρο αύτό χαρακτηρίζεται ή παράνομη μαχητική οργάνωση τοϋ
Κ.Κ.Ε., τά μέλη της οποίας αναλαμβάνουν καί έκτελοΰν τις παράνομες έγκληματικές ένέργειες τοϋ Κ.Κ.Ε.
Ή αυτοάμυνα είχε δύο κλάδους ήτοι :
α) Την «Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα» πού συγκροτήθηκε μετά τήν διάλυση
των έφεδρειών τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. (1945) καί β) τή «Στενή Αύτοάμυνα» πού έδημιουργήθη τό 1946 εις άντικατάστασιν τής περιβόητης Ο.Π.Λ.Α. 'Η «Στενή Αύτοά
μυνα» ώργανώθη μέ τήν καθοδήγηση τοϋ μέλους τοϋ Π.Γ. τοϋ Κ.Κ.Ε. πού διηύθυνε
τήν «Μαζική Λαϊκή Αύτοάμυνα» μέ 9 στελέχη της Ο.Π.Λ.Α. πού είχαν έλθει
κρυφά άπο το Μποΰλκες δπου είχαν καταφύγει μετά το Δεκεμβριανό κίνημα τοϋ
1944. Τά 9 αύτά στελέχη ένισχύθηκαν καί μέ άλλα στελέχη τής «Μαζικής Λαϊκής
Αύτοάμυνας» καί ώργάνωσαν έτσι τήν «Στενή Αύτοάμυνα», δηλαδή τήν πιο συνω
μοτική καί εγκληματική οργάνωση πού γνώρισε ή Ελλάδα. 'Η οργάνωση αύτή
έδρασε κυρίως στήν ’Αθήνα καί διέπραξε τά στυγερότερα έγκλήματα, μεταξύ των
οποίων καί τή δολοφονία τοϋ άειμνήστου 'ϊπουργοΰ τής Δικαιοσύνης Χρήστου
Λαδά. Δέν έστράφη δέ έναντίον μόνον των έθνικοφρόνων άλλά καί εναντίον στελεχών
τοϋ Κ.Κ.Ε. πού άπο διαφόρους λόγους το έγκατέλειψαν καί άλλων πού έξελέγησαν
ώς άπαραίτητα θύματα γιά τήν τρομοκράτηση καί τον έξαναγκασμο των μελών τοϋ
Κ.Κ.Ε. νά καταφύγουν στά βουνά καί νά ένταχθοΰν στις κομμουνιστικοσυμμορίες.
ΑΧΤΙΔΑ— ΑΧΤΙΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

'Η άχτίδα είναι μιά ενδιάμεση βαθμίδα τής οργανωτικής κλίμακος τοϋ Κ.Κ.Ε.
καί βρίσκεται μεταξύ τής Κομματικής Όργανώσεως Βάσης (Κ.Ο.Β.) καί τής
Κομμουνιστικής Όργανώσεως Πόλης ή Περιφέρειας, περιλαμβάνει δέ ώρισμένον
άριθμό Κ.Ο.Β. Επομένως οί άχτίδες αποτελούν υποδιαίρεση Περιφερειακής Ό ργα
νώσεως ή Όργανώσεως Πόλης (προκειμένου γιά μεγάλες πόλεις) καί τελούν ύπό
τήν καθοδήγηση τής ’Επιτροπής Πόλης ή τής Περιφερειακής ’Επιτροπής.
Αυτονόητον, δτι τά στελέχη τής άχτίδας δέν έρχονται εις άπ’ εύθείας επα
φήν μέ τις μάζες τών εργαζομένων.
Ή άποστολή τους είναι νά καθοδηγούν νά συντονίζουν, καί νά έλέγχουν τήν
δράση ώρισμένου άριθμοΰ μικροτέρων κομματικών οργανώσεων πού άνήκουν στή
δύναμή της. Τά μέλη της είναι συνήθως 15 καί άποτελοΰν τήν Άχτιδική ’Επιτροπή
μερικά δέ προέρχονται άπο τήν τάξη τών μεσαίων στελεχών τού Κ.Κ.Ε. (γραμμα
τείς Κ.Ο.Β.). ’Απο τά 15 αύτά μέλη εκλέγεται έξαμελές συμβούλιο, το γραφείο
τής άχτίδας, έπί κεφαλής τού οποίου τίθεται έμπειρο καί έμπιστο στέλεχος τού κόμ
ματος. Το γραφείο τής άχτίδος εκλέγει τριμελές συμβούλιο, τή γραμματεία, το
όποιο καί είναι τό καθοδηγητικό όργανό της.
Οί άχτιδικές οργανώσεις χωρίζονται σέ δύο κατηγορίες, στις έπαγγελματικές καί στις συνοικιακές. Οί έπαγγελματικές περιλαμβάνουν τις κομμουνιστικές
οργανώσεις τών εργατών καί ύπαλλήλων—δημοσίων καί Ιδιωτικών—καί τών έπαγγελματιών καί βιοτεχνών, δέν έχουν δέ καθορισμένο γεωγραφικό χώρο δράσεως.
Οί συνοικιακές έχουν καθορισμένο γεωγραφικό χώρο πού περιλαμβάνουν ορισμέ
νες συνοικίες μιας πόλεως ή ορισμένα χωριά καί καθοδηγούν δλες τις κομμουνι
στικές οργανώσεις πού ύπάρχουν έκεΐ.
Α Χ Τ Ι Φ

Μέ τον δρο αυτό έννοοΰν οί κομμουνισταί τις ειδικές συγκεντρώσεις καί συσκέ
ψεις τών στελεχών τών κομμουνιστικών οργανώσεων στις πόλεις καί στά χωριά,
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πού συγκαλοϋνται άπό τούς υπευθύνους γραμματείς μέ σκοπό τήν άπό κοινού μελέτη
καί συζήτηση ένός θέματος καί τον κοθορισμό της πολιτικής πού πρέπει ν’ άκολουθήση καθώς καί των καθηκόντων πού άπορρέουν για τον καθένα άπό τούς μετέ
χοντας στη σύσκεψη καί για τις οργανώσεις τις όποιες άντιπροσωπεύουν. Σέ γενικώτερη έκφραση στα «άχτίφ» γίνεται ή καθοδήγηση καί ή διαφωτιστική μόρφωση
των στελεχών στα διάφορα ζητήματα πού τα άπασχολούν.
’Έχουμε π. χ. « ά χ τ ί φ τ ω ν κ ο β α ρ χ ώ ν » . Αυτό σημαίνει συγκέν
τρωση καί σύσκεψη των γραμματέων των Κομμουνιστικών ’Οργανώσεων Βάσης
(Κ.Ο.Β.) για τη μελέτη καί άνταλλαγή γνωμών καί για τον καθορισμό τής γραμ
μής καί τών καθηκόντων έπί ένός προβλήματος, τό όποιο ένδιαφέρει τις κόβες των.
'Ομοίως έχουμε π. χ. ά χ τ ί φ έ π α γ ρ υ π ν η τ ώ ν , ά χ τ ί φ ί σ τ ρ ο υ χ τ ό ρ ων ,
άχτίφ
διαφωτιστών,
ά χ τ ί φ ά ν τ α π ο κ ρ ι τ ώ ν τού Ρ ι ζ ο 
σ π ά σ τ η κ.λ.π
ΓΙΑΦΚΑ
'Η λέξη «γιάφκα» είναι ρωσική καί σημαίνει : α) τήν παρουσίαση ή καί
εμφάνιση ενώπιον τής άρχής, β) τήν έξαφάνιση ή καί άπόκρυψη άπό τις άρχές
καί γ) τήν παράνομο διαμονή.
'Ως κομμουνιστικός όρος ή λέξη «γιάφκα» χρησιμοποιείται άπό δλα σχεδόν
τά κομμουνιστικά κόμματα,τα όποια τήν πήραν άπό τό κομμουνιστικό κόμμα τής
Σοβιετικής Ένώσεως, ή σημαίνει : 1) τον τόπο συναντήσεως δύο ή περισσοτέρων
στελεχών τού Κ.Κ.Ε. ή στελεχών δύο κομμουνιστικών κομμάτων διαφορετικών
χωρών, ό όποιος τόπος είναι άγνωστος στις άστυνομικές άρχές καί μυστικός άπό
τούς άλλους κομμουνιστάς, Τον μυστικό τόπο ή χώρο, ό όποιος χρησιμοποιείται
άπό στελέχη ένός ή περισσοτέρων κομμουνιστικών κομμάτων γιά τή μεταβίβαση
παρανόμων εντύπων, άλληλογραφίας, χρημάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ή καί
όπλων, χωρίς τά στελέχη αυτά νά έρχωνται πολλάκις σέ άμεσο προσωπική επικοι
νωνία καί επαφή.
Γ ια φ κ α ν τζ ή ς: Σημαίνει τον άνθρωπο, ό όποιος διατηρεί σπίτι, κατάστημα
ή ότι δήποτε άλλο οίκημα ή τόπο ή χώρο πού χρησιμοποιείται ώς «γιάφκα» .
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ

'Ο όρος «Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός» χρησιμοποιείται άπό τούς κομμουνιστάς στο καταστατικό τού Κ.Κ.Ε. καί σημαίνει κατ’ αύτούς τή θεμελειώδη
άρχή του κατά τήν οποία ή διοίκηση τού Κ.Κ. έξασφαλίζει τήν ένιαία καί συντονι
σμένη διεξαγωγή τής δράσεως τών κομμουνιστικών οργανώσεων καί τή μεθοδικότητα τού κόμματος διά τής επιβολής σιδερένιας πειθαρχίας καί της αΰστηράς
τηρήσεως τών συνωμοτικών κανόνων.
ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ

'Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως στήν πολιτική καί τή συνδικαλιστική
τακτική τών έργατικών ιδίως κομμάτων καί τών συνδικάτων καί σημαίνει τή στε
νοκέφαλο επιμονή στις θεωρητικές άρχές πού μεταβάλλονται έτσι σέ δόγματα,
καθώς καί τή συνειδητή ή άσυνείδητη προσπάθεια υπερβολήν διαρκώς προς τ’
άριστερά.
Ό έξτρεμισμός έχαρακτηρίσθη προσφυέστατα άπό τό Ν. Λένιν, ώς «παι
δική άρρώστεια τού κομμουνισμού» κατεπολεμήθη δέ άπό αυτόν καί θεωρητικώς
μέ τό έργον «'Η παιδική άρρώστεια τού κομμουνισμού ή ό κομμουνισμός τής άριστεράς» (1920). Πρακτικώς έθεωρήθη ώς άλλη μορφή τής δεξιάς καί ώς έξωφρενική καί επικίνδυνη παρέκλιση γιά τά συμφέροντα τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως.
Οί έξτρεμισταί εμφανιζόμενοι ώς άδιάλλακτοι καί έναντίον παντός συμβιβασμού
καί πάσης ύποχωρήσεως, μεταβάλλουν τή θεωρία σέ νεκρό δόγμα καί σέ αυτοσκοπό,
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ένώ είναι ένα|άπλό μέσο για τήν επιτυχία τοϋ στρατηγικού σκοπού των κομμουνι
στών. Καθήκον ένός έπαναστατικοΰ κόμματος, κατά τό Λένιν, δεν είναι να διακηρύσση
δτι δεν άποδέχεται κανένα συμβιβασμό, πράγμα αδύνατο, άλλα νά κατωρθώνη
χρησιμοποιώντας όλους τούς συμβιβασμούς πού θεωρούνται άπαραίτητοι, νά παραμένη πιστό στίς αρχές του, στην τάξη του, στο έπαναστατικό του καθήκον καί στο
έργο τής προετοιμασίας τής έπαναστάσεως καί τής διαπαιδαγωγήσεως τών λαϊκών
μαζών.
'Υπάρχουν διάφορα είδη συμβιβασμών, έδώ δέ άκριβώς έγκειται ή ίκανότης
τοϋ κόμματος : νά προβαίνη δηλ. στούς καταλλήλους συμβιβασμούς, άνάλογα μέ
το περιβάλλον, μέ τις έκάστοτε συνθήκες μέ το βαθμό τής άναπτύξεως τής επανα
στατικής πάλης κ.λ.π. 'Ο συμβιβασμός ή ή συνεργασία μέ άλλα κόμματα ή άλλες
ομάδες, όταν γίνωνται όπως πρέπει, μάς έπιτρέπουν λέγει ό Λένιν, νά βάλουμε κατά
τού ίδιου σημείου κατά τοϋ οποίου έβάλλαμε καί προηγουμένως, άκολουθώντας
άπλώς διάφορο κατεύθυνση. ’Εννοείται ότι δέν είναι δυνατό νά χαραχθοΰν έκ τών
προτέρων τά διαχωριστικά όρια μεταξύ τών θεμιτών καί τών άθεμίτων, καθώς καί
μεταξύ τών νομίμων καί τών επιβλαβών συμβιβασμών. 'Η άξια τους καί ό χαρατήρας τους έξαρτάται πάντοτε άπό τις συνθήκες τής στιγμής, ή δέ έκτίμηση τών
συνθηκών τούτων δέν είναι καθόλου εύκολο πράγμα.
’Εδώ πρέπει νά σημειώσουμε ότι ό Λένιν κατά τήν προεπαναστατική του
δράση καί κατά τά πρώτα χρόνια τής κομμουνιστικής δικτατορίας στη Ρωσία
ήταν έξτρεμιστής. ’Αργότερα όμως προσαρμόζοντας τις άρχές του προς τήν πραγ
ματικότητα, έκαμε στροφή τής πολιτικής του καί κατεπολέμησε μέ όλη του τή
δύναμη τούς έξστρεμιστάς τοϋ κομμουνιστικού κόμματος.
ΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Στούς πολιτικούς άγώνες τών εργατών ό όρος αυτός συναντάται ύπό δύο
έννοιας : α) ύπό τήν έννοια τοϋ περιορισμού τής πολιτικής δράσεως τών έργατικών
κομμάτων στήν έπιδίωξη άμέσων έργατικών διεκδικήσεων, χωρίς άπώτερους πολι
τικούς καί κοινωνικούς σκοπούς. 'Ο όρος αυτός έδημιουργήθη άπό τήν πολιτική τού
άγγλικοΰ έργατικοΰ κόμματος, β) ύπό τήν έννοια τής έκδηλουμένης μέσα στά
έργατικά καί σοσιαλιστικά κόμματα κινήσεως έναντίον τών διανοουμένων. Ή
τάσις αυτή ή οποία έξεδηλώθη ουχνάκις προπολεμικώς μέσα στά σοσιαλιστικά κόμ
ματα έφερε μεγάλη ζημία σ’ αύτά. 'Ο Λένιν έγραψε οχετικώς τό «Τί νά κάμουμε»
καί έπετέθη σφοδρότατα έναντίον τής τάσεως αυτής, τονίζοντας τό σημαντικό ρόλο
τών διανοουμένων ιδιαιτέρως γιά τήν ορθή θεωρητική κατεύθυνση τών κομμάτων.
Παρά ταΰτα καί μεταπολεμικώς, ιδιαιτέρως μάλιστα μέσα στά κομμουνιστικά κόμ
ματα, συχνάκις έπεκράτησε πνεύμα έργατισμοΰ, πού πήρε πολλές φορές διαστάσεις
έκστρατείας κατά τών διανοουμένων.
ΙΝΣΤΡΟΥΧΤΟΡΑΣ

Μέ τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται ό ειδικός καθοδηγητής τον όποιο ή ήγεσία
τού κομμουνιστικού κόμματος στέλνει προς τά κλιμάκια καί τις μικρότερες ορ
γανώσεις πού έξαρτώνται άπό αύτά. Οί ινστρούχτορες (καθοδηγηταί) βοηθούν
στήν καλύτερη οργάνωση καί στήν πιο άποδοτική δραστηριοποίηση τών κομμουνι
στών άναλόγως τής είδικότητος πού έχουν, ή τόΰ τομέως πού πρόκειται νά καθοδη
γήσουν. Έ τσ ι υπάρχουν ινστρούχτορες οργανωτικοί καί συνδικαλιστικοί ή άγροτικοί ή άγκίτ—πρόπ κ.λ.π.
ΙΣΚΡΑ

Είναι ρωσική λέξη καί σημαίνει σπίθα.
'Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται συχνά άπό τούς κομμουνιστάς, ιδίως στίς
ιστορικές κομμουνιστικές μελέτες καί σημαίνει τό δημοσιογραφικό όργανο τού
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ρωσικού σοσιολδημοκρατικοΰ κόμματος, τό όποιο έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο στήν
Ιστορία της ρωσικής μπολσεβίκικης έπαναστάσεως. 'Η σημασία τής «ίσκρας» είναι
για τούς κομμουνιστάς μεγάλη, όχι μόνον άπό τής άπόψεως τής επαναστατικής δη
μοσιογραφίας, άλλα καί γιατί τό προσωπικό της άπετέλεσε το άνώτερο επιτελείο
τής έπαναστάσεως. Τό όνομα καί ό ρόλος του συνεδέοντο στενώτατα μέ την οργά
νωση καί τις περιπέτειες, εσωτερικές καί έξωτερικές, των έπαναστατικών κομμάτων
τής Ρωσίας δηλ. τοϋ σοσιαλιστικού καί τοϋ μενσεβικικοϋ.
ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ (Ηδε ΟΠΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟΣ)
ΚΑΠΑΠΓΓΗΣ

'Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται άπό τούς κομμουνιστάς τής Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.)
καί σημαίνει τα μέλη του Κ.Κ.Ε. πού άνήκουν στον παράνομο μηχανισμό του, τα
όποια εργάζονται σε κέντρα πληροφοριών πού βρίσκονται σε προκεχωρημένες στρα
τιωτικές μονάδες. Προέρχεται άπό τά άρχικά γράμματα τοϋ Κέντρου Πληροφο
ριών (Κ.Π.). Γιά τούς καπαπίτες λαμβάνονται άπό τό κόμμα εξαιρετικά μέτρα
προφυλάξεώς των λόγω τής σπουδαιότητος τής δουλειάς πού κάνουν γιά τό κόμμα.
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

'Ο όρος αυτός είναι γαλλικός « capitalisme» καί προέρχεται άπό τη γαλ
λική λέξι «capital» πού σημαίνει κεφάλαιον. 'Ο όρος έπομένως καπιταλισμός
στην Ελληνική άποδίδεται μέ τον ορο «κεφαλαιοκρατία». Οΐ κομμουνισταί παρου
σιάζουν ότι ό καπιταλισμός είναι ή οικονομική έκφρασις τοϋ άστικοϋ κοινωνικού συ
στήματος κατά τήν όποια τον πρωτεύοντα ρόλο στή παραγωγή τών οικονομικών
άγαθών παίζει τό κεφάλαιο καί ιδιαίτερα τό βιομηχανικό καί τό χρηματικό.
Έπομένως κατά τον κομμουνισμό, ό καπιταλισμός ( ή κεφαλαιοκρατία )
είναι ή νέα μορφή τοϋ άστικοϋ κοινωνικού συστήματος κατά το όποιο οί καπιτα
λιστές ( κεφαλαιούχοι ) κρατούν τήν αρχή καί κατευθύνουν τά πάντα σύμφωνα μέ
τά συμφέροντά τους καταπιέζοντας τούς έργάτες. Ό καπιταλισμός μέ τήν έφεύρεση νέων τελειοποιημένων μεθόδων παραγωγής οικονομικών άγαθών, είχεν ως άποτέλεσμανά συντρίψη τό φεουδαλικό οικονομικό, κοινωνικοπολιτικό σύστημα καί νά
παρουσιάση τό αστικό σύστημα τοϋ όποιου σήμερα αποτελεί τήν άνώτερη βαθμίδα
οικονομικής έξελίξεως.
'Η ορθή τοποθέτηση τοϋ ζητήματος τούτου είναι ότι ό «καπιταλισμός» δέν
είναι τίποτε άλλο παρά τό άστικό κοινωνικό σύστημα μέ τήν μορφή πού πήρε
ύστερα άπό τήν τεχνική άλλαγή ή όποια έγινε στον τρόπο παραγωγής οικονομικών
άγαθών, όταν έφευρέθηκαν οί μεγάλες μηχανές καί έγιναν τεχνικές μεταβολές, οί
όποιες έβελτίωσαν τήν παραγωγή τών οικονομικών άγαθών. Γενικώς όμωε ό όρος
καπιταλισμός σήμερα έχει πάρει μιά ευρύτερη έννοια πολίτικο—κοινωνικό—οικο
νομική χρησιμοποιείται δέ διεθνώς.
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΑΣ

'Ο όρος είναι γαλλικός καί προέρχεται άπό τή λέξη «capilaliste» πού ση
μαίνει κεφαλαιούχος ή κεφαλαιοκράτην όπως τό ερμηνεύουν οί κομμουνισταί. Καπι
ταλιστές ονομάζουν οί κομμουνισταί έκείνους πού συγκεντρώνουν τεράστια κεφά
λαια, οί όποιοι κρατοΰν στά χέρια τους τήν παραγωγή τών οικονομικοί άγαθών καί
διευθύνουν έτσι τον κόσμο.
ΚΑΣΤΑ

Ό όρος αύτός προέρχεται άπό τήν πορτογαλλική λέξι «casta». Σημαίνει μιά
ομάδα άτόμων μέ περιωρισμένη κληρονομική διαδοχή, πού βασίζεται στήν ίδια
επαγγελματική άσχολία καί συνεπώς έχει καί τήν ίδια κοινωνική προέλευση.
Ό χωρισμός σέ κάστες, είτανε τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής κοινωνικής
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όργανώσεως των ’Ινδών. Μέ τήν άνάπτυξη όμως του καπιταλισμού, ή κάστα ώς
κοινωνικός θεσμός άρχισε νά καταστρέφεται. Στή μεταφορική έννοια, «κάστα»
σημαίνει μια ομάδα κοινωνική πού διαφυλάσσε' ζηλότυπα τα προνόμιά της καί τό
φράξιμό της άπό τήν υπόλοιπη κοινωνία π.χ. λέμε «ή κάστα των άξιωματικών ή ή
κάστα των άνωτέρων υπαλλήλων» καί μέ αύτό έννοοϋμε ένα στρώμα άξιωματικών
ή άνωτέρων υπαλλήλων κ.λ.π. πού κρατάει κληρονομικά άπό γενιά σε γενιά.
ΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ

Ό όρος αυτός ανήκει στήν σοσιαλδημοκρατική κίνηση πού άνεπτύχθη κατά
τήν εποχή τοΰ Α' παγκοσμίου πολέμου 1915—1918 καί σημαίνει μιά άπό τις
τρεις τάσεις πού παρουσιάσθησαν τότε, ή όποια έταλαντευόταν μεταξύ τών « σοσιαλπατριωτών» καί τών «διεθνιστικών σοσιαλιστών».
Οί σπουδαιότεροι έκπρόσωποι της κεντριστικής τάσεως ύπήρξαν, ό Κάουτσκυ
στή Γερμανία, ό Λουγκέ στή Γαλλία, ό Τσεϊντζέ στή Ρωσία, ό Τπυράτι στήν
’Ιταλία, ό Μάκ Ντόναλντ στήν ’Αγγλία κ.λ.π. Βασικό χαρακτηριστικό τού κεντρισμοΰ, είναι ή έλλειψις σταθεράς καί συνεπούς γραμμής, ή διαρκής έναλλαγή, άνάλογα μέ τις περιπτώσεις, άριστερισμοΰ καί όππορτονισμοΰ ( καιροσκοπισμού )
ή γενικά ή συνεχής άμφιταλάντευσις στις κατευθύνσεις. 'Ο κεντρισμός έπομένως
άποτελεΐ τήν ενδιάμεσο θέση μεταξύ τοΰ ρεφορμισμού καί τού μαρξισμού καί άντιπροσωπεύει συχνά διάφορους σταθμούς τής έξελίξεως τού ρεφορμισμού προς τό
μαρξισμό καί άντιστρόφως, στερούμενος στερεού κοινωνικού στηρίγματος. ’Από τό
έτος 1928 καί έντεΰθεν ή άριστερή άντιπολίτευση τής Γ' διεθνούς, μέ επικεφαλής
τον Α. Τρότσκυ, κατηγορεί τήν διοίκηση τής κόμιντερν ( Γ' διεθνούς ) έπί κεντρισμώ γιά τήν άλλοπρόσαλλη τακτική της στά ζητήματα τής άγγλορωσικής έπιτροπής, τής κινεζικής έπαναστάσεως, τής τακτικής άπέναντι στο φασισμό, τής θεω
ρίας τοΰ ενιαίου μετώπου κ.λ.π. Τήν κοινωνική βάση τού νέου τούτου κεντρισμοΰ
άποτελεΐ, κατά τήν άριστερή άντιπολίτευση, κατά πρώτο λόγο ή σοβιετική γραφειο
κρατία καί κατόπιν ή γραφειοκρατία τών κατά τόπους κομμουνιστικών κομμάτων.
Ή τακτική τής Γ' διεθνούς παρουσίασε άπό τό 1924 καί έντεΰθεν, κατά τήν κριτι
κή τής άριστεράς άντιπολιτεύσεως, συνεχή ζίγκ—ζάγκ τοΰ ύπεραριστερισμοΰ
( περιπέτεια Βουλγαρίας καί Εσθονίας, ενιαίο μέτωπο έκ τών κάτω, άνεξάρτητος
ήγεσία) καί τοΰ έθνικορεφορμισμοΰ (συμμαχίας μέ τον Τσάν Κάϊ Τσέκ, τό Ράντιτς, τον Πώρσελ, συναδέλφωση μέ τούς άπεργοσπάστας τών Βρεταννικών άπεργιών κ.λ.π..).
Στήν Ελλάδα έχαρακτηρίσθησαν ώς «κεντρισταί» ώρισμένοι άπό τούς κομμουνιστάς ήγέτας τοΰ Κ.Κ.Ε., οί όποιοι ήκολούθησαν μέσο δρόμο (Σ. Μάξιμος,
Κ. Σκλάβος, Τάσος Χαϊνόγλου κ.λ.π.) κατά τήν εσωκομματική διαπάλη τοΰ 1927
καί εξής, ή οποία διεξήχθη μεταξύ τών ορθοδόξων σταλινικών ήγετών καί τών
άντιπολιτευομένων τούτου, πού έχαρακτηρίσθησαν ώς «λικβινταριστές» (Π. Πουλιόπουλος, Π. Γιατσόπουλος κ.λ.π.), μέ τούς οποίους καί συνέπραξαν τελικά όνομασθέντες «κεντρολικβινταριστές».
ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ: fI S e ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΗΣ: ("Ιδε ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΑΣ)
ΚΛΙΚΑ

Ό όρος αύτός προέρχεται άπό τήν γαλλική λέξη «cligue» καί σημαίνει ομάδα
άτόμων πού περιστοιχίζουν ένα ισχυρό πρόσωπο συνήθως πολιτικό, καί πού άλληλοϋποστηρίζονται γιά νά έπιτύχουν διάφορα ύποπτα ωφελήματα καί μάλιστα μέ
ύποπτα μέσα. Οί κλίκες σχηματίζονται προς παντός στά άπολυταρχικά καθεστώτα,
γιατί αύτά παρέχουν περισσότερο έδαφος.
(Συνεχίζεται)

ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΓΚ Λ Η Μ Α ΤΗ Σ Λ Ο ΥΤΟ Ν
'Υπό τοϋ ειδικού έπί Ιατροδικαστικών ζητη------------------ μάτων εις Λονδϊνον, δ/ρος κ. Κ. S im p s o n -------------------

'Υποστηρίζεται—και πολύ όρθώς—δτι ή έξακρίβωσις της ταυτότητος τοΰ
θύματος, έγκληματικής τίνος ένεργείας, άποτελεΐ περισσότερον τοϋ ήμίσεος της
άνακαλύψεως της δλης ύποθέσεως τοϋ έγκλήματος.
Έναργέστατον παράδειγμα το κάτωθι:
'Η άποκάλυψις τής ταυτότητος ενός γυναικείου σώματος, έντελώς γυμνοΰ,
σφικτοδεμένου εντός τεσσάρων σάκκων, ριγμένου εις τον άβαθή ποταμόν της Λουτόν,
είχε κρατήσει επί τρίμηνον σχεδόν εις άποτυχίαν τούς υπαλλήλους τής Σκότλαντ
—Γιάρντ καί τούς ύπαλλήλους τής τοπικής ’Αστυνομίας, εις πείσμα των λεπτο
λόγων έγκληματολογικών άναζητήσεων.
Καί έν τούτοις, εντός των 48 ωρών, αί όποΐαι ήκολούθησαν μετά τήν άποκάλυψιν τής ταυτότητος, εν δίκτυον πλήρες άποδείξεων έδημιουργήθη πέριξ ένός άνθρώπου, ό όποιος μέχρις έκείνης τής στιγμής δεν είχε γίνει άντικείμενον ούδεμιάς
ύπονοίας.
Τό άτομον τοΰτο συνελήφθη, κατηγορήθη, κατ’ άρχάς ήρνήθη καί μετά ταΰτα
άνεγνώρισε πλήρως τήν ένοχήν του.
Είχε κανείς τήν έντύπωσιν δτι άπεκαλύφθη τό κλειδί τοΰ μυστηρίου, άπό τά
διάφορα στοιχεία τά όποια συνεκεντρώθησαν μέχρι τής στιγμής έκείνης καί άπό τά
όποια άλλα μέν εΐχον γίνει άποδεκτά, άλλα εΐχον άπορριφθή. Ταΰτα συνηρμολογοΰντο αίφνιδίως μόνα των διά νά διαμορφώσουν ένα στερεόν σύνολον. Εβδομάδες
δυσκόλου καί συνεχοΰς έργασίας7εφερον αίφνιδίως τούς καρπούς των. Μία καταδίκη
έπί φόνω έπηκολούθησε.

Ή άποκάλυψις τοΰ έγκλήματος.
Τήν 19ην Νοεμβρίου τοΰ 1946 εις τάς 14.15', δύο έργάται υπονόμων οί όποιοι
είργάζοντο εις ένα μικρόν ποταμόν πλησίον τής Λουτόν άπεκάλυψαν τό πτώμα μιας
νέας γυναικός, δεμένον σφικτά διά σχοινιού έντός 4 σάκκων. Τό πτώμα εύρίσκετο
έντός υδατος 10 ή 15 εκατοστών καί περίπου είς άπόστασιν ένός μέτρου καί 20
εκατοστών άπό τής όχθης τοΰ ποταμοΰ καί έφαίνετο πιθανόν δτι τό έκύλησαν κατά
μήκος τής δχθης άπό ένα μονοπάτι πολύσύχναστόν, τό όποιον άκολουθεϊ τήν διεύθυνσιν τοΰ ρεύματος καί όδηγεΐ είς τά εργοστάσια Βώξ-Χώλλ.
Πολλοί διαβάται διήρχοντο καθ’ έκάστην αύτόν τον δρόμον καί δμως ούδείς
παρετήρησέ τι, μέχρι τής στιγμής, δπου οί έργάται τών υπονόμων κατέβησαν να
έκτελέσουν τήν έργασίαν των.
'Η αιτία ήτο άπλή. 'Η πρωία ήτο ομιχλώδης καί ότε περί τήν μεσημβρίαν
ή ομίχλη διελύθη τά διάφορα πρόσωπα, τά όποια εΐδον τον σάκκον έντός τοΰ υδα
τος, ένόμιζον δτι έπρόκειτο περί πτώματος κυνός ή άλλου υπολείμματος πτώματος,
δπως εΐχον ήδη ίδή νά ρίχνωνται είς τον ποταμόν.
Τό μόνον τό όποιον οί έργάται ήδύναντο νά βεβαιώσουν ήτο, τό δτι ό σάκκος
δέν εύρίσκετο έκεΐ τήν προηγουμένην ήμέραν ήτοι προ 16 ώρών, δτε εΐχον έλθει διά
τελευταίαν φοράν είς τό μέρος αυτό.
'Η ’Αστυνομία τής Λουτόν έκινητοποιήθη, αλλά προαισθανθεΐσα ευθύς έξ
άρχής δτι έπρόκειτο περί έγκλήματος, ιδιαιτέρου χαρακτήρος, έζήτησε μέ τήν συγκατάθεσιν τοΰ Άρχηγοΰ της, M.G.E. Scott τήν βοήθειαν τής Σκότλαντ-Γιάρντ.
'Ο πρώτος ’Επιθεωρητής W.C. καί ό ’Επιθεωρητής W .I. έπεφορτήσθησαν μέ τάς
άναζητήσεις καί τήν έπομένην ήμέραν προέβησαν είς τήν νεκροψίαν τοΰ πτώματος
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είς τδ νοσοκομείο'; της Λουτόν, άφοΰ όμως προηγουμένως έπεσκέφθησαν τδ μέρος
δπου άπεκαλύφθη τδ πτώμα.
Ό Επιθεωρητής Τ. τής Υπηρεσίας τής Έγκληματολογικής’Αστυνομίας τής
Λουτδν είχεν ήδη καταλήξει είς τδ συμπέρασμα, χάρις είς τάς τοπικάς του γνώσεις,
δτι τδ έγκλημα έπρεπε να είχε γίνη είς άλλο μέρος καί δτι τδ πτώμα είχε μεταφερθή
μέχρι τοϋ ποταμού διά τίνος οχήματος. Είχε διαφυλάξει τα μόνα άποτυπώματα
ιχνών, τα όποια ειχεν άνακαλύψει κοντά είς τδν τοίχον γειτονικής γεφύρας.
Ταΰτα άπεδόθησαν είς μίαν άμαξαν μεταφοράς γάλακτος, ή οποία διήρχετο
κάθε πρωί καί έφαίνετο δτι δεν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τδ έγκλημα.
'Όσον άφορα τούς σάκκους, ό είς άπ’ αυτούς ήτο άπ’ εκείνους τούς οποίους
βάζουν σόδα, ό άλλος άπ’ αυτούς πού βάζουν ζάχαρι καί οί άλλοι δύο, άπ’ αυτούς
πού βάζουν πατάτες. Μόνον οί δυδ τελευταίοι έφερον μάρκα, ό ένας F.M. καί ό άλλος
ένδς έντοπίου εμπόρου, ό όποιος διανέμει εκατοντάδας σάκκων χωρίς νά κρατά
λογαριασμόν. Δεν υπήρξε, καμμία ωφέλεια άπ’ αύτά είς τήν φάσιν ταύτην τής άνακρίσεως καθώς επίσης καί τδ σχοινί δέν παρέσχε ούδεμίαν ένδιαφέρουσαν πληρο
φορίαν.
Τδ σώμα ήτο εντελώς γυμνόν. Δέν έφερε κανένα κολλιέ, κανένα δακτυλίδι
ή άλλο άντικείμενον. Έπρόκειτο περί γυναικδς συμμετρικού άναστήματος, ήλικίας
30-35 έτών, ή οποία είχε τά μαλλιά της κομένα a la Jeanne d’ Arc, τά μάτια κα
στανά, άναστήματος περίπου 1,57. Τδ κάτω τμήμα τής κοιλίας παρουσίαζε ίχνος
lineae Gravidae, τδ όποιον έδείκνυε δτι ή γυναίκα είχεν άποκτήσει εν ή περισσότε
ρα παιδιά. 'Η ιατρική έξέτασις άπεκάλυψεν κατόπιν δτι ήτο έκ νέου έγκυος πέντε
καί ήμίσεος μηνών κατά τήν στιγμήν τού θανάτου. Μία ούλή έγχειρίσεως σκωληκοειδίτιδος ήτο έπίσης θεατή. Περίπτωσις έξαιρετικώς σπανία, ήτο δτι δέν είχε'; όδόντας. "Ενα έλαφρδν φούσκωμα καί φλόγωσις τών ουλών άφηνε νά νομίζη τις δτι αυτή
είχεν οδοντοστοιχίαν. Δέν είχε άλλως τε μήτε παραμόρφωσιν, μήτε στιγματισμόν,
μήτε ιδιαίτερον σημείον, τά οποία προσελκύουν συνήθως τήν προσοχήν. Φωτογραφίαι έλήφθησαν κατά μέτωπον καί έκ τών πλαγίων πριν ή άποσύνθεσις, ό τυμπανι
σμός ή ή έμφάνισις κηλίδων άλλοιώσουν τά χαρακτηριστικά. ΤΗτο δμως προφανές
δτι αί φωτογραφίαι αύται δέν άνεπαρίστων τήν άκριβή εικόνα τής γυναικδς έν ζωή
λόγω τών τραυμάτων, τά οποία έφερεν είς τδ πρόσωπον καί λόγω τοϋ οιδήματος
πού είχεν έπ ακολουθήσει. Πράγματι ένώ τήν φωτογραφίαν τής περί ής πρόκειται,
είδεν ή κόρη τοϋ θύματος, ήλικίας 17 έτών, έπί τής οθόνης ένδς τοπικού κινηματο
γράφου, δέν τήν άνεγνώρισε καθόλου.'Ομοίως ό όδοντοϊατρός της, ό όποιος έδέχθη
τήν έπίσκεψιν τών άνακριτών δέν άνεγνώρισεν ούτε αύτδς τήν εικόνα ταύτην ως
μιάς τών πελατισσών του.
Δύο υιοί τής άποθανούσης ήλικίας 14-15 έτών, είδον τήν εικόνα αύτήν είς τήν
προθήκην ένδς καταστήματος. Είπαν είς τδν πατέρα των δτι ήτο δυνατόν νά έπρόκειτο περί τής μητρός των, ή όποια είχεν έγκαταλείψει τήν οικίαν πρό ολίγων ήμερών.
Ό τελευταίος δμως ούτος έβεβαίωσεν δτι δέν ήδύνατο νά ήτο αυτή, προσθέ
των δτι είχεν έλθει είς τδ σπίτι διά ν’ άναζητήση ένδύματα πολλάς ήμέρας μετά τήν
ήμερομηνίαν κατά τήν όποιαν τδ έγκλημα είχεν συντελεσθή. Τδ μόνον άλλο πρόσω
πον τδ οποίον είχεν άμφιβολίας όσον άφορα τήν πραγματικήν ταυτότητα τής . γυναικός, ένας γείτων, τδ άνεκοίνωσεν είς τήν σύζυγόν του, αύτη δπως τδν άπέτρεψε
νά μεταβή είς τήν ’Αστυνομίαν καί τοϋ συνέστησεν νά «μή κάνη βλακείες». Ά νε
γνώρισεν δμως βραδύτερον δτι είχε δίκαιον. Άμφότεροι είχον ΐδει τήν φωτογρα
φίαν τής ταυτότητος περίπου μίαν έβδομάδα βραδύτερον, 0τε οί άνακριταί τήν έπεδείκνυον άπδ οικίας είς οικίαν άλλά δέν τήν είχον άναγνωρίσει.
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Δείγματα των μαλλιών καί τριχών τής ήβης έλήφθησαν καθώς καί ομάδες
αίματος «Ο» έλήφθησαν άμέσως.
Ή έξέτασις τών ονύχων δεν άπέδωσε καμμίαν πληροφορίαν. ’Επί τοϋ σώμα
τος καί τών σάκκων δεν άνευρέθησαν άλλα μαλλιά ή τρίχες ανθρώπινες.
Ή ραδιογραφία τών σιαγόνων άπεκάλυψαν δτι παρ’ δλον δτι δεν ύπήρχον
όδόντες, πολλαί ρίζες θραυσθέντων όδόντων ή άλλαι τοιαΰται εϊχον μείνει εις την
θέσιν των μετά την εξαγωγήν πράγμα τδ όποιον είναι άρκετά σύνηθες. Ή λεπτο
μέρεια αύτή έσημειώθη έπιμελώς.
Ό ’Επιθεωρητής «C» έλαβεν επίσης εκμαγεία τών σιαγόνων τή βοήθεια
τοπικού χειρούργου όδοντοι'ατροΰ, μέ τήν ελπίδα δτι θά ήδύνατο ν’ άνακαλύψη έναν
όδοντοϊατρόν, ό όποιος θά κατείχε τήν ενδειξιν μιας οδοντοστοιχίας κατασκευασθείσης διά σιαγόνας. Τά δακτυλικά άποτυπώματα έλήφθησαν άπό τό ’Επιθεωρητήν
((F)) καί τά έκμαγεία ποδών διετηρήθησαν μέ την έλπίδα δτι έν συνεχεία θ’ άνακαλύψουν τά υποδήματα.
Ούδέν άλλο σημείον δυνάμενον νά διευκολύνη την άποκάλυψιν της ταυτότητος
κατωρθώθη ν’ άνακαλυφθή καί μετά ικανόν αριθμόν ένεργειών άκάρπων προς έξακρίβωσιν τής ταύτότητος τό πτώμα ένεταφιάσθη.

Νεκροψία.
'Η νεκροψία παρέσχε έκτος τών ιδιαιτέρων σημείων τά όποια άνεφέρθησαν,
ένδείξεις άφορώσας συγχρόνως τήν πιθανήν στιγμήν τού θανάτου, καθώς καί τά
τραύματα τά όποια έπέτρεπον μετά βεβαιότητος ν’ άναπαρασταθή τό έγκλημα καί
νά καθορισθή ή θέσις τοϋ πτώματος.
Τά γεγονότα δπως άπεκαλύφθησαν μετά ταΰτα έπεβεβαίωσαν τά δύο ταΰτα
σημεία.
Καθωρίσθη δτι ό θάνατος έλαβε χώραν μεταξύ 12 έως 24 ώρών προ τής άνακαλύψεως τοϋ πτώματος.
'Η θερμοκρασία τοϋ πτώματος ήτο τότε ή ιδία μέ τήν τοϋ περιβάλλοντος.
'Η πτωματική ακαμψία ήτο μεγάλη καί δέν είχεν άκόμη αρχίσει νά έξαφανίζεται.
'Η έντός τοϋ ΰδατος βύθισις καί παραμονή, ήτις ήτο μόνον μικρή, έφ’ δσον
δέν ύπήρχον είμή 10-15 έκατοστά ΰδατος, ήτο πολύ μικράς διάρκειας.
Διεπιστοϋτο πράγματι δτι εις τό δέρμα υπήρχε φαινόμενου άνατριχιάσματος,
άλλά δέν εΰρέθη καμμία έκ τών ρυτίδων τών όφειλομένων εις τον έξ ΰδατος κορεσμόν.
Δέν έφαίνετο δτι τό πτώμα έρρίφθη ζών εις τό ΰδωρ. Τοϋτο έτοποθετήθη τήν
στιγμήν τοϋ θανάτου κατά τό διάστημα τοϋ άπογεύματος ή τής εσπέρας τής 18
προς 19 Νοεμβρίου.
Τά δεσμά τά όποια περιέβαλον τό σώμα δέν έπέτρεπον νά καθωρίση τις άκριβέστερον τήν στιγμήν τοϋ θανάτου.
Τά δεσμά τών κνημών ήτο φανερόν δτι είχον τεθή προ τοϋ θανάτου καί είχον
προκαλέσει βαρείας έκχυμώσεις, είχον μόνον μετατοπισθή μετά τοϋτο.
Τά δεσμά, τά όποια περιέβαλον τον κορμόν, άντιθέτως, έτοποθετέθησαν μετά
τον θάνατον καί δτε τό θϋμα ήτο άναίσθητον, οίαδήποτε καί άν ήτο ή έντύπωσις
κατά τήν στιγμήν έκείνην τοϋ δολοφόνου έναντι τοϋ θύματος, καί δτε τό έθετεν εις
τον σάκκον.
*Η νεκροψία άπεκάλυψε πράγματι δτι τά τραύματα τής κεφαλής είχον αίμορραγήσει έπί έν χρονικόν διάστημα 30'~40' λεπτών, ίσως καί περισσότερον, χωρίς
τοϋτο νά δύναται νά καθορισθή.
Τά τραύματα ώς ένεφανίζοντο εις τό πτώμα έπρεπε νά είχον γίνη κατά τον
εξής τρόπον;
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1) Το σώμα ήρπάγη έκ των έμπροσθεν, άπό τον λαιμόν, μέ τό δεξ'ι χέρι.
Ή γυναίκα ήγωνίσθη διά νά έλευθερωθη, άλλα ήτο καθηλωμένη, μέ τήν πλά
τη ή εις τον τοίχον ή εις τό πάτωμα.
2) 'Ένα μόνον κτύπημα πολύ δυνατόν κατεφέρθη εις τό άριστερόν μέρος τοϋ
προσώπου, άπό τοϋ πώγονος μέχρι τοϋ ώτός, διά τής άκρας οργάνου ούχι τέμνοντος,
άλλά βαρέος. Εις την πραγματικότητα έχρησιμοποιήθη ένα σκαμνί.
3) Τό πλήγμα έπροξένησε πτώσιν, κατά τήν όποιαν ή κεφαλή ύπέστη κλονι
σμόν.
4) Τά πόδια έδέθησαν κατά τήν στιγμήν πού έπήρχετο ό θάνατος. Είναι λο
γικόν νά σκεφθή τις ότι αύτή ήτο ή πιθανή σειρά τής διαδοχής των γεγονότων, έφ’
όσον ούδεμία άντίστασις θά ήτο δυνατή μετά ένα παρόμοιον πλήγμα, ώς τό άνωτέρω
άναφερόμενον, εις τήν παράγραφον 2.
Δεν θά ωφελούσε εις τίποτε νά περιγράφη τις έν λεπτομέρεια τά τραύματα
ταΰτα. "Οντως ώρισμένα σημεία έξαιρετικώς ένδιαφέροντα άξίζουν μίαν προσεκτικωτέραν έξέτασιν.
I. Τά τραύματα τά όφειλόμενα εις τον στραγγαλισμόν παρουσιάζονται ύπό
τήν πλέον συνήθη μορφήν των προκαλουμένων ύπό τής δεξιάς χβιρός, έφαρμοζομένης
μέ τήν παλάμην. Μία εύρεϊα έκχύμωσις ωοειδής όμοια προς τήν ύπό τοϋ άντίχειρος
προκαλουμένην πίεσιν συνοδευομένη άπό δύο άμυχάς έξ ονύχων έξετείνετο ύπό τήν
γωνίαν τήε κάτω δεξιάς σιαγόνος. Πολλαί έκδοραί μικρότεραι καί ή έξέτασις τής
έκχυμώσεως, έδείκνυον ότι ή νεκρά ήγωνίσθη διά νά έλευθερωθη άπό τό σφίξιμο.
Τρεις έκχυμώσεις ωοειδείς, μικρότεραι προερχόμεναι προφανώς άπό τά άλλα
δάκτυλα, τά όποια άκουμποΰσαν προς τό άντίθετον μέρος έφαίνοντο προς τό μέρος
τοϋ λάρυγγος καί εύρίσκοντο ολίγον μακρύτερον έπί τοϋ άριστεροΰ έμπροσθίου μέρους
τοϋ λαιμοΰ, ώς εάν ή χειρ είχε τοποθετηθή έκεϊ διά δευτέραν φοράν. ΕΙχεν έκχυμώσεις όπισθεν τοϋ φάρυγγος, αί όποϊαι άπεδείκνυον τήν δύναμιν τοϋ πιασήματος.
Πάντως δέν είχεν κάταγμα. Ή άσφυξία δέν έπηκολούθησε καί ήτο προφανές
ότι τό σφίξιμο δέν ήτο οΰτε θανατηφόρον οΰτε σχεδόν θανατηφόρον.
'Η παρουσία εκχυμώσεων έπί τών έξεχουσών όστεοδών μερών τής σπονδυλι
κής στήλης τής δεξιάς ώμοπλάτης καί τής λαγανίας άκρολοφίας παρά τήν σπονδυ
λικήν στήλην, ώς έπίσης αί όπισθεν τών άγκώνων τών χειρών καί πλείστων άρθρώσεων τών δακτύλων, άπεδείκνυον ότι ή θανοΰσα ειχεν καθηλωθή κατά τήν διάρκειαν
τής πάλης μέ τή ράχην εις τοίχον ή εις πάτωμα.
II. Τό κυριώτερον τραΰμα προερχόμενον άπό τό δυνατό κτύπημα έξηγεϊτο
ώς προελθόν άπό μίαν συμπαγή σύνθλιψιν τοϋ άριστεροΰ μέρους τοϋ προσώπου,
καθ’ όλον τό μήκος μιάς γραμμής ή οποία άρχίζει άπό τό αυτί κομμένο στά δυό,
διασχίζει τήν παρειάν ομοίως σχισμένην εις τό ΰψος τοϋ μήλου τής παρειάς καί
έφθανεν είς τό άριστερόν μέρος τοϋ πηγουνιού.
Αί δύο σιαγόνες εΐχον συντριβή έκ τής πιέσεως καί τής προς τά έντός ώθήσεως. Τά κατάγματα τής κάτω σιαγόνος προεκάλεσαν τήν έξάρθρωσιν τών κρανικών
όστέων ύπό τό ούς συνεπεία τής δυνάμεως τοϋ κτυπήματος καί προσεβλήθη ό έγκέφαλος.
Τό θΰμα θά είχε χάσει τάς αισθήσεις του άμέσως καί ό θάνατος θά έπήλθεν
άργότερον, όπως προηγουμένως άνεφέρθη.
'Η έκχύμωσις τοϋ άριστεροΰ οφθαλμού καί τό οίδημα τοϋ προσώπου καί τών
χειλέων πού έπηκολούθησαν, έπέφερον διά τήν άνακάλυψιν τής ταυτότητος ολέθρια
άποτελέσματα καθ’ όσον τά χαρακτηριστικά, άλλοιωθέντα προσέδωκαν μίαν έμφάνισιν
χυδαίαν, τήν οποίαν δέν εϊχε κατά τήν ζωήν τό θΰμα.
Έ κ τοϋ λόγου τούτου έπηκολούθησαν κατά τήν παρουσίασιν τής φωτογρα
φίας τής ταυτότητος αί δυσκολίαι τάς οποίας γνωρίζομεν.
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III. Είχεν και άλλα τραύματα ώς έάν το κτύπημα εϊχεν κάμει τήν γυναίκα νά
πέση μέ το δεξιόν πλευράν.
Είναι βέβαιον ότι ένα άλλο κτύπημα καταφερθέν μέ τό ίδιον άμβλύ δργανον
μπορούσε νά δικαιολογήση αυτήν την πληγήν, τό πρώτον δμως κτύπημα ήτο τόσον
ισχυρόν ώστε ήτο περισσότερον άληθοφανές δτι τό σώμα άπλώς είχε πέσει.
Πράγματι, έάν ή κεφαλή είχε προσκρούσει έπί έπίπλου τίνος κατά τήν στιγμήν
τής πτώσεως ή συνεπεία κτυπήματος, τό τριχωτόν δέρμα θά είχε σχισθή.
IV. Τά δεσμά τά όποια περιέβαλλον τάς κνήμας ήδύναντο νά είχον τεθή καθ’
δν χρόνον τό θύμα έζη εΐσέτι ώς άποδεικνύεται άπό τά ίχνη τά όποια ταϋτα είχον
άφήσει. Χρονικόν τι διάστημα είχεν όντως διαρρεύσει προ τού θανάτου 30'-40' λεπτά
τής ώρας, ίσως δέ καί έτι περισσότερον, έάν κρίνωμεν άπό τήν έξέλιξιν καί τον ρυ
θμόν τής έπακολουθησάσης έξοιδήσεως εις τάς μετά μελανών κηλίδων έκχυμώσεις,
καί έκ τής ποσότητος τού αίματος, τό όποιον διεχύθη εις τήν επιφάνειαν τού εγκε
φάλου. Δεν ήτο δυνατόν ό προσδιορισμός τού χρόνου νά ήτο άκριβέστερος.
Είναι βέβαιον δτι τό σώμα έρρίφθη εις τον ποταμόν μετά τον θάνατον.

’Εγκληματολογική έ ξ έ τ α σ ις.
Ούδεμία ενδειξις είχεν άποκαλυφθή έπί τού τόπου ένθα εύρέθη τό πτώμα καί
ώς ήδη έλέχθη, έκ τοίν σάκκων καί έκ τού σχοινιού δεν προέκυψεν ούδεμία ένδιαφέρουσα έξακρίβωσιε. Κατά τήν διάρκειαν τών επομένων εβδομάδων έξητάσθη ή
περίπτωσις 404 γυναικών, αίτινες έφέροντο ώς έξαφανισθεΐσαι καί άλλων μέν ή
περίπτωσις ώς δυναμένη νά έχη σχέσιν μέ τήν προκειμένην ύπόθεσιν έτέθη ύπό με
λέτην, άλλων δέ παρεμερίσθη ώς άσχετος. Έξηλέγχθησαν έπίσης εις τάς Poste-R estantes αί διευθύνσεις κατοικιών 681 γυναικών, καθώς καί αί διευθύνσεις έπί έπιστολών μή διανεμηθεισών καί άπευθυνομένων προς γυναίκας. Τό πτώμα ύπεδείχθη
εις 39 προσελθόντα προς τούτο πρόσωπα, έννέα δέ έξ αυτών, εϊπον καλή τή πίστει,
δτι τό πτώμα ήτο μιας έκ τεσσάρων άλλων γυναικών. Άνιαραί έρευναι διεδέχθησαν
ή μία τήν άλλην άπό οικίας εις οικίαν, έξηλέγχθησαν τά βιβλία τών βαφείων καί άνευρέθησαν καί έξετάσθησαν 250 οδηγοί φορτηγών αύτοκινήτων, οί όποιοι είχον μεταβή
εις τά έργοστάσια τής Βώξ-Χώλλ κατά τήν στιγμήν τού έγκλήματος. Έπίσης έλήφθησαν αί καταθέσεις πολυαρίθμων προσώπων, τά όποια είχον ακούσει φωνάς ή
ΐδή πρόσωπα ή συμβάντα ύποπτα. Αί οδοί καί τά έκ τών ύδάτων παραμείναντα υπό
λοιπα τών άπορριμμάτων ήρευνήθησαν έπιμελώς έπί τόπου μέ τήν προσπάθειαν τής
έν αύτοϊς άνακαλύψεως ένδυμάτων. Ά γγελίαι άναζητήσεως έδημοσιεύθησαν διά τού
τύπου τής «B.B.C.» (’Αγγλικός Ραδιοφωνικός Σταθμός) καί έστάλησαν εις τάς
άστυνομικάς άρχάς τών πόλεων καί τής υπαίθρου διά τής έφημερίδος «Jurnal officiel». Ή φωτογραφία προεβλήθη έπί τής οθόνης τών τοπικών κινηματογράφων καί
έξετέθη εις τάς προθήκας τών καταστημάτων, μέ τά γνωστά άποτελέσματα, 'Η
φωτογραφία καί αί λεπτομέρειαι αί άφορώσαι τούς όδόντας άνεκοινώθησαν εις τούς
χειρούργους όδοντοϊατρούς, άλλά κατά τό στάδιον τούτο τής έξετάσεως καί αύτός
ό όδοντοϊατρός τού θύματος δέν έγνώρισε ούτε τήν πελάτιδά του, ούτε τά χαρακτη
ριστικά αυτής.
Είς άξιωματικός τής ’Αστυνομίας, ό όποιος μετέβη εις τήν οικίαν ένθα πράγ
ματι τό έγκλημα διεπράχθη, εύρεν έκεϊ δύο παιδιά, τούς υιούς τής νεκράς, τά όποια
δέν τού είπον δτι ή μήτηρ των είχεν «άναχωρήσει» κατά προσέγγισιν κατά τήν
στιγμήν τού φόνου, διότι ό πατήρ των τούς είχεν είπει δτι αδαή είχεν μεταβή είς τήν
οικίαν τής μητρός της. Δέν άνεγνώρισαν τήν φωτογραφίαν. Μία γείτων, ήτις είχεν
άκούσει τον άξιωματικόν τής ’Αστυνομίας νά άπευθύνη έρωτήσειε προς τά παιδιά,
δέν έθεώρησε σκόπιμον ν’ άναφέρη τήν έξαφάνισιν τής γείτονός της. Μάλιστα συνεβούλευσε καί τον σύζυγόν της, δστις ήθελε νά μεταβή είς τήν ’Αστυνομίαν νά μή
«κάνη βλακείες».
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'Ο πατήρ των παιδιών τής εΐχεν εΐπει ομοίως, ότι την 5 Νοεμβρίου, ή σύζυγός
του εΐχεν «άναχωρήσει καί μεταβή εις την οικίαν τής μητρός της», εις Λουτόν,
την δέ 20ήν Νοεμβρίου ότι μετέβη «εις τον άδελφόν της», εις Grantham . Αΰτη
έγνώριζεν ότι ή Manton ήτο έγκυος πέντε έως έξ μηνών.
Μία εβδομάδα άργότερον τής έπεδείχθη ή φωτογραφία τής ταυτότητος, αλλά
δεν την άνεγνώρισε. Εΐχεν ΐδη τήν M anton την 19ην Νοεμβρίου καί δεν είχε κανένα
λόγον νά πιστεύη ότι αυτή εΐχεν έξαφανισθή ή άπέθανε. Δεν ύπέπεσεν εις τήν άντίληψίν της τό γεγονός ότι ή γυνή αυτή εΐχεν άναχωρήσει. Μία μαία, ή οποία ήθελε
νά έπισκεφθή τήν Manton, λόγω τής εγκυμοσύνης της, τήν 2αν Φεβρουάριου, έλαβε
τήν 4ην Φεβρουάριου άπάντησιν εις τήν έπιστολήν της, τήν οποίαν άφήκεν εις τήν
οικίαν τής ένδιαφερομένης, ότι ή M anton είχε μεταβή εις Grantham .
'Ο M anton έδο^σεν τάς αύτάς πληροφορίας καί εις τάς υπηρεσίας επισιτι
σμού τής Λουτόν, αΐτινες ήθελον νά γνωρίσωσι τήν νέαν διαμονήν τής συζύγου
του.
Οί έπιληφθέντες τής ΰποθέσεως εύρίσκοντο προ μιας σειράς πεπλανημένων
πληροφοριών καί δεν έσημειώθη ούδεμία πρόοδος έπί τρεις μήνας παρά τάς άκαταπαύστους αναζητήσεις καί έρεύνας.
Έ ν τέλει, τήν 21ην Φεβρουάριου, προέβησαν έξ αρχής εις μίαν πλήρη καί
λεπτομερή έξέτασιν τών διαφόρων ένδυμάτων καί τών λοιπών άντικειμένων, τά
όποια ή ’Αστυνομία είχε δυνηθή νά θέση εις τήν κατοχήν της κατά τήν διάρκειαν
τής άνακρίσεως. Εις τό έσωτερικόν μέρος ένός μαύρου έπανωφορίου, εις τά βάτα,
άνευρέθη έτικέττα μέ τήν φίρμα ένός βαφείου. ’Από αυτήν έπρεπε νά εξακριβώσουν
τήν ταυτότητα τοϋ θύματος. Τό επανωφόρι είχε προσκομισθή, κατά τον Μάρτιον
του 1943, υπό τίνος Manton τής όδοΰ Regent, ώς έπληροφορήθησαν, άνευρόντες
τήν διεύθυνσιν τούτου εις έν τοπικόν βαφεΐον. Μία γυνή ένεθυμήθη ακολούθως ότι
ή νεκρά είχε τότε δόσει καί τής έβαψαν ένα γυναικεΐον επανωφόρι, μαύρο, τού ίδιου
είδους, λόγω μιας κηδείας. Αί πραγματοποιηθεΐσαι τήν έπομένην ήμέραν έρευναι
άπεκάλυψαν ότι ή Manton δέν έθεάθη άπό τής 18ης Νοεμβρίου, ήμέρας τού φόνου.
'Ο Chapman έγνώριζε, 6τε μετέβαινεν εις τήν οικίαν Manton (οδός Regent),
ότι αί έρευναι έτεινον έπί τέλους προς τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα. Ή νεάνις
ήτις τού άνοιξεν τήν θύραν είχε «έκπληκτικήν ομοιότητα μέ τήν νεκράν». Ή το ή
θυγάτηρ της. Ή ταυτότης ταχέως έξηκριβώθη, έπί τή έμφανίσει τής φωτογραφίας,
κατά δέ τήν φάσιν ταύτην τής άνακρίσεως, μία παραβολή μετά τής άρχικής φωτογρα
φίας τής ταυτότητος έπέτρεψε τήν άναγνώρισιν του θύματος.
Κατά τήν ιδίαν ήμέραν, ό Manton άνευρέθη εις ένα τοπικόν πυροσβεστικόν
σταθμόν καί έξητάσθη. Έδωκεν μίαν κατάθεσιν τής όποιας τό μεγαλύτερον μέρος
ήτο ψευδές. Κατέθεσεν ότι άπό τίνος χρόνου ή σύζυγός του καί αύτός δέν συνεννοΰντο πλέον πολύ καλά. Έφιλονίκουν διότι ή σύζυγός του διετήρει φιλικάς σχέσεις μέ
στρατιώτας καί διότι, κατά τάς έκτος υπηρεσίας του «δρας, είργάζετο εις έν καφενεΐον
τής περιφερείας όμοΰ μετά τής νεάνιδος τού «μπουφέ». Τήν 25ην Σεπτεμβρίου εΐχον
πάλιν φιλονικήσει καί έκείνη τον έγκατέλειψε μεταβαίνουσα εΐτε εις τήν μητέρα της
εις Λουτόν εΐτε εις τον άδελφόν της εις Grantham .
Άνεγνώρισε καλώς μίαν φωτογραφίαν τής συζύγου του, άλλά βλέπων τήν
φωτογραφίαν ταυτότητος έδήλωσεν: «’Ό χι, δέν ομοιάζει εις τίποτε μέ τήν σύζυγόν
μου, δέν θά έκαμνα ένα τέτοιο πράγμα... είναι ζωντανή».’Επί τεσσάρων έπιστολών
μέ υπογραφήν «Renee», αί όποΐαι εΐχον ριφθή εις τό ταχυδρομικόν κιβώτιον τών
βορείων συνοικιών τού Λονδίνου καί άποσταλή εις τήν μητέρα τού θύματος, άνεγνώριοεν ομοίως τήν γραφήν τής συζύγου του. Αί ήμερομηνίαι έκυμαίνοντο μεταξύ
τής 31ης Δεκεμβρίου καί τής 2ας Νοεμβρίου, τό δέ περιεχόμενον τών έπιστολών
τούτων έτεινε εις τό νά καταδεικνύη ότι ή γυνή ήτο όντως έν τή ζωή.

Τό έγκλημα της Λουτόν
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Είναι, ένδιαφέρουσα ή διαπίστωσις δτι μεταξύ άλλων λαθών, ή λέξις «Ham p
stead» ήτο λανθασμένως γραμμένη χωρίς τό «Μ». 'Ο M anton έκλήθη νά γράψη
τήν λέξιν ταύτην καί δεν έθεσε το γράμμα «Μ». Δεν ύπήρχεν καμμία αμφιβολία
δτι είχεν δ ίδιος γράψει- τάς έπιστολάς καί έμερίμνησε διά τήν ταχυδρόμησίν των εις
ταχυδρομικόν κιβώτιον των βορείων συνοικιών του Λονδίνου. Ή μήτηρ τής συζύ
γου του, εις τήν οποίαν εΐχον άναγνώσει τάς έπιστολάς, ήτο πράγματι τυφλή.
Έπεβεβαίωσεν έπίσης δτι ή ύπηρεσία του του είχε χορηγήσει τεσσάρων
ημερών άδειαν, άπο τής 25ης Νοεμβρίου καί δτι ή σύζυγός του τον είχεν έγκαταλείψει, μετά μίαν φιλονικίαν, τήν τελευταίαν ημέραν τής άδειας του, καί αυτή ήτο ή
αιτία διά τήν οποίαν δεν είχε λησμονήσει τήν ήμερομηνίαν ταύτην. Παρέσχεν έπί
τών χαρακτηριστικών λεπτομερειακάς πληροφορίας αί όποϊαι συνεφώνουν μέ έκείνας τής έξαφανισθείσης γυναικός, ήσαν δέ αυται κυρίως ή περίπτωσις έγκυμοσύνης
5—6 μηνών, μιας ουλής έξ έγχειρήσεως σκωληκοειδίτιδος καί ή έλλειψις τών όδόντων. Διηυκρίνησε δτι μία οδοντοστοιχία είχεν δντως τοποθετηθή. 'Υπέδειξε τό
δνομα ενός οδοντιάτρου τής περιφερείας, δστις άμέσως άνεγνώρισεν τήν φωτογρα
φίαν τής γυναικός καί περιέγραψε λεπτομερώς τά τών οδοντοστοιχιών, ώς είχον
δτε τούς είχε ίδη κατά τήν τελευταίαν φοράν, τον Μάϊον τοΰ 1943. 'Η κατάστασις
τών όδόντων, κατά τά αρχεία του, ήτο ή άκόλουθος :
Δεξιά 7ρ, 7ρ άριστερά.
8^
Έ κ τών άνωτέρω προέκυπτεν δτι ούδείς έκ τών όδόντων υπήρχε, άλλ’ δτι
ένυπήρχον ύπολείμματα ριζών, καί δτι είχε τοποθετηθή μία οδοντοστοιχία, παρά
τήν διόγκωσιν τών σιαγόνων εις τά μέρη δπου εύρίσκοντο είσέτι ρίζαι, διότι αυτή
δέν ήθέλησε νά έξαγάγη τάς ρίζας ταύτας. Ή ραδιογραφία τών σιαγόνων τοΰ μή
άναγνωρισθέντος θύματος άφηνε νά φαίνωνται ρίζαι, τών όποιων ή θέοις ήτο ή
ιδία, τά δέ εκμαγεία τών σιαγόνων, άτινα έλήφθησαν κατά τάς άρχάς τής άνακρίσεως άντιστοίχουν έπακριβώς προς τά τής οδοντοστοιχίας, τήν όποιαν ό ιατρός είχε
κατασκευάσει διά τήν πελάτιδά του. Ή χρησιμοποίησις τών πληροφοριακών στοι
χείων, τά όποια παρέσχον οί όδόντες έσχον διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος
τόσην σπουδαιότητα δσην εις τήν κλασικήν περίπτωσιν τής ύποθέσεως Ocbin.
Ό Chapman έξηκρίβωσε κατόπιν έξετάσεως δτι ή άδεια τοΰ Manton είχε
λήξει τήν 18ην Νοεμβρίου καί βεβαίως τώρα δτε έξηκρίβωσε τήν ταυτότητα τοΰ
πτώματος, έδήλωσεν είς τον M anton δτι θά ετίθετο υπό κράτησιν καί θά τώ άπηγγέλετο κατηγορία έπί φόνω.
Ό M anton κλονισθείς προέβη είς νέαν κατάθεσιν έν τή όποια ώμολόγησεν
δτι είχε φονεύσει τήν σύζυγόν του τήν 18ην Νοεμβρίου.
Είναι ενδιαφέρον νά συγκρίνωμ,εν τάς λεπτομέρειας τής καταθέσεως ταύτης
μέ τήν άναπαράστασιν τοΰ φόνου τήν γενομένην βάσει τών δεδομένων τής ιατρο
δικαστικής έξετάσεως. Τά κυριώτερα μέρη είναι τ ’ άκόλουθα :
Λυποϋμαι διότι προέβην είς ψευδείς καταθέσεις είς δ,τι άφορα τήν σύζυγόν
μου... τήν έφόνευσα άλλ’ έπραξα τούτο ευρισκόμενος έίς μίαν κατάστασιν. ψυχικοϋ
βρασμού. Δέν ήθελον νά τό πράξώ.
Μετά ταΰτα εξηγεί προσέτι δτι έφιλονίκουν άπό καιρού είς καιρόν έξ αίτιας
τών πράγματι άθώων, σχέσεων τής συζύγου του μετά στρατιωτών καί τών ίδικών
του έπισκέψεων, τάς όποιας έκαμνε είς έν καφενεϊον τής περιφερείας. Τό 1942 τόν
είχεν έγκαταλείψει ίνα μεταβή καί ζήση μετά τών γονέων της, άλλά μετά τέσσαρας
μήνας έπανήλθεν. 'Η συμβίωσίς των δέν κατέστη καλλιτέρα διότι έξηκολούθουν νά
φιλοκινώσιν καί κατά τό άπόγευμα τής 18ης Νοεμβρίου, καθ’ δν χρόνον τά τέκνα
των άπουσίαζον εξελθόντα τής οικίας, μία νέα φιλονικία έξερράγη, καθ’ ήν στιγμήν

9068

K. Simpson

έλάμβανον το τέϊον. 'Ο M anion έκάθητο πλησίον της τραπέζης δτε κατά τά λεγόμενά του, ή σύζυγός του έρριψε κατά πρόσωπον κύπελλον θερμού τεΐου. Καί ή
κατάθεσις εξακολουθεί :
«Έξωργίσθην, έλαβον ένα πολύ βαρύ ξύλινου σκαμνίον δπερ εύρίσκετο εις
τούς πόδας μου, ύπο την τράπεζαν καί την έκτύπησα κατ’ έπανάληψιν εις την κε
φαλήν καί εις το πρόσωπον. ’Έπεσε προς τά όπίσω, προς την κατεύθυνσήν του τοίχου
καί κατόπιν επί τού δαπέδου. "Οταν συνήλθον, άνελογίσθην αυτό το όποιον έκαμα.
Είδον ότι ήτο νεκρά καί έσκέφθην δτι έπρεπε νά κάμω κάτι διά νά μην την ΐδοϋν τά
παιδιά.
Καί τότε τήν έξέδυσα καί έλαβον άπο τό ύπόγειον τέσσαρας σάκκους τούς ο
ποίους ήνοιξα καί έντός των οποίων την έδεσα σφικτά. Κατόπιν τήν κατεβίβασα εις
το ύπόγειον καί τήν άφήκα έκεΐ. Προ τής έπανόδου των παιδιών διά τό τέϊον, εΐχον
πλύνει τάς κηλίδας τού αίματος. "Εκρυψα κατόπιν τά κηλιδωμένα ενδύματα εις μίαν
γωνίαν παρά τον «λέβητα». Τά έκαυσα τήν πρωίαν της έπομένης εις τήν πυράν τοϋ
λέβητος, καθώς καί τήν οδοντοστοιχίαν, τήν όποιαν εΐχον εΰρει έντός ένός ποτηριού
ΰδατος.
Βλέπει τις δτι ή κυριωτέρα διαφορά, ή οποία ύπάρχει μεταξύ τής ιατροδικα
στικής άναπαραστάσεως τοΰ έγκλήματος καί τής καταθέσεως τοϋ κατηγορουμένου,
άφορα τον στραγγαλισμόν δστις, κατά τήν γνώμην των ιατρών, θά προηγήθη τοϋ
κτυπήματος ή τών κτυπημάτων τών έπενεχθέντων εις τήν κεφαλήν. 'Ο Manton
κατά τάς γενομένας αΰτώ διασαφηνιστικάς άντιφατικάς έρωτήσεις, κατά τήν ώραν
τής δίκης του, έπί τοΰ αντικειμένου τής κατ’ αύτόν εκδοχής τής έξελίξεως τών γε
γονότων τοΰ έγκλήματος τοΰ άπογεύματος, ήρωτήθη έπί τοΰ σημείου αύτοΰ ύπό
τοΰ Είσαγγελέως Richard Ο’ Sullivan. C. διά τών άκολούθων φράσεων :
Ο’ Sullivan : ~Ητο μικρόσωμος ή σύζυγός σας ;
Άπόκρισις : Είχε περίπου τό άνάστημά μου· ίσως ήτο ολίγον ύψηλοτέρα.
Έρώτησις : Δεν είχε τήν δύναμιν τήν ίδικήν σας ;
Άπόκρισις : "Οχι κύριε.
Έρώτησις : Ήκούσατε τήν κατάθεσιν τοΰ ίατροδικαστοΰ Simpson, τήν
όποιαν έκαμε άκριβώς τώρα ;
Άπόκρισις : Μάλιστα.
Έρώτησις : Τον ήκούσατε, έδήλωσε δτι ό λαιμός έφερε σημεία (ίχνη) χειρός, ή οποία τον είχε πιάσει (τον λαιμόν) κατ’ έπανάληψιν.
Άπόκρισις : ’Ενθυμούμαι δτι τήν συνέλαβον από τον λαιμόν διά τής δεξιάς
μου χειρός καί δτι τήν ώθησα προς τον τοίχον. Τήν ώθησα έκ τοΰ προ έμοΰ σημείου
καί εύρέθη μέ τήν ράχη εις τον τοίχον.
Έρώτησις : Είπεν έπίσης ό ιατροδικαστής, δτι τά ίχνη έδείκνυον τήν δύναμιν, μέ τήν όποιαν είχεν ή χειρ τεθή καί πιέσει τον λαιμόν.
Άπόκρισις : Δυνατόν νά τήν εΐχον συλλάβη δύο φοράς· ήμην έξωργισμένος.
Έρώτησις: Δεν έχετε ομιλήσει περί αύτοΰ είς τήν κατάθεσίν σας εις τήν
άστυνομίαν ;
Άπόκρισις : "Οχι κύριε.
Τό ένδιαφέρον τό οποίον ύπήρχεν είς τό νά έπιμείνη έπί τής διευκρινήσεως
τών λεπτομερειών τής ιατροδικαστικής μαρτυρίας είχε γίνει πλέον φανερόν. 'Ο
M anton είχεν άναγκασθή ν’ άναγνωρίση έν γεγονός, τό οποίον έξησθένει σοβαρώς
τήν κατ’ αύτοΰ έκδοχήν, καθ’ ήν είχε καταφερθή έν βίαιον κτύπημα δι’ ένός σκαμνιού
είς μίαν στιγμήν ψυχικοΰ βρασμού. "Οσον άφορα τον άριθμόν τών καταφερθέντων
κτυπημάτων, ό M anton ένόμιζε δτι είχε κτυπήσει δύο φοράς, «μίαν φοράν είς
έκάστην τών δύο μερών (πλευρών) τής κεφαλής». Παρεδέχετο έν τούτοις δτι «δέν
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ήτο βέβαιος περ'ι αύτοΰ». «Ένόμισεν δτι ήτο νεκρά» δταν τήν έδεσεν την έθεώρησε
νεκράν, διότι «δεν έκινεΐτο, δεν άπήντα».
Κατόπιν ό M anton έξήγει εις τήν κατάθεσίν του πώς κατά τήν νύκτα μετέ
φερε τό πτώμα έκ τοϋ υπογείου, καί πώς τό μετέφερε μέ τό ποδήλατόν του, «τδ
είχε τοποθετήσει σταυροειδώς προς τό τιμόνι» (δηλ. κατά μήκος του ποδηλάτου).
Μετά ταϋτα τό μετέφερε μέχρι τής όδοΰ d’ Osdcrne. Τό έθεσε εις τό χείλος τής άποτόμου δχθης τοϋ ποταμού καί έκεΐ τό έκύλισεν έντός τοϋ υδατος.
Μετά τήν σύλληψιν τοϋ M anton καί τήν άπαγγελίαν τής κατηγορίας έναντίον
του, μία έρευνα άπεκάλυψε φακέλους καί χάρτην δμοια προς εκείνα, άτινα εϊχον
χρησιμοποιηθή διά τήν αποστολήν των επιστολών τών τεθεισών εις τό ταχυδρομικόν
κιβώτιον εις μίαν συνοικίαν τοϋ βορείου Λονδίνου μετά τον θάνατον τής γυναικός.
'Η οικία ήρευνήθη έπιμελώς, εύρέθησαν κηλίδες αίματος επί τοϋ χάρτου τοϋ
κοινοΰ δωματίου, τοϋ άσβεστώματος τής οροφής καί τίνος θύρας. Εις φάκελλος
κηλιδωμένος από αίμα άνεκαλύφθη εις τήν κλίμακα τής υπογείου άποθήκης καί
έξηκριβώθη δτι αί ομάδες αίματος τών διαφόρων τούτων κηλίδων ήσαν άπασαι
«Ο» δηλαδή τής ιδίας όμάδος μέ τήν τής νέκρας. "Εν ποδήλατον λελυμένον εύρίσκετο έντός ένός διαμερίσματος είς τό πρόσθιον μέρος τής οικίας.
'Ο άστυνόμος Cherril τής 'Υπηρεσίας Δακτυλικών ’Αποτυπωμάτων τής
Σκότλαντ—Γιάρντ μετέβη καί έπεσκέφθη τον τόπον τοϋ έγκλήματος τήν έπομένην
ήμέραν, 24ην Φεβρουάριου ήτοι τρεις ήμέρας μετά τήν κεφαλαιώδη άνακάλυψιν τής
έτικέττας τοϋ βαφέως. Εύρε, κατά τάς έρεύνας του, έν άποτύπωμα επί ένός πλατύ
στομου δοχείου διατηρήσεως τροφίμων κενοΰ, τοποθετημένου έπί μιας εταζέρας
άνωθεν τών βαθμιδών τής κλίμακος τής υπογείου άποθήκης, δπου ή M anton έτοποθέτει συνήθως τά κενά πλατύστομα δοχεία (γυάλες) της. Τό άποτύπωμα ήτο
δμοιον μέ τό τοϋ άριστεροΰ άντίχειρος τής νέκρας, δπερ είχε ληφθή παρά τοϋ έπιθεωρητοΰ Pinch, κατά τήν στιγμήν τής άνακαλύψεως τοϋ πτώματος. Λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ήτο πλέον τών τριών μηνών, τό άποτύπωμα τοΰτο, έξετασθέν
υπό τών ειδικών εμπειρογνωμόνων, παρέσχεν άξια λόγου στοιχεία παραβολής. 'Η
ταυτότης ήτο τώρα πλέον όριστικώς έξηκριβωμένη- έπεβεβαιοΰτο δέ άπό τά κάτωθι:
1) Τό φΰλον, τήν ήλικίαν, τό χρώμα τής κόμης, τό ανάστημα, τήν έλλειψιν
ελαττωμάτων σωματικής διαπλάσεως, κ.λ.π.
2) Τήν υπαρξιν μιας ούλής έγχειρήσεως σκωληκοειδίτιδος.
3) Τήν εγκυμοσύνην 51/8 μηνών.
4) Τά πληροφοριακά στοιχεία τά άρυσθέντα έκ τών όδόντων υπό τοϋ οδον
τιάτρου, άναγνώρισις τοϋ θύματος, τής φωτογραφίας αύτοΰ καθώς καί τών λεπτο
μερειών τών έκμαγείων καί τής ραδιογραφίας τών σιαγόνων τής νέκρας.
5) Τήν άνεύρεσιν ένός δακτυλικού άποτυπώματος, εύρεθέντος έντός τής οι
κίας τοϋ κατηγορουμένου, όμοιου μέ τον άντίχειρα τοϋ θύματος.
·
6) 'Η ταυτότης τών ομάδων αίματος (τών κηλίδων αίματος άνακαλυφθεισών
έντός τής οικίας καί τών τής νέκρας).
Τό σκαμνί τό όποιον, προ τοϋ φόνου, είχε σχισθή καί κατόπιν έπιδιορθωθή
εΐχεν έκ νέου σχισθή άπό τήν δύναμιν τών καταφερθέντων κτυπημάτων. 'Ο M anton
εϊχεν είπει εις έναν έκ τών υιών του νά τό θραύση καί νά τό χρησιμοποιήσωσι προς
πυράν καί τό έκαυσε πράγματι μερικάς έβδομάδας βραδύτερον. Εύρον τήν προέλευσιν
τών σάκκων είς τήν οικίαν ένός συναδέλφου τοϋ Manton. Ούτος ήγόραζε τοιούτους
σάκκους άπό καιροΰ είς καιρόν διά νά μεταφέρη γεώμηλα είς τήν οικίαν του.
Τό μαΰρο έπανωφόρι, τοϋ οποίου τά τεμάχια τεθέντα κατά μέρος είχον δώ
σει είς τήν άνάκρισιν μίαν νέαν ώθησιν παρουσίαζον μέγα ένδιαφέρον. Ή το βέβαιον
δτι κάποτε άνήκεν είς τήν Manton καί ένεφάνιζον ταύτοχρόνως μίαν «έτικέτταν»
βαφέως καί αίμα τής αυτής όμάδος, πράγμα δπερ ήτο άρκετόν διά ν’ άποδοθή τό
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επανωφόρι εις αύτήν. Δεν ήτο δυνατόν να γίνη γνωστόν πότε άκριβώς είχε παυσει
νά τό φέρη. Πάντως, επειδή είχε βάφει προσφάτως, τον Μάρτιον τοϋ 1943, λόγω
μιας κηδείας, ήτο ολίγον πιθανόν δτι τό θϋμα είχεν ήδη παυσει νά τό φέρη, ή δτι
είχε τεμαχισθή, εάν τοΰτο δεν έγινε σκοπίμως, διά μίαν αιτίαν έκ των προτέρων
καθωρισμένην, κατά το τέλος τοϋ ίδιου έτους. 'Ο Manton, ό ίδιος, είχεν έπιμελώς
φροντίσει νά μή άποκαλύψη δτι ή σύζυγός του είχεν εις τήν οικίαν της ένα μαΰρο
μαντώ, ή δτι είχε βάψει ένα «μαντώ» καί δτι τό έκαμε μαΰρο. Είχε παραλείψει νά
όμιλήση περί αύτοϋ εις τήν πρώτην τουκατάθεσιν καί είχεν άναφέρει μόνον §ν χρώ
μα «σκούρο ή γκρίζο». Είναι φυσικόν νά ήθελε ν’ άπαλλαγή άπό αύτό μετά τό
έγκλημα.
Κατά τήν περίοδον τοϋ πολέμου, καθ’ήν ήτο ιδιαιτέρως δύσκολο νά έπιτύχη
τις τήν λήψιν των διανεμομένων ειδών δεν άπέρριπτεν ό κόσμος ένδύματα άλογίστως, καί, εάν τό έπραττον άκόμη, τά τεμάχια ήσαν περιζήτητα. Είς τά κιβώτια
τών άπορριμμάτων καί είς τά υπολείμματα τά καταλειπόμενα υπό τών ύδάτων τά
περισυνέλλεγον διάφορα άτομα.
'Η πληροφορία αυτή, ούτως άρυσθεΐσα, ύπήρξεν κεφαλαιώδους σημασίας,
άλλά δεν έθεωρήθη έν τούτοις, ούσιώδες στοιχεΐον έν σχέσει μέ τάς λοιπάς άποδείξεις.
' Ηύ π ό θ ε σι ς αυτή κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ε ι πόσον ή μεθοδική
εφαρμογή
τών απλών
άρχών
τής
ιατροδικαστικής
καί τής έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή ς
έρεύνης οδηγεί, σχεδόν
άλανθάστ ως , είς τήν έπι τ υχ ί αν.
Είς μίαν «δύσκολον ύπόθεσιν» έπετεύχθησαν άξιοσημείωτα άποτελέσματα,
χάρις είς μίαν έξέτασιν λεπτολόγον, γεγονότων λίαν απλών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρας τά μικρά παιδιά, για τί δέν μπορείτε νά~ε!σθε βέβαιοι γιά τΐ? κινή
σει? των. "Οταν τά βλέπετε νά παίζουν στό δρόμο ή στά πεζοδρόμια, κορνάρετε άπό
μακρυά καί έλαττώνετε τήν ταχύτη τα τού αυτοκινήτου σα?, γιά νά είσθε βέβαιοι ότι
δέν θά συμβή δυστύχημα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
________________ 'Τπό Άστυν. Δ/ντοϋ Β ' ___________________
κ. ΚΩΝΣΤ. ΤΟΥΖΕΝΗ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
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Εισαγωγή.
Γενικά περί συναθροίσεων.
'Ιστορικά.
Σχετική νομοθεσία.
”Εννοια συναθροίσεων.
' Ορισμός συναθροίαεως.
Διάκριαις συναθροίσεων.
Κινητοί συναθροίσεις.

** *
1. Εισαγωγή.
Ή γνώσις των διεπουσών, τάς δημοσίας συγκεντρώσεις, διατάξεων καί τής
δημιουργουμένης κατ’ αύτάς ψυχολογίας του πλήθους, συντελεί άφ’ ένόςμέν εις την
καλήν έκπαίδευσιν των άστυνομικών, άφ’ έτέρου δέ εις τήν έτοιμότητα αύτών ν’
άντιμετωπίψωσι τάς έκ των συγκεντρώσεων του πλήθους δημιουργουμένας κατα
στάσεις.
Κατά τό παρελθόν πρώτος ό άείμνηστος Άστυν. Δ/ντής Α' Κατραμπασάς
άνέλυσε τό θέμα τοϋτο εις τό βιβλίον του «’Αστυνομία Πόλεων», καί παρέσχεν γενικάς οδηγίας, ώς προς τά ληπτέα υπό τής ’Αστυνομίας προληπτικά καί κατα
σταλτικά μέτρα. Είδικαί όδηγίαι δίδονται πάντοτε εις έκάστην συγκεκριμένην
περίπτωσιν.
Σκοπός τής παρούσης μελέτης μας δέν είναι νά έπαναλάβωμεν δσα έγράφησαν
ύπό του άνωτέρω, άλλά λίαν συνοπτικώς ν’ άναπτύξωμεν τό θέμα άπό πλευράς ύπαρχούσης σχετικής νομοθεσίας καθώς καί άπό πλευράς ψυχολογικής άντιδράσεως του
κοινού εις τάς περιπτώσεις βιαίας διαλύσεως συναθροίσεων.
Καθημερινώς διαβάζομεν είς τάς εφημερίδας, άλλά καί οί ίδιοι έχομεν προ
σωπικήν άντίληψιν του δυσκόλου τούτου προβλήματος διά τάς ’Αστυνομίας δλου
τοϋ κόσμου (γεγονότα Βελγίου, Γαλλίας, Κογκό, Νεαπόλεως-Ίταλίας κ.λ.π.).
Αύται έχουν ώς σκοπόν καί προορισμόν νά διαφυλάξουν «τό κράτος τοΰ νό
μου» καί νά παρεμποδίσουν τήν οχλοκρατίαν. Ά τυχώς δμως, συνηθέστατα, έν τή
προσπάθεια των ταύτην έπισύρουν τήν κατακράυγήν πολλών άτόμων, οσάκις έκ τών
πραγμάτων πιεζόμεναι παραστή άνάγκη νά χρησιμοποιήσουν βίαν. Πολλάκις δέ
διά λόγους πολιτικής έκμεταλλεύσεως έπισύρουν τά σχόλια τών έφημερίδων, άλλά
καί τής έκάστοτε άντιπολιτεύσεως, μολονότι άπαντες οί έπικριταί γνωρίζουν δτι,
αί άστυνομικαί δυνάμεις έχουν έπωμισθή ολόκληρον τό βάρος τής έσωτερικής άσφαλείας τής χώρας, άνευ τής όποιας δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη κοινωνική όργάνωσις
κοινωνική σταθερότης καί ευρυθμία.
2. Γενικά περί συναθροίσεων.
Κατά τάς συναθροίσεις διαμορφώνεται μία ομαδική ψυχολογία λίαν έπικίνδυνος ένίοτε διά τήν δημοσίαν τάξιν, διότι τά άτομα, άτινα μετέχουν τής συγκεντρώσεως παρασύρονται καί προβαίνουν είς πράξεις, είς τάς οποίας αν ένήργουν μεμονωμένως δέν θά προέβαινον.
Είς τά άτομα τά όποια συναθροίζονται προς ένα ώρισμένον σκοπόν υπάρχει
κοινότης αισθημάτων, συγκινήσεων καί πόθων καί ώς έκ τούτου ή όμάς αυτή μο
λονότι άποτελεΐται άπό ετερογενή στοιχεία έχει ένότητα καί άτομικότητα.
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Εις το συναθροιζόμενου πλήθος κυριαρχεί δχι ή λογική καί ή κρίσις άλλα τό
σ υ ν α ί σ θ η μ α , δι’ δ καί ευκόλως υποβάλλεται καί μεταβάλλεται, καθίσταται,
δύσπιστου, άχαλιναγώγητον καί ένίοτε προβαίνει εις τά πλέον άπίθανα έγκλήματα
συνεπεία τής συλλογικής δυνάμεως καί τής σχεδόν βεβαίας άτιμωρησίας. Κεχωρισμένως έκαστον άτομον έκ του συγκεντρωθέντος πλήθους, είναι δυνατόν νά είναι
θαυμάσιος άνθρωπος, ήρεμος, γαλήνιος, έντός τοϋ πλήθους δμως μεταβάλλει χα
ρακτήρα καί ουνηθέστατα εκδηλώνει τά άγρια ένστικτά του: «Senatores bonni viri,
senatus m ala bestia», έλεγον διά την Ρωμαϊκήν Σύγκλητον (Βλ. σχετικά καί
’Εγκληματολογίαν Κ. Γαρδίκα Τομ. Β. σελ. 234 καί έπεκ. περί των έγκλημάτων
τοϋ δχλου) ’Από πλευράς άστυνομικής εις τάς περιπτώσεις των δημοσίων συνα
θροίσεων ή άστυνομική παρέμβασις λαμβάνει μέχρις ένός βαθμού, σ τ ρ α τ ι ω τ ι 
κ ό ν χ α ρ α κ τ ή ρ α . "Οσον είναι δυνατόν καταρτίζονται έκ των προτέρων καί
μετά προσοχής έ π ι τ ε λ ι κ ά σ χ έ δ ι α καί άνώτεροι άξιωματικοί άναλαμβάνουν τήν δ ι ο ί κ η σ ι ν τ ή ς έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ς επί τόπου κατά τον ίδιον
περίπου τρόπον, δπως ό διοικητής στρατιωτικού τμήματος έκτελεϊ μίαν κίνησιν
τής μονάδος του.
'Η πλειονότης των δημοσίων συναθροίσεων, δπως εις γήπεδα διά τήν παρα
κολούθησή ποδοσφαιρικών άγώνων, εις τάς οδούς διά τήν παρακολούθησιν πομπών
ή παρελάσεων καί έορτών άντιμετωπίζεται εύκόλως, διά τής τοποθετήσεως άστυ
νομικής δυνάμεως εις τά κύρια σημεία τής περιοχής, έντός τής οποίας θά λάβη
χώραν ή συνάθροισις. Εις τάς περιπτώσεις αύτάς τό έργον τής ’Αστυνομίας δεν
είναι καί τόσον δύσκολου, έξαιρέσει τών περιπτώσεων δημιουργίας έκτροπου τινός,
δτε άπασα ή συγκεντρωθεϊσα μάζα του πλήθους δημιουργεί μεγάλα προβλήματα
τάξεως.
Αί πολιτικαί δμως συγκεντρώσεις, αί άπεργίαι, αί στάσεις, διαφέρουν κατά
πολύ τών άνωτέρω συναθροίσεων. Αί ένέργειαι τής ’Αστυνομίας εις τάς περιπτώσεις
αύτάς είναι δύσκολοι, ή ευχέρεια χρησιμοποιήσεως άστυνομικής δυνάμεως περιο
ρισμένη καί μόνον δσοι έχουν άντιμετωπίσει παρόμοιας περιπτώσεις γνωρίζουν τήν
δυσχέρειαν, ιδίως διαλύσεως έξημμένου δχλου.

3 . Ιστορικά.
'Η έλευθερία τοϋ συνέρχεσθαι κατάγεται έκ τής άγγλικής ιστορίας, δχι ώς
ειδικόν «δικαίωμα» τοϋ συνέρχεσθαι δημοσία, άλλ’ ώς άποτέλεσμα τής προσωπικής
έλευθερίας καί τής έλευθερίας τοϋ λόγου. Γραπτήν διακήρυξιν τής έλευθερίας τοϋ
συνέρχεσθαι άνευρίσκομεν εις τό άμερικανικόν καί γαλλικόν έπαναστατικόν πο
λίτευμα. Μετέπειτα τά Συντάγματα τών διαφόρων χωρών διεκήρυξαν τήν άρχήν
ταύτην πλήρως.
Παρ’ ήμΐν τό δικαίωμα τοϋ συνέρχεσθαι έμφανίζεται τό πρώτον εις τό Σύν
ταγμα τοϋ 1864, ή σχετική δέ διάταξις διετηρήθη κατά τήν άναθεώρησιν τοϋ 1911,
εις τό Σύνταγμα τοϋ 1927, καί εις τό ίσχΰον Σύνταγμα (άρθρου 10).
Τό δικαίωμα τοϋ συνέρχεσθαι άνάγεται εις τήν προσωπικήν έλευθερίαν τοϋ
άτόμου καθώς καί είς τήν έλευθερίαν τής ομαδικής κινήσεως. Μαζί μέ τό δικαίωμα
τοϋ συνεταιρίζεσθαι έκφράζουν τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν δραστηριότητα έντός
τής όμάδος. Άμφότερα άσκούμενα πολλαπλασιάζουν γεωμετρικώς τήν δύναμιν
τοϋ άτόμου, έν σχέσει προς οίονδήποτε σκοπόν. Χρησιμεύουν δχι μόνον ώς έρείσματα διά τήν άμυναν τών λοιπών έλευθεριών, άλλά καί είδικώτερον ώς μέσα διεκδικήσεως ομαδικών άξιώσεων κοινωνικών δικαιωμάτων.
4 . Σχετική νομοθεσία.
Νόμος περί συναθροίσεων δεν υπάρχει παρ’ ήμΐν. Τό θέμα τών συναθροί
σεων διέπεται ύπό τοϋ άρθρου 10 τοϋ Συντάγνατος άφ’ ένός, καί άφ’ έτέρου: α)
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ύπό των άρθρων 294-300 τοϋ Δ/τος τής 28-4—1958 (Α. 60) «περί κυρώσεως Κα
νονισμού υπηρεσίας Χωροφυλακής», β) ύπό τής ύπ’ άριθ. 76/1954 ’Αστυνομικής
Δ/ξεως τής Δ/νσεως ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί γ ) ύπό τοΰ ύπ’ άριθ. 61/1952
Κανονισμού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων «περί παρανόμων συγκεντρώσεων
καί τρόπου διαλύσεως αύτών».
Ή Ιλλειψις νόμου ρυθμίζοντος τά των συναθροίσεων καθ’ άπασαν τήν χώραν
είναι μειονέκτημα διά τον ομοιόμορφον χειρισμόν των σχετικών θεμάτων.
'Ομοίως αί διατάξεις αί σχετικαί προς τάς αρμοδιότητας τοϋ νομάρχου,
άπτονται καί τοϋ θέματος τών συναθροίσεων.
Έ κ τών διατάξεων τών άρθρων 56 καί 58 τοΰ Β.Δ. τής 5/8—10—49 «περί
κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον κείμενον τών ίσχυουσών διατάξεων νόμων περί νομαρ
χών, έπάρχων, νομαρχιών καί γραφείων έπάρχου» σαφώς προκύπτει ότι ό νομάρ
χης ώς άντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως έν τω νομώ καί προϊστάμενος πασών τών
έν αύτφ πολιτικών, διοικητικών καί άστυνομικών άρχών, έχει διατακτικήν εξουσίαν
έπί πάντων τών άντικειμένων τής άρμοδιότητος αύτών, πλήν εκείνων, δι’ ά άλλως
ό νόμος ορίζει.
Γίροκειμένου διά τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν, ή παραγ. 3 τοΰ άρθρου
66 τοΰ εΐρημένου Δ/τος διαλαμβάνει, ότι ό νομάρχης «έποπτεύει τήν δημοσίαν τάξιν
καί άσφάλειαν, έκδίδων τάς δεούσας διαταγάς προς τήν ’Αστυνομίαν καί τήν Χωρο
φυλακήν καί έκτελεϊ τάς σχετικάς οδηγίας τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών».
'Η παραγ. 1 τοΰ άρθρου 166 τοϋ Ν.Δ. 3365/55 «περί κώδικος χωροφυλα
κής» ορίζει ότι «οί διοικηταί χωροφυλακής άναφέρουσιν έγγράφως εις τούς οικείους
νομάρχας παν σοβαρόν γεγονός άφορών τήν τάξιν καί άσφάλειαν καί τήν δημοσίαν
ύγείαν τής περιφερείας των, μεταβαίνοντες αύτοπροσώπως παρ’ αύτοϊς, δταν κρίνεται τοΰτο ύπηρεσιακώς άναγκαϊον προς προφορικήν συνεννόησιν».
(Σχετικόν τό άρθρον 28 παρ. 2 καί 3 τοΰ Κανονισμού ’Αστυνομικού Σώματος
παρ’ ήμϊν).
Κατά τήν ύπ’ άριθ. 81/26-1—1960 γνωμάτευσιν τοΰ Νομικοΰ Συμβούλου
'Υπουργείου ’Εσωτερικών, ή σοβαρότης τοΰ γεγονότος (δπερ δέον ν’ άναφέρηται
εις τον νομάρχην) έκτιμάται κατ’ άντικεμενικήν κρίσιν, είναι δέ άπό τά σοβαρά
θέματα ή προς οίονδήποτε σκοπόν δημοσία έν ύπαίθρω συνάθροισις, ής δέον νά
λάβη γνώσιν ό έν τώ νομώ άντιπρόσωπος τήε Κυβερνήσεως, άμα καί έπόπτης
τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας.

5. Έννοια συναθροίσεως.
Τό Σύνταγμα ύποθέτει ώς δεδομένην τήν έ'ννοιαν τής «συναθροίσεως» εϊτε
έκ τής νομοθεσίας είτε έκτής έπιστήμης καί τής νομολογίας. Δεν άπολαύει συνταγ
ματικής προστασίας πάσα συγκέντρωσις, άλλά μόνον ή κατά τό Σύνταγμα «συνάθροισϊς».
Συγκέντρωσις μή άποτελοΰσα «συνάθροισιν» κατά τό Σύνταγμα δύναται ν’
άπαγορευθή καί διά λόγους άλλους πλήν τών προβλεπομένων διά τήν άπαγόρευσιν
έν ύπαίθρω συναθροίσεων (λ.χ. μόνον διά λόγους ύγείας καί άσχέτως αν έπίκειται
«κίνδυνος εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν»).
’Επίσης ένώ «άδεια» προς συγκρότησιν κοινής «δημοσίας συναθροίσεως»
δεν δύναται ν’ άπαιτηθή, δύναται νά έπιβληθή τοιαύτη διατύπωσις προκειμένου περί
άλλης συγκεντρώσεως.
Κατά τήν ύπ’ άριθ. 37/951 ’Αστυνομικήν Διάταξιν ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών «περί μέτρων τάξεως καί άσφαλείας κατά τούς άθλητικούς άγώνας,
έορτάς κ.λ.π.» άπαιτεΐται προηγουμένως «άδεια» διά τήν διοργάνωσιν καί τέλεσιν
πάσης φύσεως δημοσίας εορτής, άθλητικής ή ψυχαγωγικής έν γένει συναθροίσεως,
έντός κλειστών ή άνοικτών, άλλά περιπεφραγμένων χώρων, ρυθμίζει δέ τά τής έκ-
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δόσεως εισιτηρίων διά την εορτήν ή άγώνα ή άθλητικήν συνάντησιν κ.λ.π. ’Εάν
πρόκειται περί «συναθροίσεως» κατάτό Σύνταγμα τοίαϋτα μέτρα δεν θά ή το δυνα
τόν νά επιβληθούν.

6. ’Ορισμός συναθροίσεως.
'Η συνάθροισις είναι γεγονός προσωρινόν μικράς χρονικής διάρκειας «στιγμι
αίου», ένδεχομένως τυχαίου καί συνήθως μή επαναλαμβανόμενον, άποτελει συνάντησιν έπί τό αυτό πολλών ή ολίγων προσώπων καί άνευ προηγουμένου μεταξύ
των ειδικού δεσμού, χωρίς ν’ άποκλείηται μετά τό τέλος της νά καταλήξη εις ίδρυσιν
δεσμού μεταξύ των λαβόντων μέρος ή τινων έξ αύτών. (Συν. Σβώλου—Βλάχου Τ.
Β'. σ. 189). «Συνάθροισις» υπό τήν έν τω Συντάγματι έννοιαν είναι «ή σκόπιμος
κατ’ αρχήν καί οχι τυχαία, προσωρινή, έπί τω αύτώ συνάντησις άξιολόγου άριθμοΰ
προσώπων, προς έκφρασιν ή άκρόασιν άνακοινώσεως ή γνώμης έπί ώρισμένου θέ
ματος ή προς διαδήλωσιν φρονημάτων ή αιτημάτων οΐουδήποτε χαρακτήρος ή προς
λήψιν άπό κοινού άποφάσεων ή προς άπό κοινού άσκησιν τού δικαιώματος τού άναφέρεσθαι». (Σύντ. Σβώλου—Βλάχου Τ. Β'. σελ. 196).
'Ορισμόν συναθροίσεως περιέχει έπίσης τό άρθρον 294 τού Κανονισμού Χω
ροφυλακής (Δ/γμα 28-4-58(Α. 60), καθ’ ό «συνάθροισις θεωρείται ή συγκέντρωσις πολλών έπί τό αυτό, μετά προηγουμένην συνεννόησιν προς λήψιν άποφάσεως
καί κοινήν ένέργειαν».
'Ορισμόν συναθροίσεως δεν εύρίσκομέν ούτε είς τον ύπ’ άριθ. 61 /1952 Κανο
νισμόν ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, ούτε εις τήν ύπ’ άριθ. 76/1954 ’Αστυνο
μικήν Διάταξιν ’Αθηνών.
'Η «συνάθροισις» προϋποθέτει ένέργειαν τινά διά τήν συγκρότησιν (γνωστοποίησις—πρόσκλησις κ.ά .), γίνεται έν ώρισμένω χώρω, όστις δεν είναι άπαραίτητον νά είναι δημόσιος, ό σκοπός τής συναθροίσεως δεν πρέπει ν’ άποκρύπτεται
άπό τήν άρχήν, καί νά είναι ή συνάθροισις συμφώνως προς τό Σύνταγμα «ήσυχος».
'Ομιλία ή έκφώνησις λόγων είναι σύνηθες, άλλά όχι άπαραίτητον στοιχεΐον. Έ ν
Γερμανία έθεωρήθη ότι ύπήρξε «συνάθροισις», μολονότι ούτε λέξις ήκούσθη, άλλ’
είχεν άναγραφή εις πίνακα τό κείμενον προτεινομένης άποφάσεως, οΐ δέ προσελθόντες έκλήθησαν έγγράφως νά ψηφίσουν, καθοδηγούμενοι άπό διανεμηθέντα έν
τυπα. 'Υποστηρίζεται ότι δύναται, νομικώς, νά ύπάρξη καί συνάθροισις κωφαλά
λων, άρκεΐ νά δύνανται νά συνεννοούνται προς άλλήλους. (Σύντ. Σβώλου—Βλάχου
Τ. Β'. σελ. 197 ύποσ. 137).
'Ο άριθμός τών μετεχόντων προσώπων δέν άποτελει μέν κρίσιμον στοιχεΐον
τής έννοιας τής συναθροίσεως, άπαιτεΐται πάντως νά είναι άξιόλογος, νά μή συγχέηται όμως μέ τό τυχαίως εύρισκόμενον ε’ις τον χώρον συγκεντρώσεως πλήθος (έπισκέπται έμποροπανηγύρεων, περιπατητικοί διαβάται κ.λ.π.).
Κατά τούς Σβώλον καί Βλάχον (Τ. Β'. σελ. 198 ύποσ. 36) «ό έν άρθρ. 1 τού
ύπ’ άριθ. 61/1952 Κανονισμού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων άριθμός τών
«τριών» πολιτών ών ή συγκέντρωσις δύναται νά θεωρηθή «παράνομος» δέν έχει
τήν σημασίαν, ότι διά τήν ύπαρξιν συναθροίσεως άρκοΰν τρεις πολΐται, άλλ’ ότι
διά τό έξ οΐουδήποτε λόγου συνεχιζόμενου παράνομον τής συγκεντρώσεως, άρκεΐ ή
παρουσία καί τριών μόνον προσώπων».
Κοινωνικού ή άλλου χαρακτήρος συγκεντρώσεις προς ψυχαγωγίαν (χορός,
ίπποδρομίαι, θεάματα, έπιδείξεις, άθλητικοί άγώνες, έορταί κ.λ.π.) δέν έμπίπτουν
κατ’ άρχήν εις τήν έννοιαν τής «συναθροίσεως» τού άρθρου 10 τού Συντάγματος,
ύπόκεινται έπομένως είς τήν γενικήν άστυνομικήν ρύθμισιν.
Αί προεκλογικαί συγκεντρώσεις είναι συναθροίσεις.
Τον ορισμόν τής συγκεντρώσεως δίδει τό άρθρ. 294 παρ. 2 τού άπό 28-4-1958
(Α. 60) Δ/τος «περί κανονισμού χωροφυλακής» ώς έξής: «Συγκέντρωσις είναι ή
έπί τό αυτό μάλλον τυχαίως καί άνευ προσυνεννοήσεως γενομένη συρροή προσώπων
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προς σκοπούς διαφόρους τής συναθροίσεως (προς ψυχαγωγίαν, εμπορίαν καί λοιπάς
περιπτώσεις).
Αί διαλέξεις, ανακοινώσεις κ.λ.π. όχι όμως ή συνήθης διδασκαλία θεωρούν
ται συναθροίσεις, διότι τό ουσιώδες στοιχεΐον αύτών είναι ή ελευθερία τής γνώμης
(Σύντ. Σβώλου—Βλάχου Τ. Β'. σελ. 199) θεατρικαί μουσικαί καί έν γένεικαλλιτεχνικαί
παραστάσεις δεν έμπίπτουν εις την έννοιαν τής συναθροίσεως, προστατεύεται όμως
ή ελευθερία αύτών έξ άλλων διατάξεων τού Συντάγματος. Σχετικόν καί τό άρθρον 270
Κανονισμού Χωροφυλακής ώς καί ή ύπ’ άριθ. 73/51 ’Αστυνομική Διάταξις ’Αθηνών.

7. Διάκρισις συναθροίσεων.
Τό Σύνταγμα όμιλεΐ περί δημοσίων συναθροίσεων, ώς ίδιον δέ είδος δημο
σίων συναθροίσεων εχει τάς έν ύπαίθρω συναθροίσεις. Κατ’ αντιδιαστολήν άρα
έ'χομεν τάς μη δημοσίας, ίδιωτικάς.
*0 Κανονισμός Χωρ/κής ( άρθρ. 294 παρ. 3-7 ) διακρίνει τάς συναθροίσεις
εις δημοσίας καί ίδιωτικάς. «Δημόσιαι είναι αί συναθροίσεις εις τάς οποίας πας τις
δύναται νά προσέλθη ή εις τάς οποίας καλούνται όπως προσέλθωσιν ώρισμέναικατηγορίαι προσώπων, χωρίς νά καθορίζωνται άτομικαί προσκλήσεις».
«Ίδιωτικαί συναθροίσεις είναι έκεΐναι, αΐτινες γίνονται εν κλειστώ χώρω καί
εις άς προσέρχονται ώρισμένα πρόσωπα δι’ ονομαστικών προσκλήσεων».
Τάς δημοσίας συναθροίσεις διακρίνει εις «δημοσίας έν ύπαίθρω» καί «δημο
σίας έν κλειστώ χώρω».
«Δημοσία έν ύπαιθρε» συνάθροισις υπάρχει οσάκις αΰτη λαμβάνει χώραν εις
άνοικτόν, μη περιτετειχισμένον χώρον».
«Δημοσία έν κλειστώ χώρω συνάθροισις υπάρχει οσάκις αυτή γίνεται εις
κατάστημα, καφενεΐον, εις περιτετειχισμένον τόπον, εις ιδιωτικήν οικίαν εις τήν
οποίαν πας τις δύναται νά είσέλθη άνευ ειδικής προς τούτο προσκλήσεως, εις κατά
στημα πολιτικού υποψηφίου ή καί οσάκις προσκαλώνται γενικώς κατηγορία! προ
σώπων».
'Ο ύπ’ άριθ. 61/1952 Κανονισμός ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων διακρί
νει κατ’ άλλον τρόπον τάς συγκεντρώσεις ήτοι «έν άνοικτώ χώρε»» (δημόσιε» ή
ιδιωτικέ» ) καί «έν κλειστώ χώρε»» (δημοσίερ ή ιδιωτικέ»). Δύναται έπομένως ή δη
μοσία συνάθροισις (έν κλειστέ» χώρε» ή έν ύπαιθρε») νά συγκροτήται καί εις ιδιω
τικόν χώρον (λ.χ. ιδιωτικός κήπος, γήπεδον κ.λ.π.). 'Ομοίως διακρίνει τάς συγκεν
τρώσεις άπο άπόψεως σκοπού, εις έπαγγελματικάς, θρησκευτικάς, έπιστημονικάς,
έργατικάς κ.λ.π.
'Ορισμός τής ιδιωτικής συναθροίσεως ύπό τής νομοθεσίας δίδεται άλλως.
Θεωρείται όμως ότι ύπάρχει ιδιωτική συνάθροισις όταν συντρέχουν τά εξής στοι
χεία : α) περίκλειστος χώρος, ό όποιος κατά τήν ώραν τής συναθροίσεως νά μή
είναι προσιτός ή μή εύκόλως προσιτός εις πάντας καί β ) συμμετοχή ώρισμένων
μόνον προσώπων τά οποία δικαιούνται νά παρευρεθοΰν, είτε διότι έκλήθησαν άτομικώς, είτε διότι έχουν ιδιότητα δυνάμει τής οποίας καλούνται καί αν άκόμη ή
ταυτότης των δεν ύπόκειται εις έ'λεγχον, αί δέ προσκλήσεις δεν είναι όνομαστικαί,
αρκεί νά μή δύναται νά τάς προμηθευθή πας τις έστω καί έπί είσιτηρίω. Έ ν γ έ ν ε ι
ι δ ι ω τ ι κ ή σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς ε ί ν α ι έ κ ε ί υ η ει ς ήν δ ε ν δ ύ ν α ται νά π ρ ο σ έ λ θ η π α ς τ ι ς .
Δημοσία συνάθροισις είναι έκείνη εις ήν πας τις δύναται νά μετάσχη έλευθέρως είτε αύται συγκροτούνται εις χώρον καθ’ έαυτοΰ δημόσιον καί προσιτόν εις
πάντας (λ.χ. θέατρον) ή εις χώρον ιδιωτικόν μέν καθ’ εαυτόν (λ.χ. οικίαν) άλλά διά
τήν περίπτωσιν τής συναθροίσεως προσιτόν εις πάντας, διότι όταν ή οικία είναι α
νοικτή εις πάντας, χάνει τον ιδιωτικόν της χαρακτήρα (Σύντ. Σβώλου-Βλάχου σελ. 202).
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Αί δημόσιαι συναθροίσεις λόγω των μετεχόντων, οί όποιοι ένεκα της έλλείύεως ατομικών προσκλήσεων, δύνανται νά είναι πολυάριθμοι, γίνονται συνήθως εις
χοίρους καθ’ έαυτούς δημοσίους. 'Ο χώρος δμως έστω καί έάν δεν είναι έστεγασμένος
(λ.χ. θερινός κινηματογράφος, ιδιωτικός κήπος) δέον νά είναι έπαρκώς περιτετειχισμένος, ώστε νά μην είναι πανταχόθεν προσιτός, άλλα νά έχη ώρισμένην είσοδον
ή ώρισμένας εισόδους. 'Ο χώρος δηλαδή δέον νά είναι έν πάση περιπτώσει κλειστός.
Τό κ ρ ί σ ι μ ο ν σ η μ ε ϊ ο ν δ ε ν ε ί ν α ι τ ό έ σ τ ε γ α σ μ έ ν ο ν τ ο ΰ
χ ώ ρ ο υ , ά λ λ ά τό κ α ν ο ν ι κ ώ ς π ε ρ ι κ ε κ λ ε ι ί μ έ ν ο ν α ύ τ ο ΰ .
Τό έξωθι τοΰ περιφράκτου χώρου κοινόν δεν άποτελεΐ τμήμα τής συναθροίσεως.
'Η δημοσία συνάθροισις δεν δύναται νά μετατραπή εις ιδιωτικήν ένώ δύναται νά συμβή τό άντίθετον, δύναται δμως νά μεταβληθή εις έν «ΰπαίθρω» συνάθροισιν, διαδήλωσιν ή παρέλασιν δτε ενδέχεται ν’ άποβή παράνομος. Παράδειγμα τοιαύτης μετατροπής δημοσίας έν κλειστώ χώρω συναθροίσεως εις «έν ΰπαίθρω» τοιαύτην Ιχομεν πολίτικου κόμματος λαβόντος άδειαν τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθη
νών διά συγκέντρωσιν έν κλειστώ χοόρω εις τον Συν. Βύρωνος τον ’Απρίλιον I960,
ήτις δμως μετετράπη εις έν ΰπαίθρω τοιαύτην καί έννεϋθεν άπηγορεύθη.
'Η έν «ΰπαίθρω» συνάθροισις άντιτίθεται προ πάντων εις τήν έν «κλειστώ
χώρω», θεωρείται δέ είδος τής δημοσίας συναθροίσεως, χαρακτηριζομένη έκ τοΰ
τόπου ένθα συγκροτείται.
Τό Σύνταγμα καί ή νομοθεσία δεν δίδουν ορισμόν τής έν ΰπαίθρω συναθροί
σεως (δρα δμως ανωτέρω ορισμόν Κανονισμόν Χωρ/κής τής δημοσίας έν ΰπαίθρω
συγκεντρώσεως).
«"Τ π α ι θ ρ ο ν
είναι πας χώρος καθ’ έαυτόν δημό
σιος ή ΐ δ ω τ ι κ ό ς
μή ά π ο κ λ ε ι ό μ ε ν ο ς ,
άρα
φυσικός,
αν ε υ δ η λ α δ ή
ύλικών έμποδί ων
πανταχόθεν
προσι
τ ό ς ε ι ς π ά ν τ α ς , ά δ ι ά φ ο ρ ο ν αν ε ί ν α ι έ σ τ ε γ α σ μ έ ν ο ς ή
δ χ ι» (Σύντ. Σβώλου—Βλάχου Τ. Β'. σελ. 203).
Αί έντός ναών καί ευκτήριων οίκων έν ΰπαίθρω θρησκευτικού χαρακτήρος
συγκεντρώσεις, αί σχετικαί πράξεις λατρείας, δέν είναι «συναθροίσεις». Ά λλ’ δμως
τά κηρύγματα, αί θρησκευτικά!, διαλέξεις, τό θρησκευτικόν συνέδριον κ.ά. διέπονται
ύπό τών περί συναθροίσεων διατάξεων τοΰ Συντάγματος.

8 . Κινηταί συναθροίσεις.
Αί παρελάσεις, πομπαί, διαδηλώσεις ή πορείαι είς τάς οδούς είναι δημόσιαι
συναθροίσεις έν ΰπαίθρω. Εις πάσας τάς περιπτώσεις ταύτας πρόκειται περί άριθμοΰ άνθρώπων χρησιμοποιούντων έν συναθροίσει τήν δημοσίαν οδόν διά νά έκφράσουν έπιδεικτικώτερον τήν γνώμην των ή τό αίτημά των διά τής παρουσίας των, διά
χειρονομιών, κραυγών, συνθημάτων πινακίδων καί άλλων προσφορών μέσων μή
άποκλειομένων καί τών συμβολικών παραστάσεων. Ώ ς έκ τής φύσεώς των είναι
δημόσιαι συναθροίσεις. «Διαδήλωσις», είδικώτερον λέγεται συνήθως ή έπιδεικτική
κατά τ ’ άνωτέρω συνάθροισις προς έκδήλωσιν δηλ. έναντι τρίτων, οχι απλώς τής
γνώμης, άλλά τής θελήσεωε καί τοΰ αιτήματος τοΰ πλήθους». (Σύντ. Σβώλου—Βλά
χου, Τ.Β'. σελ. 204 ΰποσ. 58).
«Παρέλασις ιδίως ύπάρχει δταν άριθμός άνθρώπων, συγκεντρωθείς προς
ώρισμένον σκοπόν, κινείται έν σώματι προς έπίδειξιν τής ένότητός του, άδιάφορον
αν τηρή ή δχι ώρισμένην τάξιν αρκεί ή συγκέντρωσις, ήτιε δέν θά είναι τυχαία νά
σκοπή νά προκαλέση τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ (Συντ. Σβώλου—Βλάχου σελ. 204
ΰποσ. 59).
Αί είς τάς οδούς θρησκευτικά! κηδεΐαι, λιτανεΐαι, περιφορά! εικόνων κ.λ.π.
δέον νά θεωρηθούν ώς πράξεις λατρείας καί δχι ώς είδος συναθροίσεως.
Πολιτικά μνημόσυνα είναι συναθροίσεις.
( Συνεχίζεται)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΑΙ Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ A I Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
ΤΩΝ Μ Α Ζ Ι Κ Ω Ν ΑΠΩΛΕΙ ΩΝ
‘Υπό R obert W . Stopm , κατά μετάφρασιν έκ
----------------------τοϋ περιοδικού «Military Review», υπό Λ οχα -----------------------γοΰ Πυροβολικού κ. ΙΠΠΟΚ ■ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ
Ή μελέτη αυτή μολονότι άναφέρεται εις τάζ ψυχολογικός επιδράσεις
των μαζικών καταστροφών είς τα στρατεύματα κατά την διάρκειαν πολέμου,
εν τούτοις ενδιαφέρει έξαιρετικώς και τά Σώματα ’Ασφαλείας, τά όποια
εις περιπτώσεις ολοκληρωτικού πολέμου κατά τον όποιον οπωσδήποτε
θά γίνη χρήσις οπλών μαζικής καταστροφής, καλούνται όπως διαδραματί
σουν πρωτεύοντα ρόλον είς την άντιμετώπισιν τής δημιουργόνμένης καταστάαεως.
Αιά τον λόγον αυτόν ευχαρίστως δημοσιεύομεν ταύτην καί εύχαριατοϋμεν θερμώς τον Λοχαγόν κ. Κονρκουμπάν Ίπποκράτην διά τήν παραχώρησιν τής μεταφράσεως είς τά «ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚ Α ΧΡΟ Ν ΙΚ Α».
Ν.Α.

1. Γενικά.
«Οί διοικηταί δύνανται νά προπαρασκευάσωσιν τον έαυτόν των καί τάς μο
νάδας των, διά τήν άντιμετώπισιν των ψυχολογικών συγκινήσεων καί έπιδράσεων
των προκαλουμένων εις τάς περιπτώσεις καθ’ άς λαμβάνουσι χώραν μαζικαί άπώλειαι, άφ’ ενός μέν δι’ υίοθετήσεως καί έφαρμογής ρεαλιστικού προγράμματος έκπαιδεύσεως τό περιεχόμενον τοϋ οποίου θά έπιφέρη βαθμιαίως έξοικείωσιν των
άτόμων προς τάς καταστάσεις άτινας θά άντιμετωπίσωσι εις τήν πραγματικότητα,
άφ’ ετέρου δέ διά τής έμμονης των εις τήν έπίτευξιν ύψηλοΰ έπιπέδου έκπαιδεύσεως
των ήγητόρων των μικρών κλιμακίων».
Αί μαζικαί άπώλειαι έπί τοϋ πεδίου τής μάχης δεν είναι κάτι νέον, πλήν
όμως ή ύφισταμένη άπειλή μιας χημικής, βιολογικής, ή διά συμβατικών όπλων
έπιθέσεως καί ή σχεδόν βέβαια χρησιμοποίησις πυρηνικών όπλων εις μελλοντικήν
τινά σύρραξιν, κατέστησαν άναγκαίαν τήν έκ νέου έκτίμησιν τών συνεπείς μαζικών
άπωλειών ψυχολογικών έπιδράσεων έπί τών στρατευμάτων.
'Ο έλεγχος τών έπί τών στρατευμάτων έπιβλαβών ψυχολογικών έπιδράσεων,
άπαιτεϊ σκέψιν καί προπαρασκευήν, έάν οχι μεγαλυτέραν, τουλάχιστον ϊσην έκείνης
ήτις άπαιτεΐται διά τήν μελέτην τών έπιδράσεων, άτινας θά έχη έπί τής διεξαγωγής
έπιχειρήσεως τινός, ή μαζική καταστροφή τών φιλίων ή έχθρικών όπλων.
Τό πλέον πολύτιμον υλικόν κατά τήν διεξαγωγήν πολέμου τινός είναι άναμφισβητήτως τό έμψυχον τοιοΰτον. Κατά συνέπειαν, ή έξασφάλισις εις τά στρατεύ
ματα καί τούς ήγήτοράς των, πνευματικής ήρεμίας·—προϋπόθεοις άπαραίτητος διά
τήν λήψιν υγιών αποφάσεων—καί ή δυνατότης εύκολου προσαρμογής τούτων εις
τάς ύφισταμένας έκάστοτε καταστάσεις θά άποτελέσωσι παράγοντας, οίτινες θά
έπιδράσωσιν άποφασιστικώς εις τήν έκβασιν μελλοντικής τινός συρράξεως.
Διοικητής δστις δεν θά είναι προπαρασκευασμένος διά τήν μετ’ ήρεμίας
άντιμετώπισιν τών έκ τών μαζικών άπωλειών έπιδράσεων, θά αίφνιδιαοθή καί
κατά συνέπειαν τό γεγονός τοΰτο θά έχη δυσμενή άπήχησιν είς τήν ένάσκησιν τών
καθηκόντων του έπί τοϋ πεδίου τής μάχης.
Ποιος όμως είναι ό κανονικός τρόποε προπαρασκευήε διά τήν έπίλυσιν προ
βλημάτων, άτινα θά είναι άποτέλεσμα μαζικών απωλειών;
Κατ’αρχήν δέον όπως λάβη χώραν άνάλυσις τοϋ προβλήματος. Τό θέμα τοΰτο,
ώς γνωστόν, είναι λίαν έκτεταμένον καί τά δεδομένα λίαν έλάχιοτα. Κατά συνέ-
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πειαν αί λύσεις αϊτινες είναι δυνατόν νά δοθώσιν έπί των προβλημάτων τούτων δεν
είναι δυνατόν νά άσιν ιδεώδεις.
Πάντως, αφετηρία οΐουδήποτε προβλήματος τοιαύτης μορφής είναι ή μελέ
τη του φαινομένου του φόβου ώς έπίσης καί των μεθόδων, δι’ ών δύναται νά ύπερνικήση τις τό συναίσθημα τοϋτο ή νά περιορίση τάς επιδράσεις του εις τό έλάχιστον.
Τά υπάρχοντα σήμερον στοιχεία μαζικών καταστροφών έπί άμάχου πλη
θυσμού, ώς καί τά τοιαΰτα έκ διαφόρων μαχών καί βομβαρδισμών λαβόντων χώραν
κατά τον II παγκόσμιον πόλεμον, — συμπεριλαμβανομένων καί τών πυρηνικών κατά
τής ’Ιαπωνίας έπιθέσεων—άποτελοϋσιν άφετηρίαν τινά έπί τής οποίας δύναται νά
βασισθή ή διά τίνος βαθμού άκριβείας μελέτη τών ψυχολογικών έπιδράσεων, άτινας θά έπιφέρωσι αί μαζικαί άπώλειαι εις τούς μαχητάς.
Πάντως ό ιδιαίτερος συνδυασμός τών συνθηκών, αϊτινες δυνατόν νά έπικρατώσιν έπί τών στρατευμάτων προ καί μετά μίαν πυρηνικήν έπίθεσιν περιορίζουσι
σημαντικώς την άπ’ εύθείας έφαρμογήν τών υφισταμένων σήμερον στοιχείων.
Ό ανεμοστρόβιλος, δστις έλαβε χώραν τον Ιούνιον τού 1953 εις την έπαρχίαν
Worcester τής Πολιτείας Μασσαχουσέτης τών Ή νοημένων Πολιτειών τής ’Αμερι
κής, αποτελεί εν σχετικόν παράδειγμα. Μετά τό γεγονός τούτο τό ’Εθνικόν Συμβούλιον ’Ερευνών, προέβη εις την σύνταξιν λεπτομερούς στατιστικής έπί τών κατα
στροφών, άτινας ύπέστη ό άμαχος πληθυσμός.
Έ ν συνεχεία, ή Στρατιωτική ’Ιατρική Σχολή κατόπιν λεπτομερούς μελέτης
τών προκυψάντων άποτελεσμάτων ήχθη είς τό συμπέρασμα, δτι ή στατιστική αΰτη
συγκρινομένη προς έτέρας μελέτας έπί μαζικών καταστροφών, παρουσιάζει τό μεγα
λύτερου ένδιαφέρον καί άποτελεϊ σημαντικόν στοιχείου μελετών πιθανών καταστρο
φών στρατιωτικού ένδιαφέροντος.
'Ο άνωτέρω άνεμοστρόβιλος ήτο μικράς διάρκειας καί έλαβε χώραν είς μι
κρόν τμήμα πυκνοκατωκοιμένης τίνος περιοχής, ένθα δεν ύπήρχεν άποτελεσματικόν
σύστημα προειδοποιήσεως. (Αί άνωτέρω συνθήκαι δυνατόν νά είναι παρόμοιαι καί
είς έχθρικήν πυρηνικήν προσβολήν).
Κατά την διάρκειαν τού άνεμοστροβίλου, 1500 περίπου άτομα ύπέστησαν
διαφόρους σωματικάς βλάβας, περί τά 900 ένοσηλεύθησαν είς διάφορα νοσοκο
μεία τών πέριξ περιοχών, περί τά 490 έτυχον περιθάλψεως έπί βραχύ χρονικόν
διάστημα καί 94 άτομα έφονεύθησαν. Τά νοσοκομεία συνεπληρώθησαν έντός τών
10' λεπτών από τής ένάρξεως τού ανεμοστροβίλου.
Τό σύνολον τών ΰποστάντων σωματικάς βλάβας άτόμων, εύρίσκετο κατά τήν
στιγμήν ταύτην είς τό αρχικόν στάδιον τής έκπλήξεως καί ένια τούτων έβάδιζαν ή
έτρεχον φέροντα διάφορα κατάγματα. Τά περισσότερα τούτων έδείκνυον. τελείαν
άπάθειαν μή δυνάμενα νά άντιδράσωσιν άποτελεσματικώς.
’Ακόμη καί οί περισσότεροι έκ τών υπαρχόντων είς τήν περιοχήν καί τά νο
σοκομεία ιατρών, έξεπλάγησαν βραδύτερου διά τήν άλλόκοτον συμπεριφοράν καί
άντίδρασιν, ήν έπέδειξαν κατά τήν διάρκειαν τού καταστρεπτικού άνεμοστροβίλου.
Άναφέρεται δτι είς τών ιατρών προσεπάθει νά χρησιμοποιήση ήλεκτρικόν σίδηρον
ώς ιατρικόν έργαλεΐον.
Παρατηρήσεις, αϊτινες έλαβον χώραν εύθύς άμέσως μετά τήν λήξιν τού κα
ταστρεπτικού τούτου άνεμοστροβίλου απέδειξαν, δτι έπί τής πλειονότητος υπήρχε
έκδηλος ή έπιθυμία παροχής βοήθειας. Έ π ί παραδείγματι, άτομα άτινα εϊχον ύποστή
σωματικάς βλάβας προθυμοποιήθησαν νά βοηθήσωσιν έτερα τοιαΰτα καί αί πέριξ
κοινότητες έσπευσαν προς βοήθειαν τής πληγείσης περιοχής.
Είς πλείστας τών περιπτώσεων, ή μή ώργανωμένη αύτη έξωτερική βοήθεια
υπήρξε μάλλον έπιζήμιος παρά ωφέλιμος, δεδομένου δτι ώς ήτο φυσικόν δεν έγένετο
ούδεμία έπιλογή τών τραυματιών, αϊτινες είς τήν πραγματικότητα δεν έτύγχανον

Αί ψυχολογικά! έπιδράσεις των μαζικών άπωλειών

9079

άξιολό-[ων πρώτων βοηθειών. Έπιπροσθέτως ή συμφόρησις τής κυκλοφορίας εις
την πληγεϊσαν περιοχήν κατέστη προβληματική.
Έτέρα άξιοσημείωτος άπο στρατιωτικής πλευράς παρατήρησις, ήτο ή ανε
πάρκεια καί ή μή καλή λειτουργία τοΰ συστήματος επικοινωνιών. Εις τήν πραγμα
τικότητα όλίγαι μόνον τηλεφωνικά! γραμμαί κατεστράφησαν ή ύπέστησαν βλάβας,
πλήν όμως ή συρροή τών κλήσεων, α'ίτινες άφικνοϋντο είς τά τηλεφωνικά κέντρα,
κατέστησαν άδύνατον τήν λήψιν ή τήν διαβίβασιν σημάτων σπουδαιοτάτου περιε
χομένου.
Περαιτέρω οί άρμόδίοι παρετήρησαν ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος διά τήν
μελέτην τών σχεδίων εκτάκτου άνάγκης προ τής είς τά νοσοκομεία άφίξεως τών
θυμάτων τοΰ καταστρεπτικού άνεμοστροβίλου. Είς τό νοσοκομεϊον τής πόλεως
Worcester, έπί παραδείγματι, υπήρχε σχέδιον έκτάκτου άνάγκης συνιστάμενον έκ
δύο μόνον σελίδων οπερ είς τήν πραγματικότητα εΐχεν προφανώς άναγνώσει μόνον
τό προϊστάμενον προσωπικόν τοΰ νοσοκομείου.
Έ κ τών άποτελεσμάτων τοΰ άνεμοστροβίλου τής έπαρχίας Worcester δύνανται νά έξαχθώσιν ούσιώδη συμπεράσματα. Είς τάς περιπτώσεις καθ’ ας λαμβάνει
χώραν καταστρεπτικόν τι γεγονός (άνεμοστρόβιλος—σεισμός—πυρηνική εκρηξις
—τύφων κλπ.) είς περιοχήν τινά χωρίς νά προηγηθή ούδεμία περί τοΰ γεγονότος
προειδοποίησις, τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών άτόμων τής πληγείσης περιοχής
παρουσιάζει άρχικώς πνευματικήν παράλυσιν, τό δέ υγειονομικόν προσωπικόν δεν
είναι άτρωτον είς τάς έκ τής καταστάσεως συγκινητικάς επιδράσεις.
Γεγονός είναι ότι, κατά κανόνα, είς τοιαύτας περιπτώσεις ή προθυμία παρο
χής βοήθειας είναι πάντοτε έκδηλος. ’Εάν λοιπόν οί έθελονταί ούτοι τύχωσι τής
καταλλήλου κατευθύνσεως καί χρησιμοποιηθώσιν άναλόγως τών ικανοτήτων των
τότε είναι φυσικόν ότι θά άποδώσωσιν έ'ργον έποικοδομητικόν.
Έ κ τών προαναφερθέντων καταφαίνεται ότι ή επαρκής έκπαίδευσις είς τον
τομέα τών πρώτων βοηθειών, τυγχάνει ούσιώδης παράγων διά τήν έπίτευξιν τών
άνωτέρω. Ή συμφόρησις τών οδικών δικτύων καί ή ύπερφόρτωσις τών κυκλωμάτων
επικοινωνιών είναι σύνηθες φαινόμενον τών περί ών πρόκειται περιπτώσεων και
κατά συνέπειαν, δέον όπως προπαρασκευάζωνται άντίστοιχα σχέδια, άτινα θά τί
θενται είς εφαρμογήν άναλόγως τής παρουσιαζομένης έκάστοτε καταστάσεως.
Αί βασικαί όδηγίαι περιπτώσεων έκτάκτου άνάγκης (ή αί ΒΟΕ είς τάς στρατιωτικάς υπηρεσίας) δέον όπως κοινοποιώνται είς άπαντας τούς ένδιαφερομένους
καί οί διοικηταί τών σχηματισμών πρέπει νά ώσιν βέβαιοι ότι αύται κατενοήθησαν
ΰφ’ απάντων, διότι μόνον διά του τρόπου αύτοϋ θά έξασφαλισθή ή άποτελεσματικη
αυτών χρησιμοποίησις.

2. ’Αντιδράσεις κατά τήν μάχην.
Έ κ τών γενομένων έπί στρατιωτικών μελετών ερευνών, α'ίτινες ελαβον χωράν
έπί τώ σκοπώ συλλογής στοιχείων, άτινα ένδεχομένως θά ήτο δυνατόν νά εχωσι
έφαρμογήν έπί τών μελετών τών ψυχολογικών προβλημάτων ένός πυρηνικού πο
λέμου, άξια προσοχής είναι τά περιλαμβανόμενα είς τάς υπό τού υποστράτηγου
S.I.A. Marchall ύποβληθείσας κατά καιρούς άναφοράς.
Ό στρατηγός Marchall θεωρεί, ότι αί πυρηνικά! δοκιμαί δεν άποτελοϋσιν
στοιχείου έξαγωγής συμπερασμάτων σχέσιν έχόντο>ν μέ τήν ψυχολογικήν έπίδρασιν, ήν θά ύποστώσι τά στρατεύματα είς τάς περιπτώσεις έκρήξεως πυρηνικών όπλων.
Κατά τάς δοκιμάς αΐτινες έξετελέσθησαν ύπό τών Γάλλων είς τάς επιπέδους περιοχάς τής Νεβάδας, δεν ύφίστατο ό παράγων «αιφνιδιασμός» τά δέ στρατεύματα άφ’
ένός μέν δέν εΐχον ύποστή ούδεμίαν ταλαιπωρίαν ή κόπωσιν, άφ’ έτέρου δέ ήσθάνοντο τελείως άσφαλή καί καλώς έκπαιδευμένα διά τήν άσκησιν.
Ό στρατηγός καταλήγει είς τό συμπέρασμα ότι μόνον είς τήν εντασιν ένός
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πραγματικού άγώνος είναι δυνατός ό προσδιορισμός των έκ των πυρηνικών όπλων
έπιδράσεων έπί των στρατευμάτων. Πάντως λέγει ό στρατηγός, δέν δύναται κανείς
νά άμφισβητήση τό γεγονός ότι τά πειράματα της Νεβάδας εΐχον σημαντικήν άξίαν
διά τούς συμμετασχόντας καί κυρίως εις ότι άφορα τήν διεξαγωγήν άγώνος έκ τοϋ
συστάδην, τάς διεισδύσεις καί τον αγώνα έντός κατωκοιμένης τοποθεσίας.
'Ο στρατηγός Marchall δι’ έκτιμήσεως τής άντιδράσεως τών στρατευμάτων
κατά τήν διεξαγωγήν επιχειρήσεων, κατέληξεν εις άρκετά άξιόλογα συμπεράσματα.
Έ π ί παραδείγματι ούτος πιστεύει ότι αί μεγάλαι μονάδες δυνάμεως μεραρχίας είς
την περίπτωσιν καθ’ ήν θά ύποστώσι μαζικάς άπωλείας άνερχομένας εις τό 20 τοϊς
εκατόν τής δυνάμεώς των, θά καταστώσιν έπιχειρησιακώς μή χρησιμοποιήσιμαι,
ένώ λόχοι πρώτης γραμμής, οίτινες θά ύποστώσιν άπωλείας άνω του 60 τοϊς έκατόν τής δυνάμεώς των θά διατηρήσωσι βαθμόν τινά άποτελεσματικότητος, θά παραμείνωσι σχετικώς άνεπηοέαστοι καί δέν θά άποθαρρυνθώσιν.
'Η δύναμις μάχης άπομονωθείσης τίνος μονάδος, είς τήν πραγματικότητα,
μειοϋται είς τό ήμισυ έντός 48 ώρών λόγω τής έπιδράσεως έπί τών μαχητών του
συναισθήματος τοϋ φόβου. Τό νά γνωρίζωσιν οί μαχηταί ότι θά τύχωσ>ν έπαρκοϋς
υγειονομικής περιθάλψεως άποτελεϊ σημαντικόν παράγοντα έπί τοϋ ήθικοΰ τούτων.
Κατά συνέπειαν, είς τάς περιπτώσεις καθ’ ας μελετώνται έπιχειρήσεις είς ας θά
λάβωσι χώραν πυρηνικαί έκρήξεις τά άνωτέρω στοιχεία δέον όπως λαμβάνωνται
σοβαρώς ύπ’ δψιν.
Κατά τήν μάχην τά στρατεύματα συχνάκις παρουσιάζουσι τάσεις συναθροίσεως ώς έπίσης καί ροπήν είς τό νά τρέχωσιν ευθύς ώς παρατηρήσωσιν ετέρους
νά ένεργώσιν ομοίως. Ό φόβος είναι συναίσθημα μεταδοτικόν άλλά τοΰτ’ αυτό
συμβαίνει καί μέ τό θάρρος. 'Υπάρχει πλήθος περιπτώσεων καθ’ ας ήγήτορες δίδοντες πρώτοι τό παράδειγμα, ήδυνήθησαν άκολούθως νά άσκήσωσιν έλεγχον έπί
τών τάσεων διαρροής ή φυγής έτέρων άτόμων.

3. Πανικός.
'Ο πανικός χαρακτηρίζεται ύπό άναισθησίας καί άνοήτων κινήσεων ή παρα
λόγου συμπεριφοράς. Είναι μία μανιώδης άντίδρασις, ήτις παρατηρεΐται οσάκις
εν άτομον διαβλέπει έπί υφισταμένου κινδύνου διέξοδόν τινα, πλήν όμως ή χρησιμοποίησις τών μέσων διαφυγής έκ τοϋ κινδύνου τούτου ύπόκειται κατά τήν στιγμήν
έκείνην είς δέσμευσιν.
Αί έπιστημονικαί καί στρατιωτικαί προσωπικότητες συμφωνοΰσιν, ότι ό
σύγχρονος πόλεμος παρέχει έλάχιστα παραδείγματα όμαδικοΰ πανικοϋ. Είς τάς
πλείστας τών περιπτώσεων, ή σύγχυσις ήτις παρετηρήθη έπί συνόλου άτόμων,
κατόπιν έπισυμβάντος καταστρεπτικού τίνος γεγονότος, δύναται νά χαρακτηρισθή άπλώς ώς συμπεριφορά ένός έν διαλύσει τμήματος ή έπί τό αύστηρότερον ώς
μαζικός κλονισμός.
Παράδειγμα μαζικού κλονισμού άναφέρεται κατάτήν περίοδον τού II παγκο
σμίου πολέμου είς τήν περίπτωσιν τής καταβυθίσεως, είς τον κόλπον τού Liscombe
τού άμερικανικοΰ άεροπλανοφόρου Leonard Wood, προσβληθέντος ύπό δύο τορπιλλών ιαπωνικού ύποβρυχίου.
Τό πλοΐον έβυθίσθη έντός χρονικού διαστήματος δύο λεπτών. Έ κ τών 900
άνδρών τού πληρώματος μόνον 40 έπέζησαν. Ούτοι μετά τήν διάσωσίν των, ήτις
έλαβε χώραν ολίγον μετά τήν έξαφάνισιν τού σκάφους δέν ένεφάνιζον μέν καταφανή
σημεία πανικού, πλήν όμως αί απαντήσεις των ήσαν λίαν συγκεχυμέναι, άπέφευγον
νά όμιλώσι μεταξύ των καί δέν έπεδείκνυον ούδεμίαν πρωτοβουλίαν. Ούτοι έκάθηντο
καί ήτένιζον τό διάστημα μέ βλέμμα άπλανές. Έ ν πάση όμως περιπτώσει μετά παρέλευσιν δύο ή τριών ήμερών, ούτοι έπανήλθον είς τήν προτέραν φυσιολογικήν των
κατάστασιν.
(Συνεχίζεται)
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Εισαγωγή.
Κατηγορίαι προσώπων ποιούντων χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών.
Τρόπος ίπιδράσεως τοϋ οινοπνεύματος έπ'ι τοϋ ανθρωπίνου όργανισμοΰ.
Παράγοντες άπορροφήσεως τοϋ οινοπνεύματος.
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1. ΕΙσαγωγή.
Ή όδήγησις αυτοκινήτου ύπό την έπήρειαν οινοπνευματωδών ποτών εϊνα1
ένα σοβαρόν πρόβλημα καί εις έκ των κυριωτέρων παραγόντων οίτινες συντελούν εις
την πρόκλησιν άτυχη μάτων.
Εις την Χώραν μας, τό θέμα τούτο δεν έχει διερευνηθή δεόντως καί, πλανόμενοι, πιθανώς νά πιστεύωμεν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, έφ’ όσον αΐ βεβαιούμεναι
παραβάσεις είναι σπάνιαι.
Εις πολλάς Χώρας της Ευρώπης καί είδικώτερον εις την ’Αμερικήν τό θέμα
τοϋτο έμελετήθη μετά προσοχής καί άντιμετωπίζεται μετά τής δεούσης σοβαρότητος. Εις τάς Η.Π.Α. είδικαί στάτιστικαί μελέται άπέδειξαν ότι τό ήμισυ έκ τών
οδηγών οίτινες ήσαν άναμεμιγμένοι εις θανατηφόρα άτυχήματα είχον κάμει χρήσιν
οινοπνευματωδών ποτών προ τοϋ άτυχήματος.
2. Κατηγορίαι προσώπων ποισύντων χρήσιν οίνοπνευματωδών
ποτών.
Υπάρχουν δύο κατηγορίαι άτόμων τά όποια καταναλίσκουν οινοπνευματώδη
ποτά.
α) Οί έκ συνήθειας πόται (οί λεγόμενοι άλκοολικοί) ήτοι : εκείνοι οί όποιοι
καταναλίσκουν μεγάλας ποσότητας οινοπνεύματος καί έθίζονται εις τήν χρήσιν
τούτων, μέ άποτέλεσμα νά εύρίσκωνται σχεδόν διαρκώς έν μέθη. Τά άτομα ταϋτα
δεν είναι εκείνα τά όποια δημιουργούν τό πρόβλημα, διότι είς έλαχίστας περιπτώσεις
όδηγοΰν, άποφεύγοντα τοϋτο, ε’ίτε άφ’ έαυτών είτε παρεμποδιζόμενα παρ’ άλλων.
β) Οί έκ περιστάσεως πόται ήτοι : έκεΐνοι οί όποιοι πίνουν είς διαφόρους
συγκεντρώσεις προς διασκέδασιν καί διατηροΰν τήν ικανότητα νά συμπεριφέρωνται
λογικά καί γενικώς νά έμφανίζωνται ως ευρισκόμενοι είς φυσιολογικήν κατάστασιν,
καίτοι εύρίσκονται ύπό τήν επήρειαν τοϋ οινοπνεύματος. 'Η κατηγορία αυτή τών
προσώπων είναι έκείνη ήτις δημιουργεί προβλήματα.
'Ο πότης τών διαφόρων κοσμικών συγκεντρώσεων, χορών κ.λ.π. είναι τό
πρόβλημα τών οδών μας, όταν όδηγή αύτοκίνητον. Καί πρέπει νά λάβωμεν ύπ’
0ψιν μας ότι ή κατηγορία αυτή τών προσώπων είναι μεγάλη. Σχεδόν, μικρόν ποσοστόν άπό έκείνους οί όποιοι όδηγοΰν αύτοκίνητον δέν πίνουν ποτά. Καίτοι ό πότης
τής κατηγορίας αυτής δέν δείχνει κανένα σημεϊον, ότι εύρίσκεται ύπό τήν επήρειαν
τοϋ οινοπνεύματος, παρά ταϋτα μειοΰται ή ίκανότης του προς όδήγησιν διότι καί ή
παραμικρά δόσις οινοπνεύματος, είσαγομένη είς τον άνθρώπινον οργανισμόν, μειώ
νει τήν διαύγειαν τής σκέψεως καί τήν αυτοκυριαρχίαν.
Μερικοί έχουν τήν έσφαλμένην έντύπωσιν ότι μερικά ποτά δέν θά επηρεάσουν
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τήν ικανότητά τους προς όδήγησιν. Ή έντύπωοις αυτή είναι έξ ολοκλήρου έσφαλμένη. Επιστημονικά πειράματα άπέδειξαν ότι καί μέ ολίγα ποτά, μειώνεται σοβαρώς
ή κρίσις καί ή ίκανότης ενός όδηγοϋ,διά νά άντιδράση ταχέως είς περιπτώσεις άνάγκης. Είς τάς περιπτώσεις άνάγκης ό οδηγός είναι άπαραίτητον νά έχη καθαράν
σκέψιν καί νά δύναται νά άντιδράση ταχέως. Τό οινόπνευμα θολώνει τήν σκέψιν
καί μειώνει τήν ικανότητα άντιδράσεως πράγμα τό όποιον αυξάνει τάς πιθανότητας
άτυχή ματος.

3. Τρόπος έπιδράσεως τοϋ οινοπνεύματος επί τοΰ ανθρωπίνου
όργανισμοΰ.
Μερικοί έχουν τήν γνώμην ότι ενα ποτόν διεγείρει καί τονώνει τον άνθρώπινον
οργανισμόν, μέ άποτέλεσμα νά αόξάνωνται αί ίκανότητές του δι’ όδήγησιν. 'Η
γνώμη αυτή είναι τελείως εσφαλμένη διότι τό άλκοόλ, 6χι μόνον δέν τονώνει τον
οργανισμόν, άλλ’ άντιθέτως δημιουργεί μείωσιν των ικανοτήτων. Προκαλεΐ χαλάρωσιν τοϋ κεντρικού νευρικού συστήματος καί άπομακρύνει τάς άναστολάς καί τούς
κοινωνικούς περιορισμούς. 'Ο καφές καί άλλα τονωτικά δέν είναι είς θέσιν νά υπερ
νικήσουν τάς έπιδράσεις τοΰ οινοπνεύματος. Μόνον ό χρόνος καί ή άντίδρασις τοΰ
όργανισμοΰ θά επιτύχουν τοΰτο.
"Οταν τό οινόπνευμα εισέρχεται είς τον στόμαχον άπορροφάται άπό τά τοι
χώματα τούτου καί διοχετεύεται είς τό αίμα. Τό αίμα μεταφέρει τοΰτο είς ολόκλη
ρον τό σώμα, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ έγκεφάλου. "Οταν φθάση είς τον έγκέφαλον προσβάλλει κατ’ αρχήν τήν περιοχήν των πνευματικών λειτουργιών ήτοι τήν
κρίσιν, άντίληψιν κ.λ.π. Έ ν συνεχεία προσβάλλει τήν περιοχήν εξής απορρέουν αί
λειτουργίαι τής όράσεως καί άντιδράσεως. 'Η ισορροπία καί τά αισθητήρια όργανα
προσβάλλονται έν συνεχεία. Μεγάλη ποσότης οινοπνεύματος οδηγεί είς άναισθησίαν,
κώμα καί αύτόν άκόμη τον θάνατον.
4. Παράγοντες άπορροφήσεως τοϋ οινοπνεύματος.
'Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οί όποιοι επηρεάζουν τήν άπορρόφησιν τοΰ
οινοπνεύματος καί τήν μεταφοράν του είς τά αιμοφόρα άγγεία.
α) 'Η ποσότης τής τροφής έντός τοΰ στομάχου.
β) Τό είδος τής τροφής.
γ) Τό είδος τοΰ ποτοΰ.
δ ) Τό βάρος τοΰ άνθρωπίνου σώματος.
ε) 'Ο τρόπος πόσεως.
Οόδείς έκ τών παραγόντων τούτων δύναται νά έμποδίση τό οινόπνευμα άπό
τοΰ νά φθάση είς τον εγκέφαλον, είναι όμως δυνατόν νά επιταχύνουν ή νά καθυστερή
σουν τήν άπορρόφησιν τούτου. Οί πλέον σπουδαίοι παράγοντες οί όποιοι ρυθμίζουν
τον βαθμόν τής έπιδράσεως τοΰ οινοπνεύματος είναι, ή ποσότης τοΰ είσαχθέντος είς
τό σώμα οινοπνεύματος καί ό χρόνος όστις παρήλθεν άπό τής εισαγωγής τούτου.
5. ’Αποβολή τοΰ οινοπνεύματος.
Ό άνθρώπινος οργανισμός έργάζεται διά νά μετατρέψη τό οινόπνευμα τοΰτο
είς τροφήν ή νά τό άποβάλη έκ τοΰ σώματος, άλλά τοΰτο τό έπιτυγχάνει μέ κάπως
άργόν ρυθμόν. Είναι εΰκολον είς έν άτομον νά είσαγάγη είς τον οργανισμόν του μίαν
ποσότητα οινοπνεύματος έντός ολίγου χρονικοΰ διαστήματος, άλλά διά νά άπαληφθή τοΰτο χρειάζονται άρκετές ώρες.
Κατά τήν διάρκειαν της άρχικής άπορροφήσεως τοΰ οινοπνεύματος τό ύπό
τήν έπίδρασιν τούτου άτομον είναι δυνατόν νά αίσθανθή ποιαν τινα μείωσιν τών ικα
νοτήτων του καί έν συνεχεία καθ’ όν χρόνον άποβάλλεται τό οινόπνευμα νά πιστεύση
ότι παρήλθεν ή έπίδρασίς του καί είναι τελείως νηφάλιος. Ή έντύπωσις περί νηφαλιότητος άποτελεΐ αυταπάτην διότι τό άτομον τοΰτο συγκρίνει, έσφαλμένως, τήν
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κατάστασίν του ταύτην μέ την προτέραν της πλήρους έξάψεως. Τοΰτο δμως δέν ση
μαίνει δτι είναι νηφάλιος, άλλ’ απλώς δτι βελτιοΰται ή κατάστασίς του. Ή εσφαλ
μένη αυτή σύγκρισις είναι συνήθως επικίνδυνος.
Τδ οινόπνευμα μετατρέπεται είς τροφήν ύπό του ήπατος. ’Επίσης αποβάλ
λεται διά των πνευμόνων καί των νεφρών. Διά τήν άποβολήν μιας ουγκιάς καθαρού
οινοπνεύματος, μέσω τών τριών αυτών όργάνων άπαιτοΰνται περίπου τρεις ώρες.
Διά τήν άποβολήν τοϋ οινοπνεύματος του περιεχομένου εις μίαν φιάλην μπύρας ή
μίαν ουγκιάν ούΐσκυ, χρειάζεται μία ώρα.

6. Έρευναι καί παρατηρήσεις.
Έπιστημονικαί έ'ρευναι καί παρατηρήσεις άπέδειξαν πλήρως τήν μείωσιν
τής ίκανότητος προς όδήγησιν δταν τό άτομον εύρίσκεται ύπό τήν έπήρειαν οίνοπνευματωδόίν ποτών.
Μία μελέτη γενομένη έπί περιπτώσεων χρήσεως μικροποσοτήτων οινοπνεύ
ματος άπέδειξεν μείωσιν τής ίκανότητος δσον άφορά τον χειρισμόν του πηδαλίου
(τιμόνι). Οί ύπό παρατήρησιν οδηγοί ένεφάνησαν συμπτώματα έπιβραδύνσεως τών
ενεργειών των, άκόμη καί μέ μικράν δόσιν οινοπνεύματος.
’Άλλαι μελέται άπέδειξαν δτι ό κίνδυνος τοΰ άτυχήματος αυξάνει μέ τήν
αΰξησιν τοΰ είσαγομένου είς τον οργανισμόν οινοπνεύματος.
Μία μελέτη γενομένη είς τό Τορόντο τοϋ Καναδά κατάληξεν είς τό συμπέρα
σμα δτι, ένα άτομον τό όποιον έχει είς τό αίμα του 0,15% καί άνω οινόπνευμα
(περίπου 5—8 ούΐσκυ) ό κίνδυνος άτυχήματος δεκαπλασιάζεται, έάν έχη 0,10%
(περίπου 3—6 ούΐσκυ ) τριπλασιάζεται, 0,5% (2·—3 ούΐσκυ) διπλασιάζεται
(0,05% = 1 μέρος οινοπνεύματος είς 2000 μέρη αίματος).
Ή έρευνα αΰτη άπέδειξεν δτι ένα καλός οδηγός πού είναι είς θέσιν νά ύπολογίση ταχύτητας, άποστάσεις καί δτι άλλο χρειάζεται διά ν’ άντιδράση έγκαίρως
είς περιπτώσεις κινδύνου, μετά τήν χρήσιν ολίγων ποτών ύφίσταται μείωσιν τών
ικανοτήτων του καί καθίσταται ένας κακός οδηγός, έπικίνδυνος τόσον διά τον έαυτόν
του δσον καί διά τούς άλλους.
6. Τρόποι διαπιστώσεως τοϋ οινοπνεύματος έν τω άνθρωπίνω όργανισμφ.
Αί έξετάσεις διά τήν διαπίστωσιν ύπάρξεως οινοπνεύματος έν τώ άνθρωπίνω
όργανισμώ είναι δύο ειδών. Ψυχοφυσικαί καί Χημικαί.
Α'. Ψ υ χ ο φ υ σ ι κ α ί έ ξ ε τ ά σ ε ι ς .
Προς διαπίστωσιν έάν άτομόν τι εύρίσκεται ύπό τήν έπήρειαν οινοπνεύματος
δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν άπλαΐ μέθοδοι αί όποΐαι άποβλέπουν είς τήν έξακρίβωσιν τής κινητικής ίκανότητος τοΰ έν λόγω άτόμου κάί τήν διαπίστωσιν τοΰ
τρόπου λειτουργίας τών μυών. Βεβαίως τά συμπεράσματα τά έξαγόμενα έκ τής
χρησιμοποιήσεως τών μεθόδων τούτων δέν πρέπει νά. είναι άπόλυτα, διότι είναι
δυνατόν τά παρατηρούμενα φαινόμενα νά όφείλωνται είς άλλην αιτίαν έκτος τοΰ
οινοπνεύματος π.χ. ναρκωτικά, φάρμακα κ.λ.π.
Αί μέθοδοι αύται συνίστανται είς έξέτασιν τών οφθαλμών, δοκιμασίας τής
ισορροπίας βαδίσματος καί μεταβολής, γραφής, ομιλίας κ.λ.π.
Β.' Χ η μ ι κ α ί έ ξ ε τ ά σ ε ι ς .
Διά τών έξετάσεων τούτων άποδεικνύεται ή περιεχομένη είς τά ύγρά τοΰ σώ
ματος καί τήν έκπνοήν ποσότης οινοπνεύματος.
Αί άναφερθεΐσαι άνωτέρω ψυχοφυσικαί έξετάσεις είναι έμπειρικαί καί δέν
δύνανται νά μάς προσδιορίσουν τήν έν τώ όργανισμώ περιεχομένην ποσότητα οινο
πνεύματος.
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Διά των χημικών αναλύσεων άποδεικνύεται πλήρως ή κατηγορία άλλα καί.
ό κατηγορούμενος γνωρίζων τα άποτελέσματα παραδέχεται την ενοχήν του.
'Υπάρχουν τα κάτωθι είδη χημικών έξετάσεων:
1) Έξέτασις τής έκπνοής του ύποπτου.
Διά την έξέτασιν καί άνάλυσιν τής έκπνοής υπάρχει ειδικόν μηχάνημα τό
όποιον δύναται να χειρισθή κάθε άστυνομικός μέ έλαχίστην έκπαίδευσιν (μιας
ημέρας).
2) Έξέτασις του σιέλου.
'Η λήψις τοϋ σιέλου δεν άπαιτεΐ εΐδίκευσίν τινα, άλλ’ ή έξέτασις δέον νά γίνη
παρά χημικού.
3) Έξέτασις τών ούρων.
'Η λήψις δεν άπαιτεΐ εΐδίκευσίν, πλήν δμως ή έξέτασις άπαιτεΐ χημικόν.
4) Έξέτασις αίματος.
Τόσον ή λήψις τοϋ αίματος δσον καί ή έξέτασις άπαιτοΰν εΐδϊκευμένον προ
σωπικόν. Εις τάς Η.Π.Α. χρησιμοποιούνται ευρύτατα αί χημικαί έξετάσεις διά την
καταδίκην προσώπων όδηγούντων ύπό την έπήρειαν οινοπνευματωδών ποτών.

7. Πώς δύναται ν ’ άντιμετωπισθή τό θέμα έν Έ λλάδι.
'Ως έν τή άρχή τής παρούσης άνεφέρθη, έν Έλλάδι τό θέμα δεν έ'χει διερευνηθή καί δεν άντιμετωπίζεται ώς πρόβλημα. Βεβαίως ή σχετική νομοθεσία προ
βλέπει ποινήν διά τούς όδηγοΰντας ύπό τήν έπήρειαν οινοπνευματωδών ποτών. Παρά
ταΰτα αί βεβαιούμεναι παραβάσεις είναι σπάνιαι έκ τοϋ γεγονότος δτι δεν διενεργεΐται ό προσήκων έλεγχος διά τήν άνακάλυψιν τοιούτων παραβατών.
Δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι δύο είναι αί καταστάσεις προς τάς οποίας πρέπει να
στραφώσιν αί ένέργειαι τής Πολιτείας καί δή τών ύπευθύνων οργάνων ποός άντιμετώπισιν τοϋ θέματος:
α) Σαφής καθορισμός τής παραβάσεως έν άνάγκη καί νομοθετικώς, ίνα
διευκολυνθή τό έργον τών οργάνων τά όποια θά κληθώσιν διά τήν έφαρμογήν τών
σχετικών διατάξεων. Εις τάς Η.Π.Α. έδημιουργήθη θέμα δσον άφορα τό δικαίωμα
τής ’Αστυνομίας νά ύποβάλη εις έξετάσεις άτομα προς διαπίστωσιν τής παραβάβάσεως. ’Ήδη εις τάς περισσοτέρας τών Πολιτειών έψηφίσθη νόμος βάσει τοϋ
όποιου έκαστος ύποψήφιος οδηγός λαμβάνει άδειαν όδηγήσεως, μόνον μέ τήν προϋπόθεσιν τής άποδοχής τοϋ έλέγχου καί τών έξετάσεων προς διαπίστωσιν τοιαύτης
παραβάσεως εις τό μέλλον, άλλως πως δεν τώ χορηγείται ή άδεια. Χρησιμοποιεί
ται ευρύτατα ή μέθοδος τής έξετάσεως τής έκπνοής, ήτις είναι εύκολος καί εις ούδένα κίνδυνον έμβάλλει τό έξεταζόμενον πρόσωπον.
β) Ώργανωμένη έφαρμογή τών σχετικών διατάξεων παρά τών αρμοδίων
οργάνων. Προς τοΰτο δέον νά έφοδιασθώσι ταΰτα διά τών καταλλήλων τεχνικών μέ
σων καί νά έκπαιδευθώσι διά τήν χρησιμοποίησιν τούτων.
ΙΩ ΑΝ . Α Θ Α Ν Α Σ Ο Υ Λ Η Σ

ΟΙ άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ *

* “ ΕΝΑ... “ ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ,, ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ,,
* “ ...ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ
ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΠΟΙΜΕΝΑ....
----------------------------- 'Υπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ-----------------------------« Ε Ν Α ... «ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ» ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ»

Στή γειτονιά μου μέ λένε στραβόξυλο. Καί μέ λένε έτσι γιατί καυγαδίζω τα
κτικά μέ τούς άστυφύλακες, πού κάθε τόσο καί λιγάκι μ’ ένοχλοϋν μέ ανόητες πα
ρατηρήσεις. ’Αλλά έγώ έχω την συνείδησή μου ήσυχη καί καθαρή ότι κάνω άπλώς
τό καθήκον μου σάν ελεύθερος άνθρωπος. Γιατί πρέπει νά παραδεχθήτε ότι ανάμεσα
στους Νόμους καί τις πολλές ’Αστυνομικές Διατάξεις, υπάρχουν καί κάποιες άσκο
πες καί άνόητες άπαγορεύσεις, πού δέν έχουν κανένα άπολύτως σκοπό.
Σου λένε : «μην όπλοφορής». Αύτό μάλιστα. Γιατί ένα κουμπούρι στήν τσέ
πη σου είναι πάντοτε πειρασμός. "Ανθρωπος είσαι, καί μάλιστα "Ελληνας. ΙΙεθερά
έχεις, ιδιοκτήτη στο σπίτι σου έχεις, νεϋρα έχεις... Κι’ άν,μέσα ο’ όλα, έχης κ’ένα
κουμπούρι, τό πράγμα καταντάει πολύ επικίνδυνο. Αύτό μάλιστα. Έ κ εΐ πού έχουν
δίκηο τούς τό άναγνωρίζω. ’Αλλά όταν έχουν άδικο, θά τούς τό πώ κι’ όποιον πάρει
ό χάρος, πού λένε. Μά, γιά νά μέ καταλάβετε καλύτερα άκοΰστε μιά περίπτωση...
«...Προχθές τό σούρουπο ήμουνα σπίτι μου. Καί βιαστικά—βιαστικά ντυνό
μουνα γιά νά προλάβω ένα ραντεβού μου. Θάχετε, τό λοιπόν, παρατηρήσει ότι
όταν βιάζεσαι όλα σουρχονται άνάποδα. Δέν βρίσκεις τη γραβάτα σου, ή φοράς
ανάποδα τό πουκάμισό σου, ή βάζεις νά σιδερώοης τό καλό σου παντελόνι στο ήλεκτρικό σίδερο καί τό καις. Καί τά τρία αύτά κακά μοϋ είχαν συμβή έμένα καί μπορείτε
νά φαντασθήτε τά νεϋρα μου. "Εβριζα, μονολογούσα καί ζήταγα κάποιον νά τσα
κωθώ, γιά νά ξεσκάσω. Μά, δυστυχώς, ήμουνα ολομόναχος στο σπίτι. Ό καλός
όμως Θεός φαίνεται ότι μέ λυπήθηκε καί μοΰστειλε έ κ ε ϊ ν ο ν ά κ ρ ι β ώ ς π ο ύ
ζ η τ ο ύ σ α : έ ν α ν ά σ τ υ φ ύ λ α κ α , πού ήρθε νά κτυπήση την πόρτα μου εκεί
νη τήν κρίσιμη στιγμή...».
—«Βρέ καλώς τον λεβέντη, καί σέ γύρευα!...».
—«Καλή ’σπέρα σας κύριε. Μέ συγχωρεΐτε γιά τήν ενόχληση. Σάς παρα
καλώ ποιος μένει σ’ αύτό τό σπίτι ;».
—«Ή Μαρία ή Πενταγιώτισσα».
—«Σάς παρακαλώ πολύ μήν άστειεύεσθε. Σάς ρωτώ ποιος κάθεται σ’ αύτότό
σπίτι».
—«Κανείς δέν κάθεται. "Ολοι όρθιοι είμαστε!».
—«'Ωραίο τό καλαμπουράκι σας, Κύριε».
—«"Ωστε σ’ άρεσε ; έ ;».
—«Μάλιστα».
—«Μπράβο ! Λέγε τώρα τί θέλεις, πριν μέ κάνης νά χάσω τήν υπομονή μου».
—«Κάτι πολύ άπλό ζητάω. Νά φτειάξετε τά παράθυρά σας».
—«"Ωστε νά φτιάξω τά παράθυρά μου θέλεις; έ ; Καί γιατί παρακαλώ ;».
* Τά δύο αύτά ήμερολόγια τοϋ άστυφύλακος, μετεδόθησαν άπό τήν ’Εκπομπή της ’Α 
στυνομίας Πόλεων, καί έγνώρισαν μεγάλην έπιτυχίαν. Είς τό πρώτον : «Έ να... «στραβόξυλο»
εξομολογείται)» έλαβε μέρος ώς άφηγητής καί πρωταγωνιστής ό Μίμης Φωτόπουλος καί συμμετεΐχεν ό Κώστας Κακαβάς. Είς τό δεύτερον «...Διαβαίνοντας στις στράτες καί τά σοκάκια
σάν τόν καλό Ποιμένα...» έλαβαν μέρος 6 Τρύφων Καρατζας, δ Πέτρος Φυσούν, ό Στάθης
Γαβάκης καί ό μικρός Ντΐνος Πηλός. Κείμενα 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπύρου Πηλοϋ.
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—«Γιατί τά παραθυρόφυλλά σας προεξέχουν άπό τήν οικοδομική γραμμή καί
μπορεί να τραυματίσουν έναν άθωο περαστικό, Τί λέτε, κύριε; Δέν πρέπει νά σκέφτεσθε λιγάκι καί τή ζωή των συνανθρώπων σας ; Δέν ζήτε στο βουνό. Μέσα στήν
πρωτεύουσα ζήτε καί έχετε ώρισμένα καθήκοντα άπέναντι των άλλων. Θά λυπηθώ
πολύ αν κάποτε βρεθώ στήν άνάγκη νά σας κάνω μήνυση!».
—«’Εκείνη τή στιγμή δλα σκοτείνιασαν γύρω μου. 'Η υπομονή μου είχε έξαντληθή. Καί, παίρνοντας φόρα, άρχισα τον εξάψαλμο. «’Ά ει πάγαινε άπ’ εδώ, χρι
στιανέ μου. ’Άκου λέει, νά διπλώσω τά παραθυρόφυλλά μου! Ναί, θά τά διπλώσω
καί θά στά στείλω μ’ ένα γραμματόσημο σπίτι σου. Ά σ ε μας, κύριος, ήσυχους καί
δέν έχουμε τήν όρεξή σου. Άκοΰς έκ εϊ! Προεξέχουν, λέει, τής οικοδομικής γραμ
μής. Ξέχασα νά πάρο:> μεζούρα καί νά τά μετρήσω... Ά ν είναι ποτέ δυνατόν νά. τραυ
ματίσουν ενα περαστικό! Τί διάβολο τόσο στραβούλιακας θάναι καί δέν θά δή ολό
κληρα παραθυρόφυλλα ; Ά ν δμως ύπάρχη κανένας τέτοιος, καλύτερα, νά λείψη
άπ’ τήν κοινωνία. Ά σ ε μας, κύριος, ήσυχους μέ τις έξυπνες άπαγορεύσεις σου! !!»
είπα καί έκλεισα μέ πείσμα τήν πόρτα μου. ’Επί τέλους!!!».
...Αύτό τό έπεισόδιο σκεφτόμουνα μισή ώρα μετά, καθώς έτρεχα νά προλάβω
τό ραντεβού μου, λίγο πάρα πάνω άπό τό σπίτι μου... Τό σκεφτόμουνα καί τά αίμα
τά μου άναβαν γιά καινούργιο καυγά, δταν ξαφνικά, δέχτηκα πάνω μου κάτι πολύ
βαρύ, έχασα τήν ισορροπία μου καί ξαπλώθηκα φαρδύς—πλατύς στο πεζοδρόμιο,
ένώ άπό τά μούτρα μουι έτρεχεν άφθονο αίμα. Στρέφω τότε κατά πάνω γιά νά δώ
τό δράστη τής έπιθέσεως, καί βλέπω ένα τεράστιο παραθυρόφυλλο νά μέ κυττάζη
ειρωνικά.
Μαζεύτηκε τότε κόσμος, βγήκε κι’ ο ιδιοκτήτης τού σπιτιού άτάραχος, έσκυ
ψε, μέ είδε καί έβαλε τά γέλια λέγοντας:
—«ΓΙοΰ είχες τό μυαλό σου, χριστιανέ μου ; Στραβός είσαι ;».
—«Τότε έγινα έξω φρενών καί τού φώναξα : «Δολοφόνε. Κακούργε. Μέ σα
κάτεψες καί ζητάς καί τά ρέστα. Δέν είδες ότι αύτά τά ρημάδια τά παράθυρά σου
προεξέχουν άπό τήν οικοδομική γραμμή καί μπορεί νά τραυματίσουν έναν άθωο
περαστικό ;... Νά σκέφτεσαι, καί τή ζωή τών συνανθρώπων σου. Δέν ζής στο βου
νό. Μέσα στήν ’Αθήνα ζής κι’ έχεις ώρισμένα καθήκοντα άπέναντι τών άλλων. ’Αλ
λά δέν φταις έσύ. Φταίει ή ’Αστυνομία πού δέν σοΰ κότσαρε καμμιά μήνυση, νά
καταλάβης». ’Έτσι δέν είναι, κύριος ; «ρωτάω κάποιον πού είχε έρθει άπό πάνω
μου. ’Αλλά, γυρίζοντας τί νά δώ ; Βλέπω τον άστυφύλακα πού είχε έρθει προη
γουμένως στο σπίτι μου καί μοΰ έκανε παρατήρηση γιά τά παραθυρόφυλλα πού
εξείχαν. Έσκυψα ντροπιασμένος τό κεφάλι. ’Εκείνος δμως, χαμογελώντας, μέ
βοήθησε νά σηκωθώ καί μέ πήγε στο σπίτι μου, άφοΰ πήρε τά στοιχεία τού άλλου.
Κι’ δταν φτάσαμε στήν πόρτα μου, πριν νά μέ καληνυκτίση έσκυψε καί μοδπε στ’
αυτί έμπιστευτικά :
—«Βλέπετε, κύριε, δτι μέσα στήν κοινωνία θά ύπάρχη πάντα κάποιος...
«στραβούλιακας»...! Καί αυτόν πρέπει νά τον προστατεύουμε... Δέν συμφωνείτε;...».
—«Αυτή είναι ή περίπτωση πού μοΰ συνέβη προχτές... ’Έ χω, λοιπόν, ή δέν
έχω δίκηο δταν λέω δτι υπάρχουν ’Αστυνομικές Διατάξεις πού δέν εξυπηρετούν
τίποτε ; Καί δέν κάνω καλά δταν τ.σακώνουμαι μέ τούς άστυφύλακες ; ’Άκου, λέει,
τά παραθυρόφυλλα νά μή προεξέχουν τής οικοδομικής γραμμής!!! Κι’ άν πής.καί
τίποτα σέ λένε καί στραβόξυλο... Στραβόξυλο είπα α α !...».
*
* *
«...ΔΙΑ ΒΑ ΙΝ Ο Ν ΤΑ Σ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ
ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟ Π Ο ΙΜ ΕΝ Α ...»

(Τό ήμερολόγιο αύτό άφιερώνεται μέ θαυμασμό καί άγάπη σέ κάθε άοτυφύ-

'Ημερολόγιου Αστυνομίας

9087

λακα, πού άποτελεΐ ένα διαλεχτό σύμβολο προσηλώσεως στο καθήκον καί χριστια
νικής αύταπαρνήσεως).
...Είναι μια νύχτα άγρια... μια σκοτεινή, χειμωνιάτικη νύχτα... "Ενας παγω
μένος άγέρας δέρνει άλύπητα τήν κοιμισμένη πόλι... Ουρλιάζουν άγριεμένοι οί σκύ
λοι στις αύλές. Στο δρόμο οΰτε ένας διαβάτης..τα σπίτια σκοτεινά... Νύχτα βαρειά,
καταθλιπτική.
. . .Βρίσκομαι όλομόχανος στους δρόμους καί περπατώ... Περίπου τέσσερις
ώρες άδιάκοπα περπατώ, μέσα στο κοτάδι καί τήν παγωνιά... Στις δύο τά μεσά
νυχτα παρέλαβα υπηρεσία... κι’ άπο κείνητή στιγμή ίσαμε τώρα δεν στάθηκα οΰτε
ενα λεπτό να ξαποστάσω... Τά πόδια μου τά νοιώθω δλο καί πιο βαρειά. Τά χέρια
μου είναι ξυλιασμένα. Κι’ ό νους μου τρέχει νά τρυπώση μέσα στις ζεστές κάμαρες,
πλάι σέ πυρωμένες θερμάστρες, κάτω άπο ένα ζεστό πάπλ.ωμα...
Ά ! νάμουνα στο κρεβάτι μου αυτή τήν ώρα!!!
. . .'Η ώρα είναι 6 τώρα... 6 το πρωί... 'Η υπηρεσία μου τελείωσε πιά. Σκο
τάδια πάντα μέ τυλίγουν... Τό κρύο μέ τύραννοί, καί παίρνω το δρόμο τοϋ γυρισμοΰ
μέ βιαστικά βήματα... ’Έκανα τό καθήκον μου άπέναντί σας... Έστάθηκα άγρυπνος
φύλακάς σας μέσα στή παγωνιά... Έ χ ω δικαίωμα τώρα νά πάω στο Τμήμα ν’ άναπαυθώ. 'Όμως... ό αστυφύλακας δεν έχει ώρισμένες ώρες δουλειάς... Θεωρείται
πάντοτε καί παντού έν υπηρεσία... Αύτό μου θυμίζει ένας πιτσιρίκος πού τρέχει κατά
το μέρος μου λαχανιασμένος... Μέ πλησιάζει καί μέ τρομαγμένη φωνή μέ παρακαλεΐ νά σταθώ...
-—«Κύριε ’Αστυνόμε... Ψάχνω γιά σάς...».
—«Γιά μένα ; τί σου συμβαίνει παιδί μου ;».
—«Είμαι ό Δημητράκης, κύρ ’Αστυνόμε, ό έγγονος του μπάρμπα—Βαγγέλη
του μπαλωματή... Τον ξέρετε... δέν είναι έτσι ;... Μά... κι’ εμένα μέ ξέρετε... Είχατε
έρθει κάποτε στήν κάμαρά μας, γιά νά μάς φέρετε κάποιο χαρτί... Θυμάστε;...
Ζοϋμε μόνοι, οί δυό μας... Δέν έχω μάννα καί πατέρα... Είμαι ορφανό... ’Εκείνος
μέ μεγάλωσε......
—«Μή κλαϊς παιδί μου... Πές μου άφοβα. Τί σοϋ συμβαίνει;».
—«Νά... τό πρωί, κατά τις τρεις, μ’ έπιασε ένας δυνατός πυρετός.... έκανα
εμετό... πονοΰσα... Κι’ ό παππούς μου άνησύχησε... Βγήκε, λοιπόν νά πάη νά φέρη
ένα γιατρό... Μά, δέν ξαναγύρισε άπό τότε... Καί φοβάμαι.... Δέν έχω άλλον στή
ζωή έκτος άπ’ αύτόν... Κάτι θά τού συμβαίνη, κύριε ’Αστυνόμε... Κάτι κακό...
Είναι τόσο γέρος καί αδύνατος!!!».
—«'Ησύχασε, Δημητράκη... Ό παππούς σου είναι καλά... Θά γυρίση!».
—«’Αφού δέν γύρισε τόσην ώρα;.... Φοβάμαι.... Κύριε ’Αστυνόμε, σάς παρα
καλώ πολύ ελάτε νά ψάξουμε μαζί γιά νά τον βρούμε!!! Μή τον άφήσετε νά πεθάνη
μέσα στήν παγωνιά!!!! Σάς παρακαλώ πολύ... βοηθήστε με... Ό παππούς· μοδλεγε πάντοτε νά τρέχω στήν ’Αστυνομία δταν μοΰ συμβαίνη κάτι.... Γι’ αύτό ήρθα
σέ σάς... Καλά δέν έκανα ;».
. . .Στάθηκα συλλογισμένος... Δεξιά, πολύ κοντά μου, τό ζεστό κρεβάτι μου,
ό θάλαμός μου, οί κοιμισμένοι συνάδελφοί μου... Κι’ άριστερά, ποιος ξέρει πού,
μέσα στο σκοτάδι, ίσως σέ κάποιο χαντάκι, ό γέρος πού κινδυνεύει. Ά πό εδώ ή
άπ’ εκεί ;... Τότε ή καρδιά μου ζεστάθηκε άπότομα ένα φώς ξεχύθηκε άπό τό λό
φο.... Έ τ α ν έκεΐ τό ρημαγμένο παρεκκλήσι τού Ά η —Αιά... Νόμισα γιά μιά στι
γμή πώς άκουσα ψαλτήρια.... κι’ είδα λαμπάδες... Καί πάνω στον ξύλινο σταυρό
είδα ολοζώντανου ’Εκείνον... τον Ποιμένα τον καλό... πού ψάχνει, χρόνια καί χρόνια
τώρα, στις λαγκαδιές καί τά φαράγγια νά βρή καί νά σώση τό χαμένο πρόβατο.
Κι’ υστέρα μοδρθε στή θύμηση ό όρκος πού έδωκα καθώς έβγαινα άπ’ τή Σχολή...
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—«Καί βέβαια έκανες καλά παιδί μου, πού ήρθες σέ μένα...» είπα, χαϊδεύοντάς του τό κεφάλι «πάμε να βρούμε τον παππού σου»...
. . .Μια άστραπή καί μια βροντή έσκέπασαν τα λόγια μου... -κι’ ύστερα άρχισε
νά βρέχη... Έ βγαλα τότε τό άδιάβροχό μου καί τορριξα στις πλάτες τού μικρού...
—«Σκεπάσου μ’ αύτό, παιδί μου, μή βραχής» τού είπα...
—«Κι’ εσείς ;».
—«Μήν άνησυχής για μένα, Δημητράκη.... εγώ, ...έγώ... είμαι.... είμαι...
«’Αστυνόμος». Μέ.... «φοβάται» ή βροχή.... Πάμε, λοιπόν!!!».
. . ."Ετσι, ξεκινήσαμε μαζί, μέ τό φακό άναμμένο, για τήν άντικρυνή βουνο
πλαγιά.
Κοντεύει μεσημέρι... Έ να ζεστό μεσημέρι, μέ ήλιο καί μέ διαβάτες νά περ
πατάνε άργά—άργά στους δρόμους, σάν νά θέλουν νά μαζέψουν ζέστη, άπόθεμα γιά
τό κρύο πού θά έπακολουθήση τό βράδυ... Τίποτε δέν άπέμεινε άπό τή χθεσινή κα
ταιγίδα... Μονάχα οί βρεγμένοι δρόμοι θυμίζουν την νεροποντή... Βρίσκουμαι σ’
ένα νοσοκομείο, έξω άπό μιά ξύλινη πόρτα, μαζί μέ τον Δημητράκη, τον έγγονο τού
μπάρμπα—Βαγγέλη τού μπαλωματή.... 'Ησυχία βασιλεύει σ’ ετούτο τον στενό
μακρο διάδρομο, πού τον διασχίζουν μονάχα βιαστικές άδελφές καί γιατροί πού
κουβεντιάζουν σιγαλά...
Δέν έχω άκόμα κοιμηθή... Μά, δέν νυστάζω.... Μέ πνίγει ή άγωνία γιά τήν
κατάσταση τού μπάρμπα—Βαγγέλη πού τον έφερα πριν λίγες ώρες έδώ... Τον
είχα βρή άναίσθητο μέσα σ’ ένα χαντάκι... Θά ζήση άρά γε ; Ό μικρός είναι δακρυσμένος, κι’ έχει στηλώσει τό βλέμμα του στήν άντικρυνή πόρτα.... Έ κ εΐ μέσα
βρίσκεται ό παππούς του....
Καί οί στιγμές κυλούν άργά—άργά, μεγαλώνοντας τήν άγωνία μας ώσπου,
ξαφνικά.... ή πόρτα άνοίγει κι’ ό γιατρός μέ πλησιάζει....
—«'Ησυχάστε.... Δέν είναι σοβαρή ή κατάστασή του.... ’Ά ν άργούσατε δμως
νά τον βρήτε τά πράγματα θά ήταν πολύ διαφορετικά.... Πηγαίνετε νά τον δήτε γιά
λίγο.... ’Αλλά, μήν τον κουράσετε.... Καταλαβαίνω, βέβαια, τήν άγωνία σας, άλλά
είναι πολύ κουρασμένος.... Χαίρετε......
Αυτά μάς είπεν ό γιατρός, κι’ έκανε νά φύγη.... Μά, έκανε δύο—τρία βήματα
καί κοντο στάθηκε.... Γύρισε κατά τό μέρος μου.... Στάθηκε λίγο άναποφάσιστος,
κι’ ύστερα μέ ρούτησε :
—«Πατέρας σας είναι ;».
—«’Ό χ ι γιατρέ μου.... Είναι παππούς τού μικρού, καί μένει στήν περιφέρειά
μου......
—«Δηλαδή.... Δέν είσθε συγγενής του ;».
—« Ό χ ι, γιατρέ μου......
—«Δέν είσθε συγγενής του; Τότε... τί είσθε;....».
—«Είμαι ένας άστυφύλακας.... "Ενας άστυφύλακας της γειτονιάς του.... Κα
ταλάβατε, γιατρέ μου;....».
—«Ναί! Κατάλαβα πολλά πράγματα πού δέν τά είχα σκεφθή ώς τά τώρα...
Κατάλαβα, πρώτα άπ’ δλα, τί σημαίνει ή άπλή λέξη «άστυφύλακας» πόση άπέραντη κοινωνική έννοια έχει... Σάς ευχαριστώ γιά τό μάθημα πού μοΰ κάνατε... Δέν
πρόκειται νά τό ξεχάσω εύκολα.... Χαίρεται, κύριε άστυφύλακα...».
. . .Βρήκαμε τον μπάρμπα—Βαγγέλη μέσα στο θάλαμο, ξαπλωμένο στο κρε
βάτι του.... Έ τα ν ωχρός μά φωτίσθηκε ολόκληρο τό πρόσωπό του σάν είδε τον
έγγονό του.... "Υστερα άγκαλιάστηκαν πολλή ώρα, κι’ έκλαψαν κι’ οί δυο πολύ...
Έκλαιγαν άπ’ τή χαρά τους.... Έ γώ ήμουν περιττός, αυτήν τήν ώρα, δέν ήξερα τί
έπρεπε νά κάνω... Πλησίασα στήν πόρτα καί τήν άνοιξα άθόρυβα.... Πήγα νά βγώ,
άλλά ή φωνή τού μικρού μέ ξαναγύρισε πίσω :
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—«Κύριε ’Αστυνόμε, δεν θά χαιρετήσετε τον παππού μου :». Πλησίασα...
—«Τί κάνετε, κύριε ;».
—«"Ας είσαι καλά παιδί μου! ! ! Σέ σένα χρεωστώ τή ζωή μου!».
■
—«Μά... νομίζω οτι δέν έκανα τίποτε άλλο έκτος άπό τό καθήκον μου».
—«Τό καθήκον σας!!! Τί ωραία λέξη, κύριε αστυφύλακα!!! Καί πόσο την
ζωηρεύει καί τήν ομορφαίνει περισσότερο ό κάθε άστυφύλακας μιας γειτονιάς!!!
'Ένας απλός άνθρωπος είναι κι’ αυτός σαν κι’ έμάς.... ’Αλλά πόσο μεγάλα είναι τά
έργα του!!! Καί τί δέν του χρεωστάμε δλοι μας 1!! βλέπω τους άστυφύλακες έξω
στους δρόμους καί τούς καμαρώνω καί παίρνω θάρρος καί ξεκινώ γιά τήν δουλειά
μου χαρούμενος.... Γιατί αύτοί μοΰ θυμίζουν οτι ή αγάπη δέν χάθηκε άπ’ τήν ζωή
μας, καθώς άδιάκοπα θυσιάζονται γιά μάς γιά τήν εύτυχία μας.... Νάχης τήν ευχή
μου, παιδί μου...».
. . .Σέ λίγο έφυγα άπ’ τό νοσοκομείο... Πήρα καί τό Δημητράκη μαζί μου...
Τον πήγα στο Τμήμα καί φάγαμε στο εστιατόριο μαζί.... Κι’ δταν οί συνάδελφοί
μου μάθανε τήν ιστορία του κάνανε ένα πρόχειρο έρανο μεταξύ τους καί τοϋ έδωσαν
λίγα λεπτά πού μάζεψαν....
. . .’Έτσι, δέν κοιμήθηκα τό μεσημέρι.... Καί τό άπόγευμα ήμουνα πάλι υπη
ρεσία__ Τό βράδυ πήγα στο νοσοκομείο νά δώ τον μπάρμπα—Βαγγέλη.... Τον
βρήκα μιά χαρά.... Κάθισα κοντά του άρκετή ώρα.... Κι’ δταν, άργά γύρισα στο
Τμήμα γιά νά κοιμηθώ, μου φάνηκε σαν πουπουλένιο τό στρώμα μου...Μιά γα
λήνη είχε κυριεύσει τήν καρδιά μου__ Καί μιά χαρά μαζί.... Δέν νύσταξα... Στά
θηκα έτσι άγρυπνος ώς τις 2 τά μεσάνυχτα, δταν άλλοι συνάδελφοί μου σηκώθηκαν
γιά νά παραλάβουν υπηρεσία.... Τούς είδα νά βγαίνουν καί έννοιωσα περηφάνεια
γι’ αυτούς καί γιά το Σώμα πού υπηρετώ... Αύτοί οί 5—6 συνάδελφοί μου θά βγουν
έξω στούς δρόμους γιά νά μετρηθούν μέ τή νύχτα, μέ τή παγωνιά, μέ τά στοιχεία
τής φύσεως.
. . . Καί θά γυρίζουν στις στράτες καί τά σοκάκια, σάν τό καλό ποιμένα, ψάχ
νοντας νάβρουν τό χαμένο πρόβατο....
Μοΰ γεννήθηκε τότε ή έπιθυμία νά ψάλλω, μέσα στήν νύχτα, κάποιον ψαλμό,
γιά το Θεό μου, πού άφησε γιά υποθήκη του έτοϋτα τά πανέμορφα λόγια :
«’Εντολή καινή δίδωμι ύμϊν ίνα άγαπάτε άλλήλους...». Ναί, τά βήματα κάθε
άστυφύλακα, κατευθύνει τής άγάπης ή γλυκόλαλη καί χιλιοτραγουδισμένη έντολή...
. . .Αύτό μή τό ξεχνάτε ποτέ...
Σ. Π Η Λ Ο Σ
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—"Ενα ήσυχο βράδυ του Φεβρουάριου έλαβε χώραν στήν ’Αθήνα μια σοβαρή
και θρασυτάτη κλοπή διά ρήξεως, άπό τό κατάστημα ’Αναστασίου Γουτάκη, πού
βρίσκεται τήν όδο Σταδίου άρ. 49.
Ευθύς ώς κατηγγέλθη ή κλοπή, ή ’Αστυνομία έτέθηκε σέ κίνηση, άκολουθοϋσα
έπιστημονικάς μεθόδους, για να τεθή έπί τα ΐχνη τοϋ δράστου.
ΙΙρώτη δουλειά σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι ή αυτοψία τοϋ τόπου τοϋ άδικήματος. Α π ’ αυτήν θά ξεπηδήση κάποια φωτεινή άχτίδα γιά νά φωτίση—έ'στω καί
άμυδρά—τή σκιά τοϋ φεύγοντος δράστου.
Ή αύτοψία διά τήν ’Αστυνομία Πόλεων, είναι μιά επιστημονική έργασία καί
γίνεται μέ μέθοδο, ύπομονή, προσοχή καί λεπτότητα. ’Έτσι τά άποτελέσματά της
είναι τις περισσότερες φορές σημαντικά καί άξιόλογα.
Καί στήν προκειμένη υπόθεση, ή μεθοδική αύτοψία ώδήγησε τούς άστυνομικούς πού έπελήφθησαν στον ορθό δρόμο τής έξιχνιάοεως τοϋ αδικήματος.
Καί πρώτα-πρώτα τούς βοήθησε νά σχηματίσουν μιά σωστή ιδέα γύρω άπό
τον τρόπο πού έκινήθη καί έδρασεν ό δράστης.
Τό συμπέρασμα, λοιπόν, πού βγήκε άπό τήν αύτοψία ήταν τό εξής :
'Ο δράστης είχε κρυφτή άπό τό άπόγευμα μέσα στο μέγαρο, όπου βρίσκεται
τό κατάστημα Γουτάκη. Ά π ’ τον κρυψώνα του βγήκε τό βράδυ καί μ’ ένα άντικλείδι
άνοιξε τό κτηματομεσιτικό γραφείο τοϋ Κωσταρά, πού βρίσκεται δίπλα. ’Απ’ έκεϊ
έφθασε στή μαρκίζα τοϋ καταστήματος Γουτάκη, μέσα στο όποιο μπήκε, άφοΰ παρεβίασε τό παράθυρο τοϋ φεγγίτου.
"Ετσι, ή πρώτη φάση τής έγκληματικής έπιχειρήσεως έτερματίσθηκε έπιτυχώς γιά τό δράστη, ό όποιος έν συνεχεία άνοιξε τήν ταμιακή μηχανή τοϋ κατα
στήματος καί τό συρτάρι τοϋ ταμείου καί πήρε άπό μέσα 41.439 δραχμές σέ μετρητά
καί μιά χρυσή λίρα ’Αγγλίας. Φαίνεται δέ δτι ύστερα έβγαλε τό σακκάκιτουκαί τό
άφησε στο μαγαζί καί άντ’ αύτοΰ πήρε ένα άλλο καινούργιο. Τό ίδιο έκανε καί μέ
τό παντελόνι του. ’Επίσης πήρε μιά καμπαρντίνα καί μιά ρεμπούπλικα. Ώμορφοντυμένος, λοιπόν, καί...γοητευτικός ό κλέπτης έπήρε τό δρόμο τοϋ γυρισμού, άφήνοντας μέσα στο μαγαζί-έκτός άπό τό σακκάκι καί ro παντελόνι του—ένα ζευγάρι
παπούτσια, τά διαρρηκτικά του εργαλεία, δηλαδή κατσαβίδια, σουγιάδες, κλειδιά
καί άλλα ΐχνη τής διελεύσεώς του.
Αύτά άπέδειξεν ή αύτοψία.
Κι’ ύστερα άρχισε γιά τήν ’Ασφάλεια καί τήν Δ|νσιν Έκγληματολογικών
‘Υπηρεσιών μιά σοβαρή καί κοπιώδης δουλειά, ένα άνθρωπο κυνηγ ητ ό. "Η μάλλον
τό κυνήγι μιας σκιάς...
"Ετσι καταρτίσθηκαν συνεργεία υπαλλήλων καί, βάσει τών άνευρεθέντων
εις τον τόπον τής διαρρήξεως άντικειμένων καί ιχνών, ένεργοΰντο άναζητήσεις
γιά τήν άνακάλυψη καί σύλληψη τοϋ δράστου.
Οί «κυνηγοί τοϋ εγκλήματος» έπί τό έργον !!!...
Καί ό δράστης εξακολουθούσε νά παραμένη άγνωστος. "Οχι γιά πολλές ώρες
γιατί ή ’Ασφάλεια χάρις καί στήν πολύτιμη συμβολή τών αστυνομικών τής
Δ|νσεως Έκγληματολογικών 'Υπηρεσιών επέτυχε τήν άνακάλυψη τοϋ δράστου
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δτις ήτο όΔουλάμης Χαράλαμπος του Ίωάννου καί τής Πετρούλας, γεννηθείς τώ
1940, εις Πετρίτσιον—Μεσσηνίας, άγνωστου διαμονής...
’Από εκείνη τή στιγμή άρχισε ένα νέο κυνηγητό για την άνεύρεσή του.
Έ π ί τέλους τα λαγωνικά τής’ Ασφαλείας δεν κυνηγούσαν μια σκιά, άλλα έναν
άνθρωπο. Κι’ αυτό κάτι ήταν.
Ένεργήθηκε συγχρόνως έλεγχος στον άτομικό του φάκελλο, άπ’ όπου διεπιστώθη ότι ό Δουλάμης είχε κρατηθή, τον Αύγουστο τοϋ 1960, στίς φυλακές Ά βέρωφ, έκτίσας όλιγοήμερη φυλάκιση, κατόπιν καταδίκης για υπεξαίρεση. Σημειω
τέου ότι ποτέ δέν είχε στο παρελθόν κατηγορηθή για κλοπή, κανείς αστυνομικός δέν
τον γνώριζε καί δέν ήταν φωτογραφημένος στή Σήμανση. ’Επειδή όμως, κατά τήν
άποφυλάκισή του είχε δηλώσει ώς διεύθυνση κατοικίας του ένα σπίτι στήν οδόν
'Αγίας Λαύρας άρ. 20, άναζητήθηκε εκεί, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε μετοικήσει
εις άγνωστη διεύθυνση. Αυτές ήταν οί δυσκολίες πού συνήντησε ή ’Ασφάλεια. Φαν
τομάς ό καταζητούμενος. Τή γλύτωσε, λοιπόν; Μ πά! Δέν γλυτώνει κανείς κακοποιός,
άπο τήν ’Ασφάλεια!
'Η άναζήτησις συνεχίσθηκε προσεκτικά καί επίμονα, σ’ ολόκληρη τήν ’Αθή
να καί τον Πειραιά καί είδικώτερα στά σημεία, όπου συχνάζουν οί συμπατριώτες
του, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στά πρακτορεία λεωφορείων καί φορτηγών
αύτοκινήτων κ.τ.λ.
’Επίσης άναζητήθηκε καταλλήλως στά άδέλφια του, πού διαμένουν στήν Γλυ
φάδα καί στά Ν. Λιόσια, άλλά έκεί διαπιστώθηκε ότι ό Δουλάμης δέν διατηρούσε
άγαθές σχέσεις μέ τ ’ άδέλφια του.
'Οπότε ή ’Ασφάλεια έσχημάτισε τήν βεβαιότητα, υστέρα άπό τις άκαρπες
αύτές άναζητήσεις, ότι κατέφυγε στήν ιδιαιτέρα του πατρίδα, καί έτσι έγινε τηλε
φώνημα στο Σταθμό Χωρ/κής Χατζή-Μεσσηνίας καί το Τμήμα ’Ασφαλείας Κα
λαμάτας, όπου έγνωστοποιήθηκαν τά στοιχεία ταυτότητος καί ή περιβολή του,
καί ότι είναι δυνατόν νά διανυκτερεύη σέ ξενοδοχείο μέ ψεύτικα στοιχεία ταυτότη
τος. ’Έτσι καί έγινε. 'Ο Δουλάμης, είχε διανυκτερεύσει σ’ ένα ξενοδοχείο τής
Τριπόλεως μέ τό ψευδώνυμο: ΓΙαναγιωτόπουλος. ’Εκεί συνελήφθη καί άπεστάλη
συνοδεία τήν άλλη μέρα στήν ’Ασφάλεια, μέ τά κατασχεθέντα έπ’ αύτοΰ χρήματα
καί πράγματα.
Μετά τή σύλληψή του, υπεβλήθη ό Δουλάμης σέ πολύωρη εξέταση άπό τήν
οποίαν διαπιστώθηκε ή ένοχή του, κατόπιν ομολογίας του.
Κατεσχέθησαν στά χέρια του, καί άπεδόθησαν στον παθόντα Γουτάκη : α)
Τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δραχμές, β) μία χύση λίρα ’Αγγλίας,
γ) μιά καμπαρντίνα, δ) ένα σακκάκι, ε) ένα παντελόνι, στ) ένα καπέλλο, ζ) μιά
βαλίτσα καί ένα μπουκάλι κρασί.
'Ο Δουλάμης άνακρινόμενος, ώμολόγησε άλλες δύο κλοπές πού είχε διαπράξει προσφάτως.
"Ετσι άπεστάλη συνοδεία στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, καί έτέθη
τέρμα στήν έγκληματική του δράση.
Αύτή είναι ή ιστορία τού Χαραλάμπους Δουλάμη πού δέν τά κατάφερε νά
μείνη άγνωστος, μέχρι τό τέλος, γιατί τά λαγωνικά τής ’Ασφαλείας τον ξετρύπωσαν
άπ’ τον κρυψώνα του.
Κι’ αύτή ή ιστορία είναι άρκετά ενδεικτική τής ίκανότητος τών άνθρώπο^ν,
στά χέρια τών οποίων έχει έμπιστευθή ή κοινωνία τήν άσφάλειά της.
Οί επιτυχίες τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών διαδέχονται ή μία τήν άλλη.
Τό άγρυπνο μάτι της έχει τήν δύναμη νά τρύπα τά σκοτάδια τού μυστηρίου, νά
ξεχωρίζη τις σκιές τού υποκόσμου καί νά έμποδίζη τούς κακοποιούς νά βλάπτουν
τούς συνανθρώπους τους. Γι’ αύτό καί ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος από πλευράς
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άστυνομεύσεως άνήκει στις πιο ευνομούμενες πόλεις του ελευθέρου κόσμου. Γιατί
έχει μια άπό τΙς καλύτερες αστυνομίες.
’Ά ς κλείσουμε τώρα, τό θέμα αύτό μέ μια άκόμη επιτυχία τής ’Ασφαλείας,
λιγοότερο βέβαια εντυπωσιακή, άλλα έξ ΐσου σοβαρή καί αξιόλογη.
—Πρόκειται διά τή σύλληψη του σεσημασμένου πορτοφολά Σωτηρίου ή
Καραγιάννη ή Ριρίδη ή Ριρίκα Γεωργ ίου του Δημητρίου καί τής Μαρίας
ετών 34, έκ Πειραιώς, κατοίκου ’Αθηνών ή Πειραιώς, χωρίς μόνιμη κατοικία, τον
όποιον κατέλαβεν έπ’ αύτοφώρω ό άστυφύλαξ Κ 586 Μιχαλόπουλος Ταξίαρχος να
έπιχειρή να κλέψη χρήματα άπό ένα έπιβάτη λεωφορείου, γραμμής ’Αθηνών—
Λόφου ’Αξιωματικών, την 14.35' ώραν τής 11—2—1961. Σημειωτέον ότι ό κλέπτης
αύτός θεωρείται ύποπτος καί άλλων κλοπών χρημάτων, εις βάρος άφελών.
’Έτσι, σέ κάθε τομέα τής άρμοδιότητός της ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών δ ι α κ ρ ί 
ν ε τ α ι καί δίνει άδιάκοπα δείγματα τής άξίας καί τών ικανοτήτων της.
Τής εύχόμεθα συνεχείς έπιτυχίες.
•* *
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

—Ή 'Υπηρεσία Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος λειτουργεί μέ υποδειγμα
τικό τρόπο καί δεσπόζει έπιτυχώς στο νευραλγικό σημείο πού την έχει τοποθετή
σει ή πολιτεία. Τό έργο της είναι σοβαρό καί κοινωνικώς πολύτιμο. Γι’ αύτό σήμερα
ή στήλη αύτή θά σταθή νά ρίξη μερικές ματιές στην πολύμορφη δράση της.
—Μια άνάκρισις. Μια δύσκολη άνάκρισις στα γραφεία τής Υ.Π.Ε.Ν. Αύτό
άπασχολοϋσε τον συνάδελφο τής 'Υπηρεσίας όταν πήγαμε νά τον έπισκεφθοΰμε.
’Αφορούσε την εισαγωγή άπό τή Γερμανία ένός μεταχειρισμένου έπιβατικοΰ αύτοκινήτου, μάρκας OPEL OLYMPIA. Καί ή υπόθεση έχει περίπου ως εξής, χρονογραφικώς :
Τον Νοέμβριον τού 1957 ό Ν.Κ. πήγε στή Γερμανία καί άγόρασε άπό έκεΐ
ένα αύτοκίνητο, μέ συνάλλαγμα πού τό έξήγαγε «λάθρα» άπό τήν 'Ελλάδα καί τό
όποιον υπολογίζεται σέ 580 δολλάρια Η.Π.Α. Αύτό τό αύτοκίνητο τό έφερε στην
Ελλάδα σιδηροδρομικούς καί τό άφησε σέ άκινησία μέσα στο Τελωνείο τής όδοΰ
Πειραιώς, χωρίς νά τό έκτελωνίση, γιατί είχε πρόθεση νά τό πουλήση.
Πράγματι τον ’Ιανουάριον τού επομένου έτους τό έπώλησεν εις τήν Ι.Ρ. ό
σύζυγος τής όποίαε συνεφώνησε τήν άγοράμετά τού είσαγωγέως Ν.Κ. Τό αύτοκίνητον έμεσίτευσεν sic αύτούς ό Π.Α., ό όποιος μέχρι πρό τινοε διετήρει μεσιτικόν
γραφεΐον άγοράς καί πωλήσεως αύτοκινήτων στήν ’Αθήνα. 'Ο άγοράσας όμως τό
αύτοκίνητον όταν πήγε στο Τελωνείο τό άγόρασε καί τό έκτελώνισε έπ’ όνόματι
τής συζύγου του, ή όποια—κατόπιν συμφωνίας—υπέγραψε ψευδή δήλωσιν στο
Τελωνείο ’Αθηνών ότι τό αύτοκίνητον τής άπεστάλη άπ’ τή Γερμανία άπό
κάποιο συγγενή της δωρεάν. "Υστερα, όμως, όταν εκλήθη στήν ’Αστυνομία, υπέ
γραψε άλλη ψευδή δήλωση, εις τήν όποιαν ομολογεί ότι τό αύτοκίνητο τό άγόρασε
αύτή άπό τον Ν.Κ. Τέλος, τόσον αύτή, όσον καί ό άνδρας της ώμολόγησαν τήν
άλήθεια, σέ τρίτη κατάθεση.
Ό δράστης Ν.Κ., όμως, κληθείς στήν ’Αστυνομία, υπέγραψε ψευδή δήλωσιν
ότι τό αύτοκίνητο τό άγόρασε στή Γερμανία μέ τό ταξιδιωτικό του συνάλλαγμα
πού τού έχορήγησεν ή Τράπεζα τής Ελλάδος, ίσχυρισθείς ότι δέν τό κατανάλωσε,
φιλοξενηθείς σέ μιά φιλική του οικία. ’Έτσι, έναντίον του καί εναντίον τής άγοραστρίας κυρίας άπηγγέλθη κατηγορία, έπί παραβάσει τού Ν. 5422/32 «περί προστα
σία τού ’Εθνικού Νομίσματος κ.τ.λ.
Τέτοιες υποθέσεις άναρίθμητες στά γραφεία τής Υ.Π.Ε.Ν. Νά μερικές έπί
τροχάδην.
...«'Η Σ.Ρ.,τυχοΰσα άδειας εισαγωγής ένός αύτοκινήτου, δέν είσήγαγε τούτο...».
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...«'Ο Θ.Μ., ήγόρασεν έν Γερμανία αυτοκίνητου διά συναλλάγματος λάθρα έξαχθέντος...».
« Ό Β.Γ., τυχών άδειας διά την εισαγωγήν έκ Τσεχοσλοβακίας θηλαστήρων
έξ ύάλου άξίας $ 154.32 δέν είσήγα^ε τούτους...».
...«'Ο Μ.Β., τυχών άδειας εισαγωγής έκ Γερμανίας διαμορφωτήρος γαιών
άξίας $ 13.967,82 δέν είσήγαγε τούτον...».
*
* *
ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Μιά πραγματική ανθρωποθάλασσα κατέκλυσε, τό τελευταίο Σαββατοκύριακο
τής ’Αποκριάς, τή γραφική καί έμορφη πρωτεύουσα τού Μωρηά, γιά νά παρακολουθήση καί νά λάβη μέρος στις έορταστικές έκδηλώσεις τού Καρναβαλιού, πού
γνώρισεν έφέτοςμιά ξεχωριστή έπιτυχία. 170 πούλμαν, 110 λεωφορεία, 1.700 ιδιω
τικά αύτοκίνητα, πολλές αύτοκινητάμαξες καί έ'κτακτοι συρμοί μετέφεραν 50.000
περίπου έπισκέπτας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται καί ξένοι περιηγηταί
δλων των έθνικοτήτων, μερικοί διπλωμάται καί διεθνείς προσωπικότητες, δπως
ό πρΐγκιψ Χαμίτ Ριζά Παχλεβή, νεώτερος άδελφός τού Σάχη τής Περσίας.
'Η περιγραφή τής μεγαλειώδους πάρελάσεως τού Καρναβάλου, πού έφτανε
περίπου τά τρία χιλιόμετρα σέ μήκος, τού γλεντιοΰ πού άκολούθησε καί τής νυκτε
ρινής διελεύσεως των φωταγωγημένων αρμάτων, δέν άνήκει στήν αρμοδιότητα τής
στήλης αυτής, πού άποστολή της είναι νά μνημονεύη τά άστυνομικά μόνον γεγονότα
τού δεκαπενθημέρου.
’Εκείνο δμως πού θέλουμε ν’ άναφέρουμε, καί νά ύπογραμμίσουμε μέ χαρά,
είναι ή υ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ή τ ά ξ η , πού έτηρήθη καθ’ δλη τή διάρκεια των
λαϊκών αύτών έορταστικών έκδηλώσεων, καί διά τήν οποίαν ό Πατραϊκος τύπος
έπλεξε το έγκώμιον των ύπαλλήλων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, διά τήν
έπιτυχή άντιμετώπιση τού σοβαρού προβλήματος τής τάξεως, το όποιον έδημιουργήθη μέ τήν πολυκοσμία καί τήν πολυθόρυβη κίνηση άνθρώπων καί μηχανών. Εύσταλείς, εύγενέστατοι, ικανοί καί εύσυνείδητοι οί πόλισμαν τών Πατρών έπεβεβαίωσαν
μέ τον πιο πειστικό τρόπο τήν μεγάλη αξία τού ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον
στον τομέα τής τάξεως καί τής άσφαλείας ιδιαιτέρως διακρίνεται.
Γι’ αύτό καί ή στήλη αύτή νοιώθει τήν ύποχρέωση νά στείλη τά συγχαρητή
ρια καί τήν άγάπη της προς δλους τούς συναδέλφους τών Πατρών καί νά τούς διαβεβαιώση δτι ή άρίστη τους άπόδοση παρακολουθεΐται μέ θαυμασμό καί ικανοποίηση
άπό τούς άστυνομικούς τών ’Αθηνών. Τούς ευχόμαστε συνεχείς υπηρεσιακές έπιτυχίες, γιά τό καλό τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ

Στήν ’Αστυνομική Λέσχη τού Πειραιώς, πού είχε θαυμάσια διακοσμηθή
διωργανώθηκε τό Σαββατοκύριακο τήςΤυρινής μιά έπιτυχημένη άποκριάτικη έορτή,
πού πήρε οικογενειακό χρώμα καί στήν όποιαν έλαβαν μέρος δλοι οί άστυνομικοί
ύπάλληλοι τού ’Επιτελείου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί τού Μηχανοκινήτου
Τμήματος Πειραιώς. Στή γιορτή αύτή έπεκράτησε κέφι καί ένθουσιασμός, την έτίμησε δέ μέ τήν παρουσία του, ό 'Υφυπουργός τών Οικονομικών κ. Δημ. ’Αλιμπράντης, ό όποιος ύπεσχέθη εις τούς παρευρισκομένους άστυνομικούς ύπαλλήλους δτι
θά συμβάλη προσωπικώς διά την μεταφοράν τής Λέσχης σέ νεόδμητο, καταλληλό
τερο οίκημα.’Επίσης ό κ.'Υπουργός έδήλωσεν δτι θά τήν ένισχύση οίκονομικώς, γιά
τήν έπίπλωση καί διακόσμηση τών αιθουσών της, ώστε νά καταστή ένα εύχάριστο
καί τελείως συγχρονισμένο άστυνομικό έντευκτήριον. Τούς λόγους τού κ. Ά λιμπράντη έκάλυψαν θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα.
Σ. Π Η Λ Ο Σ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Γ αζία ς.
Πάροδος τής οδού Άβύδου 6, στα Κουπόνια.
’Οφείλει τήν ονομασία, στο γνωστό κοσμητικό δενδρύλλιο, την ακακία την
φαρνεσιανή.
Γ αλα νού.
Βρίσκεται παραπλεύρως στην 'Αγία Αικατερίνη τής Πλάκας κι’ είναι πάροδος
τής όλου Λυσικράτους 5.
'Ο Γαλανός Δημήτριος, διάσημος ’Αθηναίος λόγιος, γεννήθηκε τό 1760 καί
πέθανε τό 1833. Πηγαίνοντας στην Καλκούτα, έμαθε τήν σανσκριτική καί τις ’Ανα
τολικές γλώσσες. ’Αργότερα έγινε βραχμανος στο Μπενάρες. Τό ήμισυ τής μεγάλης
του περιουσίας, άφησε στο Πανεπιστήμιο των ’Αθηνών.
Γ αλαξειδίου.
Πάροδος τής όδοΰ Δαμβέργη, στά Θυμαράκια.
Τό Γαλαξείδιον, κοινώς Γαλαξείδι, είναι παράλιος κωμόπολις τής ’Επαρχίας
Παρνασσίδος, τοϋ νομού Φθιώτιδοφωκίδος. Είναι κτισμένο στην περιοχή τής άρχαίας
Οίάνθης ή Διανθείας, την δέ ονομασία του οφείλει στην οικογένεια Γαλαξείδη, πού
άναφέρεται κατά τόν ΙΟον μ.χ. αιώνα. Κατά καιρούς έδέχθη τήν έπίθεσι διαφόρων
επιδρομέων, κατά δέ τό 1821 έπυρπολήθη άπό τούς Τούρκους καί ξανακτίσθηκε
επί βασιλείας ’Όθωνος. Κοντά στο Γαλαξείδι, βρίσκεται ή παλαιά βυζαντινή μονή
τοϋ Σωτήρος πού κτίσθηκε άπό τόν Δεσπότη τής ’Ηπείρου Μιχαήλ Άγγελώνυμον
Κομνηνόν τό 1147. Σήμερα ή μονή αυτή χρησιμεύει ώς μοναστήριον γυναικών.
Γαλαξία.
Πάροδος τής Λ. Συγγροϋ, 104, στοϋ Φόρντ.
’Οφείλει τήν ονομασία σέ παληά ’Αθηναϊκή γιορτή, τής οποίας τό γεύμα τής
ήμέρας αύτής άποτελεϊτο άπό χυλό γάλακτος καί κριθής. Τά Γαλάξια έτελούντο
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προς τιμήν τής μητέρας των Θεών, Κυβέλης, στην όποιαν, κατά την ημέρα τής γιορ
τής έθυσίαζον οί έφηβοι καί πρόσφεραν χρυσό δοχείο άξίας 100 δραχμών.
Γαλατδ.
Πάροδος τής όδοΰ Ταταούλων 6, στο ' Πολύγωνο.
Πρόκειται γ.ά τή γνωστή συνοικία τής Κων/λεως. Τό λιμάνι τοϋ Γαλατά,
είναι τό σπουδαιότερο καί έμπορικώτερο λιμάνι τής Κων/λεως. Ό Γαλατάς άποτελεΐ τή καρδιά τής εμπορικής ζωής τής Κων /λεως. Κατά τήν άρχαιότητα έλέγετο
«Συκαί» ή «Συκώδης άκτή». 'Ο Μ. Κων/νος περιέβαλε τήν πόλι μέ τείχη, ό δέ
’Ιουστινιανός τό 528 τήν ώνόμασε Ίουστινιανο,ύπολιν. 'Ύστερα άπό τον θάνατόν
του, έπεκράτησε ή ονομασία «Γαλατάς» καί τοϋτο άπό τό όνομα ενός Γαλάτου ή
κατ’ άλλην έκδοχήν λόγω τοϋ γάλακτος πού συνεγκεντρώνετο εκεί προς έμπορίαν.
Γαλατείας.
Βρίσκεται στά ’Άνω Πετράλωνα καί είναι πάροδος τής όδοΰ Άκταίου 42.
'Η Γαλάτεια, σύζυγος τοϋ Βασιλέως τής Κύπρου Πυγμαλίωνος, ήτο μητέρα
τοϋ Πάφου. Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ή Γαλάτεια ήτο κατ’ άρχήν άγαλμα, τό
όποιον ένεψυχώθη άπό τήν ’Αφροδίτη, ή οποία συγκινήθηκε άπό τήν μεγάλη άγάπη
τοϋ Πυγμαλίωνος γι’ αύτό.
Γαλατσίου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 310, στοϋ Κλωναρίδου.
Τό Γαλάτσιον ή Γαλάτσι είναι παλαιό προάστιο τών ’Αθηνών καί βρίσκεται
ανατολικά τής συνοικίας τών Πατησίων. Πήρε τό όνομα αύτό προς τιμήν τής παλαιάς οικογένειας τών Γαλάκηδων.
Γαλβάνη.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 296, στον Ά γιο Λουκά.
Ό Γαλβάνης ’Ιούλιος, χειρουργός ιατρός καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου
’Αθηνών, γεννήθηκε τό 1838 σ:ή Ζάκυνθο καί πέθανε τό 1901 στήν Αθήνα.
Τό 1897, έπετίμησε δριμύτατα τούς φοιτητάς τής ιατρικής, μέ άποτέλεσμα
νά έξεγερθοϋν αύτοί καί οί υπόλοιποι φοιτηταί τών άλλων σχολών τοϋ Πανεπιστη
μίου, νά καταλάβουν τοϋτο, ζητώντας τήν άπόλυσι τοϋ Γαλβάνη. 'Ύστερα άπό μεσολάβησι τοϋ καθηγητοΰ τής Φιλολογίας Γ. Μιστριώτου, τά πράγματα ήσύχασαν.
Τά γεγονότα έκεΐνα έμειναν γνωστά ώς «Γαλβανικά».
Γαληνού.
Πάροδος τής όδοΰ Όρλώφ 15, στο Κουκάκι.
'Ο Γαληνός, 'Έλλην ιατρός έκ Μ. Ασίας, θεωρείται ώς ό περιφημότερος,
μετά τον 'Ιπποκράτη, ιατρός τής άρχαιότητος καί έζησε τον 2ον μ.χ. αιώνα. Είναι
γνωστός ώς πατέρας τής συγκριτικής άνατομίας, τής πειραματικής φυσιολογίας
καί τής γενικής παθολογίας. Φέρεται καί μέ τό Ελληνορωμαϊκό όνομα Γαληνός
Κλαύδιος. ’Επειδή κατήγετο άπό τήν Πέργαμο, προσονομάζεται καί «Περγαμηνός». ’Ασχολήθηκε έπιτυχώς καί μέ τήν Χειρουργική, τήν Μαιευτική, τήν ’Οφθαλ
μολογία, τήν Θεραπευτική, τήν Βιολογία, τήν Φαρμακολογία, καί μέ τήν Φιλο
σοφία. Διετέλεσε αρχίατρος τοϋ αύτοκράτορος Μάρκου Αύρηλίου καί πέθανε κατ’
άλλους μέν στήν Σικελία, κατ’ άλλους δέ στήν Πέργαμο.
Ό Γαληνός, πάνω άπό 1500 χρόνια έβασίλεύσε επί τής ιατρικής, όπως ό
’Αριστοτέλης επί τής φιλοσοφίας. Κατά τον Γαληνόν, ό ιατρός πρέπει άπαραιτήτως
νά είναι καί φιλόσοφος καί τοϋτο γιατί ή φιλοσοφία είναι ή επιστήμη τής αλήθειας,
καί χωρίς άλήθεια δέν μπορεί νά ύπάρξη ιατρική. Τά συγγράμματα του υπήρξαν
πολλά καί διάφορα, έλάχιστα όμως διεσώθησαν,
( Συνεχίζεται)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύπο QIL. GBSBRON, κατά μετάφρασή «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια Από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

'Ορίστε το Παρίσι... Τήν νύκτα των Χριστουγέννων, μή φοβάσαι τίποτα άπό
τούς άστυνομικούς! Φθάνουν στις Καριέρ χωρίς εφόδια- σταματούν τον Μπιντούλ
κάτω άπό ένα γνωστό υπόστεγο. «Λοιπόν, αύριο στις τρεις ή ώρα, παιδιά !..», ό Μάρκ
σφίγγει, δυο φορές τό χέρι τοϋ ’Ιούδα. Τώρα, μέ τό μέτωπο ψηλά, τό χαμόγελο στα
χείλη, βαδίζει για τό σπίτι, καί ή καρδιά του κτυπά. Θάθελε να είναι κιόλα έκεϊ,
νά σπρώξη τήν πόρτα, ν’ άπολαύση τήν έκπληξί τους—τί στιγμή !... Θά ξυπνήση
τον Ζωζό; "Ω ναί! ’Ώ χ Ζωζό ! Ζωζό μου... Δεν μπορεί νά κρατηθή άπό τοϋ νά τρέξηκλαίει λιγάκι- νομίζει δτι γι’ αύτό φταίει ό άέρας.’Εσείς οί άλλοι ξέρετε δτι ό πατέρας
του πίνει, κι’ δτι ή μητέρα του κοιμάτ’ έδώ κι’ έκεϊ- γνωρίσατε αληθινές οικογένειες,
εσείς οί άλλοι, άληθινές εύτυχίες... ’Αλλά γι’ αύτόν, εΐν’ ή μόνη οικογένεια στο κόσμο !
Καί πώς θα ευρισκε καλύτερη, άφοϋ αύτή είναι ή δική του; Γι’ αύτόν, αύτή είναι ή
'Αγία Οικογένεια. ’Άν τοϋ λέγατε δτι ό πατέρας του πίνει κι’ δτι ή μητέρα του...
θά σάς έ'σπαζε τά μούτρα, καί θάχε δίκηο! Καί θά σάς άπαντοΰσε δτι σ’ δλες τις
οικογένειες είναι τά ϊδια πράγματα: δτι αύτό εΐν’ ή οικογένεια! κι’ δτι δέν μπορεί
νά ζήση κανείς άλλοιώτικα... Κι’ έπίσης δτι έχει κανείς άσφαλώς τό δικαίωμα νά
άρπάζη ένα παληό αύτοκίνητο γιά νά φύγη μέσα στή παγωμένη νύκτα: νά παρατήση
τή συντροφιά δλων αύτών των καλών τόπων, πού ή οΐκογένειά τους έρχεται νά τούς
δή τήν Κυριακή, δταν δέν ξέρει πιά τίποτα γιά τήν δική του άπό πολλές βδομάδες!..
"Ωχ! μαμά! "Ωχ Ζωζό, μικρό μου παιδί... "Ωχ! Γιατί μ’ άφήσατε νά πέσω;..
Μήν τρέχης Μάρκ ! Κράτησε τήν άναπνοή σου! κράτα τήν καρδιά σου!.. Πλη
σιάζεις: κιόλα φτάνει ή μυρωδιά ή άπαίσια τής άποθήκης τών σκουπιδιών, πού
κοντά της μεγάλωσες- πού κοντά της μεγαλώνει ό Ζωζό... Αύτή γιά σένα, είναι ή
ΐδια ή μυρωδιά τής εύτυχίας! Χριστούγεννα, αύτά είναι Χριστούγεννα!.. "Αχ! κλαίει
γιά καλά, ό Μάρκ άκίνητος μέσα στά σκοτάδια! κλαίει μπροστά σ’ αύτή τήν πόρτα
τήν κλειστή, πού κάτω της περνά μιά λεπτή άκτίνα, πού άντιπροσωπεύει όλη τήν
χαρά πάνω στή γή...
ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΗΤΕ ΑΥΡΙΟ !

'Η ιστορία δέν λέει τί συνέβη στήν Σταχτοπούτα, τά μεσάνυκτα δταν γύρισε
άπό τον χορό. Ξαναβρήκε άμέσως τήν στάχτη καί τήν γκρίνια; —"Οχι: έπεσε στον
ύπνο...
Τή χάρι τής Σταχτοπούτας, ό Μάρκ τήν άπόλαυσε. 'Όταν ή εύτυχία του
άρχισε νά μαραίνεται, αύτή τήν νύκτα, κοιμήθηκε χαμογελώντας άκόμα.
Εύρήκε τον πατέρα του πιο άδύνατο, πιο άσπρισμένο, τήν μητέρα του βαρύτερη.
Δέν ήξερε δτι αύτοί, πού άγαπά κανείς γέρνουν άμέσως μόλις γυρίσει τήν ράχη, καί
θάπρεπε νά εύχεται κανείς ό καιρός νά περνά γρηγορώτερα. 'Ο Ζωζό μεγάλωσε.
'Ωρισμένες στιγμές, ό Μάρκ έβλεπε σ’ αύτόν τό παιδί, πού θά ήταν, κι’ αύτό τον δεί-
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λιάζε· δεν τολμούσε πια νά τον κολακέψη άγκαλιάζοντάς τον... «Μόνον εγώ,λοιπόν,
είμαι, πού δέν άλλάζω» έλεγε μέσα του, αύτός, πού οί άλλοι δέν τον άναγνώριζαν
καί τον παρατηρούσαν στα κρυφά. Γιατί δέν ήρθαν νά τον δουν στο Τερνεραί; Ουτ’
ένα γράμμα, γιατί; Ό πατέρας του ήταν άρρωστος για καλά, «είναι περισσότερο
στο σπίτι τώρα...» τοΰ-ψιθύρισε ή μητέρα του πράγμα πού σήμαινε: πίνει λιγώτερο.
Κι’ ό πατέρας, «Μένει στο σπίτι μας!» του ψιθύρισε. Αυτό σήμαινε... Ό Νταριέ
τούς είχεν έπισκεφθή πολλές φορές, ’Αλλά στο Τερνεραί, δέν ήρθε ποτέ! σκέφθηκε
ό Μάρκ μέ πίκρα. 'Ο Νταριέ ήξερε καλά ποϋ ήταν πιο ωφέλιμη ή εργασία του στο
Μάρκ καί, αύριο, στον Ζωζό!... είχε σχεδόν άνακαλύψει ένα άλλο σπίτι γιά τήν
οικογένεια, λίγο μεγαλύτερο, λίγο πιο υγιεινό.
—Στην ίδια συνοικία; ρώτησεν ό Μάρκ άνήσυχος.
—Σκέψου γυιέ μου!
Ή ταν προσκολλημένοι στή συνοικία τους, όπως είναι κανείς προσκολλημένος
στο δέρμα του, άκόμα κι δταν είναι γκρίζο ή κοκκινισμένο, άκόμα κι’ αν σάς τρώη.
Ό κόσμος γι’ αυτούς ήταν τό Παρίσι.
'Όταν έφαγαν καί ήπιαν πολύ πέρα άπό την πείνα του καί τήν δίψα του, όταν
όλα τά πιατικά λερώθηκαν, ό Ζωζό κοιμόταν άπό ώρα, μέ τά χέρια ενωμένα πάνω
στο τραπέζι (σάν τουφέκια στον καταυλισμό) καί τό στρογγυλό του πρόσωπο μέσα
στις παλάμες του. Ό Μάρκ τον έδειχνε μέ τό δάκτυλο, άλλά κι’ ό ίδιος κατέβαζε τό
κεφάλι. Τά μάτια των άλλων έκλειναν· καί κάθε φορά πού ξανάνοιγαν κι’ έβλεπαν
τον Μάρκ, τά πρόσωπα φωτίζονταν άκόμα...
Τήν άλλη μέρα τό προΰ, άρχισαν οί βρισιές, ό Ζωζό έκλαψε δυνατά, ό πατέρας
μουρμούρισε, ή μητέρα τοΰ πέταξε στο πρόσωπο λεκάνες άπό παληά μίση. Ό Μάρκ
έφερνε βόλτες μέσα στο μοναδικό δωμάτιο, στο τέλος βγήκε καί σύρθηκε άπό ταβέρνα
σέ ταβέρνα σ’ άναζήτησι παληών συντρόφων.
—Μάρκ!... κύτταξε, είν’ ό Μάρκ!... Σ ’ άφησαν λοιπόν;
—Τί νομίζεις! ’Ελευθερώθηκα...
—’Ελάτε, ας πιούμε ένα ποτηράκι εις υγείαν τής άδειας σου!
Τό περνό καί τά άλλα ύγρά τού φάνηκαν πώς βρωμούσαν «’Ασφαλώς δέν είναι
τά ίδια...» Σίγουρα δλα άλλάζαν πίσω άπό τήν ράχη του ! Δέν τολμούσε κάννάπαραγγείλη ένα βιαντόξ.
—Μ πά! είναι σχεδόν τρεις ή ώρα!
—Καί λοιπόν;
—Πρέπει νά... έχω μιά συνάντησι!
’Έτρεξε ν’ άγκαλιάση τον Ζωζό καί τούς γονείς του. «Θά μοΰ γράψετε: κι’
έπειτα προσπαθήστε νάρθήτε, χωρίς κόλπα... Καί νά φέρετε καί τό παιδί!»
Παράξενα ευτυχισμένος, έφτασε στο υπόστεγο, έσπρωξε τήν σαραβαλιασμένη
πόρτα, δέν υπήρχε αυτοκίνητο! άλλά ένα χαρτί ζαρωμένο άπό τήν υγρασία καί το
κρύο. Είχα άνάγκη άπό τό άμάξι. «Γυρίστε έκεΐ κάτω αν σάς άρέσει, έγώ άποτραβιέμαι. Χαιρετισμούς στούς συντρόφους' υπογραφή : Πάουλο».
Ό Μάρκ έξερεύνησε τό πράγμα άπό δλες τις πλευρές, δέν μπορούσε νά πιστέψη στή...«έν πρώτοις, αύτό είναι κλεμμένο. Τό αυτοκίνητο άνήκε στον Μπουφαλό !»
(αύτή ή άποψις δέν τοΰ είχε κτυπήσει τήν προηγουμένη ημέρα...) έπειτα περίμενε
πολλήν ώρα. Τί; τήν επιστροφή τοΰ Πάουλο, ίσως’ έν πάσει περιπτώσει τήν άφιξι
τοΰ Καΐδ. «’Έχει φοβερά άργήσει αύτός ό μασκαράς!» Αισθανότανε εξοργισμένος,
στο δεύτερο έπισόδειο τοΰ φίλμ, άρχιζε νά παίζη ρόλο ήλιθίου καί αύτό τον έξώργιζε.
«Κι’ αν άποτραβιόταν, κι’ αύτός επίσης!» *0 Μάρκ έχωσε στή τσέπη του τό χαρτί
κι’ έτρεξε σ’ άναζήτησι τοΰ Καΐδ. Οί γονείς Μερλερέν χώνευαν μιά νύκτα λευκή καί
κόκκινη.
( Συνεχίζεται)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - Δ I AT ΑΓΑ I

Α ΠΟ ΦΑ Σ IΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
(ΕΠΙ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1062/1/4 ΑΠΟ 9-2-61 ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ε.Τ.Υ.Α.Π.)

<(Περί παρατάσεως προθεσμίας προς υποβολήν δηλώσεων συμμετο
χής συνταξιούχων αστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων ’Αστυνομίας
εις Κλάδον 'Υγείας».
Λαβόντες ύπ’ οψιν την ύπ’ άριθ. 1062/1/4 άπό 9-2-61 ύμετέραν άναφοράν
μετά του συνυποβληθέντος αποσπάσματος τοϋ ύπ’ άριθ. 14/30/1/1961 Πρακτικού
Συνεδριάσεως τού ύμετέρου Διοικητικού Συμβουλίου, έξ ού προκύπτει: α) δτι συν
ταξιούχοι τινές άστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι τής ’Αστυνομίας, μολονότι
ήδύναντο, συμφώνως προς τάε διατάξεις τρΰ άρθρου 3 τού ύπ’ άριθ. 4019/1959
Ν. Δ/τος να δηλώσωσι συμμετοχήν εις το ύμέτερον Ταμεΐον εντός τήε τασσομένης
έξαμήνου προθεσμίας, οί μέν έξ αύτών δντες συνταξιούχοι κατά την εναρξιν τής
ισχύος τού ώε εϊρηται ύπ’ άριθ. 4019/59 Ν. Δ/τος άπό ταύτης (τής ίσχύοε), οΐ δέ
μετ’ αυτήν (τήν εναρξιν τής ίσχύοε τού έν λόγω Ν. Δ/τος) καταστάντες συντα
ξιούχοι, άπό τής χρονολογίαε έξόδου των έκ τής ύπηρεσίας, έν τούτοις παρέλειψαν
διά διαφόρους λόγους νά προέλθωσιν εις τήν ύποβολήν ύμΐν τής άπαιτουμένης
σχετικής δηλώσεώς των, β) δτι ούτοι έπιθυμοΰντες νά δηλώσωσι νύν συμμετοχήν,
ύποβάλλουσι παράκλησιν άποδοχής τού σχετικού αιτήματος των, γ) δτι τό ύμέτε
ρον Διοικητικόν Συμβούλιον κρίνον μετά συμπάθειας τούτο (τό αίτημα), πλήν όμως
εύρισκόμενον έν άδυναμία νά προέλθη εις ΐκανοποίησίν του, ώς μή συμφώνου προς
τον Νόμον, έκφράζει ήμΐν σχετικήν ευχήν, δ) δτι ή άποδοχή τού ύπό κρίσιν αιτή
ματος, εύρίσκεται έν άπολύτω αρμονία προς τον σκοπόν τής ίδρύσεως τού ύμετέ
ρου Ταμείου, παρά τήν έκπνοήν της ύπό τού Ιδρυτικού Ν. Δ/τος ταχθείσης προθε
σμίας, βαθύτερος σκοπός τής οποίας, δέν ήτο προφανώς ό άποκλεισμός των δικαι
ούμενων νά δηλώσωσι συμμετοχήν εις τό ύμέτερον Ταμεΐον προσώπων, προς έξυπηρέτησιν των οποίων άλλως τε συνεστήθη.
Άποφασίζομεν
Έγκρίνομεν τήν, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων τού άρθρου 3 τού ύπ’ άριθ. 4019/
1959 Ν. Δ/τος, άποδοχήν δηλώσεων συμμετοχής εις τό ύμέτερον Ταμεΐον άπό
μέρους δικαιουμένων μέν προσώπων, άλλα μή ύποβαλόντων τήν σχετικήν δήλωσίν
των έγκαίρως, ήτοι έντός τής ύπό των ώς είρηται διατάξεων τασσομένης έξαμήνου
προθεσμίας.
Διά τήν έγγραφήν των περί ών πρόκειται προσώπων, γενησομένην έπί τή
σύγχρονη) καταβολή πασών τών παρ’ έκάστου όφειλομένων άναδρομικών εισφορών
έντόκως (έπί τώ νομίμω τόκω), τάσσομεν προθεσμίαν μέχρι τέλους Μαρτίου έ.έτους.
Πέραν τής προθεσμίας ταύτης, έπ’ ούδεμια προφάσει έπιτραπήσεται ή συμ
μετοχή εις τό ύμέτερον Ταμεΐον, προσώπων μή ύποβαλόντων τήν σχετικήν δήλωσίν
των έντός τής ύπό τού νόμου τασσομένης προθεσμίας,
Έ ν καιρω θέλει ληφθή μέριμνα κυρώσεως τής παρούσης διά σχετικής διατάξεως Νόμου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓ. Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Η Σ

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΑΚΙΝΤΖΗ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Περί έπικολλήσεως φωτογραφιών είς τά βιβλιάρια άσθενείας».
’Έχόμεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν Ύμΐν, δτι πλεΐστοι δσοι Αστυνομικοί
'Υπάλληλοι, προσέρχονται εις τον Κλάδον 'Υγείας, προς λήψιν εντολών, διά τήν
έξέτασιν μελών οικογενειών αύτών, δι’ ά δμωε μέλη, δεν έχουσι έπικολλήσει φω
τογραφίας εις τά βιβλιάρια άσθενείας καί δημιουργεΐται ούτω ανωμαλία είς τήν
καλήν καί εύρυθμον λειτουργίαν τής υπηρεσίας του Κλάδου 'Υγείας.
Διά τοϋτο καί έπειδή έκ της παραλείψεως ταύτης, δυνατόν νά γίνη καί κακή
χρήσις τών βιβλιαρίων άσθενείας, παρακαλοΰμεν, όπως έκδώσητε τάς δέουσας
διαταγάς, προς άπαντα τά ύφ’ υμάς Τμήματα καί 'Υπηρεσίας, ίνα διατάξωσι
τούς υπαλλήλους αύτών, όπως προσκομίσωσι φωτογραφίας δι’ ά μέλη οικογένειας
δεν έχουσι έπικολλήσει τοιαύτας μέχρι σήμερον, προς έπικόλλησιν είς τά βιβλιά
ρια άσθενείας καί σφράγιοιν αύτών, ύπό των Διαχειριστών τών Τμημάτων καί
'Υπηρεσιών, διά τών 'Υπηρεσιακών σφραγίδων.
Του λοιπού διά κάθε προστιθέμενον νέον μέλος, συνεπεία γάμου, ή τοκετού
κ.λ.π. δέον νά προσκομίζωσι φωτογραφίας προς έπικόλλησιν, ώς άνωτέρω, το ταχύτερον, διότι άλλως ό Κλάδος 'Υγείας, θά παύση νά χορηγή έντολάς περιθάλψεωτ,
δι’ ά μέλη δεν έχη έπικολληθή έπί τού βιβλιαρίου άσθενείαε φωτογραφία.
Τά Παραρτήματα Κλάδου 'Υγείας, δέον όπως άνακοινώσωσι τό τοιοΰτον
είς τούς έκάστοτε προσερχομένους αύτοϊς, προς καταβολήν τής εισφοράς των συν
ταξιούχους ήσφαλισμένους καί τάξωσιν αύτοϊς άνάλο·)ον προθεσμίαν προς έπικόλλησιν φωτογραφίας, διά τά, κατά τά ώς άνω, μέλη τών οικογενειών αύτών.
Ο ΑΡΧ Η ΓΟ Σ
Ώ ς Πρόεδρος τον Κλάδου 'Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
11ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1.
2.
3.
4.

.

Κατάστασις τής 31ης
10.000.556,15
146.836,10
16.867.842,—
95.987,80

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

27.111.222,05
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟ

’Από 1ης ’Ιανουάριου μέ

ΕΣΟΔΑ
I. ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
α) Χορήγησις έφ’ άπαξ βοηθήματος είς 181 διαγραφέντας μετόχους
β) ’Επιστροφή κρατήσεων είς 11 διαγραφέντας
μετόχους μή δικαιουμένους βοηθήματος
II. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
α ) Μισθοδοσία νομικού συμβούλου καί προσωπικού
β ) Άποζημίωσις μή άστυν. μελών διοικ. συμβουλίου
γ) Διά τήν προμήθειαν γραφικής ΰλης κ.τ.λ.
δ) »
»
»
έντύπων, βιβλίων κ.τ.λ.
ε) »
» συνδρομάς έφημερίδος κυβερνήσεως
στ) « » διάφορα έ'ξοδα
ζ) »
» τηλεφωνικά τέλη
η) Ένοίκιον κατ’ ίσομοιρίαν μετά τοϋ κλάδου υγείας
θ j Άποζημίωσις καθαρίστριας κατ’ ίσομ. μετά τοϋ κλάδου υγείας
ι ) Κοινόχρηστα κατ’ tec-μ. μετά τοϋ κλάδου υγείας
ια ) ’Ηλεκτρικόν ρεϋμα κατ’ ίσομ. μετά τοϋ κλάδου ύγείας
ιβ) Δαπάναι λιθογρ. έκτυπώσεως άστυν. έ\ σήμου
III. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α) Μισθοδοσία προσωπικού άκινήτου
β) Φωτισμός άκινήτου
γ) Καθαριότης
»
δ) Θέρμανσις
»
ε) “Υδρευσις
»
στ) Συντήρησις »
ζ) Συντήρησις άνελκυστήρος άκινήτου
η) Φορολογικαί υποχρεώσεις
IV. Α Π ΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
V.
»
ΕΠΙΠΛΩΝ
VI. ΔΑΠΑΝΑΙ Π ΡΟ Λ Η Π ΤΙΚ Η Σ ΔΡΑΣΕΩΣ
V II. ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
V III. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΑΙ

8.293.271,10
8.267.697,—
25.574,10
105.853,70
14.400,—
6.625,—
414,—
2.032,—
2.736,65
6.372.90
35.017,50
7.100,75
5.349,—
1.055.90
24.750,—
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48.313,95
2.873,55
252,70
7,80
3.729,80
251,75
350,—
387,95
40.476,—
26.010,—
6.565,60
514.874,60

8.994.888,95
Ό Διευθυντής
X. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

’Εν Άθήναις τή 3η
Ό Πρό
Θ. ΡΑΚΙΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1960

Δεκεμβρίου 1960
ΤΡΑΠΕΖΑ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΑΝΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ
Μεϊον αποσβέσεις
ΕΠ ΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΤΗ
Μεϊον άποσβέσεις
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
6.471.159,25
426.924,05
2.541.055,65
1.005.000
221.085
70.183,—
52.481,90

783.915,—
17.701,10
2.625,—
16.867.842,—
27.111.222,05

ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1960

χρι 31ης Δεκεμβρίου 1960

ΠΑΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ

I. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛ1ΣΜΕΝΩΝ
1. 'Γακτικαί
α) Έ κ κρατήσεως 2% έπί τοϋ λαμβανομένοι» παρ’
έκάστου μετόχου μηνιαίου βασικού μισθού
(όργανικοϋ)
2.521.020,25
β) Έ ξ ήμίσεος βασικού μισθού παρ’ έκάστου με
291.561,70
τόχου
γ) ’Εκ διαφοράς μισθού ένός μηνδς συνεπεία προ
αγωγής, απονομής μισθού άνωτέρου βαθμού ή
132.732,—
οικονομικής διαβαθμίσεως μετόχου
2. Είδικαί
10.638,10
Κράτησις έπί άποζημιώσεως εκτός Ιδρος
»
»
» συμβουλίων καί επιτροπών
27.912,70
»
» αμοιβών νόμου «περί λαθρεμπορ.»
15.114,50
»
» δικαιωμάτων έκτε>έσεως ποιν.
3.322,50
δικογράφων
ε) Κράτησις έπί άμοιβών δι’ έκτέλεσιν ειδικής
υπηρεσίας
199.514,05
II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
α) Έ κ τής διαθέσεως άστυνομικοϋ ένσήμου
β ) Έ κ δικαιωμάτων σφραγίσεως μέτρων καί σταθμώιι
γ) Έ κ δωρεών
δ) Έ ξ άπομενόντων κλασματικών υπολοίπων έκ
τών άποδόσεων έπί τών άμοιβαίων στοιχημάτων
ίπποδρόμου
ε) Έ κ παραβόλων θεάτρων καί κινηματογράφων
III. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
IV. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
α) Τόκοι καταθέσεως δψεως παρά τή Τραπέζη Ελλάδος
β)
» βεβαιουμένων έσόδων τοκοχρ/κώς έξοφλουμένων
γ)
» τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων
δ.) ’Ενοίκια διαμερισμάτων

3.201.815,86
2.945.313,95

256.501,85

4.398.633,40
2.336.040,—
436.126,60
5.000,—
1.580.081,80
41.385 —
18.503,60
493.259,25
202.080,55
—
163.728,70
127.450,—
8.112.212,05
882.676,90

ΕΛΛΕΙΜΜΑ Χ ΡΗ ΣΕΩ Σ 1960

8.994.888,95
Φεβρουάριου 1961
εδρος
ΤΖΗΣ

Ό Λογιστής
Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α )

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
—Διά Β. Διαταγμάτων προήχθησαν οί κάτωθι ’Αξιωματικοί ’Αστυνομίας
Πόλεων, έκ των έν ίσχύϊ πινάκων τοϋ έτους 1960 προς πλήρωσιν κενών υφιστα
μένων οργανικών θέσεων:
1) Εις τον βαθμόν τοϋ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως κατ’ έκλογήν, ό
’Αστυνομικός Διευθυντής Β' τάξεως κ. Νικόλαος Βερελής, 2) εις τον βαθμόν τοϋ
’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως κατ’ έκλογήν, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ.
Νικόλαος Τσαλτάκης, 3) εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως κατ’ άρχαιότητα, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ .’Αντώνιος ΓΙλεύρης καί 4) εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυ
νόμου Β' τάξεως κατ’ έκλ( γήν, ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Παπαϊωάννου ’Αθα
νάσιος.
*
ΠΑ ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματοε οΐ: ’Αστυνομικός Διευθυντής Α'
τάξεως κ. Μπεκιάρης Χρύσανθος και Άνθυπαστυνόμος κ. Χατζηγιάννης Άσημάκης.
Εις τον πρώτον τούτων άπενεμήθη ό βαθμός τοϋ Άρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων, εις
τό δεύτερον ό τοϋ 'Τπαστυνόμου Β' τάξεως, εις άμφοτέρους τέλος διά τήν μακροχρό
νιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν τιυν έξεφράσθη εύαρέσκεια.
'Ωσαύτως έγένοντο άποδεκταί αί παραιτήσεις έκ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος
τών κ.κ. άρχιφύλακος Κούρτη Θεοφυλάκτου καί άστυφυλάκων Γιατράκου Σπυρί
δωνος, Σακελλαροπούλου Βασιλείου, Μοσχολιοϋ Άριστείδου καί Φιλιππάκου Παρασκευα.
*

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διεγράφησαν τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος ώς μή κριθέντες ικανοί προς μονιμοποίησιν διά λόγους υγείας οί μαθητεοόμενοι αστυφύλακες κ.κ. Κουρκουτάς Σπυ
ρίδων, Άντωνογιαννάκης Γεώργιος, Γουρνέλος’Αριστείδης καί Ψύχας ’Αθανάσιος.
—'Ωσαύτως διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ώς μή κριθέντες ικανοί
προς μονιμοποίησιν διά λόγους πειθαρχίας οί μαθητευόμενοι αστυφύλακες κ.κ.
Καραμποΐκης Ευστάθιος, Μιχελής Άνέστης, Παππας Λάμπρος, Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος, ΓΙολυχρονάκης ’Εμμανουήλ, Ταμβακολόγος Χρηστός, Σταυρόπουλος
"Αγγελος καί Χαλβατζής ’Ιωάννης.
jjc* 9|e
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τάς έσπερινάς ώρας τής 11/2/1961, έπ’ εύκαιρία τών έορτών τών Άπόκρεω,
ή ’Αστυνομική Σχολή διωργάνωσε χοροεσπερίδα, έν μέσω καθαρώς οικογενειακού
περιβάλλοντος, εις τήν όποιαν μετεΐχον οί κ.κ. ’Αξιωματικοί τής Σχολής, οί δόκιμοι
'Υπαστυνόμοι άμφοτέρων τών τάξεων ώς καί τό προσωπικόν τής Σχολής,
άπαντες μετά τών οικογενειών των. ’Εκλεκτοί καλλιτέχναι τοϋ άσματος καί τοϋ
χοροϋ, οί όποιοι εύγενώς προσεφέρθησαν, καί ή μουσική τής ’Αστυνομίας με ενα
ώραϊο πρόγραμμα, χάρισαν καθ’ όλη τήν διάρκειαν τής χοροεσπερίδος πλούσιο κέφι
καί γέλιο εις τούς διασκεδάσαντας.
*
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής του εορτής εις τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν, ώς καί εις τούς εορτάζοντας κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής Εκπομπής ’Αστυνομίας Πόλεων έξακολουθοΰν πάντα νά συγκεντρώνουν τήν άγάπη καί την προτίμηση τοϋ κοινού, προσφέροντας στους άκροατάς τους τήν τέρψη, τή διδαχή καί τήν ωφελιμότητα.
—Δεμένη, ζωντανή, εύχάριστη ή εκπομπή τής 18/2/1961 άρεσε ιδιαιτέρως
καί έγνώρισε μεγάλη έπιτυχία μέ τή συγκινητική πρόζα της καί τήν άπαλή μουσική
της υπόκρουση. "Ανοιξε μέ ένα χαρακτηριστικό σκίτσο άπ’ τήν οικογενειακή ζωή
καί συνεχίστηκε μέ φιλικές υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ θέματα τής καθημερινής
ζωής σχετικά μέ τήν ’Αστυνομική Διάταξη «περί μέτρων προς έξασφάλισιν τής
έλευθέρας κυκλοφορίας». Στο πρόγραμμα αυτό μετεδόθγι καί συγκινητικό άπόσπασμα τοϋ'Ημερολογίου τή ς’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον 'Υπαστυνόμο Β 'κ. Σπϋρο
Πηλό, μέ τίτλο: «Διαβαίνοντας στις στράτες καί τά σοκακια σάν τόν καλό ποιμένα»
άφιερωμένο στό σκοπό άστυφύλακα.
*
•—Στήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν άφιερωμένο τό πρόγραμμα τής 25/2/
1961, τό όποιο άνοιξε μέ περιγραφικές εικόνες άπό τήν Χριστιανική καί ’Εθνική ζωή
τοϋ Έλληνικοΰ λαοΰ καί μέ εκκλησιαστική μουσική. Στό πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ θέματα τάξεως μέσα στους
ναούς καί προλήψεως των κλοπών. Τό δεύτερο μέρος τοϋ προγράμματος ήταν άφιε
ρωμένο στά γράμματα των άκροατών καί στά τραγούδια πού ζήτησαν. Έ τσ ι, μετεδόθησαν καντάδες καί λεβέντικα Ελληνικά τραγούδια τοϋ βουνοΰ καί τής θάλασ
σας, πού ενθουσίασαν.
(Τά προγράμματα παρουσιάζει ό 'Υπαστυνόμος κ. Σπϋρος Πηλός. Συμμετέ
χει ή ήθοποιός Λίλιαν Πανα).
*
—Τήν ίδια μεγάλη έπιτυχία γνωρίζει, κάθε Πέμπτη άπόγευμα, καί ή έκπομπή τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων πού μεταδίδεται άνά δεκαπενθήμερον
άπό τόν ’Αμερικανικό Σταθμό τοϋ Έλληνικοΰ, στήν άγγλική γλώσσα, σέ κείμενα τοϋ
'Υπαστυνόμου Β' κ. Σπύρου Πηλοΰ καί μέ εκφωνητή τόν 'Υπαστυνόμο Α' κ. ’Ιωάννη
Άθανασούλη.
***
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί συμφώνως τώ Κατα
στατικό), καλοΰνται άπαντα τά μέλη τοϋ Οίκοδομικοϋ Συνεταιρισμοΰ 'Υπαλλήλων
’Αστυνομίας Πόλεων εις Γεν. Συνέλευσιν τήν 19ην μηνός Μαρτίου τοϋ έτους 1961,
ήμέραν Κυριακήν καί ώραν ΙΟην, εις τήν Λέσχην ' Υποδ/νσεως Γενικής’Ασφαλείας
’Αθηνών.
’Εν περιπτώσει μή άπαρτίας ή Γεν. Συνέλευσις γενήσεται τήν έπομένην Κυ
ριακήν 26 Μαρτίου 1961 εις τόν αυτόν τόπον καί τήν αυτήν ώραν.
ΘΕΜΑΤΑ:

1) Λογοδοσία Διοικητικοΰ Συμβουλίου. 2) Έγκρισις Ίσολογισμοϋ έτους
1960. 3) ’Έγκρισις γενικών έξόδων έτους 1961. 4) Έγγραφή συνεταίρων. 5) Διάφο
ροι άνακοινώσεις καί 6) ’Εκλογή Διοικητικοΰ Συμβουλίου.
Οί έπιθυμοΰντες ύποψηφιότητα διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον παρακαλοΰνται
όπως ύποβάλωσιν σχετικήν δήλωσιν sic τήν Γραμματείαν τοΰ Συνεταιρισμού μέχρι
τής 12ης Μαρτίου 1961.
*

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ
'Η κ. Οικονόμου Παναγιώτα προσέφερεν ώς δωρεάν εις τό Επικουρικόν
Ταμείον 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων δραχμάς 300, εις μνήμην τοΰ άποβιώσαντος άδελφοΰ της Κων/νου Τσίπη, Άρχηγοΰ ’Αστυνομίας έ. ά.

Κάβε

Σάββατο

"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.
Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή
τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό
τό

Ραδιοφωνικό Σταθμό των

Ενόπλων Δυνάμεων.

