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ΗΡΟΣΤΡΑΤΟΙ
Ύττό τού κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Τ/^ατα το έτος 3D6 π.Χ. στην Εφεσο ένας ασήμιος κάτοικος έπυρπόλησε τόνπερικα
λή Ναό της Θεάς Αφροδίτης. "Οταν συνελήφθη καί ήρωτήθη γιατί έκανε τό
έγκλημα αυτό, ώμολόγησεν ότι μοναδικό κίνητρο ήταν να άποθανατίση τό όνομά του.
Οι κάτοικοι τότε της Εφέσου, που τον έδίκασαν μέ την καταδίκη του σέ θάνατο,
πήραν καί την άπόφασι, «ί'να μηδείς μηδέποτε μνημονεύη τό όνομά του». Παρά ταΰτα το όνομά του περιεσώθη ώς σύμβολον πλέον όλων των ανθρώπων, πού, όπως λέ
γουν σήμιερα οί ψυχίατροι, πάσχουν από τό σύμπλεγμα της κατωτερότητος καί προ
σπαθούν ν αποκτήσουν φήμη ή δόξα καταστρέφοντας την πατρίδα τους. Καί δυ
στυχώς, ή ιστορία αναφέρει αρκετές περιπτώσεις κατά τις όποιες άτομα, πάσχοντα
από το Ηροστρατειον σύμπλεγμα (κομπλεξικοί) , έπρόδωσαν την πατρίδα τους’ καί
εμειναν έτσι τα ονοματα των, ώς σύμβολα των άτιμων καί προδοτικών πράξεών τους,
στην ένδοξη ιστορία μας. Τέτοιος είναι καί ό ΕΦΙΑΛΤΗΣ, δ όποιος τεθείς επί κε
φαλής σώματος Περσών, τούς ώδήγησεν από μυστική ατραπό σέ ένα σημιεΐο, πίσω
άπο τούς τ ρ ι α κ ο σ ι ο υ ς τού Λεωνίδα, οί όποιοι είχον αντιμετωπίσει τούς Πέρσες στις Θερμοπύλες καί έτσι εγινεν ό υπαίτιος νά πέσουν μαχόμενοι οί ήρωες εκεί
νοι, πού ηγωνίζοντο για τον πολιτισμό τών Ε λλήνω ν, τον πανανθρώπινο τότε πολι
τισμό.
Ό Εφιάλτης μετά τήν προδοσία του περιεπλανήθη έπιπεκηρυγμένος ώς π ρ ο δ ό τ η ς καί όταν κάποτε έπέστρεψε στά Ά ντίκυρα, απ’ όπου κατήγετο, τον έσκότωσε ό Άθηνάδης δ Τραχίνιος. Αυτό υπήρξε τό τέλος τού προδότου τών Θερμοπυλών.
Τό όνομά του όμως διατηρείται μέχρι σήμερα ώς σύμβολο αγωνίας, γιατί πράγματι,
αισθήματα αγωνίας, άγχους καί φρίκης προκαλοϋν οί διάφοροι Ήρόστρατοι καί ’Ε
φιάλτες στους ανθρώπους κάθε κοινωνίας.
Καί δυστυχώς έπέπρωτο καί ή σύγχρονη, ή σημερινή Ελλάδα ν’ απόχτηση τον
Ήροστράτειον Ε φιάλτην της, δ οποίος μάλιστα ξεπερνάει σε έγκληματική προδιάΟεσι τά αρχαία πρότυπά του, γιατί εκείνοι έδρασαν κατά τής πατρίδος των κάτω από
μιά εγκληματική ψύχωσι υστεροφημίας. Ό σύγχρονος όμως Ήρόστρατος προμελετά,
οργανώνει καί διακηρύσσει τό προδοτικό αντεθνικό έγκλημά του.
Εκμεταλλευόμενος τήν μακροθυμία τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως τής Ελλάδος
καί παραβιάζοντας τόν λόγον τής ανυπάρκτου, καθώς άποδεικνύεται, τιμής του, αύτοεξορίζεται καί στην Αλλοδαπή κινείται παράνομα, εγκληματικά καί προδοτικά για
τήν Ελλάδα.
1
’Απειλεί ότι θά όργανώση ένοπλες συμμορίες καί ότι θά εξαπόλυση στην Ε λ 
λάδα νέον εμφύλιο πόλεμο, γ ιά νά άνατρέψη τήν σημερινή ’Εθνική Κυβέρνησι, πού
προήλθεν από μιά λαϊκή στήν ουσία έπανάστασι μέ πρωτοπόρο τόν Ελληνικό Στρα
τό, πού όέν είναι πάντως τής άρεσκείας του. Συγκροτεί δηλαδή ένα νέο Ε.Α.Μ., μέ
τήν επωνυμία Πανελλήνιον ’Απελευθερωτικόν Κίνημα (Π.Α.Κ.) καί δέχεται χρή
ματα από ξένα Κράτη γιά τήν όργάνωσι τού άγώνος αυτού.
"Ετσι, ό παλαιός Τροτσκιστής, άφαιρώντας τη Δημοκρατική μάσκα από τό πρό-
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σωπό του, αύτοαποκαλύπτεται. Άφοΰ προμελέτησε τό έγκλημά του, αφοϋ άπετυχεν,
δταν βρισκόταν στην Ελλάδα, νά τήν αίματοκυλήση και νά τήν δέση στό κομμουνι
στικό άρμα χάρις στην Έπανάστασι της 21ης Απριλίου 1967, τ ώ ρ α επιχειρεί άπό
τήν ’Αλλοδαπή νά όργανώση καί νά εξαπόλυση ένα νέο συμμοριτοπόλεμο κατά τό
πρότυπο τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτοπολέμου τοΰ 1944 - 1949. Ας συγκέντρωση λοι
πόν τό έμψυχο υλικό του! Είναι δλοι έκεϊνοι οί έγκληματίαι κομμουνισταί, πού υ
στέρα άπό τό Δεκέμβριο τοϋ 1944 καί τό συμμοριτοπόλεμο κατέφυγαν στις χώρες τοϋ
σίδηρου παραπετάσματος, είναι οί οπαδοί τοϋ ύποκαταστάτου τοΰ Κ.Κ.Ε., ήτοι τοΰ
πολιτικού κόμματος τής ΕΔΑ. πού κατέφυγαν στό έξωτερικό, είναι τέλος καί μερικοί
δήθεν δημοκράτες πού θέτουν ύπεράνω τής πατρίδος τά εγωιστικά τους αισθήματα
καί συμφέροντα.
Πιστεύει δ αυτοεξόριστος αυτός τυχοδιώκτης δτι θά μπορέση νά προκαλέση κατάπτωσι τοϋ ήθικοΰ καί φόβο στον Ελληνικό λαό, ώστε νά μεινη απαθής στα εγκλη
ματικά σχέδια καί ένέργειές του. ’Αλλά ίδού ή Ρόδος, ιδού καί τό πήδημα.
Ά ς μεταμφιεσθή λοιπόν, δ αρχηγός αυτός τής συνωμοσίας, άς έφοοιασθή με
ένα πλαστό διαβατήριο καί άς έλθη στήν Ελλάδα γιά νά όργανώση τις συμμορίες
του, πού θά δράσουν κατά τό πρότυπο των κομμουνιστοσυμμοριτών τοΰ 1946 - 1949.
Τότε θά άντιληφθή, δτι τά εφιαλτικά έκεΐνα χρόνια πέρασαν γιά πάντα καί ό
τι στό πνεύμα τοΰ τρόμου πού έπεχείρησαν οί κομμουνισταί νά δημιουργήσουν στις
ψυχές των πατριωτών, συνάντησαν τό πνεΰμα τής ’Εθνικής άντιστάσεως.
’’Ετσι συνέβη καί δταν στά 1944 τό ΕΑΜ, δ ΕΑΑΣ καί ή Ο.Π.Α.Α. (πολιτο
φυλακή) τών κομμουνιστών, άρχισαν τις δολοφονίες των έθνικοφρόνων πολιτών,
αξιωματικών too Στρατοΰ καί αστυνομικών, γιά νά προκαλέσουν τρόμο καί κατάπτωσι τοϋ ήθικοΰ, επέτυχαν τό αντίθετο, ήτοι τήν άνύψωσι τοΰ έθνικοΰ φρονήμτος, συνάντησαν τήν έντονη άντίστασι τής ’Αστυνομίας, τούς περίφημους τότε
Μπουραντάδες, πού τούς κτύπησαν, προλαμβάνοντας πολλές δολοφονίες καί τήν τρο
μοκρατία τοΰ λαοϋ. Πράγματι τήν δραματική έκείνη εποχή γιά τήν Ελλάδα δ ’Α
στυνομικός Διευθυντής κ. Νικόλ. Μπουραντας, Διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας
’Αθηνών καί τοΰ Μηχανοκινήτου Τμήματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έγινε τό σύμ
βολο μέν άντιστάσεως γιά τούς έθνικόφρονες. δ τρόμος δέ γιά τούς εγκληματίες κομμουνιστάς, οί όποιοι έκρατήθησαν γύρω άπό τήν πρωτεύουσα καί δέν μπόρεσαν νά
οργιάσουν μέσα σ’ αυτή μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1944.
Καί κατά τό συμμοριτοπόλεμο τοΰ 1946 - 1949 μέ εγκλήματα φρίκης, ήτοι όμαδικές δολοφονίες, σταυρώσεις κληρικών, σφαγές προκρίτων, εκδορές άστυνομικών,
εξορύξεις οφθαλμών άντιφρονούντων, ανατινάξεις καί πυρπολήσεις κτιρίων, προσεπάΟησαν νά έπιβληθοΰν. ’Επέτυχαν δμως τό άντίθετο, ήτοι ν’ άναπτερώσουν τό έθνικό
φρόνημα τοΰ Λαοΰ καί τοΰ Στρατοΰ, μέχρις δτου πάνω στό Γράμμο καί τά Βίτσι
συνετρίβησαν καί έξουθενωμένοι κατέφυγον στις γειτονικές κομμουνιστικές χώρες,
ήτοι στήν ’Αλβανία, στή Βουλγαρία καί στή Γιουγκοσλαβία.
’Αποτελούν λοιπόν γελοιότητες καί Δονκιχωτισμούς οί άπειλές περί άνταρτοπολέμου τοΰ σύγχρονου Ήρόστρατου, δ όποιος, ίσως νά γνωρίζη τήν τέχνη τής συ
κοφαντίας, τοΰ ψεύδους, τής άπάτης καί τής άτιμίας, δέν γνωρίζει δμως νά κρατή
στά χέρια του τά δπλα, τά δποΐα έτίμησαν καί έσωσαν τήν Ελλάδα, συχνότατα δέ
καί τόν πολιτισμό τής άνθρωπότητος, δπως συνέβη καί κατά τήν 21η ’Απριλίου τοΰ
1967.
Στή συνείδησι τών Ελλήνων δ άνθρωπος αυτός, πού άπό πολλών έτών έπαυσε
νά έχη τήν Ε λληνική υπηκοότητα, πού τό αίμα του κατά τό ήμισυ είναι Πολωνι
κής προελεύσεως, πού άπηξίωσε νά τιμήση τήν Έλληνίδα καί συνεζεύχθη μιά νέα
Βουλγαρικής καταγωγής, έχασε τό προνόμιο νά λέγεται ΕΛΛΗΝ.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑΚΗ
'Εντεταλμένου ‘Υφηγητοϋ-ΊατροδικαστοΟ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
Ίατροδικαστοΰ

Ιατροδικαστική επιστήμη, δηλαδή ό δλως αυτοτελής οδτος κλάδος τών ια
τρικών επιστημών, ως καί εκ τοΰ εννοιολογικοΰ της δρισμοΰ προκύπτει, εχει ώς άποκλειστικόν σκοπόν τήν έξέπηρέτησιν τής Δικαιοσύνης.
I α εκαστοτε προκυπτοντα προς επιλυσιν ιατροδικαστικά προβλήματα, άτινα
έχουν απόλυτον σχέσιν μέ τήν ζωήν, τήν τιμήν καί τήν περιουσίαν τών ατόμων, εμ
φανίζουν ^πολλάκις ανυπερβλήτους δυσχερείας καί ώς εκ τούτου χρήζουν ιδιαιτέρας
μελετης^ υπο ομπειρων ιατροδικαστών, ίνα τυχωσι τής έπιβαλομένης ορθής επιστημο
νικής^ λυσεως, ώστε νά δυνηθή ο οικαστης νά άποδώση τό δίκαιον εν πάσει ασφαλεία.
σημερινή προοδος τοΰ τεχνικού πολιτισμού είναι μεγίστη εις εκτασιν καί βά
θος, άλλα καί τα εξ αυτής δυναμενα να προκύψωσι προβλήματα μεγάλα καί δυσχερή
πολλακις εις την εξηγησιν, δια τούτο καί η Ιατροοικαστική επιστήμη, έχρειάσθτ]
να. εγκυψη ιδιαιτέρως^ δια την ανευρεσιν τρόπων καί μεθόδων βοηθούντινν εις τήν
όρθ/jv και ασφαλή επίλυσιν αυτών, δσακις και αυτής ζητήται ή γνώμη επί αναλογών
περιπτώσεων.
^ήμερον υπο τήν επιορασιν και τό βάρος τών συνεχώς έξελισσομένων τεχνικών
εφαρμογών ή Ιατροδικαστική υπεχρεωθη νά διαχωρισθή εις επί μέρους κλάδους, ώς
π.χ. ή Ιατροδικαστικής θανατολογία, ή Ιατροδικαστική οστεολογία, ή ’Ιατροδικα
στική αιματολογία, ή ’Ιατροδικαστική τραυματολογία κ.λ.π. ΐνα δυνηθή νά άντιμετωπίζη τά εκαστοτε προκύπτοντα ζητήματα μέ πλήρη ασφάλειαν, διότι αυτοί
είναι οίς σκοποί καί αί έπιδιώξεις τής επιστήμης ταύτης, λόγψ τής στενής συγγέ
νειας αυτής πράς τήν επιστήμην τού Δικαίου,
II παρούσα εργασία αποτελεί επιστημονικήν έρευναν επί συντυχούσης ήμίν
’Ιατροδικαστικής περί πτώσεως άκρως ένδια φερούσης, λόγψ τών προκυψασών δυ
σχερείων κατά τήν δικαστικήν διερεύνησιν αυτής.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΉΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Κατά τον μήνα Μάϊον 1967, κατόπιν έγγράφου παραγγελίας τοΰ Άνακριτοΰ
Λασηθίου κ. Α.Κ., διωρίσθη δ πρώτος εξ ημών πραγματογνώμων μετά τού ιατρού
κ. Ν. Μενεγάκη, έπί τφ τέλει δπως μεταβώμεν εις τό Δημοτικόν Νεκροταφεΐον Η 
ρακλείου Κρήτης καί μετά προηγουμένην έκταφήν τοΰ πτώματος τού Κ.Χ άποφανΟώμεν «περί τοΰ τρόπου, τών μέσων καί τών οργάνων, όι’ ών έπήλθεν δ θανάσιμος
τραυματισμός τούτου καί είδικώτερον έάν δ θάνατος αυτού έπήλθεν έκ τροχαίου Ατυχή
ματος — προσκρούσεως τοΰ έν ώ έπέβαινεν οδτος αύτοκινήτου έπί δένδρου -- ή έκ
πληγμάτων καταφερθέντων αυτω δι’ δργάνου τίνος ή κατ’ άλλον τρόπον».
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Κατά, τάς δοθείσας ήμίν πληροφορίας ό άποθανών, άποτελών μέλος σπείρας αρχαιοκαπήλων καί έπιβαίνων οχήματος μετά τριών συνενόχων του προσεκρουσαν επι
συστάδος δένδρων «ευκαλύπτων» εις θεσιν « Αλμυρός ^Γίοταμος» Αγιου ικο αου
Κρήτης καί ύπέστησαν, άλλοι μέν βαρείας σωματικάς βλαοας, άλλοι οε^ α/ατηφο
ρους τοιαύτας, του περί ού πρόκειται Κ.Χ. άποβιώσαντος πάραυτα. Αι ^ανακυψασαι
διαφωνίαι μεταξύ των μελών τής σπείρας τών άρχαιοκαπήλων καή η ασαφεια των
μαρτυρικών καταθέσεων, έγέννησαν ύπονοίας εις τάς Άνακριτικας Αρχας, περί
τού τρόπου καί τών μέσων προκλήσεως τών θανατηφόρων κακώσεων του θανοντος Κ.Χ., ώς καί εάν αύται έν μέρει ή έν δλψ έγένοντο έν ζωή ή μετά θάνατον, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ό θανών, κατά μαρτυρικήν κατάθεσιν, πιθανώς έπληγη θανασίμως υπό τών συνενόχων του διά μαρμάρινης κεφαλής αρχαίου αγαλματιδιου,
πριν καν ύποστή τάς έκ τοΰ τροχαίου ατυχήματος μεταθανάτιους κακώσεις η οτι επλήγη ευθύς μετά ταύτας ύπ’ αότών, ινα άποδοθώσιν αί έκ προθεσεως προκληθεισαι κακώσεις εις τό έπισυμβάν τροχαΐον ατύχημα.
,
__
,r , .
,
Προς έκτέλεσιν τής άνατεθείσης ήμΐν εντολής μετέβη ό πρώτος ες ημών εις
τό Δημοτικόν Νεκροταφείον τής πόλεως Ηρακλείου Κρήτης, συνοδευόμενος^ υπο
τοΰ 'Ανακριτοΰ κ. Α.Κ., ένθα τψ ύπεδείχθη υπό τοΰ Εφόρου τοΰ Νεκροταφείου ο
έν τή εντολή άναφερόμενος τάφος τοΰ Κ.Χ. κείμενος εις θεσιν 2Α, φέρων άναλου ον έπιγραφήν έν τψ βιβλίψ ένταφιασμοΰ τοΰ νεκροταφείου. Μετά την πιστοποιησιν
τής ταυτότητος τοΰ τάφου κατά τά έν τή ιατροδικαστική κρατούντα καί την λήψιν
τών υπό τών κανόνων τής δημοσίας υγιεινής έπιβαλομένων προφυλάξεων,^ εγενετο
ή διάνοιξις τοΰ τάφου, ή έκταφή καί ή λεπτομερής έξετασις τών ύπολλειμματων ι-οϋ
πτώματος τοΰ Κ.Χ.
,
„
Τά έκ τής νεκροψίας καί νεκροτομίας προκύψαντα ευρήματα εχουσιν εν συντο
μία ώς κάτωθι: Τό πτώμα έκειτο έντός ξυλίνου φερέτρου εις θεσιν ύπτίαν, νεκρικώς

vet έπικρατουσών κατά τήν περίοδον εκείνην κλιματολογικων συνθηκών.^
Ή κεφαλή εφερε περιτύλιξιν έξ έπιδεσμων, δίκην μήτρας. Μετά την αφαίρεσιν τών επιδέσμων άπεκαλύφθη κατά τήν δεξιάν. μετωποκροταφικήν χώραν τραύμα
τών μαλακών μορίων δίκην Ζ ανεστραμμένου, τοΰ οποίου τό άνω εγκάρσιον σκέλος εξετείνετο άπό τής μεσότητος τής συστοίχου όφρύος καί εις άπόστασιν 2 έκατ. άπ αυ
τής, είχε δέ μήκος 4,75 έκ. (φωτ. 1) . Τά χείλη τοΰ εν λόγω τραύματος ένεφάνιζον
χαρακτήρας ώς άπό τέμνοντος και θλώντος οργάνου και ήσαν καια ιο μάλλον ή ήτιον
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άλλου μέν λεία, ομαλά καί λεπτά, άλλου δέ άνωμάλως διεσχισμένα, συντεθλασμένα και
αίμορραγικώς διηθημένα. Παρά τήν κάτω γωνίαν αυτοϋ παρετηρεΐτο έμπαρσις θραύ
σματος ύαλου (φωτ. 1. βελ. α) ώς καί μικρά φολίς σχηματισθεΐσα έκ χρώματος (φωτ.
1, βελ. β) . Τό διαγώνιον σκέλος τοΰ έν λόγψ τραύματος μήκους 4,8 έκ. έξικνεϊτο μέχρι
άποστάσεως 1 έκ. από τοΰ συστοίχου έξω κανθού καί έν συνεχεία, άνακάμπτον υπό
ορθήν γωνίαν ίνιακώς, ήτοι πρός τά όπίσω, έσχημάτιζε τό κάτω έγκάρσιον σκέλος
τοΰ, έν εϊδει ανεστραμμένου Ζ, τραύματος.
Έν τή αυτή χώρα, ήτοι τήν δεξιάν μετωποκροταφικήν, ύπήρχον πολυάριθμα,
ποικιλόμορφα καί ακαθορίστου σχήματος μικροτραύματα, τά όποια είχον χείλη κατά τό
μάλλον ή ήττον λεία καί ομαλά, συντεθλασμένα καί αίμορραγικως διηθημένα, εις
τά όποια άνευρέθησαν έμπεπαρμένα (ένσφηνωμένα) θραύσματα ύάλου, τόσον υπό
μορφήν άδροπών πως τεμαχιδίων, οσον καί λεπτής κόνεως.
Ή δεξιά μετωποκροταφική χώρα, ώς καί ή σύστοιχος ζυγωματική τοιαύτη,
. εφερον έκτεταμένην αίμορραγικήν διήθησιν των μαλακών μορίυον καί όποδόριον αι
μάτωμα, τό όποιον διεπιστώθη άφ’ ενός μέν έκ τής αίμορραγικής διηθήσεως των ύ·
ποκειμένων ιστών, άφ’ ετέρου δέ καί έκ τών υποκειμένων τών τραυμάτων οστών.
Κατά τό δεξιόν γόνυ διεπιστώθη πρόσφατος εκδορά μεγέθους ταλλήρου, καλυπτομένη υπό γάζης στερεωθείσης διά λευκοπλάστου, ή όποια είχεν έμποτισθή υπό
αίματος.
Ή έπακολουθήσασα νεκροτομία, γενομένη κατά τούς κανόνας τής ’Ιατροδικα
στικής τέχνης, ούδεμίαν κάκωσιν έδειξε, τόσον κατά τά μαλακά μόρια τοΰ θώρακος
καί τής κοιλίας, όσον καί τοΰ ύποκειμένου σκελετού. Άντιθέτως πρός τά μαλακά μό
ρια καί τον σκελετόν τοΰ θώρακος τά σπλάγχνα τοΰ θωρακικοΰ κύτους είχον πολτοποιηθή έκ τής σήψεως καί διέρρεον εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά μη καθίσταται ε
φικτή ή διαπίστωσις τυχόν ύπαρχουσών κακώσεων. Πάντως τά κοιλιακά σπλάγχνα
δεν εφερον χαρακτηριστικήν χροιάν, ώς από έκχυθέντος έν αφθονία αίματος. Έ κ τών
υπολοίπων σπλάγχνων ούδέν τό άξιον λόγου διεπιστώθη, έν τή έννοια τής ένδεχομένης έπιλύσεως τών άνατεθέντων ήμΐν ζητημάτων. Έ ν συνεχεία προέβημεν εις τήν
άπογύμνωσιν τών οστών ολοκλήρου τοΰ σκελετοΰ έκ τών υπαρχόντων είσέτι μαλα
κών μορίων, μή διαπιστωθείσης ούτως ούδεμιάς δστικής κακώσεως έπ’ αυτοϋ,
Έν συνεχεία προέβημεν, τοΰτο μέν εις λεπτομερή έξέτασιν τών οστών τοΰ κρα
νίου καί τού θούρακος, τοΰτο δέ μετέβημεν εις τήν θέσιν ένθα έγένετο ή πρόσκρουσις
τοΰ αυτοκινήτου, έφ’ ού έπέβαινεν ό άποθανών. Τέλος, προέβημεν εις λεπτομερή έξέτασιν τοΰ αυτοκινήτου, δπερ ήτο τύπου ’Ό πελ Κάραβαν, πρός μελέτην καί συσχετισμόν
τών έπί τούτου ύπαρχουσών παραμορφώσεων καί βλαβών, πρός τάς έπί τοΰ σώματος
υπαρχούσας κακώσεις.
Τό προμνησθέν αύτοκίνητον έφερε βαρεΐαν παραμόρφίυσιν τής δεξιάς πλά
γιας έπιφανείας αύτοΰ, συνεπεία ίσχυράς προσκρούσεως, ώς καί άνάλογον παραμόρφωσιν τοΰ δεξιοΰ προσθίου ήμίσεος τής οροφής (ουρανός) , γωνιώδη σύγκαψιν τής έμπροσθίας δεξιάς στήλης ύποστηρίξεως τής οροφής, πλήρη κατακερματισμόν τοΰ έμπροσθίου ύαλοπίνακος, ώς καί παραμάρφωσιν τοΰ αριστερού πτερού, προελθοΰσαν έκ
μετωπικής προσκρούσεως έπί τοΰ κορμοΰ ετέρου δένδρου εις δεύτερον χρόνον.
Τήν προσοχήν ημών ευθύς έξ αρχής συνεκέντρωσε, κατά κύριον λόγον, τό όστεολογικόν ύλικόν. Τό υλικόν τοΰτο, άποτελούμενον έκ τών οστών τοΰ κρανίου καί τοΰ
θώρακος, ύπεβλήθη εις λεπτομερή μελέτην καί έρευναν έν τώ ’Ιατροδικαστική) Έργαστηρίω τοΰ Πανεπιστημίου, μέ βάσιν, τόσον τά έν τή οστεολογία κρατούντα, δσον καί
τά δεδομένα ιδίων μεθόδων, ύφ’ ημών έπινοηθεισών καί έφαρμοζομένων έν τώ Έργαστηρίφ.
1. ΕΞΕΤΛΣΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΡΑΝΙΟΥ
1. 1. Έξέτασις έγκεφαλικοΰ κρανίου
1. 1. 1. Κατά τόν θόλον τοΰ κρανίου παρατηρεΐται έμπιεσματικόν

κάταγμα
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(φωτ. 2, 3, 4, 5 ), τό όποιον ενδιαφέρει, κατά κύριον λόγον, τήν δεξιάν κογχικήν μοίραν του μετωπιαίου οστού, ώς καί τήν κογχικήν καί σφηνογναθικήν έπιφάνειαν τής δεξιάς μείζονος πτέρυγος τοϋ σφηνοειδούς οστοϋ. Το κάταγμα τούτο,
μηνοειδές τό σχήμα, μεγίστου ανοίγματος καί ΰψους ώς έγγιστα, 9,48 X 3,42 εκ^,
άποτυπούμενον αμέσως κατωτέρω (σχ. 1) έχει έμβαδον υπολογισθεν ^είς 31,25 cm .
Τό έμπιεσματικόν καί πολλαπλοϋν τούτο κάταγμα συνιστάμενον τουλάχιστον ες^ 6 ο
σταρίων, έκ των όποιων άνεύρομεν καί άνεμορφώσαμεν τά τεσσαρα, των ελλειποντων
— κατ’ ελάχιστον δύο, ήτοι των υπό τά στοιχεία 3 καί 6 — άντιστοιχούντων ^είς έπιφάνειαν άνερχομένην εις 3,5 cm2, δηλαδή μόλις εις τό 1:9 τοϋ όλου εμοαδοϋ τού
συνόλου κατάγματος.
1. 1. 2. Έπί τής εςω έπιφανείας τού δεξιού λεπιδοειδούς καί δή τής καθέτου
ή κροταφικής μοίρας αυτού καί συγκεκριμένως έπί τού προσθίου τριτημορίου καί
τού μέσου πρός τό οπίσθιον τριτημόριον, υπάρχουν δύο καταγματα γραμμοειοή παραλλήλως πως φερόμενα καί ύπό γωνίαν περίπου 45°, έν σχεσει προς την βασιν
τού κρανίου (φωτ. 6 βελ. α) . Έκ των καταγμάτων τούτων το προσθιαιτερον μετά
πορείαν 3,58 cm ανακάμπτει ύπό δρθήν περίπου γωνίαν υπερθεν τού δεξιού εξω ά-

Φωτ. 2

Φωτ. 3

Φωτ. 4
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κουστικοΰ πόρου καί έξικνεΐται μέχρι τής δεξιάς τυμπανομαστοειδοΰς ραφής. Tjo
ετερον των καταγμάτων, πορευόμενον ίνιακώς, ήτοι προς τα δπίσω τοϋ πρώτου καί
εις απόστασιν 1,58 cm από τοϋ πρώτου μετά εύθύγραμμον πως πορείαν έπί μήκους
3,48 cm, διακόπτεται άκριβώς επί τοϋ οριζοντίου σκέλους υπό ορθήν γωνίαν πορευομένου καί προπεριγραφέντος κατάγματος (φωτ. 6 βελ. β) .
1. 1. 3. Ή βασική μοίρα ή σώμα τοΰ ινιακού όστοΰ έχει πλήρως άποσπασθή κα
τά τό μέν πρόσθιον χείλος από τοΰ σφηνοειδούς όστοΰ, κατά τό δεξιόν δέ πλάγιον κα
τά τό όριον τής συστοίχου λιθοϊνιακής σχισμής (φωτ. 7) . Κατά τήν έξωκράνιον επι
φάνειαν τής κόγχης τοΰ ίνιακοΰ όστοΰ καί δή κατά τήν κάτω μοίραν τοΰ κάτω ή αύχενικοΰ πεοιου, παρατηρειται καταγμα (φιοτ. 8) . Τό κάταγμά τοΰτο άρχόμενον κροταφικώς, ήτοι έπί τά έντός τοϋ δεξιοΰ ίνιακοΰ κονδύλου καί δή κατά τό δριον περισφυξεως αυτοΰ, άντιστοιχοΰντος κατά τήν μεσότητα περίπου αύτοΰ, φέρεται προς τά
οπίσω κυκλοτερώς περί τό ινιακόν τμήμα, διελαΰνον τόν δεξιόν κονδυλικόν βόθρον. Τό

Φωτ. 5

Φωτ. 6

Φωτ. 7

Φωτ. 8
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έν λόγφ κάταγμα εις άπόστασιν 1,62 cm από τοΰ προσθίου πέρατος της έξω Ινιακής
άκρολοφίας καί υπό γωνίαν 135ο περίπου, τελευτά είς τήν οπισθίαν μοίραν τοϋ ίνιακοΰ
τμήματος (φωτ. 8 βελ. α) .
1. 1. 4. Όπισθιαίτερον καί είς άπόστασιν περίπου 1cm από τοΰ αριστερού κονδυλικοΰ βόθρου καί ακριβώς επί τοΰ συστοίχου χείλους τοΰ ίνιακοΰ τρήματος, υπάρχει τό
πέρας κατάγματος, τό όποιον, γραμμοειδές δν, όιελαύνει κατ’ άρχάς τήν κάτω καί έν
συνεχεία τήν άνω μοίραν τοΰ αριστερού αύχενικοΰ πεδίου (φωτ. 8, βελ. β) . Τό κάταγμα
τοΰτο, σχήματος βακτηρίας, έχει μήκος, κατά μεν τό έπιμηκέστερον σκέλος 2,32
cm, κατά δέ τό βραχύτερον, 1,22 cm.
1. 1. 5. Κάταγμα της μεσότητος τοΰ προσθίου χείλους τοΰ άριστεροΰ τυμπανικοΰ οστοΰ, παράλληλον περίπου προς τήν προσθίαν — κάτω επιφάνειαν, έξικνούμενον μέχρι τοΰ πέρατος τής συστοίχου λιθοτυμπανικής σχισμής (φωτ. 9) .
1. 1. 6. Κάταγμα, άρχόμενον από τής άριστερας μαστοειδούς γωνίας καί πορευόμενον παραλλήλως καί είς άπόστασιν περίπου 0,48 cm προς τά όπίσω τής άριστεράς ύπερμαστοειδοΰς άκρολοφίας, τελευτά είς τήν οπισθίαν — άνω επιφάνειαν
τοΰ τυμπανικοΰ οστοΰ.
"Ετερον κάταγμα, άρχόμενον είς άπόστασιν 1,44 cm άπό τής άρχής τοΰ προη
γουμένου καί άκολουθοΰν πορείαν σιγμοειδή, τελευτά είς άπόστασιν 1,12cm άπό τής
βάσεως τής ζυγωματικής άποφύσεως τοΰ λεπιδοειδοΰς (φωτ. 9) .
1. 1. 7. Κάταγμα διαχωριστικόν τέλειον, κατά τό πλείστον τής διαδρομής, άρχό
μενον άπό τής διαχωρισθείσης άριστερας μετωποζυγωματικής ραφής καί τής άριστεράς πτερυγοζυγωματικής, διελαΰνει παραλλήλως καί εις άπόστασιν 0,38 cm
άπό τής άριστερας μετωποπτερυγοειδοΰς ραφής, άκολουθοΰν πορείαν παράλληλον
περίπου προς τό επίπεδον τής βάσεως τοΰ κρανίου κατά τον άριστερόν ογκον καί έξικνεΐται είς άπόστασιν 1,42 cm άπο τοΰ άριστεροΰ σκέλους τής λαμβοειδοΰς ραφής
(φοκ. 9, 10, 11) .
1. 2. ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ Ή ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΟΙ ΚΡΑΝΙΟ!
Κατά τήν γενομένην λεπτομερή έξέτασιν αύτοΰ διαπιστοΰνται:
1. 1. 2. Κάταγμα διαχωριστικόν τέλειον τής ρινικής μοίρας τοΰ μετωπιαίου δ
οτού μήκους 4,12 cm καί μέσου ΰψους 1,12 cm, τό όποιον άκολουθεΐ πορείαν παράλ
ληλον προς τήν μετωπορινικήν καί μετωπογναθιαίαν ραφήν. Είδικώτερον τό έν πέρας
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αυτοϋ αντιστοιχεί ακριβώς εις τήν άριστεράν μετωπιαίαν εντομήν καί τό έτερον εις
τήν μεσότητα τοϋ δεξιού ύπεροφρύου τόξου (φωτ. 3 καί 4) .
1. 2. 2. Εκ της οροφής ή άνω τοιχώματος τοΰ δεξιοϋ οφθαλμικού κόγχου, ελλεί
πει ικανόν τμήμα της κογχικης μοίρας τοϋ μετωπιαίου όστοϋ καί της έλάσσονος
πτερυγος τοΰ σφηνοειδούς. Εκ τοϋ εδάφους ή τοϋ κάτω τοιχώματος της κογχικης
επιφάνειας τοΰ σώματος της άνω γνάθου, της κογχικης επιφάνειας τοΰ ζυγωματικοΰ οστοϋ και της ανω επιφάνειας της κογχικης άποφύσεως τοΰ υπερωίου όστοΰ,
ελλείπουν ικανα τμήματα οστών. Εκ τοΰ έξω τοιχώματος της κογχικης έπιφανείας τοΰ ζυγωματικού όστοΰ. ελλείπει ικανόν τμήμα αύτοΰ, ώς καί έκ της έξωτάτης
μοίρας της ζυγωματικής άποφύσεως τοΰ μετωπιαίου όστοΰ καί της κογχικης έπιφανείας της μείζονος πτερυγος τοΰ σφυνοειδοϋς όστοΰ. Έ κ τοΰ έσω τοιχώματος, έλλείπει ικανόν τμήμα οστοϋ της μετωπιαίας άποφύσεο)ς της ανω γνάθου, του δα
κρυικού οστοϋ, τοϋ παπυρωοους πέταλου τοϋ ηθμοειδούς όστοϋ καί της πλαγίας ε
πιφάνειας τοϋ σώματος τοΰ σφηνοειδούς όστοϋ (φωτ. 2) .
1. 2. 3. Έκ της οροφής η τοΰ άνω τοιχώματος της κογχικης μοίρας τοΰ με
τωπιαίου όστοΰ, έλλείπει τμήμα αύτοΰ, ώς καί έκ τοΰ έσω τοιχώματος της μετω
πιαίας άποφύσεως της άνω γνάθου καί τοΰ δακρυικού όστοΰ.
1. 2. 4. Κατα την μεσότητα τοΰ δεξιοΰ ξυγωματικοΰ όστοΰ, διαπιστοΰται τέλει
ον διαχωριστικον καταγμα μετά πλήρους αποχωρισμού της συστοίχου ζυγωματοκροτα
φ ικης ραφής.
1. 2. 5. 'Ομοίως διαπιστοΰται τέλειον διαχωριστικον κάταγμα κατά τήν μεσότη
τα της ζυγωματικής άποφύσεως τοΰ δεξιοΰ κροταφικοΰ όστοΰ.
1. 2. 6. Διαπιστοΰται έπίσης μικράς έκτάσεως άποσπαστικόν κάταγμα της δεξιάς
κορωνοειδοΰς άποφύσεως.
2. ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΟΣΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ
_. Ταΰτα, παρά τήν λεπτομερή μελέτην καί έρευναν, ούδεμίαν κάκωσιν έφερον έπί τοΰ συνόλου αυτών.
Έκ της ανωτέρω γενομένης περιγραφής δεικνύεται ότι τό μετ’ εκταφήν έξετασθέν πτώμα τοΰ Κ.Χ. έφερε θλαστικόν τραύμα ανωμάλου σχήματος κατά τήν δε
ξιάν μετωποκροταφικήν καί ζυγωματικήν χώραν, ώς καί εκδοράν κατά τό δεξιόν γό
νυ. Επίσης έφερεν έμπιεσματικόν κάταγμα καί σχεδόν κατασύντριψιν τών πλείστων

Φωτ. 10

Φωτ. 11

682

Έμμ. Ή λιάκη — Π. Ίορδανίδη

τών δστών του τε έγκεφαλικοΰ καί σπλαγχνικού κρανίου, |χή διαπιστωθεισης ετερας
τίνος δστικής κακώσεως έκ του υπολοίπου σκελετού. Αί περιγραφεϊσαι λεπτομερώς κα
κώσεις της κεφαλής, εν συσχετισμψ προς τάς διαπιστωθείσας παραμορφώσεις τοϋ δχήματος, έφ’ οδ έπέβαινεν δ θανών, άποδεικνύουν άναμφιρήστως, οτι αδται προεκληθησαν συνεπεία τής σφοδράς προσκρούσεως καί παραμορφώσεως τής δεςιας πλαγιας
επιφάνειας τοϋ δχήματος επί τοϋ κορμού δένδρου, δτε δ επί τά δεξιά καί επί τοϋ εμ
πρόσθιου καθίσματος καθήμενος Κ.Χ. προσέκρουσε βιαίως διά τής δεξιάς προσθιοπλαγίας έπιφανείας τής κεφαλής επί τής γωνιωδώς καμφθείσης έκ τής προσκρού
σεως δεξιάς εμπρόσθιας στήλης στηρίξεως τής οροφής τοϋ δχήματος, ώς τοΰτο
σαφώς καταδεικνύεται έκ τής έμπάρσεως ύαλου καί άνευρέσεως φολίδος έλαιοχρώματος τοϋ δχήματος επί τών μαλακών μορίων, αλλά καί έκ τής έκτιμήσεως τών έν
τή Ιατροδικαστική δστεολογία κρατούντων έν σχέσει προς τά περιγραφέντα κα
τάγματα τοϋ κρανίου. ΤΙ διαπίστωσις τής τελείας κατασυντρίψεως πλείστων δστών
τοϋ κρανίου, δφείλεται καί εις τό γεγονός δτι, τδ κρανίον, έν τφ συνόλφ αυτοΰ, έμφανίζει ιδιοτυπίας τινάς, όσον αφορά εις την προοαλλομένην άντίστασιν εις τάς έξωτερικάς μηχανικάς βιαίας πλήξεις. Ή Αντίστασις αυτή έξαρτάται έκ πλείστων ό
σων παραγόντων, έκ τών οποίων σπουδαιότεροι είναι:
2. 1. Ή έλαστικότης τών οστών τοϋ κρανίου καί τό πάχος αυτών.
2. 2. Ή Αρχιτεκτονική τών ραφών.
2. 3. Ή υπαρξις αντηρίδων.
Έ κ τών παραγόντων τούτων πλέον Αξιόλογος είναι δ άναφερόμενος εις τάς Αντη
ρίδας, τουτέστιν εις τάς έκ κατασκευής θέσεις ή περιοχάς έκείνας, αί δποϊαι προ
βάλλουν μεγαλυτέραν Αντίστασιν εις την έξωτερικώς έπιφερομένην μηχανικήν βίαν.
Μεταξύ τών προαναφερθεισών περιοχών, ήτοι τών Αντηρίδων, παρεμβάλλονται θέ
σεις ήσσονος Αντιστάσεως, καθ’ ας προκαλοΰνται κατά κανόνα τά κατάγματα τοϋ
κρανίου. Σπουδαιότεραι έκ τών έν λόγω Αντηρίδων είναι ή πλαγία, ή μέση, ή λιθομαστοειδής καί ή ινιακή Αντηρίς (είκ. 1) .
Είς τήν υπό μελέτην περίπτωσιν Αξιόν προσοχής τυγχάνει, δτι ή έντόπισις τών
περιγραφέντων καταγμάτων καί δή τοϋ ύπ’ Αριθ. 7, ένδιέφερε τάς θέσεις ήσσονος Αν
τιστάσεως τών δστών, ήτοι τάς μεταξύ τών Αντηρίδων παρεμβαλλομένας περιοχάς. 'Ω
σαύτως, λόγω τοϋ γνωστού φαινομένου τής Αδράνειας κατά τήν πρόσκρουσιν, ή κινητι
κή Ινέργεια έτεινε νά διατηρηθή, πλήν δμως, Ακινητοποιηθείσης Αποτόμως τής κε-
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φαλής, λόγψ^ προσκρούσεως αυτής επί τοϋ δεξιού στήλου τής οροφής, τό υπόλοιπον
τμήμα τού σώματος έξηκολούθει να κινήται, γεγονός δπερ είχεν ώς αποτέλεσμα τήν
ΐσχυραν πρός τά άνω κίνησιν τής σπονδυλικής στήλης καί τήν πρόσκρουσιν αυτής
ΰπό μορφήν εμπάρσεως, ούτως ειπεΐν, εντός τού ινιακού τρήματος, όπως κατ’ άνάλογον τροπον συμβαίνει εις περιπτώσεις πτιυσεως επί τήν κεφαλήν ή πτώσεως έπί
τω'ήποδών ή εις περιπτώσεις ίσχυράς πλήξεως τής κάτω σιαγόνος έκ των κάτω πρός
τά άνω και όπισω ή τού ινίου εκ των άνω πρός τά κάτω καί πρόσιο, λόγψ τής ί~ών σταυρωτών συνδέσμων. Αια την ερμηνείαν των ασυνηθών καί βαρυτάτων
κακώσεων ας έφερε τό εξετασθέν κρανίον, είναι έπάναγκες νά άναγράψωμεν τούς υ
πολογισμούς εις οϋς προέβημεν, τή βοήθεια των αναγραφόμενων αριθμητικών στοι
χείων, άντιστοιχούντων:
1)
Εις τήν ταχύτητα κινήσεως τού Οχήματος, 2) Εις τό βάρος αυτού καί 3)
Εις τήν έκατοστιαίαν αναλογίαν των διαφόρων μερών τού ανθρωπίνου σώματος.
Άναφορικώς ώς πρός τήν ταχύτητα κινήσεως τού οχήματος, θά προβώμεν εις
ύποθετικούς ύπολογισμούς διά ταχύτητας α) 40 Km/h, β) 50 Km/h, ν ) 60 Km /h
δ) 70 Km/h, ε) 80 Km/h καί στ) 90 Km/h.
Έάν λάβωμεν ώς γεγονός δτι τό βάρος τού θύματος ήτο 70 kg, τό εκατοστιαί
ων ποσοστον τού μετακινηθεντος τμήματος τού ανθρωπίνου σώματος είναι τουλάχι
στον — κατά τά εν τή εργονομία γνωστά — 44%, ήτοι διά τήν προκειμένην περίπτωσιν περί τά 30 kg.
Ή κινητική ενέργεια ώς γνωστόν υπολογίζεται βάσει τού τύπου Ε : m ·
’Ένθα : Ε = κινητική ενέργεια Ίεΐς ergS,Γm = μάζα εις gr. καί ν = ταχύτης εις cm/sec.
Διά τής έφαρμογής τοϋ τύπου τούτου διά τήν περίπτωσιν α, ήτοι ν= 4 0 km /h
ή περίπου 1100 cm/sec, έχομεν :
30.000 X (1100)2
. -Ε =
18.150.000.000 ergs ή 181 kg*m .
Διά τήν β περίπτωσιν, ήτοι ν = 50 km/h ή περίπου 1400 cm /sec, έχομεν :
30.000 X (1 40 0)2
Ε:
= 26.400.000.000 ergs ή 294 kg*m .
Διά τήν περίπτωσιν γ, ήτοι ν = 60 k m /h ή 1700 cm/sec, έχομεν:
30.000 X (1700)2
Ε:
= 43.350.000.000 ergs ή 433 kg*m.
Διά τήν δ περίπτωσιν, ήτοι ν = 70 km/h ή 1900 cm/sec, έχομεν:
30.000 X (1900 )2
Ε:
54.150.000.000 ergs ή 540 kg*m.
Διά τήν ε περίπτωσιν, ήτοι ν = 80 km/h ή 2200 cm/sec, έχομεν :
30.000 χ (2200 )2
Ε
= 72.600.000.000 ergs ή 726 kg*m καί
2
Διά τήν στ περίπτωσιν, ήτοι ν = 90 km/h ή 2.500 cm/sec, έχομεν :
30.000 X (2 50 0)2
Ε
930.750.000.000 ergs ή 937 kg*m.
2
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’Ή τοι, έάν ή ταχύτης τοϋ οχήματος κατά τήν στιγμήν του άτυχήματος ήτο
90 km/h, ή δύναμις πλήξεως τής κεφαλής άνήρχετο εις 937 kg*m.
ΙΙλήν τοϋ γνωστού τύπου τής κινητικής ένεργείας
τοιοϋτος, ό όποιος άνταποκρίνεται εις τήν μορφήν Ps =

υπάρχει καί δ βελτιωμένος
m ' γ2·

Εις τήν βελτιωμένην ταύτην μορφήν τής κινητικής ένεργείας, τό Ρ αντιστοιχεί
είς τήν άποεπιπεδωτικήν δύναμιν, δ δείκτης s παριστά τήν γραμμικήν παρεκκλισιν,
τό m τήν μάζαν τοϋ οχήματος, καί τό ν τήν ταχύτητα τοϋ οχήματος.
Έκ τοϋ τύπου τούτου διαφαίνεται δτι μεγίστην σημασίαν διά τήν σοβαρότητα
καί βαρύτητα κακώσεώς τίνος διαδραματίζουν, πλήν τής ταχύτητος καί τής μάζης
τοϋ οχήματος καί ή γραμμική παρέκκλισις.
Έάν ή γραμμική παρέκκλισις ίσοΰται πρός 50 cm, τό δε όχημα είναι βάρους
800 kg καί έχει ταχύτητα 50 km /h, ή άποεπιπεδωτική του δύναμις υπολογίζεται
μ · 3 9^
f
\
βάσει του προηγουμένου τύπου Ps = —η —q-^-, ήτοι εΐκοσαπλασιάζεται περίπου το
άρχικόν βάρος του οχήματος.
Μεγίστην επίσης σημασίαν διά την βαρύτητα των προκαλουμένων κακώσεων
ενέχει καί ή άπόστασις την οποίαν διανύει τό ανθρώπινον σώμα από τοϋ σημείου τής
έκκινήσεως, μετά την πρόσκρουσιν, μέχρι τοϋ σημείου τής πλήξεως, ήτις αντιστοι
χεί είς τό διάστημα μετακινήσεως τοϋ σημείου εφαρμογής αύτοΰ πρός τό συνεχώς μετακινούμενον κέντρον βάρους τοϋ ανθρωπίνου σώματος. ’Έχει άποδειχθή έκ διαφόρων
παρατηρήσεων, δτι, τό συνεπεία μετακινήσεως έκ τής προσδιδομένης έπιταχύνσεως έκ
κινητικής ένεργείας, αποτέλεσμα έκφραζόμενον είς αυθαιρέτους μονάδας, είναι τής τάςεως των 100. ’Έχει άποδειχθή επίσης δτι ή ώριακή ταχύτης τής τοιαύτης μετατοπίσεως είναι τής τάξεως 5—6 m/sec, άντιστοιχούσης είς 20 km/h, ή διάρκεια δέ
τής τοιαύτης μετακινήσεως είναι τής τάξεως 2.10 3, ήτοι 2σ.,
Ή άποεπιπεδωτική (Denivelatione Force) δύναμις αποτελεί γραμμικήν συνάρτησιν τής διανυομένης άποστάσεως μέχρι τής άκινητοποιήσεως, είναι δέ αϋτη α
νάλογος τοϋ τετραγώνου τής ταχύτητος.
Κατόπιν των άνωτέρω έκτεθέντων δυνάμεθα άνεπιφυλάκτως νά άποφανθώμεν
δτι τό έξετασθέν κρανιόν ύπέστη τάς περιγραφείσας βαρείας δστικάς κακώσεις, διότι
τοΰτο, ώς καί αλλαχού άνεγράφη, έδέχθη τάς έκ τής κινητικής ένεργείας τοϋ υπο
λοίπου σώματος — δύναμις άδρανείας — συνεπείας, άκινητοποιηθέν άποτόμως έπί
τής καμφθείσης καί στρεβλωθείσης εμπρόσθιας δεξιάς στήλης, λόγω τής μετά σφοδρότητος προσκρούσεως τοϋ αυτοκινήτου έπί τοϋ κορμού δένδρου. Είδικώτερον, ώς
πρός τόν μηχανισμόν προκλήσεως τοϋ περί τό ινιακόν τρήμα κατάγματος, άποφαινόμεθα δτι τοΰτο έγένετο, συνεπεία τής άποτόμου άκινητοποιήσεως τής κεφαλής έπί τής
δεξιάς σιδηράς στήλης τοϋ αμαξώματος, καθ’ δν χρόνον τό ύπόλοιπον σώμα έξηκολούθει, λόγφ τής κινητικής ένεργείας, νά κινήται πρός τά πρόσω, γεγονός δπερ συνετέλεσεν είς τήν ίσχυράν ώσιν καί πλήξιν τής σπονδυλικής στήλης έπί τών ινιακών
κονδύλων, προκληθέντων οΰτω τών περί τό ινιακόν τρήμα δύο καταγμάτων. Διά νά
προκληθοϋν δμως τά άναγραφέντα κατάγματα περί τό ινιακόν τρήμα ύποχρεούμεθα
νά δεχθώμεν δτι τό θϋμα Κ.Χ. έκάθητο έπί τά έκτος καί δεξιά τοϋ έμπροσθίου βαδί
σματος, διότι είς οίανδήποτε άλλην θέσιν καί έάν έκάθητο δεν θά ήδύνατο νά ύποστή
καί μάλιστα τά περί οΰ δ λόγος κατάγματα. Ούτως, έάν έκάθητο είς τό μέσον τοϋ έ
μπροσθίου καθίσματος παρά τόν οδηγόν, θά ήδύνατο μεν νά ύποστή κακώσεις συνε
πεία προσκρούσεως τής κεφαλής έπί τοϋ έμπροσθίου ύαλοπίνακος καί έπί τοϋ ύπάρχοντος κατόπτρου ελέγχου τών όπισθεν τοϋ οχήματος συμβαινόντων, τότε δμως αί κα-
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κώσεις τής κεφαλής καί των οστών του κρανίου θά ήσαν έπιπόλαιαι, έδραζόμεναιΐ
επι τού προσώπου καί τοΰ μετώπου. Έάν δ θανών ώδήγει τδ όχημα κατά τήν στι
γμήν της προσκρούσεως αύτοΰ, ασφαλώς αί κακώσεις θά έδράζοντο επί τοΰ θώρακος καί της κοιλίας, — κατάγματα στέρνου, πλευρών, ρήξεις σπλάγχνων κ.λ.ιπ.,—
γεγονδς δπερ ουδόλως διεπιστώθη. Δυνάμεθα προσέτι νά άποκλείσωμεν δτι τδ θΰμα έκάθητο επί τοΰ οπισθίου καθίσματος, λόγψ ακριβώς της ειδικής έντοπίσεως
των περιγραφεισών κακώσεων, άς εις οίανδήποτε άλλην θέσιν καί έάν έκάθητο, πλήν
της άναγραφείσης, δέν θά ήδύνατο νά ύποστη. Άποκλείομεν επίσης τήν περίπτωσιν της πλήξεως τής κεφαλής τοΰ θανόντος δι’ ετέρου τινδς οργάνου, πρδ ή μετά
τδ τροχαΐον συμβάν, τοΰτο μέν λόγφ τής άνευρέσεως θραυσμάτων ύάλου έντδς τοΰ
δέρματος καί της έναποθέσεως χριόματος, ώς καί τοΰ είδους καί της μορφής τών
τραυμάτων τών μαλακών μορίων κ.λ.π., τοΰτο δέ λόγω τής παντελοΰς έλλείψεως
κηλίδων έξ αίματος κατά τήν επιφάνειαν τής μαρμάρινης κεφαλής, ώς έδειξεν ή
γενομένη έρευνα. Εις τόν αποκλεισμόν τούτον μάς οδηγεί καί ή έντόπισις τών διαπιστωθεισών ύφ’ ημών παραμορφώσεων καί βλαβών τοΰ οχήματος. Έ κ τής γενομένης τέλος άξιολογήσεως τοΰ τρόπου οράσεως της μηχανικής βίας, ώς πρδς τδν
παράγοντα «ανατομικής κατασκευής τοΰ κρανίου», τοΰ φαινομένου της άδρανείας
καί τής άξι ολογήσεως τοΰ τύπου της κινητικής ένεργείας, άναμφιρήστως συνάγομεν,
έν σχέσει πρδς τά τεθέντα ήμΐν πρδς έπίλυσιν ’Ιατροδικαστικά ζητήματα, τά κά
τωθι:
1) ’Ότι τδ μετ’ εκταφήν έξετασθέν πτώμα τοΰ Κ.Χ. έφερεν επί τής κεφαλής
καί τών οστών τοΰ κρανίου τάς ώς άνω περιγραφείσας βαρυτάτας κακώσεις, προκληθείσας κατόπιν βιαίας προσκρούσεως ταύτης επί της δεξιάς σιδηράς στήλης στηρίξεως τής οροφής τοΰ αυτοκινήτου, έφ’ οδ έπέβαινε τδ θΰμα, ώς ανωτέρω άναγράφομεν.
2) "Οτι αί κακώσεις αδται καί δ έκ τούτων έπελθων θάνατος τοΰ Κ.Χ. ώτ>είλετο εις τροχαΐον συμβάν, έπελθόν προφανώς έξ άδεξίου χειρισμού τοΰ δδηγοΰ, λόγω
καί -τής έξ αυτής βιαίας προσκρούσεως τοΰ οχήματος διά τής πλαγίας δεξιάς έπιφανείας έπί τοΰ κορμού δένδρου.
3) "Οτι αί περιγραφεΐσαι κακώσεις δέν προεκλήθησαν καθ’ οίονδήποτε άλλον
τρόπον ή μηχανισμόν δράσεως τής έξωτερικής μηχανικής βίας, έκτδς τοΰ αναγρα
φόμενου.
4) "Οτι δ θανών έφερεν έκόοράν κατά τδ δεξιόν γόνυ, προκληθεΐσαν συνεπεία
προσκρούσεως τοΰ γόνατος έπί τοΰ κατωτέρου τμήματος τής άναφεοθείσης στήλης
στηρίξεινς τοΰ θάλου τοΰ οχήματος, ήτις συνηγορεί υπέρ τών έκτεθεισών απόψεων
ημών.
5) "Οτι έπρόκειτο περί βαρυτάτων θανατηφόρων κακώσεων, ώς αδται νοούν
ται έν τώ άρθρ. 311 τοΰ Π.Κ.
6) "Οτι, καθ’ ον χρόνον ύπέστη τδ θΰμα τάς περιγραφείσας κακώσεις, έκάθητο,
άναμφιρήστως, εις τήν έμπροσθίαν θέσιν τοΰ οχήματος, δεξιά τοΰ δδηγοΰ καί έγγύς
της δεξιάς έμπροσθίας θύρας αυτού, ήτις καί «θεσις θανάτου» άποκαλεΐται.
Έ π’ ευκαιρία τής μελέτης τής περίγραφείσης περιπτώσεως, παραθέτομεν τρεις
πίνακας έξ ών έμφαίνεται δ αριθμός τών παρ’ ήμΐν κυκλοφορούντων κατά τήν τελευταίαν οκταετίαν αυτοκινήτων, ώς καί δ αριθμός τών δδικών — τροχαίων α τυχ ημά 
των, τέλος δέ δ αριθμός τών παθόντων προσώπων.
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Π Ι Ν Α Ξ 1 . — ’Αριθμός α υτο κ ινή τω ν - όχημάτω ν έν κυκλοφορία ( ι )
( Σύνολον χώρας )

Εις τό τέλος
του έτους

1954
1956
1961
1962
1963
1964
1965
1966*

1954
1956
1961
1962
1963
1964
1965
1966*

Έ πιβατηγά

15.110
22.700
48.834
56.893
67.576
81.617
104.257
123.496

9.870
16.590
42.139
50.115
60.671
74.301
96.149
114.065

Μοτοσυκλέται

Γενικόν
σύνολον

Γενικόν
σ ύ ν Ο λ ΟV
39.346
18.821
5.415
49.893
21.540
5.653
40.030
95.845
6.981
44.332
108.705
7.480
49.221
124.693
7.896
147.450
57.657
8.176
177.672
64.930
8.485
206.609
9.142
73.971

7.585
12.051
33.303
37.498
41.719
44.471
49.439
53.990

49.931
61.944
129.148
146.203
166.412
191.921
227.111
260.599

ή ς κ ρή σ eω ς
16.853
6.765
26.450
9.512
69.504
26.416
81.792
30.597
35.373
97.248
43.653
119.253
50.623
148.216
57.547
173.231

7.585
11.201
29.575
33.102
37.022
39.741
44.356
48.200

24.438
37.651
99.079
114.894
134.270
158.994
192.572
221.431

—
850
3,728
4.396
4.697
4.730
5.083
5.790

22.493
24.293
30.069
31.309
32.142
32.927
34.539
39.168

Λεωφορεία

Ί δ ι ω τ ι χ
278
348
949
1.080
1.204
1.299
1.444
1.619

Φορτηγά

Δη μ οσ ια ς
1954
1956
1961
1962
1963
1964
1965
1966*

5.300
6.110
6.695
6.778
6.905
7.316
8.108
9.431

5.137
5.305
6.032
6.400
6.692
6.877
7.041
7.523

Σύνολον
αύτοκινήτο^ν

χ ρήσ eω ς

12.056
12.028
13.614
13.735
13.848
14.004
14.307
16.424

22.493
23.443
26.341
26.913
27.445
28.197
29.456
33.378

(1) Δέν^ περιλαμβάνονται τά οχήματα Ένοπλων Δυνάμεων, Σωμάτων ’Ασφαλείας, Πυρο
σβεστικής 'Υπηρεσίας, Κρατικών 'Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος καί ’Αναπήρων Πολέμου.
(*) Προσωρινά στοιχεία, έκ του μηνιαίου Στατιστικού Δελτίου, Δεκεμβρίου 1967.
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Π Ι Ν Α Ξ 2 . — ’Αριθμός καί φ ύ σ ις οδικώ ν - τροχαίω ν α τυ χ η μ ά τω ν

1.014 7 .769
1.232 8 .835
1.222 8 .789
1.399 16 .365
90
851
84
762
95
743
90
744
71
805
63
832
81
777
96
739

a aO a -o
0<5 f

154
173
189
341
18
19
15
13
16
16
11
19

7 . 191
8. 135
8. 101
15. 526
783
701
677
684
762
798
741
680

| 1
r -1y_n

424 4 .800
527
5 .785
499
6 .526
498 10 .938
50
394
42
368
51
484
47
433
27
521
18
544
25
652
40
693

Μη θανα
τηφόρα

10. 974
12. 732
13. 407
24. 709
1 107
993
1 082
1 040
1 189
1 256
1 282
1. 244

ρ

Θανατη
φόρα

12 .569
554
14 .620
656
15 .315
686
27 .303 1.395
1 .245
48
1 .130
53
1 . 227
50
1 .177
47
1 .326
66
1 .376
57
1 .429
66
1 .432
92

1
a aQ a
ο Ό
-,c* r

Λοιπτ χώρα
Σύνολον

ο;>
ο

Θανατη
φόρα

1963
1964
1965
1966
1967 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Ο

Περιφέρεια Πρωτευούσης
Σύνολον

Έ τος
καί μην

Θανατη
φόρα

Σύνολον χώ jry.q

400
483
497
854
30
34
35
34
50
41
55
73

3.783
4.597
5.306
9.183
324
292
405
356
427
458
541
564 I

κ -2

617
705
723
901

40
42

44
43

44
45
56
56

Π Ι Ν Α Ξ 3 . — Π αθόντα πρόσωπα έξ οδικών - τροχαίω ν α τυ χ η μ ά τω ν

1963
1964
1965
1966
1967

___
___
___
----I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

15.866
598
18.656
713
19.835
760
35.968 1.363
1.663
50
1.466
61
1.690
54
1.495
55
1.729
73
1.786
59
1.987
82
94
1.917

2.131
2.561
2.69 6
4.573
180
142
209
214
226
252
287
276

13.137 9.295 156
686 8.453 6.571
442
15.382 10.594 184
804 9.606 8.062
529
16.379 10.714 201
854 9.659 9.121
559
30.032 20.025 359 1.335 18.331 15.943 1.004
1.433 1.066
18
70
978
597
32
1.263
932 21
50
861
534
40
1.427
952 17
72
863
738
37
1.226
842 13
68
761
653
42
1.430
983 16
60
897
746
57
1.475 1 .015
16
77
922
771
43
1.618
981
12
64
905 1.006
70
1.547
902 19
69
814 1.015
75

Ελαφρώς
τραυματ.

Βαρέως
τραυματ.

1

Λοιπή Χώρα
Νεκροί

Σύνολον 1

Ελαφρώς
τραυματ.

Βαρέως
τραυματ.

Νεκροί

Σύνολον

Περιφέρεια Πρωτευούσης
Έλαφοώς
τραυματ.

Βαρέως
τραυματ.

Νεκροί

’Έτος
καί μην

Σύνολον

Σύνολον χώρας

1.445 4 684
1.757 5 776
1.842 ft 790
3.238 11 701
4.ftft
110
409.
92
137
564
146
465
156
533
175
553
713
223
733
207
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Τέλος σημειοϋμεν δτι δ αριθμός των οδικών ατυχημάτων όχι μονον αυςανει συ
νεχώς, άλλα και εχει προσεγγίσει τά όρια τοϋ καλούμενου εν τη Δημόσιοι και Κοι
νωνική 'Υγιεινή συναγερμού, όστις επιβάλλει τήν λήψιν δραστικών μέτρων δια τον πε
ριορισμόν αυτών.
Εις τάς Η.Π.Α. υπολογίζεται δ αριθμός έτησίως, των μέν θανατηφόρων ατυχημά
των εις 40.000, τών δέ τραυματιών εις 2.000.000, εις δε το Ήνωμένον Βασίλειον
οί αντίστοιχοι αριθμοί είναι 7.000 καί 450.000.
Εις τον κατωτέρω ύπ’ άριθ. 4 πίνακα αναγράφονται στατιστικά τινα στοιχεία
Χωρών κυρίως της Ευρώπης, άναφορικώς προς τον πληθυσμόν, τον αριθμόν τών κυ
κλοφορούντο)'^ οχημάτων, τών έξ αυτών προκαλουμένων θανατων κ.λ.π. (Keith Sim
pson:’ Modern trends in forensic medecine vol. 2, 68 - 94, 1967) .
ΠΙΝΑΞ

X ώ ρ ο. ι

Αυστρία
Βέλγιον
Γαλλία
Γ ιουγκοσλαβία
Δανία
Δυτική Γερμανία
Ελβετία
Ή νωμ. Πολ. Άμερ.
’ Γολανδία
’Ισπανία
’Ιταλία
Καναδάς
Κάτω Χώραι
Λουξεμβοϋργον
Μεγάλη Βρετανία
Νορβηγία
Πορτογαλλία
Σουηδία

4

Άριθμ,ός
θανάτων

’Αριθμός
οχημάτων
είς χιλ.

Πΐ.ηθυσμός
είς χιλ.

1.811
1,207
10,027
1,168
808
14,166
1,310
43,600
335
2,230
9,839
4,210
2.003
91
6,922
371
789
1,121

1,428
1,894
14,836
277
926
10,618
1,240
82,800
330
1,464
8,949
6,075
2,668
69
10,919
678
298
2,554

7,172
9,290
47,853
19.065
4,684
57,607
5,810
189,375
2,841
31,077
50,498
19,102
11,967
326
52,228
3,667
9,037
7,604

’Αριθμός θανάτων
κατά 10.000
οχήματα
12.7
6.4
6.8
42.2
8.7
13.0
10.6
5.3
10.2
15.2
11.0
6.9
7.5
13.2
6.3
5.5
26.5
4.4

κατά 10.000
κατοίκους

1

2.5
1.3
2.1
0.6
1.7
2.5
2.3
2.2
1.2
0.7
1.9
2.2
1.7
2.8
1.3
1.0
0.9
1.5

Κατά τον Simpson τέλος εις έκαστον τροχαΐον θανατηφόρον περιστατικόν αντι
στοιχούν δέκα μή θανατηφόροι σοβαροί τραυματισμοί. ΙΙάντως ή στατιστική άξιολόγησις τών δδικών ατυχημάτων είναι λίαν δυσχερής διά πολλούς καί διαφόρους λό
γους. Μεταξύ τών λόγων τούτων άναγράφομεν τήν έλλειψιν ομοιομορφίας τών συγκεντρουμένων στοιχείων, τήν ελλιπή άνάλυσιν τών αφορμών καί αιτίων κ.λ.π.
Ε. Η Λ Ι Α Κ Η Σ — 77. ΙΟ Ρ Δ Α Ν ΙΑ ΙΙΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

*************************************

0 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΟΣ Μ ΕΣΟ Ν Λ Σ Κ Η Σ Ε Ο Σ ΛΝ ΤΕΓΚΛΗ Μ ΛΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
*************************************
Γ. Η. ΚΡΙΠΠΑ
Πτ/χου Πολιτικών Επιστημών - Μέλους 'Υποεπιτροπής’ Ελέγχου Κινημ. Ταινιών

|· Μέσον πραγματωσεως της ελευθερίας έκφράσεως ήτο παλαιότερον ο προ
φορικός ή ο γραπτός λογος, από οε της άνακαλύψεως της τυπογραφίας, παρήχθη
και ετερον τοιοϋτον μέσον, ο τύπος. Ούτως ή ελευθερία τοϋ λόγου καί τοϋ τύπου, άπήλαυον εν πολλοϊς κοινής προστασίας εις τά συνταγματικά κείμενα των πλείστων
ελευθέρων χωρών.
Κατα την τελευταιαν όμως εκατονταετίαν, δτε ή τεχνική έλαβε τεραστίαν άναπτυξιν καί αι εφευρεσεις επολλαπλασιάσθησαν, ή ελευθερία έκφράσεως έπαυσε
να πραγματοποιήται μόνον διά τοϋ τύπου καί τοϋ λόγου, καθ’ όσον έτέθησαν εις
την υπηρεσίαν της και έτερα συναφή μέσα, ώς τό ραδιόφωνον, ή τηλεόρασις, τό
μαγνητόφωνον, ή φωτογραφία, ό κινηματογράφος κ.λ.π. καί δέν γνωρίζομεν εάν
εις τό άμεσον μέλλον θά ύπάρξωσι καί έτερα.
Κατ’ ακολουθίαν τούτου, ή κλασσική έννοια τής έλευθερίας έκφράσεως, άντικατεστάθη επί των ημερών μας διά τής έλευθερίας τών πληροφοριών, ήτις περιλαμ
βάνει τήν ελευθερίαν μεταβιβάσεως καί λήψεως πάσης πληροφορίας καί δι’ οίουδήποτε μέσου έκφράσεως.
'11 αρχή ταυτη περιελήφθη κατ’ άρχάς εις τό άρθρον 19 τής Οικουμενικής
Διακηρύξεως τών Δικαιωμάτων τοϋ ’Ανθρώπου τοϋ Ο.Η.Ε., ήτις καί υίοθετήθη υπό
τής Γενικής Συνελεύσεως τούτου τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 1948 καί ήτις άπετέλεσε κεί
μενον διεθνοΰς συμβάσεως, υίοθετηθέν τελικώς υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τήν
16ην Δεκεμβρίου 1966, τεθησομένη έν ίσχύϊ, ευθύς ώς προσχωρήσωσιν εις ταύτην
τουλάχιστον 35 κράτη.
Έν συνεχεία, ή αρχή αυτή περιελήφθη καί εις τήν σύμβασιν τής Ρώμης τοϋ
1950 «περί δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου» καί εις τό άρθρον 10 ταύτης. Ή σύμβασις
αυτή έκυρώθη παρ’ ήμΐν υπό τοϋ Ν. 2329) 53 (1) .
Ούτως, ένώ ή έλευθερία τών πληροφοριών προστατεύεται διεθνώς (2) , είδικώς
1) Περί τής έννοιας ταύτης ίδέ α) Ν. Άντωνοττούλου « Ή έλευθερία του τύπου ένΈ λλάδι»,
1965, σελ. 150 κ.έπ., β) Ilild in g Bek «Freedom of Information as a Project International
Legislation*, U psala/W lesbaden, 1953, σελ. 50 κ .έπ ., γ) Γ. Κρίππα «'Η έλευθερία τοϋ τύπου
έναντι τοϋ δικαιώματος έπί της ιδίας προσωπικότητος», έν 'Ελλ. Δι/νη 7 σελ. 568.
2) Ή έλευθερία τών πληροφοριών προστατεύεται νϋν ύπό τών συνταγμάτων τής Δυτικής
Γεομανίας, Κύπρου, Ουρουγουάης κ.ά,, ώς καί ύπο τών έν 'Ελβετία συνταχθέντων καί ύποβληθέντων τό 1951 σχεδίων άναθεωρήσεως τοϋ 'Ελβετικού Συντάγματος.
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διά τόν κινηματογράφον γίνεται πάντοτε έξαίρεσις της προστασίας, της διά τούτου έλευθερίας εκφράσεως καί ύπόκειται ούτος εις λογοκρισίαν είς άπαντα τά κράτη, είτε
δημοκρατικά είτε ολοκληρωτικά.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω ή ώς άνω άναφερομένη σύμβασις της Ρώμης,
είς το ίδιον άρθρον 10 αναφέρει δτι: «τό παρόν άρθρον δεν εμποδίζει τά κράτη 8πως ύποβάλωσι τάς επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ή τηλεοράσεως, είς καθεστώς προηγούμενης άδειας». Ή δέ Οικουμενική Διακήρυξις των
Δικαιωμάτων τοϋ ’Ανθρώπου άναφέρει είς τό αυτό άρθρον 19 δτι ή ελευθερία των
πληροφοριών δύναται νά ύπαχθή είς περιορισμούς προς προστασίαν των δικαιωμά
των ή τής ύπολήψεως του ατόμου ή προς προστασίαν τής έθνικής ασφαλείας, τής
δημοσίας τάξεως, τής δημοσίας υγείας ή των ηθών.
Τούτων ούτως έχόντων προκύπτει, δτι αναγνωρίζεται διεθνώς, ή ανάγκη ό
πως πάσα κινηματογραφική ταινία ύπόκειται είς καθεστώς προληπτικού ελέγχου,
δστις δύναται νά περιλαμβάνη τό δικαίωμα τού κράτους όπως: α) άπαγορεύη την
προβολήν μιας ταινίας β) έπιτρέπη τήν προβολήν ταύτης μόνον οι’ ώρισμένα άτο
μα, κυρίως ενηλίκους καί γ) περικόπτη ώρισμένα τμήματα τής ταινίας, είτε αυτή
επιτρέπεται νά προβληθή ένώπιον παντός ατόμου, είτε ένωπιον ώρισμενης κατη
γορίας τούτων.
Οί δικαιολογητικοί λόγοι τοιούτου αυστηρού ελέγχου τών κινηματογραφικών
ταινιών, είναι άφ’ ενός έγκληματοπροληπτικοι και αφ Ιτερου ηθικοί. Και οί μεν
έγκληματοπροληπτικοί λόγοι συνιστώσι τήν άμεσον προστασίαν τής κοινωνίας ε
ναντίον τού εγκλήματος, οί δέ ηθικοί τήν έμμεσον προστασίαν ταύτης. ϊούτέστιν, οί
μέν πρώτοι σκοποΰσι είς τήν αποτροπήν παντός ατόμου από τής διαπράξεως οίουδήποτε εγκλήματος, διά μιμήσεως μεθόδων είκονιζομένων είς τάς διαφόρους ταινίας, οί
δέ έπόμενοι είς τήν άποτροπήν τής έν εύρεία έννοια ψυχικής διαφθορά.ς.
Κατ’ ακολουθίαν τών άνωτέρω, είς άπαντα τά κράτη, 6 κινηματογράφος ύπόκειται είς καθεστώς πλήρους λογοκρισίας, έστω καί αν ύπάρχωσι κράτη άτινα έχουσι κα
θιερώσει συνταγματικώς τήν ελευθερίαν τών πληροφοριών, ώς ή Δυτική Γερμανία,
ή Κύπρος, ή Ουρουγουάη, έν Π.Π.Α. δέ τό σύνταγμα τής Πολιτείας τού Μισούρι
κ.ά. (3) .
Είς τήν Δυτικήν Γερμανίαν είδικώς, τό ζήτημα ένέχει ίδιάζουσαν φύσιν. Τούτέστιν τό Σύνταγμα τής χώρας ταύτης είς τό άρθρον 5 καθιεροί τήν έλευθερίαν τών
πληροφοριών διά παντός μέσου καί τού κινηματογράφου, άπαγορεΰον τήν έπ’ αυτού
λογοκρισίαν. Κατόπιν τούτου καί ινα αί κινηματογραφικοί ταινίαι έν Γερμανία μή
εχωσι τήν άνωτέρω σκιαγραφηθεΐσαν φθοροποιόν διά τήν κοινωνίαν έπίδρασιν, οί
κινηματογραφικοί έπιχειρηματίαι τής χώρας ταύτης καθιέρωσαν τόν έκούσιον αυτοέ
λεγχον, ώς διετυπώθη ούτος άπό 1ης Μαρτίου 1960, δστις περιλαμβάνει λεπτομε
ρείς βασικάς άρχάς, είς άς ύπόκειται τό περιεχόμενον τών έν Γερμανία παραγομένων ταινιών, ώς καί τών έκ τής άλλοδαπής προερχομένων. Οΰτω μία άστοχος συν
ταγματική διάταξις ' έδημιούργησε πλήρεις προϋποθέσεις εύρυτάτης κοινωνικής
διαφθοράς, άποφευχθείσης εξ ιδιωτικής καθαρώς πρωτοβουλίας.
Κατ’ άκολουθίαν τών άνωτέρω, βασική έπιδίωξις τού έλέγχου τών ταινιών εί
ναι ώς έλέγχθη, ή προστασία τής κοινωνίας καί τών καθ’ έκαστα ατόμων. Προκύπτει
δηλονότι ή άνάγκη δπως ή περί κινηματογράφου νομοθεσία προβλέπη κατά τό μάλ
λον καί ήττον τά άναγκαϊα κριτήρια, είς ά θά ύπόκηται τό περιεχόμενον τών πάσης
φύσεως κινηματογραφικών ταινιών, καθ’ δσον έν έναντία περιπτώσει, ή κρίσις θά
3) ΙΙρβλ. «Α Free and Responisible press», Shicago Illinois, σελ. 82.

Ο ϊλεγχος των κινηνατογραφικών ταινιών ώς μέσον άσκήσεως άντεγκληματικής πολιτικής
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καθίστατο ατενώς υποκειμενική, μέ αποτέλεσμα νά έπέρχηται σύγχισις περί τής
γραμμής, ητις ακολουθείται εις τόν έλεγχον των ταινιών.
Ούτω και παρ^ ημϊν το άρθρον II § 3 τοϋ Ν.Δ. 1108) 42 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Α.
ιΝ. α40) 67, ορίζει, οτι, ως ακατάλληλοι δι’ ανηλίκους χαρακτηρίζονται αί ταινίαι
έκεΐναι τών οποίων η υποθεσις ή αί προβαλλόμεναι σκηναί ή οί διάλογοι, δύνανται
να επηρεασωσιν επιβλαβώς τον χαρακτήρα, τον ψυχικόν κόσμον καί την έν γένει
προσωπικότητα τών ανηλίκων ή νά προκαλέσωσι τρόμον, φρίκην ή έτέρας φύσεως
έπιολαβεΐς ερεθισμούς καί παρορμήσεις. Διά τής αυτής διατάξεως δρίζεται δτι, αί άστυνομικαί ταινίαι χαρακτηρίζονται ακατάλληλοι.
Δια τής παραγράφου 4 τοΰ ίδιου ώς άνω άρθρου ορίζεται, δτι ώς κατάλληλοι χα
ρακτηρίζονται αί ταινίαι, ίδια αί τονώνουσαι τήν πρός τήν πατρίδα αγάπην καί έξυψωνουσαι τα εθνικά και ανθρωπιστικά ιοεωδη, έμπνέουσαι τό θάρρος, τήν αυτο
θυσίαν, τήν καλωσυνην, τήν ευγένειαν, τήν αισιοδοξίαν, τήν άρετήν, αί πλουτίζουσαι τάς πρακτικάς γνώσεις, αί έμφανίζουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπία, Ιστορικά
γεγονότα, έπιστημονικάς εφευρέσεις, ήθη καί έθιμα διαφόρων λαών, ώς καί αί κωμωδίαι, άφ’ δσον αί ταινίαι αδται δεν περιέχουσι σκηνάς ακαταλλήλους, έν τή έν
νοια τής προηγούμενης παραγράφου.
Ούτως εις τήν Ε λληνικήν Νομοθεσίαν άκολουθεΐται τό γενικόν μικτόν σύστη
μα. Ι'ούτέστιν δίδονται εντελώς γενικαί κατευθύνσεις καί καταλείπεται εις τό έλεγ
χον δργανον ή ευχέρεια, δπως κρίνη έλευθέρως, εάν ή α ή ή β ταινία ή τμήμα ταύτης, τυγχάνη επιβλαβής διά τούς ανηλίκους, ή τυγχάνη αστυνομική ή προκαλή
τρόμον ή άντιθέτως έξιδανικεύη τήν αγάπην πρός τήν πατρίδα κ.λ.π. Δέν άναφέρεται δηλονότι έν τψ νόμω, πώς δέον νά έμφανίζηται έκαστη σκηνή φόνου, κλο
πής, έρωτος κ.λ.π.
II. Εντελώς άντίθετον πρός τό γενικόν σύστημα είναι τό ειδικόν, τό όποιον άκολουθεϊ ή ’Αμερικανική Νομοθεσία. Ύφίστανται 0έ καί τά μικτά συστήματα, άτινα άκολουθοΰσι αί νομοθεσίαι ετέρων κρατών.
Ό ’Αμερικανικός Κώδιξ Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, έντελώς άντίθετος πρός τον Ελληνικόν Νόμον, ακολουθών τό ειδικόν σύστημα, περιέχει κεφάλαιον ειδικών έφαρμογών, εις δ περιλαμβάνεται λεπτομερέστατη περιπτωσεολογία,
εξαντλούσα παν είδος σκηνής, ήτις θά ήδύνατο ποτέ νά έμφανισθή εις ταινίαν.
Ούτως ό ώς άνω Νόμος εις τό έν λόγω κεφάλαιον, περιλαμβάνει τά έξης θέ
ματα:
'Έγκλημα.
Αί σκηναί εγκλήματος περιλαμβάνουσι 10 υποδιαιρέσεις1
μέ περαιτέρω είδικωτέρας τοιαύτας. Άναφέρεται δέ χαρακτηριστικούς, δτι τούτο
δέν δύναται νά έμφανίζηται κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά προκαλή συμπάθειαν,
νά μην παρουσιάζωνται λεπτομερώς αί έγκληματικαί μέθοδοι. Περαιτέρω δίδονται
κατευθύνσεις περί τού πώς πρέπει νά παρουσιάζωνται αί σκηναί άφαιρέσεως τής αν
θρώπινης ζωής, ή αυτοκτονία, ή έπίδειξις όπλων, ό θάνατος τών λειτουργών τοΰ
νόμου, τά εγκλήματα ανηλίκων, ή τεχνική τού φόνου, ή έκδίκησις, ή ευθανασία, ή
τοξικομανία, τό έμπόριον τών ναρκωτικών, αί άπαγωγαί, ή βαναυσότης κ.λ.π.
Ι ί ε ξ ο υ α λ ι κ α ί σ χ έ σ ε ι ς . Άναφέρεται λεπτομερώς πώς δέον νά έμφανίζηται ή ίερότης τοΰ θεσμού τοΰ γάμου, ή μοιχεία, αί σκηναί ερωτικού πάθους, ή λα
γνεία, οί ασπασμοί καί αί λοιπαί χειρονομίαι, ή άποπλάνησις, ό βιασμός, ή άμβλωσις
— άπαγορευομένης καί τής χρησιμοποιήσεως τής λ,έξεως ταύτης — αί μέθοδοι καί
ή τεχνική τής πορνείας, τής λευκής δουλείας, οί οίκοι ανοχής, αί διαστροφαί, ή σε
ξουαλική υγιεινή, τά γεννητικά όργανα παιδιών, ή χυδαιότης, αί ύβριστικαί λέξεις,
ώς καί αί τοιαΰται ών ή χρήσις απαγορεύεται, ή αίσχρότης, οί άσεμνοι χοροί κ.λ.π.
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Ιίεραιτέριο άναφέρεται ή άπαγόρευσις βλασφημίας καί προσβολής της θρησκεί
ας, η άπαγόρευσις λέξεων ώς «διάβολος» κ.λ.π,
Έ ν δ υ μ α σ ί α ι . Άναφέρεται κατ’ αρχήν ή άπαγόρευσις τοΰ τελείως^ γυμνοΰ, ό τρόπος τής έλαφράς ενδυμασίας, ή εκθεσις των γυμνών τμημάτων τοΰ σώμα
τος κ.λ.π. μέ έξαίρεσιν προκειμένου περί ντοκυμανταίρ.
Θ ρ η σ κ ε ί α . Άναφέρεται ή άπαγόρευσις γελοιοποιήσεως οιασοηποτε θρη
σκείας, κωμικαί σκηναί περί ταύτης κ.λ.π.
Ιίεραιτέρω άναφέρονται ώρισμέναι σκηναί είδικώς άπαγορευομεναι εις οιανδηποτε περίπτωσιν, ήτοι: α) έρωτικαί σκηναί εντός κοιτώνος β) απαγχονισμοί και εκ
τελέσεις επί ηλεκτρικής καρέκλας γ) οινοπνευματώδη ποτά καί οινοποσία δ) χειρουρ
γικά! επεμβάσεις καί τοκετοί καί ε) βασανιστικαί άνακριτικαί μέθοδοι.
Ε θ ν ι κ ά α ι σ θ ή μ α τ α . Άναφέρεται ό τρόπος δι’ ού εμφανίζονται ή
σημαία, ή ιστορία, οί θεσμοί, τά έξέχοντα πρόσωπα παντός κράτους, ή ύποδαύλισις
τοΰ μίσους ώς καί ή χρησιμοποίησις ειδικών λέξεων έ.π. «βρωμοκινέζος», «παληοϊταλος», «βρωμοεβραΐος» κ.λ.π. Ιίεραιτέρω άναφέρεται λεπτομερώς ό τρόπος μετα
χειρίσεις τών ζώων καί τέλος ή άπαγόρευσις χρήσεως τίτλων αισχρών, βέβηλων,
χυδαίων κ.λ.π. Άναφέρονται έν συνεχεία ώρισμέναι έννοιαι ή λέξεις άπαγορευόμεναι νά περιέχωνται εις τίτλον ταινίας ώς καί ή άπαγόρευσις επιδείξεις σκληρότητος έναντι ζώων.
ΙΙέραν τών ώς άνω ό Αμερικανικός νόμος περιλαμβάνει τρία κεφάλαια ήτοι:
α) αιτιολογίαν θεσπίσεις τοΰ κώδικος β) αιτιολογίαν γενικών άρχών καί γ) αιτιολο
γίαν ειδικών εφαρμογών.
Εις τό πρώτον εκ τούτων εξετάζεται ο κινηματογράφος ώς ψυχαγωγία έν πλήρει λεπτομερεία καί έπισημαίνονται αί καλαί καί κακαί επιδράσεις τούτου, αί άντίστοιχοι άντιδράσεις τοΰ θεατού, άναλόγως τής κοινωνικής καί επαγγελματικής του θέσε
ις , ώς καί τοΰ χαρακτήρος των. Τέλος άναλύεται ό κινηματογράφος ώς τέχνη έμφανίζουσα δέ ιδιομορφίαν έναντι τών λοιπών γνωστών τεχνών καί κατά συνέπειαν έπηρεάζων ίδιομόρφως τόν θεατήν, έπισημαίνεται δέ ή διαφορά του έκ τών λοιπών τεχνών
άπό πάσης ειδικής άπόψεως.
Εις τό επόμενον κεφάλαιον αιτιολογούνται λεπτομερώς πάσαι αί άνωτέρω άναφερόμέναι άπηγορευμέναι ή έπιτρεπόμεναι σκηναί καί τρόποι παρουσιάσεως.
Τέλος εις τό τρίτον κεφάλαιον έπισημαίνεται ή κακή έπίδρασις τής διά τοΰ κινη
ματογράφου έξάρσεως τής αμαρτίας, τών εγκλημάτων, τοΰ ψεύδους καί πάντων τών
λοιπών.
Eli.— Άντιθέτως έν Μ. Βρεταννία άκολουθεϊται τό γενικόν άμιγές σύστημα
ελέγχου ταινιών. Τούτέστιν τό Βρεταννικόν Συμβούλιον Λογοκριτών Ταινιών, δπερ
τυγχάνει αρμόδιον έν προκειμένψ, έχει μεγαλυτέραν έλευθερίαν κρίσεως, καθ’ δσον
ό νόμος ούδέν άναφέρει περί τοΰ ποϊαι ταινίαι θά χαρακτηρίζωνται κατάλληλοι ή
ού καί κατ’ άκολουθίαν τό Συμβούλιον κρίνει εντελώς έλευθέρως, βάσει τοΰ περιεχο
μένου έκάστης ταινίας καί τοΰ κατ’ άκολουθίαν μεγέθους τής έπιδράσεώς της.
Τό αυτό συμβαίνει καί εις τήν Γαλλίαν, δπου τά τοΰ ελέγχου τών κινηματο
γραφικών ταινιών διέπονται: α) υπό τοΰ Κώδικος Κινηματογραφικής Βιομηχανίας,
κυρωθέντος διά τοΰ ύπ’ άριθ. 56- 158 Δ) γματος τής 27.1.56 β)' υπό τοΰ ύπ’ άριθ.
61 -62 Δ) γματος τής 18.1.61 καί γ) υπό τοΰ ύπ’ άριθ. 61^63 Δ) γματος της 18
1.1961.
1'έλος εις τήν Δυτ. Γερμανίαν άκολουθεϊται τό γενικόν μικτόν σύστημα ώς
καί έν Έλλάδι. Ουτω βάσει τών διατάξεων τοΰ εθελουσίου αυτοελέγχου — περί ου
έγενετο λόγος άνωτέρω — δίδονται γενικαί κατευθύνσεις άπαγορεύουσαι τήν προ
βολήν τής ταινίας. 'Ήτοι, άπαγόρευσις προσβολής τοΰ θρησκευτικού συναίσθημα-
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τος, προσβολής άντιδημοκρατικών ιδεών, διαταράξεως των σχέσεων τής Γερμανί
ας μέ τά λοιπά κράτη, προσβολής θεμελειωδών συνταγματικών αρχών, παραποιήσεως ιστορικών γεγονότων κ.λ.π.
Άντιθέτως προς την Ε λληνικήν Νομοθεσίαν, αί ώς άνω διατάξεις των βασι
κών αρχών τοΰ εθελουσίου αυτοελέγχου τής Δυτικής Γερμανίας ούδέν άναφέρουσι
περί τοΰ ποϊαι ταινίαι χαρακτηρίζονται ώς κατάλληλοι, ώς βρίζει δ Ελληνικός
Νόμος.
Κατ’ ακολουθίαν πάντων τών ανωτέρω, προκύπτει δτι δ έλεγχος τοΰ περιεχο
μένου τών κινηματογραφικών ταινιών δύναται να πραγματοποιηθή διά τριών συστη
μάτων: α) Διά τοΰ γενικού μικτοΰ συστήματος, ώς ισχύει εν Έλλάδι καί έν Δυτ.
Ιερμανία. Βάσει τοΰ συστήματος τούτου, δ λογοκριτής έχει ώρισμένας κατευθύν
σεις ώς προς την έκτασιν τής κρίσεώς του, τάς δποίας δεν δύναται νά ύπερβή β) Διά
τοΰ γενικού αμιγούς συστήματος ώς ισχύει έν ’Α γγλία καί Γαλλία, βάσει τοΰ όποιου
δ λογοκριτής έχει ευχέρειαν άναπτύξεως απολύτου πρωτοβουλίας μέ γνώμονα την α 
τομικήν του κρίσιν καί γ) Διά τοΰ ειδικού συστήματος ώς έν H.TI.A., βάσει τοΰ όποι
ου δ λογοκριτής δεν δύναται νά άναπτύξη σχεδόν ούδεμίαν πρωτοβουλίαν, υποχρεω
μένος πάσαν σκηνήν νά υπαγάγη υπό τάς διατάξεις τοΰ νόμου, ί'να κριθή κατά πό
σον αυτή είναι επιλήψιμος ή ου. Βεβαίως έν προκειμένφ, δ έλέγχων έχει απόλυ
τον ευχέρειαν νά κρίνη έλευθέρως έκάστην σκηνήν, άλλ’ ουχί δΓ απολύτου προσω
πικής κρίσεως, αλλά δεσμευομένης τοιαύτης.
“Εκαστον σύστημα βεβαίως ένέχει κατά ή υπέρ έαυτοΰ ώρισμένα πλεονεκτή
ματα ή μειονεκτήματα καί κατά συνέπειαν δέν δύναται νά λεχθή μετά βεβαιότητος
ποιον έκ τούτων κρίνεται ώς προτιμητέον.
Οΰτω το ειδικόν σύστημα απαλλάσσει τον λογοκριτήν ή τήν υπηρεσίαν του
από οίασδήποτε πιέσεις, δυσμενείς κρίσεις, διαμαρτυρίας κ.λ.π. καθ’ όσον ή κρίσις του δέν είναι άλλον τι, είμή ή πιστή εφαρμογή τοΰ νόμου. Τό σύστημα τοΰτο ό
μως δέν είναι εύκαμπτον, ούτε καί προσαρμόζεται είς τον χρόνον τάς περιστάσεις
κ'.λ.π. Έξ άλλου είναι πιθανόν, λόγω τής έκτεταμένης περιπτιοσεολογίας του νά άγάγη είς λάθη. Τούτέστιν νά κριθή, δτι ή α σκηνή υπάγεται είς τήν β περίπτωσιν,
ενώ έν τή πραγματικότητι υπάγεται είς έτέραν. Τέλος τό σύστημα τοΰτο δεσμεύει
ύπερμέτρως τήν ελευθερίαν κρίσεως τοΰ λογοκριτοΰ.
Τά λοιποί συστήματα ενέχουν τά αντίθετα τών ανωτέρω πλεονεκτήματα ή
μειονεκτήματα άντιστοίχως.
11.— Ά τυχώς δέν ύφίστανται σχετικά στατιστικά στοιχεία περί τής σχέσεως
τοΰ κινηματογράφου πρός τήν έγκληματικότητα καί κατά συνέπειαν πάσα πρότασις βελτιώσεως τών ίσχυόντων συστημάτων ή τής κρίσεως τών λογοκριτών είναι
παρακινδυνευμένη.
Έκ τών στοιχείων τής Εθνικής Στατιστικής Υ π η ρ ε σ ία ς προκύπτει δτι, κατά
το 1966 κατεδικάσθησαν 429 ανήλικοι 13 - 17 έτών, έξ ών 396 άρρενες καί 33
θήλεις. Όμοίως 4.256 άτομα από 18 - 20 έτών, έξ ών 3.832 άρρενες καί 424 θήλεις
κ.ο.κ. Μεταξύ τών έγκλημάτων τών ανηλίκων 1 3 - 1 7 έτών, τήν πρώτην θέσιν είς
τά κατ’ ιδίαν έγκλήματα κατέχουσιν αί κλοπαί, δΓ άς κατεδικάσθησαν 236 άρρενες
καί 9 θήλεις. Τούτέστιν πλέον τοΰ ήμίσεως τοΰ συνόλου τών αδικημάτων. Μέ μεγάλην διαφοράν άκολουθοϋσι έν συνεχεία τά έγκλήματα κατά τών ήθών μέ 33 καταδίκας άρρένων μόνον, ώς καί αί σωματικαί βλάβαι μέ τό αυτό ποσοστόν κ.ο.κ. ΔΓ είδικωτέραν μελέτην τών στοιχείων τούτων, παραπέμπομεν τον αναγνώστην είς τό τεΰχος στατιστικής τής Δικαιοσύνης τής Ε.Σ.Χ.Ε.
Καίτοι, ώς άνεφέρθη, δέν ύφίστανται στοιχεία περί τής σχέσεως τοΰ κίνημα-
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τογράφου πρός τήν εγκληματικότητα, τά εν τφ ώς άνω τεύχει περιλαμβανόμενα εν
τελώς γενικά τοιαϋτα, θά πρέπει νά μάς έμβάλωσιν είς τήν σκέψιν, δτι ή έγκληματοπροληπτική πολιτική τοΰ κράτους, έχει νά αντιμετώπιση μίαν ιεράρχησιν άδικημάτων, ιδία των άνηλίκων, είς ά τό αδίκημα τής κλοπής προηγείται μέ τεραστίαν
διαφοράν των λοιπών τοιούτων.
Ούτιος, δ έλεγχος τοΰ κινηματογράφου δέον νά είναι τοιοΰτος είς τρόπον ώστε,
νά ύπάρχη αναλογία Ιεραρχίας κρίσεως τών ταινιών με τήν εγκληματικήν στατι
στικήν.
Τουτέστιν, δπου ή ταινία δημιουργεί καί τήν έλαχίστην υπόνοιαν αμέσου ή εμ
μέσου σχέσεως πρός τά συχνότερον διαπραττόμενα έγκλήματα, ή κρίσις δέον νά
είναι κατ’ αναλογίαν ιδιαιτέρως αυστηρά. Ό έλέγχων δηλονότι νά μήν έπαφίεται
είς τήν κρίσιν του, αλλά νά παραβαίνη ενδεχομένως ταύτην, ΐνα προσαρμόζηται
πρός τήν πραγματικότητα καί πρός τάς απαιτήσεις τής ρεαλιστικής προλήψεως τοΰ
εγκλήματος. Ταΰτο δέ διότι ή τοιαύτη πρόληψις δέον νά χρησιμοποιή τήν συνδρο
μήν παντός ετέρου μέσου — πλήν τής συναισθηματικής διαθέσεως — ιδία δέ τής
στατιστικής, τά δεδομένα τής οποίας έμφανίζουσι ιδιαιτέραν βαρύτητα καίτοι παρ’
ήμίν δέν εχουσι δεόντως μελετηθή.
Τέλος θά πρέπει νά άναφέρωμεν δτι, πρός έπιβοήθησιν τής έφηρμοσμένης πλέ
ον στατιστικής, θά εδει δπΐϋς οί έκάστοτε άνακριτικοί ύπάλληλοι, έρευνώσιν Ιπισταμένως πόσα έκ τών έγκλημάτων, άτινα τούς άπησχόλησαν, είχον ώς έλατήριον τόν
κινηματογράφον καί κατά ποιον ποσοστόν. Οδτω διά τής συλλογής τών έν λόγω
στοιχείων, θά καταστή δυνατόν νά μελετηθή παρ’ ήμίν είδικώτερον ή έπίδρασις
τοΰ κινηματογράφου επί τής έγκληματικότητος, ίδια τής τών ανηλίκων, τά δέ έκ
τούτου έξαγόμενα συμπεράσματα νά άποτελέσωσι γνώμονα όρθολογιστικωτέρας κρίσειος τοΰ έλέγχου τών κινηματογραφικών ταινιών.
Γ. Η. ΚΡΙΠΠΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. — Καθ’ ήν στιγμήν συνετάσσοντο αί γραμμαί αύται, έδημοσιεύθη νέος νό
μος περί έλέγχου κινηματογραφικών ταινιών, ό A. Ν. 394/68. Ό νόμος ούτος θεσπίζει άναδιάταξιν τοΰ ορίου τών άνηλίκων είς τρεις βαθμίδας άντί δύο τοΰ παλαιού κατά τό πρότυπον
τοΰ Γαλλικού νόμου, ωσαύτως συνιστα περισσοτέρας της μιας, πρωτοβαθμίους έπιτροπάς λογο
κρισίας καί καταργεί τάς ύποεπιτροπάς. Ούτος πάντως ούδέν αναφέρει περί τοΰ έλέγχου τοΰ
περιεχομένου τών ταινιών— δπερ ένδιαφέρει ήμας ένταϋθα — αλλά παραμένει τό παλαιόν καθε
στώς τοΰ γενικού μικτού συστήματος ώς τούτο σκιαγραφείται άνωτέρω.

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.-*
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή .

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ

***************************************************

ΔΙΑΤΙ Ι'ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Η Σ
ΑΠΑΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ — ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
***************************************************
Ύττό τοϋ Αστυνόμου Β’ κ. ΚΩΝΣΤ. ΝΙΑΣΚΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου(

7 . Διατί ή μειοψηφία
θέλει νά επιβληθη
έπΐ της πλειοψηφίας ;

Ί2ς συνέχεια πάλιν, των δύο προηγουμένων παραγράφων, τίθεται αυτομάτως
τό ερώτημα: Διατί ή μειοψηφία πρέπει νά κυβερνά καί νά έπιβάλη τάς απόψεις της
καί ούχί ή πλειοψηφία; Εις, οίασδήποτε ευρύτητας κοινωνίας, ώς καί εις αυτά τά
διάφορα συμβούλια, έπιτροπάς, Δικαστήρια κ.λ.π. έφαρμόζεται ή άπόφασις τής
πλειοψηφίας. Εις τάς κομμουνιστικάς Χώρας δέν συμβαίνει τούτο. Εις αύτάς, ό
κομμουνισμός, ώς μειοψηφία έπεβλήθη καί ώς μειοψηφία διατηρείται, διά τής άσκήσεως βίας καί τοϋ περιορισμού τής ελευθερίας των πολιτών. ΙΙώς δυνάμεθα νά
ίσχυριζώμεθα τούτο; Διεξάγονται έκλογαί, ύπό τήν έν τή παραγράφου 2α τού πα
ρόντος αναπτύσσομενην έννοιαν; Τό κομμουνιστικόν κόμμα δέν ήτο μειοψηφία ό
ταν κατά τάς διαφόρους επαναστάσεις, τάς οποίας επραγματοποίησε, προσεπάθησε νά καταλάβη τήν ’Αρχήν; Ήτο, διότι άν δέν ήτο, θά έπεκράτει άναμφισβητήτως παρά τά σκληρά μέτρα, τά όποια θά έλαμβάνοντο καί έλήφθησαν πρός τόν
σκοπόν ματαιώσεως τής έπιτυχίας της.
Αύτή αϋτη ή αρχή τής ίσότητος, περί ής άνεφέρθημεν έν τή 1η § επιβάλλει
τόν σεβασμόν των άποφάσεων τής πλειοψηφίας, τυγχάνει δέ εις τάς έλευθέρας Χώ
ρας απολύτου εφαρμογής. Ίσως, εις τινας περιπτώσεις ή μειοψηφία νά έχη δίκαι
ον, διά τινα λόγον, καί νά μή όύναται ώς μειοψηφία νά τό ικανοποίηση. Ά λ λ ’ εις
τάς έλευθέρας Χώρας καί εις τήν Ελλάδα επιτρέπεται ή κριτική, υπάρχει ή δια
δοχή, έπέρχεται ή λήξις τού χρόνου, δΓ δν έξελέγησαν νά κυβερνήσουν οί άποτελούντες τήν πλειοψηφίαν δημόσιοι άνόρες καί μετά τήν λήξιν αυτού, τό σύνολον του
λαού άποαασίζει καί πάλιν δΓ εκλογών καί έχον υπ’ οψιν τάς ένεργείας τής πλειο
ψηφίας, τής όποιας ή θητεία έληξεν, ώς επίσης καί τής μειοψηφίας τήν άσκηθεΐσαν κριτικήν καί τάς διδομένας υποσχέσεις, ούναται τήν μέχρι πρό τίνος πλειοψη
φίαν νά τήν μετατρέψη εις μειοψηφίαν καί τάναπάλιν τήν μειοψηφίαν, εις πλειο
ψηφίαν. Εις τάς κομμουνιστικάς χώρας γίνεται τούτο; Εις αύτάς, τό κομμουνιστικόν
κόμμα, μόνον του, λόγιρ τού δτι δέν είναι επιτρεπτή ή ί'δρυσις έτέριον κομμάτων καί
λόγψ τής πιέσεως, ήν άσκεΐ, είναι πάντοτε πλειοψηφία, ψευδής καί παραπλανητική
οεβαίως.
Ιΐρός πληρεστέραν κατανόησιν τού αναπτυσσόμενου θέματος, απευθυνόμενος
πρός τόν "Ελληνα παραπλανημένον κομμουνιστήν τον ερωτώ νά μοΰ άπαντήση: τί
σημαίνει, όταν εις τό δικαστήριον καί εις μίαν έκδικαξομένην ύπόθεσιν, άναγράφε-
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ται έν τή έκδιδομένη άποφάσει ότι, έκ των πέντε δικαστών τρεις άπεφάνθησαν υ
πέρ της καταδίκης τοΰ κατηγορουμένου καί δύο υπέρ της άθωώσεώς του; Πριν μοΰ
άπαντήση, διότι 0ά εΰρεθή εις όύσκολον θέσιν, τοΰ λέγω εγώ δτι, τρεις εκ τών δι
καστών έπείσθησαν εκ τοΰ αποδεικτικού ύλικοΰ περί τής μή ένοχης του. Ή έκδιδομένη δμως άπόφασις δεν είναι αθωωτική, έστω καί άν ο'ι δύο δικασταί, δέν
συνεφώνησαν μέ ταύτην καί θά είχον λόγους νά πράξωσιν ουτω. Διατί λοιπόν καί
εις τήν καθόλου όργάνωσιν τοΰ Κράτους νά θέλη νά κυβέρνηση ή μειοψηφία τήν
πλειοψηφίαν καί ώς τοιαύτη νά έπιβάλη τάς θελήσεις της επί τής πλειοψηφίας,
ενίοτε καί συντριπτικής; ΙΙώς επιτυγχάνεται τοΰτο εις τάς κομμουνιστικάς χώ
ρας; Διά τών γνωστών μεθόδων.
Ά ς ύποθέσωμεν δτι μεταξύ δέκα ατόμων, είς έξ αυτών φέρει περίστροφον καί
χρησιμοποιών τοΰτο, επιβάλλει τάς απόψεις του επί ενός, οίουδήποτε, θέματος, έξαναγκάζων τους λοιπούς έννέα νά μή διαφωνήσουν, θανατώνων δέ ένα ή καί πλείονας
έκ τών τυχόν κινηθέντων πρός τον σκοπόν άφοπλίσεώς του. Είναι τοΰτο ορθόν; ’Ό 
χι, διότι δέν κυβερνά είς τήν προκειμένην περίπτωσιν ή πλειοψηφία, δηλαδή οί
έννέα, αλλά ή μειοψηφία, δηλαδή δ είς διά τής, διά τοΰ περιστρόφου, άσκήσεως
βίας. Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καί είς τάς κομμουνιστικάς χώρας. Ή βία, ασκού
μενη ύπό τής μειοψηφίας, μονίμως έχούσης άναρριχθή είς τήν ’Αρχήν καί έχούσης
είς τήν απόλυτον διάθεσίν της άπειρα μέσα, καί δή βάρβαρα καί πρωτόγονα, διά
νά άσκήση τήν βίαν καί έπιβάλη ουτω τάς απόψεις της, άποσκοπούσας ούχί είς τήν
ικανοποίησιν τών άναγκών τοΰ λαοΰ, άλλ’ είς τήν βιατήρησίν των εν τή ’Αρχή καί,
άπο αυτήν, καί, δι’ αυτής, άνέτου διαβιώσεως τών «εκλεκτών μελών» τοΰ κομμουνι
στικού κόμματος.
Καίτοι οι κομμουνισταί δέν πιστεύουν είς τήν δπαρξιν ένος 'Γπερτάτου ’Όντος,
ενός Θεοΰ, διά νά παραπλανήσουν τούς αφελείς, έλαβον έκ τών αρχών τοΰ Χριστια
νισμού έκείνας, αιτινες τούς εξυπηρετούν. ’Εκτός τοΰ δτι ή τοιαύτη πράξίς το)ν εί
ναι ανευλαβής, άφοϋ δέν πιστεύουν είς Θεόν τινα, διατί δέν παρέλαβον καί δέν ε
φαρμόζουν αυτό, τό όποιον ό Χριστός είπεν «δστις θέλει όπίσω μου έλθεΐν...» δηλα
δή, οποίος θέλει άς μέ άκολουθήση καί άς άσπασθή τά κηρύγματά μου; Καί διατί,
Αυτός, δστις είχε τεραστίαν δύναμιν δέν ήσκησε βίαν, διά νά μετατρέψη τούς ολίγους
έν τή αρχή τής έμφανίσεώς του εν τφ κόσμω είς πολλούς, νά απόκτηση, δηλαδή
πλειοψηφίαν, αλλά έπροτίμησε νά άνέλθη έπί τοΰ Σταυροΰ, έφ’ δσον ή πλειοψηφία,
έστω καί πεπλανημένως, τον έθεώρησε ψευδοπροφήτην καί λαοπλάνον; Διότι ή βία,
έν ούδεμια περιπτώσει, είναι τό μέσον έπιβολής μιας άπόψειυς, μιας γνώμης, αλλά
ή άπόφασις τής πλειοψηφίας, ή γνώμη τών πολλών, πρός τήν όποιαν δέον νά υπακού
σουν οί ολίγοι καί τήν οποίαν δέον νά άσπασθοϋν. Διότι τούς κομμουνιστάς δέν τούς
συμφέρει δ,τι δέν είναι «κομμένο στά μέτρα τους», αλλά έκεΐνα, τά όποια, παραποιοΰντες, χρησιμοποιούν διά τούς άτιμους καί ανήθικους σκοπούς των.
8 . Ε ίναι απαραίτητον τό κεφάλαιον
καί είς ποιω ν τάς χείρας
πρέπει νά ύ π ά ρ χ η ;

Είς πολλούς τά δρη δέν είναι αρεστά. ’Έχουν τήν γνώμην δτι καταλαμβάνουν
μέρος τής γής καί τό καθιστούν ουτω άγονον, δεδομένου δτι διά πολλούς λόγους,
αλλά καί διότι είναι, κατά κανόνα, βράχοι, δέν ούναται νά καλλιεργηθή έπ’ αυ
τών ούδέν έκ τών καλλιεργουμένων είς τάς πεδιάδας καί γενικώς γόνιμα έδάφη,
ειδών τοΰ φυτικού βασιλείου, απαραιτήτων διά τήν διατροφήν μας. Σφάλλουν, διό
τι υπάρχουν πολλοί λόγοι, οίτινες δικαιολογούν τήν ϋπαρξιν τών όρέων. Έν προκειμένψ ομινς ή ΰπαρξις τούτων έρευνάται από οικονομικής άπόψεως. Τά όρη,
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παρ’ ότι είναι αγονα, προσφέρουν περισσοτέρας ύπηρεσίας, από δσας προσφέρουν
αί πεδιάδες καί τά γόνιμα εδάφη. Εις τά δρη συγκεντροΰται ή χιών ήτις .μέ τήν έλευσιν των θερινών μηνών καί οτε αί πεδιάδες έχουν ανάγκην ϋδατος, μετατρέπεται εις ύδωρ διά νά τροφοδότηση καί άναπτύςη τά επί τών πεδιάδων καί τών γο
νίμων εδαφών καλλιεργούμενα είδη τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου. 'Όσον, μάλιστα, περισ
σότερον είναι δψηλόν τό δρος, τόσον περισσοτέρας χιόνας θά συγκέντρωση καί πε
ρισσότερον ύδωρ θά προσφέρη εις τάς έχούσας ανάγκην άρδεύσεως εκτάσεις, διά
τού εμπλουτισμού δι’ ΰδατος τών λιμνών, τών ποταμών τών χειμμάρων κ.λ.π.
Έ φ’ 'όσον, λοιπόν τά δρη είναι απαραίτητα διά τούς προαναφερθέντας λόγους
απαραίτητον επίσης, είναι καί το κεφάλαιον, τό όποιον θά δώση εις τάς εργατικάς χεϊρας εργασίαν, ώς τά δρν/, διά τών εις αυτά συγκεντρουμένων χιόνων, δί
δουν ύδωρ εις τάς πεδιάδας.
Διά νά παραχθη, ώς γνωρίζωμεν, έν προϊόν, είναι απαραίτητος ή πρώτη ϋλη,
αλλά καί αϊ έργατικαί χεΐρες διά τήν, διά της μεταπλάσεως της ύλης, παραγω
γήν του. Χρειάζεται, όμως, άπαραιτήτως καί τό κεφάλαιον, τό όποιον θά όργανώση
την εργασίαν, ήτις θά γίνη διά τήν μετάπλασιν της ύλης. ’Ά νευ αύτοϋ, ή μέν πρώ
τη ύλη θά παραμένη αμετάπλαστος, ακατέργαστος, αί δέ έργατικαί χεΐρες άνευ
εργασίας, μέ αποτέλεσμα καί πενία νά ύπάρχη, αλλά καί νά μή δημιουργώνται
αγαθά, διά τής μεταπλάσεως τής δλης καί προς έξυπηρέτησιν τών καθημερινώς
αύξανομένων αναγκών τοΰ ανθρώπου.
'Ως τά δρη, λοιπόν, είναι απαραίτητα, δι’ ους λόγους έξετέθη, ούτω καί
τό κεφάλαιον είναι απαραίτητον. Κεφάλαιον πρέπει, κατά συνέπειαν νά ύπάρχη
καί υπάρχει. Υπάρχει δέ, καί εις τάς κομμουνιστικάς χώρας.
’Απομένει προς ερευνάν ή διαφορά τού συμφέροντος, ή όποια όφίσταται, άν το
κεφάλαιον εύρίσκεται εις χεϊρας ιδιωτών, ώς εις τάς ελευθέρας Χώρας, ή εις χεϊρας
τοΰ Κράτους, δηλαδή τοΰ κομμουνιστικού κόμματος, ώς γίνεται εις άπάσας τάς, μέ
κομμουνιστικόν καθεστώς χώρας.
Εις τάς ελευθέρας χούρας, τό κεφάλαιον εύρίσκεται εις χεϊρας ιδιωτών καί
λόγψ τής έπικρατούσης εις αύτάς ελευθερίας, ούχί εις τάς ιδίας χεϊρας, δηλαδή
εις τούς αυτούς πολίτας, αλλά εις διαφόρους, έναλλασσομένους διά πολλούς καί
διαφόρους λόγους, οίον: άνικανότητος τοΰ ενός νά τό διατηρήση εις χεϊρας του, ίκανότητος τοΰ ετέρου νά τό άποκτήση κ.ο.κ. Εις τάς χώρας αύτάς, δηλαδή, δύναται ό οίοσδήποτε, διαθέτων ευφυΐαν καί ώρισμένας ιδιότητας καί ικανότητας νά,
γίνη κεφαλαιούχος, άφοΰ έλευθέρα ή ιδιωτική πρωτοβουλία ουσα, επιτρέπει αυτψ
νά άναπτύξη δράσιν καί νά μεταπηδήση από τό έν επάγγελμα εις έτερον, άπό
έργάτης ή «λιανοπώλης» νά γίνη κεφαλαιούχος καί έργοστασιάρχης καί άντιστρόφως νά παρατηρηθή τό φαινόμενον, καί παρατηρεϊται, βιομήχανος λόγψ ανεπάρ
κειας ή έλλείψεως παρ’ αυτψ ευφυΐας νά πτώχευση καί νά καταστή εργάτης ή ύπάλληλος καί πολλάκις, μάλιστα, τοΰ εργάτου ή ύπαλλήλου, τόν όποιον πρότερον1
είχεν αύτός ώς τοιοϋτον. Εις τάς κομμουνιστικάς χώρας, άντιστρόφως, τό κεφάλαιον, εύρίσκεται εις χεϊρας τοΰ Κράτους μονίμως καί δεν άλλάσσει, έν ούδεμια περιπτώσει κάτοχον.
Έ φ’ οσον, λοιπόν, δέον νά ύπάρχη κεφάλαιον καί ύπάρχει τοιοϋτον εις άπά
σας τάς χώρας, έλευθέρας καί μή, ποία ή διαφορά, ή προκύπτουσα έκ τών χειρών
είς ας τούτο εύρίσκεται καί διευθύνεται; Ή διαφορά είναι πασιφανής. Τά Κράτος,
ώς μία άφηρημένη έννοια, δεν είναι δυνατόν νά διευθύνη τό κεφάλαιον καταλλή
λως καί τιμιως καί νά κατευθύνη όρθώς τοοτο κατά τήν δι’ αύτοΰ δημιουργουμένην έπιχείρησιν, βιοτεχνίαν η βιομηχανίαν. Ό ιδιώτης όμως, εις χεϊρας τοΰ οποίου
εύρίσκεται τό κεφάλαιον, μή ών άφηρημένη έννοια, αλλά ζωή πλήρης ακμής καί
όράσειυς, διευθύνει κατά τόν πλέον ορθόν τρόπον τό κεφάλαιον του καί διαθέτων ι
κανότητας καί ευφυΐαν, άλλα καί παρακινούμενος άπό το κέρδος, συναγωνίζεται,
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Ανταγωνίζεται, εργάζεται επί δρθολογιστικωτέρων βάσεων καί επιτυγχάνει, καί
τήν καλλιτέραν Αμοιβήν τοΰ έργάτου καί τήν δημιουργίαν διά της μεταπλάσεως
της ΰλης, ποικιλίας Αγαθών.
Ή διαφορά τοΰ βιοτικού επιπέδου των λαών των κομμουνιστικών χωρών, άπό
το τοιοϋτον τών λαών των κομμουνιστικών χωρών προέρχεται καί άπδ τήν διαφο
ράν τών χειρών, εις άς εύρίσκεται τδ κεφάλαιον καί άπό τάς δποίας κατευθύνεται.
iioia τα έκ τών κομμουνιστικών χωρών προερχόμενα άγαθά, ποια ή ποιότης τούτων,
ποια ή καθόλου έμφάνισίς το)ν έν συγκρίσει μέ τά, εις τάς έλευθέρας χώρας, παραγόμενα άγαθά; Ή διαφορά είναι τεραστία, δηλαδή, άπδ πάσης πλευράς, τά έκ τών
κομμουνιστικών χιορών προερχόμενα άγαθά είναι κατώτερα καί επί πλέον δ έργάτης, δ μεταπλάστης τής ύλης, διά τής ύπδ τοΰ κεφαλαίου ώργανωμένης εργα
σίας, δ έργάτης, δ όποιος εύρίσκει Ιργασίαν εις τάς κομμουνιστικάς χώρας, εις
άς τδ κεφάλαιον εύρίσκεται εις χεϊρας τοΰ Κράτους, πώς Αμείβεται; ’Αμείβεται μέ
τόσα χρήματα ή άλλα είδη, τά δποΐα είναι άσυγκρίτως δλιγώτερα άπδ αυτά, τά
όποια, λαμβάνει δ έργάτης, ως Αμοιβήν διά τήν Ιργασίαν του καί της πλέον ύποαναπτύκτου, άλλ’ έλευθέρας χώρας.
Εις τάς έλευθέρας χώρας, τδ αΰτοκίνητον καί τά άλλα μέσα ψυχαγωγίας καί
άνετου ζιοής είναι προσιτά εις πάντα έργάτην ή, δπωσδήποτε, μή κεφαλαιούχον. Εις
τάς κομμουνιστικάς χώρας, ού μόνον δεν είναι προσιτά τά είδη ταΰτα, άλλά καί υ
πάρχουν πολΐται, οίτινες δεν τά έχουν ακόμη άντικρύσει. Πρδς έπίρρωσιν τούτων,
άναφέρεται τδ εξής περιστατικόν άνευ σχολίων: Δύο Ρώσσοι στρατιώται κατά τόν
τελευταΐον πόλεμον έναντίον τοΰ ”Αξονος, δταν ηΰρον εις φονευθέντα Γερμανόν
στρατιώτην εν ώρολόγιον χειρδς καί μή γνωρίζοντες τί ήτο, ώς μή εχοντες άντικρύσει άλλοτε τοιοΰτο, τδ έκοψαν εις τά δύο καί ελαβον δ καθείς τδ ήμισυ, πιστεύσαντες οτι ουτω έπέτυχον δικαίαν διανομήν τοΰ εύρήματός των.
"Ισως λεχθή δτι τδ κεφάλαιον, εις χεϊρας τοΰ Κράτους ευρισκόμενον, δίδει
τήν δυνατότητα εις τδ Κράτος νά έξελιχθή, νά άνεβάση καθ’ δμοιόμορφον τρόπον
τδ βιοτικόν έπίπεδον τοΰ λαοΰ, εις δέ τδν Ιπιστημονικόν τομέα νά προοδεύση κ&ί
εις τήν προσπάθειαν ή δποία σήμερον γίνεται διά τήν μετάβασίν μας εις τήν σε
λήνήν, νά νικήση καί νά έπιτύχη πρώτον εις τήν προσπάθειαν αυτήν.
‘Η Γωσσία, εις τήν δποίαν τδ πρώτον δΡ έπαναστάσεως καί αιματοχυσίας έπεκράτησεν δ κομμουνισμός καί εις τδν όποιον Ακόμη διατηρείται, λόγω τής άσκουμένης έκεΐ πιέσεως, τοΰ περιορισμού τής έλευθερίας καί τής χρησιμοποιήσεως βαρ
βάρων μέσων, πώς έσινθη άπδ τήν Γερμανικήν λαίλαπα; Έσώθη χάρις εις τδν Νό
μον «περί έκμισθώσεως καί δανεισμού» τδν όποιον έψήφισεν ή Γερουσία τών Η νω
μένων Ιίολιτειών ’Αμερικής καί εις έφαρμογήν τοΰ όποιου τήν έξώπλισε μέ παντο
ειδές υλικόν. Εις τήν προσπάθειαν διά τήν κατάκτησιν τής σελήνης πρωτοπορεί;
Ό χ ι. Έ χ ει καί αυτή καί αί άλλαι κομμουνιστικοί χώραι Αναπτύξει τάς βιομηχανί
ας της, εις ικανοποιητικόν έπίπεδον καί Αμείβει τούς εις αύτάς άπασχολουμένους έργάτας ικανοποιητικούς; Ό χ ι. “Εχει Αναπτύξει τήν γεωργίαν της κατά τρόπον έπιστημονικόν καί έχει πολλαπλασιάσει τήν παραγωγήν της εις τά γεωργικά προϊόντα;
’Ασφαλώς δχι, άφοΰ εφθασε πρό τίνος νά άγοράση τδν σίτον, άποτελοΰντα τήν βάσιν
τής διατροφής τοΰ Ανθρώπου άπδ ξένας χώρας, ή χώρα αυτή, ήτις Αποτελεί τόν
μεγαλύτερον σιτοβολώνα τοΰ κόσμου.
Ρ Συνεχίζεται)
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Ά σ τ υνομικου Δ)ντοΰ Β' έ.σ.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

§ 12 . ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Έ έξέτασις τής μελάνης τοΰ κειμένου ένος έγγραφου δυνατόν νά άποβλέπη:
α) Εις την οιαπιστωσιν τοϋ άν δ φερόμενος ώς χρόνος συντάξεως είναι δ πρα
γματικός ή προχρονολογημένος ή μεταγενέστερος.
β) Εις τήν διαπίστωσιν τοΰ άν τό δλον κείμενον έγράφη διά μιας καί της
αυτής μελάνης.
γ) Εις τήν διαπίστωσιν τοϋ άν δύο ή πλειότερα καί καθ’ δλα δμοια έγγραφα,
έχουν γράφει οιά μιας και τής αυτής μελάνης καί τον αύτόν χρόνον.
δ) Εις την οιαπιστωσιν τοϋ άν το δλον κείμενον έγράφη ταυτοχρόνους.
( ε) Εις τήν διαπίστωσιν του άν ώρισμένη λέξις ή γράμμα αυτής ή άριθμός κ.λ.π.
έγράφη εις διάφορον χρόνον (μεταγενεστέρως) τοΰ δλου άλλου κειμένου.
στ) Εις τήν διαπίστωσιν τοΰ άν δμοια κείμεινα, δύο διαφόρων δμως μελανών
έχουν γραφεί τον αύτόν χρόνον καί
ζ) Τέλος άν ώρισμένον κείμενον έγράφη διά τής μελάνης ώρισμένου στυλογράφου ή μελανοδοχείου.
Διά τήν γραφήν δέν έχρησιμοποιήθη άρχρήθεν υγρόν παρασκεύασμα (μελανός
χρώματος εξ οδ καί ή λέξις μελάνη, αλλά μεταγενεστέρως καί κόκκινη, μπλέ, πρά
σινη κ.λ.π. μελάνη) , διότι τά κείμενα έγοάφοντο (έχαράσσοντο) εις λείους λίθους,
κεράμινα πινακίδια κ.λ.π.
'Ως καλυτέρας ποιότητος μελάνη θΒορεϊται έκείνκ ή οποία: α) εχει ΜΟΝΟΝ
οιαποτιστικήν καί χρωστικήν επί των ίνών τοΰ χάρτου ιδιότητα β) δέν διαχέεται
έντός ή έπί τής δπισθίας πλευράς τοΰ χάρτου, γ) δέν επηρεάζεται υπό τής ύγρασίας, δ) εχει στερεότητα καί άναλλοίωτον χρωματισμόν καί ε) στερείται διαβρωτικής Εδιότητος, ώστε νά μή καταστρέφεται τό σώμα τοΰ στυλογράφου, ή πέννα ή δ
χάρτης, ώς συνέβαινε υπό πολλών ποιοτήτων μελανών, προ τοΰ 18ου αίώνος, ενεκα
τής όποιας (διαβρωτικής ίκανότητος) ήτο αδύνατος ή διαφύλαξις έγγράφων, ώς συμ
βολαίων, δικαστικών αποφάσεων κ.ο.κ.
Πολλαί από τάς εν χρήσει τής σήμερον κοιναί μελάναι, πληροΰν, άλλαι δλίγον,
άλλαι περισσότερον καί δλιγώτεραι δλαι τάς άναφερομένας ιδιότητας. Ή καλής
ποιότητος μελάνη ΜΠΛΟΤ — ΜΠΛΑΚ (κυανόμαυρη) , ένω κατά τήν στιγμήν τής
γραφής, είναι κυανή απολήγει μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου (συνεπεία τής δξειδώσεως) εις μαΰρο χρώμα, έξ οδ καί κυανόμαυρη.
(Μαΰρο σύνθετο χρώμα δέν ύπάρχει, επομένως ή μαύρη μελάνη γίνεται διά
τής άναμίξεως σκούρου κυανού, έρυθροΰ, καί κίτρινου, χρωμάτων) .
Οί τύποι των έν χρήσει μελανών είναι πολλοί, αί δλαι άπό τάς όποιας παρα
σκευάζονται γνωσταί καί προσιταί εις δλους τούς παραγωγούς. Ά λ λ ’ ή πλέον λεπτό-
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τέρα καί ουσιωδέστερα λεπτομέρεια είναι δτι ή ΑΚΡΙΒΕΙΑ τής π ο ι ο τ ι κ ή ς καί
π ο σ ο τ ι κ ή ς συνθέσεώς των, δεν ΤΗΡΕΙΤΑΙ μετά σχολαστικότητος καί αύστηρότητος, παρά μόνον από ελάχιστα μεγάλα εργοστάσια,, εντεύθεν καί ό έλοχεύων κίνδυ
νος έξαπατήσεως τοΰ εξετάζοντας πάντοτε είναι μεγάλος. Πρός τοϋτο βοηθεϊ πολύ καί
ό τρόπος τής χημικοβιομηχανικής παρασκευής των μελανών, ό όποιος αποτελεί μυ
στικόν δΓ έκαστον έργοστάσιον, έπιμελώς φυλαττόμενον.
Έ τι δέ πολλά εργοστάσια παρέχουν στοιχεία περί τής ποσοτικής καί ποιοτικής
αναλογίας τών μελανών των, τά όποια όμως δεν έπιβεβαιοΰνται κατά τήν σχετικήν
χημικήν άνάλυσιν. Έπί πλέον, ή έξέτασις τής μελάνης δέν είναι έργον
παντός χημικού, άλλα μόνον τού έξιδικευμένου, τού έγκληματολόγου χημικού
καί τού διαθέτοντος τά απαραίτητα μηχανικά μέσα.
Αί μαΰραι ή αί κυανόμαυροι μελάναι δύνανται νά διαχωρισθοΰν: α) εις μελάνας άνθρακος β) εις μελάνας ταννίνης μέ άνθρακα γ) εις μελάνας συνθετικών
χρωμάτων.
Ή άρχαιοτέρα μελάνη είναι ή παρ’ ήμΐν άποκαλουμένη ΣΙΝΙΚΗ, εις άλλους
ΙΝΔΙΚΗ καί ή όποια νΰν χρησιμοποιείται διά σχέδια κυρίως. Άπό άπόψεως στερεότητος καί άναλοιώτου χρωματισμού είναι μέχρι σήμερον ή καλλιτέρα. Παρα
σκευάζεται έκ μίγματος, αιθάλης, ζωικής κόλλας καί ελαίου άλευρίτου (άλευριτικοΰ όξέως) . Αί παραποιούμεναι όμως σήμερον παρασκευάζονται άπό λάκκη (γομμολάκα) εις διάλυμα βόρακος καί προσθήκης ολίγης άμμωνίας διά τήν άλκαλοποίησιν
καί διά νά μή διαχέεται, έπί τοΰ χάρτου. Τό κείμενόν της δέν άποσβέννυται διά ΧΗ
ΜΙΚΩΝ διαλυμάτων, δέν δύναται νά προσδιορισθή δ χρόνος ΓΡΑΦΗΣ του, δέν επη
ρεάζεται ύπό τής υγρασίας, ουδέ προσβάλλεται υπό μικροβίων, είναι άδιαπέρατος ύπό
τής υπερύθρου άκτινοβολίας καί επομένως τό κείμενον εμφανίζεται έπί τής φωτο
γραφίας.
β) Αί ύπό τού 8ου αίώνος, έπί τή βάσει ΔΕΤΙΚΌX σιδήρου ΤΑΝΝΕΤΕ DE
FER, μελάναι ταννίνης μεθ’ αλάτων τού ύποξειδίου καί οξειδίου τοΰ σιδήρου (κυανόμαυρες ή πρασινόμαυρες) , αί δποΐαι επίσης είναι πολύ καλαί άπό άπόψεως ποιότητος, στερεότητος καί άναλλοιώτου χρωματισμού (ανεξίτηλοι. (Δεψίνη παράγουν τά
βαλανίδια 32%, άλλά καί έκ τών ΙνΗΚΙΔΩΝ τών φύλλων τής δρυός καί άλλων φυ
τών, έκ φλοιού καί ξύλων δένδρων, άλλά σήμερον παρασκευάζεται καί συνθετικώς,) .
Διά τήν έλάττωσιν τής διαβρωτικής της ίδιότητος, σήμερον άναμειγνύουν μό
νον 5 - 6% άλατα τοΰ σιδήρου. Διακριτικόν της γνώρισμα (τής κοινής) , ή βραούτης τής άποστεγνώσεώς της. Είναι ή μελάνη ή όποια παρέχει περισσότερον πάσης
άλλης, τήν δυνατότητα προσδιορισμού τοΰ χρόνου γραφής ενός κειμένου.
Ή έν λόγφ μελάνη (ταννίνης) περιέχει, έκ κατασκευής, χλωριοΰχα ή θειϊκά άλατα (C l' SO' 4) , τά όποια, διά τής παρόδου τοΰ χρόνου καί μέχρι ΔΧΟ ε
τών τά χλωριοΰχα καί μετά άπό έν έτος, μέχρι ΔΕΚΑ τά θειϊκά (ώς λέγεται ύπό
τινων μόνον) , ΔΙΑΧΕΟΝΤΑΙ εντός τής χαρτομάζης. Ή μέθοδος έξετάσεως γνω
στή άπό τούς έφευρέτας, MARZER, RALL, HEESE, άπό τό 1931, ένεργείται ώς
εξής:
Διά ξυριστικής λεπίδος άποκόπτεται τεμαχίδιον γραμμής έκ διαφόρων γραμ
μάτων ή γράμματος τοΰ κειμένου. Τά τεμαχίδια μέ τάς γραμμάς εμβαπτίζονται έντός διαλύματος άντιδραστηρίου, δπου καί άποχρωματίζονται (διαλύεται ή έπί τοΰ
χάρτου μελάνη, άλλ’ ή έντός τής χαρτομάζης παραμένει) καί μετατρέπονται τά χλω
ριοΰχα εις χλωριοΰχον άργυρον άδιάλυτον. Κατόπιν εμβαπτίζονται εις έτερον διά
λυμα δπου δ χλωριοΰχος άργυρος ανάγεται πρός μεταλλικόν άργυρον. Μετά τήν
άποξήρανσιν προσαρμόζονται αί γραμμαί εις τά άποκοπέντα σημεία τών γραμμά
των, συγκρατούμεναι διά διαφανοΰς ταινίας (SCOTCH) , δτε καί κατάδηλον είναι
πλέον τό εύρος, τής διαχύσεως τής μελάνης έντός τής χαρτομάζης τής έξετασθείσης
γραμμής τοΰ υπολοίπου γράμματος καί έκ τής οποίας διαχύσεως υπολογίζεται δ όιαρεύσας χρόνος, άπό τής γραφής τοΰ κειμένου.
(Συνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
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ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ
(1

946 1949)
-

Σειρά άρθρων του Ύτταστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Σ υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΙΔ' ( ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ)
Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΗ

ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ.—Η ΝΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚ 11ΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΤΙΤΤΟΣ ΤΟΥ ΣΛΑΒΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ. — ΟΥΕΠΟΤΕ Η ΕΛΛΑΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠ ΡΙΛΙΟ Υ 1967 ΘΑ
ΞΑΝΑΓΙΝΗ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1946—1949.

12 τάς 29 Αύγουστου 1949 ό κθμμουνιστοσυμμοριτισμός συνετρίβη εις τό ΒΓ
J-J τσι καί τον Γράμμον. Γην 16ην ’Οκτωβρίου, τό Κ.Κ.Ε., ώμολόγησε τήν ήτταν
του και ανεκοίνωσεν δτι «παύει προς τό παρόν» τόν αγώνα. 'Η ψευδοκυβέρνησις
ομοίως ανεγνώρισε τήν ήτταν, άλλα έδήλωσεν δτι έπρόκειτο περί «άπλής άνακωχήζ»···κ
Ούτω, έπειτα άπο έναν αγώνα τριών καί ήμίσεως ετών, ό «τρίτος γύρος» τής
κομμουνιστικής έπιθέσεως εναντίον τής Ελλάδος είχεν όριστικώς τελειώσει μέ μί
αν θριαμβευτικήν νίκην τού Εθνικού Στρατού, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού
γενναίου Ελληνικού λαού. Τό γεγονός δτι ή μικρά Ε λλάς έξηντλημένη καί καθημαγμενη απο τον τετραετή σκληρόν αγώνα εναντίον τής αξονικής έπιθέσεως καί
τής κομμουνιστικής επιβουλής τής περιόδου 1940 - 1944, κατώρθωσε νά αντιμετώ
πιση με τοσον ηρωισμόν καί τόσην αποφασιστικότητα μίαν νέαν έπίθεσιν, όπισθεν
τής όποιας εύρίσκετο ό τεράστιος όγκος τής ρωσικής κομμουνιστικής αυτοκρατορί
ας καί τών δορυφόρων κομμουνιστικών κρατών καί νά φέρη τόν αγώνα αυτόν εις
νικηφόρον τέρμα, προεκάλεσε τόν θαυμασμόν δλων τών έλευθέρων ανθρώπων, 'όσον
καί άν ή κόπωσις άπό τόν Β ' παγκόσμιον πόλεμον καί ή σύγχυσις τήν οποίαν έπέφερεν ουτος δέν έπέτρεψαν ίσως τήν πλήρη άναγνώρισιν τής κοσμοϊστορικής σημα
σίας τού γεγονότος. Πάντως οι εγκυρότεροι παράγοντες τού ελευθέρου κόσμου άνεγνώρισαν, ότι ή συντριβή τής εναντίον τής Ελλάδος νέας έπιθέσεως άπετέλεσε
τήν πρώτην καί σημαντικήν νίκην τού ελευθέρου κόσμου εναντίον τής κομμουνι
στικής επιβουλής.
*
**
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ επίθεσις τού Σλαβοκομμουνισμού κατά τήν περίο
Η
δον 1946 - 1949 έχει μακράν προϊστορίαν. Ό Κάρολος Μάρξ, εις ενυπόγραφου
άρθρον του δημοσιευθέν εις τό «Βήμα» τής Νέας Ύόρκη τήν Την ’Απριλίου 1853,
αποκαλύπτει δτι ό χώρος Ε λλάς — Βαλκάνια ύπήρξεν ό μόνιμος στόχος τής κα
τακτητικής πολιτικής τής Σλαβικής Ρωσίας. Έ γραφεν:
«Ό Σλαβορωσικός δεσποτισμός έπεδίωξε πάντοτε τήν κατάκτησιν τής Έλ-
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λάδος. Ό Ελληνισμός, είτε ώς Βυζαντινός, είτε ώς ύπόδουλος, είτε ώς έλεύθερον
κράτος, αντιμετώπιζε πάντοτε τόν από βορρά κίνδυνον τού Ρωσικού Σλαβισμού. Η
Κωνσταντινούπολή, τό Αίγαΐον, ό άγων τής ανεξαρτησίας, ή «μεγάλη Βουλγαρία»
τής συνθήκης τού 'Αγίου Στεφάνου...».
'Η Σλαβορωσική κομμουνιστική πολιτική, είναι συνέχεια τής έκ παραδόσεως
κατακτητικής πολιτικής τών Τσάρων, ή όποια αρχίζει από τού Ίβάν τού τρομερού
καί συνεχίζεται μέχρι τών ήμερων μας. Κατά τού Ελληνισμού ή πολιτική αυτή α
σκείται από τής μεταφοράς τής ρωσικής πρωτευούσης — ολίγον μετά την ίδρυσιν
τού ρωσικού κράτους — εις τό Κίεβον, ώστε νά εύρίσκεται πλησιέστερον πρός τήν
Βασιλίδα τών Πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολή, θά μετεμορφοΰτο εις «δευτέραν Κων
σταντινούπολή» καί όρμητήριον τών επιθέσεων τού Ρωσικού Σλαβισμού εναντίον
τής Ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ή πρώτη έπίθεσις τών Σλαβορώσων
(Καλμούχων, Τατάρων, δπως τούς άποκαλεΐ ό Μάρξ εις τά άρθρα του) , έστράφη
πρός Νότον. Έφθασαν εις τό Αίγαΐον καί τήν ϋελοπόννήσον, αλλά έξηναγκάσθησαν νά υποχωρήσουν. Ή δευτέρα των έπίθεσις έστράφη κατά τής Κωνσταντινουπό
λεως. ’Έφθασαν σφάζοντες, καίοντες καί λεηλατοΰντες εις τά πρόθυρα τής Βασιλίδος καί τήν έπολιόρκησαν, αλλά ύπεχώρησαν άτάκτως μετά τήν πανωλεθρίαν τού
στόλου των. Τρίτη έπίθεσις κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, μέ χίλια πλοία καί μεγίστην δύναμιν στρατού, κατέληξεν εις συμφοράν των, μέ τήν καταστροφήν ολοκλή
ρου τού στόλου τινν από τό «ύγρόν πΰρ» τού Έλληνος ναυάρχου Θεοφάνους. Νέα Σλα
βορωσική έπιδρομή κατά τής Μοισίας, τού ελληνικού χώρου δπου εύρίσκεται σήμερον
ή Βουλγαρία, προεκάλεσε τήν εκστρατείαν τού ένδοξου “Ελληνος αύτοκράτορος τού
Βυζαντίου Ίωάννου Τσιμισκή καί συντριβήν τών Ρώσων καί τών συμμάχων των Τουρανών (Βουλγάρων) .
Τό 1453 έπεσεν ή Ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 'Η Σλαβική Ρωσία, έν
όνόματι τού θρησκευτικού μυστικισμοΰ άνεκήρυξεν έαυτήν κληρονόμον τού Ε λληνι
κού Βυζαντίου. Εις ένίσχυσιν τής πολιτικής της αυτής ό Ίβάν δ Γ' ένυμφεύθη τήν
ανεψιάν τού τελευταίου “Ελληνος αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Ιίαλαιολόγου, τήν Έλληνίδα Σοφίαν Παλαιολόγου, δτε δ δικέφαλος τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αετός
προσετέθη εις τόν ρωσικόν αύτοκρατορικόν θυρεόν. ’Έκτοτε οι Σλαβορώσοι ύπεστήριζον, οτι διά τής προσθήκης τού δικεφάλου Βυζαντινού αετού απέκτησαν καί νομικά
κληρονομικά δικαιώματα έπί τής διαδοχής τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τό Βυ
ζαντινόν αύτοκρατορικόν έμβλημα τό προέβαλλον ώς «προίκα» τής απογόνου τού τε
λευταίου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Σοφίας, ή όποια μετά τόν γάμον
της άνεκηρύχθη τσαρίνα...
Αί Σλαβορινσικαί έπιθέσεις πρός κατάκτησιν τού έλληνικοΰ χώρου συνεχίσθησαν καί κατά τούς χρόνους τής δουλείας, τούς προεπαναστατικούς καί τούς
επαναστατικούς τού 1821. Ή έχθρική πολιτική εναντίον τής υποδούλου Ε λ 
λάδος, ύπήρξεν απροκάλυπτος. Κατά τήν έπανάστασιν τού 1756, ήδολιότης
τής ρωσικής πολιτικής έναντι τού ελληνικού ’Έθνους έξεδηλώθη μέ μίαν
αίσχράν έξαπάτησιν τών Ελλήνων: Διά νά τούς ύποκινήση εις άκαιρον ένοπλον έξέγερσιν κατά τών Τούρκων κατακτητών, άπέστειλε τόν ρωσικόν στόλον εις τά Μεσσηνιακά ύδατα, ύπό τήν αρχηγίαν τού Όρλώφ, διά νά βοηθήση δήθεν κατά τήν έξέγερσιν. “Οταν δμως έξερράγη τό έπαναστατικόν κίνημα, τά ρωσικά πολεμικά, κατό
πιν διαταγής τής ρωσικής κυβερνήσεως, άπέπλευσαν. Οί “Ελληνες άγωνισταί έγκατελείφθησαν εις τήν μανίαν τών Τούρκων καί κατεσφάγησαν. Κατά τήν Έπάνάστασιν τού 1878, ή δποία έξερράγη ενώ διήρκει δ Ρωσοτουρκικός πόλεμος, ή Σλαβική
Ρωσία παρέδωσε τούς έπαναστατήσαντας "Ελληνας εις τούς Τούρκους. Προσεταιρίσθη τούς Βουλγάρους καί έδημιούργησε τήν «Μεγάλην Βουλγαρίαν» διά τής προ
καταρκτικής συνθήκης τού 'Αγίου Στεφάνου, προγεφύρωμα διά τήν κάθοδον εις τήν
Κωνσταντινούπολή καί τό Αίγαΐον. Κατά τήν υπογραφήν τής συνθήκης αύτής, δ
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εκ τών ηγετών τοΰ Πανσλαβισμού, Ρώσος στρατηγός Ίγνάτιεφ, άνέκραξε πλήρης
χαράς: « Ας πάνε τώρα οί Ελληνες κολυμβώντες εις τήν Κωνσταντινούπολιν!!...».
Οταν έξερράγη, ή ελληνική έπανάστασις τοΰ 1821, ή Σλαβική Ρωσία έτάχθη
ανεπυφυλάκτως υπέρ τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διά, νά απόδειξη μάλιστα τά
φιλικά της αισθήματα, 7] Ρωσία άπεκήρυξε τόν πρίγκηπα ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην,
ό^δποϊος υπηρετεί εις τον ρωσικόν στρατόν, διότι προσεχώρησεν εϊς τήν Ελληνικήν
Έπανάστασιν....
ΚΟΜΜΟΙΝΙΣΜΟΣ έγεννήθη, άνεπτύχθη καί έπεξετάθη ώς νέον φαινόμενον
Ο
ζωής κατά τόν 20ον αιώνα. Έμφανισθείς ώς θεωρία εις τήν Δυτικήν Εύρώπην, ελαβεν ωλοκληρωμενην μορφήν από τόν Γερμανοεβραΐον Κάρολον Μάρξ καί
έγκαθιδρύθη είς τήν καθυστερημένην καί ήμιβάρβαρον Ρωσίαν. Τό έτος 1917 οί κομμουνισταί κατελαοον τήν εξουσίαν εις τήν χώραν τών Τσάρων, αντί δμως νά δημιουρ
γήσουν, ώς εύηγγελίζοντο, μίαν κοινωνίαν χωρίς τάξεις καί χωρίς κράτος, κατεσκεύασαν ένα καθεστώς στηριζόμενον περισσότερον από οίοδήποτε άλλο είς τήν ιεραρ
χίαν τών κοινωνικών τάξεων καί εις ένα παντοδύναμον καί πανταχοΰ παρόν αστυνο
μικόν υπερκρατος. Ο κομμουνισμός, από ιδεολογία τοΰ διεθνισμού έγινεν ένδυμα τοΰ
ρωσικού ιμπεριαλισμού, καθώς και τών επεκτατικών βλέψεων άλλων χωρών είς τάς
οποίας έπεβλήθη (Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Κίνα, κ.λ.π.) .
'Η κομμουνιστική Ρωσία έφρόντισε νά οργανωθούν είς δλας τάς χώρας κομ
μουνιστικά κόμματα.^ Είς σύντομον χρονικόν διάστημα τά κατέστησεν όργανα του
ρωσικού κράτους. Τα κατα τοπους κομμουνιστικά κόμματα, δεν έχάρασσαν πολι
τικήν αναλογον προς τα συμφέροντα τών χωρών τους ή τής εργατικής τάξεως, αλ
λά ήκολούθουν τήν γραμμήν, ή οποία έξεπορεύετο από τήν Μόσχαν καί έξυπηρέτει τά συμφέροντα τής Σοβιετικής Ένώσεως. Γοϋτο συνέβη καί είς τήν Ελλά
δα. 'Ιδρύθη καί εδώ τό Κομμουνιστικόν Κόμμα, τό έτος 1918. ’Από τά πρώτα του
βήματα καί μέχρι σήμερον ύπήρξεν άπλοΰν εξάρτημα τής ρωσικής κυβερνήσεως.
Ουδέποτε είχεν ανεξαρτησίαν γνώμης. Καί δταν έπρόκειτο ακόμη διά τά πλέον
ζωτικά συμφέροντα του ’Έθνους μας, τό Κ.Κ.Ε. έτεινε πάντοτε εύήκοον οδς είς τά
χείλη τής Μόσχας, διά νά λάβη άπό αυτήν οδηγίας καί νά τάς έκτελέση μέ από
λυτον ύπακοήν.
Ί ί κατακτητική καί δλως εχθρική κατά τής Ελλάδος πολιτική τής Σλαοικής 1 ωσιας, συνεχίσθη εντατικωτέρα με τήν έπικράτησιν τοΰ κομμουνισμού. Είς
τήν διάσκεψιν τής Τεχεράνης, διαρκοΰντος τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, ή Σοβιεακή Ρωσία ήξίωσε καί άπέσπασε άπό τούς δυτικούς Συμμάχους δ,τι έπεδίωξε καί
ή Ρωσία τών Τσάρων, επί Μεγάλου Πέτρου καί Μεγάλης Αικατερίνης. Μία παρά
γραφος άπό τό περίφημον αποκαλυπτικόν βιβλίον τοΰ Τζαίημς Μπέρνς, πού έξεδόθη μετά τόν πόλεμον υπό τόν τίτλον «THES TRUGGLE FOR THE WOPLD- είναι άρκούντως πειστική τών προθέσεων τοΰ Σλαβισμού. Γράφει δ τότε υπουργός τών
Εξωτερικών τών Η.ΙΙ.Α., δ δποϊος συμμετέσχε τών διασκέψεων Τεχεράνης, Γιάλ
τας, Πότσδαμ καί Παρισίων:
«Πολλά προβλήματα πού μάς περισποΰν σήμερον, έχουν τήν προέλευσίν τους καί
ευρίσκουν τήν έςήγησίν τους είς τό παρελθόν. Είς πείσμα τών διακηρυχθεισών αρ
χών τής αίματηράς ’Οκτωβριανής ρωσικής έπαναστάσεως τών Μπολσεβίκων οί σκο
ποί τής Σοβιετικής πολιτικής δεν διαφέρουν τής Τσαρικής. Αί κατακτητικοί άΗώσεις πού διετύπωσαν καί διατυπώνουν άπό τό τέλος τοΰ πολέμου, τόσον δ Στάλιν
δσον καί δ Μολότωφ, δέν διαφέρουν έκείνων τάς οποίας εΐχον προβάλει τό 1939
1940 καί εί- ιόν Χΐιλερ.^ Ο Ρωσικός σλαβικός έπεκτατισμός πού ανησυχεί δλας τας ελεύθερα, δημοκρατίας κατά τά πολεμικά κα.ί μεταπολεμικά έτη, έχει
σαφώς έκτεθή άπό τόν αρχιερέα τοΰ κομμουνισμού Κάρλ Μάρξ. Ύ πήρξεν, όντως,
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καταπληκτική ή προφητεία του. Ή σειρά τών__ άρθρων του επί τού «’Ανατολικού
ζητήματος», τα όποια εγράφησαν από τό Λονοίνον εις τό «Νιοΰ^Ιιορκ Αεραλνι
Τρίμπιουν» ήσαν προειδοποιητικά διά τήν Ευρώπην, τήν Βαλκανικήν καί την Ελ
λάδα. Έγραφεν ό Κάρλ Μάρξ: «Ή Ρωσία κατώρθωσε από τού Μεγάλου Πέτρου
νά έξαπλωθή προς Δυσμάς κατά 1.100 χιλιόμετρα, πρός Βορράν κατά 1.000 χιλιό
μετρα, πρός Νότον μέ κατεύθυνσιν τήν Κωνσταντινούπολιν καί τό Αίγαΐον ΤδΟ χι
λιόμετρα, πρός τήν Μέσην ’Ανατολήν μέ κατεύθυνσιν τήν Τεχεράνην 1.600 χι
λιόμετρα». Καί συνεχίζει ό Κάρλ Μάρξ εις τό προφητικόν άρθρον του: ^«Είναι γνω
στόν δτι κάθε κατάκτησις προκαλεϊ νέαν κατάκτησιν. Καί κάθε προσαρτησις έοαφών νέαν προσάρτησιν. Είναι σαφές δτι ή υπό τής Ρωσίας κατακτησις ^τής Μακε
δονίας καί τής Θράκης, τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, δέν αποτελεί παρά προοίμιον
τής κατακτήσεως τής Ουγγαρίας, τής’Ανατολικής Πρωσίας, τής Γαλικίας, πού απο
τελούν τό κοσμοκρατορικόν δνειρον των Ρώσων Πανσλαβιστών...».
Τήν κατά τής Ελλάδος έπίθεσιν τού 1946 — 1949, η Σλαβική κομμουνιστική
Ρωσία τήν είχε προπαρασκευάσει από τής εποχής τού μεσοπολέμου. Διά τοΰ οργά
νου της, τής Γ' Διεθνούς, είχε συγκαλέσει τό 1921 συνέδριον εις Μόσχαν τής σλαβοκομμουνιστικής αυτής όργανώσεως, πρός συζήτησιν τοΰ σχεδίου τού Βουλγάρου γε
νικού γραμματέως της Γ. Κολλάρωφ, περί ιδρύσεως Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας υπό
τον έλεγχον τής Σοβιετικής Ρωσίας. Εις αυτήν θά προσηρτάτο βιαίως καί ή Ελληνι
κή Μακεδονία, μέ έπέμβασιν τοΰ Ρωσικού σοβιετικού στρατού. Τό 1922 ή Σοβιετική
Ρωσία συγκαλεΐ συνέδριον καί αποφασίζει τήν ΐδρυσιν τής Βαλκανικής Κομμουνιστι
κής 'Ομοσπονδίας υπό τήν προστασίαν της, μέ έδραν τήν Σόφιαν. Τίθεται, κατόπιν
ρωσικής ύποδείξεως, θέμα αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί τής Δυτικής Θρά
κης καί προσχωρήσεώς των εις τήν Έρυθράν 'Ομοσπονδίαν. Τόν ίδιον χρόνον ή Σλα
βική σοβιετική Ρωσία συμμαχεί μέ τόν Μουσταφά Κεμάλ καί άναλαμβάνει τήν πα
ροχήν βοήθειας καί τήν ύπονόμευσιν τού Ελληνικού στρατού τής Μικράς ’Ασίας. Τό
σον τήν ΐδρυσιν τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας — μέ βιαίαν προσάρτησιν εις αυτήν τής Μακεδονίας καί τής Θράκης — , δσον καί τήν ύπονόμευσιν τοΰ
ελληνικού στρατού εις τήν Μ. Α σίαν, οί “Ελληνες κομμουνισταί τά έδέχθησαν άνεπιφυλάκτως καί έπραξαν παν δ,τι ήδύναντο διά τήν πραγμάτωσίν των.
Τό έτος 1923 ή Μόσχα, τό οχυρόν τού Σλαβισμού, συγκαλεΐ τήν 6ην 'Ολο
μέλειαν τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας. Δύο Βούλγαροι, ό Δημητρώφ καί ό Κολλάρωφ, προτείνουν — μέ άνεπιφύλακτον τήν ύποστήριξιν τής Σο
βιετικής Ρο^σίας — «τήν άπόσπασιν από τήν Ελλάδα καί τήν αύτονόμησιν τής
Μακεδονίας καί τής Θράκης». 'Η άπόφασις αΰτη γίνεται δεκτή από τό Κ.Κ.Ε., τό
επόμενον δέ έτος οί “Ελληνες κομμουνισταί αγωνίζονται πάση δυνάμει διά τήν
πραγματοποίησιν τής ρωσικής επιθυμίας καί τήν ύποστήριξιν τοΰ βουλγαρικού έπεκτατισμοΰ.
Τό 1934 ή Σοβιετική Ρωσία συνεχίζουσα τήν ϋπουλον έπίθεσιν της κατά τής
Ελλάδος, διακηρύσσει διά τής Γ ’ Κομμουνιστικής Διεθνούς (Κομιντέρν) «Το δι
καίωμα των βιαζομένων Μακεδόνων καί Θρακών νά χωρισθοΰν από τήν Ελλάδα».
To Κ.Κ.Ε. διατάσσεται από τήν Μόσχαν, τήν Μέκκαν τού Σλαβισμού, νά υποστήρι
ξή τήν θέσιν αυτήν δι’ δλων τών δυνάμεών του. Πράγματι, ό εκπρόσωπος τού Κ.Κ.
Ε., Γιάννης Ζέβγος προβαίνει τότε εις τήν εξής δήλωσιν: «Τό Κ.Κ.Ε. υποστηρίζει μέ
δλες τις δυνάμεις του τό δικαίωμα τών πληθυσμών Μακεδονίας καί Θράκης νά χωρισθοΰν καί νά συγκροτήσουν ιδιαίτερον, ίδικόν τους κράτος...».
( Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ
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Ο ΦΟΝ ΟΣ ΤΟΥ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
***************************************************
'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

( Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

Κατά μερικούς αστυνομικούς της Ασφαλείας είχε άπό καιρού άποφασισθή ή
δολοφονία τού εργολάβου άπό τήν πενθερά καί τή γυναίκα του καί εκείνη τή στι
γμή καθωρίσθησαν οί τελευταίες λεπτομέρειες. Ή δική μου ταπεινή γνώμη καθώς
καί διακεκριμμένων ποινικολόγων είναι, δτι ανεξαρτήτως των όσων διεκήρυσσεν ή
Κάστρου καί πρός τήν Φούλαν καί προς τόν Μοσκιόν καί τήν πιστή υπηρέτρια Γιαννούλα, άπό το γεγονός καί μόνον δτι αφού έγένετο τό στυγερόν κακούργημα καί
δ μακαρίτης δ Άθανασόπουλος σκοτώθηκε άπό τό Μοσκιό, αυτός καί οί τρεις γυναί
κες έσυραν uo πι,ωμα του απο το κρεββατι στο πάτωμά υστέρα στο άποχωρητήριο,
μεια πάλι σιην κρεββατοκαμαρα καί υστέρα το στριμωξαν καί τό ζούλησαν μέσα σέ
μιά σκάφη_καί υστέρα τό ξανάβαλαν πάλι κάτω άπό τό κρεββάτι καί τό κράτησαν
ώρες καί ιύρες, δτι δοκίμασαν νά τό κάψουν χωρίς καί να τό καταφέρουν καί δτι
έτρόμαξαν νά τό κόψουν καί νά τό παρταδιάσουν καί δτι μετά ζητούσαν τσουβάλια
πανιά καί χαρτιά γιά νά πακεττάρουν τό κομματιασμένο πτώμα καί δτι, ύστερα ώ
ρες και ώρες παλιν εφύλαξαν κρυμμένα τα πακεττα εως οτου ορούν συνένοχο τόν
Μαγουλόπουλο, έναν άπό τούς έρωμένους τής Κάστρου καί μέσω αυτού νά βρουν
τον καρραγωγέα πού θά άναλάμβανε νά πετάξη τά κομμάτια μέ τό τεμαχισμένη
πτώμα, δλα αυτά βροντοφωνοΰν δτι τό έγκλημα δέν ήταν προμελετημένο καί προσχεδιασμένο. γιατί σέ μιά τέτοια περίπτωση θά έπρεπε νά είχαν ληφθή τά στοιχειώ
δη μέτρα γιά τό τί θά κάνουν ύστερα, ’Ή έπρεπε νά φροντίσουν νά άπαλλαγοΰν
και νά κρύψουν ή νά θάψουν τό πτώμα κατά τρόπον πού" νά μή μπορέση νά βρεθή
ή θά βροντοφωνοΰσαν άμέσως τό έγκλημα, φροντίζοντας νά τό δικαιολογήσουν.
fc/ά μπορούσαν επί παραδείγματι, νά είχαν βάλη καί μερικές πέτρες μέσα στά πακέττα καί νά τά πεταξουν στή θάλασσα ώστε νά βουλιάξουν καί νά μή βρεθούν εις
τόν αιώνα τόν άπαντα, ή νά τά κουβαλήσουν σέ κάποιο δάσος καί νά τά θάψουν σέ
κανένα βαθύ λάκκο. ’Αντίθετα, έκαναν άπό τήν αρχή γκάφες επί γκαφών ώστε καί
νά συγκεντρωθούν άμέσως ένα σωρό έπιβαρυντικά στοιχεία εναντίον τους.
Μέ ψυχραιμία αν έξετάση κανείς τό έγκλημα, θά δη δτι άν άμέσως τά έβροντοφωνοΰσαν είχαν τόσα δικαιολογητικά στοιχεία ώστε οί ένορκοι όχι μόνον δέν θά
κατεδίκαζαν τούς ενόχους καί μάλιστα εις τήν έσχάτην τών ποινών" άλλα θά τούς
αθώωναν πανηγυρικά καί αυτοί θά έφευγαν άπό τό Κακουργιοδικεΐο, υπό τά χει
ροκροτήματα τών άκροατών καί τάς επευφημίας τής κοινής γνώμης. Καί μόνον τό
γεγονός δτι δ Άθανασόπουλος αφού ήταν στήν αρχή, δπως άπεδείχθη έκ τών υστέ
ρων ερωμένος τής μάννας, δηλαδή τής Κάστρου, άφοΰ είδε δτι ή" τελευταία έσχεδιαζε νά πάρη τήν κόρη της καί νά φύγουν γιά τόν Καναδά, δπου θά εγκαθίσταν
το μονίμως πλησίον τού εύημεροΰντος συζύγου της, συνέλαβε τό σχέδιο νά κλέψη
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κρυφά καί βίαια τήν Φούλα, τήν κόρη τής έρωμένης του, Ιδχρονο κοριτσάκι τότε,
την όποιαν μέ τήν συγκατάθεσι τής μητέρας της έβγαζε περίπατο. Μέ ένα μαχαί
ρι απείλησε νά τήν σφάξη καί τήν ώδήγησε σέ ενα ξωκκλήσι και εκεί, με πλα
στές άδειες τΙς όποιες είχε βγάλει προηγουμένως, καί εις τις όποιες ή Κάστρου εφέρετο ώς ασκούσα τήν πατρικήν εξουσίαν δτι είχε δώσει τήν συγκαταθεσι της
γιά νά παντρευθή τήν ανήλικη κόρη της, τήν στεφανώθηκε. Καί τό σατανικό σχέ
διο έσυνεχίσθη καί μετά τον θρησκευτικό γάμο. Ό Άθανασόπουλος φερθηκε §ξ
ύπολογισμοϋ, τζέντλεμαν καί δεν έκανε ουσιαστικά γυναίκα του τήν Φουλα για να
μήν άποκαλυφθή άμέσως. Μάντα μέ τήν απειλή του μαχαιριού τής είπε, νά μήν πή
απολύτως τίποτε στη μάννα της γιά τήν βίαιη απαγωγή καί τό γάμο της δ οποίος
έπρεπε γ ι’ αυτόν νά μείνη μυστικός ακόμα. Τήν γύρισε σώα καί ανέπαφη σπίτι
τους, στό όποιο δπως είπαμε ήταν καί ό ίδιος καί νοικάρης καί ερωμένος τής μάν
νας καί ή ζωή συνεχίσθηκε έτσι, γιά λίγο καιρό ακόμα. Καί δταν τό σχέδιο τής
Κάστρου γιά τό ταξίδι στόν Καναδά έμπήκε σέ εφαρμογή, μπήκε σέ εφαρμογή
καί τό δικό του τό σχέδιο, δηλαδή τοΰ Άθανασόπουλου. Ξανάβγαλε τή Φούλα δή
θεν γιά περίπατο πάλι, καί τήν τράβηξε σέ κάποιο λαϊκό ξενοδοχείο καί σέ ένα
φτωχό παληοδωμάτιο, τήν έκανε ουσιαστικά γυναίκα του λέγοντας της συγχρόνως
νά μη βγάλη μιλιά στή μάννα της γιά δ,τι έγινε μεταξύ τους. Μάννα καί κόρη έ
φυγαν γιά τον Καναδά καί ύστερα από κανένα δυό μήνες, ή Κάστρου βλέπουσα δτι
η κοιλιά τής Φούλας φούσκωνε καί διαπιστώσασα δτι τό μικρό κοριτσάκι της δέν
είχε κατά μήνα δτι έπρεπε νά εχη ένα κορίτσι, κατάλαβε μέ τρόμο, ϊτι ή κόρη
της βρισκόταν σέ ενδιαφέρουσα κατάστασι. "Έντρομη, τότε, ξεμονάχιασε τήν κό
ρη της καί τήν ανάγκασε νά τής πή ποιος ήταν ό «ερωμένος» της. Καί μέ σπαραγμό
έμαθε δτι αυτός ήταν ό δικός της έρωμένος ό όποιος, μέ τον γνωστά πιά τρόπο,
είχε καταφέρει νά γίνη νόμιμος άνόρας τής κόρης της. Καί τότε άρχισε τό μεγάλο
δράμα τής μάννας, ή οποία πολύ αργά κατάλαβε τό άσχημο παιχνίδι πού τής είχε
παίξει ό έρωμένος.
Ό γάμος τής Φούλας πιά θά μπορούσε νά άκυρωθή άμέσως, ώς γενόμενος
μέ πλαστή άδεια, μέ βία, καί χωρίς τή συγκατάθεσι τής μάννας της. Αυτό θά ήταν
παιχνιδάκι γιά κάθε δικηγόρο, άλλά βέβαια θά προϋπέθετε γνώσι τοΰ πράγματος
άπό τον Κάστρο, ό όποιος ώς πατέρας, έπρεπε νά κάνη τή μήνυσι. Άλλά ή Κά
στρου αυτό ίσα ίσα θέλησε νά άποφύγη. Νά μάθη ό Κάστρος τήν εγκυμοσύνη καί
τό γάμο τής κόρης του. Καί γιά νά δικαιολογήση τούς έμετούς τής Φούλας καί τις
αδιαθεσίες της άπό τήν εγκυμοσύνη, ή Κάστρου έπεισε τόν κουτό καί ανίδεο άντρα
της δτι τό κρύο καί υγρό κλίμα τοΰ Καναδά δέν τό σήκωσε ή Φούλα τους, δτι «τό
παιδάκι» τους κινδύνευε νά πεθάνη καί έτσι, λοιπόν, ή Κάστρου καί ή Φούλα έγύρισαν στήν Ελλάδα μιά πού δ Κάστρος λαμπρά άποκατεστημένος δέν μπορού
σε νά άφήση τις εκεί δουλειές του καί τή μεγάλη του περιουσία καί νά γυρίση κι’
αύτός στήν Ελλάδα. Καί τότε πιά ή Κάστρου αναγκάσθηκε νά ζήση πάλι μέ τόν
Άθανασόπουλο ώς γαμβρό της πιά καί άπό εκεί έγραψε στόν Κάστρο δτι ή κόρη
του κλέφτηκε μέ τόν Άθανασόπουλο καί δτι άναγκάσθηκε νά έγκρίνη τόν γάμο,
γιατί τά «πράγματα» είχαν πιά πολύ προχωρήση. Καί έτσι άναγκάσθηκε καί ό
εις Καναδάν ευρισκόμενος Κάστρος, άν καί δυσανασχετών γιά δ,τι έγινε καί μάλι
στα δταν γεννήθηκε ή πρώτη έγγονούλα του, τό κοριτσάκι τό πρώτο τοΰ Άθανα
σόπουλου καί τής Φούλας έκανε κατά τήν παροιμία τά πικρά γλυκά καί-έδωσε
τήν ευχή του συνοδευομένη καί άπό σχετικά έμβάσματα καί’ προς τήν γυναίκα του
καί πρός τήν κόρη του φυσικά, μέ τό γαμβρό του. Καί χάρις, εις αύτά, ό Άθα
νασόπουλος μπόρεσε νά «πιασθή» καί νά συνεταιρισθή μέ τό Γυφτέα, ό όποιος είχε
χρήματα, άλλά δέν διέθετε τήν άδειαν τοΰ εργολάβου, δπως ό Άθανασόπουλος
καί έτσι έσταδιοδρόμησαν μαζί, άνακατεύθηκαν σέ σπουδαίες έργολαβίες καί έθη-
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σαύριζαν μέχρις δτου δ δραματικός φόνος τοΰ Άθανασόπουλου έθεσε τέρμα στον
συνεταιρισμό του.
Ά λλα ύπομονή. Τά τής βιαίας απαγωγής της Φούλας, θά τά αφηγηθούμε σέ
λίγο απο την πρώτη μυστική καί αποκλειστική συνέντευξι πού πήρα μέ τούς δρά
στες τοΰ εγκλήματος τοΰ Χαροκόπου στα κελιά τοΰ τμήματος Μ εταγωγών Α θηνών
που ήταν τότε στο Μοναστηράκι, απέναντι στον Παλιό στρατώνα καί μέ τό όποιον
θα τελείωση η ανακάλυψις τοΰ φόνου καί ή σύλληψις τών δραστών από τή Γενι
κή Ασφάλεια Α θηνώ ν, ή οποία καί έπετέλεσε δΓ αυτής ένα από τούς μεγαλύτε
ρους της άθλους γιά τούς όποιους πρέπει νά σεμνύνεται καί νά ύπερηφανεύεται τό
"Αστυνομικό Σώμα.
Κατά τις νέες αυτές απολογίες ή μάλλον καταθέσεις τους οί δράστες έπέμειναν, άγνωστον γιατί, δτι τό έγκλημα έγινε γύρω στις 4 ή ώρα τό πρωί, πράγμα άπίθανον, γιατί ο φονος φαίνεται δτι διεπράχθη γύρω από τις 8]^ τό πρωί, δηλαδή
μετά 4'/2 ώρες. Πάντως κατα τήν εκδοχήν τών 4J4 ωρών ως χρόνου διαπράξεως τοΰ
έγκλήματος, ο Αθανασοπουλος άφοΰ είχε κοιμηθή μερικές ώρες, από τή στιγμή
πού γυρίζοντας μετά τό γλεντι τοΰ Φαλήρου μέ τον Γυφτέα καί τή Δανάη κ.λ.π.
μπήκε στό σπίτι του, ξύπνησε καί ξαφνικά τσακώθηκε μέ τή γυναίκα του. Δέν έλέχθη τότε πια ήταν ακριβώς ή αφορμή τής φιλονικείας ή όποια έλέχθη υστέρα σέ
μένα στήν αποκλειστική συνεντευξι πού πήρα καί μέ τις τρεις γυναίκες καί μέ τό
Μοσκιο στο τμήμα τών Μ εταγωγών. Και αυτό γιατί ή Φούλα ντρεπόταν. Καί σέ
μένα έλέχθη άφοΰ μοΰ είχε κάνει πρώτα νεΰμα ή Κάστρου. Τά τής παρά φύσιν μεταχειρισεως ελεχθησαν εις τά δικαστήρια. Τήν αφορμή αυτή τής φιλονικείας έγώ
τουλάχιστον κρίνω οχι μονον αληθοφανή, αλλά άληθεστάτην καί άκριβεστάτην.
Φαίνετοι λοιπόν δτι ό Αθανασοπουλος άφοΰ κοιμήθηκε καί ξεκουράσθηκε ξύ
πνησε σε μια καταστασι όιεγερσεως πλήρους άπο σεξουαλικής άπόψεως τήν όποιαν ή
θελε νά ίκανοποιήση άσκών χρήσιν τών σεξουαλικών συζυγικών του δικαιωμάτων.
Ή Φούλα δμως καθώς είχε διαπιστωθή καί ευθύς μετά τήν κράτησίν της στό σπί
τι .της ως υπόπτου δολοφονίας άπό τόν άστύατρο Παπαποστόλου είχε έντονη αιμορ
ραγία ή οποία προήρχετο διότι ήδη άπό τριημέρου είχε τήν τακτικήν της περίοδον
καί τό αίμα ηυξήθη καταπληκτικά λόγω τών συγκινήσεων πού είχεν ύποστή κατά
τήν δολοφονίαν καί τής μετέπειτα ταλαιπωρίας. Είναι προφανές λοιπόν δτι, δταν ό
μακαρίτης δ Αθανασοπουλος θέλησε νά άσκήση εκείνη τήν ώρα τά συζυγικά του
καθήκοντα, συνήντησε πλήρη άρνησι άπό τήν αΐμορροοΰσαν Φούλαν. Τότε έξηγέρθη καί φαίνεται, τής έζήτησε κάποιαν άνώμαλον καί άφύσικον ίκανοποίησιν. Ή Φού
λα ήρνήθη κατηγορηματικώς, καί αυτός, έπέμεινε καί άπό τοΰ σημείου αυτοΰ, έξέσπασε φοβερός συζυγικός καυγάς δ όποιος ήκούετο σ’ δλόκληρο τό σπίτι. Έ ν τελεί
καί πιθανώς κατόπιν ξυλοκοπήματος ή Φούλα ήναγκάσθη νά ύποκύψη καί νά δεχθή κάποια βρωμερότητα. Αυτό τήν έκανε άργότεροι νά φωνάζη:
— Άπαλάξατέ με, επί τέλους άπό αυτό τό μαρτύριο. Δέν άντέχω πιά, δέν υ
ποφέρω τόν άνδρα μου! Σώστε με!
Καί εκείνη τή στιγμή έγινε τό έγκλημα.
Καί αυτή μέν είναι ή έκδοχή τών κατηγορουμένων τήν οποίαν ευθύς άμέσιυς
θά δοΰμε καί στήν άποκλειστική τους συνέντευξι μέ τήν όποιαν καί θά τελειώσου
με τήν ιστορία τοΰ κακουργήματος καί τής διαλευκάνσεως τοΰ έγκλήματος, καθώς
καί τής άνακαλύψεως τών ένοχων. Φαίνεται, δπως καί αυτό τό πιστεύει ή Α σφά
λεια, είχε προαποφασισθή άπό καιροΰ ό φόνος τοΰ Άθανασόπουλου άπό τήν πενθερά του, ή οποία άπό τό πρωί έως τό βράδυ, έπιπίλιζε το μυαλό τοΰ νεαροΰ έξαδέλφου
της Μοσκιοΰ, καί έτσι δ κουφιοκέφαλος Δημητράκης Μοσκιός, ό όποιος είχε άκούσει τόν καυγά τοΰ ανδρογύνου, άπό τό ντιβάνι πού κοιμόταν στήν κάμαρα τής
Κάστρου, πετάχθηκε άμέσως δρθιος, άρπαξε τό χαλασμένο παλιοπίστολό του, ώρμησε στό δωμάτιο τοΰ ζεύγους καί έρριξε.
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Τό έγκλημα πια είχε γίνει.
Κατά την αστυνομική προανάκρισι. καί όπως ύπεστήριξαν τότε όλοι οί^ φίλοι
αστυνομικοί τής 'Ασφαλείας πού είχαν άνακατευθή εις τήν ύπόθεσι, μεταςύ^ Κά
στρου καί Μοσκιοΰ, είχε προ καιρού προαποφασισθή δ φόνος καί ό Μοσκιός ακουγοντας τήν Φούλα να φωνάζη: «’Απαλλάξτε με, επί τέλους απ αυτό το μαρτύριο»,
σηκώθηκε από τό ντιβάνι του, έφόρεσε βιαστικά τό παντελόνι του και έμεινε ςυπόλυτος γιά νά μήν άκουσθοΰν τά βήματά του. II Κάστρου τού έοωσε τό πιστόλι και
τις σφαίρες. Στήν Γιαννούλα πού είχε ξεσηκωθή από τήν κάμαρά της καί είχε πάει
στό δωμάτιο Μοσκιοΰ — Κάστρου, ή τελευταία τής έδωσε ένα μεγάλο μαχαίρι τής
κουζίνας καί τής ανέθεσε νά συνόδευαν) τόν Δημητράκη καί νά τοΰ δώση τό μαχαίρι
μήπως άποτύχαινε μέ τό πιστόλι καί πεταγόταν όρθιος ό Άθανασόπουλος γιά νά τοΰ
έπιτεθή, αμυνόμενος πιά. Στήν απίθανη αύτή περίπτωσι, ή Γιαννούλα θά έδινε αμέσως
τό μαχαίρι της στον Δημητράκη, δ όποιος θά ριχνόταν μέ τό μαχαίρι του γιά νά σφάςη τόν άοπλο Άθανασόπουλο, πράγμα πού δέν ήταν, σημειωτέον, καθόλου εύκολο, οεδομένου ότι ό Μοσκιός ήταν ένα μειράκιο, ένας μπόμπιρας, ενώ ό εργολάβος ήταν
ένας άντρακλας, σωστό θηρίο. ’Από πίσω από τό Μοσκιό καί από τή Γιαννούλα Πέ
τρου, τήν υπηρέτρια, ερχότανε ή Κάστρου. Ή Φούλα, κατά τούς δράστες, είχε βγή
έξω, στό πίσω προαύλιο τοΰ σπιτιοΰ γιά νά μήν είναι μπροστά κατά τήν διάπραςι τοΰ
εγκλήματος.
Ό Άθανασόπουλος, όταν μπήκε μέσα στήν κρεβατοκάμαρα ό Μοσκιός, έκοιμοτανε στό διπλό συζυγικό ντιβάνι. Άκουμποΰσε μέ τό αριστερό πλευρό καί είχε τά μού
τρα του γυρισμένα πρός τόν τοίχο. Είχε καταληφθή από σφοδρό βήχα εκείνη τή στι
γμή καί έβηχε καί συνεπώς, κατά τήν έκδοχή αύτή, τοΰ ήταν απολύτως αδύνατο
νά δή τόν δολοφόνο Μοσκιό πού κρατούσε στό χέρι τό παλιοπίστολό του.
Κατά τήν. αύτή εκδοχή, πάντοτε τής ’Ασφαλείας, ό Μοσκιός χωρίς νά γένη
αντιληπτός έπλησίασε πρός τό ντιβάνι καί άφοΰ έστήριξε τό πιστόλι στό κεφάλι τοΰ
Άθανασοπούλου έπυροβόλησε. Μέ τήν πρώτη σφαίρα πού έρριξε, ό Άθανασόπουλος
πληγώθηκε, άλλ’ δχι καίρια καί τότε πετάχθηκε όρθιος καί πλημμυρισμένος από
τά αίματα έπεσε στό ντιβάνι καί άρχισε νά φωνάζη:
—· Βοήθεια... Βοήθεια... Παπαδάκη βοήθεια.
'Π Γιαννούλα, ή υπηρέτρια, έτρόμαξε τότε καί αντί νά δώση τό μαχαίρι στό
Μοσκιό, γιά νά σφάξη τάν Άθανασόπουλο, επέταξε τό μαχαίρι κάτω στό πάτωμα
τής κρεβατοκάμαρας. ’Επίσης ενώ είχεν εντολή νά κρατήση τόν εργολάβο από τά πό
δια ευθύς μετά τόν πυροβολισμό, άπεπειράθη νά φύγη, άλλά βρήκε τήν πόρτα τής κρε
βατοκάμαρας κλειστή. Τήν είχε κλείσει πίσω τους ή Κάστρου, γιατί ένόμισε ότι άπέτυχαν τά σχέδιά της.
Επακολούθησε τό σπάσιμο τοΰ καθρέφτη από τόν Άθανασόπουλο καί τότε ό
Μοσκιός φοβήθηκε ακόμα περισσότερο ότι ό έργολάβος θά γλύτωνε, καί γ ι’ αύτό μέ
τις σφαίρες πού είχε μαζί του ξαναγέμισε τό χαλασμένο πιστόλι καί έπυροβόλησε
άλλες δύο φορές πρός τό κεφάλι τοΰ θύματος, οπότε πιά δ Άθανασόπουλος κατέπε
σε καί πάλι στό ντιβάνι αναίσθητος.
Ή Κάστρου καί ή Φούλα έπέμειναν ότι ακόυσαν ένα καί μόνο πυροβολισμό,
Έφ’ όσον όμως βρέθηκαν δύο σφαίρες στό κρανίο τοΰ θύματος, έπεται ότι έρρίφθησαν
δύο πυροβολισμοί.
IΣυνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

***************************************************

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ
***************************************************
Ύττό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. ΔΟΥΚΑΚΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Οταν ύστερ" άπό μερικές μέρες, βλέπουμε ένα πρωί τις δύο αδελφές νά βγαί
νουν βιαστικές καί γελαστές άπό τή πολυκατοικία.
Δέν τράβηξαν δπως συνήθως για τή στάσι τοΰ μετρό, άλλα προχώρησαν άρκετά, πεζή τιτιβίζοντας σαν χαρούμενα πουλιά.
— Κάποιο ευχάριστο, τούς συμβαίνει, είπα στον συνεργάτη μου Λαβέλ, γιά
νάχουν τόσο κέφι.
— Ίσως, ίσως νά βγή κάτι καλό καί γιά μάς, άπάντησε.
Κάπου πήγαιναν πού θά τις ευχαριστούσε πολύ, γ ι’ αυτό κ ι’ εμείς στο κατό
πιν τους, μ’ δλη μας τή προσοχή επάνω τους, μή τύχη καί τις χάσουμε.
Σέ κάποιο δρόμο μπήκαν σ’ ένα λεωφορείο, υστέρα άπό μερικές στάσεις κα
τέβηκαν καί κατευθύνθηκαν στό ταχυδρομείο τοϋ Χρηματιστηρίου. Μπήκαν φουριαστες, στάθηκαν μπροστά σέ μία θυρίδα τοΰ ΙΙόστ Ρεστάντ, κάτι μίλησαν στόν ύπάλ
ληλο κι’ εκείνος άμέσως τούς έδωσε ένα γράμμα.
Μέ φανερή λαχτάρα πήραν τό γράμμα κ ι’ έφυγαν, καί πι,ό πολύ χαρούμενες
τράβηξαν πάλι γιά τό γυρισμό. Μά δέ μπορούσαν φαίνεται νά κρατηθούν, άνοιξαν
τό φάκελλο κι’ άρχισαν περπατώντας νά διαβάζουν.
__Κι δπως βρισκόμαστε τόσο πολύ κοντά τους, είδαμε μέ κατάπληξι νά φεύγη
λίγο - λίγο ή χαρούμενη έκφρασι άπό τά πρόσωπά τους, νά γίνωνται σκυθρωπά,
λυπημένα, καί τή στιγμή πού προχωρούσαμε πάνω σέ μιά γέφυρα τού Σηκουάνα,
έγινε κάτι, πού δέν τό περιμέναμε.
Ή Εΰα έσχισε μέ άγανάκτησι τό γράμμα σέ μικρά - μικρά κομμάτια, τά πέταςε στό ρείθρο τοΰ πεζοδρομίου τής γεφύρας καί φύλαξε τόν φάκελλο.
Μ’ ένα έλαφρό κλείσιμο τοΰ ματιού, συνεννοηθήκαμε μέ τόν επιθεωρητή Λαβέλ, εκείνος κοντοστάθηκε λίγο, κ ι’ αφού άπομακρυνθήκαμε, έσκυψε μάζεψε τά
κομμάτια τής επιστολής, τάρριξε στή τσέπη του κ ι’ ύστερα μέ γρήγορα βήματα μάς
πρόλαβε.
Χωρίς νά λοξοδρομήσουν πουθενά οι άδελφές Παγιάν, τράβηξαν σιωπηλές
κατ’ ευθείαν γιά τό σπίτι τους. Μέχρι τό βράδυ δέν έπραγματοποίησαν άλλη έξοδο,
έμειναν κλεισμένες στό διαμέρισμά τους.
"Οταν μάς αντικατέστησαν οι δυο άλλοι συνεργάτες στό καφέ - μπάρ' άπέναντι
στήν πολυκατοικία, δ Λαβέλ μοΰ παρέδωσε τά κομμάτια τής επιστολής γιατί ήταν
γραμμένη στή γλώσσα μας.
Άπό πολύ νωρίς, εκείνο τό βράδυ, πήγα καί κλείστηκα στό ξενοδοχείο μου
καί βάλθηκα νά συναρμολογήσω τό γράμμα, καί θάταν ξημερώματα πού κατάφερα νά τελειώσω» καί νά διαβάσω εύκρινώς τό κείμενο.
Ή ταν άπό τόν πατέρα τους καί τις συνεβούλευε πώς πρέπει νά προσέχουν πο
λύ, γιατί έχει πληροφορίες άπό τήν ’Αθήνα, δτι "Ελληνες αστυνομικοί τόν άναζητοΰν στό ΙΓαρίσι, δτι εκείνος έχει λάβει δλα τά μέτρα του, άλλά πάντοτε ο κίνδυ
νος υπάρχει, πώς σκόπιμα δέν άναφέρει πού μένει, καί δτι σύντομα θά έχουν ειδή
σεις του, γιατί πρόκειται νά φύγη πολύ μακριά.
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Τήν άλλη μέρα πρωί · πρωί στο γραφείο τού έπιθεωρητοϋ Λαβέλ Ιίςηγοΰσα
στους συγκεντρωμένους συνεργάτες μου, δσα άνέφερε ή επιστολή.
"Ολοι μείναμε ικανοποιημένοι μέ το άναπάντεχο εκείνο εύρημα, κι’ ας μή
μας έδωσε ξάστερα τίποτε τό συγκεκριμένο, μά μέ τις έντατικες προσπάθειές μας,
κάπου θά βρίσκαμε νά σκάλωνε ή ύπόθεσι.
’Έτσι ή παρακολούθησι τής πολυκατοικίας άριθ. 133 στο Μπουλβάρ Σαίν Ζερμαίν γινόταν αδιάκοπα μέ τό σύστημα τής αλλαγής γιά νά βάζη σέ άμφιβολία τά
παρακολουθούμενα πρόσωπα.
Οί κινήσεις των αδελφών Παγιάν οί ίδιες. Ή έξοδος τής Εΰας από τό σπίτι
στο Πανεπιστήμιο, καί τής ’Αλκυόνης μόνο γιά ψώνια από τις πλησιέστερες αγορές.
"Οταν μετά 3 - 4 μέρες, βλέπουμε πάλι καί τις δύο αδελφές μαζί, νά περιμέ
νουν στήν είσοδο τής πολυκατοικίας, νά μπαίνουν στό πρώτο άδειο περαστικό ταξί,
και νά φεύγουν ολοταχώς. Έν δσψ Ιγώ έγραφα τόν αριθμό του, ο Λαβέλ είχε στα
ματήσει ένα άλλο διερχόμενο ταξί, μπήκαμε στά γρήγορα, κι’ έδωσε έντολή στον
σωφέρ ν' άνοιξη ταχύτητα νά προλάβη ένα γκριζομαυρο ταξί μέ άριθ. 14435 Ζ36
καί νά τό παρακολουθή άπό μικρή άπόστασι.
Γύρισε δ σωφέρ καί μάς κοίταξε κάπως ύποπτα, έρωτηματικά, καί φάνηκε πώς
σαν νάθελε ν’ άρνηθή, μά δέν είχε κΓ άδικο γιατί όπως μοϋ Ιξήγησε κατόπιν δ
συνεργάτης μου, τήν εποχή έκείνη είχαν σημειωθή πολλά κρούσματα ληστειών μέσα
στό Παρίσι. Μά πριν προλάβει, δ Λαβέλ, τοΰ μίλησε σέ αυστηρότερο ακόμα τόνο.
’Ατσίδα δ Παριζιάνος σωφέρ, αμέσως κατάλαβε πώς είμαστε άστυνομικοί, καί
πειθήνια, πάτησε γκάζι γιά νά προλάβη τό γκριζομαυρο ταξί. Σέ λίγα δευτερόλε
πτα βρισκόμαστε πίσω του.
Άφοΰ τράβηξε κατά μήκος τή λεωφόρο Σαίν Ζερμαίν κΓ έστριψε και σ’ άλλους
δρόμους σταμάτησε ξαφνικά μπροστά στό ταχυδρομείο τοΰ Χρηματιστηρίου.
Οί Ιπιβάτιδες βγήκαν άπό τό ταξί, πλήρωσαν καί βιαστικές μπήκαν στό τα
χυδρομείο, τράβηξαν πρός τό τηλεφωνικό κέντρο καί πέρασαν στό διαμέρισμα των
τηλεφωνικών θαλάμων. Κάθησαν σ’ ένα μακρόστενο διπλό καναπέ, φανερό πώς θά
πραγματοποιούσαν τηλεφωνική συνδιάλεξι καί περίμεναν τήν ώρα τους.
Μείναμε μέ τόν Λαβέλ λίγο στήν είσοδο κΓ ύστερα τραβήξαμε μέ άργό βήμα,
καί κάνοντας τούς άδιάφορους, καθήσαμε άκριβώς πίσω τους. Ανοίξαμε διάπλατα άπό
μιά Γαλλική έφημερίδα καί δείχναμε άπορροφημένοι στό διάβασμα. Είχα γίνει δλόκληρος αυτιά, έτοιμος ν’ αρπάξω καί τόν έλάχιστο ψίθυρο άπό τήν κουβέντα τους.
Μά κΓ οί κοπέλλες μόλις μάς άντελήφθησαν σταμάτησαν νά μιλούν καί στό
καθρέφτισμα τίύν γυαλιών μου είδα τήν Εΰα γυρισμένη νά μάς περιεργάζεται, κΓ
ύστερα νά λέη στήν αδελφή της:
— Τρόμαξες ’Αλκυόνη; Γάλλοι είναι καί πεσμένοι μέ τά μούτρα στό διάβα
σμα. Μή φοβάσαι, μποροΰμε νά μιλούμε έλεύθερα, ώσπου νά μάς φωνάξουν.
— Δόξα τώ Θεω άπάντησε ή ’Αλκυόνη, πόσο φοβήθηκα μή μάς άνεκάλυψαν
Ιμάς οί "Ελληνες άστυνομικοί, καί πάθει κακό δ πατέρας.
— Μή φοβάσαι δέ θά καταφέρουν τίποτε, δ πατέρας είναι καλά έκεΐ πού βρί
σκεται. Νά δοΰμε σήμερα τί θά μάς πή.
’Εκείνη τή στιγμή άκριβώς, ένας υπάλληλος τοΰ τηλεφωνικού κέντρου φώ
ναξε τήν Εδα Παγιάν γιά συνδιάλεξι στήν άρ. 9 καμπίνα.
Μέ μιάς σηκώθηκαν κΓ οί δυό μαζί οί κοπέλλες κΓ ετρεξαν πρός τόν τηλε
φωνικό θάλαμο, πού τούς υπέδειξε δ ύπάλληλος.
’Αμέσως κατόπιν σηκωθήκαμε κΓ εμείς, δ έπιθεωρητής πήγε στόν προϊστάμε
νο τοΰ τηλεφωνικού κέντρου νά ρωτήση μέ ποιόν άριθμό είχαν συνδεθή οί άδελφές
Παγιάν. ΚΓ εγώ μέ τή σειρά μου προχώρησα πρός τήν άριθ. 9 καμπίνα πού είχαν
ήδη κλειστή οί κοπέλλες, μπάς καί θά μπορούσα νά βρίδ τρόπο νά παρακολουθήσω
τή συνδιάλεξι.
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Κατά καλή τύχη, ή καμπίνα 9 ήταν ή τελευταία τής σειράς ή ξύλινη πόρτα
της γεμάτη χαραμάδες, καί πλά'ί πρός τόν τοίχο ένα μεγάλο τραπέζι μέ καταλόγους
συνδρομητών. “Εσκυψα κ ι’ έκανα πώς έψαχνα νά βρω κάποιον συνδρομητή, μά μέ τ’
αύτιά τεντωμένα σαν χωνιά. “Ετσι κατάφερα άνενόχλητα χωρίς κανένας νά μέ ύποψιαστή, ν’ άκούσω όλόκλ7)ρη τή συνδιάλεξι.
— Μπαμπά, σέ καλημερίζουμε μαζί μέ τήν ’Αλκυόνη. Ναί, πατέρα, πρόσεχε,
άλλαξε διαμονή ώσπου νά τελειώση ή δουλειά σου. Ναί, μάθαμε κΓ εμείς πώς έχουν
έρθει αστυνομικοί άπό τήν ’Αθήνα.
— “Αν τελειώση ή δουλειά σου γιά ποΰ πατέρα; Στή Ν. ’Αμερική; Τόσο μακρυά; ΙΙονοΰμε πού δε θά σέ δούμε, μά θά περιμένουμε είδτίσεις σου μέσψ τού φίλου
σου.
— Θά παρακαλοΰμε τό Θεό νά πάνε δλα κατ’ εύχήν.
■— Στό καλό, καί καλό ταξίδι πατέρα, ακούστηκαν νά λένε τρεμάμενες κι’ οί
δυό κοριτσίστικες φωνές μαζί.
Ή συνδιάλεξι τελείωσε, ή πόρτα άνοιξε καί οί δύο άδελφές βγήκανε άπό τή
καμπίνα σκουπίζοντας τά δακρυσμένα μάτια τους καί τράβηξαν βιαστικές πρός τήν
έξοδο.
Καί ποΰ νάξεραν πώς τό τηλεφώνημα έκεϊνο, ήταν τό μοιραίο τηλεφώνημα
πού μ’ έβαζε στά ίχνη τού πατέρα τους.
Στό μεταξύ, κ ι’ ό Ιπιθεωρητής Λαβέλ είχε γυρίσει άπό τό γραφείο τού προϊ
σταμένου τού τηλεφωνικού κέντρου κρατώντας στό χέρι του σημείωμα μέ τόν άριθμό τηλεφώνου τής συνδιαλέξεως 237 πού άνήκε σέ ξενοδοχείον τού Βάντ Γουΐλντουνζέν τής Γερμανίας.
"Ωστε στή Γερμανία βρισκόταν δ καταζητούμενος Παγιάν; Τί έπρεπε λοιπόν
νά κάνω; Καί νά μπορούσα τήν ίδια στιγμή κ ι’ δλας νά ξεκινούσα γιά τή Γερμανία. Νά
τόν προλάβω πριν κάνη φτερά γιά τό άλλο ήμισφαίριο.
'Ως τόσο είχαμε πάρει μέ τόν συνεργάτη μου στό κατόπιν τις κοπέλλες πού
άφορ σταμάτησαν στήν πλατεία Σάν Μισέλ, σ’ ενα έλληνικό κομμωτήριο καί μί
λησαν λίγο μέ τόν καταστηματάρχη, ύστερα τράβηξαν γιά τό σπίτι τους.
Γιά συνέχισι τής παρακολουθήσεώς τους, δέν ύπήρχε πιά λόγος κ ι’ έτσι χω
ρίσαμε μέ τόν Γάλλο Ιπιθεωρητή. ’Εκείνος τράβηξε γιά τή Συρετέ Τζενεράλ κι’ έγώ δλοταχώς μ’ ένα ταξί στό Προξενείο μας στήν όόό Αύγούστου Βάγκνερ 4 πού
Ινημέρωσα τόν Γενικό Πρόξενο Νικολόπουλο γιά δσα ακόυσα μόλις πριν λίγη ώρα
κατά τήν τηλεφωνική συνδιάλεξι, καί τόν παρεκάλεσα άν ήτο δυνατόν νά έπικοινωνήση μέ τόν συνάδελφό του Πρόξενο τής Γερμανίας στό Παρίσι δπως μέ διευ
κολύνει.
Ό Πρόξενος Νικολόπουλος μέ άφάνταστη προθυμία αδτοστιγμεί έγραψε επι
στολή στό Γερμανό Πρόξενο κι’ άμέσως μέ τόν γραμματέα τού Προξενείου τρα
βήξαμε γιά τό Γερμανικό.
Σέ λίγο δ Γερμανός Πρόξενος άφοΰ διάβασε μέ προσοχή τήν έπιστολή τού
"Ελληνος συναδέλφου του θέλησε μ’ εύχαρίστησι νά μέ εξυπηρέτηση καί διέταξε
έλεγχο στις θεωρήσεις διαβατηρίων. Σέ λίγα λεπτά μοΰ δίνανε τήν άπάντησι πώς
δέν βρέθηκε πουθενά βιζαρισμένο τό όνομα πού τούς έδωσα.
“Αλλα πάλι μπερδέματα. Πώς μπήκε στό Γερμανικό έδαφος; ’Ασφαλώς μέ
ψευδώνυμο, δπως καί στό Γαλλικό, άλλά μέ ποιό;
Πώς νά τόν κυνηγήσης; Πώς νά τόν βρής. Νά έμενε ακόμα στό ξενοδοχείο τού
Μπάτ Βιλντούνγκεν άπό δπου έπραγματοποίησε τή τηλεφωνική συνδιάλεξι μέ τά
κορίτσια του; ή γιά μέτρα άσφαλείας είχε άλλάξει διαμονή μέχρι πού νά μπορέση
νά τό σκάση άπό τήν Ε υρώπη;
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— Π ε τρ έ λ α ιο ν

6 .0 0 0 —
2 .4 7 5 —

'Ε π ί π λ ω ν — Σ κ ε υ ώ ν — Μ η χ α ν η μ ά τ ω ν

Κ ρ ά τη σ ις

υπέρ

Τ α κ τικ ο ύ

Κ ρ ά τη σ ις

ύπέρ

’Εκ τά κ το υ

Πλεόνασμα

—

X

ρ ή

α

ε

1 5 Α 6 8 .8 0

Ά π ο θ ε μ α τικ ο υ

1 0 .0 0 0 —

Ά π ο θ ε μ α τικ ο υ
ω

ς

5 .0 0 0 —

19 6 7

3 .0 5 4 .1 6 4 ,4 0
6 .6 1 9 .5 2 0 ,9 5
Έ ν

'0

Ά θ ή ν α ις

Δ ιε υ θ υ ν τή ς

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
Ά σ τυ ν.

Τ Σ Α Δ Α Ρ Η Σ
Δ )ν τή ς

τή
'0

Α '

Κ 2 Ν )Ν 0 Σ
Αρχηγός
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Πρό
Τ Α

Ά σ τυ νο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΓΙ ΣΜΟΣ Ε Τ Ο Υ Σ 1 9 6 7

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κ ε φ ά λ α ιον
Τ α κ τικ ό ν

1 7 .8 5 8 .2 0 5 ,1 0
Ά π ο θ ε μ α τικ ό ν

’Έ κ τ α κ τ ο ν

10.000 —

Ά π ο θ ε μ α τικ ό ν

5 .0 0 0 —

Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

1 .2 2 0 .3 5 6 ,3 5

Ά ιπ ρ σ β ε σ θ έ ν τα

"Ε π ιπ λ α

—

Σκ ε ύ η

Μ η χ α νή μ α τα

8 5 .5 7 0 ,5 0

1 9 .1 7 9 .1 3 1 ,9 5

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 1967»
Κ Α Τ Α Β 0 Α Α 1

Η ΒΦ Α Λ Ι 2 Μ Ε Ν Ώ Ν

εκ των

Κ ρ α τή σ ε ις

ΕΣΟΔΑ

έν

5 .9 9 3 .2 4 6 ,6 5

’ Εν έ ρ γ ε ια

4 .6 6 7 .2 3 4 ,3 0

Α σ τυ ν ο μ ικ ή

Δ ) ν σ ις

Αθηνώ ν

Α σ τυ ν ο μ ικ ή

Δ ) ν σ ις

Π ε ιρ α ιώ ς

9 4 5 .6 2 8 ,5 0

Α σ τυ ν ο μ ικ ή

Δ ) ν σ ις

Π α τρ ώ ν

2 6 9 .6 7 4 , 1 5 0

Α σ τυ ν ο μ ικ ή

Δ ) ν σ ις

Ιν ε ρ κ ύ ρ α ς

1 4 4 .3 6 7 ,8 0

τω ν

Συ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν

Κ ρ α τή σ ε ις

έκ

Α σ τυ ν ο μ ικ ή

Δ ) ν σ ις

3 .3 0 7 .7 6 3 ,5 0

1 .3 2 6 .0 1 2 ,3 5

Αθηνώ ν

1 .1 0 5 .4 5 9 ,7 0

Α σ τυ ν ο μ ικ ή

Δ ) ν σ ις

Π ε ιρ α ιώ ς

Α σ τυ ν ο μ ικ ή

Δ ) ν σ ις

Π α τρ ώ ν

3 0 .8 5 8 —

Α σ τυ ν ο μ ικ ή

Δ ) ν σ ις

Κέρκυρας

3 4 .5 3 7 ,1 5

1 5 5 . 1 5 4 7 ,5 0

Δ ιά φ ο ρ α ” Ε σ ο δ α
Πρόσοδοι

1 0 5 .9 3 8 ,4 0

Π ε ρ ιο υ σ ία ς

Κ ο ιν ω ν ικ ά !

5 2 0 .1 3 p ,9 0

Εισ φ ο ρ ά !

200 —

6 .6 1 9 .5 2 0 ,9 5
Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ

19 6 7

εδρος

'Ο

Σ ΙΠ Ω Ρ Γ 0 Σ
μ ικ ο ϋ

Σώ μ α το ς

Π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ

το υ

Λ ο γ ισ τη ρ ίο υ

Β Α Δ Α Η Σ

Α σ τυ νό μ ο ς

Β '

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
18ος

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΙΣΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Τρ άπ εζα

2 3 . 3 5 8 .2 6 6 . 9 5

'Ε λ λ ά δ ο ς

Ε θ ν ικ ή

3 .9 8 7 . 5 8 5 , 8 0

Τρ ά π ε ζα

Δ ά ν ε ι α

1 .4 7 » .7 5 5 ,6 0

' Α κ ί ν η τ α
Μ ε ιΐο ν

6 2 7 .8 5 5 —

1 .0 0 5 .0 0 0

Ά π ο σ β έ σ ε ις

3 7 7 .1 4 5

Β ι β λ ι ο θ ή κ η
Δ ι α χ ε ί ρ

ι σ ι ς

2 .6 2 5 —

Έ

Λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ί

ι

Τ ά

ο »
ξ ε

;
ω

1 7 .9 4 5 .4 0 1 ,6 0

19 6 7
ς

1 7 .5 9 3 .4 7 0 —

Χ ρ ε ω σ τ ι κ ο ί

6 4 .9 8 8 .9 5 9 .9 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟ

ΠΑΡΟΧΑΙ-ΔΑΠΑΝΑΙ
Π Α Ρ Ο Χ Α Ι

έφ ’

'Ε π ι σ τ ρ ο φ ή

Δ Α Π Α Ν Α Ι

άπαξ

β ο η θ ή μ α το ς

κ ρ ατή σ εω ν

μετόχου ς

μή

ε ις

30

ε ις

566

μ ε τό χ ο υ ς

3 2 .4 5 6 .1 4 7

δ ια γ ρ α φ έ ν τα ς

δ ικ α ιο ικ μ έ ν ο υ ς

9 7 .6 6 9 ,6 0

β ο η θ ή μ α το ς.

8 2 .7 9 3 ,1 0

Δ ΙΟ ΙΚ Π Σ Ε Ω Σ

'Α π ο ζ η μ ί ω σ ι ς
Γρ α φ ικ ή

3 2 .5 5 2 .8 1 6 ,6 0

Π Ρ Ο Ν Ο ΙΑ Σ

Χ ο ρ ή γ η σ ις

μή

Ά σ τυ ν.

μελώ ν

Δ ιο ικ η τικ ο ύ

Σ υ μ β ο υ λ ίο υ .

"Υ λ η

Έ ν ο ίκ ιο ν

14 0 —

20.000

Ο ικ ή μ α το ς

Π ρ ο μ ή θ ε ια

ε ντύ π ω ν

—

Δαπάναι

έ κ τυ π ώ σ ε ω ς

Δ ιά φ ο ρ α

“Εξοδ α

Τ η λ ε φ ω ν ικ ά
Δ Α Π Α Ν Α Ι
Σ υ ν τή ρ η σ ις
’ Α σ φ ά λ ισ τ ρ α
Μ ισ θ ο δ ο σ ία
Φ ο ρ ο λ ο γ ικ ά !

4 .5 0 0 —

Β ιβ λ ίω ν

—

'Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ

Σ φ ρ α γ ίδ ω ν
’Ενσήμου

κλπ,

—

1.428 —
5 4 .-5 6 0 —
10 5 —
2 .0 6 0 ,1 0

Τέλη
Π Ε Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ Κ Ω Ν

Πυρός

9 4 .5 7 1 ,2 0

Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν

’ Α κ ιν ή το υ

1 .3 8 6 —

’ Α κ ιν ή το υ

Π ρ ο σ ω π ικ ο ύ

’ Α κ ιν ή το υ

'Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς

’ Α κ ιν ή το υ

654 —
7 3 5 ,2 0
9 1 .7 9 6 —

3 2 .7 3 0 .1 8 0 ,9 0
Έ ν
'Ο

Ά θ ή ν α ις

τή 31

Ό

Πρό

Δ ιε υ θ υ ν τή ς

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
Ά σ τυ ν.

Τ Σ Α Δ Α Ρ Η Σ
Δ )ν τή ς

Α '

Κ Ω Ν )Ν Ο Σ
’Αρχηγός

Τ Α

Ά σ τυ νο

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
ΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ

1967
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κ ε φ ά λ α ιο ν

1 3 .2 8 6 .1 0 0 ,5 5

Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

4 .1 0 9 .3 8 9 ,4 0

Τ ο κ ο χ ρ ε ω λ υ τικ ά

Δ ά ν ε ια

3 0 .0 0 0 .0 0 0

20. 000.000

Τ .Α .Γ .Α .Π .
Κλάδος

10 . 000.000

'Γ γ ε ί α ς

Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί

Τά ξε ω ς

Π ισ τω τ ικ ο ί

1 7 .5 9 3 .4 7 0

6 4 .9 8 8 .9 5 9 ,9 5

ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1967
Κ Α Τ Α Β Ο Λ Α Ι

ΕΣΟΔΑ

Η Σ Φ Α Λ ΙΣ Μ Ε Ν Ω Ν

5 .5 1 4 .3 9 9 ,3 5

Τ α κ τ ι κ α ΐ
Έ κ

4 .9 9 5 .4 2 9 ,7 0
2% επί

κρ α τή σ ε ω ς
κ ά σ το υ

μ ετόχου

το ΰ

λαμβανομένου

μ η ν ια ίο υ

β α σ ικ ο Ο

παρ’

μ ισ θ ο ΰ

έκά-

Ό ρ -

γ α ν ικ ο Ο

4 .3 5 8 .2 8 6 ,5 0

"Εξ

ή μ ίσ ε ω ς β α σ ικ ο Ο

μ ισ θ ο ΰ

Έ κ

δ ια φ ο ρ ά ς

ένός

μ ισ θ ο ΰ

παρ’
μηνάς

έ κ α σ το υ

μ ε τό χ .

σ υ ν ε π ε ία

προ

3 4 8 .8 1 7 ,8 0

αγωγής

2 8 8 .3 2 5 ,4 0

Ε ίδ ικ α ϊ

5 1 8 .9 6 9 ,6 5

Κ ρ ά τη σ ις

επί

Κ ρ ά τη σ ις

έπί

Σ υ μ β ο ύ λ ια

ά π ο ζη μ ιώ σ ε ω ς

έ κ τά ς

ά π ο ζη μ ιώ σ ε ω ς
καί

δ ιά

6 1 .5 4 1 ,5 0

έδρας

σ υ μ )χ ή ν

ε ις

Έ π ιτρ ο π ά ς

Κ ρ ά τη σ ις

έπί

ά μ ο ιδ ώ ν

Κ ρ ά τη σ ις

έπί

δ ικ α ιω μ ά τω ν

1 3 .6 8 2 ,6 0

Νόμου

περί

3 5 .8 6 3 ,3 0

λ α θ ρ ε μ π ο ρ ία ς

έ κ τε λ έ σ ε ω ς

Π ο ιν .

Δ ικ ο γ ρ ά φ ω ν
Κ ρ ά τη σ ις έπί

3 .5 4 0 ,6 5

ά μ ο ιβ ώ ν

δ ι’

έ κ τέ λ ε σ ιν

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α Τ

Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α !

Έ κ

Ά σ τυ ν ο μ ικ ο ΰ

δ ια θ έ σ ε ω ς

Έ ξ

ά π ο μ ε νό ντω ν
άποδάσεω ν

τώ ν

8 .5 6 1 .6 6 4 ,7 0

υ π ο λ ο ίπ ω ν

α μ ο ιβ α ίω ν

έκ

τω ν

σ το ιχ η μ ά τω ν

'Ι π π ο δ ρ ό μ ο υ .
Έ κ

ΙΙα ρ α β ό λ ω ν

Έ κ

Δω ρεώ ν

Έ κ

δ ικ α ιω μ ά τω ν

Δ Ι Α Φ

3 .0 2 5 .2 2 2 ,7 0
θ ε ά τρ ω ν

καί

Κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ω ν

Ο Ρ Α

σφ ραγ.
Ε

Σ

Ο

μ έ τρ ω ν

Δ

καί

1 .5 0 0 .0 0 0 —

σ τα θ μ ώ ν

Α

2 9 .0 7 4 ,8 0

Π Ε Ρ ΙΟ Γ Σ ΙΑ Σ

Τόκοι

κ α τα θ .

Τόκοι

το κ ο χ ρ ε ω λ υ τικ ώ ν

δφ εω ς

παρά

6 7 9 .6 4 0 ,4 5
τή

δόσεω ν

Τρ α π έ ζη

Έ λλ ά δ .

2 9 .9 4 9 ,6 5
1 6 1 .0 4 0 —

Δ ια μ ε ρ ισ μ ά τω ν

’Έ λ λ ε ι μ μ α

Χρήσεω ς

3 1 1 .2 7 8 ,5 0
1 7 7 .3 7 2 ,3 0

δ α ν ε ίω ν

’ Ε ν υ π ό θ η κ ω ν Δ α ν ε ίω ν

Ε ν ο ίκ ια

7 1 .8 0 0 —
1 8 .9 2 0 —

Π Ρ Ο ΣΟ Δ Ο Ι

Τόκοι

4 0 4 .3 4 1 ,6 0

3 .9 4 5 .7 2 2 —

Ενσ ήμ ου

κ λ α σ μ α τικ ώ ν

έπί

ε ® . δ π η ρ ε σ ία ς

19 6 7

1 7 .9 4 5 .4 0 1 ,6 0
3 2 .7 3 0 .1 8 0 ,9 0

Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ

19 6 7
'Ο

εδρος

ΣΙΓΙΩΡΓΟΣ
μ ικ ο ΰ

Σώ μ α το ς

Π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ

το ΰ

Λ ο γ ισ τη ρ ίο υ

Β Α Δ Α Η Σ

’Α σ τυ νό μ ο ς

Β '

Ύττό τοΰ 'Αστυνόμου Β' κ. I. Ρ Α·|·Κ Ο Υ

(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Τσικλητήρα Κωνσταντίνου.
Πάροδος της όδοΰ Έρατοσθένους 22, κοντά στην πλατεία «Πλαστήρα».
Ό Κωνσταντίνος Τσικλητήρας (1888 - 1913) , πρωταθλητής άλματος εις ύψος
άνευ φοράς, άνεδείχθη όλυμπιονίκης στό Λονδίνο (1908) καί στήν Στοκχόλμη
(1912).
Τσίλερ Έρνέστου.
Συνέχεια τής όδοΰ 'Αγίου Λουκά, στοΰ «Κλωναρίόου».
Ό Έρνέστος Τσίλλερ (1837 - 1923) , Γερμανός άρχιτέκτων άπό την Σαξονία,
ήλθε στήν Ελλάδα τό 1861 για νά επίβλεψη τήν άνέγερσι τοΰ μεγάρου τής ’Ακα
δημίας. Άπό τότε εγκαταστάθηκε μονίμως στήν Αθήνα. Διετέλεσε καθηγητής τοΰ
Πολυτεχνείου (1872 - 1882) , άνήγειρε πολλά δημόσια καί ιδιωτικά οικοδομήματα
καί έπραγματοποίησεν άνασκαφές στό Παναθηναϊκό Στάδιο καί στό θέατρο τοΰ
Διονύσου.
Τσιμισκή Ίωάννου.
Πάροδος τής όδοΰ Χαρ. Τρικούπη 118, στή «Νεάπολι».
Ό ’Ιωάννης Τσιμισκής δ Λ ', άρχισε τό στάδιό του ως ύπαρχηγός τοΰ αρχι
στρατήγου Νικηφόρου Φωκά καί άνηγορεύθη δ ίδιος αρχιστράτηγος καί μάγιστρος,
δταν δ Φωκάς εγινεν αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου. ’Αργότερα έδολοφόνησε τον Φωκά
καί άνεκηρύχθη αύτοκράτωρ. Διεξήγαγεν επιτυχείς εκστρατείες εναντίον των Ρώ
σων (971) καί τών ’Αράβων στή Μεσοποταμία (973 - 974) καί τήν Συρία (975).
Επιστρέφοντας στήν Προΰσα άπό τήν τελευταία του εκστρατεία, έδηλητηριάσθη
καί άπέθανε ύστερα άπό ολίγους μήνες στήν Κωνσταντινούπολη στις 10 Ιανουά
ριου τοΰ 976. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
Τυρταίου.
ΙΙάροδος τής όδοΰ Αναπαύσεως 12, κοντά στήν Α γ ία Φωτεινή τοΰ Ίλισοΰ.
Ό Τυρταίος, ’Αθηναίος, κατά τήν παράδοση έλεγειακός ποιητής, στήν πρα
γματικότητα δμως Αάκων εκ τής πόλειος Άφίδνης, μετέσχε τοΰ Β' Μεσσηνιακοΰ
πολέμου, συνέβαλε οέ σημαντικά στήν κατά τών Μεσσηνίων νίκη τής Σπάρτης, έν-
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δυναμώνοντας^ το πολεμικό μένος των Σπαρτιατών μέ πολεμικά, εμβατήρια. Για τόν
Λογο/ α,Όιο; έγινεν πολίτης αής -.πάρτης καί έτιμήθη υπό τής σπαρτιατικής συμπο
λιτείας. - afgov ανήκει καί τό γνωστό: Τί τιμή στο παλληκάρι δταν πρώτο στή
φωτιά, σκοτωθη για την πατρίδα μέ την σπάθα στή δεξιά, κατά μετάωρασι στήν νέα
ελ ηνικη του Σπ. Ιρικούπη. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών).
Τύχης.
Ιΐάροοος τής οδού Αχαρνών 278, απέναντι στον «"Αγιο Νικόλαο».
- ,
^ οτγίί Ά ς ελληνικής καί ρωμαϊκής μυθολογίας, κόρη τού ’Ωκεα
νού και τής 1 ηθυος ήταν προσωποποίησή τής τύχης, μέ τήν σημασία τής λέξεως
που ξέρουμε. Σαν σύμβολα τής Τύχης έθεωροΰντο τό κέρας τής Άμαλθείας, δ τροΧ°ζ) η^σφαιρα και οι πτέρυγες. ^(Τυχη είναι παν τό άπροσοοκήτως συμβαϊνον αγαθόν
η κακόν, το μη εξ ανάγκης ή έκ φύσεως υπαγορεύομενον, κοινώς δέ τό πεπρωμένο,
η μοίρα) . Συνώνυμη οοος υπάρχει στή Ν. ’Γωνία.

Υ
Υακίνθου.
Πάροοος τής πλατείας «Κανάρη» (Κυψέλης) , στήν Κυψέλη.
Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ό Υάκινθος, γυιός τού βασιλέως Ά μίλκα, ίδρυτοϋ των Άμυκλών τής Λακεδαίμονος, καί τής Διομήδης, κόρης τοϋ Ααπίθου, ήτο
περιώνυμος για τήν ομορφιά του νεανίας καί πρός τιμήν του έτελοΰντο τά «Ύακίνθια» γιορτή πού συμβόλιζε τήν κατ’ έτος θνήσκουσα καί άναγεννωμένη βλάστησιν.
Γάκινθος σκοτώθηκε στή σφαιροβολία άπό τό Ζέφυρο, πού τόν έζήλευε γιά τήν
πρός τόν Απόλλωνα συμπάθειά του. Ό ’Απόλλων μετεμόρφωσε τόν Υάκινθο στο
γνωστό ομώνυμο λουλούδι. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών)
Ύβρίου.
Πάροδος τής λεωφ. Βουλιαγμένης 69, απέναντι στις εκεί φυλακές.
Ό Ύβρίας ήτο άρχαΐος ποιητής σκολίων ασμάτων άπό τήν Κρήτη. Τό μόνον α
πόσπασμα του έργου του πού σώθηκε, διακρίνεται γιά τήν αγέρωχη έκφρασι τής υ
περοψίας τής^φυλής τών Δωριέων που εδυναστευε επί των περίοικων στήν Κρήτη.
(Σκόλια = άσματα άδόμενα, μέ τήν συνοδεία λύρας, περί τό τέλος τοΰ φαγητού,"
υπό τίνος των συμποσιαστών, ό όποιος είχε καί μουσικήν εμπειρίαν) .
Υγείας.
Πάροδος ι,ής οδού Αλκιοιαδου 93, απέναντι στον « Αγιο ΙΙαντελεήμονα» τής
οδού ’Αχαρνών.
*
Η Γγεια ή_ Γγιεια, θεοτης τής ελληνικής μυθολογίας - προσωποποίησις τής
σωματικής καί ψυχικής υγείας - έθεωρεΐτο κόρη τοΰ ’Ασκληπιού καί έλατρεύετο ι
διαίτερα στήν ’Αθήνα, τήν Κόρινθο, τήν Σικυώνα κ.ά. ’Ά γαλμα τής Υ γείας έποίησεν ό Σκόπας γιά τόν ναό τής έν Τεγέα Ά λέας ’Αθήνας. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει
σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
'
Λ
Ύδάσπου.
Πάροδος τής οδού Μούσκου 17, στήν πλατεία «Κύπρου» τών Ά ν ω Ήλυσίων.
0 Τδάσπης, αρχαία ονομασία μεγάλου ποταμού τών ’Ινδιών (σήμερα καλουμένου Τζιλάμ) , έγινε γνωστός άπό τό γεγονός δτι στις όχθες του ό Μ. ’Αλέξανδρος ένίκησε τό 327 π.Χ. τόν βασιλέα τής εκεί χώρας Πώρον. Ό Μ. Αλέξανδρος έδωσε ξανά
τό βασίλειον στον Πώρον, ό όποιος έγινεν έκτοτε ένας τών πλέον γενναίων συμπο
λεμιστών τοΰ Μακεδόνος βασιλέως.
"Υδρας.
, Πάροδος τ ή ς δδοΰ Κυψέλης 20, κοντά στήν πλατεία καί τήν έκκλησία Α γίου Γεωργίου τής Κυψέλης.
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Ί . Ράϊκου ΎΙστορικο'χπερίπατοι στους δρόμους /των Αθηνών

(Οφείλει τήν Ονομασία στό γνωστό νησί του
Αιγαίου πού εόρίσκεται^ στον
Άργολικό κόλπο, έχει εκτασι 47 τετρ. χιλ. καί 2.500 περίπου ^κατοίκους. Η επαρ
χία 'Ύδρας, είναι, μετά τήν επαρχία Ηαξών, ή μικρότερη τής Ελλάδος τόσον σέ εκτασι, όσον καί σέ πληθυσμό. Κατά τόν ΙΣ Τ’ καί ΙΖ αιώνα, η Γδρα διεκρίθη συίς
ναυτικές επιχειρήσεις καί τό διαμετακομιστικό έμπόριο. Στην έπαναστασι τοΰ 1821
είσήλθε κατόπιν πραξικοπήματος τοΰ ’Αντωνίου Οικονόμου έναντίον των προκρίτων
της. Τά τρία νησιά, “Γδρα, Σπέτσαι καί Φαρά, διετηρησαν τον ναυτικόν αγώνα σ όλη
τήν έπταετή διάρκειάν του μέ μεγάλες χρηματικές θυσίες των καί μικρές συνδρομές
τής Κυβερνήσεως άπό τά αγγλικά δάνεια τοΰ 1824 καί 1825. Καί οί σε αίμα θυσί
ες των Υδραίων υπήρξαν αρκετά αξιόλογες στό διάστημα άπό τής Επαναστάσεως μέχρι τής άπελευθερώσεως. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστιά τών Αθη
νών) .
'Υ λ λ έ ω ν .
Πάροδος τής όδοϋ Κειριαδών 93, κοντά στήν «'Α γία Αικατερίνη» τών ΙΙετραλώνων.
Οί Ύ λλεϊς, ήσαν οί κάτοικοι τής σημαντικωτέρας τών τριών άρχαιοτάτων δω
ρικών φυλών, επώνυμος καί γενάρχης τής όποιας ήτο ό “Γλλος. Οί Ύλλεϊς, έθεωροΰντο ώς οί γνησιώτεροι καί έπιφανέστεροι Δωριείς. Οί δωρικές φυλές ήσαν: 1λλεΐς, Δυμάνες καί ΙΙάμφυλοι.
δ
Ύ λλοϋ.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αλεξάνδρειάς 76, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος^
Ό “Γλλος, γενάρχης τών Ύλλέων, γυιός τοΰ Ήρακλέους καί τής Δηιανείρας
καί σύζυγος τής ’Ιόλης, ήγήθη τής εκστρατείας τών Δωριέων στήν Πελοπόννησο,
γνωστής ώς «κάθοδος τών χΐρακλειδών». Ό "Γλλος έφόνευσε τόν Εύρυσθέα, πλήν
καί αυτός έφονεύθη σέ μονομαχία ύπό τοΰ βασιλέως τής Τεγέας Έχέμου.
'Υ μ η ττο ύ .
Πρόκειται γιά τήν γνωστή λεωφόρο πού άρχίζει άπό τήν λεωφόρο Ηλιουπόλε
ως (Α' Νεκροταφείο) καί τελειώνει στήν οδόν Εύφρονίου ("Αλσος Κουπονίων) .
’Οφείλει τήν ονομασία στό γνωστό όρος τής ’Αττικής (κοινώς Τρελλός) πού έ
χει ύψος 1100 μ. Στις δυτικές παρυφές τοΰ Ύμηττοΰ εύρίσκονται οί μονές Καισαριανής,
Ζωοοόχου Πηγής, ’Αστεριού καί 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου. (Συνώνυμη ο
δός υπάρχει σέ προάστια τών Αθηνών) .
'Υ π ά τ η ς .
Πάροδος τής όόοΰ Μεσογείων έναντι τοΰ άριθμοϋ 70, κοντά στόν Δ' Σταθμό
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή κωμόπολι τής έπαρχίας Φθιώτιδος πού άπέχει 25
χιλ. άπό τήν Ααμία, πρός τά Β.Δ. της καί έχει σήμερα περί τούς 1000 κατοίκους.
Κατά τήν άρχαιότητα ή Υπάτη ήτο πρωτεύουσα τοΰ Θεσσαλικοΰ λαοΰ τών Αίνιάνων. Σήμερα ή Υπάτη είναι γνωστή άπό τήν ιαματική πηγή πού εύρίσκεται 7 χιλ j
Β.Α. της, κοντά στήν δεξιά όχθη τοΰ Σπερχειοΰ. Τά λουτρά τής Υπάτης είναι κα
τάλληλα γιά δερματικά νοσήματα, παθήσεις τοΰ κυκλοφοριακοϋ συστήματος καί
νευρώσεις.
( Συνεχίζεται)

Π Α Ρ Α Σ Η Μ Α

- Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Α

* ** * * ** * ** * * ** * * ** * ** * * ** ^ ,1 ,.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Η Δ) νσις Π ροσωπικού —Τμήμα Ιον (Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν ) διά
του κα τω τέρ ω δημοσιευομένου ενημερωτικού σημειώ ματος της
<( Περί Π αρασήμων κ αι Μ ετ α λ λ ίω ν», μάς προσφέρει όμολογουμενω ς ένα πολύτιμον βοήθημα διά τά περί του άντικειμένου τούτου Ισχύοντα. Ε π ειδ ή τό θέμα ενδιαφέρει οπωσδήποτε,
ή Δ )νσ ις τού περιοδικού έκρινεν δτι έπεβάλλετο ή δημοσίευσις του ενημερωτικού σημειώ ματος, τό όποιον κ α ί ευχαρίστως
δημοσιεύει κ α τω τέρ ω .

Α\

1ά παράσημα άπονέμονται εις τούς δικαιούμενους ταΰτα, διά Β. Δ) τος, έκοιοομενου μερίμνη της Δ) νσεως Εθιμοτυπίας τού Υπουργείου Ε ξωτερικών, και’°πίν, °Χετικήζ προτάσεως τοϋ 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως.
1ά περί τοΰ τύπου των άπονεμομένων παρασήμων καί επεξηγήσεις των δι
καιούμενων ταΰτα ή περί προαγωγής άπονεμηθέντων παρασήμων, εχουσιν οΰτω:
1·—■ ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α '
Απονεμεται εις άξ) κούς με βαθμόν τουλάχιστον
δοκιμον υπηρεσίαν έν τψ βαθμψ Ά νθ) γοΰ καί άνω.

Ύπολοχαγοϋ καί 12ετή εύ-

2 .— - Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ Φ Ο ΙΝ ΙΚ Ο Σ

Απονεμεται εις ας) κους με βαθμόν τουλάχιστον Λοχαγού
οόκιμον υπηρεσίαν εν τψ βαθμψ Ά νθ) γοΰ ή ανώτερου.
3 .—

καί ΙΟετή εύ-

Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ Α '

Απονεμεται εις άξ) κούς μέ βαθμόν τουλάχιστον Ταγματάρχου καί 12ετή
τουλάχιστον εύδόκιμον υπηρεσίαν έν τψ βαθμψ Ά νθ) γοΰ καί άνω.
4 .—

Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Η Σ Τ Ο Υ Φ Ο ΙΝ ΙΚ Ο Σ

... ’Απονεμεται εις άξ) κούς μέ βαθμόν τουλάχιστον Άντισυνταγματάρχου καί
Ιϋετή τουλάχιστον εύδόκιμον υπηρεσίαν Ά νθ) γοΰ καί άνω.
ο.— ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α'
- c , Απονςμεται είς άξ) κούς μέ βαθμόν τουλάχιστον Συνταγματάρχου καί 13εττ)
εόοοκιμον υπηρεσίαν εις τόν βαθμόν Ά νθ) γοΰ καί άνω.
6.— ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Απονεμεται εις ας) κους με βαθμόν τουλάχιστον 'Υποστρατήγου.
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7.— ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ Ο ϊ Α'
Άπονέμεται εις ’Αντιστράτηγους.
'Ο δι’ δν προτείνεται άπονομή παρασήμου ανώτερου τοϋ ’Αργυρού Σταυρού
Φοίνικος, δέον νά έχη συμπληρώσει δετίαν τουλάχιστον έν τή αμέσως κατωτέρα τάξει παρασήμου.
Ιίαράσημον τού Τάγματος τού Σιοτήρος άπονέμεται εις τούς παρασχοντας έξαιρετικάς υπηρεσίας καί δέον νά έχουν συμπληρινσει 14ετή δημοσίαν υπηρεσίαν
τουλάχιστον. Διά την προαγωγήν τού παρασήμου τούτου εις άνωτέραν τάξιν, δέον
νά έχουν συμπληρώσει Τετίαν τουλάχιστον έν τή αμέσως κατωτέρα τάξει τού αυ
τού ώς άνω Τάγματος.
Μεγαλόσταυρος των ανωτέρω Ταγμάτων άπονέμεται, οι’ έξοχους υπηρεσίας
τιρός την Πατρίδα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ
Μετά την δημοσίευσιν τού σχετικού Διατάγματος δι’ οΰ άπονέμονται τά παράσημα καί την κοινοποίησιν σχετικής ημερήσιας διαταγής τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πό
λεων, οί προς ούς άπονέμονται τά παράσημα κ.κ. αξιωματικοί καταβάλλουσι παρά
βολον εις Δημόσιον Ταμειον καί προσκομίζουσιν εις τό Ύπουργεϊον Εξωτερικών
(Τμήμα 'Ηθικών ’Αμοιβών) σχετικόν διπλότυπον, διά τήν λήψιν τών παρασήμων.
Τά οΰτω καταβαλλόμενα παράβολα, είναι διάφορα καί ανάλογα τού χορηγουμένου παρασήμου, ήτοι:
1) Διά τον Άργυροΰν Σταυρόν Φοίνικος
» Άργυροΰν Σταυρόν Γεωργίου Α' .
2)
» Χρυσοΰν Σταυρόν Φοίνικος
a)
» Χρυσοΰν Σταυρόν Γεωργίου Α'
4)
Σταυρόν Ταξιαρχών Φοίνικος
5)
Σταυρόν Ταξιαρχών Γεωργίου Α'
6)
»
Άνώτερον
Ταξιάρχην Φοίνικος
7)
και 8)
» Άνώτερον Ταξιάρχην Γεινργίου Α '

δρχ. 100
» 100
» 150
* 150
» 300
» 300
» 500
» 500

Β'.

Τά Μετάλλια άπονέμονται ή προάγονται διά Β. Δ) τος έκδιδομένου μερίμνη τού
‘Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
Διά τήν εκοοσιν τοιούτου Διατάγματος υποβάλλονται προτάσεις έκ μέρους τών
υπηρεσιών τών δικαιουμένων, συντασσόμεναι κατά τον τύπον τών περί προαγωγών
προτάσεων.
Τά περί τού τύπου τών άπονεμομένων Μεταλλίων καί επεξηγήσεις τών δικαιού
μενων ταϋτα, ώς καί τά περί προαγωγής άπονεμηθέντων, εχουσιν ουτω:

καί

1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ
2) ΜΕΤΑ ΑΛΙ ΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
3) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1·—· Εις τούς άρχ) κας, ύπαρχ) κας καί αστυφύλακας τούς συμπληρώσαντας
Ιϋετή πραγματικήν εύδόκιμον υπηρεσίαν εις τό Σώμα, άπονέμεται τό Χαλκοΰν Ά -

στυνομικον Μετάλλιον, εις τούς συμπληρώσαντας Ιδετή τοιαύτην τό Άργυροϋν Μετάλλιον και εις τούς συμπληρώσαντας 20ετή όμοίαν υπηρεσίαν το Χρυσοΰν ’Αστυ
νομικόν Μετάλλιον.
H·
Βις τους ϊπαστυνομους Α καί Β ' τάξεως καί εις τούς Άνθυπαστυνόμους, τους συμπληρωσαντας ΙΟετή πραγματικήν εύδόκιμον υπηρεσίαν εις τό Σώμα
απονεμεται ιο Α α λ κ ο υ ν Μ ε τ α λ λ ι ο ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς
Ά ξ £α ς ,
εις τούς Αστυνόμους Α ' καί Β ' τάξεως τούς συμπληρώσαντας Ιδετή πραγματικήν
εύδόκιμον υπηρεσίαν εις τό Σώμα, έξ ής δετή τοιαύτην άξ) κοΰ, άπονέμεται τ ό ’Α ρ γ υ ροΰ ν Με τ άλ λ ι ον Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς
’Α ξ ί α ς καί εις τούς Αστυνο
μικούς Δ) ντάς Β τάξεως, τούς συμπληρώσαντας ‘2 0ετή πραγματικήν εύδόκιμον υπη
ρεσίαν εις το Σώμα, εξ ής Ιδετή τοιαύτην αξιωματικού, τό Χ ρ υ σ ο ΰ ν Μ ε τ ά λ 
λ ι ο ν ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς ’Α ξ ί α ς .
Ο χρόνος υπηρεσίας έν τή Βασ. Χωρ) κή υπολογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας
διά τήν απονομήν των Μεταλλίων.
111.—- 1ά Μετάλλια άπονεμονται
τών δικαιούμενων.

άνευ ούδεμιάς οικονομικής έπιβαρύνσεωο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1) Β.Δ. από 20 - 4 - 3G (ΦΕΚ 169 Τ. Α' )
2) A.JN. 922 από 8 - 2 - 1946
«Ιίερι τών εις τούς υπαλλήλους τού Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων άπονεμομένων Μεταλλίων».
3) Ιο απο ( - 3 - 1946 Β. Διαταγμα «περί τυπου κλπ. τών εις άστυν. υπαλλή
λους άπονεμομένων Μεταλλίων».
Σχετικοί: Α.Ν. 2446) 1940 καί Ά.Ν. 805)1945.— '

ΝΕΟΙ ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε Παρασκευή
Ω ρ α 20,30 -21
Παρακολουθείτε την εκπομπή τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό
’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
Είναι πάντα ε π ί κ α ι ρ η , δ ι δ α κ τ ι κ ή , έ νδ ι α φ έ ρ ο^υ σ α.
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γ ιά
ληνικό

σπίτι.
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