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Ε Θ Ν ΙΚ Α Ι Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Ι

Η ΦΙΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
'Τπό κ. X .  ΣΤΑ Μ ΑΤΗ

"Ο,τι δεν εΐχεν έπιτύχει ή ’Αναγέννησις, ή οποία εΐχεν έκπέσει εις ύπόψυχρον 
κλασσικισμόν μιμούμενον τάς μορφάς τής άρχαιότητος, δ,τι δεν εΐχεν επιτύχει 
ή Προτεσταντική μεταρρύθμισις εις τήν Δύσιν, ήτις άπετίναξεν την κοσμικήν 
έξουσίαν και τήν δογματικήν καταπίεσιν εις τό πνεύμα τής Λατινικής ’Εκκλησίας, 
έκαλεΐτο έν όνόματι τού ορθού λόγου νά πράξη ή άνθρωπότης κατά τον 18ον αιώνα. 
Ή το έπόμενον αί ίδέαι τής Γαλλικής Έπαναστάσεως νά υψώσουν τον άνθρωπον 
κοινωνικώς και νά διευκολύνουν τήν διαβίωσίν του καί τήν άνάδειξίν του μέ τήν 
διεύρυνσιν των πολιτικών του δικαιωμάτων καί μέ τήν έξασφάλισιν τής τιμής, τής 
περιουσίας καί τής ζωής του. Ή  πλάνη τού δτι διά τού ορθολογισμού θά έλύοντο 
τά ιστορικά ζητήματα τού αΐώνος έφερε άργότερον, εις τάς άρχάς τού 19ου αίώνος, 
ώς άντίδρασιν τήν ρομαντικήν κίνησιν, άνάστημα τής οποίας ύπήρξεν ή άρχή τών 
’Εθνικοτήτων περί ένότητος φυλής, ένότητος αίματος, γλώσσης καί ιστορίας εις 
τον αυτόν άνεξάρτητον λαόν.

Συνηρτημένη ή κίνησις αυτή καί ενώ άπέκτησε τεραστίαν άπήχησιν εις 
’Ανατολήν καί Δύσιν, είσάγεται καί εις τήν Ελλάδα μας μέ τάς δύο κορυφαίας 
μορφάς : τού Ρήγα Βελεστινλή καί τού ’Αδαμάντιου Κοραή. Πνευματικαί μορφαί 
μέ άσύλληπτον μεγαλεΐον καί αί δύο, άποβλέπουσαι εις τήν άνάστασιν τού Γένους 
καί τό μεγαλεΐον τής Ελληνικής Φυλής, άναλώνουν τήν ζωήν των υπέρ τού ιερού 
σκοπού. 'Ο Βελεστινλής, έπηρεασμένος άπό τάς τάσεις τής Γαλλικής Έπανα- 
στάσεως, δίδει μορφήν συντάγματος κατά τό όποιον τό ’Έθνος πού θά έλευθερωθή 
πρέπει νά διοικηθή. Συνθέτει θούρια διά νά ένθουσιάση καί Χάρταν διά νά καθο- 
δηγήση τον Ελληνισμόν εις τήν άπαίτησιν τής κληρονομιάς τών Πατέρων του. 
Ό  Κοραής έκ παραλλήλου θέτει ώς σκοπόν τής έξεγέρσεως τήν παίδευσήν τού 
Έθνους καί θεωρεί ώς γεγονός πρωταρχικής σημασίας τό νά λάβη τό Έθνος τήν 
συνείδησιν τής άρχαίας του δόξης καί νά ώφεληθή διά τής παραδόσεως. ’Επιδίδεται 
προς τούτο εις τήν έ'κδοσιν τών έργων άρχαίων συγγραφέων καί μέ τούς προλόγους 
του άφιονίζει τό Γένος. Καταπολέμα ύποβόσκουσαν, έθελοδουλικήν άντίληψιν, δήθεν 
πατρικής διδασκαλίας, κατά τήν όποιαν τό ’Έθνος ύπέφερε διά τάς αμαρτίας του, 
καί κατακρίνει δι’ άσυνηθίστου δριμύτητος δλα εκείνα τά στοιχεία τά όποια δέν 
ευνοούσαν τό έ'ργον τού έπερχομένου γενικού ξεσηκωμού τών Ελλήνων.

’Ή δη, ή ’Οθωμανική αυτοκρατορία δονεΐται έκ θεμελίων. Ό  Ναπολέων, εις 
απλούς άξιωματικός τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, έχει έπιβληθή, έχει κατα
κτήσεις καί αί στρατιαί του φθάνουν εις τό κέντρον τής Ρωσίας. Άλλαι στρατιαί
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του εισέρχονται είς τήν Αίγυπτον. Είς το Ίόνιον έ'χει ίδρυθή ήμιανεξάρτητον Ε λλη 
νικόν Κράτος καί ό Ά γιος Μάρκος υποστέλλει διά τελευταίαν φοράν τήν σημαίαν 
του, άφ’ ού διά της συνθήκης του Καμποφορμίου, έν έτει 1798, τό Ένετικόν 
Κράτος διαλύεται. Εις την ’Ανατολήν συνεχίζεται ό άνταγωνισμός των δυνάμεων 
διά τήν διαδοχήν της ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας καί τό περιλάλητου «’Ανατο
λικόν ζήτημα» προκύπτει καί τίθεται έπί τάπητος.

Μεταξύ δλων αυτών των έπιδιώξεων των ’Εθνικοτήτων καί πολλαπλών συμ
φερόντων τών Μεγάλων Δυνάμεων, υψώνεται ή θέλησις τοϋ Ελληνισμού νά έλευ- 
θερωθή καί νά έπιζήση. Είναι άξια ιδιαιτέρας έξάρσεως ή θέλησις τού νέου Ε λλη 
νισμού νά ΐσορροπήση έν μέσω άντιμαχομένων παρατάξεων, έκμεταλλευθή τάς 
διαμάχας καί νά ύπενθυμίση τήν υπαρξίν του, τήν ιστορίαν του, τάς παραδόσεις του, 
τά δικαιώματά του, καί νά διεκδικήση τήν ’Εθνικήν του άποκατάστασιν.

Δύσκολος άνοίγεται ό δέκατος έννατος αιών διά τον Ελληνισμόν, μελαναί αί 
προοπτικαί διά τήν επιτυχίαν τού εγχειρήματος. Ό  αιών τού ιστορισμού, τού ρομαν
τισμού καί τών ’Εθνικών άποκαταστάσεων, ευρίσκει κυκλωμένου ύπό δυσαρέστους 
συνθήκας τον υπόδουλον άλλά προπαρασκευαζόμενον διά τήν άνεξαρτησίαν του 
Ελληνισμόν. Τετρακόσια ολόκληρα έτη δεν έφάνησαν ικανά νά άνακόψουν τήν 
προπαρασκευήν του διά τό μεγάλο ξεκίνημα. Τό μέγιστον τών προβλημάτων, τό 
της διασώσεως τού Ελληνικού στοιχείου μέσα είς τάς καταιγίδας τής τρομοκρο- 
τίας, ΰπερεπηδήθη χάρις είς τήν άκράδαντον θέλησιν τού Γένους νάέξέλθη νικητής 
έκ τών συμφορών. Συνέτεινε είς τούτο ή 'Ιστορία τού ’Έθνους καί ή κοινή παρά- 
δοσις, συνέτεινε τό κύριον χαρακτηριστικόν τής Φυλής μας : ή ’Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς  
Π ί σ τ  ι ς. Συνέτειναν τά κοινά πολιτιστικά στοιχεία τών υποδούλων—ή Θρησκεία, 
οί Νόμοι, οί διέποντες τάς οίκογενειακάς των σχέσεις, ή Παιδεία—τά όποια έδω
σαν είς αυτούς τήν δύναμιν νά οργανωθούν, εντός τού ’Οθωμανικού κράτους καί είς 
τρόπον ώστε νά άποτελέσουν αυθύπαρκτου οντότητα. Συνέτεινε καί τό θεοκρατι
κόν κράτος τού κατακτητοΰ, τό όποιον έχρειάζετο τούς ύποδούλους διά νά άσκή 
τήν έκμετάλλευσίν του, συνέτεινε τέλος, ή επιτακτική άνάγκη τού κατακτητοΰ νά 
χρησιμοποιή είς τάς υπηρεσίας του "Ελληνας, κακώς « ρ α γ ι ά  δ ε  ς», τών όποιων 
ή υπεροχή τού πολιτισμού δεν ήδύνατο παρά νά γίνεται καταφανής.

** *
Άρχάς τού 1815 φθάνει είς τήν Όδυσσόν, έκ Παρισίων, είς νεαρός σπου

δαστής. Είναι ό φλογερός Ήπειρώτης ’Αθανάσιος Τσακάλωφ, μέλος τού « Έ λ λ η -  
ν ο γ λ ώ σ σ ο υ  Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ »  μιας μυστικής Όργανώσεως, τήν οποίαν 
έχει Ιδρύσει είς Παρισίους ό Γρηγόριος Ζαλίκης έκ Θεσσαλονίκης καί ό Πρΐγκιψ 
Δημήτριος Κομνηνός, γόνος ομωνύμου Βυζαντινής οικογένειας. Φανερός σκοπός 
τής Εταιρείας έκείνης ήτο ή μόρφωσις τών Έλληνοπαίδων, μά κρύφιος ή άπε- 
λευθέρωσις τής Ελλάδος έκ τού Τουρκικού ζυγού. Ό  Τσακάλωφ γνωρίζει είς τήν 
Όδυσσόν τον έκεϊ έγκατεστημένον 'Έλληνα έμπορον Νικόλαον Σκουφαν, άπό τήν 
Άρταν. Καί οί δύο πατριώται άποφασίζουν νά κάμουν νέαν μυστικήν Εταιρείαν, 
μέ άποκλειστικόν σκοπόν τήν όργάνωσιν όλων τών ικανών δι’ έπανάστασιν στοι
χείων τής Ελλάδος καί τήν άπολύτρωσιν τού Γένους. Δύο είναι τά κύρια σημεία 
τής συμφωνίας των : "Οτι αυτήν τήν φοράν οί "Ελληνες πρέπει νά στηριχθοΰν μόνον 
είς τάς ίδικάς των δυνάμεις καί νά μήν περιμένουν βοήθειαν άπό τούς ξένους, άφ’ 
ού τό πικρόν παράδειγμα τού παρελθόντος είναι νωπόν άκόμη. Καί ότι πρέπει είς 
τον άγώνα νά συμμετάσχουν όλοι οί "Ελληνες, μικροί καί μεγάλοι, όσοι έχουν 
φρόνημα ’Εθνικόν.

Γνωρίζουν έν συνεχεία καί μυούν είς τήν Εταιρείαν τον Παναγιώτην Ξάνθον, 
άπό τήν Άνδρίτσαιναν, τον ’Εμμανουήλ Ξάνθον, άπό τήν Πάτμον καί συντάσσουν
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τον πρώτον οργανισμόν τής Εταιρείας μέ πολλά στοιχεία έξ εκείνων του «Ελλη
νόγλωσσου ξενοδοχείου» καί μέ σύμβολα και τύπους του τεκτονισμού. Άργότερον 
ό Σκουφάς μεταβαίνει εις τήν Μόσχαν διά νά μυήσηκαί άλλους "Ελληνας, μά δέχεται 
μόνον ειρωνείας διά τάς «χιμαιρικάς» του ιδέας καί επιστρέφει άπρακτος. Τόν 
έγκαρδιώνει τότε ό Άναγνωστόπουλος καί άποφασισμένοι ουτω καί οί δύο νά 
έπιμείνουν, δίδουν μεταξύ των τόν ήδη γραμμένον όρκον καί μέ τά σύμβολα τά 
όποια είχαν ορίσει πλέον διά τήν μύησιν των άλλων. ΤΗσαν δέ αυτά τά σύμβολα 
ένα πινάκιον, μία μάχαιρα, ένα ξίφος καί ένα κίτρινον κηρίον άναμμένον. "Εμπρο
σθεν τής Τραπέζης οί δύο φιλικοί καί κρατώντες διά τής άριστεράς χειρός άπό ένα 
ποτήριον κοκκίνου οίνου, έχοντες δέ τήν δεξιάν έπί τοϋ στήθους, εις τό μέρος τής 
καρδίας, βροντοφωνοϋν τόν όρκον πού έμελλε νά γαλουχήση τάς έπερχομένας γενεάς :

« ................ 'Ορκιζόμεθα δέ προ πάντων ότι μεταξύ ήμών καί των τυράννων
τής Πατρίδος μας, τό πϋρ καί τό σίδηρον είναι τά μέσα τής διαλλαγής καί τίποτε 
άλλο. Έ κ  τοϋ εναντίου δέ καί ήθελεν άναιρέσωμεν τήν ιερότητα των χρεών μας, 
κινούμενοι άπό αισχροκέρδειάν τινα ή δειλίαν ή άλλην όποιανδήποτε αιτίαν, τό 
όνομά μας νά παραδίδεται εις τό αιώνιον ανάθεμα καί εις τήν κατάραν τών ομογε
νών μας, τό αίμα μας νά χυθή ώς χύνεται αυτήν τήν στιγμήν ό οίνος ούτος, τό δέ 
σώμα μας, μή άξιούμενον ταφής, νά γίνη βορά τών θηρίων καί τών ορνέων............»#

Μέχρι τοϋ 1821 παλαίει έν μέσω τόσων άντιξοοτήτων ή Φιλική Εταιρεία. 
Συναντά άντίδρασιν είς τήν Πετρούπολιν άπό τόν Καποδίστριαν, όταν ό μεγαλο- 
μανής καί καυχησιολόγος Νικόλαος Γαλάτης πηγαίνει διά νά ζητήση όπως άνα- 
τεθή εις αυτόν ή διοίκησις τής 'Εταιρείας. ’Αντιμετωπίζει τήν άπαισιοδοξίαν τοϋ 
Τσακάλωφ, ό όποιος ζητεί τήν διάλυσίν της κάποτε, μά βλέπει καί μέ άνακούφισιν 
νά προσέρχωνται πλεΐστοι έμποροι καί άλλοι Έλληνες καί νά μυοΰνται εις τά 
μυστικά της. 'Ο "Ανθιμος Γαζής καί τόσοι άλλοι πρωτοστατούν είς τήν διοργάνωσιν 
καί τήν κατήχησιν μελών. Είς τά 1818 μεταφέρεται ή έδρα τής Εταιρείας είς τήν 
Κωνσταντινούπολή, ότε άρχίζει νέα εποχή. 'Ο Παναγιώτης Σέκερης προσφέρει 
δέκα χιλιάδες γρόσια—ολόκληρον τό πουγγί του—,ή Εταιρεία όρθοστατεΐ καί, 
όπως σημειώνει ό Φιλήμων, «τότε έπίστευσαν καί οί δύο—Σκουφάς καί Τσακάλωφ— 
είς τήν ομαλή πρόοδον τής Εταιρείας, οχι τόσον διά τό μέγα ποσόν τής προσφοράς, 
όσον διά τήν έπίδειξιν τοϋ Ελληνικού Φρονήματος».

Μυήται τότε καί ό Παπαφλέσσας καί μαζί μέ αυτόν όλοι όσοι περνούσαν' 
άπό τήν Πόλιν. Οΰτω, έμποροι καί ναυτικοί, πρόκριτοι άπό διαφόρους Έλληνικάς 
έπαρχίας καί γενικώς οί κινούμενοι διά διαφόρους λόγους "Ελληνες τάσσουν εαυτούς 
είς τήν υπηρεσίαν τοϋ ύψίστου σκοποΰ.

Είς τάς 31 ’Ιουλίου 1818 ό έμψυχωτής τοϋ έρ^ου Σκουφάς ύποκύπτει ύστερα 
άπό μακροχρόνιον άσθένειαν.'Η Εταιρεία γνωρίζει πάλιν κάποιαν κάμψιν. ’Αλλά 
ό ζήλος διά ενδόξους πορείας καί αί προσπάθειαι διά τάς άνάγκας τών λαών δέν 
άνακόπτονται μέ τόν θάνατον άξίων άρχηγών. 'Υφίστανται απεναντίας εξαγνισμόν 
καί εύρίσκουν επιτακτικήν τήν άνάγκην διά νά προχωρήσουν.

Είς τήν νέαν έξόρμησιν ό Σέκερης προσφέρει νέα ποσά, ό επικίνδυνος ήδη 
Γαλάτης εξοντώνεται είς τήν Πελοπόννησον άπό δυσαρεστημένα στοιχεία καί ή 
Εταιρεία βαδίζει νέον δρόμον δόξης. ’Αντιπρόσωποι στέλλονται είς ολα τά μέρη 
τής Ελλάδος καί ό Ξάνθος μεταβαίνει είς τήν Πετρούπολιν διά νά ζητήση άπό τόν 
Καποδίστριαν όπως τεθή έπί κεφαλής τοϋ έπερχομένου λευκού ξεσηκωμού. Ό  
Καποδίστριας όμως άρνεΐται καί τούτο διότι ώς διπλωμάτης έβλεπε ότι τάς λύσεις 
είς τά μεγάλα προβλήματα τών λαών θά τάς έδιδε ή πολιτική καί οχι τά όπλα. 
"Εβλεπε τό ζήτημα ό Καποδίστριας άπό τής εξωτερικής πλευράς, άνελογίζετο 
τά δεινά τά όποια ύπέστη ό Ελληνικός λαός όταν κατά τά Όρλωφικά έγκατελείφθη 
άπό τούς Ρώσους καί άκόμη είχε νωπόν έμπροσθέν του τό παράδειγμα τής κατα-
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στροφής τοΰ Βοναπάρτου. "Εβλεπε δτι τά ανακτοβούλια της Εύρώπης, τά όποια 
ένδιεφέροντο διά την παγείωσιν της ειρήνης, δεν ήσαν εύνοϊκώς διατεθειμένα έ'ναντι 
μιας Ελληνικής Έπαναστάσεως. «"Αν οί άρχηγοί γνωρίζουν άλλα μέσα διά νά 
έπιτύχουν τον σκοπόν των άς τά μεταχειρισθοΰν καί εύχομαι ό Θεός νά τούς βοη-
θήση..........», ήταν ή τελική άπάντησις καί συμβουλή τοΰ Καποδίστρια προς τον
Σκουφάν. Έ ν  συνεχεία έστράφη τότε ό Σκουφάς προς τον ’Αλέξανδρον 'Υψηλάν- 
την, δευτέραν μετά τον Καποδίστριαν προσωπικότητα εις τήν Ρωσίαν, ό όποιος 
ήτο καί στρατιωτικός κύρους. Στρατηγός είς τήν αύτοκρατορικήν φρουράν, μέ 
φήμην ήρωος άπό τήν μάχην τής Αειψίας ό 'Υψηλάντης, υπασπιστής καί φίλος 
του αύτοκράτορος, έγινεν δεκτός μέ μεγάλον ενθουσιασμόν άπό τούς 'Έλληνας 
όταν ό Σκουφάς, μετά πολλών καί επιμόνων προσπαθειών, κατώρθωσε νά τον 
πείση νά άναλάβη τήν άρχηγίαν.

Καί ό άσυλλήπτου μεγέθους καί μεγαλείου ξεσηκωμός τών Ελλήνων άρχί- 
ζει. Εις τάς 22 Φεβρουάριου 1821 ό 'Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθον, συναντά 
τον ήγεμόνα τής Μολδαυΐας Μιχαήλ Σοΰτσον καί υψώνει τήν σημαίαν εις τήν 
οικίαν τοΰ Ρίζου, είς Ίάσιον. Είς τάς 23 Φεβρουάριου άπευθύνει προκήρυξιν προς 
τον λαόν τής Μολδαυΐας μέ τήν όποιαν έγνω στο ποιούσε δτι « . . .  ά π α σ α ή 
Γ ρ α ι κ ι ά  ΰ ψ ω σ ε  σ ή μ ε ρ ο ν  τ ά ς  σ η μ α ί α ς  ά π ό  δ λ α  τ ά  μ έ ρ η  
τ ο ΰ  ζ υ γ ο ΰ  τ ή ς  τ υ ρ α ν ν ί α ς ,  ζ η τ ο ΰ σ α  τ ή ν  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν  τ η ς . . .»  
καί δηλώνει δτι φεύγει διά τήν 'Ελλάδα. "Αλλη προκήρυξις τοΰ 'Υψηλάντη—περί 
εξωτερικής βοήθειας αΰτη—κατέληγεν : «Κ ι ν η θ ή τ ε  ώ ά δ ε λ φ ο ί  κ α ί
θ έ λ ε τ ε  ί δ ε ΐ  μ ί α  κ ρ α τ α ι ά ν  δ ύ ν α μ ι ν  νά ύ π ε ρ α σ π ι σ θ ή  
τ ό  δ ί κ α ι ό ν  μ α ς . . . » .

Τά γεγονότα τά όποια έπηκολούθησαν είναι τόσον γνωστά. Νίκες καί ήττες 
άλληλοδιαδέχοντο τάς ήμέρας πού περνούσαν καί ή κραταιά δύναμις, ή όποια θά 
«ύπερησπίζετο τό δίκαιόν μας» ούδαμοΰ άνεφαίνετο. Μόνη ή Ελλάς μέ τον Ε π ί
σκοπον Παλαιών Πατρών Γερμανόν, ό όποιος ΰψωσε τήν σημαίαν τής Έπαναστά
σεως είς τήν 'Αγίαν Λαύραν τήν 25ην Μαρτίου, μέ τήν θυσίαν τοΰ ’Αθανασίου 
Διάκου είς τήν γέφυραν τοΰ Σπερχειού, μέ τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην είς τήν 
Πελοπόννησον, τον Όδυσσέαν Άνδροΰτσον καί τον Καραι'σκάκην, μέ τό ολο
καύτωμα τοΰ Μεσολογγίου, μέ τούς Σουλιώτας καί τάς Σουλιώτισσας είς τάς 
έπάλξεις τοΰ Ζαλόγγου, μέ τήν Μπουμπουλίναν, τον Κανάρην, τον Μιαούλην, κατώρ- 
θωσεν ύστερα άπό τάς άπεράντους θυσίας καί σκληρούς αγώνας νά έκδιώξη τον 
κατακτητήν καί νά ΐδη τήν έλευθερίαν νά έγκαθίσταται είς τήν άφετηρίαν τής κοσμι
κής εξουσίας της. Έχρειάσθη νά ποτισθή μέ τό αίμα τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου 
τοΰ Ε ' τό δένδρον τής ’Ελευθερίας διά νά άνθιση, έχρειάσθη νά μεταβληθή είς άπέ- 
ραντον νεκροταφείου ή γή τοΰ Παρθενώνος διά νά άνθίσουν τά άγριολούλουδα πού 
έγέμισαν τό χάσμα τοΰ Πανελληνίου σεισμοΰ τής Έπαναστάσεως. Έχρειάσθησαν 
άγώνες καί θυσίαι πού μόνον "Ελληνες ήμποροΰσαν νά πραγματοποιήσουν διά νά 
μεταβληθή ή παγκόσμιος κοινή γνώμη καί νά δείξη τήν συμπάθειάν της διά τον 
άγωνιζόμενον λαόν.

Δίδαγμα αυτό έκ τών μεγίστων, τό όποιον άκολουθεΐ δλους τούς άγώνας 
τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους άπό τότε μέχρι σήμερον. Δίδαγμα διά νά παραδειγματί- 
ζωνται οί έπιγενόμενοι καί νά πορεύωνται τήν δύσκολον οδόν τοΰ μαρτυρίου, ή οποία 
άγει είς τήν δόξαν, τό μεγαλεϊον καί τήν αθανασίαν.

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ



Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣΤΙΚ Α  ΘΕΜΑΤΑ

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΎπΑ χ. Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Κ Ο Λ Λ Ε Κ Τ ΙΒ ΙΣ Μ Ο Σ
Μέ τον δρο αυτό εννοείται ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα του όποιου βασι

κό χαρακτηριστικό είναι ή κοινοκτημοσύνη (κοινωνική ιδιοκτησία) στά μέσα παρα
γωγής, κυκλοφορίας, καί ανταλλαγής των οικονομικών άγαθών. Κατά συνέπειαν 
ό κολλεκτιβισμός επιδιώκει την κατάργηση του θεσμού τής άτομικής ιδιοκτησίας.

Κ Ο Λ ΧΟ Ζ
Kolkoz artel λέγονται τά μεγάλα κοινά άγροκτήματα, τά όποια υποχρεώ

νονται νά καλλιεργούν δσοι περιλαμβάνονται σ’ αυτά. Τό σύστημα του κολχόζ τό 
έφήρμοσε ό Στάλιν γιά νά μπορέση νά τονώση τήν αγροτική οικονομία των Σοβιέτ 
έλπίζοντας δτι σιγά-σιγά μετά τά κολχόζ θά έφηρμόζετο τό σύστημα των σοβχόζ 
δηλαδή ό τέλειος κολλεκτιβισμός τής γής.

Κ Ο Λ ΧΟ ΖΙΑ Ν Ο Σ
Κολχοζιάνος λέγεται ό άγρότης πού περιλαμβάνεται στο κολχόζ. Κάθε κολχο- 

ζιανος μορεϊ νά εχη ώς άτομική του ιδιοκτησία ενα μικρό σπίτι, ενα πλέθρο γής μέ 
λαχανόκηπο καί ορνιθώνα.

Κ Ο Μ ΙΝ ΤΕΡΝ
Ό  δρος κόμιντερν προέρχεται άπό τις πρώτες συλλαβές τών ρωσικών λέξεων 

«κομμουνιστιτσεσκιόϊ—ίντερνασιονάλ» (κόμ—ίντερν), ήτοι Κομμουνιστική Διεθνής.
ΚΟΜ Μ ΟΥΝΙΣΜ ΟΣ
'Η λέξις «κομμουνισμός» παράγεται άπό τή λατινική λέξη «communis» 

πού σημαίνει «κοινός».
'Ο κομμουνισμός είναι ενα κοινωνικό σύστημα πού έπιζητεΐ τήν οργάνωση 

τής κοινωνίας μέ βάση τήν κοινοκτημοσύνη σ’ δλα γενικώς τά άγαθά, δηλ. καί 
στά μέσα παραγωγής καί στά προϊόντα τής παραγωγής. ’Έ τσ ι στήν κομμουνι
στική κοινωνία άποκλείεται άπολύτως ή άτομική ιδιοκτησία καθώς καί οί διακρίσεις 
τών κοινωνικών τάξεων.

Κ Ο Ν Σ Π ΙΡΑ Τ Σ ΙΑ
Προέρχεται άπό τή λέξη «conspiration» πού σημαίνει συνωμοσία. Στήν 

κομμουνιστική ορολογία «κονσπιράτσια» εννοείται ό συνωμοτισμός, δηλ. τό σύ
νολο τών συνωμοτικών νόμων καί κανόνων, οί όποιοι διέπουν μία κομμουνιστική 
οργάνωση καί οί όποιοι πρέπει νά τηρώνται αυστηρότατα άπό δλα τά μέλη αυτής.

Κ Ο Ο Π ΤΑ ΤΣΙΑ
Ό  δρος αυτός σημαίνει τήν τοποθέτηση ένός μέλους τοϋ κομμουνιστικού 

κόμματος άπό τήν ήγεσία του σε καθοδηγητική θέση μιας κομμουνιστικής όργα- 
νώσεως χωρίς νά προηγηθοϋν έκλογές, σύμφωνα μέ τό καταστατικό.

Τούτο γίνεται σε έξαιρετικές περιπτώσεις γιά τίς κομμουνιστικές οργανώ
σεις καί άποκαλεϊται «κοοπτάτσια».

Κ Ο Λ ΤΟ Υ ΡΑ
'Ο δρος αυτός προέρχεται άπό τήν λατινική λέξη «Coltura» καί κατά κυριο

λεξία σημαίνει τήν καλλιέργεια, τήν επεξεργασία καί τήν άνατροφή.
Στή μεταφορική έννοια σημαίνει τήν πολιτική κατάσταση μιας κοινωνίας 

ένός ’Έθνους, δηλ. τή μόρφωση τού λαού, τό επίπεδο τής τεχνικής του άναπτύξεως, 
τούς κοινωνικούς καί πολιτικούς θεσμούς του κ.λ.π.
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'Ο δρος αυτός έχει για τούς κομμουνιστάς τή σημασία πού έχει για μας ό 
δρος «πολιτισμός».

Κ Ο Υ ΡΕ Λ Ο Π ΡΟ Λ ΕΤ Α ΡΙΑ Τ Ο
Τύν δρο αύτό τον χρησιμοποιούν οί κομμουνισταί για το στρώμα εκείνο 

τού προλεταριάτου, το όποιο λόγω μακράς άνεργίας ή άλλων δυσμενών συνθηκών 
δεν κατορθώνει νά έξοικονομήση διά της εργασίας, το ελάχιστο, τό άπαραίτητο 
για την συντήρησή του καί επιδίδεται σέ πράξεις αθεμίτους ή αλητεύει. 'Όσοι 
λοιπόν άνήκουν στο κουρελοπρολεταριάτο θεωρούνται δτι έχουν ξεπέσει άπό τή 
θέση τους καί έχουν χάσει κάθε συνείδηση τάξεως, καί γι’ αυτό ή βαθμιαία εξα
θλίωσή τους, άντί νά τούς κάνη επαναστατικά στοιχεία τούς μεταβάλλει σέ απλούς 
κακοποιούς καί σέ εύκολο λεία τής άντιδράσεως, οσάκις αύτη ζητεί πράκτορες 
γιά νά τούς στρέψη κατά τών συνειδητών εργατών. Τό κουρελοπρολεταριάτο καίτοι 
ζή στο περιθώριο της κοινωνίας άποτελεϊ στοιχείο συντηρήσεως καί άντιδράσεως, 
είναι δέ πάντοτε πολύτιμος σύμμαχος της ’Αστυνομίας καί τού άστικοΰ κράτους 
εξαγοραζόμενο μέ λίγες δραχμές γιά ποικίλες ύποπτες καί εγκληματικές ενέργειες. 
Στο κουρελοπρολεταρ’άτο αύτό έστηρίχθησαν δλες οί άντεπανεστάσεις κατά τούς 
νεώτερους χρόνους, άπό αύτό δέ έστρατολόγησε, δπως λένε οί κομμουνισταί, 
καί τούς δημίους τών εργατών, ό ιταλικός καί ό γερμανικός φασισμός.

Κ Ο Υ Τ Β Η Σ
Ό  δρος αυτός χρησιμοποιείται άπό τούς κομμουνιστάς γιά τούς άποφοίτους 

της ειδικής σχολής στελεχών πού λειτουργεί στη Μόσχα καί ή οποία λέγεται 
«ΚΟΥΤΒ». 'Η  λέξη παράγεται άπό τά άρχικά γράμματα τής ονομασίας τής σχο
λής αυτής στη ρωσική γλώσσα, ήτοι ρωσικά γράφεται Κ .Τ .Τ .Β . πού σημαίνει κομ
μουνιστικό πανεπιστήμιο τών ’Ανατολικών Χωρών.

Τό πανεπιστήμιο αύτό είναι εσωτερικό γιά τούς μαθητάς πού προέρχονται 
άπό τό εξωτερικό καί ιδίως άπό τούς λαούς τών Βαλκανικών Χωρών καί τούς λαούς 
τής ’Ανατολής, δπως είναι οί χώρες τής Βαλκανικής Χερσονήσου, ή Τουρκία καί 
οί ’Ασιατικές Χώρες. Οί μαθηταί τής σχολής αυτής ήσαν στελέχη τών κομμουνι
στικών κομμάτων τών Χωρών αυτών καί έστέλλοντο άπό τήν Κ .Ε . γιά άνώτερη 
κομμουνιστική μόρφωση στή Μόσχα, δηλ. στή Μέκκα τού κομμουνισμού.

Τό δνομα Κούτβης τό έχρησιμοποίησε πρώτος στήν Ελλάδα ό άλλοτε Γεν. 
Γραμματεύς τού Κ .Κ .Ε. Νικ. Ζαχαριάδης, ό όποιος μάλιστα σέ διάφορα άρθρα πού 
έδημοσίευσε στο Ριζοσπάστη ύπέγραφε μέ τό ψευδώνυμο «Κούτβης» ή άπλώς Κ.

Λ ΕΓΚ Α Λ ΙΣΜ Ο Σ
Ό  δρος αυτός σημαίνει τήν εκούσια παραίτηση ενός έπαναστατικοΰ κόμματος 

άπό τήν παράνομη δράση. Τούτο γίνεται κυρίως στίε περιόδους τής μεγάλης τρο
μοκρατίας, κατ’ αυτούς, ή καθ’ ήμάς, τών αυστηρών μέτρων άσφαλείας τού Κράτους. 
"Ετσι τό κόμμα αύτό περιορίζεται στή νόμιμο καί έπιτρεπομένη δράση εις βάρος 
βεβαίως τών έπαναστατικών άρχών.

Λ ΙΓ Κ Α  ή Λ ΙΓΑ
Ό  δρος αυτός προέρχεται άπό τή γαλλική λέξη « ligue » καί τήν άγγλική 

« leacn e» πού σημαίνει, ένωση—σύνδεσμος-συνεταιρισμός.
Μέ τό δνομα αύτό παρέμειναν γνωστές διάφορες σοσιαλιστικές οργανώσεις 

τού πρώτου ήμίσεος τού παρελθόντος αΐώνος.
Καί στήν άρχή έδόθη τό δνομα αύτό στούς συνασπισμούς, οί όποιοι συνε- 

κροτοΰντο στήν Ευρώπη κατά τό δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο έβδομο 
αιώνα μεταξύ τών διαφόρων ήγεμόνων καί τών φεδουαρχών γιά τήν επιτυχία ένός 
κοινού σκοπού. Κατόπιν πήραν τό όνομα αύτό διάφορες κομμουνιστικές καί σοσια
λιστικές οργανώσεις τού πρώτου ήμίσεος τού 19ου αΐώνος δπως ήταν ή «Λίγκα 
τών κομμουνιστών», ή ή «Λίγκα τών δικαίων» κ.λ.π.
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Λ ΙΚ Β ΙΝ Τ Α ΡΙΣ Μ Ο Σ
Ό  δρος αύτδς προέρχεται άπδ τό λατινικό ρήμα «ligvido» λίκβιντο που 

σημαίνει διαλύω. Στήν κομμουνιστική ορολογία σημαίνει τή διάλυση καί άποδιορ- 
γάνωση μιας κομματικής όργανώσεως ή του κομμουνιστικού κόμματος. 'Ο δρος 
αύτδς έχρησίμευσε στή Ρωσία, κυρίως, κατά τούς χρόνους πού έπεκράτησεν άμέ- 
σως μετά την επανάσταση του 1905 γιά νά χαρακτηρίσουν μιά τάση πού ένεφανί- 
σθη μέσα στούς κόλπους τοϋ ρωσικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος καί ιδίως 
μεταξύ τής πτέρυγος των μενσεβίκων. Κατά τούς οπαδούς τής τάσεως αυτής, 
μετά την άποτυχία τής έπαναστάσεως τού 1905 καί τόν αιματηρό θρίαμβο τού 
Τσαρικού καθεστώτος, τδ όποιο έγένετο όλονέν άγριώτερο καί καταπιεστικώτερο 
έ'πρεπε νά έγκαταλειφθή άπδ τδ σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, κάθε μυστική καί 
παράνομη δράση καί ν’ άρχίση φανερή έργασία μέσα στά έπιτρεπόμενα άπδ τδ 
Τσαρικό καθεστώς όρια. Ή  τάση αυτή κατεπολεμήθη σφοδρότατα άπδ τούς μπολ
σεβίκους μέ έπί κεφαλής τδν Ν. Λένιν, ό όποιος τήν έχαρακτήρισεν ώς τάση διαλυτι- 
κή (λικβινταρισμό) τού κόμματος καί επικίνδυνη γιά τδ μέλλον τής έπαναστάσεως.

ΤΗσαν τόσο δυσμενείς οί συνθήκες κάτω άπδ τδ Τσαρικό καθεστώς μετά τδ 
1905 ώστε κάθε προσπάθεια δράσεως μέσα στά πλαίσιά του θά έσήμαινε δχι έλιγμδ 
τακτικής, άλλ’ άπάρνηση των σκοπών τού μπολσεβικικοΰ κόμματος.

'Ο δρος «λικβινταρισμός» έχρησιμοποιήθη καί στήν Ελλάδα κατά τούς έσω- 
τερικούς άγώνες τού κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος. Κατά τδ 1927 ένεφα- 
νίσθη μέσα στούς κόλπους τού κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος μιά ομάδα 
πού επιζητούσε τήν εξυγίανση τούτου. Ή  ομάδα αυτή ύπεστήριξε δτι τδ κομμου
νιστικό κίνημα τής Ελλάδος διέρχεται διαρκή κρίση τής όποιας τά γενικά συμπτώ
ματα είναι τά έξής : α) έ'λλειψη ήγετικοΰ πυρήνος άπδ άγωνιστάς μέ μαρξιστική 
κατάρτιση καί πολιτική ικανότητα προσαρμογής τών κομμουνιστικών άρχών 
στις συγκεκριμένες συνθήκες τής χώρας πού νά έ'χουν έ'στω καί ελάχιστη ιδεολο
γική ομοιογένεια καί πού νά εμπνέουν εμπιστοσύνη στά μέλη τού κόμματος καί 
στή μάζα τών οπαδών του, β) κακή σύνθεση τού κόμματος καί γ ) δυσαναλογία 
μεταξύ τού αυθορμήτου καί τού συνειδητού κινήματος. Γιά τήν άπαλλαγή άπδ τή 
χρονία αυτή κρίση, ή όποια έπρότεινε : συστηματική εκκαθάριση τών οργανώσεων 
άπδ κάθε άνάξιο στοιχείο, προσπάθεια γιά τήν άνύψωση τού μορφωτικού καί πολι
τικού έπιπέδου τών μελών καί τήν αύστηρή έπιλογή κατά τήν είσοδο νέων μελών. 
Ή  τάση αυτή, ή όποια δεν κατώρθωσε νά συγκεντρώση τήν πλειοψηφία στδ Κ .Κ .Ε. 
κατεπολεμήθη άπδ τή διοίκηση τού κόμματος καί έχαρακτηρίσθη ώς λικβιν- 
ταρισμός. Οί οπαδοί της τότε έσχημάτισαν ούργανωμένη άντιπολίτευση, άλλά παρά 
τις προσπάθειές των δπως παραμείνουν μέσα στδ κόμμα, διεγράφησαν άπ’ αύτδ 
περί τά τέλη τού 1927, άλλά διετήρησαν τήν ομάδα τους καί μετά τή διαγραφή, 
έκδίδοντες ΐδαίτερο μηνιαίο κατ’ άρχάς καί κατόπιν έβδομαδιαΐο θεωρητικό 
όργανο υπό τδν τίτλο «Σπάρτακος» μέσα στδ όποιο έξεδηλώθησαν σαφέστερα 
καί ώς οπαδοί τού Λ. Τρότσκυ. Έ κ  τού δρου λικβινταρισμός προέρχεται καί 
ό δρος λικβινταριστής πού σημαίνει έκεϊνον πού συντελεί στή διάλυση, στδ «λικ- 
βιντάρισμα», μιας όργανώσεως ή τού κομμουνιστικού κόμματος.

ΛΟΥΜ ΠΕΝ
Ό  δρος αύτδς προέρχεται άπ’ τή γερμανική λέξη «lumpen» πού σημαίνει 

κουρέλη, ράκος, παληάνθρωπος. Στήν κομμουνιστική διάλεκτο λέγεται: «αύτδς 
είναι «λοΰμπεν». Αύτδ σημαίνει δτι ό άνθρωπος στδν όποιο δίδεται ό χαρακτηρι
σμός αύτδς στερείται ταξικής έργατικής κομμουνιστικής συνειδήσεως καί επομένως 
είναι έπικίνδυνος στήν κομμουνιστική οργάνωση.

Λ Ο ΥΜ Π ΕΝ Π ΡΟ Λ ΕΤΑ ΡΙΑ ΤΟ
Λουμπενπρολεταριάτο στή κομμουνιστική έ'κφραση σημαίνει τδ κουρελο

προλεταριάτο. Τδ λουμπενπρολεταριάτο, τδ κουρελοπρολεταριάτο, είναι τδ σύ-
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νολο των προλεταρίων, των εργατών δηλ. εκείνων οί όποιοι έχασαν τήν ταξική 
τους συνείδηση όταν βρέθηκαν χωρίς δουλειά καί μέσα στις δυσκολίες τής ζωής 
καί οί όποιοι έπιδίδονται για τήν εξοικονόμηση των άπαραιτήτων γιά την ζωή 
τους έφοδίων, σέ άθέμιτες ενέργειες. Τό λουμπενπρολεταριάτο επειδή στερείται 
ίσχυράς θελήσεως καί θεωρείται ώς στοιχείο έπικίνδυνο γιά τά έπαναστατικά καί 
συνωμοτικά κόμματα δεν γίνεται δεκτό σ’ αύτά.

ΟΠΠ Ο ΡΤΟ ΥΝ ΙΣΜ Ο Σ
'Ο όρος αυτός προέρχεται άπό τήν γαλλική λέξη «opportunisme» πού σημαί

νει καιροσκοπισμός.
Όππορτουνισμός είναι ή τακτική εκείνη των πολιτικών κομμάτων κυρίως, 

κατά τήν όποια στήν πράξη γίνεται υπέρ τό δέον προσαρμογή τών θεωρητικών 
αρχών προς τις περιστάσεις καί εις βάρος πάντοτε τών άρχών τών κομμάτων. 'Ο 
όρος έχει βέβαια κακή σημασία καί δεν άφορα τήν άναγκαία καί άπαραίτητη, πολ
λές φορές, προσαρμογή στήν άντικειμενική πραγματικότητα πού συντελεί στήν 
έκμετάλλευση τών άρχών τών κομμάτων, αλλά στήν υποδούλωση τούτων κάτω 
άπό τήν αρχήν αύτήν, ή όποια ύποδούλωση ίσοδυναμεϊ μέ τή λήθη τών γενικών 
άρχών. ’Άλλωστε βασικό χαρακτηριστικό τών καιροσκοπικών όππορτουνιστικών 
κομμάτων είναι ή ουσιαστική έλλειψη γενικών άρχών.

Π ΛΑ ΤΦΟ ΡΜ Α
Ό  όρος αυτός προέρχεται άπό τήν άγγλική λέξη «platform» πού σημαίνει 

εξέδρα, αποβάθρα τών σιδηροδρομικών σταθμών πάνω στήν όποια περνούν οί σιδη
ροδρομικές γραμμές τών άμαξοστοιχιών. Μεταφορικώς, ώς πολιτικός όρος σημαί
νει τό πρόγραμμα ενός πολιτικού κόμματος ή πολιτικού άνδρός στο όποιο χαράσ- 
σονται οί βασικές πολιτικές γραμμές καί κατευθύνσεις του ή άκόμη καί μιά άπλή 
έκθεση γιά τήν εξωτερική, εσωτερική καί κομματική κατάσταση.

Π ΡΟ ΒΟ Κ Α ΤΟ ΡΑ Σ
'Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται πάρα πολύ άπό τούς κομμουνιστάς, άποτελεΐ 

δέ πολύ βαρειά κατηγορία γιά όποιοδήποτε μέλος τούτου, νά χαρακτηρισθή ώς 
προβοκάτορας. Στήν κυριολεξία σημαίνει «πράκτορας» πού μπαίνει σέ μιά κομ
μουνιστική οργάνωση κατόπιν εντολής μιας έχθρικής προς τό κομμουνιστικό 
κόμμα όργανώσεως ή υπηρεσίας. Ό  πράκτορας αύτός υποκρίνεται τον πιστό καί 
άφοσιωμένο οπαδό τού κόμματος καί κατόπιν φροντίζει νά προκαλή διάφορες παρά
νομες ένέργειες καί έπαναστατική δράση κατά τρόπο τέτοιο ώστε νά εκθέτουν τις 
κομμουνιστικές οργανώσεις καί νά προκαλοΰν τή δίωξη τού κομμουνιστικού κόμ
ματος άπό τίς άρχές.

Ή  χρησιμοποίηση προβοκατόρων έγινε γιά πρώτη φορά στήν τσαρική Ρωσία 
Καί μέχρι μέν τού 1900 ήταν σποραδική, μέ τήν άνάπτυξη όμως τού έπαναστατι- 
κού άγώνος, οί τσαρικές άρχές άπεφάσισαν μεταξύ άλλων μέτρων πού έλαβαν 
νά έφαρμώσουν καί τή συστηματικώτερη υποβοήθηση τής διεισδύσεως προβοκα
τόρων μέσα στίς επαναστατικές οργανώσεις. Τό 1904 μέ μιά έμπιστευτική διαταγή 
προς όλες τίς ’Αστυνομικές Διευθύνσεις, άπό μέρους τής τσαρικής άρχής διετάσ- 
σετο ή εύρυτάτη εφαρμογή τού μέτρου αυτού. 'Η  διαταγή αυτή ήταν έξαιρετικώς 
αύστηρά καί μυστική, άπεκαλύφθη δέ μόνον, μετά τήν μπολσεβικική έπανάσταση 
τού 1917. Οί κυριώτερες προκλητικές πράξεις τών προβοκατόρων γιά τήν άποκά- 
λυψη ή ενοχοποίηση τών έπαναστατών, ήσαν ή οργάνωση μυστικών τυπογραφείων, 
άπεργιών, μυστικών χημικών εργαστηρίων έκρηκτικών ύλών, ή έκτέλεση τρο
μοκρατικών πράξεων, ή διανομή προκηρύξεων (οί όποιες έξετυποΰντο άπό τυπο
γραφικές έγκαταστάσεις τής Δ/νσεως τής ’Αστυνομίας κ .λ .π .). Οί προβοκά
τορες προσποιούμενοι τον ομοϊδεάτη κατώρθωναν συχνά νά κερδίζουν τήν έμπι- 
στοσύνη τών επαναστατικών οργανώσεων, νά εξακριβώνουν τά μέλη καί νά τά 
καταδίδουν ή νά τά παρασύρουν σέ δράση καί νά τά εκθέτουν έτσι στήν κατα
δίωξη τής ’Αστυνομίας. (Συνεχίζεται)
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9. "Ησυχοι καί άοπλοι συναθροίσεις.
"Αλλη διάκρισις των συναθροίσεων είναι εις ήσύχους καί άοπλους. Αύτό άφο- 

ρα δλας τάς συναθροίσεις τάς τε ίδιωτικάς καί τάς δημοσίας.
Ή  έννοια του δρου «άοπλος» είναι προφανής, μη ούσης νοητής ένοπλου συγ- 

κεντρώσεως ώς «συναθροίσεως» συμφώνως προς τό Σύνταγμα. " Ο π λ α  δ έ ε ν 
τ α ύ θ α  ν ο ο ύ ν τ α ι  ο χ ι  μ ό ν ο ν  τ α  σ υ ν ή θ η  ά λ λ ά  κ α ί  π ά ν τ α  
τ ά  κ α τ ά  κ ο ι ν ή ν  π ε ί ρ α ν  μ έ σ α  τ α  δ υ ν ά μ ε ν α  κ α τ ά  τ η ν  
θ έ λ η σ ι ν  τ ο υ  φ έ ρ ο ν τ ο ς  α υ τ ά  νά π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν  έν έ π ι -  
θ έ σ ε ι  ή ά μ ύ ν η  τ ρ α ύ μ α τ α  (Σύντ. Σβώλου—Βλάχου σελ. 214).

Ό  δρος «ήσύχως» δεν σημαίνει ήρεμον καί μή θορυβώδη συνάθροισιν. Ή  
συνάθροισις είναι «ήσυχος», δταν δεν δύναται νά προκαλέση καθ’ έαυτήν καί ώς έκ 
του σκοπού τήν διατάραξιν τής τάξεως. Είναι έπομένως εύνόητον οτι συνάθροισις 
πρδς διάπραξιν παραβάσεων του ποινικού νόμου δεν είναι «ήσυχος», διότι τό κρά
τος δεν έξασφαλίζει τήν άσκησιν των έλευθεριών προς άξιοποίνους πράξεις. Κραυ- 
γαί, χειροκροτήματα, μουσική, άντεγκλήσεις, θόρυβοι δέν μεταβάλλουν τήν συνά- 
θροισιν εις μή ήσυχον.

Ή  σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς  π α ύ ε ι  νά ε ί ν α ι  ή σ υ χ ο ς ,  ά φ ’ ή ς π ρ ο σ -  
λ ά β ε ι  σ κ ο π ο ύ ς  π α ρ α ν ό μ ο υ ς  ή έ π α ν α σ τ α τ ι κ ο ύ ς ,  ή ή 
δ ι ε ξ α γ ω γ ή  τ η ς  ά π ε ι λ ή σ ε ι  τ ή ν  δ η μ ο σ ί α ν  τ ά ξ ι ν ,  ή σ η 
μ ε ι ω θ ο ύ ν  έ ν τ ό ς  α υ τ ή ς  π ρ ά ξ ε ι ς  β ί α ς ,  οχι δμως αν άπλώς δη- 
μιουργηθή «έξαψις δυναμένη νά έμβάλη εις κίνδυνον τήν ζωήν ή τήν υγείαν πάντων 
ή τινών των μετεχόν των» (Σύντ. Σβώλου-Βλάχου σελ. 214). Ούτε μεταβάλλεται εις μή 
ήσυχον ή συνάθροισις ενεκαδιαταράξεως αυτής ύπό τρίτων μή μετεχόντων προσώπου, 
έκτος αν μετά τοϋτο άκολουθήση γενικωτέρα σύρραξις. Κατά τό άρθρον 4 παρ. 4 
Α.Ν. 509/47 «οστις κακοβούλως διαταράσσει πολιτικήν συγκέντρωσιν έπιτρε- 
πομένου σκοπού τιμωρείται διά τής ποινής τής φυλακίσεως». Νοείται ότι οί συγκεν- 
τρούμενοι δέον νά τηρούν τούς νόμους τού κράτους, ώς τοιοΰτοι δέ νοούνται οχι μόνον 
οί είδικώς άναφερόμενοι είς τήν έλευθερίαν τού συνέρχεσθαι άλλά δύνανται νά είναι 
καί άλλοι άναλόγως των είδικωτέρων θεμάτων.

Ώ ς  τοιοΰτοι είναι δυνατόν νά νοούνται οί άστυνομικής φύσεως νόμοι. Ή  έφαρ- 
μογή αύτών δέν κωλύεται έν προκειμένω άρκεϊ νά μή τείνη άποκλειστικώς είς μή 
έπιτρεπόμενον περιορισμόν τής άσκήσεως τού δικαιώματος. Βάσει αύτών ή ’Αστυ
νομία: 1) Δύναται ν’ άπαγορεύση συγκεκριμένην συνάθροισιν είς κτίριον έτοιμόρρο- 
πον ή διά λόγους προφυλάξεως άπό πυρκαϊάς ή διά λόγους δημοσίας υγείας. 2) 
Δύναται νά ρυθμίση τον χρόνον ώστε νά μή έκτείνεται ούτος πέραν ώρισμένης γενι
κώς ίσχυούσης ώρας. 3 ) Δύναται νά ρυθμίση τήν κίνησιν παρελάσεως κ.λ.π. καθορί- 
ζουσα τήν πορείαν αύτών, είς τρόπον ώστε νά μή παρεμποδίζηται ή είς τάς οδούς 
κυκλοφορία (Σύντ. Σβώλου—Βλάχου σελ. 217 ύποσ. 95).
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'Ο παλαιός Κανονισμός Χωρ/κής άπηγόρευε τήν συγκρότησιν συλλαλητη
ρίων καί διαδηλώσεων έν καιρω νυκτός ή δέ ειδική αυτή διάταξις έκρίθη ισχυρά. 
(Σύντ. Σβώλου—Βλάχου σελ. 217 ύποσ. 95).

10 . Πρόληψις καί καταστολή συναθροίσεων.
’Ελλείψει ειδικού νόμου δύναται να λεχθή δτι παρ’ ήμΐν μόνον έφ’ όσον δεν 

δύναται νά διατηρηθή ή δημοσία τάξις παρά διά τής προληπτικής ή κατασταλτικής 
έπεμβάσεως, πρέπει νά έπιτρέπηται ό περιορισμός ή ή στέρησις τής ελευθερίας των 
συναθροίσεων (Σύντ. Σβώλου—Βλάχου σελ. 219).

α) ’Ι δ ι ω τ ι κ ή  σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς :  Αδτη δεν ύπόκειται ούτε δύναται νά 
ύποβληθή είς προληπτικήν διατύπωσιν (λ.χ. αναγγελίαν είς τάς άρχάς, άστυνομι- 
κήν'αδειαν ή έγκρισιν). "Οταν γίνεται καί είς κατοικίαν προστατεύεται ύπό τοΰ 
άσύλου τής κατοικίας. 'Υπόκειται είς τον γενικόν συνταγματικόν περιορισμόν νά 
είναι «ήσυχος καί άοπλος» (Σ.Ε. 696/55, Γν. Ν. Συμ. 441/50, Σύντ. Σβώλου — 
Βλάχου Τ. Β ' σελ. 220).

Περί των έν κλειστώ χώρω συναθροίσεων ιδιωτικού χαρακτήρος, ήτοι επί 
των γενομένων έν τόπω είς ον προσέρχονται κατ’ αύτάς ώρισμένα πρόσωπα κληθέντα 
άτομικώς, λόγω ώρισμένης ίδιότητος, δέν είναι συνταγματικής δεκτή έπέμβασις 
τής ’Αστυνομίας περιορίζουσα τό δικαίωμα ή άνάμιξιν έν γένει αύτής δυσχεραίνου- 
σαν τήν άσκησιν αυτού, έφ’ δσον ή συνάθροισις γίνεται ήσύχως καί άόπλως, μή 
δυναμένη νά ύποβληθή είς προληπτικήν τινά ένέργειαν.

β) Δ η μ ο σ ί α  σ υ ν  ά θ ρ ο ι σ ι ς : Κατ’ αύτήν δύναται νά παρίσταται ή 
’Αστυνομία, ένω είς τάς ίδιωτικάς δχι. Τό δικαίωμα παραστάσεως έχει ή ’Αστυνο
μία είτε είναι αί συναθροίσεις έν κλειστώ χώρω είτε έν ύπαίθρω, τό δικαίωμα δέ 
τούτο προβλέπεται ύπό τοΰ Συντάγματος.

Ή  παρουσία τής άστυνομικής δυνάμεως έχει τήν έννοιαν τής έπεμβάσεως 
προς καταστολήν συμβησομένης τυχόν διαταραχής ή βεβαίωσιν συμβησομένης τυχόν 
άξιοποίνου πράξεως.

Διά τάς δημοσίαε έν κλειστώ χώρω συναθροίσεις προληπτικόν μέτρον δέν 
δύναται νά έπιβληθή καί δέν δύναται τό δικαίωμα τούτο νά ύπαχθή είς προηγουμένην 
τής Κυβερνήσεως άδειαν. Ή  προηγουμένη δμως άναγ^ελία είς τήν ’Αρχήν, έκρίθη 
νόμιμος (Σ.Ε. 696/55, Ν.Σ. 441/50). Τήν ύποχρέωσιν τής άναγγελίας είς τήν αρ
χήν καθιεροΐ ή ύπ’ άριθ. 76/1954 ’Αστυνομική Διάταξις ’Αθηνών, ώς έπίσης τοιαύ- 
την ύποχρέωσιν καθιέρωνε καί ό παλαιός Κανον. Χο>ρ /κής, ένω ό νέος τοιοΰτος 
(Δ/γμα 28/4/58) δέν άναγράφει τι σχετικόν, πλήν τής ύποχρεώσεως τήν οποίαν 
άναθέτει είς τά όργανά της (άρθρον 296 παρ. 3) «νά μεριμνώσι διά τήν ταχεΐαν εί- 
δοποίησιν τοΰ προϊσταμένου των» κ.λ.π.

γ ) ’ Ε  ν ύ π α ί θ ρ ω  σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς :  Αί συναθροίσεις έν ύπαίθρω 
έπιτρέπεται νά τεθούν ύπό άστυνομικόν καθεστώς. Έ κ  τής διατυπώσεως τού άρ
θρου 10 τοΰ Συντάγματος, δύναται νά ύποστηριχθή δτι καί άνευ νόμου ρυθμίζοντος 
τήν τοιαύτην άρμοδιότητα τής Διοικήσεως, αΰτη βάσει τής Συνταγματικής έξουσιο- 
δοτήσεως, άποτελούσης αμέσως ίσχΰον δίκαιον, δύναται νά άπαγορεύη συναθροί
σεις έν ύπαίθρω δι’ ούς λόγους άναφέοει τό Σύνταγμα (Σύντ. Σβώλου-—Βλάχου Τ .Β ' 
σ. 224).

’Αρχή ή οποία δύναται νά άποφανθή περί άπαγορεύσεως είναι ή διοικητική 
(Νομάρχης—Άστυν. Δ/ντής). Ή  άρμοδιότης αΰτη συνδέεται μέ τήν έκτίμησιν 
ζητημάτων δημοσίας άσφαλείας καί μέ τήν τήρησιν τής τάξεως καί ή διοίκησις 
είναι μάλλον ένήμερος οίασδήποτε άλλης αρχής των τυχόν κινδύνων τής δημοσίας 
τάξεως, ένεκα των οποίων δύναται ν’ άπαγορευθή συνάθροισις.

« Ή  ύποχρέωσις τής άναγγελίας προς τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν πάσης έν
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ύπαίθρω προς οίονδήποτε σκοπόν συναθροίσεως ή άπορρέουσα έκ της ύπό τοΰ άρ
θρου 10 τοϋ Συν/τος καθιερουμένης προληπτικής άπαγ ορεύσεοις, άν έπίκειται έκ 
ταύτης κίνδυνος εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν, δεν ενέχει τήν έννοιαν τής χορηγήσεως 
προς τοϋτο διοικητικής άδειας, ώστε δεν δύναται νά γεννηθή ζήτημα Νομάρχου ή 
’Αστυνομικού Δ/ντοΰ, διά τήν χορήγησιν αυτής».

«Το Σύνταγμα έπιτρέπον τήν έκ των προτέρων άπαγόρευσιν ένεκεν έπικει- 
μένου κινδύνου τής δημοσίας άσφαλείας, προφανώς άναφέρεται διά τήν έφαρμογήν 
τοϋ προληπτικού τούτου μέτρου εις τήν κρίσιν τής ’Αστυνομίας, εις τά καθήκοντα 
τής οποίας άνάγεται κατά νόμον ή προστασία τής δημοσίας ειρήνης, ήσυχίας καί 
τάξεως, λαμβανομένων παρά ταύτης πάντων των προς τοϋτο μέτοων» (Νομ. Συμβ.
'Υπ. Έ σ . 81/26-1-1960).

Το Σύνταγμα έπιτρέπει τήν άπαγόρευσιν των έν ύπαίθρω συναθροίσεων μόνον 
«έάν ώς έκ τούτων έπίκειται κίνδυνος εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν», επομένως κατ’ 
άρχήν, όχι δι’ οίονδήποτε άλλον λόγον.

Αί έννοιαι «δημοσία άσφάλεια καί κίνδυνος τής δημοσίας άσφαλείας» κατ’ 
έκτίμησιν των οποίων έπιτρέπεται ή άπαγόρευσις τής συναθροίσεων είναι πολύ 
γενικαί, τό δέ έκάστοτε περιεχόμενον αύτών δέν είναι ευχερές νά καθορισθή άντι- 
κειμενικώς, έκ των δεδομένων δηλ. τής κοινής πείρας, άλλ’ άναγκαίως προσδιορί
ζεται εις έκάστην δεδομένην περίπτωσιν.

11 . Παράνομοι συγκεντρώσεις.
Δέν είναι σπάνιαι αί περιπτώσεις καθ’ άς ή ένοπλος κρατική δύναμις, ύφ’ 

οίανδήποτε μορφήν καί αν έμφανίζεται (Στρατός, ’Αστυνομία, Χωροφυλακή), 
προς έξασφάλισιν τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας καί προς τήρησιν τής έννό- 
μου τάξεως έν τή κοινωνία έρχεται άντιμέτωπος όμάδος άτόμων, μικρας ή μεγάλης 
καί εύρίσκεται εις τήν άνάγκην νά κάμη χρήσιν βιαίων μέσων.

Εις τάς περιπτώσεις αύτάς το «Κράτος τοΰ Νόμου» ή προστασία τοΰ συνόλου 
πρέπει νά έξασφαλισθοΰν οπωσδήποτε.

'Ο ’Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος, άγορεύων έν τή 
Βουλή τήν 2 2 -5 -1 9 5 6  έξ άφορμής των γεγονότων τής 9 -5 -5 6  ήμέρας, καθ’ ήν 
διεδραματίσθησαν αιματηρά γεγονότα εις τάς ’Αθήνας, κατά τό γενόμενον συλλαλη- 
τήριον προς άποτροπήν έκτελέσεως Κυπρίων άγωνιστών, έλεγε έπί τοΰ θέματος τού
του τά εξής :

«Κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγματι λυπηρόν, ότι τά Σώματα ’Ασφαλείας 
.είναι ύποχρεωμένα έν όνόματι ώρισμένων έθνικών συμφερόντων καί τής άξιοπρε- 
πείας καί τοΰ κύρους τοΰ Κράτους, είναι ήναγκασμένα νά έρχωνται εις άντίθεσιν 
προς τάς έκδηλώσεις των λαϊκών μαζών, αί όποϊαι εύρίσκονται εις έξαψιν καί ενδε
χομένως παρασύρονται ύπό άναρχικών στοιχείων. Είναι πράγματι λυπηρόν διότι 
σημειοΰνται αύταί αί συγκρούσεις, άλλ’ είναι καί άναπότρεπτοι. ’Εν πάση περιπτω- 
σει δέν είναι δυνατόν ν’ άποδοθή οίαδήποτε ευθύνη εις τήν ’Αστυνομίαν, έάν έσημειω- 
θησαν ώρισμέναι παραλείψεις. Αύτό άφορα τήν Κυβέρνησιν, ή οποία έάν δέν είχον 
γίνει προς αυτήν αί όρθαί εισηγήσεις έπρεπε νά έπιβάλη κυρώσεις εις τούς παραλεί- 
ψαντας νά προβοΰν είς τάς δρθάς εισηγήσεις.

«Αί άστυνομικαί δυνάμεις εύρέθησαν ένώπιον μεγάλων μαζών, αί όποϊαι έςε- 
κίνησαν μέ τον ένθουσιασμόν έκεΐνον, όστις μοιραίως δημιουργεί σύγκρουσιν. 'Υ 
πήρξε πρωτοπορεία, ή όποια ήρχισε νά μαίνεται διά νά προετοιμάση ψυχικώς τό 
πλήθος διά τήν βιαίαν σύγκρουσιν. Μήπως εις τήν οδόν Σταδίου εύρίσκετο ό στρα- 
τάρχης Χάρτιγκ διά νά μαίνωνται έναντίον του; Τοιούτου είδους έκδηλώσεις δέν 
είναι δυνατόν ν’ άποδοθοΰν είς πραγματικόν πατριωτισμόν, διότι ό πραγματικός 
πατριωτισμός σημαίνει έξαρσιν, άλλά καί μεγαλοφροσύνην. Δέν έπιτρέπεται οί 
πραγματικοί πατριώται νά ύποκινοΰν τούς πολλούς, οί όποιοι βεβαίως παρασύρον-
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ται εις επιθέσεις έναντίον των παιδιών τοϋ λαοϋ, τά όποια ώς άστυφύλακες είναι 
υποχρεωμένοι να προστατεύουν τό κϋρος τοϋ Κράτους και τά συμφέροντα τοϋ 
’Έθνους.

«'Η  ’Αστυνομία εύρέθη ένώπιον αυτής της μεγάλης καί φοβέρας έπιθέσεως καί 
άδιάφορον έάν έλήφθησαν η όχι δλα τά σοβαρά μέτρα τά όποια έπρεπε νά προηγη- 
θοϋν, έάν δεν ήθελε νά καταλυθή τό Κράτος, ήτο ήναγκασμένη νά άμυνθή. Θ ά 
κ α τ ε λ ύ ε τ ο  τ ό  Κ ρ ά τ ο ς  έ ά ν  δ ε ν  ή μ ύ ν ε τ ο .  ’Α λ λ ά  δ ε ν  
ή τ ο  δ υ ν α τ ό ν  νά π ρ ά ξ η  ά λ λ ω ς .

«Οι ’Αξιωματικοί καί οί άνδρες, οί όποιοι κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήσαν 
τεταγμένοι νά διαφυλάξουν τό κϋρος τοϋ Κράτους καί τό συμφέρον τοϋ Έθνους, 
δεν ήτο δυνατόν νά πράξουν άλλως.

« ’Εκείνο τό όποιον είναι γεγονός, είναι ότι ή ’Αστυνομία εύρέθη προ δυσκο- 
λωτάτων περιπτώσεων. Διατί εύρέθη ένώπιον τόσων δυσχερών περιστάσεων; Κυ
ρίως ύπεύθυνοι είναι έκεΐνοι οί όποιοι ύπεκίνησαν τό πλήθος τών άγνών πατριωτών 
καί τό προεκάλεσαν νά έπιτεθή κατά τής ’Αστυνομίας, νά παρεμποδίση αυτήν νά 
πράξη τό έθνικόν της καθήκον. Διότι καί ή ’Αστυνομία κατά τάς στιγμάς έκείνας 
ήτο τεταγμένη νά πράξη έξ ίσου σοβαρόν καθήκον, όσον σοβαρόν ήτο καί τό έθνικόν 
καθήκον τών διαδηλωτών, τών διαδηλωσάντων κατά τήν ήμέραν έκείνην τήν έθνι- 
κήν ύπερήφανον ευχήν, όπως άποτραπή ή έκτέλεσις τών δύο Κυπρίων άγωνιστών».

'Η έφημερίς « Έ θ ν  ικ ό ς  Κ ή ρ υ ξ »  τής 2 3 -5 -1 9 5 6 ,εις άρθρον μέ τήν ύπο- 
γραφήν «άντικειμενικός παρατηρητής» καί ύπό τον τίτλον «Τ ά γ ε γ ο ν ό τ α  τ ή ς  
9 η ς  Μ α ϊ ο υ  κ α ί  ή ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  Π ό λ ε ω ν » ,  έγραφε μεταξύ άλλων 
τά έξής :

«Ούδείς άντικειμενικός κριτής δύναται ν’ άμφισβητήση, οτι κατά τήν διάρ
κειαν τών συναθροίσεων καί τών διαδηλώσεων δεν έγιναν ύπερβασίαι καί ούδείς 
δύναται ν’ άμφισβητήση οτι έν τώ μέσω τών ένθουσιώντων νέων δέν παρεισέφρυσαν 
άτομα έπιδιώκοντα νά έπιτελέσωσιν άλλους σκοπούς.

«Οΰτω ή ’Αστυνομία εύρέθη μεταξύ σφύρας καί άκμονος, διότι άπό τής κρα
τικής πλευράς ή ’Αστυνομία προσεκλήθη νά τηρήση τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφά- 
λειαν έκ κάθε έκτροπής τών συγκεντρωθέντων καί διαδηλωτών προλαμβάνουσα 
καί καταστέλλουσα ταύτην έν τη γενέσει της, άπό δέ τής άλλης πλευράς έπρεπε νά 
κρατήση στάσιν εύγενή καί άψογον προς τούς συγκεντρωθέντας καί διαδηλωτάς 
διαμαρτυρομένους καί άνησυχοΰντας διά τό έπίμαχον έθνικόν πρόβλημα.

«Φαντάζεται κανείς πόσον λεπτή άλλά καί πόσον έπικίνδυνος είναι ή θέσις 
τής άστυνομικής δυνάμεως καί ιδίως τοϋ έκαστοτε ήγήτορος εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην. Ή  ’Αστυνομία δηλαδή εις παρόμοιας περιπτώσεις πρέπει νά έχη ύπ’ 6ψει 
της τό γνωστόν λόγιον «μπρος βαθύ καί πίσω ρέμμα» διά νά ενεργήση. Τυχόν έκπόρ- 
θησις καί λεηλασία καταστημάτων ή άλλων, ούδόλως διαφέρει τής οχλοκρατίας. Δ ι ά 
σ υ ν ε χ ο ύ ς  λ ή ψ  ε ω ς  α ύ σ τ η ρ ώ ν  μ έ τ ρ ω ν  π ρ ο λ η π τ ι κ ώ ν  
κ α ί  δ ι ά  τ ο ϋ  μ ε γ ά λ ο υ  κ α μ ά τ ο υ  τ ώ ν  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  έ ξ  α
σ φ α λ ί ζ ε ι  τ ή ν  δ η μ ο σ ί α ν  τ ά ξ ι ν  κ α ί  ά σ φ ά λ ε ι α ν .

«'Η συγκέντρωσις έξελίχθη εις μάχην προς έπιβολήν τοϋ κρυφίου σκοποΰ 
τών διαδηλωτών δηλ. τήν δήωσιν καί λεηλασίαν καί τήν έκ προθέσεως θέσιν έκτος 
μάχης τής άστυνομικής δυνάμεως, προς έπιβολήν τών παρανόμων καί έκνόμων θελή
σεων τών κατά σύστημα ταραχοποιών καί άλλων άναρχικών στοιχείων.

«'Η τάξις έκινδύνευσε καί οί όχλοκράται έπεδίωξαν μέ κάθε μέσον καί όπλον 
νά καθυποτάξουν καί νά διαλύσουν τάς άστυνομικάς δυνάμεις διά νά έπιτύχουν τοϋ 
σκοποΰ των, άλλ’ ή τάξις καί ή άσφάλεια έτηρήθη—δυστυχώς αίματηρώς—καί τό 
Κράτος ένίκησε».

(Συνεχίζεται)
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ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΩΣ  
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΙΑ ΜΟΝΟΞΕΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

'Υπό των ’Ιατροδικαστών ’Αθηνών
------------------ κ. κ. Δ Η Μ . Κ Α Ψ Α ΣΚ Η  & Ε Μ Μ . Η Λ ΙΑ Κ Η  ------------------

ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ
1. Αί δηλητηριάσεις διά μονοξειδίου τον άνθρακος (CO).
2. Ή  ήμετέρα περίπτωσις.
3. Ή  αύτοψία τον χώρον.
4. Έξέτασις πτώματος.
5. Σνμπέρασμα.

** *
1 . ΑΙ δηλητηριάσεις διά μονοξειδίου τοΰ άνθρακος (CO).
Αί δηλητηριάσεις παρ’ ήμΐν διά τοΰ μονοξειδίου τοΰ άνθρακος είναι λίαν 

συχναι καί οφείλονται εις διάφορα αίτια. Δύνανται, δηλον δτι, νά όφείλωνται είς 
τυχαία αίτια, εις αυτοκτονίαν καί σπανίως είς εγκληματικήν ενέργειαν. Αί χρόνιαι 
δηλητηριάσεις, άντιθέτως, είναι έπαγγελματικής φύσεως.

Ώ ς  γνωστόν, τό CO παράγεται κατά την άτελή καΰσιν τοΰ άνθρακος (C +  Ο 
=  GO) ή δέ παραγομένη ποσότης είναι άνάλογος τοΰ προσφερομένου προς καΰσιν 
οξυγόνου, ένφ κατά την τελείαν καΰσιν παράγεται ώς τελικόν προϊόν τό C 0 2 
(G +  0 2 =  C 0 2). Παράγεται ωσαύτως CO είς άς περιπτώσεις C 0 2 διέρχεται 
διά στρώματος άνθρακος, δτε ανάγεται προς μονοξείδιον τοΰ άνθρακος (C 0 2 +
C =  2GO).

'Η  δηλητηριώδης έπενέργεια τοΰ CO, οφείλεται είς τό δτι εχει τήν ικα
νότητα νά έκδιώκη εύχερώς τό όξυγόνον τής όξυαιμοσφαιρίνης καί νά δεσμεύη 
αυτήν, σχηματίζον πλέον σταθεράν ενωσιν τής όξυαιμοσφαιρίνης, τήν άνθρα- 
κυλαιμοφαιρίνην, ήτις προκαλεϊ ταχυτάτην άνοξίαν των κυττάρων των ιστών, 
χωρίς νά άσκή οΰδεμίαν τοξικότητα τόσον έπ’ αυτών, δσον καί έπ’ αυτής ταύτης 
τής αιμοσφαιρίνης. Παρά ταΰτα έρευνηταί τινες υποστηρίζουν, δτι τό CO πλήν τής 
άνωτέρω δράσεώς του προκαλεϊ καί καταστροφήν τοΰ άναπνευστικοΰ ένζύμου τών 
κυττάρων (ερυθρόν ενζυμον τοΰ W arburg) καί τοΰτο διά νά ερμηνεύσουν τάς προ- 
καλουμένας άλλοιώσεις έπί τών διαφόρων οργάνων, αν καί τό τοιοΰτον δέν εχει 
είσέτι πλήρως άποδειχθή.

Αί όξεΐαι δηλητηριάσεις, ώς άναφέραμεν, οφείλονται είς διάφορα αίτια, καί 
άναλόγως τής εστίας παραγωγής τοΰ CO, μία δέ έξ αύτών είναι καί ή παρουσιαζο- 
μένη κατά τήν εισπνοήν CO, παραγομένου κατά τήν λειτουργίαν μηχανών έσωτε- 
ρικής καύσεως διά βενζίνης ή πετρελαίου, δπου καί κατά τήν λειτουργίαν τών διά 
βενζίνης κινουμένων κινητήρων παράγεται είς ποσότητα, 3 ,7 %  κατά λίτρον καυ
σαερίων. Παρ’ ήμϊν αί δηλητηριάσεις αύται έπισυμβαίνουν είς άτομα έργαζόμενα 
είς συνεργεία έπισκευής αυτοκινήτων ή είς μικρά οικιακά ιδιωτικά garages (γκα- 
ράζ) διότι τό έν άφθονία παραγόμενον CO μή άποχετευόμενον καλώς διαχέεται έντός 
τοΰ χώρου, αν ληφθή δέ ύπ’ οψιν καί ή στενότης καί ό κακός άερισμός αύτοΰ μέ 
συνέπειαν τήν μικράν παρουσίαν οξυγόνου είς τον άτμοσφαιρικον άέρα, έ'χει ώς 
αποτέλεσμα τήν εισπνοήν τοΰ CO καί δηλητηρίασιν τών έν τώ χώρω έργαζομένων. 
Αύται χαρακτηρίζονται ώς τυχαΐαι δηλητηριάσεις.

'Π  πρώτη παρ’ ήμΐν παρουσιαζομένη δηλητηρίασις διά CO, παραγομένου 
κατά τήν λειτουργίαν τών διά βενζίνης κινουμένων κινητήρων έσωτερικής καύσεως, 
μέ σκοπόν τήν αύτοκτονίαν καί ειδικήν προπαρασκευαστικήν έργασίαν τοΰ αύτό- 
χειρος, είναι καί ή περιγραφομένη περίπτωσις, χάριν τής οποίας προβαίνομεν είς 
την παροΰσαν δημοσίευσιν.
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Βεβαίως περιπτώσεις ίδιοτύπου έπιτελέσεως αυτοκτονιών δι’ άλλων μέσων 
καθημερινώς σχεδόν παρατηρούνται, διότι ή νοσηρά φαντασία τών αΰτοχείρων 
επινοεί καί εφευρίσκει πολλάκις περιέργους καί πολυκπλόκους τρόπους έπιτεύ- 
ξεως του σκοπού αυτών. 'Η  περίεργος μάλιστα, καί πολύπλοκος, άλλα καί μέχρι 
σχολαστικότητος, ένίοτε, ενέργεια, τών αύτοχείρων προς έπίτευξιν του σκοπού 
των, ύποβοηθεϊ τα μέγιστα τον ιατροδικαστήν εις τό έργον του καί συντελεί σημαν- 
τικώς εις τήν έξακρίβωσιν του αν περί αυτοκτονίας ή έγκλήματος πρόκειται.

Περιπτώσεις δηλαδή αυτοκτονιών, αίτινες έκ πρώτης όψεως έφαίνοντο όφει- 
λόμεναι εις τήν έκτέλεσιν ειδεχθούς έγκλήματος, άπεδείχθησαν, διά της έπισταμέ- 
νης έξετάσεως οχι μόνον του πτώματος, αλλά ιδία τής λεπτομερούς έπιτοπίου 
αυτοψίας τού χώρου άθικτου όπου άνευρέθη τούτο, ότι ήσαν κλασσικαί αότοκτονίαι.

Τοιαΰται περιπτώσεις ίδιοτύπου έπιτελέσεως αυτοκτονιών έχουσι δημοσιευθή 
κατά καιρούς εις τον ειδικόν ιατρικόν τύπον. ( Χ)

’Ήδη έπ’ ευκαιρία της πρώτης έν Έλλάδι περιπτώσεως ίδιοτύπου μορφής 
τρόπου έπιτελέσεως αύτοκτονίας διά GO, έθεωρήσαμεν σκόπιμον τήν δημοσίευσιν 
αυτής, τό ιστορικόν τής οποίας έχει ώς άκολούθως :

2 . Ή  ήμετέρα περίπτωσις.
Τήν 9ην ’Ιανουάριου 1960, κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 58/4/1α εγγράφου εντο

λής τού ’Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, προέβημεν εις τήν έξέτασιν τού 
πτώματος τού D. Ε ., έτών 32, σμηνίου, έξ Η.Π.Α., προς διαπίστωσιν τού αιτίου 
τού θανάτου καί εάν πρόκειται περί αύτοκτονίας ή έγκλήματος.

Κατά τάς δοθείσας ήμΐν έκ τού έγγράφου πληροφορίας, ό άνωτέρω άνευρέθη 
νεκρός έντός αύτοκινήτου (Ξ. Α. 1437) εις θέσιν Γερμανικά πολυβολεία τής Βαρ- 
κίζης καί περί ώραν 10.00, ύπό γυναικός τίνος.

Προς άκριβεστέραν έπίλυσιν τών τεθέντων ήμΐν ζητημάτων, προέβημεν κατ’ 
άρχήν εις τήν έπιτόπιον έξέτασιν τού χώρου, έντός τού οποίου άνευρέθη τό πτώμα, 
δστις έφρουρεΐτο ύπό τής ’Αστυνομίας καί ούδέν είχε θίγει, γνωστής οΰσης τής 
άνυπολογίστου άξίας τής αυτοψίας έπί άναλόγων περιπτώσεων, συνδυαζομένης 
προς τά έκ τής έξετάσεως τού πτώματος εύρήματα, ήτις συμβάλλει εις τήν ορθήν 
άντίληψιν καί τον σχηματισμόν άκριβοΰς γνώμης, ώς προς τά προηγηθέντα τού 
θανάτου περιστατικά.

3 . Αυτοψία τοϋ χώρου.
’Εκ τής διενεργηθείσης αυτοψίας τού χώρου, ένθα άνευρέθη τό πτώμα τού 

έν τή έντολή άναφερομένου, παρουσία τών ’Αστυνομικών καί Δικαστικών άρχών, ώς 
καί τών άρμοδίων μελών τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής, έν οις καί ιατροί, διεπι- 
στώθη, ότι ό αύτόχειρ εύρίσκετο έντός τού ύπό τάς στοιχεία Ξ.Α. 1437 αύτοκινή- 
νήτου, κατασκευής έργοστασίου Chevrolet, κατακεκλιμένος έπί τού έμπροσθίου 
καθίσματος. Τό αύτοκίνητον εύρίσκετο εις τήν θέσιν Γερμανικά πολυβολεία τής 
Βαρκίζης καί εις άπόστασιν περίπου 200 μέτρων έκ τής δημοσίας οδού καί προς 
τήν θάλασσαν, έπί κατωφερείας καί έντός θαμνώδους τίνος περιοχής, έκ μικρών 
πεύκων καί θάμνων άποτελουμένης, παραλλήλως, τρόπον τινά, προς τήν δημοσίαν 
οδόν, εχον δηλαδή τήν δεξιάν αύτοΰ πλευράν προς τήν θάλασσαν καί εις άπόστασιν 
έξ αυτής άνω τών 100 μέτρων. Έ κ  τής έπισταμένης έξετάσεως τού έδάφους προς 
άνεύρεσιν άποτυπωμάτων τροχών έξ αυτοκινήτων, άν καί τούτο άπετελεΐτο κυρίως

1. Γ .  Κάτσα καί Κ  Ή λιάκη : ’Ιδιότροπος έπιτέλεσις αύτοκτονίας διά κυνηγετικού
όπλου, 1936. Γ .  Κάτσα καί Κ . Ήλιάκη : Περίπτωσις αύτοκτονίας διά στραγγαλισμού διά
βρόχου, 1936. Κ . Ή λιάκη καί Δ . Ροβίθη : Έ π ί δύο περιπτώσεων αύτοκτονίας διά στραγ
γαλισμού, 1949. Κ . Ή λιάκη καί Δ . Ροβίθη : ’Ιδιότροπος έπιτέλεσις αύτοκτονίας δι’ άπαγ- 
χονισμού, 1946. Κ . Ή λιάκη, Δ . Ροβίθη καί Α. Χατζηγιάννη : ’Ιδιότροπος έπιτέλεσις αύτο
κτονίας δι’ άπαγχονισμού, 1955.
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έκ χαλίκων, κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή, ότι ό αύτόχειρ, έχων κατεύθυνσήν 
κατ’ άρχάς προς την θάλασσαν κατερχόμενος τήν κατωφερείαν έκ της δημοσίας 
όδοΰ, άναζητών κατάλληλον τόπον προς έπίτευξιν του σκοπού του καί άνευρων 
τούτον, άκινητοποίησε τό αύτοκίνητον καί διά τής όπισθεν ταχύτητος, στρέφων 
προς τα δεξιά τό σύστημα κατευθύνσεως του αύτοκινήτου, έφερε τό όπισθεν μέρος 
αύτοϋ προς συστάδα μικρών πεύκων προς τον σκοπόν τής σχεδόν τελείας καλύψεως 
τοϋ οπισθίου μέρους καί κυρίως τοΰ σωλήνος έξαγωγής καυσαερίων. 'Ο αύτόχειρ 
εξέλεξε τήν περιοχήν ταύτην, ίνα μή ύποπέση εις τήν περιέργειαν των διερχομένων, 
καθ’ ότι ή περιοχή αότη κατ’ εξοχήν προσφέρεται εις τούς κατόχους αύτοκινήτων 
I. X ., ώς τόπος ερωτικών συναντήσεων, καί οΰτω θά είχε τον άπαιτούμενον χρόνον 
προς έπίτευξιν τοϋ σκοπού του.

Έ κ  τοϋ ένεργηθέντος άκολούθως έλέγχου, διεπιστώθη, ότι άπασαι αί θύραι 
καί τά παράθυρα ήσαν κεκλεισμένα έρμητικώς καί ήσφαλισμένα έκ τών έσω, τό 
κάλυμμα τοΰ πόρτ—μπαγκάζ δεν ήτο καλώς κεκλεισμένον, άφήνον μικρόν χά
σμα έλεύθερον. ’Επίσης, τό καί σπουδαιότερον, ύπήρχεν σύνδεσις τοΰ μετάλλινου 
σωλήνος, έξαγωγής τών καυσερίων τοΰ κινητήρος δι’ έλαστικοΰ τοιούτου χρώ
ματος μαύρου, διαμέτρου έξωτερικής 3 έκ. μ. καί έσωτερικής τοιαύτης 2 έκ. μ.

Ό  σωλήν οδτος είσήρχετο περί τά 0,20 μ. έντός τοΰ σωλήνος έξα
γωγής καί τό άπομεΐναν κενόν ειχεν περιφερειακώς έσφραγισθή ούχί στερίϋς, 
δι’ ένός μικροΰ προσοψίου, προς τον σκοπόν, άφ’ ένός μέν τό μεγαλύτερον μέρος 
τών παραγομένων καυσαερίων νά διοχετεύεται διά τοΰ σωλήνος όπου δει, άφ’ έτέ-

Είκ. 1 ΕΙκ. 2

ρου δέ προς άποφυγήν άποσπάσεως τοΰ σωλήνος έκ τής πιέσεως τοΰ συνόλου όγκου 
τών καυσαερίων (είκών 1) καί άποτύχει ουτω ό έπιδιωκόμενος σκοπός.

’Ακολούθως ό άνωτέρω έλαστικός σωλήν έφέρετο διά τοΰ ήμιανοίκτου, ώς 
περιεγράφη, πόρτ—μπαγκάζ, (είκών 2) προς τά έντός τοΰ αύτοκινήτου καί διά δια- 
τρήσεως τοΰ όπισθεν τοΰ οπισθίου καθίσματος χώρου, τοΰ χρησιμοποιουμένου διά 
τήν τοποθέτησιν άντικειμένων καί άποτελοΰντος τρόπον τινά τήν οροφήν τοΰ πόρτ- 
μπαγκάζ, είσήρχετο έντός τοΰ χώρου τοΰ αυτοκινήτου πλέον τών 0,25 μ., προς 
τον σκοπόν ϊνα μή διαφύγη τής θέσεώς του (είκών 2). Τό ολικόν μήκος τοΰ ώς 
άνω έλαστικοΰ σωλήνος ήτο 2,50 μ.

'Η  περιγραφεΐσα τεχνική ήτο άρίστη, τελείως κεκαλυμμένη ύπό τής συστά- 
δος τών πεύκων καί μόνον άπό πολύ μικρας άποστάσεως καί έφ’ όσον έκυπτέ τις, 
ήδύνατο νά άντιληφθή τήν όπαρξίν της.

'Η  διαπίστωσις τής ώς άνω μετά σχολαστικότητος καί άκριβείας ειδικής 
προπαρασκευής, άγει είς τον ασφαλή συλλογισμόν τον έξετάζοντα, ότι ή νοσηρά 
φαντασία τοΰ αύτόχειρος έπενόησε καί έφεΰρε λίαν πολύπλοκον τρόπον, άγνωστον 
έν Έλλάδι, κατεβλήθη δέ ύπ’ αύτοΰ πάσα προσπάθεια καί έλήφθησαν πάντα τά 
κατάλληλα μέτρα προς πλήρη καί άσφαλή έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ του.
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Κατά τήν αυτοψίαν επίσης διεπιστώθη, ότι έπί τής δεξιάς έξωτερικής πλευ
ράς του αυτοκινήτου καί άντιστοίχως προς τήν επιφάνειαν τής οπίσθιας δεξιάς 
θύρας, έπί του ύπάρχοντος κονιορτοϋ, ήτο άναγεγραμμένον, προφανώς, διά δακτύ
λου τινός τής χειρός, έλληνιστί ή λέξις ΠΟΠΗ ό τρόπος δέ τής γραφής παρείχε 
τήν έντύπωσιν, δτι έπεχειρήθη ύπό άτόμου μή γνωρίζοντος τήν έλληνικήν γραφήν, 
λόγω τής λίαν ίδιοτύπου χαράξεως τής λέξεως. Εύθύς άμέσως έγεννήθη ήμΐν ή σκέ- 
ψις, μήπως ό αΰτόχειρ ήτο καί ό γράψας, διότι πλειστάκις παρά παίδων χάριν παι- 
διάς άναγράφονται διάφοροι λέξεις καί συνθήματα έπί πάντων των έπικεκαλυμ- 
μένων διά στρώματος κονιορτοϋ οχημάτων. ’Ακόμη δέ, δτι έάν όντως ό αΰτόχειρ 
έφέρετο ώς ό γράψας, θά ήτο δι’ ημάς έν άσφαλές τεκμήριον ώς προς τήν έκδοχήν 
καί τό αίτιον τής αυτοκτονίας, έν συσχετίσει βεβαίως προς τά υπόλοιπα ευρήματα 
έκ τής δλης ένεργείας του αύτόχειρος.

Προς τον σκοπόν τούτον παρά των παρευρισκομένων συναδέλφων τοϋ αύτό- 
χειρος έζητήθησαν ύφ’ ήμών πληροφορίαι, έάν ό αΰτόχειρ είχε έρωτικόν σύν
δεσμον μετά γυναικός τίνος. Πράγματι έπιστοποιήθη δτι ούτος εΐχε δεσμόν μετά 
τίνος Έλληνίδος, όνόματι Καλλιόπης, δτι ήτο έγγαμος καί μάλιστα πλειστάκις 
εΐχεν έριδας μετά τής συζύγου του, λόγερ άκριβώς τοϋ συνδέσμου του αύτοΰ.

’Ακολούθως, ή παρευρισκομένη ’Αστυνομική ’Αρχή προέβη εις τό άνοιγμα 
των θυρών διά παραβιάσεως τοϋ έμπροσθίου άριστερά κρυστάλλου τής θύρας, προς 
έπίτευξιν τής άπασφαλίσεως των θυρών. Λεπτομερής έξέτασις έδειξε, δτι άπασαι 
αί θύραι ήσαν κεκλεισμέναι έκ τών έσω, έπίσης διεπιστώθη δτι ό κινητήρ τοϋ αύτο- 
κινήτου έλειτούργησε, διότι εύρέθησαν : ή κλείς τής μηχανής είς τον διακόπτην 
καί μάλιστα είς τήν θέσιν O FF  (τής λειτουργίας), ό μοχλός τών ταχυτήτων είς 
τήν θέσιν τοϋ νεκροΰ σημείου τοϋ κιβωτίου τών ταχυτήτων, ό μοχλός τοϋ χειροφρέ- 
νου έν θέσει τροχοπεδήσεως τοϋ αύτοκινήτου, ό δείκτης τής βενζίνης είς θέσιν 
ΕΜ ΡΤΤ (κενός) τοϋ μανομέτρου, ό δέ δείκτης έλαίου μηχανής άνημμένος είσέτι.

’Εκ τών άνωτέρω συνάγομεν, δτι ό κινητήρ εύρίσκετο έν συνεχεϊ λειτουργίες 
έν στάσει ευρισκομένου τοϋ αύτοκινήτου, μέχρις δτου ή ύπάρχουσα βενζίνη κατη- 
ναλώθη, δτε καί έσβέσθη.

Έ κ  τοϋ άποτελέσματος, ήτοι έκ τής δηλητηριάσεως καί τοϋ θανάτου τοϋ 
ευρισκομένου έν αΰτώ, άποδεικνύεται δτι ή καταναλωθεΐσα βενζίνη παρήγαγε λίαν 
ικανήν ποσότητα καυσαερίων, έν οίς καί σημαντικόν ποσόν CO.

Εϊτα κατά τήν γενομένην ύφ’ ήμών αύτοψίαν τοϋ πτώματος, ό αΰτόχειρ 
εύρίσκετο κατακεκλιμένος έπί τοϋ άριστεροΰ πλαγίου τοϋ σώματός του, (εΤχε 
άφαιρέσει τά ύποδήματά του) μέ τάς κνήμας κεκαμένας προς τούς μηρούς καί τούς 
μηρούς προς τήν κοιλίαν, ώς προκύπτει έκ τής ήδη έπελθούσης καθολικής πτωμα- 
τικής άκαμψίας είς τήν θέσιν ταύτην.

Συμπερασματικώς προκύπτει, δτι ό αΰτόχειρ έκάθησεν άρχικώς είς τήν άρι- 
στεράν έμπροσθίαν θέσιν, θέσας έν λειτουργίες τήν μηχανήν τοϋ αύτοκινήτου. 
Είτα μετεκινήθη ολίγον προς τά δεξιά, τοποθετήσας τούς πόδας έπί τοϋ καθίσματος, 
κατακλιθείς μέ τήν κεφαλήν προς τό πηδάλιον, κρατών είς τήν άριστεράν αύτοΰ χεΐρα 
καί έγγύτατα τοϋ στόματος τό ρινόμακρόν του (είκών 3).

Πλησίον αύτοΰ είς τό δάπεδον καί έπί τής οροφής τοϋ κιβωτίου τών ταχυ
τήτων εύρίσκετο μία φιάλη ούΐσκυ πλήρης (είκών 4 ), προς τον σκοπόν δπως χρη- 
σιμοποιήση τό περιεχόμενον αύτής προς μέθην, ίνα μή τοϋ άπολείψη τό θάρρος 
καί έπιτύχη τελικώς τοϋ σκοποΰ του, πλήν δμως δέν τό έχρησιμοποίησεν.

’Ακριβώς άνωθεν τοϋ πτώματος καί έπί τής ράχεως τοϋ έμπροσθίου καθί
σματος ήτο τοποθετημένος ό λαιμοδέτης αύτοΰ, έπί τίνος δέ κρεμάστρας καί έπί 
τοΰ άριστεροΰ στηρίγματος ήτο τό στρατιωτικόν αύτοΰ χιτώνιον. Έ π ί τοΰ δα
πέδου τοΰ αύτοκινήτου καί άντιστοίχως προς τον χώρον τον άντιστοιχοΰντα προς 
τήν δεξιάν έμπροσθίαν θέσιν εύρίσκοντο τά ύποδήματα τοΰ αύτόχειρος.
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'Η γενομένη έξέτασις των σολοδερμάτων έδειξεν την ΰπαρξιν υπολειμμάτων 
έκ ρητίνης, κόνεως καί χλόης.

Μετά την έξαγωγήν τοΰ πτώματος έκ τοϋ αυτοκινήτου καί κατά την διενερ- 
γηθεΐσαν πρόχειρον νεκροψίαν αύτοΰ παρετηρήθη, ότι τά ενδύματα, άτινα ό αύτό-

ΕΙκ. 3 ΕΙκ. 4

χειρ έφερε, δεν ένεφάνιζον άταξίαν τινα, πλήν τοΰ ότι επί τοΰ υποκαμίσου καί άντι- 
στοίχως τής δεξιάς ώμοπλατιαίας χώρας έφερε κηλιδώσεις έκ μηχανέλαιων, προ
φανώς προελθούοας έξ έπαφής μέ τμήματα τοΰ αυτοκινήτου κατά τήν προσπά- 
θειάν του προς σύνδεσιν τοΰ έλαστικοΰ σωλήνος. Ή  πτωματική άκαμψία ήτο 
έντονος καί κανονική. Γενομένη έξέτασις των ραγών τών δακτύλων διά τήν άνεύ- 
ρεσιν κονιορτοΰ, όντως έδειξεν τήν δπαρξιν τούτου κατά τον δείκτην της δεξιάς 
αύτοΰ χειρός, ώστε ή τοιαύτη άνεύρεσις έκαμε πιστευτήν την πρότερον έκφρασθεϊ- 
σαν γνώμην ήμών, ότι ό αύτόχειρ ήτο καί ό γράψας ελληνιστί τήν λέξιν ΠΟΠΗ, 
συνηγοροΰντος άκόμη καί τοΰ γεγονότος τοΰ ΐδιοτύπου τής γραφής.

Τό πτώμα μετά ταΰτα μετεφέρθη είς τό νεκροτομεΐον τοΰ ’Ιατροδικαστικού 
’Εργαστηρίου, προς διενέργειαν νεκροψίας καί νεκροτομίας.

4 . Έ ξέτασις πτώματος.
Νεκροψία: Ά ρ ι θ .  π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ  ν ε κ ρ ο τ ο μ ι ώ ν  29. Τό 

πτώμα ένδεδυμένον έφερε πλήν τών έσωρρούχων στρατιωτικήν περισκελίδα καί ύπο- 
κάμισον, έπί τοΰ οποίου παρετηρήθησαν αί άνευρεθεΐσαι κηλιδώσεις. 'Η  έξέτασις 
τοΰ πτώματος έδειξεν, ότι πρόκειται περί άνδρός άρτιας σωματικής διαπλάσεως 
καί θρέψεως σχετικώς καλής.

Ή  πτωματική άκαμψία είναι έντονος καί καθολική. Αί πτωματικαί υποστά
σεις καταλαμβάνουν τήν άριστεράν πλαγίαν έπιφάνειαν τοΰ σώματος καί έχουσι 
χροιάν κερασόχρουν. 'Η χροιά τοΰ προσώπου είναι ροδίνη. Οί έπιπεφυκότες τών 
οφθαλμών είναι ύπεραιμικοί. Παρατηρεϊται κυάνωσις, τών ονύχων. 'Υπάρχει 
έπί τοΰ δέρματος τής κοιλίας καί άντιστοίχως τοΰ δεξιοΰ λαγονίου βόθρου, άρχο- 
μένη έμφάνισις τής πράσινης κηλίδος, ώς πρόδρομον σημεϊον σήψεως. Ούδαμοΰ 
τοΰ σώματος έξωτερικώς παρατηρούνται κακώσεις.

Νεκροτομία: Κ ε φ α λ ή :  'Η  διάνοιξις τών μαλακών μορίων τής κε
φαλής διά τής συνήθους τομής δεν έδειξεν κάκωσίν τινα τόσον κατ’ αυτά, όσον 
καί κατά τον υποκείμενον σκελετόν τοΰ θόλου τοΰ κρανίου. 'Η διάνοιξις τοΰ κρα
νίου δέν έδειξεν κάταγμα τών οστών τής έσω κάψης.’Εκ τής σκληράς μήνιγγος ούδέν 
παρατηρεϊται. Τά άγγεϊα τής λεπτής μήνιγγος είναι λίαν συμπεφορημένα. Αιμορ
ραγία έντός τών κοιλιών τοΰ έγκεφάλου δέν υπάρχει. Διάσπαρτοι στικταί αίμορρα- 
γίαι κατά τήν έγκεφαλικήν ουσίαν. Έτεραι παθολογοανατομικαί άλλοιώσεις δέν 
παρετηρήθησαν κατά τον έγκέφαλον. Κατάγματα τών οστών τής βάσεως τοΰ κρα
νίου δέν άνευρέθησαν.
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Θ ώ ρ α ξ : Ούδεμία κάκωσις των μαλακών μορίων αύτοϋ καί των υποκει
μένων πλευρών υπήρχε. Τα ήμιθωράκια έλεύθερα. Άμφότεροι οί πνεύμονες, ώς καί 
τα μαλακά μόρια τών τοιχωμάτων του θώρακος, εχουσι χαρακτηριστικήν κερασο- 
χρουν χροιάν, είναι λίαν συμπεφορημένα καί οίδηματώδη. Οί πνεύμονες έμφαίνωσι 
στικτάς αιμορραγίας, διά δέ τής τομής αυτών εξέρχεται άφρός λευκός αιματηρός 
(οίδημα).

Έ κ  τοΰ μεσαυλίου, του περικαρδίου, τής αορτής, τής καρδίας, τών[βαλβίδων 
καί τών στεφανιαίων άρτηριών, ούδεμία άξιόλογος παθολογοανατομική άλλοίωσις 
παρατηρεϊται μικροσκοπικώς.

Κ ο ι λ ί α :  'Η  περιτοναϊκή κοιλότης ελέγχεται έλευθέρα. Τό ήπαρ λίαν
συμφορητικόν, έκ δέ τής χοληδόχου κύστεως ούδέν παρατηρεϊται. Έ κ  τοΰ σπλη- 
νός τοΰ παγκρέατος καί τών έπινεφριδίων ούδεμία παθολογογοανατομική άλλοίω- 
σις μικροσκοπικώς. Οί νεφροί είναι έντόνως υπεραιμικοί, άνευ έτέρας άλλοιώσεως. 
'Ο στόμαχος κενός τροφών, άνευ μακροσκοπικής παθολογοανατομικής άλλοιώσεως 
ή αιμορραγιών τοΰ βλενογόνου. Έ κ  τών υπολοίπων σπλάχνων τής κοιλίας, ούδέν 
έ'τερον παρητηρεΐται.

Σημειοΰμεν την ΰπαρξιν τής χαρακτηριστικής κερασοχρόου χροιάς, τόσον 
τοΰ μυϊκοΰ συστήματος, όσον καί άπάντων τών σπλάχνων.

Κακώσεις καί κατά τήν διενεργηθεΐσαν νεκροτομίαν ούδαμοΰ τοΰ σώματος 
άνευρέθησαν, γενομένη δέ φασματοσκοπική έξέτασις τοΰ αίματος τοΰ ληφθέντος 
έκ τοΰ πτώματος, άπέβη έντονώτατα θετική διά τήν ΰπαρξιν άνθρακυλαιμοσφαιρί- 
νης. Γενομένη άναζήτησις οινοπνεύματος έν τώ αίματι άπέβη άρνητική.

Έ κ  τών άνωτέρω εύρημάτων έδείχθη, ότι ό θάνατος τοΰ D. Ε. ώφείλετο εις 
δηλητηρίασιν διά μονοξειδίου τοΰ άνθρακος.

5 . Συμπέρασμα.
Συμπερασματικώς, ώς έκ τής λεπτομεροΰς έξετάσεως τοΰ χώρου, ένθα 

άνευρέθη τό πτώμα, τής νεκροτομίας αύτοΰκαίτών προκυψάντων εύρημάτων καί
κυρίως έκ τής όλης σχολαστικής ένερ- 
γείας τοΰ αύτόχειρος, ώς αΰτη έγένετο 
αντιληπτή κατά τήν ύφ’ ήμών έπιτόπιον 
αυτοψίαν, σαφώς κατεδείχθη ότι ή δηλη- 
τηρίασις ύπήρξεν άποτέλεσμα αύτοκτονίας 
ΐδιοτύπου μορφής τό πρώτον παρητη- 
ρουμένης έν Έλλάδι.

Παρόμοιαι δηλητηριάσεις διά μο- 
νοξειδίου τοΰ άνθρακος CO έκ μηχα
νών έσωτερικής καύσεως μέ σκοπόν τήν 
αύτοκτονίαν, άναφέρονται έν τή βιβλιο
γραφία καί ιδία έν ’Αμερική, σπανίως 
όμως διά τοΰ τρόπου τής ήμετέρας πε- 
ριπτώσεως.

Συνηθέστερον παρατηρούνται έν ’Α 
μερική αύτοκτονίαι διά τών παραγομέ- 
νων καυσαερίων αύτοκινήτων δι’ εισ

πνοής τούτων άπ’ εύθείας έκ τοΰ σωλήνος έξαγωγής έν άνοικτώ ή κλειστώ χώρω 
άνευ τής σχολαστικής προπαρασκευής διά τήν εισαγωγήν τών καυσαερίων έντός 
τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ αύτοκινήτου, τήν οποίαν έφήρμοσεν ό αύτόχειρ εις τήν περι- 
γραφεϊσαν περίπτωσιν.

Εις τήν παραθετομένην εικόνα (είκών 5 ) άπεικονίζεται τοιαύτη περίπτωσις 
αύτοκτονίας έν Η.Π.Α. ώς αΰτη δημοσιεύεται εις τό Homicide Investigation 
τοΰ Le Moyne Snyder U.S.A. 1950. A. ΚΑΨΑΣΚΗΣ—Ε. ΗΛΙΑΚΗΣ
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ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ*
---------------------------------- ’Υπό Άστυν. Β ' κ. Δ .  Κ Α Τ Σ ΙΜ Α ΓΚ Λ Η -------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. ’Ιστορία.
2. Προκαταρκτική έξέτασις προς καθορισμόν τοΰ τόπον τής γραφομηχανής.

**  *
1 . ‘ Ιστορία.
‘Η πρώτη γραφομηχανή έχρησιμοποιήθη τό 1867 έν ’Αμερική. ‘Η έπινόησίς 

της ώφείλετο εις τον άγγλον μηχανικόν Η. Mill (1714) καί τον όποιον ή Βασί
λισσα τής ’Αγγλίας ’Άννα (1702—1714) συνεχάρη διότι «κατόπιν κοπιώδους εργα
σίας διαπνεομένης ύπό πίστεως καί επιμονής καί διά δαπάνης χρημάτων έκ τής 
ατομικής του περιουσίας, επέτυχε τήν κατασκευήν μιας μηχανής, διά τής όποιας 
δύναται νά τυποΰνται μεμονωμένα γράμματα ή τό έν παρά τό άλλο κατά τήν δια
δοχικήν, έν σειρά, διάταξίν των ώς τό χειρόγραφον κείμενον, έπί χάρτου ή περγαμη
νής καί νά είναι τόσον καθαρά καί εύκρινή, ώστε νά μήν δύναταί τις ευκόλως νά τά 
διακρίνη άπό τήν γραφήν των τυπογραφείων» (Jam es Conway, Evidential 
Documents, σελ. 108, 1959).

To 1843 ό άμερικανός Thurdre έπανέλαβε τήν προσπάθειαν τοϋ Mill. 
Έπηκολούθησαν συναφείς έπινοήσεις καί έργασίαι άλλων άμερικανών τεχνικών, 
χάρις εις τάς οποίας ή αρχική ιδέα έξειλίχθη καί ήδυνήθη νά λάβη τήν οδόν τής 
πρακτικής έφαρμογής καί ουτω το 1874 ήρχισε καί ή «έμπορική» έκμετάλλευσις 
των γραφομηχανών. Περιττόν νά τονισθή ότι αί πρώται γραφομηχαναίάπό έπόψεως 
σχεδιάσεως καί έμφανίσεως δεν δύναν- 
ται νά συγκριθοϋν μετά τών έν χρήσει 
τής σήμερον (όρα εΐκ. 1).

Άντίδρασιν σοβαράν άντιμετώπι- 
σεν ή βιομηχανία τών γραφομηχανών 
άπό τάς έπιχειρήσεις τάς άσχολουμένας 
μέ τό έμπόριον τής μελάνης καί τών 
πεννών. Αί σύγχρονοι γραφομηχαναί έ- 
χουν άπασαι σχεδόν τήν αυτήν άκρί- 
βειαν, έχει όμως έκάστη τά ιδιαιτέρά 
της χαρακτηριστικά καί τάς είδικάς μη- 
χανικάς της διατάξεις. Τά πλήκτρα έφ’ 
ών τά ψηφία, τά σημεία στίξεως καί οί 
αριθμοί είναι κατά τοιοΰτον τρόπον 
διατεταγμένα καί συνδεδεμένα, ώστε 
νά πλήττουν είς έν ώρισμένον ση- 
μεϊον έπί τοϋ κυλίνδρου. Ό  μηχανισμός τής οριζοντίου καί καθέτου διαστιχώ- 
σεως προ νοεί περί τών μεσογραμματικών άποστάσεων καί περί τών άποστά- 
σεων τών στίχων—σειρών. Μοχλός τις, είς τά πλάγια τοϋ μετακινητοΰ κυλίνδρου,

[Είκ. 1

* Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α :
1)  Ordway H ilton : Scientific  exam ination of guestioned documents 1958. 2) Jam es 

V. P . Conw ay: E vid ential documents 1959. 3 ) A. S . Osborn. Guestioned documents 
1929. 4 ) W ilson R . H arrison : Suspect documents. 1958. 5) H. R . Verry : D ocum ent 
copying 1958. 6) Criminal law crim inology and police Science. 7) F . Β . I . : Law enfor
cem ent bulletin. 8) In ternational crim inal police review.
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έπί τοΰ οποίου προσαρμόζεται καί τό προς γραφήν φύλλον χάρτου, περιστρέφει 
τον κύλινδρον περί τον άξονά του καί περί τον εαυτόν (ή όριζοντία μετακίνησις 
τοΰ κυλίνδρου παρακολουθεί τήν διαδοχικήν των στοιχείων έκτύπωσιν, ή δέ περι
στροφική τήν μετάθεσιν τής γραφής, άπό μιας γραμμής εις άλλην). 'Ο κύλινδρος 
περιστρεφόμενος τροφοδοτεί έπίσης τήν μηχανήν μέ τον χάρτην. Μία κινουμένη 
μελανοφόρος ταινία—κορδέλλα—συγχρονισμένη μετά τοΰ κυλίνδρου παρέχει τήν 
μελάνην διά τήν χρώσιν τής έπιφανείας των έκ χάλυβος ψηφίων καί τήν άποτύ- 
πωσιν αυτών, κατόπιν πιέσεως τοΰ πλήκτρου, έπί τοΰ χάρτου. Αί σύγχρονοι γρα- 
φομηχαναί φέρουν συνήθως 42, 46 ή 48 πλήκτρα έφ’ ών υπάρχουν άνά δύο ψηφία 
(γράμματα ή αριθμοί ή σημεία στίξεως), ήτοι έχουν 84, 92 ή 96 χαρακτήρας ή 
28 ή 32 εις άς περιπτώσεις τά ψηφία είναι άνά τρία έπί των πλήκτρων, ήγουν 
όσα είναι τά κεφαλαία, τά πεζά (μικρά), οί άριθμοί, τά σημεία στίξεως κλπ. (όρα 
είκ. 2).

Συνήθως τό σύνολον των γραμμάτων (κεφαλαίων καί πεζών) οί άριθμοί καί 
τά σημεία στίξεως είναι 84. Σήμερον ή χρήσις τής γραφομηχανής είναι άπέ-

ραντος, διό καί υπάρχουν είδικαί γρα- 
φομηχαναί διά θέματα στενογραφίας, 
χημικά, μαθηματικά, λογιστικά, διά τυ
φλούς κ.λ.π. 'Υπάρχουν γραφομηχαναί 
διά τών οποίων δύναταί τις νά γράψη 
εις διαφόρους γλώσσας, είτε χάρις εις 
έπηυξημένον άριθμόν πλήκτρων καί 
χαρακτήρων, είτε δι’ εύχεροΰς άντικα- 
ταστάσεως τοΰ όλου συγκροτήματος 
πλήκτρων καί χαρακτήρων ώς εις τήν 
γραφομηχανήν Adler, κλπ. Έπίσης υ
πάρχουν καί ήλεκτροκίνητοι γραφομη
χαναί καί γενικώς ή τεχνική τελειο- 
ποίησις καί ό συνδυασμός τών ψηφίων 
κλπ. είναι τοιοΰτος, ώστε νά ύπάρχη 
γραφομηχανή καί νά χρησιμοποιήται 
διά τήν γραφήν τής κινεζικής γλώσ- 
σης, ήτις διά νά γραφή χρειάζονται 
90.000 σύμβολα ή συνδυασμοί συμ
βόλων.

Διό αί κινεζικαί γραφομηχαναί έχουν 64 πλήκτρα καί κάτωθι αυτών έτερα 
οκτώ ήριθμημένα διά νά προσθέτουν εις τά ψηφία—γράμματα—διάφορα διακριτικά 
σημεία δι’ ών δίδεται εις τάς λέξεις ή άκριβής αυτών έννοια. Τούτου ένεκεν αί κινε- 
ζικαί γραφομηχαναί άποκαλοΰνται καί είναι ((τεχνικόν θαΰμα». ’Αξιόλογος είναι 
καί ή χρησιμοποίησις τής γραφομηχανής μετά τηλετυπικής συσκευής, δι’ ής τό 
δακτυλογράφημα μεταβιβάζεται διά τηλεπικοινωνιακού συστήματος εις μεγάλας 
άποστάσεις, όπου έτέρα τηλετυπική συσκευή άντιγράφει τοΰτο ώς μεταδίδεται. 
Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ έκδίδεται νΰν έν Ευρώπη μία άπό τάς μεγαλυτέρας Ά μ ε- 
ρικανικάς ήμερησίας έφημερίδας—ό Κήρυξ Βήμα—τής Νέας 'Υόρκης.

Σήμερον ή βιομηχανία τών γραφομηχανών δεν υπερβαίνει τά 15 έργοστάσια 
εις δλον τον κόσμον. Καί ό μικρός αύτός άριθμός τών έργοστασίων έλαττοΰται 
συνεχώς καί σταθερώς, διό δλαι αί γραφομηχαναί κατασκευάζονται άπό ένα 
μικρόν άριθμόν έργοστασίων. Πολλά σύγχρονα άστυνομικά έργαστήρια διατηρούν 
άρχεΐα γραφής όλων τών κυκλοφορούντων γραφομηχανών. "Εν έκ τών πλουσιω- 
τέρων είναι τό τής'Ομοσπονδιακής’Αστυνομίας τής Β. ’Αμερικής, έντός τοΰ οποίου

ΕΙκ. 2
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φυλάσσονται δείγματα της γραφής γραφομηχανών, α'ίτινες έκυκλοφόρησαν εις δλον 
τον κόσμον, διότι άπό της άναδιοργανώσεώς της ή'Ομοσπονδιακή’Αστυνομία (1932) 
κατόπιν συνεννοήσεως μετά των έργόστασίων κατασκευής γραφομηχανών, εφοδιά
ζεται παρ’ αύτών μετά' δειγμάτων δακτυλογραφημάτων παντός νέου τύπου γρα
φομηχανής, τιθεμένης εις τό έμπόριον. Νομίζομεν δτι παρόμοιον μέτρον, θά έξυ- 
πηρέτη καί τάς άνάγκας τής Ελληνικής ’Αστυνομίας, αν καί γραφομηχαναί δέν 
κατασκευάζονται παρ’ ήμΐν, άλλ’ αν άπαντες οί εισαγωγείς γραφομηχανών έφω- 
δίαζον, μετά δειγμάτων δακτυλογραφημάτων, φερ’ είπεΐν, τήν 'Τποδιεύθυνσιν 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ώστε, είς ας περιπτώσεις παρίσταται άνάγκη νά 
δύναται ή ’Αστυνομία, έπί τή βάσει τών έν τώ άρχείω δακτυλογραφημάτων νά 
καθορίζη τουλάχιστον κατ’ άρχάς τον τύπον τής γραφομηχανής.

Πολλάκις είναι δυνατόν έκ τής σπουδής ενός δακτυλογραφήματος νά προσ- 
διορισθή καί ή ημερομηνία τής γραφής αύτοϋ, ως καί ή ήμερομηνία καί τό έργοστά- 
σιον κατασκευής τής γραφομηχανής.

’Αλλά ή σπουδή ένός δακτυλογραφήματος, έπί τώ τέλει καθορισμού τοϋ τε 
τύπου καί τής ώρισμένης γραφομηχανής δι’ ής τοϋτο έγράφη, είναι έργον δύσκολον 
πολύπλοκον καί πολύπλευρον, διό καί διά νά γίνη σαφές καί νοητόν καί άπό τούς μή 
μεμυημένους είς τά τεχνικά τών γραφομηχανών, χρήζει λεπτομερούς άναπτύξεως.

2 . ‘Η προκαταρκτική έξέτασις προς καθορισμόν τοΰ τύπου της γρα- 
φομηχανής.

'Η έξέτασις κειμένου δακτυλογραφήματος προς καθορισμόν τοϋ τύπου τής 
γραφομηχανής, δι’ ής τοϋτο έγράφη, είναι έργον άποκλειστικώς καί μόνον τών άστυ- 
νομικών έμπειροτεχνών, διότι συγκαταλέγεται μεταξύ τών τεχνικών θεμάτων, ώς 
είναι φέρ’ είπεΐν καί ή έξέτασις βολίδος καί κάλυκος πυροβόλων δπλων, παρα
χαράξεις κερμάτων, χαρτονομισμάτων κλπ.

'Ο καθορισμός τής, άγνωστου τύπου, γραφομηχανής, δι’ ής έγράφη κείμενόν 
τι δέν είναι πάντοτε έφικτός, έπιτυγχάνε'ται δέ μόνον κατόπιν αντιπαραβολής τοΰ 
κειμένου τής αγνώστου γραφομηχανής μετά δειγματικών δακτυλογραφημάτων 
ληφθέντων ύφ’ ώρισμένων τύπων γραφομηχανών.

Κατά τήν άντιπαραβολήν έπιζητεΐται ή διαπίστωσις ά π ο λ ύ τ ο υ  ό μ ο ι ό -  
τ  η τ  ο ς μεταξύ τοΰ σ χ ή μ α τ ο ς ,  μ ε γ έ θ ο υ ς ,  κ λ ί σ ε ω ς ,  π ι έ σ ε ω ς  
τών ψ η φ ί ω ν  (γραμμάτων), τών ά ρ ι θ μ ώ ν, τών σ η μ ε ί ω ν  σ τ ί ξ ε ω ς  
καί τής οριζοντίου καί καθέτου δ ι α σ τ ι χ ώ σ ε ω ς .  Τοϋτο δέ διότι ούδέν σοβα
ρόν έργοστάσιον γραφομηχανών έχει εις τούς ύπ’ αύτοϋ κατασκευαζομένους τύπους 
γραφομηχανών τά αυτά άκριβώς καί καθ’ δλα δμοια ψηφία, άριθμούς, σημεία στί
ξεως καί μεσογραμματικάς άποστάσεις, άτινα χρησιμοποιούνται καί ύπό άλλου ή 
άλλων έργόστασίων (δρα είκ. 3 καί 3α).

Ή  διαπίστωσις πανομοιότητος μεταξύ τών ψηφίων ή άριθμών κλπ. δύο 
δακτυλογραφημάτων δ έ ν  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι ,  ώς είκός καί τον προσδιορισμόν 
τής ώρισμένης γραφομηχανής, δι’ ής έγράφη τό ώρισμένον κείμενον άλλ’ απλώς θεω
ρείται άναγκαία καί έπιτρέπει μ ό ν ο ν  τήν περαιτέρω διερεύνησιν καί άναζή- 
τησιν, διά νά δυνηθή ό έμπειροτέχνης ν’ άνεύρη, ίδιαζούσης μορφής στοιχεία καί 
σχηματίσει ούτω πεποίθησιν, έπί τώ τέλει. προσδιορισμού πλέον τής «ώρισμένης» 
γραφομηχανής. Διότι αν' βεβάιωθή ά ν ο μ ο ι ό τ η ς  μεταξύ ψηφίου ή ψηφίων ή 
άριθμοΰ ή σημείου στίξεως κλπ., άσκοπος θεωρείται πλέον πάσα περαιτέρω προσπά
θεια προς προσδιορισμόν τής ώρισμένης γραφομηχανής, διότι ή διαπίστωσις τής 
άνομοιότητος καταμαρτυρεί δτι τά συγκρινόμενα δακτυλογραφήματα δέν έχουν 
γραφή διά μιας καί τής αύτής γραφομηχανής.

’Αλλ’ ό προαναφερθείς κανών τής διαπιστώσεως «άνομοιότητος» ψηφίου 
τίνος ή άριθμοΰ κλπ., δέν διαλαλεΐ πάντοτε καί μόνον δτι τό άντιπαραβαλλόμενον 
κείμενον τής γραφομηχανής δι’ ής πιθανολογείται δτι έγράφη τό έπιλήψιμον δακτυ-
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λογράφημα είναι πράγματι διαφόρου τύπου. 'Η έξαίρεσις αυτή έκ του γενικού κανό- 
νος είναι έξ ίσου ισχυρά καί οφείλεται εις τό γεγονός, ότι πολλά έργοστάσια άλλάσ-

σουν συχνά τό σχήμα ένίων έκ των ψη
φίων ή άριθμών ή σημείων στίξεως κλπ. 
των γραφομηχανών καί ουτω παρατηρεΐ-

ΕΙκ. 3 ΕΙκ. 3α

ται μηχανή τοϋ αύτοΰ εργοστασίου, τής αύτής ονομασίας, του αύτοΰ μοντέλου καί 
μέ μικράν διαφοράν αυξοντος άριθμοΰ κυκλοφορίας, νά εχη διάφορον μορφήν— 
σχήμα—ψηφίου ή άριθμοΰ κλπ. Εις τήν εΐκ. 4, άπεικονίζονται ψηφία τής γερ
μανικής γραφομηχανής, μάρκας ΕΡΙΚ Α , μοντέλου Ε/ΙΟ, ύπ’ αΰξ. άριθ. άπό 
1.830.000 έως 1.920.000 μέ έμφανή μεταξύ των διαφοράν. Τήν αύτήν διαφοράν 
δεικνύει καί ή εΐκ. 5, είς τήν οποίαν δείκνυται ή διαφορά των γραμμάτων τής μη
χανής, Ο Λ ΙΒΕΡ No 9 καί 15.

"Οθεν, έκ πάντων των άνωτέρω άποδεικνύονται, (παρά τάς αντιθέτους δοξα
σίας ένίων θεωρούντων εαυτούς ως έμπειροτέχνας γραφομηχανών καί δυναμένων 
νά καθορίσουν, κατόπιν απλής αντιπαραβολής δύο δακτυλογραφημάτων τον τύπον 
τής γραφομηχανής) αί δυσκολίαι καί οί κίνδυνοι άπό τούς οποίους έπαπειλεΐται 
ό έμπειροτέχνης νά ύποπέση εις σφάλματα, κατά τήν προσπάθειάν του νά καθορίση 
τον τύπον τής γραφομηχανής δι’ ής έγράφη ώρισμένον κείμενον.

'Ως προείπομεν ή άρχική έρευνα άποσκοπεϊ, άφ’ ένός μέν είς τον καθορισμόν 
του τύπου τής γραφομηχανής καί άφ’ έτέρου, έν συνεχεία, είς τήν πιστοποίησιν τής 
ώρισμένης γραφομηχανής.



Έ ξέτα σις κειμένου γραφομηχανών 9125

'Όλαι αί γραφομηχαναί ιδιαιτέρως αί εύρωπαϊκαί χρησιμοποιούν συνήθως 
δύο τύπους ψηφίων, τά ονομαζόμενα PICA ή τά E L IT E .

Των ψηφίων PICA είναι αισθη
τόν καί διά της απλής παρατηρήσεως,

Εϊκ. 4 ΕΙκ. 5

τό μεγαλύτερον αύτών μέγεθος άπό τό μέγεθος των ψηφίων του τύπου E L IT E  
(όρα εΐκ. 6).

Συνέπεια τής εις μέγεθος διαφοράς των, είναι ότι τά δέκα (10) γράμματα 
του τύπου PICA καταλαμβάνουν άπόστασιν κατά την οριζόντιον αύτών δια-
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στίχωσιν 2,5 έως 2,6 χιλ., ένώ τά τοΰ τύπου E L IT E  καταλαμβάνουν συνήθως 
2 έως 2,3 χιλ. Ά λλ’ ώς άναφέραμεν, ένίοτε υπάρχει θεμελιώδης διαφορά καί 
μεταξύ των αριθμών των γραφομηχανών, δηλαδή άπό τοΰ 1—9 καί ή διαφορά αΰτη 
υπάρχει ού μόνον μεταξύ τών διαφόρων τύπων, άλλά καί μεταξύ τοΰ αύτοϋ τύπου 
καί ένίοτε καί τοΰ αύτοΰ μοντέλου (όρα είκ. 7 ). 'Ως εΐκος βάσει καί μόνον τών

μορφολογικώς διαφερόντων άριθμών δύ- 
ναται επίσης ό εμπειροτέχνης νά άπο- 
κλείση, μετά μεγίστης άσφαλείας, ότι το 
έπιλήψιμον δακτυλογράφημα έγράφη ύπό 
ώρισμένης γραφομηχανής.

’Αλλά καί έκ τής διαπιστωθείσης 
διαφοράς εις την κλίσιν τών γραμμάτων, 
άριθμών καί λοιπών σημείων στίξεως, ό 
έμπειροτέχνης δύναται μετ’ άσφαλείας 
νά άποκλείση ώρισμένην γραφομηχανήν, 
δηλαδή άν έν ψηφίον τοΰ ένος δακτυ
λογραφήματος κλίνει δεξιά ή άριστερά ή 
άπαντα κλίνουν δεξιά ή προς τά άριστερά 
καί τοΰ έτέρου δακτυλογραφήματος δεν 
έχουν επακριβώς τήν άύτήν κλίσιν. 'Η 
έξέτασις τής κλίσεως τών γραμμάτων 
κ.λ.π., ο>ς καί τό άνοιγμα τής γωνίας αυ
τών ένεργεϊται δι’ ειδικών μικρομετρικών 
οργάνων μεγίστης άκριβείας, άλλά καί έξ 
ίσου καλώς καί μετά μεγάλης άκριβείας 
ελέγχεται ή κλίσις αύτών καί άνευ μικρο- 
μετρικών οργάνων, άλλά δι’ έναποθέσεως 
τοΰ ένος δακτυλογραφήματος επί τοΰ 
άλλου, έναντι ΐσχυροΰ φωτός καί τή βοή
θεια μικροσκοπίου ή καταλλήλου μεγεθυν- 
τικοΰ φακοΰ.

’Αλλά καί κατόπιν καταλλήλου φω
τογραφικής μεγεθύνσεως είναι δυνατόν ή 
σύγκρισις τής κλίσεως καί τής γωνίας τών 
γραμμάτων, άριθμών ή σημείων στίξεως, 
οτε καί ή έλαχίστη τυχόν ύπάρχουσα με
ταξύ των διαφορά καθίσταται κατάδη

λος καί ό προσδορισμός της άκριβής, συνεπεία τής μεγεθύνσεως αύτών.
Άλλά καί έκ τής καταμετρήσεως τής γωνίας ώρισμένων γραμμάτων δύναται 

νά διαπιστωθούν θεμελιώδεις διαφοραί μεταξύ ψηφίων ή άριθμών οΐον νά διαπιστωθή 
ότι τό κεφαλαΐον Α τοΰ ύπό κρίσιν κειμένου είναι στενώτερον κατά τήν βάσιν τοΰ 
όμοιου του τοΰ δειγματικοΰ δακτυλογραφήματος, εις τό ψηφίον Τ  τοΰ ύπό κρίσιν 
κειμένου ή οριζόντιος γραμμή νά είναι μεγαλυτέρα καί προς τά δεξιά έκ- 
τοπισμένη, έν συγκρίσει προς τό δειγματικόν, ή ή άνω οριζόντιος γραμμή τοΰ 
κεφαλαίου I τοΰ ύπό κρίσιν κειμένου νά είναι βραχυτέρα, έν συγκρίσει προς τό 
δειγματικόν ή τό άνοιγμα τών ψηφίων Ν, Ε, υ, μικρότερον τών εις τά άντί- 
στοιχα ψηφία τών δειγματικών δακτυλογραφημάτων παρατηρούμενον (όρα είκ. 
8 ). Τό αύτό δύναται νά διαπιστωθή καί είς τά σημεία στίξεως, δηλαδή νά πιστο- 
ποιηθή σημαντική διαφορά εις τό κόμμα (,) τοΰ ύπό έλεγχον κειμένου, δπερ νά 
είναι βραχύ καί παχύ, ένώ τοΰ δειγματικοΰ κειμένου νά είναι λεπτότερον καί έπί- 
μηκες.
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Ούσιωδώς επίσης δύνανται νά διαφέρουν οί άριθμοί 1, 9, 2, 6, 8 (δρα εΐκ. 9), 
διότι λ. χ. ό άριθμδς 1 του ύπό έλεγχον δακτυλογραφήματος δεικνύει έλαφράν, 
άπδ τής κατακορύφου, έκτροπήν, έντεΰθεν δέ καί μικράν προς τά αριστερά άπό- 
κλισιν, ής στερούνται οΐ άντίστοιχοι άριθμοί τού δειγματικοϋ δακτυλογραφήματος 
καί διότι οί άριθμοί 9, 2, 6 καί τό άνω τμήμα τού 8 τού ύπό έλεγχον κειμένου παρου
σιάζουν τάς άκτϊνας καμπυλότητος αύτών μικροτέρας, επομένως καί τό κυκλικόν

Είκ. 9. "Ορα διαφοράν άνοίγματος μικροϋ γράμματος (  υ )  έξ ής διαφοράς άποδεικνύεται ότι 
πρόκειται περί δύο διαφόρων γραφομηχανών. Ήμετέρα περίπτωσης Φ. 757/8-10-55.

σύνολον των άριθμών μικρότερον των εις άντιστοίχους άριθμούς των δειγματικών 
κειμένων.

'Όθεν βάσει των μορφολογικών αύτών διαφορών άποδεικνύεται κατά τρόπον 
μή έπιδεχόμενον ούδεμίαν άμφισβήτησιν, ή άνομοιότης δύο δακτυλογραφημάτων, 
δηλαδή οτι πρόκειται περί δύο διαφόρων τύπων γραφομηχανών, έκ τών οποίων ή 
μέν μία έχρησιμοποιήθη προς δακτυλογράφησιν τού ύπό έλεγχον κειμένου, ή δέ 
έτέρα προς δακτυλογράφησιν τού δειγματικοϋ τοιούτου.

(Συνεχίζεται)

Οί Αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν Ικλεκτή 

πνευματική τροφή.
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4 . ’Επιδεικνυόμενη συμπεριφορά.
Έ κ  των μελετών καί παρατηρήσεων αίτινες έλαβον χώραν, τόσον κατά την 

πολεμικήν περίοδον, όσον καί κατά τήν ειρηνικήν τοιαύτην, κατεδείχθη ότι εις τά 
πλεϊστα των καταστρεπτικών γεγονότων, έκτος του σπανίου φαινομένου τοϋ πανι
κού ή τών άραιοτέρων περιπτώσεων τοϋ μαζικού κλονισμού γενικώς, τά άτομα 
παρουσιάζουσι σχεδόν τήν αυτήν συμπεριφοράν.

'Ομοίως αί στατιστικαί άπέδειξαν ότι εις τάς περιπτώσεις μαζικών άπωλειών 
τά 40 τοΐς εκατόν τών πληγέντων άτόμων θά είναι είς θέσιν νά μεριμνήσωσι διά τον 
έαυτόν των. Μεταξύ τούτων, καί τών άτόμων, άτινα δεν ύπέστησαν σωματικάς 
βλάβας τά 12 έως 25 τοΐς εκατόν διατηρούν τήν ηρεμίαν των καί παρουσιάζουν πνευ
ματικήν συγκεντρωτικότητα.

Πιστεύεται ότι τό έν μέρος τοϋ άνωτέρω ποσοστοϋ θά είναι άτομα είς ά άνε- 
τέθη ύπεύθυνός τις ύπηρεσία καί συγκεκριμένως ηγήτορες διαφόρων κλιμακίων. 
Μία καλώς έκπαιδευμένη καί αύστηρώς πειθαρχημένη μονάς, μέ ικανούς ηγήτορας, 
δυνατόν νά έχη μεγαλύτερον ποσοστόν τής κατηγορίας ταύτης.

Περαιτέρω έκ τών προαναφερθέντων μελετών προέκυψεν ότι τά 10 έως 25 τοΐς 
έκατόν θά άπωλέσουν άμέσως τήν δύναμιν λογικών σκέψεων, θά είναι άνίκανα νά 
κινηθούν καί θά κραυγάζουν συνεχώς είς άκανόνιστα χρονικά διαστήματα. ’Ολίγα έκ τών 
άτόμων τοϋ άνωτέρω ποσοστού θά άποτελέσωσι τάς φυσιολογικάς άπωλείας άνε- 
ξαρτήτως τής έκπαιδεύσεώς των καί τής ίκανότητος τών ηγητόρων των. Τό ύπό- 
λοιπον ποσοστόν, ήτοι 75 περίπου τοΐς έκατόν τοϋ συνόλου παρουσιάζουν μάλλον φυ
σιολογικήν άντίδρασιν, ήτοι στιγμιαίαν ζάλην, μικράν ή ούδεμίαν συγκίνησιν καί 
διάθεσιν παραμονής είς τάς θέσεις των.

Τό άρχικόν στάδιον τοϋ κλονισμού, δυνατόν νά διαρκέση έπί χρονικόν διάστη
μα κυμαινόμενον άπό 15'-30' λεπτά καί ένίοτε μέχρι: ότου εύρεθή τιςνά κατευθύνη 
τά θύματα είς τήν έκτέλεσιν περιορισμένων αποστολών ή μέχρις ότου άφιχθή βοή
θεια.

Ή  στιγμή αΰτη αποτελεί μεταβατικόν στάδιον βελτιώσεως καί οί πληγέντες 
έπιδεικνύουσι έξαιρετικόν ένδιαφέρον διά τήν προστασίαν τών άλλων, μειουμένου 
είς τό έλάχιστον τού ένδιαφέροντος διά τάς ίδικάς των σωματικάς βλάβας. Κατά τό 
στάδιον τούτο οί ύποστάντες τον κλονισμόν είναι είς θέσιν νά έκτελέσωσι συνήθη ή 
έτερα περιορισμένης έκτάσεως καθήκοντα.

Έ κ  τών γενομένων παρατηρήσεων έχει άποδειχθή ότι ή ένεργητικότης άπο- 
τελεΐ τό πλέον άριστον μέσον θεραπείας είς τάς περιπτώσεις ταύτας. Ή  έντονος 
θέλησις προς έργασίαν, ήτις παρατηρεΐται, άρχικώς δημιουργεί μίαν έπιθυμίαν βελ
τιώσεως τών συνθηκών ζωής τής μονάδος, πλήν όμως βαθμιαίος ή έπιθυμία αΰτη 
άτονεϊ καί τά άτομα άρχίζουσι νά άσχολοΰνται μέ τήν έπίλυσιν τών διαφόρων 
ατομικών των προβλημάτων. Σχεδόν οί πάντες παραπονοΰνται δι’ άσημάντους αιτίας 
δημιουργοϋντες οΰτω τήν έντύπωσιν ότι έπιδεικνύουσι έχθρικήν έναντι τής διοι- 
κήσεως στάσιν, ήτις οπωσδήποτε περιορίζει σημαντικώς τήν άπόδοσιν τής μο
νάδος.
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Κατά τήν τελευταίαν ταύτην φάσιν ή άνάγκη ύπάρξεως δυναμικής ήγεσίας 
τυγχάνει ούσιώδης, δεδομένου δτι ή έλλειψίς της δυνατόν να έχη ώς αποτέλεσμα 
τήν άποσύνθεσιν ολοκλήρου τής μονάδος. Ή  κατάστασις αυτή δυνατόν να διαρκέση 
έπί χρονικόν διάστημα κυμαινόμενον άπό δύο ημέρας έως μερικάς έβδομάδας, τού
του έξαρτουμένου, άφ’ ενός μέν έκ τοΰ βαθμού πειθαρχίας καί έκπαιδεύσεως τής 
μονάδος, άφ’ έτέρου δέ έκ τής ίκανότητος των ηγητόρων.

5 . Προληπτικά μέτρα .
Έ κ  των διαφόρων μελετών άπεδείχθη δτι ή έκπαίδευσις αποτελεί ούσιώδη 

παράγοντα διά τήν ένίσχυσιν των αισθημάτων των μαχητών εις δ,τι άφορα τήν άσφά- 
λειαν τούτων έκ τών υφισταμένων έπί τού πεδίου τής μάχης κινδύνων. Κανονικώς 
ό στρατιώτης είναι εξοικειωμένος προς τά προστατευτικά καί προφυλακτικά μέτρα.

Έ π ί τοΰ παρόντος δμως δέν είναι δυνατή ή εις τον στρατιώτην παροχή άρκε- 
τών προστατευτικών άντιμέτρων ή ή έξασφάλισις τούτου έκ τών πυρηνικών εκρή
ξεων. Τούτο δυνατόν νά μήν άποτελή πρόβλημα, πλήν δμως καθιστά απαραίτητον τήν 
λήψιν προληπτικών μέτρων.

Έ π ί παραδείγματι αί έκρήξεις τών γερμανικών πυραύλων Υ—2, δπλον 
εναντίον τοΰ οποίου δέν υπήρχε αποτελεσματικόν σύστημα έντοπισμοΰ καί προειδο- 
ποιήσεως, δέν έπέφερον σημαντικά ψυχολογικά άποτελέσματα έπί τών στρατιω
τών τών ευρισκομένων εις τάς πληγείσας περιοχάς.'Η σκέψις δτι ή δύναμις μονάδοε 
τίνος δυνατόν νά ύποστή ψυχολογικάς έπιδράσεις ώφειλομένας εις τό συναίσθημα τοΰ 
φόβου δυνατόν νά άποδειχθή τελείως άβάσιμος.

'Η πείρα τοΰ παρελθόντος άπέδειξεν δτι τά στρατεύματα, συνήθως, δέν έπι- 
δεικνύουσι σχετικόν ενδιαφέρον περί τής ύπάρξεως μολύνσεως ή νόσου έπί περιοχής 
τίνος έπιχειρήσεων. Τό φαινόμενον τούτο κατέστησεν άναγκαίαν τήν έξασφάλισιν 
προληπτικών μέτρων.

Συμφώνως προς τάς στατιστικάς τής άμερικανικής στρατηγικής άεροπο- 
ρίας βομβαρδισμού, περί τό τέλος τοΰ II παγκοσμίου πολέμου μόνον τό 26 τοις εκα
τόν περίπου τών ιαπωνικών δυνάμεων είχε διάθεσιν νά συνέχιση τον πόλεμον. Ή  
σ;ατιστική άποδίδει τήν στάσιν ταύτην κυρίως εις τάς μακροχρονίους στερήσεις.

Είναι αληθές δτι οί ΐάπωνες δέν ήσαν έκπαιδευμένοι στρατιώται, πλήν δμως 
τόσον κατά τήν προ τοΰ πολέμου περίοδον, όσον καί κατά τήν διάρκειαν τούτου, 
ούτοι έκ παραδόσεως καί έκ τοΰ τρόπου ζωής των ήσαν περισσότερον έθισμένοι εις 
τήν ταλαιπωρίαν έν συγκρίσει προς τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών άμερικανικών 
στρατευμάτων.

'Υλικά καί είδη θεωρούμενα ώς άναγκαΐα διά τήν ευημερίαν καί τήν άνεσιν 
τών μαχητών τών θεάτρων έπιχειρήσεων τοΰ II παγκοσμίου πολέμου καί τής Κο
ρέας, δυνατόν νά τ ’ άποστερηθή έπ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα ό μαχητής μελλον
τικής συρράξεως, εις ήν θά λάβη χώραν χρησιμοποίησις πυρηνικών όπλων.

’Ακόμη καί τά πλέον ουσιώδη τοιαΰτα, ώς έπί παραδείγματι τό ύδωρ καί ή 
τροφή, δυνατόν νά άποτελέσωσι σπάνιον είδος διά τούς μαχητάς, δεδομένου δτι ή 
άπειλή μολύνσεως θά ύφίσταται συνεχώς.

Αί προπαρασκευαί διά τήν άντιμετώπισιν έκτάκτων άναγκών τοιαύτης φύ- 
σεως δέον όπως περιλαμβάνωσι τήν έκτέλεσιν έμβολιασμών, τήν προπαρασκευήν 
λεπτομερούς σχεδίου έπισημάνσεως ραδιενέργειας, σημάνσεως σημείων ύδρεύ- 
σεως τών τμημάτων, ώς έπίσης καί σχεδίου άπολυμάνσεως τοΰ προσωπικού καί τοΰ 
υλικού.

Εις τάς περιπτώσεις καθ’ άς δέν θά έχωσι ληφθή τά κατάλληλα μέτρα διά τήν 
άντιμετώπισιν απάντων τών προαναφερθέντων περιπτώσεων είναι καταφανές ότι 
θά προκύψωσι καί έτερα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα μέ άποτέλεσμα νά μειωθή 
σημαντικώς ή μαχητικότης τής μονάδος.
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6 . Ψυχοσωματικά συμπτώματα.
Τό πρόβλημα των ψευδοασθενειών έχει παρατηρηθή τόσον εις καταστρεπτικά 

γεγονότα άμάχου πληθυσμού, δοον καί κατά την διεξαγωγήν πολεμικών έπιχειρή- 
σεων καί άναφέρονται έκτενώς εις τάς στατιστικάς τής άμερικανικής στρατηγικής 
άεροπορίας βομβαρδισμού. 'Η  ναυτία, ή διάρροια καί ό ερεθισμός τοΰ δέρματος συ
νεπείς έλλείψεως ΰδατος, άποτελεϊ επίσης συμπτώματα άσθενειών όφειλομένων εις 
την ΰπαρξιν ραδιενέργειας καί πιθανόν νά καταστή άναγκαία ή χρησιμοποίησις 
χημικών ή βιολογικών μέσων. 'Η  ύπό τών ιατρών διάγνωσις εις τάς περιπτώσεις 
ταύτας καθίσταται άρκετά δύσκολος.

Έπιπροσθέτως εις τάς καταστάσεις ταύτας είναι λίαν δύσκολον καί ενίοτε 
άδύνατον νά πείση τις τούς μαχητάς, δτι έν συγκεκριμένον άτομον δεν είναι φορεύς 
άσθενείας τινός. ’Ακόμη καί αύτό τούτο τό άτομον δυνατόν νά καταστή άνίκανον 
νά πείση τον έαυτόν του δτι δεν άποτελεϊ φορέα άσθενειών ή δτι δεν έχει προσβλη- 
θή ύπό ραδιενέργειας.

Τό άνωτέρω φαινόμενον τών ψευδοασθενειών παρατηρεϊται συνήθως έπί τών 
μαχητών κατά την περίοδον τής φάσεως τής συμπεριφοράς καθ’ ήν εις την σκέψιν 
τών ατόμων κυριαρχοΰσι τά άτομικά τούτων προβλήματα. Εύνόητον τυγχάνει δτι 
ή ψυχική αΰτη κατάστασις θά έχη ώς άποτέλεσμα τήν μείωσιν τής μαχητικής άξίας 
τής μονάδος.

’Εάν κατά συνέπειαν δεν έχωσιν προβλεφθή σχέδια άντιμετωπίσεως τών 
ψευδοασθενειών, τότε υπάρχει πιθανόεης νά άποτελέσωσιν αύται σοβαρόν πρόβλημα, 
δπερ δυνατόν νά συντελέση εις τήν άποδιοργάνωσιν τής μονάδος καί έκ παραλλήλου 
νά δημιουργήση έτερον ψυχολογικόν πρόβλημα—τό πρόβλημα τών διαδόσεων.

Είναι άπολύτως εύνόητον πόσον εύκολος καί πιστευτή θά είναι ή διάδοσις 
συνθημάτων περί έμφανίσεως άσθενειών, ώς συνέπεια ραδιολογικής μολύνσεως ή 
ή διάδοσις συνθημάτων σχέσιν έχόντων μέ τήν ΰπαρξιν εις τήν περιοχήν ραδιενέρ
γειας ή βιολογικών καί χημικών ούσιών.

'Ο συνδυασμός έπαρκών επικοινωνιών καί ΐσχυράς ήγεσίας. ύποβοηθεΐ ση- 
μαντικώς τήν περιστολήν τών διαδόσεων εις τάς περιπτώσεις καταστρεπτικών 
γεγονότων.

Πρέπει νά κατανοηθή ύπό πάντων δτι αί έπιβλαβεΐς έπιδράσεις αίτινες είναι 
άποτέλεσμα τρομερών διαδόσεων δέν δύνανται νά περιορισθώσιν άπολύτως. Διδα
κτικόν σχετικόν παράδειγμα άποτελεϊ ή προσπάθεια ήν κατέβαλεν ό Φραγκλινος 
Ροΰσβελτ νά θέση τέρμα εις τάς επικινδύνους διαδόσεις, αίτινεε κατέκλυζον τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής κατά τάε άρχάς τοΰ II παγκοσμίου πολέμου.

'Ο Πρόεδρος εις λόγον του κατά τήν 23ην Φεβρουάριου 1943 έδήλωσε, δτι αί 
διαδόσεις αίτινες κυκλοφοροϋσι περί τής έκτάσεως τών καταστροφών τού Πέρλ 
Χάρμπορ δέν άνταποκρίνονται εις τήν πραγματικότητα καί δέον δπως μή γίνωνται 
πιστευταί ύπό τών κατοίκων.

’Εν τούτοις δμως έρευναι αίτινες έλαβον χώραν μετά τήν έκφώνησιν τού λόγου 
άπέδειξαν δτι τό 40 τοϊς έκατόν τού πληθυσμού έξηκολούθη νά πιστεύη εις τάς δια
δόσεις.

Στοιχεία άφορώντα τήν ψυχολογικήν συμπεριφοράν άτόμων άτινα εύρίσκοντο 
είς τον πυρηνικόν βομβαρδισμόν τής ’Ιαπωνίας έπιβεβαιοΰσι τά έκ τών ετέρων κα
ταστρεπτικών γεγονότων συγκεντρωθέντα τοιαΰτα. Έπιπροσθέτως αί διερευνήσεις 
αίτινες έλαβον χώραν είς Ναγκασάκι καί Χιροσίμα, έφερον είς τήν επιφάνειαν εν 
έτερον ουσιώδες ζήτημα, δπερ είς τάς έτέρας περιπτώσεις καταστρεπτικών γεγονό
των δέν παρετηρήθη ουδόλως ή εάν παρετηρήθη, έκρίθη ανάξιον προσοχής.

Κατά τάς διερευνήσεις ταύτας διεπιστώθη δτι τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών 
παρευρισκομένων είς τάς πληγείσας περιοχάς άτόμων, παρ’ δλον δτι δέν ύπέστησαν
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ούδεμίαν σωματικήν βλάβην, έν τούτοις έδοκίμασαν ισχυρόν τινά κλονισμόν, κυ
ρίως έκ τοϋ γεγονότος ότι παρετήρησαν τόσον μεγάλον άριθμόν άπωλειών. Φυσικά 
τά στρατεύματα μάχης έξοικειοϋνται βαθμιαίως εις τό νά παρατηρώσιν άκρωτηρια- 
σμένους καί νεκρούς. Ά λλ’ όμως ποια θά είναι ή άντίδρασις αύτών εις τάε περιπτώ
σεις καθ’ ας θά παρατηρήσωσι τόσον μεγάλον άριθμόν άπωλειών ;

Έτέρα πλευρά τοϋ ίδιου προβλήματος είναι ή άντίδρασις των στρατευμάτων 
επί τη θέα άστρονομικοϋ άριθμοΰ προσφύγων, τραυματισμένων καί άσθενούντων 
παίδων ως έπίσης καί άμάχου πληθυσμού, ούτινος ή δυστυχία θά είναι άνευ προη
γουμένου. Τοϋτο άποτελεϊ πρόβλημα ήθικοϋ καί δέον όπως τά στρατεύματα προ- 
παρασκευασθώσιν καταλλήλως.

Μέχρι τής στιγμής έδόθη βαρύτης είς τήν έξέτασιν των ψυχολογικών έπι- 
δράσεων είς ας ύπόκειται ό μαχητής, όστις άποτελεϊ τό μέσον διά τοϋ οποίου ό διοι
κητής έξασφαλίζει τήν νίκην έπί τοϋ πεδίου τής μάχης καί κατά συνέπειαν στρέφει 
τό μεγαλύτερόν του ένδιαφέρον. ’Αλλά τί θά συμβή μέ τούς διοικητάς μεγαλυτέρων 
κλιμακίων ; Ούτοι έκτος τών μονάδων των θά άντιμετωπίσωσιν καί ψυχολογικά 
προβλήματα άμάχου πληθυσμοΰ.

Έ π ί παραδείγματι, πώς θά άντιμετωπίση εις διοικητής μεραρχίας τό πρό
βλημα τών κατοίκων τής περιοχής, είς ήν διεξάγονται έπιχειρήοεις ή έδρεύει ή μο- 
νάς του ;

Δύναται ό άμαχος πληθυσμός νά τύχη τής αυτής μετά τών μαχητών περι- 
ποιήσεως τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν δεν θά ύπάρχη διαθέσιμος έπαρκής υγειο
νομική περίθαλψις, οΰτε διά τήν άντιμετώπισιν καί τών πλέον στοιχειωδών άναγκών 
τής μεραρχίας ;

ΓΙώς θά έκπληρώση τήν άποστολήν του ;
Τ ’ άνωτέρω είναι προβλήματα είς τά όποια μόνον ούτος δύναται νά άπαντήση 

άφοϋ προηγουμένως προβή είς τήν άπό πάσης άπόψεως μελέτην αύτών. Επομένως 
προκύπτει ή άνάγκη όπως έκαστος τών ήγητόρων βασανίζη τήν σκέψιν του συνε
χώς έπί τών προβλημάτων τής άνωτέρω μορφής ΐνα μή καταληφθή έξ άπίνης.

7 . Πρόγραμμα έκπαιδεύσεως.
Είς τάς καταστάσεις καθ’ άς θά λάβωσι χώραν μαζικαί άπώλειαι, τά κύρια 

ψυχολογικά προβλήματα άτινα θά άντιμετωπίση ό διοικητής μεραρχίας τίνος είναι 
τά άκόλουθα :

—Φόβος.
—’Ανεπάρκεια συστήματος έπικοινωνιών.
—Ψευδόασθένειαι καί διαδόσεις.
—Μείωσις τής μαχητικότητος τής μονάδος συνεπεία τών μαζικών άπωλειών.
—Άπώλειαι άμάχου πληθυσμοΰ, πρόσφυγες καί δυστυχισμένοι.

’Αποτελεσματικόν μέσον προπαρασκευής διά τον έλεγχον τών περισσοτέρων 
έκ τών άνωτέρω προβλημάτων, είναι ή εφαρμογή πλήρους καί συνεχοΰς προγράμ
ματος έκπαιδεύσεως έπί τών υφισταμένων ήγητόρων μέχρι καί αοΰ διμοιρίτου.

Τό πρόγραμμα τοϋτο δέον όπως άποσκοπή κυρίως είς τήν καταπολέμησιν 
τοϋ φόβου. Τοϋτο τυγχάνει ουσιώδες διότι είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ήγήτωρ 
τις δεν θά είναι είς θέσιν ν’ άντιδράση, δυνατόν νά άποτελέση τήν αιτίαν μεταδό- 
σεως πανικοΰ, μαζικοΰ κλονισμοΰ ή άποσυνθέσεως τής μονάδος του.

Τό πρόγραμμα έπίσης δέον όπως περιλαμβάνη θέματα άτινα θά έξοικειώ- 
σωσι τον ήγήτορα είς τήν άντιμετώπισιν τής έπιδειχθησομένης έκάστοτε συμπερι
φοράς τών άνδρών του, ως έπίσης καί άντικείμενα άτινα θά έξυψώσωσι τήν τεχνι
κήν διοικήσεως μικρών μονάδων. Έάν ό υφιστάμενος διοικητής γνωρίζη τήν ύπό 
τών άνδρών του έπιδειχθησομένην είς έκάστην περίπτωσιν συμπεριφοράν, τότε θά 
όυνηθή νά προβλέψη άντιδραστικά μέτρα.
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Το πρόγραμμα δέον όπως περιλαμβάνη έπίσης άντικείμενα άτινα θά κατα- 
στήσωσι τον ήγήτορα ικανόν νά θεραπεύση ψυχικώς τούς στρατιώτας, οίτινες ύπέ- 
στησαν ψυχικόν τινά κλονισμόν, ώς έπίσης καί άντικείμενα άφορώντα τήν άντιμε- 
τώπισιν τής άνεπαρκείας των επικοινωνιών, τής άποκαταστάσεως των ζημιών καί 
τής άνακτήσεως τού ελέγχου είς τάς περιπτώσεις καθ’ άς θά λάβωσι χώραν μαζικαί 
καταστροφαί.

Λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι είς τά μελλοντικά πεδία τών μαχών θά χρησιμο- 
ποιηθώσιν όπλα, άτινα θά έπιφέρωσι μαζικάς καταστροφάς προσωπικού καί υλικού, 
ή κυρία φροντίς τών ήγητόρων είναι ή διασπορά ήτις όμως θά έχη ώς συνέπειαν τήν 
άποκέντρωσιν τού έλέγχου. Κατόπιν τούτου τυγχάνει άπαραίτητον όπως δοθή ιδιαι
τέρα βαρύτης είς τον ρόλον τών ήγητόρων τών μικρών κλιμακίων.

Ή  τεχνική ένθαρρύσεως μαχητών, οίτινες ύπέστησαν ψυχολογικάς επιδρά
σεις καί ή άντιμετώπισις προβλημάτων, άτινα θά είναι άποτέλεσμα μαζικών άπω- 
λειών, άπαιτοΰσιν ίσχυράν δύναμιν διοικήσεως. Υψηλόν έπίπεδον ήγετικής ίκανό- 
τητος έπί όλων τών διοικήσεων εξασφαλίζει είς τούς μαχητάς τήν εμπιστοσύνην, 
περιοριζομένης οΰτω τής πιθανότητος ότι είς ένδεχομένην τινά μαζικήν καταστρο
φήν θά επικράτηση ό φόβος καί ή διάλυσις.

'Η  έξασφάλισις μετά πυρηνικήν τινά προσβολήν έπαρκών επικοινωνιών, 
έλέγχου τής κυκλοφορίας τών οχημάτων, τών σημείων ύδρεύσεως καί τέλος τής 
άπολυμάνσεως τού προσωπικού καί τού ύλικοΰ θά συντελέση σημαντικώς είς τήν 
άποκατάστασιν ομαλής καταστάσεως άφ’ ένός καί είς τήν άνάκτησιν τού έλέγχου 
τής μονάδος άφ’ έτέρου.

'Η  έπίλυσις τών άνωτέρω προβλημάτων δύναται νά έπιτευχθή διά σαφών 
βασικών οδηγιών έπιχειρήσεων, αίτινες δέον όπως κοινοποιηθώσιν έκ τών προτέ- 
ρων ώστε νά έξασφαλισθή ή κατανόησις καί ή έφαρμογή τούτων.

Τάς βασικάς γραμμάς τής συντάξεως τών οδηγιών, πρέπει νά καθορίζη ό 
διοικητής τής μεραρχίας. Οδτος, έπί παραδείγματι, δέον νά ένημερώση τον ιατρόν 
καί τον άξιωματικόν δημοσίων σχέσεων περί τού βαθμού βοήθειας, ήτις πρόκειται νά 
παρασχεθή είς τούς κατοίκους τής περιοχής.

8 . Συμπεράσματα.
’Ανεξαρτήτως τών τεχνολογικών έξελίξεων καί τών συγχρόνων πολεμικών 

μέσων, ό στρατιώτης έξακολουθεΐ νά παραμένη τό κύριον στοιχεΐον τού πεδίου 
τής μάχης. Οί διοικηταί δύνανται νά προπαρασκευάσωσι τον έαυτόν των καί τάς μο
νάδας των, διά τήν άντιμετώπισιν τών ψυχολογικών συγκινήσεων καί έπιδράσεων τών 
προκαλουμένων είς τάς περιπτώσεις καθ’ άς λαμβάνουσι χώραν μαζικαί άπώλειαι, 
άφ’ ένός μέν δι’ υίοθετήσεως καί έφαρμογής ρεαλιστικού προγράμματος έκπαιδεύ- 
σεως, τό περιεχόμενον τού οποίου θά έπιφέρη βαθμιαίως έξοικείωσιν τών άτόμων 
προς τάς καταστάσεις άτινας θά άντιμετωπίσωσιν είς τήν πραγματικότητα, άφ’ 
έτέρου δέ διά τής έμμονής των είς τήν έπίτευξιν υψηλού έπιπέδου έκπαιδεύσεως τών 
μικρών ήγητόρων.

Μόνον διά τού τρόπου τούτου θά δυνηθή μία μονάς νά έπιζήση είς τά μελλον
τικά πεδία τών μαχών.
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Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Η  Ο Δ Η Γ Η Σ Ι Σ
---------------------------------  ’Υπό Ύπαστυν. Β' κ. Σ Π . Π ΗΛΟΥ ---------------------------------

...Μια άεροδυναμική λιμουζίνα, τελευταίου τύπου, διασχίζει βιαστικά ένα 
πρωινό τούς άθηναϊκούς δρόμους... Στο βολάν βρίσκεται ένας μελαχροινός νέος, 
πού οδηγεί σιγοσφυρίζοντας κάποιον μοντέρνο σκοπό...

Είναι Κυριακή... Κι’ ή λειτουργία έ'χει μόλις τελειώσει... Έ τ σ ι, ένα σωρό 
άνθρωποι—νέοι, γέροι, παιδιά—βγαίνουν άπό τις έκκλησίες κατά ομάδες καί ξεχύ
νονται στους δρόμους, προς κάθε κατεύθυνση...

Μά, ή λιμουζίνα συνεχίζει τήν πορεία της, άνάμεσά τους, μέ την ΐδια πάντα 
μεγάλη ταχύτητα... ώσπου, ξαφνικά, σέ μιά διασταύρωση, φρενάρει απότομα... 
Μιά συντροφιά άπό παιδιά είχε ξεπεταχτή στη λεωφόρο, καί παρά λίγο να τά δια- 
μελίση...

Ό  οδηγός βγάζει έξω τό κεφάλι άγριεμμένος καί φωνάζει, ενώ τά παιδιά 
σκορπούν εδώ κι’ έκεΐ τρομαγμένα...

../'Υστερα ξαναγίνεται σιωπή, κι’ ή μηχανή τοϋ αύτοκινήτου τίθεται καί πάλι 
σέ κίνηση, καθώς ό οδηγός του ξαναβρίσκει τό κέφι του καί πατφ πάλι γκάζι... 
'Η κούρσα ξεκινφ, άστράφτοντας κάτω άπό τον ήλιο, καί τό κοντέρ άρχίζει νά παίρ- 
νη ξανά τον άνήφορο... 60... 70... 80...

Έ π ί τέλους κάποτε σταματά... Σταματά μπροστά σέ μιά μοντέρνα μονοκα
τοικία... 'Ο νεαρός κορνάρει συνθηματικά, κυττάζοντας προς ένα κλειστό παράθυ
ρο... Βγάζει ύστερα τήν τσατσάρα του καί, μέ τή βοήθεια τοϋ μικρού καθρέφτη τοϋ 
αυτοκινήτου, διορθώνει τά μαλλιά του... Ρίχνει μετά μιά ματιά στο ρολόι του καί 
ξανακορνάρει...

Περνοϋν έτσι τρία—τέσσαρα λεπτά άναμονής, οπότε ή πόρτα τοϋ σπιτιοΰ 
άνοίγει καί στο άνοιγμά της διαγράφεται μιά λεπτή γυναικεία σιλουέττα... Είναι 
ένα 20χρονο δμορφο κορίτσι πού γελά καί πλησιάζει τό αύτοκίνητο. Μπαίνει μέσα, 
κάθεται δίπλα στο νεαρό καί ξεκινούν...

Αύτό είναι ένα ζευγάρι... "Ενα ζευγάρι άνάμεσα σέ τόσα άλλα... 'Ο «έκεΐνος» 
καί ή «εκείνη» κάθε έρωτικής ιστορίας... ’Όνειρα, αισιοδοξία, χαρά, καρδιοχτύπια... 
Αύτά άποτελοΰν τή βελούδινη σκηνή πάνω στήν οποίαν πρωταγωνιστούν, μέ τον 
έρωτα παρέα...

—«Λοιπόν, Τζένη ; Ποΰ θά πάμε ;» ρωτά έκεΐνος, προσφέροντάς της μιά 
τσίχλα...

—«Ποΰ ;... Μά, οπουδήποτε... Πάμε στο... άγνωστο... Πάμε στο άγνωστο 
μέ βάρκα τήν έλπίδα...».

Γελούν καί αγκαλιάζονται, ένω τό αύτοκίνητο ξεχύνεται στο δρόμο σάν σί
φουνας... Έκεΐνος, όλο αγκαλιασμένος, πατά συνεχώς γκάζι...

Ναί... Γραβοΰν γιά τό άγνωστο... Αύτό, δυστυχώς, είναι μιά τραγική άλή-
θεια...

Τραβούν, άθελά τους, γιά μιά μακρινή—μακρινή χώρα, απ’ δπου δέν θά επι
στρέφουν πιά ποτέ...

Γιά τή ζωή τους πού κινδυνεύει δέν νοιάζονται... Ξεχάστηκαν... Πρέπει κά
ποιος νά τούς τό θυμίση... Κι’ αυτός ό «κάποιος» δέν είναι άλλος άπό τον τροχονόμο 
τού δρόμου... Αύτή είναι ή δουλειά του... Νά θυμίζη στούς βιαστικούς, στούς άφη- 
ρημένους, στούς έπιπόλαιους δτι είναι ή ζωή όμορφη καί είναι έγκλημα νά τή θυ
σιάζουμε άσκοπα σέ μιά στιγμή άδυναμίας...
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Νάτονε, λοιπόν, ό τροχονόμος πάνω στή μοτοσυκλέττα του... Είναι κι’ εκείνος 
νέος καί καταλαβαίνει καλύτερα τά νειάτα. Γ ι’ αύτό καί άνησυχεΐ.

Πλησιάζει τό βιαστικό αυτοκίνητο καί κάνει νόημα στο άγκαλιασμένο ζευ
γαράκι να σταθή... ΓΙροσγείωσις... ’Ανώμαλη μάλιστα... ’Από τό κόσμο των άστρων, 
άνάμεσα στα όποια έτοποθέτησαν οί ποιητές τον έρωτα, στην ξερή άσφαλτο... Φρε
νάρισμα άπότομο... Νευριάζει έκεΐνος :

—«Τί συμβαίνει;» ρωτά θυμωμένος τον άστυφύλακα.
—«Μιά παράκληση, κύριε», άπαντα έκεΐνος εύγενικά: «Προσέχετε πώς οδη

γείτε. 'Οδηγείτε αντικανονικά'. Αύτό σημαίνει ότι οδηγείτε μαζί καί έπικίνδυνα».
—«Μπά! Κι’ άπο που τό κατάλαβες;» τον διακόπτει ό νεαρός ειρωνικά.
—«Νά!... Πρώτα άπ’ όλα τρέχετε... 'Ύστερα οδηγείτε μέ τό ένα χέρι... ’Ε 

πίσης...».
—«’Αρκεί. "Αν έ'κανα καμμιά παράβαση νά μέ μηνύσης. Πάρε τά στοιχεία 

μου κι’ άσε με νά φύγω γιατί είμαι βιαστικός. Μάθημα θά μου κάνης ; Δεν έχεις 
δικαίωμα νά μέ καθυστερής. Πάρε τό δίπλωμά μου... Νά κι’ ή άδεια κυκλοφορίας 
καί ή ταυτότητά μου... Γράψε...».

'Ο άστυφύλακας στέκει συλλογισμένος... "Ενα σύννεφο θαμπώνει τη σκέψη 
του... Θυμάται μιάν άλλη παρόμοια περίπτωση... Καί τότε είχε γράψει... Μά ή 
δίκη δέν έγινε ποτέ... 'Απλούστατα γιατί ό παραβάτης, άντίνά έρθη στο δικαστήριο, 
είχε μεταφερθή στο νεκροτομείο, σάν άμορφη μάζα άπό σάρκες καί αίμα... ’Ανα
στενάζει ό άστυφύλακας...

—«Τί ωφελεί νά σάς γράψω, κύριε ; Δέν είναι αυτή ή πρόθεσή μου. Τή ζωή 
σας θέλω νά προστατεύσω κι’ δχι νά γεμίσω τό ημερολόγιό μου μέ μηνύσεις... Δέν 
σάς μιλάω σάν άστυφύλακας... Σάν άνθρωπος σάς μιλάω, σάν νέος... ’Ακουστέ με... 
Μή παίζετε μέ τό θάνατο... Λυπηθήτε τή ζωή σας..».

-—«Δική μου δέν είναι ή ζωή ;» ρωτάει έκεΐνος άπότομα. « Έ ,  λοιπόν. Δέν τή 
λυπάμαι. Βίβερε περικολοζαμέντε. Τό ξέρεις αύτό ;... "Ασε με νά φύγω είπα, γιατί 
βιάζομαι...».

'Ο άστυφύλακας γράφει τά στοιχεία του, καί τον άφήνει νά φύγη, ένω κάτι 
σάν φίδι δαγκώνει τήν καρδιά του. Πόσο σκληρή είναι ή δουλειά του! ! ! . . .

...Καί τό ζευγαράκι ξαναγκαλιάζεται... Καί άπογειοϋται καί πάλι γιά τό 
άπειρο... ’Εκείνος άνοίγει τό ράδιο... ’Εκείνη ξαπλώνει στήν άγκαλιά του... Τό 
αυτοκίνητο ρουφά λαίμαργα τις άποστάσεις... Καί όλα μοιάζουν σάν κινηματογρα
φικό έργο, καθώς περνούν καί χάνονται άπό δίπλα τά σπίτια, τά πάρκα, οΐ άνθρωποι...

** *
...Κόσμος πολύς έχει μαζευθή... Φωνάζουν, χειρονομούν... Μοιάζουν μέ τό 

χορό τής ’Αρχαίας Τραγωδίας, πού καταριέται ή πού διαμαρτύρεται...
Ό λοι αύτοί ολόγυρα... Καί στή μέση ένα σαραβαλιασμένο αύτοκίνητο... Μιά 

λιμουζίνα σφηνωμένη σέ κάποιο δένδρο... Αύτές είναι οί υλικές ζημιές τού άτυχή- 
ματος... Υπάρχουν όμως καί δυο άνθρώπινες ζωές πού χάθηκαν... 'Ένας μελαγ- 
χροινός νέος καί ένα όμορφο 20χρονο κορίτσι πού κοίτονται πολτοποιημένοι οΐκτρά... 
Ποιος δολοφόνος άφαίρεσε τή ζωή αύτών των δυο νέων, πού ξεκίνησαν άγκαλια- 
σμένοι στή στράτα τής ζωής ;... Ποιος ; Ένας τρομερός βρυκόλακας πού ρουφφ, 
όλο ρουφά άνθρώπινο αίμα... 'Ένα καταραμένο θηλυκό πού τό ξέρασεν ή κόλαση... 
ή «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Ο Δ Η Γ Η Σ ΙΣ !».

...Ναί, Τράβηξαν γιά τό άγνωστο αύτά τά δυο άμυαλα παιδιά... Καί θύμωσαν 
όταν ό τροχονόμος στάθηκε άνάμεσα σ’ αύτούς καί τό θάνατο, γιά νά προστατεύση 
τή ζωή τους... ’Έ τσι, δυο μάννες καί δυο πατεράδες μαυροντύθηκαν καί δυο λάκκοι 
άνοίχτηκαν σέ κάποιο νεκροταφείο...
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...Θάπρεπε ίσως πάνω στον ξύλινο σταυρό του μνήματος, κάτω άπό τα όνό- 
ματά τους νά γραφή, μέ μαϋρα πελώρια γράμματα: «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Ο ΔΗ ΓΗ ΣΙΣ».

...Βρεγμένο είναι τό σημειωματάριο του τροχονόμου... Έπεσαν πάνω στις 
σελίδες τους δυο ζεστά δάκρυα... Σαν προσφορά στή μνήμη των δυο νέων, πού άδι
κα χάθηκαν απ’ τή ζωή...

Τώρα, μόλις ξαναβγή στο δρόμο ό τροχονόμος δέν πρόκειται νάναι ελαστι
κός... Δεν έχει τό δικαίωμα νά χαρισθή στο θάνατο... Τό αίμα των δυο νεκρών νέων 
ζητάει έκδίκηση...

** *
...Καί πάλι είναι Κυριακή... Μιά πολυθόρυβη Κυριακή πού συγκλονίζεται 

άπό ιαχές... Τά δήπεδα τραβούν σάν μαγνήτες χιλιάδες κόσμο...
...Στο γήπεδο τοϋ Παναθηναϊκού... Στο γήπεδο του ’Ολυμπιακού... Στο 

γήπεδο τής Α .Ε .Κ ., θά λάβουν χώραν τιτανομαχίες... Έ τ σ ι  αναγγέλλουν οί άθλητι- 
κές εφημερίδες... Κι’ οΐ φίλαθλοι πού παίρνουν τον δρόμο γιά τά γήπεδα φανατι
σμένοι, μοιάζουν μέ εχθρικό στράτευμα έτοιμο νά κτυπηθή μέ τούς άντιπάλους 
του...

Ώ μά τά γράφω... Τό παραδέχουμαι... Μά, δυστυχώς, είναι άκόμα πιό ωμή 
ή πραγματικότητα. Κι’ έτοϋτες οί γραμμές δέν έχουν σκοπό νά φιλολογήσουν, άλλά 
νά έπισημάνουν ένα κίνδυνο... ένα άπό τούς πολλούς τής καθημερινής ζωής... Μέ τά 
γήπεδα καί τό ποδόσφαιρο θ’ ασχοληθούμε άλλοτε... Αύτήν την ώρα προέχει κάποιο 
άλλο θέμα: ή «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Ο ΔΗ ΓΗ ΣΙΣ».

Κυριακή, λοιπόν, άφιερωμένη στο Θεό καί στο γήπεδο... Κι’ άπό νωρίς τό 
μεσημέρι ξεχειλισμένα ξεκινούν τ ’ αυτοκίνητα σάν καραβάνια φανατισμένων προ
σκυνητών...

Χιλιάδες αυτοκίνητα... Μικρά, μεγάλα, σαράβαλα, ολοκαίνουργια..."Ας 
παρακολουθήσουμε ένα άπ’ δλα...

...Νά! ’Εκείνο έκεΐ τό όπελάκι... Είναι γεμάτο άνδρες... Κι’ είναι κι’ αυτό 
βιαστικό... Τρέχει νά προλάβη τό πρώτο ήμίχρονο... ’Αλλοίμονο αν χάση τις πρώτες 
φάσεις... Μεγάλο κακό! 1 !...

"Ετσι, μέσα στή βιασύνη του, ούτε φωτεινά σήματα προσέχει, ούτε στις δια
βάσεις στέκεται...

Καί πάλιν ό τροχονόμος τού δρόμου έπεμβαίνει :
—«Γιατί, κύριε περάσατε ; Δέν είδατε τό κόκκινο φώς ;»
’Αλλ’ ό φίλαθλος οδηγός διαθέτει καί πνεύμα. Καί σπεύδει νά κάνη τήν έπί- 

δειξή του.
—«Τό είδα, κύριε πόλισμαν... ’Αλλά δέν στάθηκα γιατί ήταν κόκκινο... Κι’ 

έ-̂ ώ είμαι ’Ολυμπιακός... "Αρα έχω έλευθέρας...».
Γελούν οί άλλοι δυνατά... "Εξυπνο τό καλαμπούρι του... Κι’ ό τροχονόμος 

γράφει... Δέν πάει νά γράφη! ! ! Μονάχα νά κάνη γρήγορα... Νά μη χάσουμε τό 
πρώτο ήμίχρονο! ! !..,

...Το αυτοκίνητο ξεκινά.... Πιό βιαστικό τώρα... "Εχασε λίγα λεπτά... Πρέπει 
νά τά κερδίση.... 'Οπότε σέ μιά διάβαση πεζών πέφτει επάνω σ’ ένα γέροντα πού 
κρατούσε άπ’ τό χέρι τό έγγονάκι του καί περνούσε στο απέναντι πεζοδρόμιο...

Καί πάλιν ή άσφαλτος βάφτηκε μέ αίμα... Κι’ άλλα δυό θύματα.... Κι’ ό 
οδηγός στή φυλακή...

"Ομως, γιατί ; Γιατί ; · · f
Τό αυτοκίνητο φονικό δπλο είναι ; Γιά νά σκοτώνη φτειάχτηκε ; Τί έφταιγε 

τό γεροντάκι καί τό μικρό παιδί πού διάβαιναν αμέριμνα στό δρόμο ;
Ποιος φταίει γιά δλα ετούτα ;...
Μά, ποιός άλλος ; ή «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Ο ΔΗ ΓΗ ΣΙΣ...».



9136 Σπ. Πηλοΰ

’Αμέτρητα είναι τά θύματά της... ’Αξιοθρήνητοι οι δράστες... Κι’ ό τροχονό
μος τοϋ δρόμου δέν ξέρει τί άλλο πρέπει νά κάνη για να σταματήση τό κακό...

...Τ ί άξια, έχουν τά νέα μέτρα δταν δέν υπάρχουν «νέες» σκέψεις στο μυαλό 
κάθε όδηγοϋ...

"Αν ήταν δυνατόν κάθε βδομάδα νά ύποχρεοϋντο οί οδηγοί νά έκτελοϋν έργα 
τροχαίας στό δρόμο, νά έβλεπαν, νά άκουγαν, νά έγραφαν, νά σήκωναν τραυματι
σμένους, νά μάζευαν πτώματα 1 1 ... Τότε, ίσως μόνο τότε, θά μπορούσαν νά κατα
λάβουν πόσο έπικίνδυνο είναι τό παιχνίδι μέ τό θάνατο...

*
*  *

...Τώρα είναι βράδυ... "Ενα ζεστό, όμορφο βράδυ... Κοντεύουν μεσάνυχτα... 
Οί πιο πολλοί άνθρωποι κοιμούνται... άλλοι έργάζονται... άλλοι γλεντούν...

"Ενας άπό τούς τελευταίους αύτούς, είναι κι’ ό κύριος εκείνος πού βγαίνει 
τρικλίζοντας άπό ένα κέντρο... Δέν βαδίζει... Αίωρείται περί τον άξονά του... Πότε 
εδώ, πότε έκεΐ... Θά πέση άρά γε ;

’Αλλά δέν έπεσε... Σ ’ ένα αύτοκίνητο μπήκε... Τί πάει νά κάνη ; Βάζει μπροστά 
τή μηχανή... Καί... ξεκινά...

Μά, στην κατάσταση πού βρίσκεται πώς θά μπορέση νά όδηγήση ; "Ομως 
αυτό τό έρώτημα δέν τον απασχολεί... Τά μάτια του κλείνουν, τά χέρια του τρέμουν... 
Κι’ όμως οδηγεί...

’Οδηγεί... Ναί 1 ’Αλλά... νά ποιο είναι τό άποτέλεσμα... ’Ανέβηκε σ’ ένα 
πεζοδρόμιο, έπεσε πάνω σ’ ένα τοίχο καί τραυματίστηκε! ! 1

* * *
...Τήν άλλη μέρα άλλος... Κι’ άλλος... Κι’ άλλοι πολλοί...
. . .Ό  ένας έπιχειρεΐ νά προσπεράση κάποιο αύτοκίνητο άντικανονικά... Έ τσ ι 

συγκρούεται μ’ ένα τρίτο πού έρχεται άντίθετα...
...'Ένας άλλος άλλάζει άπότομα κατεύθυνση, χωρίς νά κάνη σήμα στά αυτο

κίνητα πού άκολουθοΰν...
...'Ένας τρίτος περνά έξω άπό ένα σχολείο μέ μεγάλη ταχύτητα...
Παραβάσεις... Παραβάσεις...
Τήν ίδια ώρα ή τροχαία άγωνίζεται άπεγνωσμένα νά διώξη τό θάνατο άπ’ 

τούς δρόμους... ’Αλλά πώς νά τά καταφέρη δταν δέν τήν βοηθούμε κι’ έμεΐς ;
...Τ ί είναι, λοιπόν, αυτή ή περίφημη «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Ο ΔΗ ΓΗ ΣΙΣ ;».

*%
...Τό αύτοκίνητο, τό όποιοδήποτε αύτοκίνητο, είναι μιά μηχανή... μιά μηχανή 

τυφλή, κουφή, άσυγκίνητη... "Αν άφεθή ελεύθερη θά καταστρέψη δ,τι βρή στό διά
βα της... Γ ι’ αυτό παίρνει στά χέρια του τό βολάν ένας άνθρωπος, πού πρέπει νά 
βλέπη, ν’ άκούη, ν’ άντιλαμβάνεται, ώστε νά κάνη τή μηχανή του νά πειθαρχή, 
στούς κανόνες κυκλοφορίας.... Αυτός είναι ό οδηγός τοϋ αύτοκινήτου... Κι’ ένας 
καλός οδηγός, πού σέβεται τον έαυτό του καί τούς συνανθρώπους του τηρεί ώρι- 
σμένους κανόνες, πού θέσπισεν ή πολιτεία, δηλαδή αυτός καί οί συνάνθρωποί του, 
γιά τήν προστασία τής ζωής, άλλά καί τής περιουσίας τών πολιτών της.

Οί κανόνες αυτοί δέν είναι μιά πολυσχιδής θεωρία. Είναι μερικά αιτήματα 
τής λογικής.

Νά, παραδείγματος χάριν, ή λογική λέει δτι πριν θέση ό οδηγός τή μηχανή 
του σέ κίνηση πρέπει νά έλέγχη τό αύτοκίνητο του, ώστε νά βεβαιώνεται δτι τά φώτα 
καί τά φρένα του λειτουργούν καλά. Γιατί, διαφορετικά, κινδυνεύει καί ό ίδιος καί οί 
άλλοι.

Αύτό είναι τό πρώτο καθήκον ενός καλού καί ευσυνείδητου όδηγοϋ. "Υστερα 
άκολουθοΰν άλλα... Πολλά καί διάφορα πού άφοροΰν τήν πορεία τού αύτοκινήτου,
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τήν άλλαγή κατευθύνσεως, τήν ταχύτητα, τά σήματα των δρόμων, τή στάθμευση, 
τούς πεζούς.

"Οταν, λοιπόν, ή οδήγηση ένός αυτοκινήτου είναι άντίθετη μέ τούς κυκλοφο- 
ριακούς αύτούς κανόνες, άντίθετη δηλαδή μέ τή λογική, είναι επικίνδυνη.

Φώτα έκτυφλωτικά, πού μπορούν νά «στραβώσουν» έναν άλλο οδηγό ή ένα 
πεζό, πορεία άλλοπρόσαλλη πού δέν ακολουθεί τή λωρίδα κυκλοφορίας, άδιαφορία 
στις διασταυρώσεις, άπότομη στάθμευση ή άπότομη άλλαγή κατευθύνσεως, άντι- 
κανονικό προσπέρασμα άλλων οχημάτων, διέλευση άπό τις διαβάσεις των πεζών όταν 
τό συγκοινωνιακό ρεύμα είναι κλειστό, συναγωνισμός ταχύτητος μέ άλλα αύτοκί- 
νητα, οδήγηση αύτοκινήτου σέ στιγμές μέθης, μεγάλη ταχύτης μπροστά σέ σχολεία, 
εκκλησίες, κινηματογράφους ή άλλους τόπους λαϊκών συγκεντρώσεων... Αύτά, 
καί πολλά άλλα, είναι τά συστατικά στοιχεία τής έπικίνδυνης όδηγήσεως. Καί τ ’ 
άποτελέσματα είναι σ’ όλους γνωστά... Ζημιές, συγκρούσεις, τραυματισμοί, άνθρω- 
ποκτονίες... Κι’ άκόμα νοσοκομεία πού γεμίζουν, δικαστήρια πού άπασχολοΰνται 
άκατάπαυστα μέ τέτοια θέματα, τροχονόμοι πού γράφουν, άνακριτικοί ύπάλληλοι 
πού ένεργοΰν άνακρίσεις, μάρτυρες, αυτοψίες, σχέδια, ιατροδικαστές...

'Όλα έτοΰτα γράφουν τον κοπιαστικό καί θλιβερό έπίλογο μιας παραβάσεως 
τών κυκλοφοριακών κανόνων...

Είναι μερικοί οδηγοί πού λένε : «'Οδηγώ δέκα χρόνια. Ποτέ δέν μοΰ συνέβη 
τίποτε. Είμαι καλός οδηγός». Αυτό είναι έν μέρει μόνον άληθινό. Γιατί δ,τι δέν 
συνέβη στά δέκα αύτά χρόνια μπορεί νά συμβή σέ μιά στιγμή.

Αύτό σημαίνει ότι ή μοναδική άμυνα έναντίον τών τροχαίων άτυχημάτων είναι
ή Π ΡΟ ΣΕΚΤΙΚΗ  Ο ΔΗ ΓΗ ΣΙΣ.

Τό ζήτημα δέν είναι, δηλαδή, άν είσαι έσύ καλός οδηγός. Τό ζήτημα είναι ότι 
τριγύρω σου κυκλοφορούν καί «άτζαμήδες», οδηγοί καί πεζοί άπρόσεκτοι. Γ ι’ αύτό 
πρέπει νά δεκαπλασιάζης τήν προσοχή σου.

Οί παραβάτες τών διατάξεων της τροχαίας άνήκουν σέ μιά ξεχωριστή κα
τηγορία παραβατών. Δέν είναι έγκληματίες. Είναι όμως ά π ρ ό σ ε κ τ ο ι .  Καί τήν 
άπροσεξία τους αύτή, τήν πληρώνουν, πολλές φορές, άκριβά.

Φίλε οδηγέ πού διαβάζεις αυτές τις γραμμές θά έχης παρατηρήσει ότι τό 
άστυνομικό δελτίο σέ άναφέρει τακτικά. ’Ό χι εσένα, βέβαια, προσωπικά, άλλά τούς 
συναδέλφους σου. Τό ίδιο είναι. Καί ξέρεις πώς σέ άναφέρει ; Περίπου σάν δολο
φόνο, περίπου σάν μισάνθρωπο, περίπου σάν σαμποτέρ τής έθνικής μας οικονομίας. 
Τήν δέχεσαι αύτή τήν ΰβρι; Δέν άγανακτεΐς; Έ !  τότε άγωνίσου κοντά μας γιά μιά 
χαρούμενη ζωή, δίχως τό θάνατο δίπλα της.

’Έχεις παιδιά... Δέν είναι έ’τσι ;... Καί γυναίκα... Καί φίλους πού σέ άγαπούν.., 
Χάριν αυτών π ρ ό σ ε χ ε .  Προστάτευσε τή ζωή σου. Προστάτευσε, όμως, καί τή 
ζωή τών άλλων, πού δέν σοΰ φταίνε σέ τίποτε. Πρέπει τό βράδυ νά γυρίσης σπί
τι σου, στήν οΐκογένειά σου. Αύτό νά θυμάσαι κάθε φορά πού μπαίνεις στο αύτοκί- 
νητό σου καί ξεκινάς γιά τή δουλειά σου. Καί νά λές στόν έαυτό σου: «Θέλω νά γυ
ρίσω. Πρέπει νά γυρίσω. Καί θά γυρίσω». Καί θά γυρίσης, πράγματι, άν τηρής 
τούς κανόνες κυκλοφορίας.

Μά, ίσως νά μοΰ πής : «Καλά τά λές. Σύμφωνοι. Άλλά δέν φταίω μόνον 
εγώ. Φταίνε καί οί πεζοί».

Αύτό είναι μιά μεγάλη άλήθεια. Γιά τούς πεζούς, λοιπόν, θά μιλήσουμε σ’ένα 
άπό τά προσεχή τεύχη τού περιοδικού, άφοΰ πρώτα όμως εξαντλήσουμε κάθε τί που
άφορά εσένα, τον οδηγό τού αύτοκινήτου...

**  *
Ξημέρωσε... Ξημέρωσε μιά καινούργια μέρα... Ό  ήλιος κρυφοκυττάζει τή 

γή, πίσω άπό τό άντικρινό βουνό...
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’Ανοίγω τό παράθυρο τοϋ γραφείου μου... Καί τότε όρμφ μέσα μια πολυθό
ρυβη βοή... Είναι ή βοή των μηχανών πού διασχίζουν τούς δρόμους... Αυτοκίνητα 
λογιών—λογιών... Καί δίπλα τους οί πεζοί πού διαβαίνουν φοβισμένοι...

Ξημέρωσε... Κι’ ό ακήρυκτος πόλεμος οδηγών καί πεζών, πού είχε κοπάσει 
τη νύχτα, ξανάρχισε...

Νά ό πρώτος τραυματίας πού μεταφέρεται άπέναντι... Στο Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών... 'Π  μάχη άρχισε... 'Η  πολύνεκρη μάχη τών τροχών... Δεν ύπάρχει, 
άρά γε, ελπίδα σωτηρίας;...

Σκύβω άπο το παράθυρό μου... Καί βλέπω άπο κάτω ενα ψηλό, γεροδεμένο 
παλληκάρι, μέ στολή... Είναι ό τροχονόμος του δρόμου... 'Η καρδιά μου σκιρτά... 
Μου γεννηέται ή έπιθυμία νά τον χειροκροτήσω καθώς τον βλέπω γελαστό,υψηλό, 
λεβέντη νά διαβαίνη στο δρόμο, τιθασσεύοντας τίς μηχανές...

Ναί ! Αυτός είναι ή ελπίδα μας... Καί ή εγγύηση ότι όλα θά πάνε στο τέλος 
καλά...

"Ας είναι ή Παναγιά μαζί του... Κι’ ας τον προστατεύη στο δύσκολο έργο
του...

Σ. ΠΗΛΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ό ,τιδή π ο τε καί &ν σας συμβη, πρέπει νά μένετε κύριοι τοϋ έαυτοϋ σας. Μήν άρχίζετε τίς 
φιλονικίες μέ τούς άλλους όδηγούς καί μή ζητάτε νά λύσετε τΙς διαφορές σας  μέ βρισιές, 
γιατί δέν θά κερδίσετε τίπ οτε, παρά μόνον θά έκνευρισθήτε καί θά συγκεντρώσετε τούς 

περιέργους πού θά γελούν είς βάρος σας.



ΤΟ ΓΑΝΤΙ
Ά π δ τδ ά γγλ ιχ ο  «B righter E n 
glish», κατά μετάφρασιν άστυφύλα- 
κος κ. Γ . ΓΕ Ω Ρ ΓΑ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

'Ο Τζαίημς .Ντιούν κρεμάστηκε μέ τά δάχτυλά του άπό τό παράθυρο και σ’ 
ένα λεπτό έπεσε άθόρυβα στο έδαφο. Κοίταξε γύρω του βιαστικά. Τδ σπίτι βρισκό
ταν στην άκρη της πόλεως, πολύ πίσω άπδ τδ δρόμο, άπδ τδν όποιο τά χωράφια 
χωρίζονται μ’ έναν ψηλό πέτρινο τοίχο. ΤΗταν δύο σχεδόν μετά τά μεσάνυχτα και 
ή νύχτα ήταν σκοτεινή. ΤΗταν τελείως άπίθανο νά συνάντηση κανέναν αυτή την ώρα. 
Γενικά ήταν τελείως ασφαλής. Καθώς έτρεχε σιωπηλά πάνω στδ γρασίδι δεν μπο
ρούσε παρά νά θαυμάζη τά νεύρα του.

Είχε διαπράξει διαρρήξεις στις πολύ παληές ημέρες, προτού νά γίνη γνωστός 
σάν ένας ευυπόληπτος κοσμητατοπώλης στή μικρή πόλη τού Μπράμπτον, άλλά 
αυτές οί ήμέρες ήσαν πολύ μακρινές. Πίσω του απλώνονταν δέκα χρόνια νομοταγούς 
έντιμότητος. Τδ χέρι του πού υψωνόταν γιά νά γατζωθή στην κορυφή τού τοίχου 
ήταν σταθερό σά βράχος. Μπορούσε άκόμη καί νά σκέπτεται μέ ήρεμία πόσο σιω
πηλό ήταν τδ πτώμα, πού ήταν κάποτε ό Ρίτσαρντ Στρόνγκ καί πού τώρα κοιτόταν 
κουβαριασμένο μέσα σέ μιά μικρή λίμνη αίματος, στδ δωμάτιο πού μόλις είχεν 
άφίσει.

Δέν είχε σκοπό νά διαπράξη φόνο, άλλά οΐ περιστάσεις τδ είχαν καταστήσει 
αναπόφευκτο. Αισθανόταν δτι σέ δλη του τή ζωή ήταν ένα παιχνίδι των περιστά
σεων.

Οί φασαρίες του άρχισαν δταν μιά παληά του γνωριμία της φυλακής τδν άνε- 
γνώρισε πάλι. 'Ο εκβιασμός άκολούθησε. Ή  δουλειά τού Ντιούν ήταν άποδοτική 
άλλά οί διαρκώς αύξανόμενες άπαιτήσεις τού έκβιαστοΰ ήταν μία συνεχής ζημία 
πού δέν μπορούσε νά τήν άντέξη.

Προσπάθησε νά συμπληρώση τά έσοδά του χαρτοπαίζοντας, άλλά τδ μόνο 
πού κατάφερε ήταν νά βυθισθή άκόμη περισσότερο βαθειά στδ βούρκο, μέχρις δτου ή 
τελειωτική καταστροφή τδν κοίταξε κατάματα. Στήν απελπισία του, ξαναγύρισε 
στδ παληό του επάγγελμα. Ό  Ρίτσαρντ Στρόνγκ ήταν συνταξιούχος δικηγόρος καί 
είχεν αποκτήσει μεγάλη φήμη γιά τή συλλογή του άπδ άντίκες. Έπιστεύετο δτι 
είχε στήν κατοχή του αρχαία χρυσά κοσμήματα άμυθήτου άξίας. Αυτή τήν πε
ρίοδο ό Ντιούν αγόραζε χρυσό, παλαιά δακτυλίδια, πόρπες καί άλλα παρόμοια καί 
τά έλυωνε, επομένως τά προϊόντα τής διαρρήξεως τού σπιτιού τού Στρόνγκ μπο
ρούσαν νά διατεθούν άσφαλώς καί έπικερδώς. ΤΗταν πολύ εύκολο νά μπή μέσα στό 
σπίτι. "Ηξερε τδ δωμάτιο δπου έφυλάσσετο ή συλλογή, καί τδ μόνο πού είχε νά κά
νη ήταν νά σκαρφαλώση άπδ τδ σωλήνα τού όχετοΰ καί νά φθάση στδ παράθυρο. 
Στδ Μπράμπτον κανείς δέν είχε σκεφθή δτι ήταν αναγκαίο νά πέρνουν προφυλάξεις 
γιά τούς διαρρήκτες. Τά κοσμήματα μέ τά όποια ό Ντιούν γέμισε τΙς τσέπες του, 
άξιζαν μιά μικρή περιουσία.

Ετοιμαζόταν νά φύγη δταν άκουσε πίσω του μία ελαφρά άναπνοή, στριφο
γύρισε άνήσυχος καί είδε δτι ή πόρτα τού δωματίου ήταν άνοικτή καί δτι ό ίδιος 
ό Στρόνγκ στεκόταν μπροστά του. «Ντιούν». ΤΗταν ή μοναδική λέξη πού έπρό- 
φερε ό Στρόνγκ. 'Ο Ντιούν έρριξε ένα λοξό βλέμμα σ’ ένα άνατολίτικο μαχαίρι πε
ριέργου τέχνης. Τδ κρατούσε άκόμη στδ χέρι του καί σχεδόν χωρίς νά σκεφθή, τδ 
έβύθισε αίφνιδίως στήν καρδιά τού Στρόνγκ' δλα είχαν τελειώσει. 'Ο Ντιούν έσυρε
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τό πτώμα μέσα στο δωμάτιο, έκλεισε τήν πόρτα, έσβυσε τό φως, τράβηξε τις κουρ
τίνες καί έφυγε όπως εΐχεν έλθει, άπό τό παράθυρο.

Δεν αισθανόταν τύψεις. «Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο», έλεγε στον 
εαυτόν του. «Μέ άνεγνώρισε καί έπρεπε νά τον σκοτώσω ή να πάω φυλακή». Ξα- 
νάφερε στο μυαλό του τήν έκπληξη πού ήταν ζωγραφισμένη στό πρόσωπο τοϋ 
Στρόνγκ καί χαμογέλασε. Σ τ’ άλήθεια δεν ένόμιζε ότι υπήρχε τίποτε για τό όποιο 
έπρεπε νά μεμφθή τον εαυτό του. 'Ο θάνατος τοϋ Στρόνγκ ήταν άναγκαΐος για τη 
δική του άσφάλεια καί δεν ΰπήρχεν εκλογή σέ ό,τι είχε κάνει. «'Οπωσδήποτε, 
ήταν ένας γέρος άνθρωπος καί πολύ λίγα χρόνια θά ζοϋσε ακόμη».

Αισθανόταν ότι ήταν άπολύτως άσφαλής. Ποιος θά μπορούσε νά ύποπτευθή 
τόν άνιαρό, χοντροκομμένο, μεσήλικα κοσμητατοπώλη γιά φόνο καί γιά ληστεία; 
Δεν εΐχεν άφίσει κανένα ίχνος. Δέν είχε συναντήσει κανέναν, ούτε όταν έπήγαινε, 
ούτε όταν ερχόταν. 'Η  μικρή κεντρική οδός ήταν έρημη καί τελείως σκοτεινή καθώς 
έμπαινε στό σπίτι του άπό τήν πίσω πόρτα. Ζοϋσε μόνος σ’ αύτό τό σπίτι. Μιά γυ
ναίκα ερχόταν κάθε μέρα καί σιγύριζε, άλλά κανείς άλλος άπό τόν ίδιο δέν κοιμόταν 
έκεΐ. Ή  κρεβατοκάμαρά του ήταν στό πίσω μέρος άλλά προτοΰ ν’ άνάψη τό φως, 
έκλεισε τά παραθυρόφυλλα καί τράβηξε τις βαρείες κουρτίνες μπροστά στό παρά
θυρο. ’Έπειτα έψαξε άδέξια στήν τσέπη του καί έβγαλε ένα γάντι. Μέ έκπληκτο 
βλέμμα έψαξε πάλι στήν τσέπη του καί μή βρίσκοντας αύτό πού ζητοΰσε, έχωσε 
τά χέρια του σέ όλες τις άλλες τσέπες του, ψάχνοντας άδέξια άνάμεσα στά χρυσά 
αντικείμενα μέ τά όποια ήσαν γεμάτες. Αυτά δέν τά έβγαλε έξω.

Γιά κάποιον περίεργο λόγο φοβόταν νά τά κοιτάξη, καί δέν σκεπτόταν ν’ 
άδειάση τις τσέπες του άπό αύτά, μέχρι τή στιγμή πού θά ήταν έτοιμος νά τά βάλη 
στό χυτήριο, στό μικρό δωμάτιο πού ήταν πίσω άπό τό κατάστημά του στό κάτω 
πάτωμα. Τελικά έγκατέλειψε τό ψάξιμο καί στάθηκε στό κέντρο τοϋ δωματίου, τό 
πρόσωπό του ήταν μιά κάτασπρη μάσκα άπολύτου φρίκης.

Τό άλλο γάντι είχε χαθή. Είχε βρή τά γάντια στήν τσέπη του όταν ήταν 
στό σπίτι τοϋ Στρόνγκ’ τάεΐχε βγάλει άπό έκεΐ καί τά είχε τοποθετήσει πάνω σ’ ένα 
τραπέζι πριν έτοιμάση τά κλοπιμαία. Μπορούσε νά όρκισθή ότι τά είχε ξαναπάρει 
προτοΰ φύγει βιαστικά, άλλά τώρα παρουσιαζόταν τό τρομακτικό γεγονός ότι τό 
ένα άπό αύτά εΐχε χαθή—καί στήν εσωτερική τους έπιφάνεια ήταν γραμμένο τό 
όνομά του καί ή διεύθυνσίς του. Ή  σκέψις τής επιστροφής του στό σπίτι, στό δω
μάτιο όπου έκειτο ό Στρόνγκ τόσο ήσυχος καί άκίνητος, τόν γέμισε μ’ ένα είδος 
δεισιδαίμονος τρόμου. 'Η  άνάμνηση τοϋ άναποδογυρισμένου προσώπου τοϋ νεκροΰ 
άνθρώπου μέ τό παράξενο βλέμμα τής έκπλήξεως παγωμένο μέσα στήν αιωνιότητα 
άπό τό θάνατο, ξαναγύρισε στό μυαλό του καί τόν έκανε νά βγάλη μιά μικρή πνι- 
μνένη κραυγή φόβου.

Στεκόταν στό μέσον τοϋ δωματίου, μέ τό πρόσωπο κάτασπρο καί κηλιδωμένο 
άπό χοντρές σταγόνες ιδρώτα, καί μέ τό μυαλό του γεμάτο άπό ένα συγκεχυμένο 
βόρβορο άναποφασιστικότητος.

—«Δέν μπορώ νά τό κάνω αύτό», έτραύλισε, «δέν μπορώ...».
Καί τότε τό όραμα τής άγχόνης τόν κατέλαβε ολόκληρον’ τουρτούριζε σάν 

νά εΐχε πυρετό’ τό σώμα του ήταν παγωμένο. Στις εγκληματικές του ημέρες είχε 
άποκτήσει ένα νοσηρό τρόμο γιά τήν άγχόνη. Ό  παληός φόβος τόν κρατούσε τώρα 
στά νύχια του, εκατό φορές δυνατώτερος άπό ό,τι ήταν ποτέ στά παληά χρόνια. Μέ 
άργά βήματα βγήκε έξω στό σκοτεινό καί έρημο δρόμο. 'Η  διαδρομή ήταν σάν ένας 
εφιάλτης. Στήν άστατη φαντασία του κάθε σκοτεινή γωνιά έκρυβε ένα φάντασμα 
καί κάποτε ούρλιαζε βραχνά στή θέα ενός παραπεταμένου χαρτιού περιτυλίγματος 
πού κοίτονταν στό δρόμο του.



Τό γάντι 9141

Για μια στιγμή τοϋ φάνηκε σαν ένα πτώμα ξαπλωμένο σέ μια σκοτεινή λί
μνη...

*
Έφθασε στον προορισμό του. Πνιγμένος στον ιδρώτα καί τρέμοντας 

σέ δλα τα μέλη τοϋ σώματός του, σκαρφάλωσε πάλι στο παράθυρο. Τό δωμάτιο 
ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι, δπως τό είχε άφίσει, άλλα σκέφθηκε πώς δεν θά μπο
ρούσε ν’ άντιληφθή ένα σκοτεινότερο άντικείμενο στο πάτωμα κοντά στήν πόρτα. 
Πρέπει νά έχη φως γιά νά βρή τό γάντι καί ό διακόπτης ήταν κοντά στο πτώμα. 
Συγκεντρώνοντας δλα τά άποθέματα της θελήσεώς του, τράβηξε τις κουρτίνες στο 
παράθυρο καί κινήθηκε κατά μήκος τοϋ δωματίου. Τά πόδια του άγγισαν κάτι 
μαλακό, καί οπισθοχώρησε μέ ένα βραχνό λαχάνιασμα' ή καρδιά του χτύπησε δυ
νατά καί βίαια. Τά τρέμοντα δάκτυλά του βρήκαν τό διακόπτη καί τό δωμάτιο 
πλημμύρισε μέ φώς.

Ό  Ρίτσαρντ Στρόνγκ ήταν ξαπλωμένος στά πόδια του, θά έδινε δλο τον κό
σμο γιά νά μπορέση νά κρατήση τό βλέμμα του μακρυά άπό αυτό, άλλά τό πτώμα 
άσκοΰσε κάποια τρομακτική γοητεία πάνω του καί τραβούσε τά μάτια του άκατα- 
μάχητα. Καθώς ήταν πλημμυρισμένος μέ άπέχθεια, έσκυψε έμπρός καί τό χέρι του 
άπλώθηκε νά πιάση τή λαβή τοϋ μαχαιριού.

—«Ψηλά τά χέρια... Μεγάλε Θεέ... Ψηλά τά χέρια σου, εσύ παληάνθρωπε».
Κοίταξε πάνω, άφήνοντας μιά λεπτή κραυγή τό νέο τράνταγμα στά παρα

τραβηγμένα νεύρα του, τον έκανε σχεδόν νά λιποθυμίση. Ή  πόρτα είχε άνοίξει, καί 
ό ίγυιός τοϋ Στρόνγκ στεκόταν έκεϊ, άπειλώντας τον μέ ένα περίστροφο. ’Αργά 
ύψωσε τά χέρια του πάνω άπό τό κεφάλι του...

*
Ό  έπιθεωρητής πού συνώδευε τον Ντιούν στήν ’Αστυνομία ήταν ομιλητικός 

καί, έπί πλέον, έφαίνετο νά έχη ξεχάσει προσωρινώς δτι στά μάτια τού νόμου ένας 
κατηγορούμενος είναι άθώος μέχρις δτου άποδειχθή ένοχος. 'Οπωσδήποτε έδέχετο 
τήν ένοχή τού Ντιούν, πράγμα τό όποιο δέν ήταν παράξενο, αν λάβωμε ύπ’ δψιν μας 
τις άποδείξεις.

—«Τό ξέρεις», τού είπε «δτι είσαι ό τελευταίος άνθρωπος πού θά είχα ύποπτευ- 
θή ; ’Εάν δέν είχες βρεθή στο δωμάτιο μέ τό πτώμα καί τά κλοπιμαία στις τσέπες 
σου, ποτέ δέν θά περνούσες καν άπ’ τό μυαλό μας. Δυστυχώς γιά σένα, δέν πρό
λαβες νά φύγης εγκαίρως».

*0  Ντιούν δέν άπήντησε. Τό σπίτι του ήταν στο δρόμο πού πήγαινε στόν ’Αστυ
νομικό Σταθμό καί ζήτησε άδεια γιά νά πάρη ένα παλτό. 'Ο καιρός ήταν κρύος, 
αυτή τήν ώρα τής νύχτας, λίγο πριν ξημερώση.

—«Βεβαίως,» είπεν ό έπιθεωρητής, «άλλά θά έλθουμε μαζί σου».
■Άνοιξε τήν πίσω πόρτα καί ώδήγησε τον κρατούμενό του μέσα στο χώλλ, 

ένώ δύο άστυφύλακες ήρχοντο άπό πίσω. 'Ο Ντιούν έσκέπτετο δτι δέν είχαν σκοπό 
νά τού δώσουν τήν παραμικρή ευκαιρία διαφυγής, δταν τό πόδι του άγγισε κάτι 
στο πάτωμα. ’Έσκυψε νά τό σηκώση καί ξαφνικά έννοιωσε πώς θά τρελαινόταν. 
Τότε ό έπιθεωρητής άναψε τό φώς. Ό  Ντιούν κοίταξε τό άντικείμενο πού είχε στο 
χέρι του.

'Ηταν τό γάντι!, τό όποιον νόμιζε πώς είχε άφήσει στό δωμάτιο μέ τον δολο
φονημένο άνθρωπο καί τό όποιο είχε ξαναγυρίσει νά βρή.

—« Έ  ! έσύ», φώναξε ένας άπό τούς άστυφύλακες, «συγκρατήσου, άνθρωπε». 
Άλλά ό Ντιούν γλύστρισε άνάμεσα άπό τά χέρια τους καί έπεσε στό πάτωμα.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

■ Ύπό τοΰ 'Αμερικανού κ . ΟΥΩΑΤΕΡ ΑΙίΙϋΜΑΝ -------------------

«ΕΙς τήν σύγχρονον ίποχήν τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος των 
άνηλίκων απασχολεί όλα γενικώς τά Κράτη. Δ ι’ αυτό άπό τούς ειδικούς κοι- 
νωνιολόγους, έγκληματολόγονς καί Αστυνομικούς, άναζητοϋνται τά  αίτια, 
καί προτείνονται διάφορα έκάστοτε νομοθετικά και διοικητικά μέτρα προς 
7ΐεριστολήν τοΰ κακού.

'Εξαιρετικόν ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά  Άρθρα τού ’Αμερικανού 
Ουώλτερ Λίππμαν, δ όποιος θεωρεί ώς μίαν σοβαράν πηγήν έγκληματικό
τητος τών άνηλίκων τον κινηματογράφον.

ΑΙ γνώμαι του προκάλεσαν την άντίδρασιν τής ένώσεως τών κινηματο
γραφικών επιχειρήσεων καί έπϊ τών Αντιρρήσεων τούτων έγραψε τό δημο- 
σιευόμενον Άρθρον, τό όποιον θέτει rd πράγματα όρθολογιστικώς».

Ν. Α.
1 .  Πώς τίθεται τό πρόβλημα είς τήν ’Αμερικήν.
Είς άρθρον μου έπί της αύξήσεως της έγκληματικότητος τών άνηλίκων, 

είχα γράψει δτι «ό κινηματογράφος καί ή τηλεόρασις, καθώς καί τά δήθεν περιο
δικά προωθούν προς βίαν καί άκολασίαν μέχρις άπαραδέκτου βαθμού». "Ελεγα 
επίσης δτι «έάν δέν εύρεθή κάποια άποτελεσματικωτέρα μέθοδος έλέγχου προς περι
στολήν τοΰ κακού τούτου, οί κίνδυνοι, τούς οποίους θά διατρέχουν αί έλευθερίαι μας 
άπύ την έπιβολήν λογοκρισίας έφ’ δλων τών μορφών ψυχαγωγίας τής νεολαίας, 
θά είναι άσφαλώς μικρότεροι άπό τον κίνδυνον τοΰ νά καταστή άδύνατος ή περι
στολή τής βίας».

2 . Γνώμαι τών κινηματογραφιστών.
'Η  "Ενωσις Κινηματογραφικών ’Επιχειρήσεων τής ’Αμερικής, τής οποίας 

πρόεδρος τυγχάνει ό φίλος μου Έ ρ ικ  Τζώνσον, άπήντησε διά μακροσκελούς έπι- 
στολής, φερούσης τήν υπογραφήν τοΰ διευθυντοϋ τών κοινωνικών σχέσεων τής έν 
λόγω ένώσεως ’Αρθούρου Ντυμπραί. Προτού συνεχίσω πρέπει νά εϊπω δτι ώς έμα
θα ό Τζώνσον δέν έδιάβασε τό άρθρον μου, ούτε έλαβε γνώσιν τής άπαντήσεως πού 
μοΰ έγραψεν ή ένωσις.'Η έπιστολή είναι μακροσκελής καί διεξοδική. "Ομως τό κύ
ριον σημεϊον της, είναι, έάν ληφθή ύπ’ οψιν ποιος τήν έγραψε, σημαντικώτατον.

Πράγματι, ό Ά . Ντυμπραί δέν άρνεΐται δτι αί περί ών ό λόγος κινηματογρα- 
φικαί ταινίαι περιγράφουν συναισθήματα βίας καί άκολασίας. ’Αμφισβητεί δμως, 
ίσχυριζόμενος δτι άποτελεΐ «σύγχυσιν αιτίου καί άποτελέσματος», δτι αύται διε
γείρουν τούς νέους προς τήν βίαν καί τήν άκολασίαν. 'Ο Ντυμπραί έχει τήν γνώ
μην δτι ή προβολή τών ταινιών αύτών «άντανακλα τήν άνησυχίαν πού αισθάνεται 
ή κοινή γνώμη έκ τής καταστάσεως αυτής καί τήν έπιθυμίαν της νά τονισθή ή δρα
ματική της πλευρά μεταξύ τών μεγάλων λαϊκών μαζών».

Μέ άλλας λέξεις κατά τον ύπεύθυνον έπί τών σχέσεων μέ τον τύπον τής έ
νώσεως κινηματογραφιστών, ή «μόδα» τών άκολάστων ταινιών τού τύπου τού Μίκυ 
Σπίλλεϊ, δέν άποτελεΐ έμπορικήν έκμετάλλευσιν τών έγκληματικών ροπών, άλλ’ 
άντανάκλασιν τής άνησυχίας πού αισθάνεται ή κοινή γνώμη έκ τών έκδηλώσεων 
αύτών.

Νομίζω δτι αύτό άποτελεΐ χονδροειδή ύπερβολήν. Ό  ισχυρισμός τοΰ Ντυ
μπραί κάμνει νά δυσπιστοΰμεν περί τοΰ κατά πόσον ή ένωσις τών ’Αμερικανών 
κινηματογραφιστών είναι διατεθειμένη νά έπιβάλη ένα κατάλληλον έλεγχον έπί 
τών άντικοινωνικών κινηματογραφικών ταινιών-
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’Εάν αύταί είναι αί γνώμαι των καλοθελητών είναι ευκολον να έννοήση κάνεις 
διατί βταν πηγαίνει εις ένα κινηματογράφον άντικρύζει τα θέματα πού άντικρΰζει, 
δηλαδή μίαν άπο σκοπού και ύπολογισμένην έκμετάλλευσιν των συναισθημάτων 
της βίας, της σκληρότητος καί τής άκολασίας.

'Η θεωρία τού Ντυμπραί θά πρέπει λοιπόν ή ν’ άναθεωρηθή εις τρόπον ώστε 
νά βελτιωθή ή έπιβολή τού εθελουσίου ελέγχου ή άλλως να κινηθή εναντίον της ό 
νόμος.

3 . Ποιος ό βαθμός της έπιδράσεως των ταινιών τοϋ έγκλήματος καί 
των κοινωνικών παρεκτροπών έπί της ψυχής τών άνηλίκων.

Πιστεύω δτι αί παρατηρήσεις μου αύταί, δσον καί αν είναι αύστηραί, δικαιο
λογούνται πλήρως άπδ τήν άρνησιν τού Ντυμπραί νά παραδεχθή δτι ή π ρ ο β ο λ ή  
τ α ι ν ι ώ ν  ά κ ο λ α σ ί α ς  ά π ο τ ε λ ε ΐ  π ρ ο τ ρ ο π ή ν  π ρ ο ς  τ ή ν  
ά κ ο λ α σ ί α ν . ’Εάν τούτο συνέβαινε πράγματι θά ήτο άχρηστον νά διατηρή ή 
πολιτεία μίαν πολύπλοκον όργάνωσιν μέ κώδικα περί δημοσίας ήθικής κ.λ.π., καθ’ 
δσον ταΰτα δεν θά έξήσκουν καμμίαν επιρροήν έπί τής δημοσίας ήθικής.

'Η  άμφισβήτησις τού Ντυμπραί είναι άστήρικτος καί ούσιαστικώς δέν είναι 
τίποτε άλλο άπύ μίαν σοφιστικήν έπινόησιν διά νά συγκάλυψη τήν σοβαράν ευθύνην 
τής ένώσεως δπως θέση φραγμόν εις τήν άκολασίαν πού τόσον τού συρμού έ'γινε 
κατά τά τελευταία έτη.

Αυτή επιτρέπει κατ’ αυτόν τον τρόπον τήν εμπορίαν ενός ισχυρού «οπτικού 
ναρκωτικού», ούτως είπεΐν καί ό Ντυμπραί προσπαθεί νά μας πείση δτι τδ «ναρ
κωτικόν» αύτό δέν έχει κακά άποτελέσματα.

Εις τήν πραγματικότητα κανείς—ούτε αύτός ό Ντυμπραί—δέν ήμπορεΐ νά 
πιστεύση δτι οί έφηβοι, άκόμη δέ καί οί ένήλικες ήμποροΰν νά παρακολουθούν τήν 
άπεικόνισιν σκηνών βίας, άκολασίας καί βαναύσου σκληρότητος, χωρίς νά έπηρεα- 
σθούν από αύτάς. Τό σχετικόν σχόλιον τού Ντυμπραί λέγει δτι «ή άπεικόνισις 
τού κακού δέν άποτελεΐ τό κύριον ζήτημα. Τό ζήτημα είναι έάν ή συμπάθεια τού 
κοινού θά ταχθή υπέρ τού έγκλήματος καί τών διαπραττόντων αύτό. Έ κ  τού κω
δικός τής υπηρεσίας διαχειρίσεως κινηματογραφικής παραγωγής προκύπτει δτι 
δέν συμβαίνει τούτο».

Εις τούτο έπιθυμώ νά άπαντήσω δτι ή έν λόγω υπηρεσία πλανάται έάν νο- 
μίζη δτι «ή συμπάθεια τού κοινού» τάσσεται εναντίον τού κακού έάν τού έπιδειχθή 
τούτο έν δλη του τη άσχημία καί διά τής τελικής τιμωρίας τού έγκληματίου. Αί 
σκηναί πού απεικονίζουν έγκληματικάς πράξεις είναι άπείρως έντυπωτικώτεραι 
άπό έκείνας πού δεικνύουν τήν άπονομήν ηθικών άμοιβών. Διότι μέ αύτάς δοκιμά- 
ζομεν τήν άμετρον καί χωρίς κανένα περιορισμόν έκδήλωσιν τών ίσχυροτέρων βα
σικών παρορμήσεων καί παθών τής άνθρωπίνης φύσεως. ’Αποτέλεσμα τής άπεικο- 
νίσεως αύτής είναι νά καταστη πολύ δυσκολώτερος ό περιορισμός καί ή χαλινα- 
γώγησις τών παρορμήσεων αύτών. Εις τούς νεαρούς ιδίως, πού είναι άκόμη άνερ- 
μάτιστοι, παρημελημένοι καί χωρίς προσανατολισμόν, δέν υπάρχει αμφιβολία δτι 
η έπίδειξις τού κακού έχει κακήν έπ’ αύτών έπιρροήν.

Σ η μ ε ί ω σ ε ς  « Χ ρ ο ν ι κ ώ ν » .
Εις δσα ό Ούώλτερ Λίππμαν άναφέρει εις τό άρθρον του τούτο ούδέν έχομεν 

να προσθέσωμεν διότι δίδει άνάγλυφον τήν εικόνα τού προβλήματος τής έπιδρά
σεως τού κινηματογράφου έπί τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί προβάλλει 
εντόνως τό ύψίστης σημασίας παιδαγωγικόν καί κοινωνικόν τούτο πρόβλημα δι" 
δλα τά Κράτη. _______  _ _ _



ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ

‘Υπό ‘Υπαστυνόμου Β' κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

Ή  ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών, κατόπιν συσκέψεως μέ τούς άρμοδίους 
τοϋ Δήμου ’Αθηναίων καί του ’Οργανισμού Τουρισμού, έκήρυξε την έναρξη μιας 
ειρηνικής σταυροφορίας για την καθαριότητα της πρωτευούσης καί την προστασία 
της δημοσίας υγείας, μέσα στα πλαίσια τής ΰπ’ άριθ. 41 ’Αστυνομικής Διατάξεως 
«περί μέτρων υγιεινής καί καθαριότητος».

Ή  αναγγελία αύτής τής άποφάσεως έγινε δεκτή μέ μεγάλο ενθουσιασμό καί 
μέ άνεπιφύλακτη ικανοποίηση τόσον από τον άθηναϊκόν τύπον όσον καί άπό τό 
εύρύτερον κοινόν, τό όποιον κατενόησε ότι ή προοδευτική αύτή προσπάθεια άπο- 
βλέπει, έκτος των άλλων, καί στήν άνύψωση τής στάθμης τού πολιτισμού τής πρώ
της Ελληνικής πόλεως.

*Η εφαρμογή των έξαγγελθέντων μέτρων καθαριότητος άρχισε άπό τήν προ
περασμένη Δευτέρα, 27 Φεβρουάριου έ.ε., κατά τήν οποίαν έσημειώθησαν 379 πα
ραβάσεις εις τό κέντρον των ’Αθηνών. Στους παραβάτας έγιναν μόνον συστάσεις, 
χωρίς νά έπιβληθοΰν χρηματικαί ποιναί. ’Αλλά συντόμως θ’ άρχίση καί ή υποβολή 
μηνύσεων καί θά ΐσχύση τό έπί τόπου πρόστιμον, όπως καί στήν περίπτωση τών 
παραβάσεων τών περί κυκλοφορίας διατάξεων. Έ κ  παραλλήλου τό μέτρον αυτό 
θ’ άρχίση νά εφαρμόζεται καί στήν περιοχή τών ακραίων ’Αστυνομικών Τμημάτων.

Έ ν  τώ μεταξύ άπεφασίσθη όπως όλα τά ’Αθηναϊκά Τμήματα συντάσσουν ειδικά 
δελτία άναφορών γιά κάθε ζήτημα πού απασχολεί τήν περιφέρειά τους καί πού 
είναι σχετικόν μέ τις ανάγκες τής πρωτευούσης άπό άπόψεως καθαριότητος, κατα- 
στάσεως οδών, ήλεκτροφωτισμοΰ κλπ., ώστε νά λαμβάνωνται άμέσως τά ένδει- 
κνυόμενα μέτρα.

"Ετσι τά άστυνομικά όργανα καλούνται, ώ ς  φ ο ρ ε ί ς  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ,  
ν’ άγωνισθούν μ’ όλες τους τις δυνάμεις γιά τήν καθολική έπιτυχία τών μέτρων 
καθαριότητος τής πρωτευούσης, ώστε ή έν γένει έμφάνισή της νά είναι άψόγως 
υποδειγματική, έν δψει μάλιστα τής θερινής περιόδου πού πλησιάζει καί κατά τήν 
όποιαν άφ’ ενός μέν θ’ άρχίση ή τουριστική κίνηση στήν Ελλάδα, άφ’ έτέρου δέ ή 
δημοσία υγεία θά έχη άνάγκην ιδιαιτέρας προσοχής.

Τά άστυνομικά όργανα καλούνται νά δώσουν μιά μεγάλη μάχη έπί τού 
πεδίου τού πολιτισμού καί τή μάχη αύτή όπως πάντα θά τήν κερδίσουν καί θά 
δικαιώσουν γιά μιά άκόμα φορά, τή γνώμη τής κοινωνίας 0Tt : «Η Α ΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑ ΘΡΕΠ ΤΗ Σ ΤΟ Υ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ ΤΗ Σ ΧΩ ΡΑ Σ ΜΑΣ».



Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α ! ΘΕΜ ΑΤΑ

'Τπό Ύπαστυνόμου Α' κ, I .  ΡΑΊ'ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Μ ΕΡΟ Σ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν

Γαμβέτα.
Πάροδος της όδοϋ Θεμιστοκλέους 8, στή Πλατεία Κάνιγγος.
*0  Γαμβέτας Λέων (1838—1882), γάλλος πολίτικος έπρωτοστάτησε στην 

έκθρόνισι τοϋ Ναπολέοντος Γ ' καί την έγκατάστασι δημοκρατικού πολιτεύματος, 
τήν έποχή τοϋ Γαλλογερμανικού πολέμου (1870). Στο Βερολίνιο Συνέδριο (1878), 
ύπερήσπισε τά δίκαια της Ελλάδος καί συνετέλεσε στήν υπογραφή τοϋ 13ου πρω
τοκόλλου, τό όποιον καθώριζε τά Ελληνοτουρκικά σύνορα.

Γανυμήδου.
Πάροδος της όδοϋ Κουρτίου 11, στήν 'Άνω Κυψέλη.

Σύμφωνα μέ τή μυθολογία, ό Γανυμήδης ήτο νέος ωραιότατος, γυιός τοϋ Τρωός 
καί της Καλλιρρόης, ή όποια ήτο κόρη τοϋ Σκαμάνδρου. 'Ο  Δίας, μεταμορφωμένος 
σ’ άετό, τον άνήρπασε καί τον 
ώς οΐνοχόο των Θεών.

μετέφερε στον ’ Ολυμπο για να τον χρησιμοποίηση

Γαργηττίων.
Πάροδος τής όδοϋ Όρφέως 42, στο Ρούφ.
Οί Γαργήττιοι, ήσαν οι κάτοικοι τοϋ Γαργηττοΰ, άρχαίου Δήμου τής ’Αττικής 

ανήκοντος στήν Αιγηίδα Φυλή. Ή  πιθανή θέσις τοϋ Δήμου αύτοϋ είναι ή περιοχή 
μεταξύ Πεντελικοΰ καί Ύμηττοϋ.

Γαρδικίου.
Πάροδος τής όδοϋ Ξανθίππης 116, κοντά στο λόφο Σκουζέ.
Πρόκειται γιά τή γνωστή κωμόπολι τής Β . ’Ηπείρου, τής περιφέρειας Χει- 

μαρρας. Οι κάτοικοι τοϋ Γαρδικίου τό 1912 έσφάγησαν άπό τον Ά λή Πασσα, ό 
οποίος μέ τον τρόπο αύτό ήθελε νά έκδικηθή τήν προσβολή πού ύπέστησαν ή μητέρα 
του Χάμκω καί ή άδελφή του Χαϊνίτσα, άπό τούςΆαρδικιώτες.
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Γ α ρ έφ η .
Πάροδος της όδοΰ Πραντούνα 43, στο συνοικισμό Έλληνορώσων.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στην άπό τις Μηλέες Πηλίων καταγομένην οικο

γένειαν Γαρέφη, τής οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν στην έπανάστασι τοΰ 1821. 
Υπάρχει καί ομώνυμη κοινότης της επαρχίας Άλμωπίας στο νομό Πέλλης.

Γαριβάλδη Ριτσιόττι.
Πάροδος της όδοϋ Ροβέρτου Γκάλλι, κοντά στο θέατρο 'Ηρώδου ’Αττικού.
'Ο Γαριβάλδης Ριτσιόττι δευτερότοκο παιδί του ’Ιωσήφ Γαριβάλδη, γεννή

θηκε τό 1847 στή Νίκαια τής Γαλλίας, πλήν όμως ήτο ’Ιταλός τήν καταγωγή.
Κατά τον 'Ελληνοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1897, ήλθε στήν Ελλάδα καί έπολέ- 

μησε στο Δομοκό καί τό Βελεστΐνο. Στούς Βαλκανικούς πολέμους τοΰ 1912 δεν 
μπόρεσε νά έλθη στήν Ελλάδα, γιατί δεν τοϋ έπέτρεψε ή ’Ιταλική Κυβέρνησις. Κα
τά τόν Α '  Παγκόσμιο πόλεμο ώργάνωσε ιταλικό εθελοντικό σώμα 40.000 άνδρών.' Ο 
Γαριβάλδης υπήρξε ένας μεγάλος φιλέλλην. Επιθυμία του μεγάλη ήτο, δταν πεθάνη, 
τό φέρετρό του νά σκεπασθή μέ τήν Ελληνική σημαία. Πέθανε τό 1924.

Γκα ρνόφ σκυ.
Βρίσκεται κοντά στό Θέατρο 'Ηρώδου ’Αττικού καί είναι πάροδος τής όδοϋ 

Θηραμένους 3.
Πήρε τήν ονομασία αύτή, προς τιμήν τοΰ Γαρνόφσκυ, φιλέλληνος Πολωνοΰ 

άξ/κοΰ, φίλου τοΰ ’Αλεξάνδρου 'Τψηλάντου, ό όποιος πήρε μέρος στή μάχη τοΰ 
Δραγατσανίου, δπου καί διελύθη ό ιερός λόχος (7 ’Ιουνίου 1821).

Γα στο ύνη ς.
Πάροδος τής όδοΰ Πλάτωνος 129, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
Ή  Γαστούνη είναι κωμόπολις τής επαρχίας ’Ηλείας, στον ομώνυμο νομό καί 

βρίσκεται κοντά στήν Άμαλιάδα. 'Ιδρύθηκε πριν άπό τόν 10 μ.Χ. αιώνα. Κατά τήν 
έποχή τής Τουρκοκρατίας βρισκόταν σέ μεγάλη άκμή καί τοΰτο γιατί άπήλαυε 
ιδιαιτέρων προνομίων.

Γα υγα μ ήλω ν.
Βρίσκεται στά Κουπόνια ("Αλσος Συγγροΰ) καί είναι πάροδος τής όδοΰ 

Περσεπόλεως 3.
Τά Γαυγάμηλα, χωριό τής Άστυρίας (σήμερον ’Ιράκ), είναι γνωστά άπό τή 

περίφημη μάχη Γαυγαμήλων (331 π .Χ .), κατά τήν όποιαν ό Μ. ’Αλέξανδρος ένί- 
κησε τόν Δαρεΐο. Ή  μάχη αύτή έκρινε τήν τύχη τοΰ Περσικοΰ Κράτους. Σύμφωνα 
μέ τις πληροφορίες τοΰ ίστορικοΰ Διοδώρου, οΐ άπώλειες τών μέν Ελλήνων άνήλθον 
σέ 500 νεκρούς, τών δέ Περσών σέ 90 χιλιάδες.

Γεδ εώ ν ο ς.
Πάροδος τής όδοΰ Καπετάν Χρόνα 37, στό συνοικισμό Έλληνορώσων.
'Ο Γεδεών Μανουήλ Βυζαντινολόγος καί έρευνητής τής ιστορίας τών μετά τήν 

"Αλωσι χρόνων, γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολι τό 1854 καί πέθανε τό 1943.
Γεδρω σία ς.
Πάροδος τής όδοΰ Γρηγορίου Αυξεντίου (Σεβαστείας) 33, μεταξύ Ήλυσίων 

καί Ζωγράφου.
'Π  Γεδρωσία, άρχαία καί άγονη χώρα τ ή ς ’Ασίας, είναι τό σημερινό Βελου- 

χιστάν. Κατά τό 325 π .Χ ., ό Μ. ’Αλέξανδρος γυρίζοντας άπό τήν ’Ινδική καί διερ- 
χόμενος τις έρημες καί άπέραντες εκτάσεις τής Γεδρωσίας, ύπέστη μεγάλες ταλαι
πωρίες άπό τήν πείνα καί τήν δίψα.

Γεθσημανή (μετωνομάσθη εις οδόν Άρέθα).
Πάροδος τής Α. ’Ιωνίας 206, στόν "Αγιο ’Ελευθέριο Πατησίων.
Γεθσημανή έλέγετο, κατά τήν άρχαιότητα, μικρή τοποθεσία κοντά στήν 'Ιε-
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ρουσαλήμ, πέρα άπό τό χείμαρρο τών Κέδρων, δπου, σύμφωνα μέ την παράδοσι 
έτάφη ή Παναγία.

Γέλωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Δορυλαίου στή Στέγη Πατρίδος.
'Ο Γέλων, γυιος τοϋ Δεινομένους, ύπήρξε τύραννος τής Γέλας (491-485 π .Χ .) 

καί αργότερα τών Συρακουσών. Τό 480 π.Χ. κατενίκηοε τούς Καρχηδονίους κοντά 
στην Ίμέρα, την ίδια άκριβώς ημέρα πού έγινε ή ναυμαχία τής Σαλαμΐνος. 'Ο λαός 
τον ώνόμασε «έλευθερωτήν», ό δέ Πίνδαρος χαρακτηρίζει τον Γέλωνα ώς άξιον 
«τής αυτής τιμής» μέ τούς νικήτας τών Περσών στή Σαλαμίνα. 'Ο Γέλων πέθανε τό 
476 π.Χ. καί έτάφη, σύμφωνα μέ τις τελευταίες θελήσεις του, έκτος τής πόλεως 
σαν κοινός πολίτης.

Γενησαρλή ή  Γενισαρλή.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 259, στα Θυμαράκια.
'Ο Γενησαρλής ’Ιωάννης, άρχιστράτηγος, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1853. 

Διετέλεσε Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Φρούραρχος ’Αθηνών κατά τήν πρό 
τών Βαλκανικών πολέμων χρονική περίοδο. "Εχοντας καί τήν ειδικότητα τοϋ μηχα
νικού, άπεκάλυψε τήν δεξαμενή τοϋ Άδριανείου. Πέθανε τό 1928.

Γενναδίου ’Αναστασίου.
Πάροδος τής Λ. ’Αλεξάνδρας 75, στοΰ Γκύζη.
'Ο Γεννάδιος ’Αναστάσιος, πρεσβύτερος γυιος τοϋ Μεγάλου διδασκάλου τοϋ 

Γένους, Γεωργίου Γενναδίου, γεννήθηκε τό 1840 καί πέθανε τό 1911. Διετέλεσε 
καθηγητής τής 'Ιστορίας (1862) στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών^ έξελέγη πολλές φορές 
βουλευτής καί άφησε έποχή μέ τήν ρητορική του δεινότητα. ’Ασχολήθηκε έπιτυχώς 
μέ τήν δημοσιογραφία καί έγραψε ιστορικά έργα.

Γενναδίου Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοϋ Φειδίου 4, στο κέντρο τών ’Αθηνών.
'Ο Γεώργιος Γεννάδιος (1786-1854), μέγας διδάσκαλος τοϋ Γένους, «Σωτήρ 

τής πατρίδος» έπονομασθείς, κατήγετο άπό τά Δολιανά τής ’Ηπείρου. Διετέλεσε 
οργανωτής τής Ελληνικής Σχολής τής Όδησσοΰ καί άργότερα διευθυντής τής Σχο
λής τοϋ Βουκουρεστίου, μαθηταί τής οποίας, κυρίως, ήσαν οί 'Ιερολοχίτες. ’Ερχό
μενος στήν Ελλάδα άνέλαβε τήν όργάνωσι τοϋ κεντρικοΰ σχολείου τής Αΐγίνης, τό 
όποιο άργότερα μετεφέρθη στήν ’Αθήνα (1835), ώς γυμνάσιο. Έδίδαξε στή Ριζάρειο 
Σχολή, μέ ΐδιάζουσα άγάπη, μέχρι τοϋ θανάτου του. 'Τπήρξεν άναντίρρητα ένα άπό 
τά πλέον φωτεινά πνεύματα τής έποχής του. «"Ανθρωπος τών λόγων άλλά καί τών 
έργων. Παρ’ αύτώ δέν έχωρίζετο ή πράξις άπό τον λόγον. Μαχητής έν άμφοτέροις 
καί παλαιστής άτρόμητος προσήνεγκεν εις τήν πατρίδα τό τε πνεΰμα καί σώμα 
πλειστάκις ριψοκινδυνεύσας καί πολλάκις δούς πρώτος τό παράδειγμα τής αυτα- 
παρνήσεως». Μ’ αύτά τά λόγια σκιτσάρει έπιφανής λόγιος τή μορφή καί τό πνεΰμα 
τοϋ Γενναδίου. Ό  ποιητής Γεώργιος Ζαλοκώστας, στο ποίημά του: «Τά δάκρυα» 
τά όποια μετεφράσθησαν καί στήν άγγλική γράφει:

«Τις νά μοι δείξη τήν γήν ήτις κρύπτει τον άριστον πάντων;
Ποΰ νά ζητήσω, Γεννάδιε, ποΰ τής ταφής σου τον τόπον;
Μαύρην κυπάρισσον, δπου κοιμάσαι ποθώ νά φυτεύσω.
Γόνυ νά κλίνω ποθώ καί νά σπείρω έν άνθος, έν δάκρυ.
Ώ δ ε  κοιμάται πατήρ διδασκάλων, άπόστολος φώτων.
Λύκεια, κλείσθητε, άλυτον άγετε πένθος αί Μοΰσαι.

Γνωστή είναι καί ή έπί τής όδοΰ Σουηδίας (πρφην Σπευσίππου) Γεννάδιος 
Βιβλιοθήκη, ή όποια κτίσθηκε άπό τήν ’Αμερικανικήν Αρχαιολογικήν Σχολήν, πρός 
τιμήν τοϋ Γ . Γενναδίου καί διετέθησαν πρός άνέγερσίν της περίπου 300 χιλ. δολλάρια.

(Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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’Τπό QIL. GESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν  Η '

—Δέν τον είδαμε, τον βεβαίωσε ό μεγαλύτερος αδελφός μέ στόμα δλο υποκρι
σία. Τ ί;... Χθες βράδυ;...Τί είν’ αύτά πού λές;_είναι στο Τερνεραί, στο Τερνεραί,
δέν ξέρω τίποταI δέν μπορεί να είν’ έδώ ! ..."Ω χΐ κι’ έ'πειτα... έ ! φυλάξου! δέν σέ 
είδαμε!

Νά γυρίση σπίτι του; νά καταστρέψη τις εύθραστες άναμνήσεις του μέ και
νούργια συζήτησι; Ό  Μάρκ δέν είχε διάθεσι γι’ αύτό καί γύριζε ώς το βράδυ στους 
έρημους δρόμους. Οί Καριέρ παρουσίαζαν τό χωρίς μάγια πρόσωπό του μετά τήν 
έορτή. Μόνο μια βιτρίνα έμενε φωτισμένη, όμοια μέ τον νυκτοφύλακα μέσα σ’ άπο- 
θήκη λιμανιού γκρίζα καί παγωμένη. Αύτό ήταν τό μαγαζί όπου ό Μάρκ είχε κλέψει, 
έπειτα ξαναβάζει τό καλάθι μέ τά μήλα. Σταμάτησε μπρός στην βιτρίνα. Μέσα σέ μια 
χονδροκαμωμένη φάτνη, τό μωρό Χριστός άπλωνε τό χέρι προς μια μπουκάλα 
σαμπάνια των 140 φράγκων, στολισμένη μ’ ένα άστρο. Σκέφθηκε τήν άρχηγό Φραν- 
σουάζ καί, μηχανικά, τίναξε όπως εκείνη τά ξανθά του μαλλιά μ’ ένα κίνημα τού 
κεφαλιού. «’Άν αύτή δέν είχε φύγει, τίποτα δέν θά συνέβαινε».

...Τ ί ώρα είναι;... ό Άλέν Ρομπέρ! σκέφθηκε ακόμη. ’Ασφαλώς δέν είχε 
ανάψει τό κερί! ’Ά  τότε... αύτό ήταν κόλπο, πού νά τά τινάξη όλα στον άέρα, τόν 
καλό Θεό, τήν 'Αγία Παρθένο κι’ όλους τούς παπαδάκηδες, χωρίς κόλπα. Βάδισε 
πολύ γρήγορα μέχρι τήν έκκλησία στις Καριέρ. ’Από τόν θόρυβο, πού άντήχησε κα
θώς ή πόρτα έκλεισε, άμέσως κατάλαβε ότι ή έκκλησία ήταν άδεια. Πήγε καί τοπο
θετήθηκε μπρός στή φάτνη, εύχαριστημένος, πού ξανάβρισκε συντρόφους κι’ άλλοΰ 
έκτός άπό τήν ταβέρνα, τόν ’Ιωσήφ, τήν Μαρία.... ’Ελάτε λοιπόν, προσευχήθηκε, 
πρόκειται γιά νά μή καταστραφώ ! Στο όνομα τού Πατρός, καί τού ΐίοΰ  καί τού... 
Μικρού. Ποιος είν’ ό Τρίτος; 'Η θέα τής Αγίας Οικογένειας, τόσον ήσυχη, τόσο 
χαρούμενη, τούδωσε θάρρος νάξαναγυρίση στο σπίτι του.Ό  πατέρας του τόν παρα
μόνευε στό κατώφλι: «Γρήγορα»!

—Τί συμβαίνει;
Ό  άλλος έκλεισε τήν πόρτα μέ τόν σύρτη.
—Πώς τώκαμες αύτό Μάρκ; Ά ν  δέν συγκρατιόμουν, θά σέ... 'Η  μητέρα σου 

πάει νά σκάση γι’ αύτό!
—’Αλλά τί;
—Μήν κάνεις τόν κουτό, το ξέρεις καλύτερα άπό μένα. Αύτό ήταν γιά νάχουν 

τό όνομά σου στήν έφημερίδα; Αύτό είναι; πές βρωμόπαιδο.
'Ο  Μάρκ πήρε τήν έφημερίδα άπό τά χέρια τού πατέρα του καί διάβασε, στήν 

τελευταία σελίδα:
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Τ Ρ Ε ΙΣ  Ν ΕΑ ΡΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ Δ Ρ Α Π Ε Τ Ε Υ Ο Υ Ν  ΑΠΟ ΣΩ Φ ΡΟ Ν ΙΣΤΗ ΡΙΟ Ν  
Α Φ Ο Υ  ΕΦΟ Ν ΕΥΣΑ Ν  ΕΝΑ ΑΠΟ Τ Ο Υ Σ  ΦΥΛΑ ΚΑ Σ

—Μά δέν είμαστε εμείς! φώναξε. Πρώτον τί θέλει νά πή «Σωφρονιστήριον»; 
κι’ έπειτα δέν υπάρχει «φύλακας» στο Τερνεραί I

—"Οχι εσείς, όχι έσεϊς; έκανε ό πατέρας ένω τοϋ άποσποϋσε την εφημερίδα 
μ’ ένα χέρι ποΰτρεμε... Μερλερέν Πιέρ, Άρτέν Πώλ καί Φορζώ Μάρκ—δέν είσαι έσύ 
ίσως; Καί ό Ρομπέρ δέν ξέρω πώς τον λένε, δέν σας φυλάει, όχι;

—'Ο άρχηγός Ρομπέρ, μουρμούρισεν ό Μάρκ, ένω έπεφτε καθιστός πάνω 
στο κρεβάτι. Κι’ άμέσως, έπειτα ρώτησε: ή Μαμά διάβασε τήν έφημερίδα; καί ό 
Ζωζό;... Καλά... "Ακούσε, ή καλύτερα αύτή είναι μια ιστορία φτιακτή...

—Μ’ άφοΰ τό γράφει ή έφημερίδα!
—"Η μάλλον, ό Πάουλο είν’ αυτός πού έκανε τό κτύπημα πίσω άπό την ράχη 

μας... Μά βέβαια! βέβαια! Γιά τον λόγον αύτόν άποτραβιέται, τό κτήνος... Κι’ ό 
Μερλερέν νόμιοε ότι ήμουν έγώ, κρύφτηκε κι’ ό άδελφός του μέ πέταξεν έξω ! "Ω χ! 
μπαμπά, μπαμπά, τί νά κάνω;

—Μοϋ ορκίζεσαι ότι δέν είσ’ έσύ; ότι δέν ήξερες τίποτα γι’ αύτό;.. Τότε, θά 
σέ κρύψω! θά σέ ξελασπώσω...

Τό άντίθετον άκριβώς αύτουνοϋ, πού έπρεπε νά κάνη 1 ’Αλλά, οΐ άνυπεράσπι- 
στοι άνθρωποι, όμοιοι μ’ έκείνους, πού δέν ξέρουν νά κολυμβοϋν, δέν ένεργοϋν, παρά 
άσυγχρόνιστα....

•—Τ ί θά πας νά...
—Θά πάω νά παραδοθώ στον κύριο Λαμύ.
—Δέν ξέρεις άκόμα ότι δέν χρησιμεύει σέ τίποτα νά είσαι άθώος; δέν σοΰφτασε 

τό κόλπο μέ τά μήλα;
—Θά πάω νά παραδοθώ στον κύριο Λαμύ, ξανάπεν ό Μάρκ. Ξέρω, ποϋ κά

θεται, μοϋ έδωσε τήν διεύθυνσί του, γιά νά τοϋ γράψω...
—Τήν ήμέρα τών Χριστουγέννων 1 δέν θάναι κάν έκεϊ...
—Θά πάω νά παραδοθώ στόν κύριο Λαμύ, εΐπεν ό Μάρκ άκόμα μιά φορά καί, 

άν, έπρεπε νά πη μίαν άκόμα λέξι, θά είχε ξεσπάση σέ λυγμούς. ’Αγκάλιασε τόν 
πατέρα του καί ελευθέρωσε τήν πόρτα.—Τίποτα στή μαμά, έ ;... Καί πρό πάντων τί
ποτα στόν Ζω ζό!

—Καλή τύχη, τοϋ εΐπεν ό πατέρας του μέ φωνή πού έτρεμε.
'Ο Μάρκ έκαμε όλο τό δρόμο μέ τά πόδια: «Στούς δρόμους, έχω μιά πιθανό

τητα νά τούς ξεφύγω άνάμεσα άπό τά χέρια! Ένώ  μέσα στό μετρό...»
Άπόφευγε έξυπνα τά φώτα, βάδιζε πολύ γρήγορα καί μέ τό κεφάλι σκυμμένο. 

Μέ λίγα λόγια έδινε στόν έαυτό του όλες τις πιθανότητες, νά προσελκύση τήν προ
σοχή. ’Αλλά τό Παρίσι, πού χώνευε τό ρεβεγιόν του, καί κοιμόταν όρθιο, περιγε
λούσε αύτό τό μεγάλο, ξανθό άγόρι, πού έτρεχε μέσα στούς δρόμους του, διασχίζον- 
τάς τους μέ κόλπα, σάν ένας χαμένος σκύλος... "Αλλωστε, οί Χωροφύλακες της 
Μελούν τελείωναν τήν τοπική τους άνάκρισι καί δέν είχαν άκόμα κινητοποιήσει τή 
δικαστική αστυνομία.

'Ο Μάρκ δέν αΐσθάνθηκεν άσφαλής παρά άφοΰ έκλεισε πίσω του ή πόρτα τοϋ 
σπιτιού, όπου κατοικοΰσεν ό κύριος Λαμύ. "Αφησε τό άσανσέρ, (πρό πάντων μήν 
άφήνης νά σέ κλείσουν!) άλλ’ άνέβηκε τρία-τρία τά σκαλοπάτια. Τό Δικαίωμα 
Ασύλου... Οί μαγικές αυτές λέξεις τοϋ ξαναρχόντουσαν στή μνήμη, μέ τήν φωνή 

τ°ϋ Τομαβάκ, άπό τά βάθη ένός μαθήματος ιστορίας. «Στοΰ κύριου Λαμύ, δέν θά 
μποροΰν νά μέ πιάοουν».

ΤΗταν ό Ζεράρ, ό γυιός τοϋ κυρίου Λαμύ, πού άνοιξε τήν πόρτα καί μπροστά 
σ αύτό τό άνήσυχο βλέμμα, αύτό τό λαχάνιασμα.

( Σ ν ν ΐχ Ι ζ ΐ τ α ι )



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

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί : 'Υπαρχιφύλαξ κ. Σταυρό- 

πουλος Γεώργιος καί οί άστυφύλακες : κ.κ. Λέλος Βασίλειος, Παναγιωτακόπουλος 
Νικόλαος καί Πανίτσας Δημήτριος.

ΔΙΑ ΓΡΑ Φ Α Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ κ. 

Χαραλάμπης Σπυρίδων.
—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οί άστυ

φύλακες κ.κ. Πανταζής Θωμάς, Μασούρας Σωτήριος, Ζερβός Κωνσταντίνος καί 
Μαράκης Στυλιανός. ’Επίσης, ως μη κριθείς ικανός πρός μονιμοποίησιν διά λόγους 
πειθαρχίας, ό μαθητευόμενος άστυφύλαξ κ. Μπάτσας Νικόλαος.

*$ $
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί υλική 
άμοιβή εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους ώς άκολούθως : ’Αστυνόμους Β ' 
κ.κ. ’Αλισαφάκην Εύστράτ. καί Άδαμόπουλον Ταξιάρχην, Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. 
Παπακώσταν Σεραφείμ καί Φιλιππακόπουλον Διονύσ. καί άστυφύλακας κ.κ. Πανα- 
γόπουλον Παναγ., Γραμμένον Γεώργ., Πολίτην Σοφούλην, Τσελούνην Νικόλ., 
Γιανναρόπουλον ή Πριόβολον Χαρ., Δαμικούκαν Σπυρίδ., Μηλιώνην Δημήτρ., 
Παρίσην Νικόλ., Τσάσην Γεράσιμον, Δαβλάκην Κωνστ., Βαμβακόπουλον Λέων., 
Παπαγεωργίου Νικόλαον, Άντωνόπουλον Γεώργ., Διαμαντόπουλον Χρήστ., Νικο- 
λουδάκην Μιχ. καί Τσιλιγιάννην Χαράλαμπον, διότι ούτοι έν διατεταγμένη υπηρε
σία οντες πρός τήρησιν τής τάξεως κατά τήν συγκέντρωσιν των άπεργών οικοδόμων 
εξωθι τοϋ Έργατικοΰ Κέντρου ’Αθηνών τήν 1-12-1960 καθώς καί εις τήν διαδή- 
λωσιν αύτών τήν 2-12-1960 έπιδείξαντες εξαιρετικήν ψυχραιμίαν, θάρρος, αυτο
θυσίαν καί δραστηριότητα κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος των, πρός παρεμπό- 
δισιν τών συγκεντρωθέντων όπως προβώσιν εις έκνόμους ένεργείας, ύπέστησαν σω- 
ματικάς βλάβας καί κακώσεις κατά τό μάλλον σοβαράς μορφής.

—Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος εις τούς ’Αστυνόμους Α' κ.κ. 
Κασίμην Ίωάννην, Πολίτην Ήλίαν καί Μπιτούνην Νικόλαον,'Υπαστυνόμους Α' 
κ.κ. Σαρλήν Άθανάσ. καί Μπέσσαν Γεώργ., Άνθυπαστυνόμον κ. Τσάκαν ‘Ά γγ., 
Ύπαρχιφύλακας : κ.κ. Τσουτσαΐον Δημήτρ., Δεναξάν Ά λέξ. καί άστυφύλακας : 
κ.κ. Βακάκην Ά ντ., Λεονάρδον Γεώργ., Σιατήν Άριστοτ., Κόκκορην Ίωάν., Σφυ- 
ριάν Νικόλ., Στασινόπουλον Λάμπρον, Μπατσαλιάν Δημήτρ., Πετουσάκην Έμμαν., 
Διαμαντόπουλον Νικόλ., Δημητρακόπουλον Άναστ., Κωσταράν Άνδρ., Πιλαφάν 
Γεώργ., Λιαρομμάτην Κωνστ., Βελέντζαν Ίωάνν., Κωνσταντόπουλον Ίωάνν., 
Κοκκόρην Κωνστ., Δελήν Νικόλ., Λιάρον Άθανάσ., Ίωαννίδην Μάρκον, Γαγάνην 
Ίωάνν., Στιβακτάκην Μιχ., Σμυρλήν Περικλήν, Λαϊνάκην Ευθύμιον, Σάββαν 
Παναγ., Δαμιανάκην Ά λέξ., Λειβαδίτην Νικόλ., Παπαμικρούλην Ήλίαν, Πανό- 
πουλον Εύάγγ., ’Αντωνίου Γεώργ., Τούμπαν Κωνστ., Κορώνην Παναγ., Παντα- 
ζόπουλον Παναγ., Κασιάδην Γεώργ., Πίτταν Γεώργ., Τσαπάραν Παναγ., Κού- 
κουραν Κωνστ. καί Τσιουρδίνην Δημήτρ., διότι ούτοι έν διατεταγμένη υπηρεσία 
οντες κατά τήν συγκέντρωσιν τών άπεργών οικοδόμων έξωθι τοϋ ’Εργατικού Κέν
τρου τήν 1-12-1960 καθώς καί εις τήν διαδήλωσιν αύτών τήν 2-12-1960 έξωθι 
τοϋ Δημαρχείου, έπέδειξαν άξιέπαινον ψυχραιμίαν, θάρρος, αυτοθυσίαν καί δραστη
ριότητα κατά τήν έκτέλεσιν τών καθήκον ων των ώς καί έν τη προσπάθεια των νά 
έμποδίσωσι τούς άπεργούς όπως προβώσ ν εις έκνόμους ένεργείας, ύπέστησαν κα
κώσεις καί τραυματισμούς έν τη έκτελέσε· τής υπηρεσίας των.



—Τέλος διά της αύτής άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοί ’Εσωτερικών έξε- 
φράσθη ή ευαρέσκεια εις τούε : ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β ' κ.κ. 'Υφαντήν Δημή- 
τριον και Κατσιώλην ’Απόστολον, Άνθυπαστυνόμον κ. Μαρκάκην Κωνστ., Ά ρχι- 
φύλακας : κ.κ. Παπαϊωάννου Ά πόστ., Δημητρέλον Δημήτρ., Κόκκινον Γεώργ., 
Κοτέαν Γεώργ. καί άστυφύλακας : κ.κ. Παναγάκον Βασίλειον, Νικολακόπουλον 
Ήλίαν, Ούλήν Άναστ., Κολοβόν Κωνστ., Καραμέταν Χρήστ., Τσάμην Ά ντ., 
Κατσιφήν Χρηστ., Λουρίδαν Γεώργ., Μπολοβίνην Νικόλ., Ράλλην Άναστ., Σκού- 
ραν Ήλίαν, Ζαφείρην Ίωάν.,Γιώτην Γεώργ., Κατόλαν Λάμπρον, Πατρώνην Δημήτρ., 
Μπαλακτσίδην Μιχ., Τσαγκαράκην Δημήτριον, Περιβόλαν Κωνσταντίνον, Κακα- 
ρούκαν Ήλίαν, Νικάκον Γεώργιον, Τσιρώνην Βασίλειον, Μποϋλον Άναστ., Τσά
κωναν Χριστόφ., Τζέκον Σπυρίδ., Κοζίρην Βασίλ. καί Καρκάνην Δημήτρ., διότι 
οδτοι έν διατεταγμένη ύπηρεσία όντες κατά τάς ώς άνω συγκεντρώσεις των απερ
γών οικοδόμων καί έπιδειξάμενοι ευψυχίαν, θάρρος, αυτοθυσίαν καί δραστηριό
τητα, έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων των καί έν τή προσπαθείς νά έμποδίσωσι 
τούς άπεργούς 8πως προβώσιν εις έκνόμους ένεργείας ύπέστησαν μώλωπας καί τραυ
ματισμούς έν '.ή έκτελέσει τής υπηρεσίας των.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζει κάθε Σάββατο μεσημέρι 
την μετάδοση τών διαλεκτών ραδιοφωνικών προγραμμάτων της γιά τά όποια οί 
κριτικές του κοινού είναι ένθουσιώδεις.

—Ή  ’Εκπομπή τής 4/3/1961 άνοιξε μέ σκίτσα άπό τή φύση καί συνθήματα 
άγάπης καί αισιοδοξίας γιά τή ζωή, μέ μελλψδική κινηματογραφική υπόκρουση. 
Τό πρόγραμμα δλο, έν συνεχεία, άφιερώθηκε στή δράση τών κλεπτών πορτοφολίων 
μέ διαφωτιστικές υποδείξεις προς τό κοινόν. Τό καθοδηγητικόν αύτό μέρος τής ’Εκ
πομπής ευχαρίστησε ξεχωριστά τό εύρύ κοινόν, πού έ'δειξε ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί 
έξέφρασε τήν ίκανοποίησίν του. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν καί τραγούδια 
μέ τήν Ρένα Βαλχοπούλου, τό τρίο Μπελκάντο, τήν Γιώτα Λύδια καί τόν’Αρχιφύ- 
λακα Μάνθο Φελ.ώνη.

*
—Τό πρόγραμμα τής 11/3/1961 ήταν άφιερωμένο στον σκοπό άστυφύλακα, 

τού οποίου ύπογραμμίστηκαν οί πολλαπλές κοινωνικές ύπηρεσίες. Στήν έκπομπή 
αύτή μετεδόθησαν συνεντεύξεις μέ άστυνομικούς υπαλλήλους τής Ύποδιευθύνσεως 
Αγορανομίας, τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχα;ας Κινήσεως καί τού Β ' Αστυνομικού 
Τμήματος ’Αθηνών, πού ένεθουσίασαν τούς άκροατάς.

’Επίσης μετεδόθη ένα έλαφρό ποικίλο πρόγραμμα τραγουδιών.
’Ιδιαίτερα εύχαρίστησε τό μέρος τής ’Εκπομπής τό άναφερόμενο στήν παληά 

’Αθήνα, μέ περιγραφικά σκίτσα τής ζωής της.
(Τά προγράμματα παρουσιάζει ό ' Γπαστυνόμος κ. Σπΰρος Πηλός. Συμμε

τέχει ή ήθοποιός Λίλιαν Πανά).
** *

ΕΥ ΓΕ Ν Ε ΙΣ  ΔΩΡΕΑΙ
'Ο τ. Ύπαστυνόμος κ. Ρώσσης Δημήτριος προσέφερεν ώς δωρεάν εις τ ό ’Επι

κουρικόν Ταμεΐον 'Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων δραχμάς 300, εις μνήμην τής 
άποβιωσάσης έξαδέλφης του Νόλας Κωνσταντινίδου.



Κάβε Σάββατο 

"Ωρα 12.50'-1 μ. μ.

Παρακολουθώτε τήν Εκπομπή  

της ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


