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10. Τυχηρά παίγνια.
Ή  μεγαλύτερα πληγή τής κοινωνίας, ή έπούλωσις τής οποίας έξαρτάται 

άποκλειστικώς άπό τον τρόπον τής εφαρμογής τής σχετικής νομοθεσίας έκ μέρους 
τής αστυνομίας είναι τά τυχηρά παίγνια.

Ή  χαρτοπαιξία είναι έξις, ήτις καταλήγει εις μανίαν, όπως ή χασισοποτία, 
ό αλκοολισμός κ.λ.π. Ό  καθ’ έξιν χαρτοπαίκτης οίουδήποτε φύλου, δεν εργάζεται, 
οραματίζεται μόνον πλούτη, ταξίδια εις λουτροπόλεις, κούρσες, ερωτικά ειδύλλια καί 
επειδή," ώς είναι φυσικόν, δεν είναι εύκολος ή πραγματοποίησίς των, μετέρχεται 
παντός είδους ηθικά καί άνήθικα μέσα διά την επιτυχίαν των. Πολλάκις ό χαρτο
παίκτης καταλήγει καί εις τό έγκλημα ή αύτοκτονίαν, έκ των χαρτοπαικτών δέ προ- 
έρχωνται οί καταχρασταί, έκβιασταί, σωματέμποροι, απατεώνες, πόρναι κ.λ.π.

'Ολόκληροι οίκογένειαι διελύθησαν, άνδρόγυνα διεζεύχθησαν, νεάνιδες διεφθά- 
ρησαν καί σύζυγοι ήπατήθησαν, ή μεγαλυτέρα δέ διαφθορά εις τούς κόλπους μιας 
οικογένειας καί κατ’ άκολουθίαν εις τό σύνολον, προέρχεται άπό τήν έξιν προς χαρτο
παιξίαν των γονέων ή συζύγων. Οί μόνοι κερδισμένοι έν προκειμένω είναι οί οΐκο- 
δεσπόται ή λεσχιάρχαι, έφ’ όσον δεν χαρτοπαίζουσι. Ούτοι μέ τούς περιφήμους 
«κράχτες των» είναι οί πλέρν επικίνδυνοι. Τά θύματά των κυρίως συγκαταλέγονται 
μεταξύ των πλουσίων ή αφελών χωρικών ή διαχειριστών χρημάτων.

Έν προκειμένω σπουδαΐον ρόλον παίζει τό γυναικεΐον φΰλον. Καλλιπάρειοι 
νέαι, έκ τών προτέρων κατηρτισμέναι, κοσμοΰσι συνήθως τά κέντρα χαρτοπαιξίας. 
Αύται ένεργοϋσι κατ’ έντολήν τού λεσχιάρχου ή οικοδεσπότου καί μετέρχονται 
παντός είδους τεχνάσματα διά τήν προσέλκυσιν θυμάτων.

’Ερωτικά ειδύλλια πλέκουσι, συζύγους καί θυγατέρας παρασύρουσι προς άτί- 
μωσιν εις παραπλεύρως τών λεσχών δωμάτια. Κοσμήματα παντός είδους καί ένδυ- 
μασίαι ακόμη έτέθησαν εις τάς χαρτοπαικτικάς τραπέζας, ολόκληροι περιουσίαι 
έξηνεμίσθησαν, πλεϊσται αύτοκτονίαι καί πτωχεύσεις έλαβον χώραν, πληθώρα δέ 
απατεώνων κυκλοφορεί εις τάς μεγαλουπόλεις, προερχομένη, ώς επί τό πλεΐστον, 
έκ τής χορείας τών χαρτοπαικτών.

Ώς παίζοντες τυχηρά παίγνια θεωρούνται άπό τού γνωστού παπατζή τής 
οδού ’Αθήνας μέχρι τού οικοδεσπότου τής έπαύλεως εις ήν λειτουργεί ρολίνα.
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'Η άποστολή της αστυνομίας όσον άφορά την δίωξιν των τυχηρών παιγνίων 
είναι δύσκολος καί πάρα πολύ λεπτή.

Διά νόμων βεβαίως κατοχυροΰνται αί ένέργειαι αύτής, είναι όμως άναμφισβή- 
τητον, ότι ή άνακάλυψις των λειτουργούντων μυστικών κέντρων τυχηρών παιγνίων 
προσκρούει ενίοτε είς τό άπαραβίαστον τοϋ άσυλου καί εις άλλας παρεμβάσεις. 
Πολλάκις συνελήφθησαν μεταξύ τών παιζόντων πρόσωπα τής άνωτάτης υπαλληλι
κής ιεραρχίας καί κοινωνικής τάξεως καί ούχί σπανίως έδημιουργήΟησαν διάφορα 
ζητήματα, έπιφέροντα χαλάρωσιν τών προληπτικώς ή κατασταλτικώς ληφθέντων 
μέτρων.

Έν τοσούτω τό γενικώτερον συμφέρον τής πολιτείας επιτάσσει, όπως ή 
αστυνομία ενεργή κατά τρόπον άτεγκτον,.μή ορρωδούσα προ οίουδήποτε εμποδίου.

Έ κ παραλλήλου όμως άπορρέουσι καί ήθικαί υποχρεώσεις τού κοινού, τού 
οποίου ή άστυνομία έχει άνάγκην συνδρομής, συνισταμένης έν προκειμένω είς τά 
εξής :

α) 'Οσάκις ένεργοΰνται αιφνιδιασμοί είς τινα οικίαν ή κέντρον, ένθα τυ- 
χαίως εύρίσκονται πρόσωπα άμέτοχα, νά μη φέρωσι προσκόμματα, είς τό έργον τής 
άστυνομίας, όπερ προϋποθέτει ταχύτητα ένεργείας, άλλά ν’ άναμένωσι τό πέρας 
τής άνακρίσεως οντες βέβαιοι ότι θά διαπιστωθή ή άθωότης των. β ) 'Οσάκις κα
λούνται προς συμμετοχήν είς οίονδήποτε παίγνιον νά προσέχωσι τό πρόσωπον τό 
όποιον τούς καλεϊ καί νά τούς διέπη πάντοτε ή έπιφυλακτικότης ώς προς τήν συμ
μετοχήν, ιδία δι’ ώρισμένα πρόσωπα, άτινα ένδέχεται νά συγκαταλέγωνται μεταξύ 
τών ύποπτων τύπων «χαρτοκλεπτών» κ.λ.π. γ ) Πρόσωπα κατέχοντα θέσιν διαχειρι- 
στού δημοσίου πλούτου είναι άσυμβίβαστον νά παίζωσι είς τυχηρά παίγνια, δι’ ό 
καί πρέπει νά γνωστοποιώνται είς τήν άστυνομίαν.

Πας πολίτης έχει επιτακτικόν καθήκον νά γνωστοποιή δι’ οίουδήποτε μέσου 
παν σχετικόν μέ τήν λειτουργίαν τυχηρών παιγνίων είς τήν άστυνομίαν.
11. Πυρκαϊαί—’Εμπρησμοί.

Γνωσταί .είναι αί καταστροφαί έκ τών πυρκαϊών καί προφανής ό εξ" αύτών 
κοινωνικός κίνδυνος, δεδομένου ότι αί περισσότερα', έχουσιν οικονομικά ελατήρια, 
ήτοι τήν είσπραξιν ασφαλειών ή τήν συγκάλυψιν κλοπών, καταχρήσεων καί πτω
χεύσεων.

Πυρκαΐάς έχομεν δύο ειδών, τάς τυχαίας καί τούς έμπρησμούς έκ δόλου ή 
έξ άμελείας.

Διά τάς πρώτας ή άστυνομία λαμβάνει προληπτικώς τά προσήκοντα μέτρα’ 
είς τό κοινόν όμως, κυρίως έναπόκειται ή τήρησις τών έκδιδομένων διατάξεων καί 
ή πρόληψις πυρκαϊών. Έναποθήκευσις εκρηκτικών ή άλλων εύφλέκτων ύλών (δυνα- 
μΐτις, πυρΐτις, χόρτον, καύσιμοι δλαι)δέν πρέπει νά γίνεται χωρίς προηγουμένως 
νά πληρωθώσιν ώρισμένοι όροι, ούς μόνον ή άστυνομία καί ή άρμοδία πυροσβε
στική υπηρεσία γνωρίζει. Οόδείς πολίτης πρέπει ν’ άνέχεται τήν γειτνίασιν τοι- 
ούτων εστιών, έφ’ όσον δεν συντρέχουσιν αί ώς άνω προϋποθέσεις.

Πολλά είναι τά παραδείγματα κατά τό παρελθόν, κατά τά όποια ολόκληρα 
τετράγωνα άπετεφρώθησαν.

Αί περιπτώσεις όμως, είς τάς όποιας ή άστυνομία δέν δύναται νά ένεργήση 
προληπτικώς άλλά μόνον κατασταλτικώς, καί τούτο έφ’ όσον τύχη τής συνδρομής 
τού κοινού, είναι οί εμπρησμοί.

Κάτοχος παρά τήν οδόν Σταδίου μεγάλου οικοπέδου μέ παλαιά οικήματα, 
έπιθυμών νά κτίση μέγαρον, έθεσε πύρ δι’ ενός έκ τών μισθωτών, έπειδή δέν ήδύνατο 
νά έξώση τούς μισθωτάς. ’Έμπορος τό έτος 1936, ευρισκόμενος είς πρόθυρα πτω- 
χεύσεως, δι’ ειδικού μηχανήματος τοποθετηθέντος είς τό μέσον τού καταστήματος, 
£νέπρησε τούτο μέ σκοπόν όπως είσπράξη τήν έκ πέντε χιλιάδων λιρών άσφάλειαν.
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Διαχειριστής ύλικοΰ του Δημοσίου, λόγω καταχοήσεως ώρισμένων ποσοτήτων έκ 
τούτου, ένέπρησε την αποθήκην προς συγκάλυψιν. Δύο διαρρήκται είσελθόντες εις τι 
κατάστημα έν Πειραιεΐ, έφόνευσαν κατόπιν πάλης τον υπάλληλον του καταστή
ματος, προς συγκάλυψιν δέ του έγκλήματος έθεσαν πϋρ κατά την άναχώρησίν των. 
Έμπορορράπτης τής όδοΰ Άριστείδου άπό άμέλειάν του έγκατέλειψεν άνημμένον 
τό σίδηρον εις τήν τράπεζαν, ένεκα δέ τούτου προήλθε πυρκαΐά έκ τής όποιας ήπειλή- 
θη ή άποτέφρωσις ολοκλήρου τοϋ τετραγώνου.

Τά ολίγα αύτά παραδείγματα δεικνύουν τάς περιπτώσεις έμπρησμοϋ έκ δόλου 
ή έξ άμελείας, αΐτινες κολάζονται άναλόγως ύπό τοΰ κοινοϋ Π. Ν.

Διά τήν έξακρίβωσιν των υπαιτίων ή αστυνομία ενεργεί οτι επιβάλλεται. 
Το έργον της όμως είναι δύσκολον, διότι ό έμπρηστής καταστρώνει σχέδιον σατα
νικόν, ώστε ν’ άποφευχθή ή άποκάλυψις τοΰ έμπρησμοϋ. Σημειωτέον ότι τά 90 % 
των πυρκαϊών είναι έμπρησμοί. Άπόδειξις δέ οτι κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής,
ελλείψει ασφαλειών, έλάχισται πυρκαιαί έλαβον χώραν.

Ή  μή άμεσος ύπό τής άστυνομίας διαλεύκανσις τής περιπτώσεως τοΰ έμ- 
πρησμοΰ έχει σοβαράς συνεπείας, διότι δίδεται ευκαιρία προς μίμησιν. Διά τοΰτο, 
τό κοινόν, τό όποιον παρίσταται πολλάκις μάρτυς τραγικοΰ θεάματος, έχει τήν ύπο- 
χρέωσιν νά συντρέχη προθύμως τήν αστυνομίαν, εις τήν διάθεσιν τής όποιας δέον 
νά θέτη παν στοιχεΐον χρήσιμον εις τήν άνάκρισιν. ’Ά ν λ.χ. ό ιδιοκτήτης ήτο μανιώ
δης παίκτης εις τό ίπποδρόμιον, ή εις τυχηρά παίγνια, άν διαχειριστής-ύπάλληλος 
καταστήματος συνετήρει παλλακίδα διάγουσαν πολυδάπανου βίον, άν ό έμπορος είχε 
πολλά χρέη ή έν καιρώ νυτός έφωράθη έξερχόμενος τοΰ καταστήματος κ.λ.π., δέν 
πρέπει αί πλήροφορίαι αυται νά μείνωσιν άγνωστοι εις τήν αστυνομίαν, άλλά τό τα- 
χύτερον νά γνωστοποιηθώσι παρά τοΰ κατέχοντας ταύτας πολίτου.

Γενικώς εις τάς πυρκαϊάς έχει τήν ύποχρέωσιν πας πολίτης νά είδοποιή τήν 
πυροσβεστικήν υπηρεσίαν καί τήν αστυνομίαν. ’Επί τούτοις ένδείκνυται ό τό πρώτον 
άντιληφθείς τήν πυρκαϊάν νά συγκρατήση παν περιστατικόν χρήσιμον εις τήν άνά- 
κρισιν. Μέχρις ότου δέ καταφθάση ή πυροσβεστική υπηρεσία καί ή άστυνομία δέν 
έπιτρέπεται εις ούδένα νά πλησιάση εις τον τόπον τής πυρκαϊάς, διότι ένδέχεται νά 
συμβοΰν έκρήξεις ή νά έκληφθή ώς κλέπτης.

Τάς έργασίας κατασβέσεως καί διασώσεως διευθύνει, ό έπικεφαλής τής πυρο
σβεστικής υπηρεσίας, συνεπικουρούσες καί τής άστυνομίας.

Ή αστυνομία θά πρ τό καθήκον της διά τήν διάσωσι; τών κινδυνευόντων
προσώπων καί διασφάλισιν τής εκθέτου περιουσίας. Πολλάκις όμως έχει άνάγκην 
καί ένισχύσεως τοΰ κοινοϋ, καθιερωμένης καί διά ρητής διατάξεως τοΰ Νόμου. 'Η 
ένίσχυσις όμως αυτή πρέπει νά ζητηθή άπό τον έπικεφαλής τής άστυνομικής δυνά- 
μεως,. άλλως ούδείς έχει το δικαίωμα έπεμβάσεως εις τά έργα τής κατασβέσεως 
καί διασώσεως, τουναντίον πρέπει οί πολΐται ν’ άπομακρύνωνται έκ τοΰ τόπου τής 
πυρκαϊάς καί τοΰτο ίνα μή φέρωσιν έμπόδια 
κατασβέσεως τής πυράς.

τήν έλευθέραν κίνησιν των μέσων

12. Μολυσματικαί νόσοι.
Καίτοι τό θέμα τοΰτο άνάγεται εις τήν αρμοδιότητα τοΰ 'Υπουργείου 'Υ γι

εινής καί τών 'Υγειονομικών Κέντρων, έν τούτοις καί ή άστυνομία διά τών οργά
νων της δέον ν’ άγρυπνή, νά είδοποιή πάραυτα τήν υγειονομικήν υπηρεσίαν, νά 
φρουρή τούς έκάστοτε εις άπομόνωσιν τελοΰντας καί νά έφαρμόζη μετ’ άκριβείας 
τάς έκδιδομένας ΰγειονομικάς διατάξεις.

Κυρίως μολυσματικαί νόσοι είναι : ό έξανθηματικός τΰφος, ή χολέρα, ή πανώ- 
λης, ή ευλογία, ή λέπρα, ή φυματιώδης μηνιγγϊτις, ή λύσσα, ή διφθερΐτις, ή 
οστρακιά κ.λ.π.

Πάς οικοδεσπότης ή ένοικος ή ιατρός έπί ποινή) έχουσιν ύποχρέωσιν νά είδο-
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'Υπό τοΰ 'Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ

Κατά την διάρκειαν μιας ειδικής συγκεντρώσεως των άντιπροσώπων τοΰ 
’Αθηναϊκού τύπου, έλαβον την εύκαιρίαν νά προβώ εις ένα συνοπτικόν άπολογισμόν 
των προσπαθειών τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης εις τον τομέα τής προλήψεως καί 
καταστολής τής έγκληματικότητος των άνηλίκων. Δύναμαι καί σήμερον νά τονίσω, 
χωρίς νά ίσχύρίζωμαι δτι έπετελέσθησαν θαύματα, δτι έτέθη πάντως μία ορθή καί 
άσφαλής βάσις διά την δημιουργίαν όλων εκείνων των απαραιτήτων προϋποθέσεων, 
αί όποΐαι θά υποβοηθήσουν την έξουδετέρωσιν των ηθικών κινδύνων, πού άπει- 
λοΰν ενα μέρος τής Ελληνικής νεότητος.

Τό σημαντικώτερον στοιχεΐον τής πραγματοποιηθείσης προόδου είς τον το
μέα αυτόν, είναι τό γεγονός δτι κατέστη καθολική συνείδησις ή άνάγκη δπως συν- 
τονισθοϋν δλαι αί επί μέρους προσπάθειαι τοΰ Κράτους καί τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, διά τής θεσπίσεως ένός θεσμοΰ, τοΰ οποίου άποκλειστική άποστολή είναι 
ή συστηματική όργάνωσις τοΰ άγώνος έναντίον τής έγκληματικότητος τών άνη
λίκων. Καί ό θεσμός αυτός είναι τό ίδρυθέν είς τό Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης συντο
νιστικόν Συμβούλιον, τό όποιον άφοΰ έπεράτωσε τήν πρώτην φάσιν τών εργα
σιών του, διά τής συντάξεως μιας προπαρασκευαστικής μελέτης επί όλων τών 
σχετικών προβλημάτων, προχωρεί ήδη είς τήν κατάστρωσιν πλήρους σχεδίου, ή 
έφαρμογή τοΰ οποίου θά προωθήση τήν άποτελεσματικωτέραν καί άρτιωτέραν 
διεξαγωγήν τοΰ άγώνος αύτοΰ.

'Η διασπορά πολυτίμων ικανοτήτων τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας άνεκόπη 
καί τό Συμβούλιον τοΰτο, υπό'τον άμεσον έλεγχον τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
είναι πλέον ή βέβαιον δτι θά άναΛτύξη έπωφελή δρασιν καί δτι ή συμβολή του 
θά είναι μεγίστη.

Διά νά καταστή δμως δυνατόν νά τεθοΰν αί άπαραίτητοι αύταί βάσεις, διά 
τήν συντονισμένην οργάνωσιν τοΰ άγώνος τής προλήψεως καί καταστολής τής παι
δικής έγκληματικότητος, έμελετήθη προηγουμένως μία ολόκληρος σειρά μέτρων, 
δπως ή συγκρότησις μονίμων ’Επιμελητών άνηλίκων, ή μελλοντική συγκρότησις

* Ραδιοφωνική ομιλία τοΰ έπΐ τής Δικαιοσύνης 'Τπουργοΰ κ. Δ. Μπαμπάκου, γενομένη 
τήν 28-2-1954 άπο τού Σταθμού ’Αθηνών.

ποιώσιν άμέσως τήν άστυνομίαν ή υγειονομικήν υπηρεσίαν ώς έμφανισθή κροΰσμα 
ή ύποπτον σημεϊον μολυσματικής νόσου. "Οταν διαταχθή ή άπομόνωσις τοΰ άσθε- 
νοΰς απαγορεύεται πάσα έπικοινωνία μετ’ αύτοΰ. Μετά δέ τήν ίασιν ή τον θάνατον 
τοΰ άσθενοΰς άπαρεγκλίτως δέον νά τηρώνται αί συμβουλαί τής υγειονομικής υπη
ρεσίας. Έν περιπτώσει δήξεως έκ μέρους κυνός άπαραιτήτως ό δηχθείς δέον νά ύπο- 
βληθή είς άντιλυσιατρικήν έξέτασιν, ό κύων δέ νά συλληφθή ή φονευθή.

Είς δλας αύτάς τάς περιπτώσεις ή άστυνομία, παρ’ δλους τούς άμέσους κιν
δύνους τής υγείας τών οργάνων της, έπιβλέπει τήν τήρησιν τών ύποδεικνυομένων 
ύπό τής άρμοδίας ύγειονομικής υπηρεσίας τοΰ Κράτους μέτρων.

’Αλλά καί πας πολίτης έχει ήθικήν ύποχρέωσιν τόσον προς περιφρούρησιν τής 
υγείας του δσον καί διά τήν προστασίαν τής υγείας τοΰ συνόλου νά συμμορφοΰται 
έπακριβώς προς τάς υποδείξεις τής άστυνομίας καί τών υγειονομικών υπηρεσιών 
τοΰ Κράτους. (Συνεχίζεται)
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Σώματος ’Αστυνομίας άνηλίκων καί ή καλυτέρα λειτουργία τοϋ θεσμού των Ει
δικών Δικαστών άνηλίκων.

'Όσον άφορα τούς Έπιμελητάς, επιθυμώ να τονίσω ιδιαιτέρως, δι’ δσους 
άγνοοϋν λεπτομέρειας τής αποστολής των δτι, ούτοι προσφέρουν μεγάλας υπηρεσίας, 
δχι μόνον ύποβοηθοϋντες το έ'ργον τού Δικαστοΰ διά τής συγκεντρώσεως στοιχείων 
σχετιζομένων μέ την προσωπικότητα τοϋ δικαζομένου ανηλίκου, άλλα καί άνα- 
λαμβάνοντες την έπίβλεψιν καί την συστηματικήν παρακολούθησιν τής έν γένει 
διαγωγής καί τών συνθηκών ζωής παραστρατημένων παιδιών, τά όποια είτε 
εύρίσκονται έν ήθικώ κινδύνω είτε έχουν ύποπέσει εις ποινικώς κολασίμους πράξεις.

’Επίσης μία άλλη ένδιαφέρουσα καινοτομία είναι ή έναρξις εφαρμογής έπί 
άνηλίκων καταδίκων τοϋ θεσμού τής «έπί λόγω τιμής εργασίας», δηλαδή 
τής άνευ έπιβλέψεως άπασχολήσεως αύτών εις έν ύπαίθρω έργασίαν, μέ μόνην 
έγγύησιν τον λόγον τής τιμής, τον όποιον παρέχουν οί έν λόγω κατάδικοι προ- 
φορικώς εις τούς προϊσταμένους τών φυλακών. Καί ύπάρχουν ευχάριστοι ένδείξεις 
δτι ό θεσμός αύτός θά άποδώση καρποφόρα άποτελέσματα, φυσικά μόνον εις τον 
τομέα τής καταστολής. Ά λλ’ έκείνο τό όποιον ενδιαφέρει περισσότερον τό Κράτος 
καί διά τό όποιον όμολογουμένως έργάζονται άξιόλογα, παραλλήλως καί αί Έταιρεΐαι 
Προστασίας ’Ανηλίκων, ώς καί έτεραι οργανώσεις, είναι κυρίως ή πρόληψις τής έγκλη- 
ματικότητος, δι’ δ θέμα τά ληφθέντα ύφ’ ήμών μέτρα είναι έξ ίσου ένθαρρυντικά.

Συγκεκριμένως ένισχύθησαν όργανωτικώς καί οίκονομικώς αί κατά τόπους 
Έταιρεΐαι Προστασίας ’Ανηλίκων. ’Επίσης έπερατώθη ή προεργασία διά τήν όργά- 
νωσιν Συνεδρίου έν Άθήναις, τών εκπροσώπων τών Εταιρειών αύτών, κατά τό 
όποιον θά άκουσθοΰν αί άπόψεις τών ειδικών καί θά εξαχθούν συμπεράσματα έπω- 
φελή διά τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν. Τέλος είναι πράγματι σημαντικόν τό γεγονός 
τοϋ έπιδειχθέντος έν προκειμένω μεγίστου ένδιαφέροντος' τών Βασιλέων μας. Πρό
κειται περί τής στενής συνεργασίας τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τοϋ ύπό τήν 
Προεδρίαν τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως τελοϋντος ’Εθνικού 'Ιδρύματος. Χάρις εις τήν 
συνεργασίαν αύτήν έ'νας μεγάλος άριθμός ύπό σωφρονισμόν άνηλίκων, ό όποιος κατά 
τό 1953 άνήλθεν εις 238, διωχετεύθη έκ τών Σωφρονιστικών καί ’Αναμορφωτικών 
Καταστημάτων τοϋ Κράτους, είς τάς άρτίως λειτουργούσας Τεχνικάς Σχολάς τοϋ 
’Εθνικού 'Ιδρύματος, όπου διδάσκονται διαφόρους τέχνας καί διά συνεχούς άποσχο- 
λήσεώς των είς έπαγγελατικάς καί ήθικοπλαστικάς διδασκαλίας, επιτυγχάνεται 
είς μέγιστον ποσοστόν ή πλήρης άναμόρφωσις τών παραστρατημένων παιδιών.

Παραλλήλως μελετάται ή καλυτέρα όργάνωσις καί έπέκτασις τών νεοσυ- 
σταθέντων Σταθμών Προστασίας άνηλίκων —είς έκ τών οποίων λειτουργεί ήδη 
εις ’Αθήνας—ούτως ώστε έντός τών 'Ιδρυμάτων αύτών νά ευρίσκουν μίαν προσω
ρινήν θαλπωρήν έν μέσω άτμοσφαίρας ηθικής καί ψυχικής γαλήνης οί άποφυλακιζό- 
μενοι άνήλικοι, μέχρι τής παλιννοστήσεώς των ή άκόμη καί μέχρι τής έπαγγελματι-

άποκαταστάσεως: ’Επίσης είς τούς Σταθμούς αυτούς θά δύνανται νά προσ
φεύγουν είτε αύθορμήτως είτε τή αιτήσει τών γονέων των, άνήλικοι τελοΰντες έν 
ήθικώ κινδύνω.

’Εάν είς τά άναφερθέντα ήδη προστεθή καί ή έπιτευχθεΐσα βελτίωσις τών 
όρων διαβιώσεως, έργασίας καί έκπαιδεύσεως τών κρατουμένων είς Σωφρονιστικά 
καί ’Αναμορφωτικά Καταστήματα ύπεροκτακοσίων ανηλίκων, δύναται ή κοινή 
γνώμη νά σχηματίση μίαν σαφή ε 
ώς ύπευθύνως κατευθύνοντες τόν 
θεωροϋμεν εύοίωνον άπαρχήν σημαντικών εξελίξεων, είς τήν δλην προσπάθειαν διά 
τήν πρόληψιν καί καταπολέμησιν τής παιδικής έγκληματικότητος. Καί αί έξελίξεις 
αύταί άποτελοΰσαι έκδήλωσιν τής δημιουργηθείσης έργασίας τής συντελουμένης είς 
δλην τήν Χώραν ύπό τής Κυβερνήσεως τού Στρατάρχου Παπάγου, θά προσλάβουν συν- 
τόμως ώλοκληρωμένην μορφήν έπί μεγίστη ώφελεία τής Πολιτείας καί τής Κοινωνίας.

ίκόνα τού έπιτελεσθέντος έργου, τό όποιον ημείς, 
τομέα τούτον τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης,
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5. Συχνότης αύτοκτονιών κατ’ εποχάς του έτους.
Κατά πάντας τούς μήνας τού έτους παρατηρούνται αυτοκτονία.!,, συχνότεραι 

δμως επέρχονται κατά τούς μήνας της άνοίξεως καί τούς πρώτους μήνας τού θέ
ρους. Καί κατά τάς ήμετέρας στατιστικάς οί συνήθως φονικώτεροι—St’ αυτοκτονίας— 
μήνες είναι ό ’Απρίλιος, Μάιος, ’Ιούλιος. Ούχ’ ήττον παρετηρήσαμεν μήνας 
χειμώνων τινών έχοντας συρροήν αύτοκτονιών περισσοτέρων ή οί άλλοι μήνες, 
καί τής άνοίξεως είσέτι. ’Επί παραδείγματι κατά τό 1936 ό ’Ιανουάριος άντιπροσω- 
πεύεται Si’ 8 αύτοκτονιών, ενώ ό Μάρτιος καί ’Απρίλιος διά 4 έκαστος.

Γενικώς όμως άληθεύει δτι αί περισσότεραι αύτοκτονίαι διαδραματίζονται 
κατά τούς μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον.

Τήν αιτίαν τής συχνοτέρας διαπράξεως αύτοκτονιών κατά τήν άνοιξιν, 
καί τήν αρχήν τού θέρους, δέον κατά τούς μελετητάς νά άποδόσωμεν εις μετεωρο- 
λογικάς μεταβολάς έπερχομένας κατά τήν εποχήν ταύτην. Περί τής έπιδράσεως τών 
καιρικών μεταβολών έγένετο λόγος ανωτέρω (παραγρ. 3).

Εύτυχώς δεν διατίθενται πάντες οί άνθρωποι ομοίως προς τήν έπίδρασιν τής 
άνοίξεως, διό καί αί περιπτώσεις αύτοκτονίας δεν έπεκτείνονται επί μείζονος μέρους 
τού πληθυσμού.

6. Συχνότης αύτοκτονιών κατά ήλικίαν.
Κατά πάσας τάς ηλικίας άπο τής εφηβικής καί άνω παρατηρούνται αύτοκτο

νίαι. Κάτω τής εφηβικής σπανίως άναφέρονται αύτοκτονίαι. Ή  κατωτάτη ήλικία 
καθ’ ήν ημείς παρετηρήσαμεν αύτοκτονίαν ήτο εφήβου 13 ετών. ’Άλλοι άναφέρουσι 
καί μικροτέρας ηλικίας αύτοκτονίας. Άπο τής έφηβικής ηλικίας καί άνω αί αύτο- 
κτονίαι άποβαίνουν συχνότεραι. ’Ιδιαιτέρως πολυάριθμοι είναι κατά τήν ήλικίαν τών 
20—50 ετώ ν εύνοοΰνται τότε διά πλείστους λόγους (έρως, εύφαντασία, οικονομι
κοί λόγοι κ .λ .π .). Κατά τήν πέραν τών 50 ετών ήλικίαν αί αύτοκτονίαι παρατη
ρούνται άραιότερον. Τούτου δίδονται διάφοροι εξηγήσεις :

α) Ή  ώς έκ τής ήλικίας έπερχομένη κατάρριψις τής εύφαντασίας.
β ) 'Η  κατά τάς προγουμένας ήλικίας συντελεσθεΐσα έκκαθάρισις τών οίονεί 

αύτοκτονησίμων, θανόντων ήδη έξ οίασδήποτε αιτίας, πιθανόν καί αύτοκτονησάντων.
’ γ ) 'Η ελάττωσις τού γενικού αριθμού τών προβεβηκότων εις ήλικίαν έν σχέσει 

προς τον άριθμόν τών άτόμων τών μικροτέρων ήλικιών.
δ) ’Επί τής σχετικής άραιώσεως τών αύτοκτονιών κατά τήν γεροντικήν ήλι

κίαν θά ήδύνατό τις νά άναφέρη τήν επί γερόντων παρατηρουμένην έξαρσιν τού εν
στίκτου τής προς τήν ζωήν άγάπης. Οί γέροντες φυλάσσουν τήν ύπολειπομένην εις 
αύτούς ζωήν ώς ό φιλάργυρος τά χρήματα. ’Έχουσι τήν ψυχολογικήν έπίγνωσιν δτι
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τό νόμισμα της ζωής άπέβη St’ αύτούς έλάχιστον καί άρα πολυτιμότερον καί μετά 
φροντίδος φειδωλεύονται αύτοΰ. Μέγας παρατηρητής της ανθρώπινης ψυχής, ό 
Ευριπίδης έν τη Εκάβη, παριστά τον κήρυκα Ταλθύβιον, γέροντα πλέον, τόσον συγκι- 
νηθέντα διά τήν δυστυχίαν εις τήν οποίαν περιέπεσεν ή άλλοτε εύτυχής βασίλισσα 
τής Τροίας, ώστε νά προτιμά, εάν έπρόκειτο νά πέση εις παρομοίαν δυστυχίαν, νά 
χάση τον ύπολειπόμενον αύτώ χρόνον ζωής, τόσω πολυτιμότερον δι’ αυτόν, δσω καί 
ολίγος πλέον έναπέμενε :

«φεϋ, φευ, γέρων μέν είμ’ δμως δέ μοι θανεΐν
εϊη, πριν αισχρά περιπεσεΐν τύχη τινί».

’Επί των μετά τό 60όν έτος άνδρών δύναται νά δώση άφορμήν προς αύτοκτο- 
νίαν ή άδυναμία πλέον προς έπιτέλεσιν συνουσίας. ’Έκδοτοι οί τοιοϋτοι παρήλικες 
προς τήν γενετήσιον άπόλαυσιν δεν συγκινοΰνται έξ άλλων άπολαύσεων, μή σχηματί- 
σαντες συνήθως έν καιρώ ιδίαν οικογένειαν καί διά τήν καταλαβοϋσαν αύτούς άνι- 
κανότητα προς συνουσίαν αύτοκτονοϋν. Εϊδομεν καί άντιθέτου φύσεως αυτοκτονίαν 
περίεργον γυναικός ήλικίας 70 ετών. Αΰτη μή ύποφέρουσα πλέον τάς άσυγκρατή- 
τους γενετησίους επιθέσεις του πολύ πλέον ταύτης ήλικιωμένου συζύγου της έθηκε 
τέρμα εις τήν ζωήν της αύτοκτονήσασα.

Δι’ άγνώστους ήμΐν λόγους ηύτοκτόνησε κατά τό 1950 ευυπόληπτος καί πλού
σιος 90τούτης γέρων ριφθείς εις τήν σιδηροδρομικήν τροχιάν του Σταθμού Μονα- 
στηρακίου.

'Ο άνωτέρω άναφερθείς 13 ετών έφηβος ηύτοκτόνησε διότι οί γονείς αύτοϋ 
ήρνοϋντο νά τού αγοράσουν καινουργή ενδυμασίαν, έφ’ δσον δεν έστερεΐτο ευπρεπούς 
είσέτι τοιαύτης. Τούτο άσφαλώς ήτο τό έναυσμα, ή πραγματική δμως αφορμή θά 
ώφείλετο εις ύποβόσκουσαν ψυχικήν τίνα νόσον.

7. Συχνότης αύτοκτονιών κατ’ επάγγελμα.
Έμελετήθη υπό διαφόρων στατιστικολόγων ή τυχόν ύπάρχουσα σχέσις με

ταξύ επαγγέλματος καί αυτοκτονίας καί τινες ύποστηρίζουσιν ύπάρχουσαν τοιαύ- 
την. Δέν συμεριζόμεθα τήν γνώμην ταύτην. Αί επί τού ζητήματος τούτου, δη- 
μοσιευθεΐσαι στατιστικαί δέν εμφανίζονται έχουσαι ασφαλές κύρος. 'Ημείς δυστυ
χώς δι’ άνεπαρκή παροχήν πληροφοριών επί έκάστης περιπτώσεως δέν δυνάμεθα 
νά έχωμεν γνώμην έπί τής έπιδράσεως τού έπαγγέλματος προς πρόκλησιν αύτο- 
κτονίας.

'Η νεκροτομική τράπεζα τού ’Ιατροδικαστικού ’Εργαστηρίου έχει δεχθή πτώ
ματα αύτοκτολησάντων άνηκόντων εις άμφότερα τά φύλα καί άσκούντων διαφορώ- 
τατα επαγγέλματα ή ούδέν τοιοΰτον. Έδέχθη άνωτέρους καί κατωτέρους άξιωμα- 
τικούς καί στρατιώτας παντός όπλου. Έδέχθη έπιχειρηματίας, εμπόρους, επιστή
μονας, φοιτητάς, χειρώνακτας παντός έπαγγέλματος κ.λ.π.

Κατά τήν προσωπικήν ήμών γνώμην τό έπάγγελμα, αύτό καθ’ έαυτό, δέν 
παρακινεί προς αυτοκτονίαν. Έν τη πραγματικότητι υπάρχει ύποβόσκουσα άνώ- 
μαλος ψυχική κατάστασις, έξ έκείνων τάς οποίας θέλομεν έκθέσει πραγματευόμε
νοι τά αίτια τά άγοντα προς αύτοκτονίαν. Το έπάγγελμα δύναται μόνον νά συμβάλ- 
λη ένίοτε εις τήν έκλογήν τού μέσου προς αύτοκτονίαν. Π.χ. ό ιατρός ή ό φαρμακο
ποιός νά έκλέξη τό δηλητήριον, ό ναυτικός τον πνιγμόν -κ.λ.π.

8. Μέσα προς αύτοκτονίαν.
Πολλά καί διάφορα είναι τά προς αύτοκτονίαν χρησιμοποιούμενα μέσα. Τά 

κοινότερα τούτων είναι τά καί έν τη ήμετέρα στατιστική άναφερόμενα.
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Γενικώς έξετάζοντες τά απανταχού χρησιμοποιούμενα προς αυτοκτονίαν 
μέσα παρατηροΰμεν δτι υπάρχει μεγαλυτέρα προτίμησις προς τοΰτο ή εκείνο το 
μέσον αυτοκτονίας κατά τάς διαφόρους χώρας. Ουτω έν Γαλλία σύνηθες μέσον 
αύτοκτονίας είναι ή δηλητηρίασις διά μονοξειδίου τοϋ άνθρακος (CO), είτε έξ άνα- 
φλέξεως άνθρακος παραχθέντος, είτε του έν τώ φωταερίω ένεχομένου. Έν Πολω
νία, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία καί άλλας προς αύτάς παρακειμένας χώρας συχνόν 
μέσον προς αυτοκτονίαν είναι τό όξεικόν όξύ, ευκόλως έκεΐ ευρισκόμενον, ώς 
παραγόμενον ευρέως ύπό της βιομηχανίας. Εις τό ’Ιράκ, δπως μου έλεγεν Ίρακι- 
νός ιατρός έπισκεφθείς τό Έγκληματολογικόν Μουσεΐον τοϋ ’Ιατροδικαστικού 
’Εργαστηρίου κοινότερου μέσον προς αυτοκτονίαν είναι ό πνιγμός.

Έ κ της ήμετέρας στατιστικής καθορίζονται τά κάτωθι χρησιμοποιηθέντα 
μέσα προς ενέργειαν των 1735 αυτοκτονιών, κατά σειράν συχνότητος παρατιθέ
μενα :

Πυροβόλα δπλα
Δηλητήρια
’Απαγχονισμός
Πτώσις έξ υψους
Πνιγμός
Σιδηρόδρομος

579 Τέμνοντα—Τέμνοντα-Νύσσοντα 
Έγκαύματα

74
336 44
240 Δυναμΐτις—Χειροβομβίς 17
223 Αύτοκίνητον 2
133 ' Ηλεκτροπληξία 

Στραγγαλισμός—Πνιγμονή
2

83 2

'Η έκλογή υπήρξε διάφορος κατά τό φϋλον. Αί γυναίκες παρ’ ήμίν, ώς άλλως 
τε καί άλλαχοϋ προτιμούν τά άναίμακτα μέσα, ώς τά δηλητήρια, την πτώσιν άπό 
ύψος, τον πνιγμόν. ’Ισοφαρίζουν όμως κατά τά έγκαύματα (23 έπί άνδρών, 21 έπί 
γυναικών). Άποφεύγουσιν αί γυναίκες σχετικώςτά αιματηρά μέσα, ώς τά πυροβόλα 
δπλα καί τά τέμνοντα όργανα (έπί τεμνόντων 59 περιπτώσεις έπί άνδρών προς 
13 έπί γυναικών).

Προκειμένου περί πυροβόλων όπλων οί άνδρες βάλλουν κατά τής κεφαλής 
των συνήθως (κυρίως κατά τούς κροτάφους). Αί γυναίκες συνήθως προτιμούν τήν 
καρδιακήν χώραν. ’Ίσως ή τοιαύτη προτίμησις προέρχεται έκ τοϋ δτι κατ’ αύτάς 
εις τήν καρδίαν έδρεύει τό αίσθημα τοΰ έρωτος, τό συχνότερου παρωθούν αύτάς εις 
αύτοκτονίαν. ’Ίσως δμως νά προέρχεται καί έκ τής μέχρι τέλους φιλαρέσκου φρον- 
τίδός τής γυναικός, δπως διατηρήση άλώβητον τήν ωραιότητα τοΰ προσώπου της, 
δπερ τραύμα διά πυροβόλου δπλου θά ήδύνατο νά παραμορφώση.

Τά έκλεγόμενα δηλητήρια διαφέρουν πως κατά τάς έποχάς. Παλαιότερον 
συχνοτέρα ήτο ή χρήσις τής κινίνης. Κατά τήν περίοδον 1936—38 έπί 77 αυτοκτο
νιών διά δηλητηρίου αί 44 είχον ένεργηθή διά κινίνης (Πεπραγμένα ’Εργαστηρίου 
’Ιατροδικαστικής—Τοξικολογίας κατά τήν τριετίαν 1936—38). Προετιμάτο δέ τότε 
ή κινίνη διότι ήτο εύκολος—καί εύθηνή—ή προμήθεια οίουδήποτε ποσοΰ, έφ’ δσον 
έπωλεΐτο άνευ συνταγής καί εις τά περίπτερα άκόμη, προς καταπολέμησιν τής έλο- 
νοσίας.

Κατά τά τελευταία έτη ή προτίμησις έστράφη προς τά βαρβιτουρικά (δηλαδή 
τήν Veronal—Luminal κ .λ .π .) . ’Εννοείται δτι δεν λείπει ή χρησιμοποίησις τοϋ 
μονοξειδίου τοΰ άνθρακος, τοΰ άρσενικοΰ, τοΰ διχλωριούχου ύδραργύρου, τοΰ ύπερ- 
μαγγανικοΰ καλίου, τών καυστικών οξέων καί άλλων, άλλά σπανιώτερον.

Εσχάτως παρετηρήθησαν παρ’ ήμίν αύτοκτονίαι διά λήψεως άτεβρίνης καί 
άλλαι διά Νεο—Άντεργκάν, φαρμάκων λίαν χρησίμων διά θεραπευτικούς σκοπούς. 
Έ πί τών τελευταίων τούτων δηλητηριάσεων έδημοσιεύσαμεν ειδικήν μελέτην (Κλι
νική : 1954).

Πλήν τών άναφερθέντων συνήθων προς αύτοκτονίαν μέσων έφαρμόζονται σπά-
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νιά τινα άλλα, πράγματι ιδιότροπα. Πάντες ένθυμούμεθα ότι κατά τό 1952, νέα τις 
έπεχείρησεν αυτοκτονίαν διά τής καταπόσεως έκατοστύος περίπου καρφιτσών μετά 
τοΰ χάρτου έφ’ οδ αδται φέρονται προσκεκολλημέναι. Εγκαίρως μετανοήσασα 
έγνωστοποίησε τό παράδοξον μέσον αυτοκτονίας καί δι’ έγχειρήσεως κατά τον στό
μαχον έξήχθη ό χάρτης μετά των επ’ αύτοϋ καρφιτσών.

’Άλλος τις προ ετών έκονιοποίησεν ύάλους καί κατέπιε τά θρύμματα. Διά- 
τρησις τοΰ στομάχου καί έπακόλουθος περιτονίτις έξαπέστειλαν τον άνθρωπον 
όπου έπεθύμει, εις "Α,δην.

Εις Γαλλίαν προ ετών ηύτοκτόνησέ τις διά καταπόσεως τεμαχίου τηγανισθέν- 
τος σπόγγου. Ειχεν άκούσει ίσως ότι τό μέσον τοΰτο χρησιμοποιείται προς έξόν- 
τωσιν τών ποντικών. Επειδή όμως ό θάνατος δεν έπήλθε ταχέως επέσπευσε τήν 
ταχυτέραν ελευσιν λαβών καί ικανήν ποσότητα Sublime.

Μοναδικήν περίπτωσιν μέσου αυτοκτονίας άποτελεΐ τό ύπό Γάλλου ΐατροΰ 
έφαρμοσθέν. Ένήργησεν ούτος άφ’ έαυτοΰ ένδοφλέβιον ένεσιν καθαράς καλλιέργειας 
μικροβίων τής φυματιώσεως. Ταχέως άνεπτύχθη κεχροειδής φυματίωσις, έξαπο- 
στείλασα αύτόν εϊς Άδην.

Παραλείπομεν τήν αναφοράν άλλων τινών σπανίων, αλλά καί παραδόξων 
μέσων αύτοκτονίας.

9. Συνδυασμός μέσων προς αυτοκτονίαν.
Οί έπιχειροΰντες όμως αύτοκτονίαν ούχί σπανίως συνδυάζουσι πλείονα μέσα, 

ίνα άσφαλέστερον έπιτύχωσι τοΰ ποθουμένου. Δεικνύεται τότε, ή ψυχική διαταραχή, 
ή έξωθήσασα προς τήν αύτοκτονίαν.

'Ημείς συνηντήσαμεν άρκετάς περιπτώσεις καθ’ ας ό αύτοκτόνος εθεσεν εις 
ενέργειαν πλείονα μέσα, όπως έπιτύχη τοΰ σκοπού του. Ουτω νέος τις άπέκοψεν 
έπανειλημμένως τον λαιμόν του διά ξυραφίου καί κατόπιν έπυροβόλησε διά περι
στρόφου κατά τής κεφαλής του—τής αιτίας τών δεινών του—καί ουτω άπήλθε τοΰ. 
κόσμου τούτου. Άλλος τις ελαβεν αρκετήν ποσότητα άχνης υδραργύρου (Sublime) 
καί αμέσως κατόπιν άπηγχονίσθη.

Πολλάκις ό συνδυασμός πλειόνων μέσων καταλήγει εις κωμικήν αποτυχίαν. 
Δύο τοιαύτας περιπτώσεις άναφέρομεν ληφθείσας έκ ξένης βιβλιογραφίας.

'Η πρώτη άναφέρεται ύπό γνωστού Γάλλου ψυχιάτρου, τοΰ Fribourg—Blanc 
καί έχει ουτω : Νέος ανισόρροπος άποφασίσας νά αύτοκτονήση ελαβεν άρκετήν πο
σότητα βερονάλης καί κατόπιν έπυροβόλησε κατά, τοΰ δεξιοΰ του κροτάφου- ή σφαίρα 
ένεσφηνώθη εις τό μετωπιαίου όστοΰν, άνευ μεγάλων ζημιών. Ευθύς άμέσως έθεσε 
τήν κάννην έν τώ στόματι.καί έσυρε τήν σκανδάλην, άλλά τό περίστροφου έπαθεν 
εμπλοκήν καί δεν έπηκολούθησε πυροβολισμός.

Σπεύδει τότε ό επιχειρηματίας νά άπαγχονισθή χρησιμοποιήσας ώς Βρόχον 
λεπτόν σχοινιού- τοΰτο όμως ώς έκ τοΰ βάρους τοΰ σώματος έσπασε καί ό άπαγχο- 
νισμός άπέτυχεν. Ευθύς ό ήρως έρρίφθη άπό τοΰ παραθύρου τοΰ δωματίου, ευρι
σκομένου εις τον 4ον όροφον, συνεκρατήθη όμως άπό κοντόν σημαίας καί έμεινεν 
ουτω μετέωρος εις τό κενόν μέχρι τής άφίξεως τής πυροσβεστικής υπηρεσίας, ή 
οποία έξεκρέμασεν αύτόν καί μετεφέρθη ειτα έν κώματι ώς έκ τής βερονάλης εις 
τό Νοσοκομείου καί μετά ήμέρας έξήλθε σωφρονών. Δεν άναγράφεται ή μετέπειτα 
τύχη του.

Ή  έτέρα περίπτωσις συνέβη έπίσης έν Γαλλία προ πολλών έτών. Άνήρ τις, 
ψυχοπαθής άναμφιβόλως. άποφασίσας νά αύτοκτονήση, προετίμησε τον άπαγχο- 
νισμόν. Κατελήφθη όμως ύπό φόβου μήπως σπάση τό σχοινιού τοΰ βρόχου καί
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έκ τούτου διασωθή. ’Ενώ δέ ή το εΰκολον νά προμηθευθή χονδρότερου σχοινιού, αύτός 
έσοφίσθη νά κρεμασθή από κλάδον δένδρου ύπερκειμένου ποταμού τίνος, ώστε αν 
κατά τήν άπαιώρησιν σπάση τό σχοινί νά πέση εις τον ποταμόν, όπου ασφαλώς θά 
έπνίγετο διότι δένέγνώριζε νά κολυμβα. Καί πάλιν όμως νοσηρά αμφιβολία περί 
τής επιτυχίας τοϋ εις ",Α.δην ταξιδιού τον έβασάνιζε καί προς άσφάλειαν έπρομη- 
θεύθη αρκετήν δόσιν άχνης υδραργύρου (Sublime) διά νά λάβη αύτήν άμέσως προ 
τής άπαιωρήσεως. 'Η αμφιβολία όμως περί τής επιτυχίας τον παρηκολούθει καί δι’ 
αύτό άπεφάσισε νά χρησιμοποίηση καί τό περίστροφου του. 'Οπλισμένος μέ όλα 
αύτά τά μέσα μετέβη εις τον τόπον του απαγχονισμού, έδοκίμασε πάντα τά μέσα 
καί έπέτυχε. . . παταγώδη αποτυχίαν !

Εις τον τόπον τής άπαιωρήσεως, αφού έστερέωσε τό σχοινί εις τον κλάδον 
τού δένδρου τον όποιον είχεν εκλέξει, έθεσε τον βρόχον περί τον λαιμόν του- έν βία 
τότε κατέπιε τήν άχνην υδραργύρου καί έτινάχθη εις τό κενόν μέ τό περίστροφου 
εις τό χέρι. Εύθύς άμέσως έπυροβόλησε κατά τής κεφαλής του. Τούτο ύπήρξεν ή 
σωτηρία του καί ή άποτυχία τόσων συνδεδυασμένων μέσων, έκαστον των οποίων 
θά ήρκει νά ίκανοποιήση τήν επιθυμίαν του. Έ ξ εύλογου άστοχίας ή σφαίρα δεν 
συνέτριψε τήν κεφαλήν τού εξάλλου έπιχειρηματίου, άλλ’ έπιτυχοΰσα τό σχοινί έκο- 
ψέν αύτό καί ό άνθρωπός μας έπεσεν εις τον ποταμόν έπειδή δέν έγνώριζε νά κο
λυμβα ήρχισε νά πνίγεται καί έρρόφησεν άρκετόν ύδωρ" φιλεύσπλάγχνος διαβάτης, 
ριφθείς εις τον ποταμόν κατώρθωσε νά τον έξαγάγη εις τον όχθην όπου τού έδόθη- 
σαν αί πρώται βοήθειαι. Μέ έμέτους άλλεπαλλήλους τού καταποθέντος ΰδατος άπέ- 
βαλε τό δηλητήριου καί οΰτω ή τετραπλή έπιχείρησις προς αύτοκτονίαν έτελείωσεν 
άδόξως. 'Η σποπευτική του άστοχία τον προεφύλαξεν άπό τής σφαίρας καί άπό 
τον άπαγχονισμόν ό- πνιγμός άπετράπη χάρις εις τον φιλάνθρωπον διαβάτην, άπέβη 
όμως ή πτώσις εις τό ύδωρ τού ποταμού σωτήριος, διότι είσερρόφησεν άφθονου 
ύδωρ καί μέ τούς έπακολουθήσαντας έμέτους άπεβλήθη μετά τού όδατος καί τό 
δηλητήριου. Ένηργήθη δηλαδή άπρόβλεπτος πλύσις τού στομάχου, οποία θά 
ένηργεΐτο αν ό δηλητηριασθείς μετεφέρετο εις Νοσοκομείου τι.

10. Ψυχολογία εκλογής μέσων προς αύτοκτονίαν.
Εις τήν εκλογήν τούτου ή εκείνου τού μέσου έπιδρώσι πολλάκις παράγοντες 

διάφοροι κατά τάς έκάστοτε περιπτώσεις. Τινάς ωθεί προς τούτο ή εκείνο τό μέ
σον ή μίμησις. Θά άναφέρωμεν κατωτέρω τάς παρθένους τής άρχαίας Μιλήτου" αύ- 
ται κατά χρόνον τινά ηύτοκτόνουν δι’ άπαγχονισμοΰ. Πτώσις άνδρός τίνος κατά τό 
1926 άπό τής Άκροπόλεως έφερε τήν άπό ταύτης πτώσιν ως μέσον εκλογής προς 
αύτοκτονίαν.

Χημικοί, Φαρμακοποιοί, ’Ιατροί χρησιμοποιούν μέσα τού επαγγέλματος 
των, δηλαδή δηλητήρια. Προ έτους χημικός τις ηύτοκτόνησεν εΐσπνεύσας ύδρο- 
κυάνιον, όπερ ό ’ίδιος παρεσκεύασε. Προ έτους ηλεκτρολόγος τις ηύτοκτόνησε διά 
ηλεκτρικού ρεύματος. Λεμβούχοι, ναυτικοί έν γένει προτιμούν συνήθως τον πνιγ
μόν.

( Συνεχίζεται)
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ΤΑ 12 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ  ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΟΝ ΑΥΛΩΝ

ΕΚΜ ΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ Τ Η Σ ΓΑΛΛΙΑΣ
'Υπό του ΑΛΑΙΝ ΑΠΟΥΩΡΝΤ
Μετάφρ. ΰπό Σ.Α.Χ.—ΘΕΟΔΟΤΟΥ

Ζ\ ΕΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΗΑΥΣΙΑ

— Ο ΑΡΧΙΑΣΤΓΧΟΜΟΣ ΙΙΛΡΙΣΙΩΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ι1ΑΡΑΙΤΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΙΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ —

Ή  ύπόθεσις Μάκ-^Μαών, ήτις δέν στερείται ενδιαφέροντος, άλλά περί τής 
όποιας αί άτυχεΐς εφημερίδες ήσαν κακώς πληροφορημέναι, είναι ή τής άπροόπτου 
καί άνεξηγήτου παραιτήσεως τοΰ μεγάλου Στρατάρχου άπό τής Προεδρίας τής 
Δημοκρατίας, επεισοδίου έκ των πλέον τρομακτικών τής νεωτέρας ιστορίας. Ό μα
καρίτης Δοΰξ τής Μαγέντας, έκ καταγωγής ’ Ιρλανδός, κατείχε τον ορμητικόν χαρα
κτήρα τών συμπατριωτών του, χαρακτήρα έκτιμώμενον πολύ έν Γαλλία. Ήτο συγ
χρόνως ειλικρινής φιλόπατρις· μολονότι δέ άπέκτησε την στραταρχικήν ράβδον του 
καί τον τίτλον Δουκός ύπό Ναπολέοντα τον Γ\ εμεινε πιστός εις τήν Δημοκρατίαν 
τής 4 Σεπτεμβρίου. 'Η ιστορία θά τό διηγηθή όταν ό θάνατος θά έπιτρέψη νά παρα
σχεθούν έξηγήσεις περί τών περιστάσεων πού έπέφεραν τήν πτώσιν αύτοΰ τού 
άνδρός καί άφήκαν έπί τοΰ ονόματος του πέπλον μελαγχολικόν.

"Ολοι όσοι έγνώρισαν τον Μάκ Μαών ήξευραν δτι ήγάπα πολύ τά άνθη. Κατά 
τήν περίοδον τής Προεδρίας του, οί κήποι τών Ήλυσίων ήσαν έκτάκτως πολύ 
περιποιημένοι- καί δλα τά άνθοδοχεΐα τού προεδρικού διαμερίσματος ήσαν γεμάτα 
άπό άνθη. Γνωρίζοντες αύτήν τήν λεπτομέρειαν, οί φίλοι τού Μάκ Μαών τώ προ- 
σέφερον συχνά άνθη. Τούτο δέ έξηγεΐ πώς δέν έξεπλάγη όταν μίαν πρωίαν, κατά τό 
πρόγευμα, έδέχθη θαυμασίαν άνθοδέσμην, λευκών κρίνων. Τά ωραία ταΰτα άνθη 
είχαν έκλεγή προδήλως έπιμελώς καί ήσαν διευθετημένα μέ τόσην κομψότητα ώστε 
ό Πρόεδρος ένόμισεν δτι εβλεπεν εις αύτά τό εργον γυναικός. Ά λλ’ δταν έζήτησε 
τό έπισκεπτήριον πού συνήθως συνοδεύει παρόμοια δώρα, ή έλπίς του διεψεύσθη 
διότι παρετήρησεν δτι ό δωρητής έπροτίμησε νά τηρήση τήν άνωνυμίαν. Εκτός ται
νίας έκ λευκής μετάξης πού περιέβαλλε τά στελέχη τών άνθέων καί πού έδείκνυεν 
δτι ό άποστολεύς κατείχε κάποιαν αριστοκρατικήν λεπτότητα, ούδέν δείγμα υπήρχε 
πού νά δηλοΐ τήν πηγήν τής άποστολής ταύτης. Άφηρη μένος άπό άλλας άπασχολή- 
σεις, ό Πρόεδρος άπέθεσε τήν άνθοδέσμην έπί ενός έπίπλου. ’Αλλά τήν έπαύριον, 
κατά τήν ιδίαν ώραν, έξεπλάγη πολύ δεχθείς δευτέραν άνθοδέσμην έν πάσιν όμοίαν 
πρός τήν τής προτεραίας. Καί πάλιν έκούρασε τον νοΰν του διά νά άνακαλύψη τήν 
προέλευσιν τού δώρου τούτου. ’Αλλά τώρα ό Στρατάρχης άπεφάσισε νά έρωτήση 
τούς ύπηρέτας τίνι'τρόπω ή άνθοδέσμη αύτή έφθασε μέχρι τοΰ άνακτόρου. Κατ’ 
άρχάς κανείς δέν έφαίνετο ικανός νά δώση τήν έλαχίστην διαφώτισιν, άλλ’ έπειδή 
ό Πρόεδρος έπέμενεν, ένας έκ τών εύνοουμένων άκολούθων έδήλωσεν δτι παρεκλήθη 
νά θέση αύτά τά άνθη έπί τής τραπέζης τού κυρίου του, άλλά χωρίς νά δώση πληρο
φορίας περί τοΰ ονόματος τοΰ δωρητοΰ. Ό  Στρατάρχης κατέστη πολύ περίεργος. 
Ή  ρώτησε λεπτομερώς τον άκόλουθον καί έπί τέλους έμαθεν δτι αύτός έλάμβανε 
κάθε πρωί τήν άνθοδέσμην άπό μίαν κυρίαν. Αύτη ήτο πεπλοφόρος καί ό άκόλουθος 
ήγνόει αν ήτο νέα καί ώραία. Τοΰτο ήρκεσε διά νά γοητεύση τον γέροντα Στρατάρ
χην, δστις μέχρι τοΰ τέλους τής ζωής του είχεν αύτήν τήν άφοσίωσιν διά τήν γυναίκα, 
πού είναι σημεΐον διακριτικόν τοΰ στρατιώτου καί τοΰ Γάλλου. 'Ο Μάκ Μαων 
έδωκε διαταγήν εις τον άκόλουθον νά έπερωτήση αυτήν τήν γυναίκα έν ή περιπτώ- 
σει θά ήτο διατεθειμένη νά έπαναλάβη τήν άβράν' φιλοφρονησίν της.
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— «Μή τής εϊπης ότι μοί ώμίλησες περί αύτοϋ τού πράγματος, άλλά δός τη 
» νά έννοήση οτι έλαβα τάς άνθοδέσμας μέ τήν μεγίστην εύχαρίστησιν. δτι πολυ- 
» πραγμονώ πολύ μή γνωρίζων τήν ταυτότητα τοΰ προσώπου πού εύηρεστήθη 
» νά μοι στείλη αύτά τά ωραία άνθη. Έν τω μεταξύ καί χωρίς νά προκαλέσης τήν 
» έλαχίστην ένόχλησιν εις αύτήν τήν κυρίαν, λάβε μερικάς πληροφορίας περί αυτής. 
» Προ παντός, βεβαίωσέ την δτι ποθώ νά κάμω τήν γνωριμίαν της».

Ό  άκόλουθος έξετέλεσε πιστώς τάς διαταγάς πού έλαβε. Τήν έπαύριον, νέα 
ανθοδέσμη κρίνων, ώραιοτέρα άπο τάς προλαβούσας, άνέμενε τον Στρατάρχην. 
Άλλ* ό άκόλουθος δεν ήτο εις θέσιν νά δώση πληροφορίας συμπληρωματικάς περί 
τής δωρητρίας. Αΰτη ήκουσε τήν δήλωσιν τοΰ άκολούθου χωρίς κανέν«δείγμα επι
δοκιμασίας καί δταν αύτός έπαυσε νά όμιλή, εκείνη έστράφη, διηυθύνθη προς άμαξαν 
πού προδήλως έστάθμευεν επίτηδες έκεϊ, καί άνεχώρησε ΐάχιστα μέ διεύθυνσιν τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας, δηλαδή προς το κέντρον των Παρισίων. Ό  Πρόεδρος ύπε- 
χρεώθη ώς έκ τούτου νά καταπνίξη τον πόθον του τής άναμονής, δπως συναντήση 
τήν ώραίαν άγνωστον. Τάς δύο κατόπιν ήμέρας τό δώρον έπανελήφθη, άλλά τήν 
τρίτην ήμέραν, ή ελπίς τοΰ Μάκ Μαών έπανήλθεν δταν άνεκάλυψεν έν τω μέσω των 
άνθέων εν χαρτάκι έχον τήν σημείωσιν :

— «Διατί δεν φορεΐτε αύτά τά άνθη ;»
"Ητο δλη ή παραγγελία. Ά λλ’ δσον λακωνική καί αν ήτο, ό Μάκ Μαών 

έμάντευσεν δτι περιείχε τήν ύπόσχεσιν άλλου πράγματος. Ή το σαφές δτι αύτοί 
οί κρίνοι θά έχρησίευμον ώς σήμα επικοινωνίας καί δτι ή ύπακοή εις τά παραγγέλ
ματα τής σημειώσεως θά έθεωρεΐτο ώς ό πόθος ίκανοποιήσεως τής άγνωστου. 
Ό  Πρόεδρος έσυνήθιζε νά κάμνη καθημερινώς, κατά τάς τέσσαρας το άπόγευμα, 
περίπατον έφ’ άμάξης εις το δάσος τής Βουλώνης. Αύτό το άπόγευμα ό Πρόεδρος 
άνεχώρησε τήν συνήθη ώραν, άλλ’ έφερεν εις τήν κομβιοδόχην του μίαν θαυμασίαν 
δέσμην άνθέων πού έσκέπαζε τον Μεγαλόσταυρον του τής Λεγεώνος τής Τιμής. 
Τά άνθη τής δέσμης αυτής ήσαν, εννοείται, οί μυστηριώδεις κρίνοι. Κατά τήν δια
δρομήν, ό Πρόεδρος παρετήρει τούς έπιβάτας τών άλλων άμαξών. ’Αλλ’ έπειδή οί 
περισσότεροι έχαιρέτων τον ’Αρχηγόν τοΰ Κράτους, αύτός δέν κατώρθωσε νά άνα- 
καλύψη εκείνην πού έζητοϋσεν. Έ ν τέλει δμως, δταν ήτοιμάζετο νά έπιστρέψη. 
είδε μίαν ώραίαν μικράν άμαξαν, έζευγμένην μέ εν μόνον άλογον καί πού έφερε μίαν 
κυρίαν πεπλοφόρον. Τά παράθυρα τής άμάξης ήσαν άπλά, ό δέ αμαξηλάτης δέν 
έφερε κανέν σημεΐον διακριτικόν. "Οταν άντίκρυσε τήν Προεδρικήν άμαξαν, ή κυρία 
ύψωσε μίαν μικράν δέσμην άνθέων, όμοιων προς έκείνα πού έφερεν ό φιλάρεσκος 
Στρατάρχης,-προσποιηθεΐσα δτι ώσφραίνετο τό άρωμά των. Ό Πρόεδρος ήγέρθη 
άπο τό κάθισμά του, καί συγχρόνως ή κυρία έστρεψεν ελαφρά τήν κεφαλήν καί 
τον έκαμε νά ϊδη δτι άπέθετε φίλημα επί τής άνθοδέσμης της. Προτού αύτός άπαν- 
τήση ή άνταλλάξη λέξιν, αί δύο άμαξαι διεσταυρώθησαν καί ή πεπλοφόρος κυρία 
έχάθη άπο τούς οφθαλμούς του.

Βλέπων δτι ή άκολουθία του τον παρετήρει, ό Πρόεδρος έρρίφθη προς τά όπίσω 
καί προσεπάθει νά κρύψη τήν ταραχήν του.

Ή  άβρά πράξις τής άγνώστου άνεζωογόνησε τά φλογερώτατα αίσθήματά του 
καί μέ πολλήν δυσκολίαν παρηγορήθη άπο τήν καταναγκαστικήν άπραξίαν του 
σκεπτόμενος δτι ή γόησσα δέν θά έσταμάτα έκεΐ. Τήν έπαύριον έλαβε νέαν άνθοδέ- 
σμην φέρουσαν χαρτάκι μέ τήν λέξιν «Εύχαριστώ!». Ένθαρρυνθείς ό Πρόεδρος 
έφερεν εκ νέου αύτά τά άνθη κατά τον άπογευματινόν του περίπατον. Αύτήν τήν 
φοράν ήτο καλλίτερα προετοιμασμένος, καί δταν ή άμαξα τής άγνώστου έφάνη, 
άπέσυρε τά άνθη άπο τήν κομβιοδόχην καί τά έφερεν εις τά χείλη του τήν στιγ
μήν πού διήρχετο ή κυρία. Άντημείφθη μέ έλαφρόν χαιρετισμόν, ή κυρία έσήκωσεν 
ολίγον τον πέπλον της καί έδειξεν ένα πώγωνα έξαίσιον, καί χείλη άμέμπτου σχή
ματος καί έρυθροΰ χρώματος.
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Μέ μεγίστην άνυπομονησίαν ό Πρόεδρος άνέμενε την επαύριον πρωί τό πρό
γευμά του. Είχε την προαίσθησιν οτι ή ύπόθεσις αύτή θά έλάμβανε καλήν στρο
φήν, καί δεν ήπατήθη. Μία σημείωσις μέσα εις σφραγισμένον φάκελλον, πού ή σφρα- 
γίς παρίστα περιστεράν φέρουσαν εις τό ράμφος της φύλλον ελαίας, συνώδευε την 
ανθοδέσμην. 'Ο Πρόεδρος άπεμάκρυνε τούς ύπηρέτας του διά νά μη διακρίνουν την 
ταραχήν του, καί ήνοιξε τον φάκελλον, άναγνώσας την επιστολήν :

« ’Εάν επιθυμητέ νά λάβητε τά άνθη μου άπό τάς ιδίας μου χεΐρας, προμη- 
» θεύσατέ μοι διά τοϋ ακολούθου σας τό κλειδί της μικράς θύρας των Ήλυσίων 
» Πεδίων καί περιμένετέ με αύριον τό βράδυ κατά τάς δέκα. ’Έχω εμπιστοσύνην 
» εις την τιμήν άξιωματικοΰ της Γαλλίας».

Αύτό ήτο όλον, άλλ’ ήτο αρκετόν. Πλήρης χαράς μέ τήν σκέψιν ότι συντόμως 
θά έβλεπε καί θά συνωμίλει μέ τήν σειρήνα πού τον είχε μαγεύσει έξ άποστάσεως, 
ό Στρατάρχης έφρόντισε νά δώση τό ζητηθέν κλειδί, μέ τάς δεούσας οδηγίας εις τον 
άκόλουθόν του. Προσεπάθησε νά περάση τον καιρόν του όσον τό δυνατόν καλλίτερα 
περιμένων. Τήν επαύριον μετέβη εις τό Δάσος τής Βουλώνης, άλλά δέν είδε τήν Κυ
ρίαν των κρίνων. 'Η ώρα τής συναντήσεως έπλησίαζε καί ό άνυπόμονος Στρατάρχης 
άφήκε τήν άκολουθίαν του καί έκαμε περίπατον εις το πάρκον. Δέν έπερίμενε πολύ. 
Οί κώδωνες των Παρισίων μόλις έσήμαναν τήν δεκάτην ώραν, οπότε ήκουσε τό 
κλειδί τρίζον εις τήν κλειδαριάν. 'Η θύρα ήνοίχθη καί ή Κυρία των κρίνων εύρέθη 
προ αύτοΰ. Έφερεν ένα πέπλον, άλλά κατόπιν τής επιμονής τοΰ Μάκ Μαών συγκα- 
τετέθη επί τέλους νά τον ύψώση ώστε άπεκάλυψε τό μέγιστον μέρος τοϋ προσώπου 
της, τοΰ οποίου ή χάρις άνταπεκρίνετο προς ό,τι άνέμενεν ό ερωτύλος Στρατάρχης. 
Συγχρόνως άπήτησε μέ τ ά κ τ  θαυμάσιον νά τήν σεβασθή. Πράγματι, τω έδωκε 
νά έννοήση αμέσως ότι ό σκοπός πού τω ώρισε τήν συνέντευξιν, δέν ήτο ν’ άκούση 
φιλοφρονήσεις.

— «Κύριε Στρατάρχα, είπεν, άποκαλοΰσα αύτόν μέ τον στρατιωτικόν του 
)) βαθμόν καί τίτλον καί όχι μέ τό όνομά του, ώς άρχηγοϋ τής Δημοκρατίας, μολονότι 
» τά διαβήματα, πού έκαμα διά νά σάς συναντήσω θά φαίνωνται ρωμαντικά, σάς 
» παρακαλώ νά πιστεύσητε ότι έχω άφορμάς πολύ σοβαράς διά νά ομιλήσω μαζί σας-».

— «Ό χ ι, δεσποινίς, άπήντησεν ο Πρόεδρος, τί σοβαρώτερον ή μπορεί νά ύπάρχη 
» παρά τό αίσθημα, πού μου ένεπνεύσατε ; Είσθε ή Κυρία τω ν  Κρίνων μου, 
» πού έπεθύμησα τόσον ζοκηρώς νά συναντήσω- μή ζητήσετε, προ παντός κατά τήν 
» αρχήν τής συναντήσεώς μας. νά περισπασθώμεν άπό τό μυθιστόρημα πού προητοί- 
» μάσατε τόσον έρασμίως».

'Η νεαρά κυρία—δέν ήμποροΰσέ τις νά άμφιβάλλη περί τής νεότητάς της— 
έμειδίασε δεικνύουσα εις τον Στρατάρχην δύο σειράς τελείας ωραίων όδόντων. 
Καί άπήντησε :

— «Μέ ώνομάσατε Κυρίαν τω ν  Κρίνων .  Δέν ένεθυμήθητε έκείνην τήν 
«στιγμήν ότι ό Κρίνος.είναι έν άνθος πού ενέχει κάποιαν πολιτικήν σημασίαν ;».

Ό  Πρόεδρος άνεπήδησε καί έκφρασις φόβου καί τρόμου έφάνη επί τής μορ
φής του. 'Ο Κρίνος ήτο, πράγματι, τό σήμα τοΰ βασιλικοΰ οίκου τής Γαλλίας, τό 
έμβλημα πού έξετίθετο εις πάσαν περίπτωσιν άπό τούς οπαδούς τοΰ Κόμητος τοΰ 
Σαμβώρ. 'Η σύνομιλήτριά του είχε τό δικαίωμα νά εϊπη, οτι είχε δώσει ένδειξιν 
επαρκή τοΰ χαρακτήρος τής προτάσεώς της διά τής εκλογής άνθέων, των οποίων 
αί παραδόσεις είναι παρομοίως γνωσταί, όπως αί τοΰ ίου των Ναπολεόντων ή 
τοΰ τριφυλλιού τής γηραιάς ’Ιρλανδίας. Καί έτσι, αυτός, ό επίσημος άρχηγός τής 
Δημοκρατίας, είχεν έπιδείξει πομπωδώς αυτά τά βασιλόφρονα εμβλήματα έπ ί 
τρεις ήμέρας, εις τό κέντρον των Παρισίων, ένθα ή σημασία των είναι γνωστή 
άπό μυριάδας προσώπων. Έθεώρησεν εαυτόν ώς σοβαρώς έκτεθέντα καί διακινδυ- 
νεύσαντα.
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Ταΰτα σκεφθείς ό Μάκ Μαών έτριξε τούς όδόντας καί έξετόξευσε μεγάλην 
βλασφημίαν. 'Η Κυρία των  Κρίνων άπεσύρθη μέ χειρονομίαν άπελπισίας.

— «Κρίμα; Τί έκαμα ; ανέκραξε, μέ τόνον άποθαρρυντικόν. Έπίστευα ότι 
» σας κατέπεισα απλώς ότι δεν ήμην γυναίκα χωρίς φιλαυτίαν, καί σας προσέβαλα 
» ύπερμέτρως».

Λέγουσα ταΰτα, τερισσοτερον πέπλον της καί ό Στρατάρχης
ΐδε δύο ωραίους οφθαλμούς,' γεμάτους δά

κρυα, πού έλαμπαν εις το σκότος ωσάν σάπ
φειροι.

Ό  Μάκ Μαό)ν ήτο ό Πρόεδρος τής Γαλ
λίας, άλλ’ ήτο επίσης άνδρας. Ταραχθείς άπό 
το περιπαθές τοϋτο θέαμα,· έλησμόνησε την 
σοβαράν πλευράν τής καταστάσεως καί έσκέ- 
φθη ότι είχε προκαλέσει πόνον εις γυναίκα. 
Έπλησίασε την νεαράν γυναίκα καί την κα
θησύχασε.

— «Πιστεύσατέ με, είπε, μέ τόνον φι- 
» λόστοργον καί εύλαβή, όταν σας λέγω ότι 
» δέν μετανοώ διά τίποτε πού μοΰ έπροκά- 
» λεσε την εύχαρίστησιν νά κάμω την θελκτι- 
» κήν γνωριμίαν σας. Τουναντίον, έγώ πρέ- 
» πει νά σάς ζητήσου συγγνώμην διότι έτόλ- 
» μησα νά πιστεύσω ότι ένας γέρων, όπως 
» έγώ, ήμποροΰσα νά έμπνεύσω εις νεαράν 
» καί ώραίαν γυναίκα, όπως σείς, ένδιαφέ- 
» ρον άλλο παρά πολιτικόν».

"Εγινε στιγμή σιωπής. Οί ώραΐοι οφθαλ
μοί διηνοίχθησαν καί ή Κυρία τώ ν  κρ ί
νων  ήρχισε νά γελά.

—«Γνωρίζετε, Κύριε Στρατάρχα, ότι όταν 
λέγετε αύτά δέν φαίνεσθε τόσον γέρων ;»

'Ο Στρατάρχης συνεκινήθη εύαρέστως άπό αύτήν την άπάντησιν.
— «Διότι είσθε άπό τάς θεαίνας, πού έχουν τήν δύναμιν νά επαναφέρουν τήν 

» νεότητα εις ήμάς, τούς θνητούς, άπήντησε χαριέντως».
'Η κόρη έκοκκίνησε καί έστρεψε τούς οφθαλμούς, μέ μεγάλην αμηχανίαν.
— «Ά λλα σημειώσατε ότι σάς ήπάτησα, έψιθύρισεν. Επέτυχα συνάντησιν 

» μαζί σας μέ προφάσεις άπατηλάς. Λάβετε όπίσω αύτό τό κλειδί πού δέν θά άνε- 
» χθήτε νά κρατώ επιπλέον».

'Ο Στρατάρχης απώθησε τό κλειδί μέ κίνημα μομφής.
— « Ά ! Δεσποινίς! Μή μοΰ έπιβάλλετε παρομοίαν ποινήν! Μή μοΰ λέγετε 

» ότι ή συναναστροφή μου σάς κατέστη άνυπόφορος!»
— «'Ώστε συγκατατίθεσθε νά μέ δέχεσθε ώς συνωμότριαν ;» έφώναξεν.
— «’Ώ, ώς προς αύτό, δέν ανήκει εις ήμάς τούς θνητούς νά παραπονούμεθα 

» διά τον τρόπον μέ τον όποιον αί θεαί αποκαλύπτονται».
Ή  Κυρία τώ ν  Κρίνων  τον ηύχαρίστησε μέ μειδίαμα εκτάκτως χαρίεν. 

Καί προσεποιήθη ότι άναχωρεϊ.
— «Έ ν πάση περιπτώσει, δέν δικαιούμαι νά σάς παρακαλέσω όπως μέ άκού- 

» σητε τώρα, άφοΰ έξαρτάται άπό σάς μόνον ή άναχώρησίς μου.»
— «Δεσποινίς! ..............
Τώ έκαμε σημεΐον νά σιωπήση καί έμειδίασε.

ΜΑΚ ΜΑΩΝ
Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας τό 1873
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— «Σας δίδω καιρόν να σκεφθήτε, Κύριε Στρτάρχα. Έάν επιθυμητέ νά μέ έπα- 
» νίδητε εδώ, κάμετε το ίδιον σύνθημα».

— «Ποιον ;»
. — «Μίαν άνθοδέσμην κρίνων εις το δάσος. Καί διηυθύνθη προς την θύραν 

τού κήπου».
— «Μίαν στιγμήν!, είπεν ό Στρατάρχης. Αέν ήμπορώ νά έπιτύχω άλλο δνομα 

» το όποιον νά όνειρεύωμαι αντί τοϋ Κυρία τω ν  Κρίνων : »
— «Έ άν τό έπιθυμήτε, ήμπορείτε νά μέ ονομάζετε « Δ εσ πο ιν ί ς  ’Ά ν θ ο ς  τοϋ 

» Κρίνου» .
Καί άνεχώρησεν. 'Η θύρα έκλεισε κατόπιν της καί μετ’ ολίγον ήκούετο τό 

κύλισμα άμάξης. 'Ο Μάκ Μαών εΐσήλθε περισσότερον παρά ποτέ μεθυσμένος 
άπό αυτήν την θελκτικήν άγνωστον καί έπεδόθη εις ευχάριστα όνειρα, μέ σκοπόν 
νά λησμονήση την πλοκήν εις την οποίαν εκείνη έφαίνετο θέλουσα νά τον περι- 
τυλίξη.

Ά λλ’ έν τω μεταξύ, ή ύπόθεσις εΐχεν ήδη προκαλέσει τάς σοβαρά; συνέπειας 
της. 'Η θέα του Προέδρου τής Δημοκρατίας έξερχομένου καθημερινώς μέ έμβλημα 
βασιλοφρόνων εις την κομβιοδόχην του είχε προκαλέσει ζωηράν έντύπωσιν έν Παρι- 
σίοις. Είναι γεγονός δτι.ό Μάκ Μαών δέν έθεωρήθη ποτέ ώς πεπεισμένος Δημο
κρατικός. Κατά τήν στιγμήν τής γενέσεως νέα: κυβερνήσεως μετά τά τρομερά γεγε- 
νότα, πού διεδέχθησαν τήν πτώσιν τής Δευτέρας Αυτοκρατορίας, υπήρξε τό ζήτημα 
τής έπανόδου τής παλαιάς βασιλικής δυναστείας έν τώ προσώπω τοϋ Κόμητος τοϋ 
Σαμβώρ. Τό κύριον πρόσκομμα πού παρουσιάσθη κατά τάς διαπραγματεύσεις ήτο 
τό ζήτημα τής σημαίας. 'Ο Κόμης, μέ τήν ειλικρινή πίστιν εις τά κληρονομικά δι-
καιώματά του, έζήτησεν δπως ό Kc ίνος τοϋ Οί;ίκου τών Βαλουα τεθή πάλιν επί τής 
Γαλλικής σημαίας. Καί ό Μάκ Μαών ό ίδιος έν ονόματι τοϋ στρατού έπέμεινεν δπως 
διατηρηθή ή τρίχρους σημαία, ή σημαία πού τόσον ένδόξως συνεδέθη μέ τά γεγο
νότα τοϋ Άουστερλιτς καί τής Ίένας. Τό πρόσκομμα τοΰτο υπήρξε μοιραΐον. 'Η  
τρίτη Δημοκρατία συνεστήθη καί ό Ερρίκος Ε' έμεινεν άνευ θρόνου. Ά λλ’ άπό 
δλα αύτά προέκυπτεν δτι ό Μάκ Μαών δέν ήτο έχθρός άσπονδος τής Μοναρχίας. 
Ή  δέ έκλογή του, γενομένη μετά τινα έτη, ώς Προέδρου τής Δημοκρατίας, ώφεί- 
λετο κατά μέγα μέρος εις τήν ύποστήριξιν τών βασιλοφρόνων. Μετά τήν έκλογήν του, 
έν τούτοις, έφάνη θέλων νά παίξη πιστώς τό πρόσωπον Προέδρου τής Δημοκρατίας, 
καί αί έλπίδες τών βασιλοφρόνων διελύθησαν βραδέως, όπόταν,'έξαφνα, άνεζωογονή- 
θησαν ένεκα τών συμβάντων πού περιέγραψα. ’Αμέσως παρετηρήθη ζωηρά δράσις εις 
τάς τάξεις των, άκολουθουμένη άπό άντίστοιχον πίεσιν έπί τών φίλων τοϋ ύπάρχον- 
τος πολιτεύματος. Είναι γνωστή ή ήλεκτρική άτμόσφαιρα τών Παρισίων, τής πό- 
λεως πού κατά το διάστημα ένός αίώνος είδε δέκα έπαναστάσεις. Φήμαι άπαίσιαι, 
εις τάς οποίας τό δνομα τοϋ Προέδρου ήτο άναμεμιγμένον, διέτρεχον τούς δρόμους, 
καί άνέμεναν, κάθε στιγμήν, νά ίδουν τήν Δημοκρατίαν άνατρεπομένην καί τον ’Ερ
ρίκον Ε' κηρυττόμενον βασιλέα τών Γάλλων.

Ό  Πρόεδρος ό ίδιος έμαθεν αύτάς τάς φήμας. Παρασυρόμενος άπό τον πόθον 
νά συναντήση τήν Κυρίαν τώ ν  Κρίνων,  δέν έδίστασε νά συμμορφωθη πιστώς μέ 
τάς οδηγίας, πού είχε λάβει άπό αύτήν καί νά περιάγη άνά τήν πόλιν τών Παρισίων 
τό μοιραΐον σύνθημα. ’Ενώ δέ ή πόλις ολόκληρος έκλονήθη ύπό τό νέον τούτο πλήγμα,

ήτει τήν άνταμοιβήν του εις τήν μικράν θύραν τοϋ πάρ- 
τηρζε πιστή Ήτο πάλιν πεπλοφόρος

ό άσυναίσθητος Στρατάρχης έζήτει τήν άνταμοιβήν του εις 
κου. Ή  άγνωστος υπήρξε πιστή εις τήν συνάντησίν της. 
καί έχαιρέτησε μέ φρόνιμον συστολήν, τοϋθ’ δπερ δέν τήν ήμπόδισε νά άφίση, δπως 
άσπασθή τάς λεπτάς χείράς της.

— «Οί μικροί κρίνοι μου άρχίζουν νά σάς γίνωνται άπεχθεΐς, Κύριε Στρα- 
» τάρχα ; ήρώτησε μόλις έχαιρετήθησαν». <
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— «Δέν εΐναι οί ΐδικοί σας κρίνοι διά τούς οποίους ήσθάνθην απέχθειαν, διε- 
» μαρτυρήθη ό Στρατάρχης, άλλα μόνον εκείνοι μέ τούς οποίους ό Κόμης του Σαμ- 
» βώρ έπεζήτησε νά άντικαταστήση την νικηφόρον τρίχρουν σημαίαν μας».

— «’Ά , κύριε, εΐπεν ή κόρη, δέν ήμπορούσατε νά εϊπητε Ερρίκος Ε' ; 
» Μάθετε δτι δι’ εμέ είναι ό βασιλεύς της Γαλλίας».

— «Είναι βεβαίως άξιος νά φέρη τον τίτλον Βασιλέως, δεσποινίς, άπήντησεν 
» ό Στρατάρχης μέ εχεμύθειαν».

-— «Δέχομαι τον συμβιβασμόν. ’Αλλά διά νά έπανέλθω εις τούς κρίνους μας, 
» οφείλω άρά γε νά είπω εις τον Βασιλέα δτι δέν κατώρθωσα νά σάς συμφιλιώσω 
» μέ τό άνθος μου ;»

Ό  Στρατάρχης άνέμενε μίαν στιγμήν.
— «Φαίνεσθε ένδιαφερομένη πολύ μέ τον βασιλέα σας, είπε, μέ έλαφρόν τόνον 

» μομφής. Ό  Ερρίκος Ε' είναι, πράγματι, ευτυχής ένσπείρας τόσην άφοσίωσιν εις 
» την άπεσταλμένην του».

"Εν χαρίεν μειδίαμα έφάνη ύπο τον πέπλον καί καθησύχασε τον Στρατάρχην.
— «Μη άπατάσθε περί του χαρακτήρος των αισθημάτων μου προς τον Βασι- 

» λέα, σάς παρακαλώ είπεν ή κόρη, ύψώνουσα τον πέπλον της, ώστε νά τώ έπιτρέψη 
λ) νά ίδη εις τούς ωραίους οφθαλμούς της εκφρασιν ειλικρίνειας. ’Αγαπώ μόνον έκεΐ- 
»  νον πού φορεΐ τούς κρίνους μου».

Θελχθείς άπό αύτήν τήν ομολογίαν, ό Πρόεδρος έκαμε κίνημα διά νά λάβη 
τήν χεΐρα της. ’Αμέσως εκείνη έλαβε στάσιν προκλητικήν, άνηγέρθη υπερήφανους 
καί είπε μέ τόνον ψυχρόν :

— «Συγγνώμην, κύριε, λησμονείτε δτι είμαι ή προσκεκλημένη σας!»
Κατησχυμένος, παρ’ δλην τήν ήλικίαν του καί τήν πείράν του άπό τό ώραΐον

φϋλον, ό ερωτύλος Στρατάρχης οπισθοχώρησε καί άπήντησε μετά σεβασμού :
— «Συγχωρήσατέ μοι τον ενθουσιασμόν πού μοΰ εμπνέετε. ’Αλλ’ είπατέ μοι, 

» είναι άνάγκη άραγε, δπως αί συναντήσεις μας εΐναι πάντοτε τόσον περιωρισμέναι ; 
» Δέν θά μοΰ δώσετε τήν ευκαιρίαν νά καλλιεργήσω τήν φιλίαν σας κάπου ένθα δέν θά 
» σάς προκαλέσω κανέν πρόσκομμα δπως σάς έκφράσω τά αίσθήματά μου ;»

'Η Κυρία τών  Κρίνων έγινε καί πάλιν χαρίεσσα.
— «Αύτό επιθυμώ καί εγώ. ’Απομένει εις σάς νά δεχθήτε δπως είσέλθητε εις 

» οικίαν συνωμότου».
— «Θά είσέλθω παντού, δπου θά εύρίσκεσθε, δεσποινίς, άκόμη καί εις τον 

» πύργον τού Ερρίκου Ε '! άπήντησε φιλαρέσκως ό Στρατάρχης».
Ή  συνομιλήτρια τού έμειδίασεν έκ νέου.
—■: «Νομίζω δτι έν τέλει θά κατορθώσω νά σάς προσηλυτίσω, είπε. Λοιπόν, 

»  θά μέ ευρετε εις τό Ξενοδοχεΐον « ’Ά ν θο ς  Κρ ίνου» .
'ΟΜΊρόεδρος δέν κατώρθωσε νά συγκρατήση κίνημα τρόμου. 'Η κόρη εΐχεν 

ονομάσει ξενοδοχεΐον δεδηλωμένως γνωστόν έν Παρισίοις ώς στραταρχεΐον τών βασι- 
λοφρόνων, δπου κατήρχοντο τακτικώς οί άπεσταλμένοι τού Κόμητος τού Σαμβώρ, 
δταν ήρχοντο εις τήν πρωτεύουσαν. 'Η ιδέα τού νά έμβη εις αύτό τώ ήτο δυσάρε
στος. Ά λλ’ έκεΐ πού έφθασαν τά πράγματα δέν ύπήρχεν άφορμή δισταγμού. Έδέχθη 
τήν συνάντησιν διά τήν έπαύριον καί ή άγνωστος άπεχαιρέτησε μέ τρόπον πού συνε- 
πλήρωσε τήν άγαλλίασίν του.

Τήν έπαύριον ή Γαλλία ήτο έκπληκτος βλέπουσα οτι ή Δημοκρατία ύφίστατο 
άκόμη. Ά λλ’ οί υπουργοί είχαν έξεγερθή. Τελείως πεπεισμένοι δτι ό Πρόεδρος ήθελε 
να άπατήση τό σύνταγμα, δέν ήθέλησαν νά τώ δώσουν τήν εύκαιρίαν δπως παράσχη 
εξηγήσεις περί τής παραδόξου διαγωγής του. Δέν τον συνεβουλεύθησαν πλέον. Τον 
άφήκαν νά τρέξη προς την άβυσσον. Άπερροφημένος μέ τά όνειροπολήματά του, ό 
Πρόεδρος άφήκε τά Ήλύσια μετά τό δεΐπνον, έλαβε μίαν άμαξαν καί διηυθύνθη 
ταχέως προς τό Ξενοδοχεΐον « Ά ν θ ο ς  τού Κρίνου» .  'Η άφιξίς του έφαίνετο άνα-
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μενομένη, διότι προτού προφθάση νά έξηγήση τον σκοπόν της έπισκέψεώς του, ώδη- 
■γήθη εις τον πρώτον όροφον άπό τον περιποιητικόν ιδιοκτήτην του ξενοδοχείου.

— «Ά πό εδώ, Κύριε Πρόεδρε, άν εύαρεστήσθε. 'Η Κυρία έδωκε διαταγήν νά 
» σας όδηγήσωμεν μόλις έλθετε. Εύρίσκεται είς τον πρώτον όροφον. 'Οποία τιμή διά 
» τον οικόν μου !»
4 Και έτσι φλυαρών ώδήγησε τον Πρόεδρον είς τό έν λόγω διαμέρισμα, ήνοιξεν 

άποτόμως την θύραν, καί άνήγγειλεν :
— «Ό  Κύριος Στρατάρχης Μάκ Μαών!»
Λυσαρεστηθείς μίαν στιγμήν διότι τον άπεκάλεσαν μέ τον επίσημον τίτλον του, 

ό Μάκ Μαών είσήλθε καί εύρέθη έναντι τής νεαράς γυναικός πού τον είχε τόσον περι
έργως μαγεύσει. Ήτο ή πρώτη φορά πού έβλέποντο είς τό φώς καί τήν παρετήρει 
άπλήστως. Ά λλ’ ή Κυρία τώ ν  κρ ί νων  δέν ήτο ουδόλως διατεθειμένη νά γίνη 
γνωστή, διότι έφοροΰσε μικράν προσωπίδα έκ βελούδου, διά μέσου της οποίας οί 
οφθαλμοί της έρριπταν βλέμματα προκλητικά. Μόνον τό στόμα καί ό πώγων της 
ήσαν άνοικτοί, άλλά τούτο ήρκεσεν όπως σχηματίση πεποίθησιν περί τής κεκαλυμ- 
μένης -χάριτός της.

— «Καλώς ώρίσατε, Κύριε Στρατάρχα!, έφώναξεν, ένώ έκεϊνος έπροχώρησε 
μέ σεβασμόν καί εκείνη τον άφήκε νά φιλήση τήν χεϊρά της».

— «Δεσποινίς, παρετήρησεν, ό Στρατάρχης, δέν είναι άπαραίτητον νά κρύ- 
» πτετε έ'τσι τά χαρακτηριστικά σας!».

Αύτή έγέλασε καί έκίνησε τήν κεφαλήν.
— «Θά μου επιτρέψετε νά τηρήσω αύτό τό δέλεαρ, διά νά σάς τό προσφέρω 

» μετ’ ολίγον, άπήντησε πονηρώς. Ένθυμηθήτε ότι είμαι έπιφορτισμένη μέ άποστολήν 
»  καί ότι δέν μου έπετρέψατε άκόμη νά νικήσω τό μίσος πού τρέφετε εναντίον τών 
»  πολυαγαπητών μου κρίνων».

Αύτός δέν είχε προΐδει παρομίαν υποδοχήν. Άνελογίσθη ότι διέπραξε σφάλμα 
άνεπανόρθωτον, καί ότι ή γόησσα ξένη, συντόμως θά τον άπεπλάνα καί θά τον 
έκαμνε νά λησμονήση τήν πίστιν του προς τήν Δημοκρατίαν.

— «Μέ συγχωρεϊτε, είπε σοβαρώς, άλλά θά έ'σφαλλα έπιτρέπων είς υμάς 
» νά έχετε αύταπάτας. Τίποτε δέν συγκρατεΐ τον Πάτρικ Μάκ Μαών, Δούκα τής 
» Μαγέντας καί Στρατάρχην τής Γαλλίας διά νά σάς παραχωρήση πάν δ,τι πο- 
»  θεΐτε- άλλ’ ό Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας δέν ήμπορεΐ νά προδώση τούς 
» όρκους του».

'Η Κυρία τώ ν  Κρίνων  έκαμε χειρονομίαν λύσσης.
— «Διατί δέν μοί έλέγετε αύτά είς τό πάρκον ; έκραξεν έμπαθώς. Μοί ζητείτε 

»  τήν άδειαν νά μέ έπισκεφθήτε, έρχεσθε εδώ, σάς δέχομαι μόνη, καί άφοΰ έξετέθην 
»  μαζί σας, λέγετε ότι μέ ένεπαίξατε».

— « Ά , δεσποινίς, μή όμιλήτε έτσι. ’Εγώ τούναντίον έξετέθην διά τής παρου- 
»  σίας μου είς αύτό τό σπίτι».

— «Διόλου κύριε. ’Εάν ή έπίσκεψίς σας δέν έχη χαρακτήρα πολιτικόν, δέν 
»  εισθε εκτεθειμένος—άλλ’ είμαι εγώ, έκτος άν ή έπίσκεψίς αύτη έχη χαρακτήρα 
»  πολιτικόν».

Ήτο άδύνατον νά άρνηθή αύτό τό δίλημμα. 'Ο Στρατάρχης έστριψε τό μου
στάκι του.

•— « ’Ακούσατε! εΐπεν. Είς έν έτος ή άποστολή μου θά έχη λήξει καί θά είμαι 
» έλεύθερος νά δεχθώ τάς διαταγάς σας».

Ή  νεαρά κόρη έκίνησε τήν χεΐρα πυρετωδώς.
— «Καί άν δέν εισθε πλέον Πρόεδρος, οποίαν υπηρεσίαν ήμπορεΐτε νά μάς 

» παράσχητε ; Νομίζετε, οτι άπλώς τον Δούκα τής Μαγέντας ώδήγησα τόσον 
»  μακράν. . . » ,

Είχε φθάσει είς αύτό τό σημεϊον όπόταν διεκόπησαν. ’Έκρουσαν τήν θύραν,
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πού ήνοίχθη καί 6 διευθυντής «τοϋ ’Ά ν θ ο υ ς  τοϋ Κρ ίνου» είσώρμησεν εις τό δω- 
μάτιον.

— «Συγγνώμην δεσποινίς! Συγγνώμην, Κύριε Πρόεδρε, άλλ’ ό Διευθυντής τής 
» ’Αστυνομίας ήλθε μέ μερικούς αστυφύλακας, μέ σκοπόν νά κάμουν κατ’ οίκον 
» ερευνάν άναβαίνουν τήν κλίμακα».

'Η νεαρά κόρη ερρηξε κραυγήν τρόμου.'Ό Πρόεδρος άνηγέρθη. Ή το καιρός 
νά λάβη μίαν άπόφασιν.

— «Μέ συγχωρείτε μυριάκις, δεσποινίς, τή έψιθύρισεν εις τό αυτί, βλέπετε 
» τί συμβαίνει. Είσθε μεταμφιεσμένη—οί Γάλλοι άστυνόμοι είναι φιλόφρονες. Θά μου 
»  επιτρέψετε νά σώσω τήν τιμήν μου ;»

Αύτή ήγέρθη μέ άξιοπρέπειαν βασιλίσσης καί άποσύρουσα τήν προσωπίδα 
της, παρετήρησε τον Μάκ Μαών καλά κατά πρόσωπον.

— «Κύριε, είμαι ή θυγάτηρ τοϋ βασιλέως».
— «'Η  πριγκήπισσα. . . ! άνέκραξεν ό Στρατάρχης τρομαγμένος».
'Η πριγκήπισσα έχαιρέτησε καί έπανέθεσε τήν προσωπίδα της ακριβώς τήν 

στιγμήν, πού ό Άρχιαστυνόμος είσήρχετο είς τό δωμάτιον. Αυτός είχε λάβει προ 
δύο ήμερων τάς οδηγίας του. Μία έπιτήρησις αυστηρά είχεν όργανωθή καί συνέλαβαν 
έπ’ αύτοφώρω τον Πρόεδρον έν συντροφιά μιας μυστηριώδους κυρίας. Αύτη είχεν 
έξέλθει άπό τό ξενοδοχείου των βασιλοφρόνων. Τό μόνον ζήτημα πού έπρεπε νά λύση 
τό 'Υπουργείου ήτο νά μάθη άν ή έν λόγω ύπόθεσις ήτο συνωμοσία ή άπλώς μία 
μυστική ερωτική σχέσις. Έ ν τή πρώτη περιπτώσει ήτο άνάγκη νά καταγγείλουν 
δημοσία τον Πρόεδρον. Έν τή τελευταία περιπτώσει, τό πράγμα ήτο τελείως διά
φορον, μή άπαιτοϋν καμμίαν ενέργειαν, έκτος ίσως τοϋ ότι έπρεπε νά κάμουν τον 
αρχηγόν τοϋ Κράτους νά έννοήση ότι θά ήτο εύκταΐον νά μή γεννήση σκάνδαλα εις 
τά Ήλύσια. ’Επί σκοπώ νά καθορίση αύτά τά σημεία, ό Διευθυντής τή ς ’Αστυνο
μίας έτέθη είς άναζήτησιν τοϋ Προέδρου. Προσεποιήθη έκπληξιν διά τήν συνάντησιν.

—«Συγγνώμην, Κύριε Πρόεδρε, άλλά πολύ άμφέβαλλα ότι θά σάς ευρισκα 
» έδώ ! Περιέφερε τά βλέμματά του άλληλοδιαδόχως έπί τοϋ γέροντος Στρατάρχου 
» καί έπί τής θελκτικής 6ψεως τής προσωπιδοφόρου πριγκηπίσσης. ’Έχω καθήκον 
» νά σάς πληροφορήσω, Κύριε Πρόεδρε, ότι ύποπτευόμεθα αύτήν τήν κυρίαν ώς 
» συνωμοτούσαν κατά τής Δημοκρατίας».

'Ο Πρόεδρος τον παρετήρησεν. Ή το στιγμή κριτική. Ή  έλαχίστη έκφρασις 
έκπλήξεως θά ήτο φύσεως έκθετούσης τήν τιμήν τής πριγκηπίσσης. Χωρίς νά τήν 
παρατηρήση, ό Πρόεδρος έδήλωσε μέ τόνον βέβαιον :

—«Τό γνωρίζω. Ή  συνάντησις τής κυρίας ταύτης μαζί μου έχει χαρακτήρα. 
» πολιτικόν».

'Ο Άρχιαστυνόμος έχαιρέτησε καί άπήντησεν:
—«Έν  τοιαύτη περιπτώσει, Κύριε Πρόεδρε, έχω καθήκον νά καταγγείλω 

» είς τον 'Υπουργόν τής Δικαιοσύνης ότι έπικοινωνεΐτε μέ βασιλόφρονας συνωμότας»..
—«Κάμετε τό καθήκον σας, κύριε, άπήντησεν ό Μάκ Μαών. Καί ήκολούθησε 

« τον Άρχιαστυνόμον χωρίς νά περιμένη τάς εύχαιστίας τής κόρης, ή ασύνετος 
» διαγωγή τής οποίας τον είχε φέρει είς όνειδος».

Τήν έπαύριον ή παραίτησις τοϋ Προέδρου Μάκ Μαών ήτο είς τάς χείρας τοϋ 
Προέδρου τής Γερουσίας. Ή  έθνοσυνέλευσις συνεκλήθη καί ό κ. ’Ιούλιος Γρεβύ 
έξελέγη Πρόεδρος τής Γαλλίας.

Ή  δέ πριγκήπισσα ; (Ή  Κλοτίλδη, ή ωραία τής Εύρώπης). Δέν έκαμε τ ί
ποτε ; Λοιπόν δέν ήτο δύσκολου νά μαντεύση τις τήν πηγήν έξ ής ό Πρεσβευτής 
είχεν άντλήσει τάς πληροφορίας του.

Βαρώνος..............................
πρώην Πρεσβευτής τής Γαλλίας

Μεταφραστής: Σοφοκλής Άβρ. Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος (Π . Φάληρου).



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α  Ο Π Λ Α
ΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

'Υπό χ. Δ. ΚΑΨΑΣΚΗ Ίατροδιχαστοϋ

1. ·—Γενικά περί των επ ιστημονικών εργαστηρ ίω ν τον ’Έ φ-Μ πί-”Αϊ.
2 . —Τμήμα ελέγχου πυροβόλων οπλών κα ί βλημάτων.
3. —Πώς γ ίνετα ι ή  ίπ ισ τημ ον ικ ή  εργασία  τοϋ ελέγχου των πυροβόλων οπλών κα ί των

βλημάτων.—Σ υγκρ ιτ ικ ά  μ ικροσκόπ ια .
4. —'Έλεγχος των διαφόρων ειδών κα ί πο ιοτήτω ν πυρίτιδας.
5. —Κ αθορ ισμός τής άποστάσεω ς άπό την όποιαν έρρίφθη εν βλήμα.—Π αραδείγματα

άποκαλνψεως εγκλημάτων.

1 . —Ώ ς γνωστόν τό 'Ομοσπονδιακόν γραφεΐον ερευνών των'Ηνωμένων Πολι
τειών της ’Αμερικής, τό γνωστόν σήμερον εις δλον τόν κόσμον ώς ’Έφ—Μπί—Ά ΐ ,  
έχει έπίλεκτον προσωπικόν, τό όποιον προσλαμβάνεται άφοϋ προηγηθή σκληρά δοκι
μασία καί ειδική έκπαίδευσις.

Έκτος δμως άπό τό προσωπικόν τούτο δράσεως υπάρχει εις τό ’Έφ—Μπί— 
’Ά ϊ, καί πολυάριθμον έπιτελεϊον διακεκριμένων ειδικών έπιστημόνων, διά την με
λέτην καί την ερευνάν τών διαφόρων προσκομιζομένων στοιχείων, προς πλήρη επι
στημονικήν άπόδειξιν, εις τήν έγκληματολογικήν ερευνάν. Τά επιστημονικά εργαστή
ριά τής Σκώτλαντ Γυάρντ προεκάλεσαν τήν έκπληξίν μου, άλλ’ εις τό ’Έφ—Μπί—Ά ϊ  
έμεινα μέ τό στόμα άνοιχτό όταν άντίκρυσα τόν τεχνικόν εξοπλισμόν τών εργαστηρίων 
του. Ό  πλούτος τών οργάνων, ή αφάνταστος πολυτέλεια καί ή άφθονία τοϋ ύλικοϋ 
καί τών χρησιμοποιουμένων μέσων είναι κάτι πού πραγματικά μόνον εις τήν Α με
ρικήν μπορεί κανείς νά τό συναντήση. 'Ομολογώ δτι ή οκτάμηνος εντατική εργα
σία μου είς τά εργαστήρια τής Σκώτλαντ Γυάρντ άπετέλεσεν ένα είδος προσπάθειας 
είς τρόπον ώστε νά μή αισθανθώ τόν εαυτόν μου είς τό ’Έφ—Μπί—Ά ϊ  χαμένον 
μέσα είς έναν άπέραντον καί επιστημονικά μαγευτικόν λαβύρινθον, άπό τόν όποιον 
ή έξοδος θά ήτο άδύνατος. ’

2. — Τά συνηθέστερα μέσα πού χρησιμοποιούν οί κακούργοι διά τήν διά- 
πραξιν ένος φόνου είναι τά πυροβόλα δπλα. Τεραστία, λοιπόν, είναι ή σημασία τοϋ 
ελέγχου καί τής έξετάσεως αυτών καθώς καί τών διαφόρων τύπων τών χρησιμο- 
ποιουμένων βλημάτων. 'Ένα άπό τά σπουδαιότερα τμήματα τών επιστημονικών 
εργαστηρίων τοϋ ’Έφ—Μπί—’Ά ϊ είναι τό τμήμα ελέγχου πυροβόλων δπλων καί 
βλημάτων. Διά νά μπορέση κανείς νά κατανοήση τήν σημασίαν τοϋ τμήματος αύτοΰ 
είς τήν έγκληματολογικήν έρευναν πρέπει νά ξέρη δτι δπως τά δακτυλικά άποτυ- 
πώματα παρέχουν τήν σαφεστέραν άπόδειξιν διά τήν πιστοποίησιν τής ταυτότητος 
ένός έγκληματίου, κατά τόν ίδιον τρόπον καί έ'να βλήμα πού έρρίφθη άπό έ'να δπλον 
άποτελεΐ τό καλύτερον πειστήριον διά τήν άπόδειξιν τοϋ δπλου πού έχρησιμο- 
ποιήθη. Κάθε κάννη όπλου άδιακρίτως τύπου καί μεγέθους φέρει έσωτερικώς ώρι- 
σμένας έλικοειδεΐς ραβδώσεις, αί όποΐαι συμβάλλουν είς τήν κατά τήν έξοδον τοϋ 
βλήματος περιστροφικήν κίνησιν αύτοϋ, ώστε νά άποκτα μεγαλυτέραν δύναμιν. 
Φυσικόν, λοιπόν, είναι κατά τήν έξοδον τοϋ βλήματος νά άποτυποΰνται έπί τοϋ με
ταλλικού αύτοΰ περιβλήματος τά ίχνη τών ραβδώσεων ή καί άλλων τυχόν έλαττωμα- 
τικών παραλλαγών τοϋ έσωτερικοΰ τοιχώματος τής κάννης.

Οί διάφοροι τύποι δπλων πού κατασκευάζονται ύπό τών διαφόρων έργοστα- 
σίων έχουν ειδικόν σχήμα ραβδώσεων τής κάννης, ιδιαίτερον διά κάθε τύπον, ώστε
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άπό τά άποτυπώματα τών ραβδώσεων επί τοΰ βλήματος νά είναι δυνατόν να καθο- 
ρισθή ό τύπος τοΰ δπλου μέ τό όποιον έρρίφθη.

Ή  λεπτομερής όμως έξέτασις δύο βλημάτων ριφθέντων ύπό πυροβόλων οπλών 
τοΰ αύτοΰ τύπου δέν δίδει την ιδίαν μικροσκοπικήν εικόνα διά τοΰ συγκριτικοΰ 
μικροσκοπίου. Ή  ταυτότης των γραμμώσεων είναι άπόλυτος μόνον έφ’ όσον τά 
βλήματα έρρίφθησαν ύπό τοΰ αύτοΰ όπλου. Καθίσταται λοιπόν, άντιληπτή ή τερά
στια σημασία της ίδιότητος αύτής εις τήν επιστημονικήν έγκληματολογικήν ερευνάν. 
Τό σχετικόν τμήμα τοΰ ’Έφ—Μπί—’Ά ϊ έχει τό μεγαλύτερον μουσεΐον τοΰ Κόσμου, 
παντός είδους και τύπου όπλων, άπό των πλέον γνωστών καί συνήθων μέχρι των 
πλέον άπιθάνων.

Βλέπει κανείς έκεϊ όμπρέλλες, μπαστούνια, στυλογράφους, σιγαροθήκες 
καί άπειρα άλλα αθώα έπιφανειακώς άντικείμενα, τά όποια οί κατασκευασταί των 
έχουν καταστήσει φονικώτατα πυροβόλα όπλα. Επίσης υπάρχει πλουσιώτατον 
άρχεΐον βλημάτων μέ τά άποτυπώματα ραβδώσεων όλων τών γνωστών τύπων 
πυροβόλων όπλων καθώς καί άρχεΐον καλύκων μέ τά άποτυπώματα τοΰ έπικρου- 
στήρος επί τής καψυλοφόρου βάσεώς των. Εις ιδιαίτερον άρχεΐον φυλάσσονται τά 
βλήματα πού εύρέθησαν εις διαφόρους τόπους εγκλημάτων, τών οποίων δέν κατέστη 
δυνατή ή σύλληψις τών ενόχων καί.ή άπόδειξις τής ταυτότητος τοΰ όπλου άπό τό 
όποιον έρρίφθησαν.

3 .—Ιδού τώρα πώς γίνεται ή έπιστημονική εργασία τοΰ ελέγχου εις τό 
τμήμα αύτό τοΰ ’Έφ—Μπί—’Ά ϊ. Εις τον τόπον τοΰ εγκλήματος εύρίσκεται ένα 
βλήμα ή ένας κάλυξ. Τό βλήμα είναι δυνατόν νά εύρεθή ή εντός τοΰ σώματος 
τοΰ θύματος ή εάν τό τραΰμα ήτο διαμπερές, επί τοΰ δαπέδου ή ενσφηνωμένου εις 
κανένα έπιπλον ή τοίχον. Τά εύρήματα αύτά μεταφέρονται εις τά εργαστήρια τοΰ 
Έ φ—Μπί—Ά ϊ.  Κατ’ αρχήν ό λεπτομερής έλεγχος τών ραβδώσεων τοΰ εύρεθέντος 
βλήματος έν συγκρίσει μέ τό άρχεΐον βλημάτων καθορίζει τό είδος καί τον τύπον 
τοΰ όπλου μέ τό όποιον έρρίφθη. Οί ειδικοί πράκτορες φροντίζουν νά συλλέξουν τά 
τυχόν εύρεθέντα όπλα επί τών θεωρουμένων ύποπτων ή έκ τής γενομένης έρεύνης 
εις τάς κατοικίας των καί τά μέρη οπού συχνάζουν. Έ κ τών εύρεθέντων όπλων 
ρίπτονται δοκιμαστικά βλήματα είς τον ειδικόν θάλαμον δοκιμασίας μέ ειδικά 
τοιχώματα παρεμποδίζοντα τήν μετάδοσιν τοΰ ήχου είς μίαν στενόμακρην ξυλίνην 
θήκην γεμάτην άπό βάμβακα μήκους ένός καί ήμίσεος μέτρου. Τά λαμβανόμενα 
δοκιμαστικά βλήματα συγκρίνονται μέ τό εύρεθέν είς τον τόπον τοΰ έγκλήματος 
διά τοΰ συγκριτικοΰ μικροσκοπίου.

Συγκριτικά μικροσκόπια τό ’Έφ—Μπί—Ά ϊ  διαθέτει 12 τον άριθμόν. Τό 
συγκριτικόν μικροσκοπίου άποτελεΐται άπό δύο άντοφθαλμίους -φακούς, προ τών 
όποιων επί περιστρεφομένων κοχλιών, προσαρμόζονται είς τον ένα τό εύρεθέν βλήμα 
καί είς τον άλλον τό ληφθέν δείγμα. Δι’ όπτικοΰ πρίσματος αί δύο λαμβανόμεναι 
εικόνες συμπλησιάζουν καί παρατηρούνται διά κοινού προσοφθαλμίου φακοΰ. Κατά 
τήν έξέτασιν παρακολουθοΰνται αί επί τών βλημάτων ραβδώσεις καί τά τυχόν ύπάρ- 
χοντα στίγματα, περιστρέφονται δέ οί κοχλίαι μέχρις ότου αί ραβδώσεις τών δύο 
βλημάτων τύχη νά συμπέσουν απολύτως. Τότε ύπάρχει πλέον βεβαιότης ότι τά 
βλήματα πού εξετάζονται διήλθον διά τής κάννης τοΰ αύτοΰ όπλου. "Ωστε, άπό τά 
ριφθέντα δοκιμαστικά βλήματα έκείνου τοΰ όποιου αί ραβδώσεις καί τά στίγματα 
θά συμπέσουν άπολύτως μέ τό εύρεθέν είς τον -τόπον τοΰ έγκλήματος βλήμα, θά 
καθορίζη πλέον τήν ταυτότητα τοΰ ένοχου όπλου, τοΰ οποίου είναι γνωστός ό κά
τοχος. Διά τοΰ ίδιου τρόπου τής συγκρίσεως έξετάζονται καί οί τυχόν εύρεθέντες 
κάλυκες μέ τά άποτυπώματα τοΰ έπικρουστήρος έπ’ αυτών.

"Οταν τελειώση ό έλεγχος τοΰ δπλου τοΰ έγκλήματος, τότε τό φονικόν βλήμα 
συγκρίνεται καί μέ τά είς τό ειδικόν άρχεΐον ύπάρχοντα βλήματα πού εύρέθησαν 
είς διαφόρους τόπους έγκλημάτων καί δέν κατέστη δυνατή ή άνεύρεσις τοΰ ένοχου
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όπλου καί τοϋ κατόχου του διά να διαπιστωθή μήπως ό αύτός εγκληματίας είναι 
ένοχος καί άλλου εγκλήματος, πού δέν έχει είσέτι διαλευκανθή.

4. — Μεγάλη επίσης σημασία άποδίδεται εις την μελέτην καί τον έλεγχον 
των διαφόρων ειδών καί ποιοτήτων πυρίτιδος. 'Υπάρχουν δειγματολόγια καί ειδικοί, 
πίνακες, οί όποιοι δεικνύουν το είδος την χημικήν σύνθεσιν καί κάθε άλλην λεπτο
μέρειαν διά τά διάφορα είδη τής πυρίτιδος, καθώς καί δειγματολόγια των παρασκευα- 
ζομένων ύπο των διαφόρων εργοστασίων τύπω,ν πυρίτιδος. Επίσης προσεκτική καί. 
έπισταμένη μελέτη έχει γίνει διά τήν έναπόθεσιν τής πυρίτιδος καί των έκ τής καύ
σεως αύτής άερίων έπί των διαφόρων τραυμάτων διά πυροβόλου όπλου, άναλόγως 
τής άποστάσεως έκ τής όποιας έρρίφθησαν τα βλήματα. Διαφορετικά είναι τά 
εύρεθέντα άποτελέσματα άναλόγως τής συνθέσεως τοϋ είδους καί τής ποιότητος 
τής πυρίτιδος. ’Έχουν σχηματισθή ειδικοί πίνακες καί άκριβέστατα λεπτομερείς φω
τογραφία'., αί όποϊαι δεικνύουν άκριβώς τάς παρουσιαζομένας εικόνας έναποθέσεως 
έντός τοϋ όρίου των άποστάσεων πού δυνάμεθα νά έλέγξωμεν τήν ΰπαρξιν ένα
ποθέσεως.

5. — Είναι εύνόητον ότι εις τήν έγκληματολογικήν έρευναν πολλάκις έχει τερα- 
στίαν σημασίαν ό καθορισμός τής άποστάσεως άπό τήν όποιαν έρρίφθη ένα βλήμα 
ϊδίως εις προβλήματα πού θέτουν τό ερώτημα φόνου ή αυτοκτονίας.

Θά άναφέρω ήδη δύο έγκλήματα άπό τό άρχεΐον των υποθέσεων τοϋ τμήματος 
πυροβόλων οπλών καί ταυτότητος βλημάτων, τά όποια διελεύκανε ή διά τοϋ συγκρι-

τικοΰ μικροσκοπίου έξέτασις καί 
παραβολή των βλημάτων.

Προ άρκετών ετών εις μίαν πό- 
λιν τής Πενσυλβανίας, επάνω άπό 
ένα κεντρικώτατον πλατύν δρόμον, 
έπέρασε πολύ χαμηλά, σχεδόν ξυστά 
εις τάς στέγας τών σπιτιών, ένα άε- 
ροπλάνον. Τήν ιδίαν στιγμήν μία γυ
ναίκα, πού διήρχετο άπό τον δρόμον, 
ένοιο^σε ένα ίσχυρότατον πόνον εις 
τό άνω μέρος τοϋ δεξιοΰ βραχίονος, 
κοντά εις τήν ωμοπλάτην. Είχε δε- 
χθή μίαν σφαίραν άπό αυτόματον 
όπλον τών 45. Τό βλήμα εύρέθη εις 
τό κατάστρωμα τοϋ δρόμου. Είχε 
προξενήσει διαμπερές τραΰμα μέ 
κάταγμα τοϋ βραχιονίου όστοΰ. 'Η 
άστυνομία τής πόλεως ήρχισεν άμέ- 
σως τάς σχετικάς έρεύνας καί άνα- 
κρίσεις εις όλα τά γύρω σπίτια καί 
καταστήματα, χωρίς νά φθάση σέ 
κανένα ούσιαστικόνάποτέλεσμα.Τρία 
όπλα τοϋ ίδιου διαμετρήματος μέ τό 
βλήμα πού άνευρέθησαν κατά τήν έ
ρευναν τών αστυνομικών, έστάλησαν 
εις τό Έ φ  - Μπί - ’Ά ϊ. Έλήφθησαν 
δείγματα τών βλημάτων τών άπο- 

σταλέντων προς έξέτασιν όπλων καί έξητάσθησαν διά τοϋ συγκριτικού μικροσκο
πίου, έν άντιπαραβολή μέ τό βλήμα πού έτραυμάτισε τήν γυναίκα.

'Η έξέτασις διεπίστωσεν ότι τό φονικόν βλήμα δέν είχε ριφθή μέ κανένα άπό 
τά. άνευρεθέντα όπλα, διότι δέν παρετηρήθη απόλυτος ταυτότης τών άποτυπωμάτων

Μεγέθυνα ις φωτογραφήματος ληφθέντος διά συγ
κριτικού μικροσκοπίου δύο βλημάτων, διά νά πα- 
ρουσιασθή ώς άπόδειξις προ τοϋ δικαστηρίου. 
Φαίνεται ή ταυτότης τών άποτυπωμάτων τών ρα- 
βδοόσεων τής κάννης πού άποδεικνύει ότι καί τά 

δύο έχουν ριφθή διά τοϋ ίδιου όπλου.
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τών ραβδώσεων τής κάννης. Πρέπει νά σημειωθή δτι κάθε έξέτασις διά του συγκρι
τικοί» μικροσκοπίου δεν περιορίζεται μόνον εις τήν διαπίστωσιν του οφθαλμού τοΰ 
έξετάζοντος ειδικού, άλλα άδιακρίτως του άποτελέσματος, θετικού ή άρνητικοϋ, 
προσαρμόζεται επί τοΰ προσοφθαλμίου φακοϋ τοΰ συγκριτικού μικροσκοπίου φωτο
γραφική μηχανή καί λαμβάνεται φωτομικρογραφία τής είκό.νος των συγκρινομένων 
βλημάτων, ήτις άποστέλλεται ως αποδεικτικόν στοιχεΐον εις τήν δικαστικήν άνα- 
κριτικήν άρχήν τήν ζητήσασαν τήν έξέτασιν.

Μετά τό αρνητικόν αποτέλεσμα τής έξετάσεως τοΰ βλήματος πού έτραυμά- 
τισε τήν γυναίκα καί των βλημάτων πού έλήφθησαν μέ τά άποσταλέντα δπλα, τό 
βλήμα έτέθη εις τό άρχεΐον των ύπό παρατήρησιν, έν άναμονή άλλων βλημάτων. 
’Έτσι ή ύπόθεσις παρέμεινεν εκκρεμής. Συμπληρωματικά», έρευνα». καί άναζητήσεις 
τής άστυνομίας τής πόλεως, δεν άπέδωκαν κανένα άποτέλεσμα.

Είχαν περάσει δυο μήνες καί πλέον, οπότε ό Είσαγγελεύς τοΰ Όχάϊο άπέ- 
στειλεν εις τό Έ φ —Μπί—Ά ι  έ'να αυτόματον δπλον διαμετρήματος των 45 καί ένα 
βλήμα πού είχεν εύρεθή εις τό πτώμα ένός έστιάτορος, τον όποιον είχε φονεύσει 
μία συμμορία κακοποιών, διά νά τον ληστεύση. Τό δπλον άνήκεν εις ενα, διά τον 
όποιον ύπήρχον υπόνοια», δτι είχε λάβει μέρος εις τήν δολοφονίαν. Ή  αστυνομία 
τής πόλεως είχε λόγους νά πιστεύη δτι ό κάτοχος τοΰ δπλου, έκτος τής υποψίας 
διά τήν συμμετοχήν του εις τον φόνον τοΰ έστιάτορος δεν ήτο τόσον καλόν υποκεί
μενον. 'Η γενομένη έξέτασις είς τά έργαστήρια τοΰ ’Έφ—Μπί—’Ά ϊ τοΰ βλήματος 
τοΰ εύρεθέντος εις τό πτώμα τοΰ έστιάτορος καί τοΰ ληφθέντος δοκιμαστικού βλή
ματος πού έρρίφθη μέ τό άποστάλέν δπλον, έδωσε τήν αυτήν διά τοΰ συγκριτικοΰ μι
κροσκοπίου εικόνα, μέ άπόλυτον ταυτότητα τών αποτυπωμάτων τών ραβδώσεων 
τής κάννης. ’Έτσι άπεδείχθη δτι τό άποστάλέν δπλον ήτο έκεΐνο μέ τό όποιον έδο- 
λοφονήθη ό έστιάτωρ.

’Λλλ’ οί έπιστήμονες τών έργαστηρίων τοΰ ’Έφ—Μπί—Ά ϊ  δέν ήρκέσθησαν 
είς αυτήν μόνον τήν διαπίστωσιν ήρχισαν συγκριτικήν ερευνάν τοΰ φονικού βλή
ματος μέ τά εύρισκόμενα είς τό άρχεΐον τών ύπό παρατήρησιν καί άναμονήν βλημά
των μή είσέτι διαλευκανθέντων έγκλημάτων καί περιέργως, ή συγκριτική αυτή 
έργασία άπέδωσε σπουδαίους καρπούς. Τό βλήμα πού έφόνευσε τον έστιάτορα, πα
ρουσίαζε τά αυτά άκριβώς άποτυπώματα ραβδώσεων τής κάννης μέ τό βλήμα πού 
έτραυμάτισε τήν γυναίκα εις τον δρόμον τής πόλεως τής ΓΙενσυλβανίας τήν στιγμήν 
πού έπερνοΰσεν έπάνω άπό τάς στέγας τών σπιτιών τό μυστηριώδες άεροπλάνον. 'Η 
άστυνομία τοΰ Όχάϊο καί οί ειδικοί πράκτορες τοΰ ’Έφ—Μπί—Ά ϊ  ήρχισαν άμέ- 
σως τάς άναζητήσεις των. Συνέλαβαν άμέσως δλα τά μέλη τής συμμορίας πού έσκό- 
τωσε καί έλήστευσε τον έστιάτορα καί διελεύκαναν τό μυστήριον τοΰ τραυματισμού 
τής γυναικός είς τήν Πενσυλβανίαν.

Ο άρχηγός τής σπείρας, ιδιοκτήτης τοΰ δπλου μέ τό όποιον είχε φονεύσει τον 
έστιάτορα, διέθετε καί ιδιωτικόν άεροπλάνον διά νά μετακινήται ταχέως καί δκ» νά 
έξυπηρετή τήν συμμορίαν του προς διευκόλυνσιν τοΰ άπαισίου έργου της- ήτο δέ 
καί άριστος πιλότος. Τήν ήμέραν τοΰ τραυματισμού τής γυναικός έπερνοΰσεν έπάνω 
άπό μίαν πόλιν τής Πενσυλβανίας καί τοΰ ήλθε τό κέφι νά κάνη μίαν θεαματικήν άε- 
ροπορικήν κατάδυσιν. ’Αλλά δέν τοΰ έφθασε μόνον αύτό. ’Έκρινεν δτι θά ήτο ώραία 
«άτραξιόν» νά ρίξη καί μιά πιστολιά κατά τοΰ άμέριμνου κόσμου, πού έπερνοΰσε, 
καί οποίον επαιρνεν ό Χάρος. . . Έσκέφθηκε τούς μπελάδες καί τά βάσανα είς τά 
όποια θά έβαζε τούς άστυνομικούς μέ τάς ματαίας άναζητήσεις των, έτράβηξε 
τό πιστόλι του καί έπυροβόλησε. Ό  κρότος τοΰ δπλου έπνίγη μέσα είς τον θόρυβον 
τοΰ μοτέρ τοΰ άεροπλάνου. ’Έτσι έτραυματίσθη ή δυστυχισμένη γυναίκα, ή όποια, 
ευτυχώς έσώθη. 'Η Δικαιοσύνη δμως, χάρις είς τά έρευνητικά μάτια τών έπιστημό- 
νων τοΰ ’Έφ—Μπί—Ά ϊ,  πού ώδηγήθησαν άπό τό βλήμα του, τον άνεκάλυψε καί τον 
έστειλε είς τήν ήλεκτρικήν καρέκλαν.
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’Ιδού ή άλλη χαρακτηριστική περίπτωσις : ’Έξω άπό μίαν πβλιν τοΰ Τέξας 
διεπράχθη ένα άποτρόπαιον έγκλημα. Εις τον τόπον τοΰ εγκλήματος εύρέθησαν με
ρικά βλήματα καί δύο άλλα εντός τοΰ πτώματος. 'Η έρευνα της αστυνομίας προς άνεύ- 
ρεσιν υπόπτων ή όπλων ΰπήρξεν άκαρπος. Τα βλήματα άπεστάλησαν εις τό Έ φ — 
Μπί—’Ά ϊ. 'Η έξέτασίς των καθώρισε μέν τον τύπον των όπλων μέ τά όποια έρρί- 
φθησαν, άλλα δεν έγινε δυνατόν νά προσφέρη καμμίαν άλλην βοήθειαν ελλείψει υπό
πτων όπλων προς σύγκρισιν.

Τρεις εβδομάδες περίπου μετά τό έγκλημα εις μίαν δασώδη περιοχήν παρά τήν 
ιδίαν πόλιν, μία ξυλίνη καλύβη έπήρε φωτιά καί άπετεφρώθη τελείως. Ευτυχώς οί 
δασοφύλακες έπρόλαβαν τήν μετάδοσιν της πυρκαϊας εις τό δάσος. 'Η λεπτομερής 
έρευνα πού έγινεν εις τά ερείπια τής καλύβης έφερεν εις φως μερικά καμμένα, μισο- 
κατεστραμμένα όπλα, τά όποια άπεστάλησαν εις τό ’Έφ—Μπί—’Ά ϊ.

Παρεδόθησαν εις τό τεχνικόν τμήμα επισκευών, όπου, άφοΰ έκαθαρίσθησαν 
έπιμελώς αί κάνναι των καί άφηρέθησαν άπό τον ξύλινον κορμόν των προσηρμόσθη- 
σαν είς άλλους καινουργείς τοΰ αύτοΰ τύπου καί έρρίφθησαν πυροβολισμοί προς λήψιν 
δοκιμαστικών βλημάτων μέ τά άποτυπώματα τών ραβδώσεων πού θά άφιναν αί 
κάνναι τών κατεστραμμένων όπλων. Μετά τήν λήψιν τών δειγμάτων έγινεν ή σύγκρι- 
σις αυτών μέ τά βλήματα τοΰ ίδιου τύπου καί διαμετρήματος τοΰ άρχείου τών ύπό 
παρατήρησιν καί άναμονήν τοιούτων. Τό συγκριτικόν μικροσκόπιον δέν έβράδυνε 
νά δείξη ότι τά βλήματα πού εύρέθησαν είς τό πτώμα καί τον τόπον τοΰ εγκλήματος 
εΐχον ριφθή μέ τά καμένα όπλα, πού είχαν άνακαλυφθή είς τά ερείπια τής άποτεφρω- 
θείσης καλύβης μέσα είς τό δάσος τοΰ Τέξας. Αί πληροφορίαι πού συνέλεξαν ή άστυ- 
νομία τής πόλεως καί οί τοπικοί ειδικοί πράκτορες τοΰ ’Έφ—Μπί—’Ά ϊ σχετικώς μέ 
τά πρόσωπα πού έσύχναζαν καί έχρησιμοποιοΰσαν τήν ξυλίνην καλύβην τοΰ δάσους 
ώδήγησαν είς τήν σύλληψιν ολοκλήρου συμμορίας επικινδύνων κακοποιών πού έτρο- 
μοκρατοΰσε τούς φιλησύχους πολίτας τής περιοχής.

"Οπως φαίνεται άπό τάς δύο αύτάς περιπτώσεις καί πλήθος άλλων παρομοίων, 
ή συμβολή τών έπιστημόνων τοΰ έργαστηρίου έξετάσεως όπλων καί βλημάτων τοΰ 
’Έφ—Μπί—’Ά ϊ είναι τεραστία είς τήν έγκληματολογικήν έρευναν, τό δέ συγκριτικόν 
μικροσκόπιον προσφέρει αδιάσειστους άποδείξεις ενοχής.

Δ. ΚΑΤΆΣΚΗΣ 
’Ιατροδικαστής

’Αποτελεί δεινήν πλάνην νά νομίζεται δτι χωρίς μελέ

την καί άξαοποίησιν τών δεδομένων τής έρχασίας του, δύ- 

ναταί τις ν’ άνέλθη είς ανώτερα επίπεδα έν τή κοινωνία.



ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)
ΩΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

’Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά σ τ υ ν .  Δ/ντοΟ Α '.

Κ Ο Μ Ι Ν Φ Ο Ρ Μ
-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-

1. —Τά προηγούμενα τής ίδρνσεως τής Κόμινφορμ.
2. —"Ιόρνσις τή ς  Κόμινφορμ. Ά πόφασ ις της~διασκέψεως τής Βαρσοβ ίας.
3. —Ή  Κόμινφορμ αποτελεί άνασνστασ ιν τής Κόμιντερν ;
4. —Γ ια τ ί έξηρέθη από τά  κομμουν ιστ ικά  κόμματα που ίδρυσαν κ α ί μετέχουν τής Κό

μινφορμ τό Κ ομμουνιστικόν Κ όμμα 'Ελ&άδος (Κ .Κ .Ε .).
5. —'Η σημασ ία  γ ιά  την Ε λλάδα τής ίδρνσεως τής Κόμινφορμ.

1. "Οπως είναι εις όλους μας γνωστόν ή Γ' Διεθνής κομμουνιστική όργά- 
νωσις, ή Κόμιντερν, δπως λέγεται διεθνώς, αύτοδιελύθη τό 1943 κατόπιν άξιώ- 
σεως των συμμάχων τότε Κρατών τής Ευρώπης κατά του Χιτλερισμού καί Φασι
σμού καί προ παντός υπό τήν πίεσιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής. 
Ή  ίδια ή Κόμιντερν ήτιολόγησε τήν αύτοδιάλυσίν της μέ τό δτι τά κομμουνιστικά 
κόμματα τών διαφόρων χωρών τά όποια ήσαν παραρτήματά της ήνδρώθησαν καί 
έχειραφετήθησαν, ώστε νά μή παρίσταται άνάγκη πλέον καθοδηγήσεως καί ένισχύ- 
σεώς των.

Ουσιαστικά ή αύτοδιάλυσις αυτή τής Γ' Διεθνούς δεν υπήρξε τίποτε άλλο 
παρά ένας ελιγμός τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής Ένώσεως, γιατί 
στήν πραγματικότητα ή Κόμιντερν, άπό τής συστάσεώς της μετά τήν μπολσεβι- 
κικήν έπανάστασιν τοϋ 1917, ήτο τό επίσημον δργανον τοϋ Κ.Κ. τής Ρωσίας γιά 
τήν προπαρασκευή τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως σ’ δλες τις χώρες καί τήν 
πραγματοποίησιν έτσι βαθμιαίους τής Διεθνούς Σοβιετικής Έ νώσεως.

Αί υποχωρήσεις πού έγένοντο μέσα στο Σοβιετικό Κράτος, ή άναγνώρισις 
τής Θρησκείας, ή μάλλον γιά νά εΐμεθα σέ κυριολεξία ή έπίσημος καί πανηγυρική 
χειροτονία τοϋ ορθοδόξου κομμουνιστοϋ Πατριάρχου πασών τώ ν Ρ ω -  
σιώ ν, ’Αλεξίου, οΐ οικονομικές μεταρρυθμίσεις επί τό δεξιώτερον, ή εντυπω
σιακή άπόφασις περί καταργήσεως τής θανατικής ποινής, άποτελοϋν προπετάσματα 
διά τούς άφελεϊς, γιατί δσοι είναι εις θέσιν ν’ αναπτύσσουν παρατηριτηκότητα καί 
κριτικήν, διακρίνουν εις τό βάθος καί όπισθεν τοϋ ολόχρυσου Ρωσικού Πατριαρ
χικού θρόνου, τούς σωρούς τών οστών τών σφαγιασθέντων κληρικών μέ τό επί
γραμμα του Λένιν, « ‘Η Θρησκεία είναι τό όπιον τοϋ λαοΰ».

Καθ’ δν δέ χρόνον οί ραδιοφωνικοί σταθμοί τής Σοβιετικής Ένώσεως έξήγ- 
γελον τήν κατάργησιν τής άπανθρώπου δήθεν ποινής τοϋ θανάτου, οί είδικώς έκπαι- 

'δευόμενοι έκτελεσταί τοϋ κομμουνιστικού παραδείσου, ήμιλλώντο εις εφευρετικό
τατα βασανιστικών μεθόδων θανατώσεως τών ηθικών καί έθνικοφρόνων πολιτών 
τούς οποίους αύτοί άπεκάλουν άντιδραστικούς. Καί δυστυχώς οί 'Έλληνες κομμου- 
νισταί τών Σχολών Κούτβη, Μποΰλκες καί τών- άλλων σλαυοβουλγαρικών εκπαι
δευτηρίων τοϋ εγκλήματος ξεπέρασαν δλα τά προηγούμενα τέρατα εις μεθόδους 
βασανιστικών εκτελέσεων.

’Έτσι ή Γ' Διεθνής, ή αύτοδιαλυομένη καί μή έξαφανιζομένη, έκμεταλλευ- 
θεϊσα τήν κατάστασιν πού έδημιουργήθη άπό τον παγκόσμιον πόλεμον τοϋ 1939- 
1945 σέ διάφορα Εθνικά Κράτη, επέτυχε νά έπιβάλη διά τής βίας τής κομμουνι
στικής μειοψηφίας καθεστώτα κομμουνιστικής δικτατορίας, μέ δλα τά έπακόλουθα 
γιά τούς εθνικά σκεπτομένους πολίτας τών Κρατών αυτών.

Θρόνοι βασιλικοί άνετράπησαν μέ τήν ήθική βία, πολιτικές αξίες παγκοσμίου
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φήμης έρρίφθησαν άπό τά παράθυρα εις το πεζοδρόμιου, καί εκεί όπου ύπήρχεν 
ή ελευθερία τής σκέψεως καί τής κινήσεως, έσύρθη τό σιδηροΰν παραπέτασμα, για 
να έμποδίση τήν έξοδον των ευτυχών άθλιων καί να καταστήση αόρατη στον άλλο 
κόσμο τήν εύδαιμονία των.

Άλλα στο δρόμο τής έπεκτάσεως αυτής του κομμουνισμού προς τά Βαλκά
νια, πού τόσο πολύ εύνόησε το πολεμικό καί μεταπολεμικό κλίμα καί πού τήν κα- 
τώρθωσε όπως είπαμε, ή διαλυομένη καί μηδέποτε έξαφανιζομένη Γ' Διεθνής, εύ- 
ρέθη καί ένα «κάρφος» μικρό μέν, άλλα οδυνηρό.

Τό κάρφος αύτό έχει τό όνομα «ΕΛΛΑΣ» καί ένεπήχθη στην καρδιά τής 
παρασκευαζομένης Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας -Σοβιετικών Δημοκρατιών.

'Η Ελλάς άφοϋ κατά τό 1940 είπε τό πρώτο «ΟΧΙ» στον Φασισμό του Μου- 
σολίνι, τον όποιο κατεξηυτέλισε, άφοΰ έπανέλαβε τό δεύτερο «ΟΧΙ» τό 1941 στον 
πανούργο Έθνικοσοσιαλιστικό Ναζισμό, καί άνάγκασε τά ρομπότ τού Χίτλερ νά 
παραταχθούν καί νά άπονείμουν στρατιωτικάς τιμάς εις τούς ήρωας τών οχυρών 
τής Μακεδονίας, άφού τέλος καταματωμένη καί ρακένδυτος έστάθη όλόρθια καί 
έπανέλαβε τό τρίτο ΟΧΙ, τον Δεκέμβριο τού 1944 στον σλάυοβουλγαρικό κομμου
νισμό, έν συνεχεία μέ τή βοήθεια τών ελευθέρων Εθνών γιά δεύτερη φορά διέλυσε 
κατά τό 1949 τούς μύθους περί τού άηττήτου τών άνθρώπων τής βίας καί τού εγ
κλήματος.

Καί αυτό άποτελεΐ τό υψηλότερο τό τελειότερο καί τό άνδρειότερο δίδαγμα 
γιά τούς ελευθέρους άνθρώπους όλου τού κόσμου.

Στή μάχη πού έδόθη στην Ελλάδα άπό τούς διεθνείς κολοσσούς ύπερίσχυ- 
σαν οί άρχές τής « ’Ελευθερίας» ! έλευθερίας τής σκέψεως, τής προσωπικότητος 
καί τής ύπάρξεως.

2. Αύτό λοιπόν τό κάρφος, ή Ελλάς, ύπήρξεν ή κυρία αίτια νά ίδρυθή ή περί
φημος «Κόμινφορμ». Καί πριν εξετάσουμε τί είναι ή «Κόμινφορμ» θά εξηγήσω 
ότι ό τίτλος «Κόμινφορμ» έγινε άπό τή συγκοπή τών λέξεων Κομμουνιστιτσέ- 
σκοϊ ίνφορμάτσιϊ μπυρώ δηλαδή κομμουνιστικών πληροφοριών γραφεΐον,
καί επειδή έμεΐς στή γλώσσα μας προτάσσουμε τό ουσιαστικόν θά τό ερμηνεύουμε 
ως «γραφεΐον κομμουνιστικών πληροφοριών».

'Η Κόμινφορμ, συνεστήθη, προφανώς καθ’ ύπόδειξιν τής Μόσχας στή Διά
σκεψη τής Βαρσοβίας πού έγένετο τόν ’Οκτώβριο τού 1947 καί στήν οποία έλα- 
βον μέρος τά κομμουνιστικά κόμματα εννέα Κρατών, ήτοι τής Γιουγκοσλαυΐας, τής 
Βουλγαρίας, τής Ρουμανίας τής Ουγγαρίας, τής Πολωνίας, τής Σοβιετικής Έ - 
νώσεως, τής Γαλλίας, τής Τσεχοσλοβακίας καί τής ’Ιταλίας.

Ή  αιτιολογία, ή φανερή εννοείται, γιά τήν ίδρυσι τής Κόμινφορμ φαίνεται 
στή σχετική άπόφασι τών εννέα κομμάτων, τήν οποία παραθέτω γιά νά λάβουμε 
σχετική ιδέα πριν κάνουμε τις παρατηρήσεις μας :

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
«Οί άντιπροσωπείες τών κομμουνιστικών κομμάτων, πού άντιπροσωπεύ- 

» θηκαν στή Διάσκεψη τής Βαρσοβίας συμφώνησαν στήν άκόλουθη άπόφαση :
«Ή  διάσκεψη διαπιστώνει ότι ή έλλειψη επαφών άνάμεσα στά κομμουνι- 

» στικά κόμματα πού άντιπροσωπεύονται σ’ αύτή, συνεπάγεται στή σημερινή κα- 
» τάσταση σοβαρό μειονέκτημα.

«'Η  πείρα άπέδειξε, ότι παρόμοια έλλειψη σύνδεσης άνάμεσα στά κομμου- 
» νιστικά κόμματα είναι πολύ επιζήμια καί δέ μπορεί νά δικαιολογηθεί. 'Η άνάγκη 
» γιά άνταλλαγή τής πείρας καί συντονισμένη, υστέρα άπό άβίαστη συγκατάθεση, 
» δράση τών ενδιαφερομένων κομμάτων, εμφανίζεται αύτή τή στιγμή ιδιαίτερα 
» επιτακτική κάτω άπό τις περίπλοκες συνθήκες πού παρουσιάζει ή μεταπολεμική 
» κατάσταση, όπου ή άπουσία μιας σύνδεσης άνάμεσα στά κομμουνιστικά κόμματα 
»  μπορεί νά οδηγήσει σέ μιά κατάσταση επιζήμια γιά τήν εργατική τάξη.
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«Σύμφωνα μ’ αυτά, οί αντιπροσωπείες των Κομμάτων πού παίρνουν μέρος 
» στη Διάσκεψη, κατέληξαν στα άκόλουθα :

«α) Θά ιδρυθεί Γραφεΐον Πληροφοριών των αντιπροσώπων τοϋ κομμου- 
» νιστικοΰ κόμματος της Γιουγκοσλαβίας, του Βουλγαρικού Εργατικού κόμματος 
» (κομμουνιστικού), τού κομμουνιστικού κόμματος της Ρουμανίας, τού Ουγγρικού 
» Κομμουνιστικού κόμματος, τού Πολωνικού εργατικού κόμματος, τοϋ κομμου- 
»  νιστικοΰ κόμματος της Σοβιετικής 'Ένωσης (Μπολσεβίκων), τού Γαλλικού κομ- 
» μουνιστικοΰ κόμματος, τού κομμουνιστικού κόμματος της Τσεχοσλοβακίας καί 
»  τού κομμουνιστικού κόμματος της ’Ιταλίας.

«β) ’Έργο τού Γραφείου Πληροφοριών θά είναι ή οργάνωση της άνταλλαγής 
» της πείρας καί σέ περίπτωση άνάγκης ή συντονισμένη δράση τών κομμουνιστι- 
» κών κομμάτων μέ βάση τήν έλεύθερη συγκατάθεση.

«γ ) Τό Γραφείο Πληροφοριών θ’ άποτελεΐται άπό άντιπροσώπους τών Κεν- 
» τρικών Επιτροπών, μέ βάση δύο αντιπροσώπους γιά τήν κάθε μιά. 'Ο διορι- 
)) σμός καί ή άντικατάσταση τών άντιπροσώπων θά πρέπει νά γίνεται άπό τις έν- 
» διαφερόμενες Κεντρικές Επιτροπές.

«δ) Τό Γραφείο Πληροφοριών θά εκδίδει ένα δεκαπενθήμερο καί άργότερα 
» έβδομαδιαίο όργανο. Τό όργανο αύτό θά έκδίδεται στη γαλλική καί ρωσική γλώσσα 
» καί έφ’ όσον θά είναι δυνατό καί σέ άλλες γλώσσες.

«δ) 'Έδρα τού Γραφείου Πληροφοριών ορίζεται τό Βελιγράδι».
3. Ά λλ’ ας εξετάσουμε δύο ζητήματα ή αν θέλετε, ερωτήματα, τά όποια 

ανακύπτουν άμέσως μετά τήν άνωτέρω ιδρυτική άπόφαση τής Βαρσοβίας γιά τήν 
Κόμινφορμ, καί
r  Α'. Ή  Κόμινφορμ άποτελεί άνασύσταση επίσημο, τής διαλυθείσης Κόμιν- 

τερν (Γ' Διεθνούς) ;
Β'. Γιατί έξηρέθη άπό τά κομμουνιστικά κόμματα πού ίδρυσαν καί μετέ

χουν τής Κόμινφορμ τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος ;
Σχετικώς μέ τό πρώτο ερώτημα θά άναφέρω μερικά σχετικά προς τήν άπό- 

•φασι αύτοδιαλύσεως τής Κόμιντερν (Γ' Διεθνούς), γιά να άντιληφθοΰμε κατά πό
σον ή Κόμινφορμ άποτελεΐ άνασύστασιν τής Κόμιντερν ή νέαν όργάνωσιν στενωτέ- 
ρου κύκλου δράσεως.

*0 Στάλιν, ό όποιος κατώρθωσε μέσα στις τόσες έπαναστατικές προσωπικό
τητες, τού Κομμουνισμού τής Ρωσίας, νά έπικρατήση καί νά διαδεχθή τον Λένιν, 
εξαφανίζοντας κάθε άντίπαλό του, στήν τακτική πού έφήρμοζε, τόσο γιά τήν εφαρ
μογή τού σοσιαλισμού στή Ρωσία, όσο καί στήν προσπάθεια διεθνούς επιβολής 
τοϋ κομμουνιστικού συστήματος, άπεδείχθη άριστοτέχνης οπορτουνιστής (καιρο- 
σκόπος). Ά λλ ’ είχε καί τήν πρόβλεψι νά τόποθετή στά κυριώτερα σημεία τού κομ
μουνιστικού μηχανισμού δικούς του άφωσιωμένους άνθρώπους, εις τρόπον, ώστε, 
αυτός νά διευθύνη στήν πραγματικότητα τά πάντα.

’Έτσι αύτός ώς γραμματεύς τού Κ.Κ. τής Ρωσίας, επί έτη, δέν είχε άναλάβει 
καμμιά έπίσημη θέσι, μήτε στον Κρατικό μηχανισμό τής Σοβιετικής Ένώσεως μήτε 
στήν Κόμιντερν.

Έν τούτοις, εις τον Στάλιν έπειθάρχουν όλοι οί κρατικοί υπάλληλοι άπό τού 
Προέδρου τής Ένώσεως Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, μέχρι τού τε
λευταίου εργάτου, ή δέ Κόμιντερν έκινεΐτο σύμφωνα μέ τά νεύματα αύτοΰ.

Καί οσάκις, είτε κρατικοί υπάλληλοι, είτε μέλη τής Κόμιντερν, ήθέλησαν νά 
δείξουν δείγματα άνυπακοής, έστω καί παθητικής, ύπέκυψαν ταχέως εις τήν μοί
ραν αύτών, τήν οποίαν έγραφε ό ίδιος ό Στάλιν.

Στήν Κόμιντερν λοιπόν υπήρχε τό λεγόμενον «Τμήμα τώ ν Διεθνών 
Σχέσεων», τό «ΟΜΣ». Τό ΟΜΣ ήταν άνέκαθεν ή «καρδιά» τής Κόμιντερν. 
Ά πό αύτό έξηρτάτο ένα δίκτυον άπό συνδέσμους καί πράκτορας, πού ήσαν άπο-



'Ο κομμουνισμός (Μαρξισμός) 969

■σπασμένοι στις έμπορικές, στρατιωτικές καί διπλωματικές αντιπροσωπείες της 
Ρωσίας, σέ δλα τά μέρη της γης. Μέ τον καιρό, μετά τήν έπικράτησι του Στάλιν, 
στους συνδέσμους αυτούς, ώφειλον να ύποτάσσωνται, χωρίς καμμιά άντίρρησι καί 
νά είναι υπεύθυνοι άπέναντί του, δλοι οί ηγέτες των κομμουνιστικών κομμάτων στο 
έξωτερικό. Συμβαίνει, νά μη ξέρη κανένας τούς πραγματικούς αυτούς συνδέσμους, 
ούτε οί αρχηγοί, καμμιά φορά, των διπλωματικών καί στρατιωτικών αποστολών, 
ούτε οί ίδιοι οί ξένοι κομμουνισταί ήγέται. 'Ο σύνδεσμος δέν παίρνει μέρος σέ καμ- 
μιά κομματική συζήτηο'ι. Πολύ συχνά οί σύνδεσμοι αύτοί εύρίσκοντο μεταξύ τών 
κατωτέρων ύπαλλήλων τών διπλωματικών καί εμπορικών άντιπρομωπειών. Υ 
πάρχουν δπως λέγεται, παραδείγματα θυρωρών—συνδέσμων, στους οποίους ήσαν 
ύποχρεωμένοι νά ύπακούουν, δταν συνέβαινε νά είναι γνωστοί, πρεσβευταί καί στρα
τιωτικοί άκόλουθοι.

Τό ΟΜΣ, διεξάγει δλες, τις πιο λεπτές, εργασίες τής Κόμιντερν. Διανέμει 
τά χρηματικά ποσά, πού είναι προωρισμένα γιά τά διάφορα κόμματα, πληρώνει 
τά έξοδα τής προπαγάνδας των, συντηρεί δλες τις συγκαλυπτικές (καμουφλαρι- 
σμένες) οργανώσεις—τούς διαφόρους συδέσμους τών Φίλων τής Ρωσίας, τήν Διε
θνή Έ νωσι γιά τήν ειρήνη καί τήν έλευθερία, τήν Διεθνή Εργατική Βοήθεια (τώρα 
άλληλεγγύη), τις διεθνείς οργανώσεις νεολαιών κ.λ.π. Τό ΟΜΣ έχει στήν διάθεσί 
του γραφεΐον έκδόσεως πλαστών πιστοποιητικών καί άλλο γραφεΐον άποκτήσεως, 
μέσω τών κομμουνιστών τοϋ εξωτερικού «γνησίων» διαβατηρίων. Τέλος τό ΟΜΣ 
διευθύνει δλη τήν «μετεκπαίδευσι» τών κομμουνιστών τοϋ εξωτερικού στις ειδικές 
σχολές καί στά «Μαρξιστικά Πανεπιστήμια», δπως ή Κούτβη, ή σχολή Λένιν, ή 
σχολή άντικατασκοπείας, τό Πανεπιστήμιον Σούν-Γιά-Σέν γιά τούς κινέζους κ.ά.

Αύτό ήτο τό ΟΜΣ, ήτο τό συγκρότημα πού- εύρίσκετο μέσα στήν Κόμιντερν, 
αλλά κυριαρχούσε καί αυτής τής ιδίας τής Κόμιντερν, ήτο τό ανώτατο καί άπόκρυφο 
επιτελείο, τό όποιο μέ τον καιρό μετεβλήθη σέ ιδιαίτερο γραφείο τοϋ Στάλιν επί 
τής παρακολουθήσεως καί καθοδηγήσεως τής Διεθνούς κομμουνιστικής κινήσεως. 
Ή το τό προσωπικό όργανο τού Στάλιν γιά τήν καθοδήγησι καί παρακολούθησι 
τής διεθνούς κομμουνιστικής κινήσεως.

Στή Μόσχα εξακολουθούσαν νά πηγαίνουν αντιπροσωπείες, νά συνέρχωνται 
άπό καιρού σέ καιρό «παγκόσμια συνέδρια», νά έκδίδωνται τόμοι ολόκληροι 
«έλευθέρων συζητήσεων καί ψηφισμάτων»—δλα δμως αυτά καταντούσαν τύποι κε
νοί καί διακοσμήσεις. Ή  ίδια ή Εκτελεστική Επιτροπή τής Κόμιντερν είχε παύ- 
σει νά έχη οίανδήποτε έξουσία ή δύναμι. Καί αύτός ό Δημητρώφ, πού δέν ήτο μέ
λος τού ΟΜΣ, κατήντησε στήν πραγματικότητα ένα άπλό πιόνι.

Τό άπόκρυφο καί συνωμοτικό ΟΜΣ μέ τούς μυστικούς συνδέσμους του πού 
εξυπηρετείτο άπό τήν τεχνική πλευρά μέσω τής Γκεπεοΰ, έπαρκοΰσε απόλυτα στήν 
διεύθυνσι τής κομμουνιστικής δράσεως.

Αυτή ήταν ή πραγματική κατάστασις, δταν ό άείμνηστος Πρόεδρος τών 
Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλΐνος Ροΰσβελτ έζήτησε φιλικώς ή άπήτησε τή διά- 
λυσι τής Κόμιντερν, πού πρόθυμα έδέχθη ό Στάλιν, γιατί άφ’ ένός μέν άπηλλάγη 
άπό τις μακροσκελείς καί άχρηστες άποφάσεις τής Κόμιντερν, άφ’ ετέρου δέ έπού- 
λησε δσο μπορούσε πιο άκριβά τή διάλυσι τής ουσιαστικά άχρηστης γιαυτόν Κό
μιντερν, άφοΰ τό ΟΜΣ, μέ νέο ονομα, άπόκρυφο ή καί μέ κανένα όνομα, 
παρέμεινε άσφαλώς ώς ιδιαίτερο γραφείο αύτοΰ, έπί τής παρακολουθήσεως καί κα
θοδηγήσεως τής διεθνούς κομμουνιστικής κινήσεως. "Ωστε ουσιαστικά ή Κό
μιντερν μέ τή μορφή τοϋ ΟΜΣ, πού είχε πάρει τελευταία δέν διελύθη 
ποτέ.

Καί άφοϋ δέν διελύθη ποτέ, δέν μπορούμε νά μιλάμε περί άνασυστάσεως τής 
Κόμιντερν.

’Επειδή δμως δέν μπορεί νά γίνεται λόγος περί έπανασυστάσεως τής Κόμιν-
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τερν, πού ούσιαστικά ποτέ δεν έξέλιπε, αύτό δεν σημαίνει, δτι δεν μπορούσε νά γίνη- 
κάτι παράλληλο μέ εκείνο πού εξακολουθεί νά ύφίσταται, κάτι παράλληλο δη
λαδή μέ-τό άπόκρυφο Σταλινικό ΟΜΣ ή τό άγνωστο συνώνυμό του.

Αύτό είναι έκεϊνο πού συμβαίνει μέ τήν Κόμινφορμ.
Οΐ κομμουνισταί έχουν απόλυτο δίκαιο. Ή  ΐδρυσις τής Κόμινφορμ δέν είναι 

άνασυγκρότησις της Κόμιντερν. Διότι ή Κόμινφορμ είναι παράλληλη καί συμπλη
ρωματική όργάνωσις τής αδιάλυτης οπωσδήποτε Σταλινικής Κόμιντερν τοϋ ΟΜΣ 
δηλαδή.

’Έτσι ή κατάστασις πού έδημιουργήθη μετά τήν ίδρυσιν τής Κόμινφορμ είναι 
σαφής.

Στή θέσι τής παληάς Κόμιντερν (Γ' Διεθνούς) πού ίδρυσε ό Λένιν, υπάρχουν 
τώρα δύο οργανώσεις.

Τό ΟΜΣ ή τό ανώνυμο συνώνυμό του, πού άποτελεΐ τον καθαρά συν
τονιστικό μηχανισμό τής παγκόσμιας κομμουνιστικής κινήσεως καί πού διευθύνε
ται προσωπικά άπό τον ’Αρχηγόν τοϋ κομμουνιστικού κόμματος, καί ή Κόμιν
φορμ, ή συμπληρωματική δηλαδή όργάνωσις των εννέα Εύρωπαϊκών κομμουνι
στικών κομμάρων.

Ή  πρώτη άπό αυτές έχει τήν έδρα της στή Μόσχα καί άκτΐνα δράσεως ολον 
τον κόσμο. 'Η δεύτερη έχει τήν έδρα της εις μίαν Βαλκανικήν Χώραν τοϋ παρα
πετάσματος ένώ θά έξακολουθή νά διευθύνεται ούσιαστικώς άπό τή Μόσχα καί 
θά έχη άκτΐνα δράσεως τήν ’Ηπειρωτικήν Εύρώπη.

4. Ή  διάρθρωσις αύτή των διεθνούς τύπου κομμουνιστικών οργανώσεων 
δικαιολογεί άπόλυτα καί δίνει άπάντησι στο δεύτερο ερώτημα, πού διατυπώσαμε 
άνωτέρω, δηλαδή : στο ερώτημα γιατί έξηρέθη άπό τά κομμουνιστικά κόμματα, 
πού ίδρυσαν τήν Κόμινφορμ, τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος ;

Πραγματικά, φαίνεται περίεργο, πώς τό Κ.Κ.Ε. δέν προσεκλήθη στο συνέ
δριο τής Βαρσοβίας, καί δέν μετέσχε τής Κόμινφορμ, τής οποίας ή έδρα εύρίσκεται 
τόσο πλησίον τής Ελλάδος; διατί τό νά παραδεχθή κανείς ότι τό Κ.Κ.Ε. έχει χει- 
ραφετηθή τόσο πολύ, ώστε νά μή χρειάζεται καθοδήγησι, θά ίσοδυναμοΰσε μέ ήλι- 
θιότητα, αν οχι, άγνοια τοϋ τρόπου δράσεως καί όργανώσεως τών Κομμουνιστικών 
Κομμάτων.

, Είναι άδύνατο τό Κ.Κ.Ε. νά βρίσκεται ΕΞΩ άπό κάθε καθοδήγησι καί έξω 
άπό κάθε συντονιστικό μηχανισμό, διευθυνόμενον άπό τό εξωτερικό. ’Ά ν στήν πραγ
ματικότητα τό Κ.Κ.Ε. δέν θά άντιπροσωπεύεται στήν Κόμινφορμ, θά πρέπει οπωσ
δήποτε νά καθοδηγήται άπό κάποιον άλλον. Καί ό άλλος αύτός δέν μπορεί νά είναι 
παρά τό ΟΜΣ, ό άπόκρυφος συντονιστικός μηχανισμός τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Κομμου
νιστικού Κόμματος τής Ρωσίας.

’Αλλά γιατί ή προνομιούχος, ας πούμε, αύτή διάκρισις μέσα στά κομμουνι
στικά κόμματα τής Εύρώπης ;

Αύτό εξηγείται, όταν ληφθή ύπ’ οψιν δτι σύμφωνα μέ τή δήλωσι τού Στρασ
βούργου τό Κ.Κ.Ε. θεωρείται τό πρωτοποριακό πάνω στήν Εύρώπη, καί τον κό
σμο, μαχητικό κομμουνιστικό κόμμα. Είναι ή εμπροσθοφυλακή, τού άντιϊμπερια- 
λιστικοΰ άγώνος καί βρίσκεται επί κεφαλής τών έθνικοαπελευθερωτικών κινημά
των, πού γίνονται σέ όλες τις γωνιές τής γής καί ιδιαίτερα στή Μεσόγειο.

Κατ’ αυτούς, μέ τον καιρό τό Κ.Κ.Ε. έξειλίχθη στο πλέον πεπειραμένο, 
στο πλέον δοκιμασμένο κομμουνιστικόν κόμμα τής έποχής μας. Προτού άκόμη ό 
Στρατάρχης Στάλιν διαπιστώσει στή διάσκεψη τής Γιάλτας, δτι είναι ένδεχόμενο, 
νά μή συνεχισθή μεταπολεμικώς ή συνεργασία τών συμμάχων, τό Ελληνικό Κ.Κ. 
είχε κιόλας δώσει τή πρώτη μεγάλη μάχη εναντίον τών. . .ιμπεριαλιστών τού μέλ
λοντος! Είναι τό κόμμα πού ύπέστη τις μεγαλύτερες θυσίες, πού έπέβαλε στούς
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Οπαδούς του διώξεις καί ταλαιπωρίες αφόρητες. Είναι τό κατ’ εξοχήν κόμμα τού 
εμφυλίου πολέμου, ό συνεχιστής των «κλασσικωτέρων» παραδόσεων τοϋ «Μαρ
ξισμού». Είναι τόσο «πολιτικά ώριμο» ώστε να έχη κηρύξει αύτό και επίσημα 
τον πόλεμο κατά τοϋ άμερικανικοϋ ιμπεριαλισμού, προτοΰ τον κηρύξη ό κ. Βισίνσκυ 
άπό τή Γενική Συνέλευση των 'Ηνωμένων ’Εθνών καί ή Κόμινφορμ άπό τή Βαρ
σοβία. ’Έτσι καθορίζουν οί ίδιοι οί κομμουνισταί μέ τή δήλωσι τοϋ Στρασβούργου, 
τή θέσι τοϋ Κ.Κ.Ε. μέσα στο άντιϊμπεριαλιστικό κατ’ αύτούς στρατόπεδο.

’Ακριβώς, λοιπόν, έπειδή τό Κ.Κ.Ε. έχει τή σημασία, πού έχει, γιά τή διεθνή 
κομμουνιστική κίνησι καί τον «παγκόσμιο άντικομμουνιστικόν άγώνα» ή Μόσχα 
θέλει νά τό κρατήση κάτω άπό τήν άμεσό της καθοδήγησι. Τό Κ.Κ.Ε. δεν δοκιμάζει 
απλώς τήν «πίεσι» πού δοκιμάζουν, όπως λέγουν, τά Κ.Κ. στή Γαλλία καί ’Ιταλία 
άπό τον « ’Αμερικανικό ιμπεριαλισμό». Είναι τό κόμμα πού μάχεται ένοπλα. ’Έχει 
συνεπώς ανάγκη άπό μιά ειδική καθοδήγησι, πού δέν πρέπει μάλιστα νά είναι μο
νάχα πολιτική.

Τά Κομμουνιστικά Κόμματα τών Χωρών τής Κόμινφορμ θά έξαρτώνται 
άπό τή Μόσχα, τό δέ «γραφείο πληροφοριών» ή Κόμινφορμ δηλαδή, θά είναι οπωσ
δήποτε υποκατάστημα τοϋ ειδικού γραφείου παρακολουθήσεως καί καθοδηγήσεως 
τής διεθνούς κομμουνιστικής κινήσεως τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Ρωσικού Κομμουνιστι
κού Κόμματος. Αύτός δέ άκριβώς είναι καί ό λόγος τής άποστασίας τού Τίτο, όστις 
δέν ήθέλησε νά δεχθή τήν τυφλήν υποταγήν εις τήν Μόσχαν άλλά νά δημιούργησα, 
τοπικόν σοσιαλισμόν. Μπορούμε όμως θεωρητικώς νά παραδεχθούμε, ότι πραγμα
τικά δέν θά χρειάζεται ή μεσολάβησις τής Κόμινφορμ στις υποθέσεις τού Κ.Κ.Ε. 
Οί υποθέσεις αυτές, αν πραγματικά τό Κ.Κ.Ε. δέν άντιπροσωπεύεται στήν Κόμιν
φορμ, θά είναι άποκλειστικότης ειδικού πολιτικού καί στρατιωτικού Επιτελείου, 
πού θά βρίσκεται κάτω άπό τήν καθοδήγησι τού Κρεμλίνου.

Αύτή είναι ή έξήγησις τής άπουσίας τού Κ.Κ.Ε. άπό τήν Κόμινφορμ, έξήγη- 
σις πού θά είναι άπόλυτα σωστή, αν είναι πραγματικός καί όχι εικονικός, ό «άπο- 
κλεισμός» τού Κ.Κ.Ε. άπό τήν Ευρωπαϊκή Κόμιντερν. Μπορούν θεωρητικώς καί 
γιά τό παρόν, οί κομινφορμικοί νά είναι «άθώοι» καί νά μή άναμιγνύωνται, γιά λό
γους διαχωρισμού τών ρόλων, στά έσωτερικά μας. Αυτό όμως σημαίνει, ότι άνα- 
μιγνύεται καί θά άναμιγνύεται άμέσως, κάποιος άλλος, εκείνος άκριβώς, πού διευ
θύνει καί τήν ίδια τήν Κόμινφρρμ.

Γιά τήν Ελλάδα πάντως, δέν έχει μεγάλη σημασία αν άντιπροσωπεύεται ή 
δέν άντιπροσωπεύεται τό Κ.Κ.Ε. στήν Κόμινφορμ, αν θά έχη τήν άμεσή του καθο- 
■δήγησι ή Κόμινφορμ ή ή άπόκρυφος Κόμιντερν. ’Από τής Ελληνικής πλευράς, 
εκείνο πουχει σημασία, είναι ότι, άσχέτως μέ τις οικογενειακές καί ίεραρχικές σχέ
σεις τών διαφόρων υποκαταστημάτων τής Μόσχας καί άσχέτως μέ τήν άμεση ή 
μή, άνάμιξι τής Κόμινφορμ στά έσωτερικά μας, ή ίδρυσίς της είναι μία συνωμο
σία κατά τής Ελληνικής πρωτίστως άνεξαρτησίας.

5. 'Η σημασία γιά τήν Ελλάδα τής ίδρύσεως τής Κόμινφορμ καθορίζεται 
άπό τά έξής τρία γεγονότα :

α) Ή  ΐδρυσις τής Κόμινφορμ άποτελεΐ τήν άπροκάλυπτη έναρξι ουσιαστικού 
πολέμου έναντίον τού έμφανιζομένου άπό τούς κομμουνιστάς ώς επιθετικού ’Αμε
ρικανικού ιμπεριαλισμού καί τήν δημιουργία τής Πανευρωπαϊκής βάσεως τού 
πολέμου αυτού.

β) Ή  Ελλάδα θεωρείται, υστέρα άπό τήν βοήθεια πού άναγκάστηκε νά δεχθή 
γιά νά σώση τήν άνεξαρτησία της ώς τό προγεφύρωμα τού άμερικανικοϋ ιμπερια
λισμού πάνω στήν Ευρώπη, ώς τό προχωρημένο του οχυρό φυλάκιο.

γ )  'Η έκμηδένισις αυτού τού «προγεφυρώματος» δηλαδή τής ιδίας τής Έλ-
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ληνικής άνεξαρτησίας, πρέπει νά είναι ό άμεσώτερος σκοπός τοΰ «άντιϊμπεριαλι- 
στικοϋ» ήτοι τοΰ κομμουνιστικού στρατοπέδου.

Εις αυτά τα βασικά γεγονότα, έγκειται ό πραγματικός καί μεγάλος κίνδυ
νος γιά την Ελλάδα. 'Η ϊδρυσις της Κόμινφορμ, άνοίγει έτσι μιά νέα καί περισ
σότερο οξεία φάσι στην προσπάθεια, πού καταβάλλουν, άπό τήν εποχή τής κατοχής, 
ακόμα, ό διεθνής καί εγχώριος κομμουνισμός, νά υποτάξουν κάτω άπό τον απολυ
ταρχικό τους ζυγό τήν Ελλάδα.

Καταργώντας κάθε εθνική ανεξαρτησία καί κάθε δημοκρατική ελευθερία, ό 
σύγχρονος κομμουνισμός, ε ί να ι ,  άπό τήν εποχή ιδίως τοΰ συμφώνου μέ τον 
Χίτλερ καί μετά τις εδαφικές κατακτήσεις, πού άπεκόμισε εκβιάζοντας τούς Συμ
μάχους άπό τον πόλεμο, ό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ επιθετικός Ιμπεριαλισμός τής 
εποχής μας, τον όποιον μονάχα ή πολιτική άγυρτεία των συγχρόνων θεωρη
τικών του, μπορεί νά έμφανίζη ως «άντιϊμπεριαλιστικό στρατόπεδο». Κάθε άλλη 
έκδοφή, κάθε άμφιβολία σχετικά μέ τον πραγματικό χαρακτήρα τοΰ άντιϊμπερια- 
λιστικοϋ δήθεν στρατοπέδου, πού ιδρύει επίσημα πάνω στήν Ευρώπη ή Κόμινφορμ, 
δέν θά είναι παρά έκούσια ή άκούσια συνεργασία στήν συνωμοσία, πού γίνεται εναν
τίον τής Ειρήνης καί τής Δημοκρατίας, γενικά, εναντίον τής εθνικής 
άνεξαρτησίας τής Ελλάδος ιδιαίτερα.

"Οταν ό ’Ιταλικός Φασισμός έπετέθη εναντίον τής Ελλάδος καί βρεθήκαμε 
στήν άνάγκη νά ζητήσουμε τήν βοήθεια τών ’Άγγλων L· Χίτλερ μάς χαρακτήρισε 
«προγεφύρωμα» τών άντιπάλων του καί βρήκε τό πρόσχημα νά μάς χτυπήση καί 
αυτός. Τώρα γίνεται τό ίδιο. Ή  κομμουνιστική έπίθεσις διεξάγεται προ πολλοϋ 
καί μάς άνάγκασε νά ζητήσουμε τή βοήθεια καί τών Ά γγλω ν καί τών Αμερικανών, 
τελείως άπαραίτητη, αν θέλουμε νά μείνουμε ελεύθεροι. Αμέσως ό διεθνής κομ
μουνισμός, μάς έκήρυξε «προγεφύρωμα τοΰ ιμπεριαλισμού», άκριβώς όπως 
έκαμε ό Χίτλερ. Κηρύττοντας λοιπόν ό κομμουνισμός τον πόλεμο κατά τοΰ Άγγλοα- 
μερικανικοΰ Ίμπεριαλισμοΰ, πρέπει κατά λογική κρίσι, νά έχη ύπ’ όψιν κυρίως τό 
προγεφύρωμα αύτοΰ, δηλαδή τήν Ελλάδα.

Τό ζήτημα, τοΰ πώς καί ποΰ συντονίζεται καί κατευθύνεται ό "Ελλην συνέ
νοχος τής συνωμοσίας δηλαδή τό Κ.Κ.Ε. είναι δευτερεΰον, έν συγκρίσει μέ τήν βα
σική αυτή σημασία πού έχει γιά τήν Ελλάδα ή ίδρυσις τής Κόμινφορμ.

Τά Ρωσικά στρατεύματα υποτίθεται ότι κάποτε θά έγκαταλείψουν τά Βαλ
κάνια. ’Έτσι, τά επικίνδυνα γιά τή Ρωσία, Ελληνικά σύνορα, θ’ άπομακρυνθοΰν 
κάπως. Ή  Μόσχα όμως ή ίδια έφρόντισε προκαταβολικά, νά τά άντικαταστήση 
μέ σύνορα Έλληνο-κομινφορμικά. Καί ορίζει έπί πλέον τήν έδρα τής Κόμινφορμ 
στά μεσογειακά κράτη.

Τά γεγονότα αυτά δέν είναι τυχαία. ’Ισοφαρίζουν μέ τό παραπάνω γιά τήν 
Ελλάδα, τήν άπουσία τοΰ Κ.Κ.Ε. άπό τήν Κόμινφορμ. Δείχνουν πώς τά επικίν
δυνα μέ τήν Ελλάδα σύνορα τά χρειάζεται καί τά θέλει ή Μόσχα. Δείχνουν, ότι αν 
ή Ελλάδα έχει, στρατηγικήν σημασίαν γιά τά ’Αμερικανικά μονοπώλια, καί τούς 
βασιλιάδες τών πυροβόλων τής μακρυνής ’Ηπείρου, όπως λέγουν οί κομμουνισταί, 
έχει όμως πολύ μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, γιά κείνους, πού έδημιούργησαν 
μέ τό ξεκάθαρα ιμπεριαλιστικό καί ληστρικό τέλος, πού έδωσαν στο Δεύτερο Παγ
κόσμιο πόλεμο, τον νέο κύκλο τών παγκοσμίων αντιθέσεων.

Αύτή είναι ή ολοφάνερη πραγματικότητα, γιά όσους θέλουν νά βλέπουν τά 
πράγματα, όπως έχουν καί όχι μέσα άπό τό πρίσμα τών σταλινο-κομμουνιστικών 
σοφιστειών. "Οποιος δέν θέλει νά. καταλάβη αυτήν τήν πραγματικότητα καί αύτή 
τήν άλήθεια, συμβάλλει καί συνεργάζεται, χωρίς έστω νά τό θέλη, στήν έξαφάνισι 
τής Ελληνικής ’Εθνικής αύτοτελείας καί στήν οριστική αύτοστέρησι τών ιδίων του 
δικαιωμάτων ώς ανθρώπου καί πολίτου.
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Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤ’ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑΣΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Περιληψις διαλέξεως τοΰ 
κ. I. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗ

- τ. Γυμνασιάρχου

Έ πί τη έπετείω της έντάξεως της Ελλάδος εις το Άντλαντικόν Σύμφωνον, 
ό Γυμνασιάρχης κ. I. Φραγκιδάκης έδωσε διάλεξιν εις την ’Αστυνομικήν Σχολήν 
μέ θέμα «'Ο ’Ατλαντικός, πανάρχαιος θρΰλος καί ή κατ’ αύτόν διάσωσις 
τής εύρωπαϊκής ελευθερίας ύπό τοΰ στρατού τω ν ’Αθηνών».

'0  ομιλητής άπό τής αρχής τής ομιλίας του κατέδειξε καταφανή τήν σημε
ρινήν έπικαιρότητα τοΰ θρύλου τούτου, παρά τήν άποδιδομένην εις αύτόν χρονολο
γίαν πολλών χιλιάδων έτών. 'Ο ’Ατλαντικός θρΰλος ώς άληθοφανής διεσώζετο κατά 
προφορικήν παράδοσιν μέχρι τής εποχής τοΰ φιλοσόφου Πλάτωνος, δστις πρώτος 
κατέγραψεν αύτόν εις δύο συγγραφάς του άλληλοσυμπληρουμένας, έκ τών οποίων 
έγένετο γνωστός εις τούς μετέπειτα χρόνους καί εις τον νεώτερον πεπολιτισμένον 
κόσμον. Μεγάλοι επιστήμονες Εύρώπης καί ’Αμερικής, ιδίως γεωλόγοι ήσχολήθη- 
σαν καί άσχολοΰνται έως σήμερον εις τά γεωλογικά στοιχεία τής Άτλαντίδος καί 
τοΰ ομωνύμου άπεράντου ώκεανοΰ. Κατά τήν άρχαιότητα, τον ’Ατλαντικόν θρΰλον 
έπληροφορήθη πρώτος ό σοφός νομοθέτης τών ’Αθηνών Σόλων, κατά τήν μετά- 
βασίν του εις Α ίγυπτον εκεί εις τό Δέλτα τοΰ ποταμοΰ Νείλου ύπήρχεν άρχαιοτάτη 
πόλις καλουμένη Σάϊς, οπού ό Σόλων εύρεν έ'νθερμον φιλοξενίαν, διότι οί κάτοικοι 
αυτής έθεώρουν εαυτούς συγγενείς τών ’Αθηναίων καί ήσαν φιλαθήναιοι : «μάλα  
δέ φιλαθήναιο ι καί τινα  τρόπον οικείοι τώ ν δ’ (= τώ ν ’Αθηναίων) είναι 
φασ ίν» . (Πλάτ. Τίμ. 22).

Κατά τήν φιλοξενίαν ταύτην οί ιερείς τής πόλεως συνεζήτησαν μετά τοΰ Σό- 
λωνος περί τών αρχαίων Ελληνικών παραδόσεων καί ό Σόλων άνέφερεν δσας τοι- 
αύτας έγνώριζον οί 'Έλληνες· τότε εις έκ τών ιερέων παρετήρησεν δτι οί "Ελληνες 
δεν γνωρίζουν δλας τάς περιλάμπρους παραδόσεις των καί διηγήθη τον πανάρχαιον 
’Ατλαντικόν θρΰλον. Κατά τοΰτον προ εννέα χιλιάδων έτών προ τής έποχής έκείνης 
« . . .  ήν ένάκις χ ίλ ια  έτη. . . . »  (Πλάτ. Κρίτ. 108 ε) υπήρχε προ τοΰ στομίου 
καί προς δυσμάς τών 'Ηρακλείων στηλών (=τοΰ Γιβραλτάρ) μία άχανής νήσος 
έχουσα μεγαλυτέραν έκτασιν άπό όσην έχουν ή ’Αφρική καί ή ’Ασία όμοΰ. 'Η νήσος 
αΰτη καί ό περί αύτήν ωκεανός έφερον τό ’Ατλαντικόν όνομα άπό τον πρώτον 
βασιλέα αύτής "Ατλαντα, υιόν τοΰ θεοΰ Ποσειδώνος : « . . .  πασα ή νήσος τό τε 
πέλαγος εσχεν έπωνυμίαν ’Ατλαντικόν λεχθέν, δτι τοϋτομ’ ήν τώ  πρώτω  
βασιλεύσαντι τότε ’Άτλας·» (αυτόθι 114). Ό  Ά τλας ούτος ύπερισχύσας 
τών άλλων βασιλέων τής Άτλαντίδος, ώργάνωσεν αύτήν εις μέγα καί πανίσχυ- 
ρον κράτος μέ στρατιωτικήν δύναμιν εκατομμυρίων άνδρών. 'Η τεραστία αΰτη 
δύναμις κατέκτησε χώρας έν μέν τή ’Αφρική μέχρι τής Αίγύπτου, έν δέ τή Εύρώπη 
μέχρι τής Τυρρηνίας (=Δυτικής ’Ιταλίας)· έπειτα ή δύναμις αΰτη ώρμησεν έν παν
στρατιά ίνα υποδούλωση καί τάς ’Αθήνας· τότε λοιπόν ή ένοπλος δύναμις τής πό- 
λεώς σας, ώ Σόλων, λέγει ό ίερεύς, έλαμψεν εις ΰψιστον βαθμόν διά τον ήρωϊσμόν 
της, καί άφοΰ έφθασεν εις τούς έσχάτους κινδύνους νικήσασα τά εκατομμύρια τών 
επιδρομέων, έστησε περίλαμπρα τρόπαια, τούς δέ λαούς, οίτινες δέν είχον άκόμη 
ύποδουλωθή ήμπόδισε νά υποδουλωθούν, τούς δέ άλλους άπαντας ήλευθέρωσε : 
«έπί τούς έσχάτους άφικομένη κινδύνους, κρατήσασα μέν τώ ν έπι-
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όντων τρόπαιο έστησε, τούς δέ μήπω δεδουλευμένους διεκώλυσε δου- 
λωθήναι, τούς δέ άλλους άπαντας ήλευθέρωσε» (Πλάτ. Τίμ. 25 ε). ’Αλλά 
κατόπιν έπήλθον μεγάλοι σεισμοί καί κατακλυσμοί καί όλος ό μάχιμος στρατός 
σας, όστις ειχεν ελευθερώσει τήν Εύρώπην κατέχώθη εις τήν γην καί άπωλέσθη, 
ή δέ Άτλαντίς έπαθε καθίζησιν καί έντός 24 ,ώρών καταποντισθεισα έξηφανίσθη : 
« . . . ή τε Ά τλ α ντ ίς  νήσος ωσαύτως κατά τής θαλάττης δΰσα ήφανί- 
σθη·» (αυτόθι 25 d).

Πιθανή οψις τής γής προ τής ύποχωρήσεως των παγετώνων και τής έξαφανίσεως τής Άτλαν- 
τίδος. Ή  ΰπαρξις τής Άτλαντίδος εις τό μέσον τοϋ ’Ατλαντικού Ώκεανοϋ, καθίστα έφικτήν 

τήν μεταξύ των μεγάλων ’Ηπείρων, των δύο ήμισφαιρίων συγκοινωνίαν.

Ό  Αιγύπτιος ίερεΰς διά τής άφηγήσεως τοϋ θρύλου τούτου, έδωσεν εις τον 
Σόλωνα νά κατανοήση ότι τό ’Ατλαντικόν όνομα άπό τόσων χιλιάδων έτών είχε 
συνδέσει τήν σωτηρίαν τής Εύρωπαϊκής ελευθερίας μέ τήν άπώλειαν τοϋ ’Αθηνα
ϊκού στρατού- τό σημεΐον τοΰτο έξήρεν ό ομιλητής κατά τήν διάλεξιν καί έν συνεχεία 
έξήγαγεν έκ τοϋ ’Ατλαντικού θρύλου σπουδαία συμπεράσματα, τά όποια ένηρμόνισε 
προς ίστορικάς άληθείας, ιδίως των Περσικών πολέμων, έρμηνεύσας άποσπάσματα 
άρχαίων 'Ελληνικών συγγραμμάτων, άτινα άναπτύσσει έν τή βραβευθείση υπό τής 
’Ακαδημίας πραγματεία του «περί πολέμου καί ειρήνης»· διά πάντων τούτων κατε- 
δείχθη ή αίωνία πραγματικότης, ότι ή Ελλάς ύπήρξεν άνέκαθεν τό άμυντικόν προ- 
πύργιον τής Εύρωπαϊκής ελευθερίας καί κατά τούς προϊστορικούς καί κατά τούς 
ιστορικούς χρόνους, ώς καί επί τής παρούσης γενεάς.

'Η διάλεξις προεκάλεσε βαθυτάτην συγκίνησιν τού άκροατηρίου καί όλόψυχον 
έθνικόν ενθουσιασμόν.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Τπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ ΚΟ Υ ΑΙ Ρ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον)

— Μερικά κομμάτια ξεροϋ ψωμιοΰ, ένα βάζο γλυκοΰ μισοτελειωμένο, διόλου 
χορταρικά καί μερικά κλειστά κουτιά κονσέρβες κρέατος.

'Ο Κάμμινγκς άνοιξε τό ντουλάπι πού τοϋ υπέδειξε ό Κίντερμίνστερ κι* 
επιασε τό ψωμί στά χέρια του.

— Σκληρό σαν σίδερο, έκανε. Μάθατε ποΰ ψώνιζε τά τρόφιμά του ό Φλούρρυ ;
—· Σ’ ενα μικρό μαγαζάκι, στη γωνία τοϋ δρόμου. Τό έπισκέφτηκα. Μούπαν

πώς δέν τον είδαν εδώ καί μιά βδομάδα.
—· Μήνα, θάπρεπε νά πουν, άν κρίνουμε άπό την κατάστασι τοϋ ψωμιοΰ.
'Ο Κάμμινγκς βάδισε μερικά βήματα μέχρις ενα άλλο ντουλάπι οπού βρι

σκόντουσαν άραδιασμένα ποτήρια καί φλυτζάνια.
—t·. . . Γεμάτα σκόνη, κι’ αύτά, είπε. 'Ύστερα άπό λίγο άφησε μιά φωνή έκ- 

πλήξεως.
—’Ά  ! εκανε, τάπιε όλα αύτά !
Στήν ίδια σειρά ενός ραφιοΰ βρισκόντουσαν άδεια πάμπολλα μπουκάλια. Τζίν, 

οΰΐσκυ καί άλλα.
—-Ό Φλούρρυ άγόραζε τά ποτά του άπό τό καμπαρέ τό κοντινό στήν Kyle Street. 

’Εκεί μουπαν πώς ό Φλούρρυ οπωσδήποτε έπινε ένα μπουκάλι τήν ημέρα πού άγό
ραζε ό ’ίδιος. Είχαν όμως νά τον ΐδοΰν άπό μιά βδομάδα.

—’Αλκοολικός λοιπόν ; Μά άν δέν τώπινε μόνος ; Είχε επισκέψεις στο διαμέ
ρισμά του ;

—'Η Ρίτσαρντς πάλι, μάς είπε πώς δεχότανε ποΰ καί ποΰ. Δέν ήτανε όμως 
έπ’ αύτοΰ κατηγορηματική. Μοΰ φάνηκε σαν νά μη θέλησε νά θίξη τό θέμα αύτό.

— Καί έξωτερικώς τί τύπος ήταν ;
— Ψηλός, ξανθός καί πολύ άδύνατος !
— Πολύ άδύνατος ;
— Μάλιστα κ. Έπιθεωρητά.
— Πότε θά είναι έτοιμη ή έκθεσις αύτοψίας ;
—’Απόψε. Μάλιστα άν θέλετε μποροΰμε νά πεταχτοΰμε μιά στιγμή μέχρι τό 

νεκροτομείο καί νά ,τά ποΰμε καί μέ τούς γιατρούς.
— Ναί, νά πάμε.
Κι’ ό Κάμμινγκς άρχισε πάλι νά ψάχνη στο διαμέρισμα.
—'Κύτταξε. είπε, νά καί τά άπλυτα ροΰχα. Τί γνώμης είσθε Κίντερμίνστερ ; 

Πιστεύετε ότι έμενε σ’ αύτό τό διαμέρισμα μονίμως ;
— Κατά τά λεγάμενα τής κυρά-Ρίτσαρντς. Ό  Φλούρρυ κατοικούσε έδώ, άν 

καί έλειπε άρκετά συχνά. Τοΰτο πάντως θά μάς δυσκολέψη νά τό έπαληθεύσουμε. 
Βλέπετε αύτή ή γωνιά τοΰ Μιούς ήταν σχεδόν άκατοίκητη.

— Γιατί άράγε ; Διότι είναι γεγονός ότι τό μέρος αύτό ήταν ιδεώδες γιά ν ά 
μή παίρνη χαμπάρι κανείς τις κινήσεις του. Σέ ποιόν άνήκουν τά κτίρια τών Μιούς ;

— Δέν έχω ιδέα. κ. Έπιθεωρητά. Στή συνοικία κανείς άλλος δέν μπορεί νά 
μάς δώση πληροφορίες γιά τον Φλούρρυ έκτος άπ’ αύτούς τούς μαγαζάτορες πού 
σάς είπα καί τον ιδιοκτήτη τοΰ καμπαρέ. Κανείς άλλος άπολύτως προμηθευτής δέν 
έρχότανε έδώ. Κι’ όπως λέει ή κυρά-Ρίτσαρντς καί τ ’ άπλυτά του ροΰχα ό ίδιος 
τά μετέφερε άλλοΰ γιά πλύσιμο.
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— Πού τά έπήγαινε ; ,
— Αυτό θά τό μάθουμε εύκολα. Τά άσπρόρρουχά του είναι, σημειωμένα.
— ’Ά ! μά τι είναι τοΰτο! είπε μ’ έκπληξι ό Κάμμινγκς, άνοίγοντας ένα ντου

λάπι άπ’ όπου τράβηξε μιά φόρμα. Τά είχατε δει αύτά τά ροϋχα ;
— Μάλιστα κ. Έπιθεωρητά. Έρριξα μιά ματιά σ’ αύτά μπαίνοντας. Τά χρη

σιμοποιούσε οσάκις έβαφε.
— Καί τί χρώματος ήταν ή βαφή πού χρησιμοποιούσε ;
— Καφετιά. . . Μά δεν πιστεύω νά έννοήτε. . .
— Μά βεβαίως. . . Γιατί δεν μοΰ άναφέρατε τόση ώρα γ ι’ αύτήν την φόρμα, 

άφού σάς είπα ότι θά υπήρχε κάποια σχέσις μεταξύ Φλούρρυ καί Τόμσον ; Θ’ άκού- 
σατε άσφαλώς γιά τά λεωφορεία τής Εταιρίας Μπρούν!

— Λυπούμαι κ. Έπιθεωρητά. 'Ομολογώ πώς μέ τήν σύγχυσίν μου, ούτε πήγε 
καν τό μυαλό μου εκεί.

— Δεν πειράζει, Κίντερμίνστερ. Έ ξ άλλου μπορεί νά πρόκειται καί γ ι’ απλή 
σύμπτωσι. 'Η καφετιά μπογιά είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.

’Έρριξε μιά γρήγορη ματιά στο κρεββάτι κι’ έπιασε μέ τό χέρι του τό μαξι
λάρι.

— Γεμάτο σκόνη, παρετήρησε. Πήτε μου ή παραδουλεύτρα δεν εφτιασε τό 
κρεββάτι σήμερα ;

—’Όχι. ’Έφερε καθαρά σεντόνια γιά νά τ’ άλλάξη, άλλά τής είπα νά μή μετα- 
κινήση άπολύτως τίποτα. Καί τάβαλε στο συρτάρι. Κανονικά μουπε πώς άλλάζει 
τά σεντόνια μιά φορά τη βδομάδα.

— Αύτό βέβαια μπορεί νά μάς πείση πώς εδώ καί μιά βδομάδα, ό Φλούρρυ 
δεν κοιμήθηκε σ’ αύτό τό κρεββάτι. 'Όλα. συμφωνούν σέ μιά τέτοια σκέψι. Τά ξερο
κόμματα τού ψωμιού, τό βάζο μέ τά άπομεινάρια τού γλυκού, τό κρεββάτι τό στρω
μένο μέ τά άθικτα σεντόνια. Μήπως υπάρχει καί τίποτε, άλλο; καμμιά βαλίτσα, 
κανένας σάκκος ;

— Μάλιστα κ. Έπιθεωρητά- ένας σάκκος τού χεριού, άδειος όμως.
— Μήπως φαντάζεσθε τί μπορούσε νά περιέχη ;
— Μάλλον. Μιά πυτζάμα βρώμικη πού βρέθηκε στ’ άπλυτα, πίσω  άπό τήν 

πόρτα ενα βρώμικο πουκάμισο, δυο κολλάρα κι’ ενα ζευγάρι κάλτσες. "Ολα αύτά 
εκεί μέσα θά μπαίνανε. Τά βρήκα όλα μέσα σ’ ενα πακέττο τυλιγμένα, πού μούδινε 
τήν έντύπωσι ότι μόλις εΐχε βγή άπό τό σάκκο κι’ είχε ριχτεί στ’ άπλυτα. 'Υπάρχουν 
επίσης καί μαντήλια. ’Ακόμα καί μιά βούρτσα τών μαλλιών καί μιά χτένα μέσα 
σ’ αύτό τό πέτσινο κουτάκι.

— Σεις κ. ’Αστυνόμε, συνηθίζετε πάντοτε μετά πού θά χρησιμοποιήσετε τή 
χτένα καί τή βούρτσα τών μαλλιών νά τά βάζετε πάλι μέσα στο κουτί τους ;

—Έ γώ, κ. Επιθεωρητά, δέν έχω τέτοιο κουτί γιά νά τά βάλω μέσα. Τ’ άφήνω 
πάνω στη τουαλέττα.

— Μά έν τοιαύτη περιπτώσει κι’ ό Φλούρρυ πού φημιζόταν γιά τήν άταξία 
του, πώς είναι δυνατόν νά τά τοποθέτησε ό ίδιος μέσα στο κουτί ; Μάλλον δέν θά 
τά χρησιμοποίησε άφ’ ότου θά τόβγαλε άπό τό σάκκο.

—’Αλλά δέν μάθαμε μέ τί ξυριζότανε ό Φλούρρυ. . .
— Τά ξυριστικά του βρίσκονται επάνω στο τραπέζι. . .
— Μάλιστα. Νά τό ξυράφι, τό πινέλο. . . ’Αλλά πού είναι τό σαπούνι ; δέν 

υπάρχει σαπούνι ; Γιά ψάξτε καλλίτερα μέσα στον σάκκο. . . Δέν είναι δυνατόν ό 
άνθρωπος νά ξυριζότανε στά στεγνά.

— Δέν άποκλείεται νά τέλειωσε τό σαπούνι του.
—’Ίσως όμως καί νά. τό ξέχασε κάπου. . . είπε ό Κάμμινγκς μέ κάπως παρά

ξενο ύφος.
—’Επί τή ευκαιρία κ. Έπιθεωρητά, είπε ό Κίντερμίνστερ, πρέπει νά σάς
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πώ ότι όταν βρήκαμε το  πτώμα του Φλούρρυ, παρατήρησα ότι ήταν άξύριστος άπδ 
μέρες.

— Πήρατε δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στον σάκκο ;
— Δεν υπήρχαν.
— Καθόλου ; Κι’ αν τάχαν άφαιρέσει ;
— Πολύ πιθανόν. Είναι αλήθεια πώς δεν έδωσα σ’ αύτό μεγάλη σημασία, άλλα 

τώρα πού τό καλοσκέπτομαι. . . δεν άποκλείεται.
— Βρίσκετε πώς βιάζομαι νά βγάλω συμπεράσματα, δεν είναι έτσι ; εΐπε 

ό Κάμμινγκς υστέρα από λίγα δευτερόλεπτα σιωπής. ’Ίσως νάναι κι’ έ τ σ ι . . .  
"Ωστε ό Φλούρρυ είχε μέρες νά ξυριστή. Βεβαίως δεν έμεινε κλεισμένος μέσα δώ. 
Δεν κοιμήθηκε σ’ αύτό τό κρεββάτι και δεν έφαγε. . . ’Όχι δέν μπορεί νάναι άλλιώ- 
τικα. Ό  Φλούρρυ θάρθε εδώ πέρα μόνο χτες βράδυ. Πότε υπολογίζεται δτι έπήλθε 
ό θάνατος ; Πρό εΐκοσιτε'σσάρων ωρών τούλάχιστον. . . "Ας βάλουμε λοιπόν τά 
πράγματα στή σειρά τους. Δέν κοιμήθηκε έδώ κατά τή διάρκεια δλης αύτής τής 
έβδομάδος. Δέν ξυρίστηκε παρ’ δλο δτι πηγαινοερχότανε μέσα στό Λονδίνο. ’Εξ 
άλλου αν παραδεχτούμε δτι έπινε έτσι πολύ, πώς είναι δυνατόν νά συμμετάσχη σέ 
άγώνες ; δσο κι’ αν δέν έπαιρνε τακτικά μέρος τελευταία, έν τούτοις. . .Μέ δλα αύτά 
θέλω νά πώ δτι διαρκώς καί κάτι περίεργο συναντούμε στην ύπόθεσι αύτή.

— Πραγματικά. Προσθέτω άκόμα πώς δλο του τό σώμα έφερε άμυχές, σαν 
άπό γραντζουνίσματα.

—- ΤΙ είδους γραντζουνίσματα ;
— Τό δίχως άλλο άπό νύχια. ’Ίσως έπασχε άπό καμμιά δερματική άσθένεια. 

’Έμοιαζε σαν νάταν ξεσχισμένο τό δέρμα του.
— Μήπως άπό κουνούπια ; Είναι τώρα ή εποχή τους.
—"Ισως. ’Αλλά τά γραντζουνίσματα αύτά τά έφερε σ’ ολόκληρο τό σώμα του. 

Ρώτησα σχετικώς τον γιατρό τής ’Αστυνομίας, τού φάνηκαν παράξενα.
— Θάθελα νά τά έβλεπα νά συζητούσαμε λίγο. Ποιόν έχετε ; Τον Μάντλ ; 

θά ζήτησε δπωσδήποτε βοηθόν.
— Ναι έκάλεσε τον Χάρρελ.
— Τον Χάρρελ ; Μά ό Χάρρελ είναι νευρολόγος. "Εχει εΐδικευθή δμως καί 

στήν τοξικολογία. "Ακούσε Κίντερμίνστερ, πρέπει νά πεταχτοΰμε άμέσως στό 
Νεκροτομείο. Ελάτε σείς μαζί μου, κι’ άφήστε κάποιον έδώ. Κλειδώστε τήν πόρτα 
κι’ ας φρουρεί προσεκτικά τό σπίτι άπ’ έξω

— Τάχω δλα προβλέψει κ. Έπιθεωρητά. Μπορούμε νά φύγουμε δποτε τό 
θελήσετε.

Ό  δόκτωρ Μάντλ, χειροΰργος τής ’Αστυνομίας, ήταν ένας κοντός άνθρωπάκος, 
μέ ζωηρά χαρακτηριστικά πού συνήθιζε τις άπότομες κινήσεις. Ήρθε άμέσως σέ 
προϋπάντησι τών δύο άστυνομικών, μόλις τούς είδε. Φορούσε άσπρη μπλούζα 
καί στό άρισ'τερό του χέρι κρατούσε έναν έμβρυουλκό.

— Γειά σας, είπε, τί γυρεύετε έδώ ; Καλημέρα Κάμμινγκς. "Ωστε κι’ έσεΐς 
ένδιαφέρεσθε γιά τήν ύπόθεσι ; Τί θέλετε νά μάθετε ; αν πρόκειται γιά αύτοκτονία ;

■— Θάθελα πολύ νά τό πίστευα.
—’Ακριβώς κΓ έμεΐς αύτό συζητούσαμε μέ τον Χάρρελ. Θέλετε νά μείνουμε 

έδώ, ή νά πάμε νά τά πούμε κοντά στό πτώμα ;
— Μάλλον έδώ, αν δέν σάς πειράζει. Ή  μυρωδιά τής φορμόλης δέν μοΰ ται

ριάζει. Φυσικά θάθελα νά ρίξω μιά ματιά καί στό πτώμα, άλλά ας είναι γιά άρ- 
γότερα.

—Ωραία, τότε ας φωνάξω καί τον Χάρρελ.
Ό  γιατρός άνοιξε μιά διπλανή πόρτα.

(Ή  συνέχεια εις τό επόμενον)
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ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Διά τον αστυφύλακα)

'Υπό Έμμ. Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α'.

ΤΙ ΤΛΟΙ  Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε Ω Σ
§ 33. Σύλληψις δυνάμει εντάλματος συλλήψεως.
"Οταν τό πλημμέλημα ή κακούργημα παύση να είναι αύτόφωρον δεν επιτρέ

πεται ή σύλληψις του δράστου, έκτος έάν έξεδόθη κατ’ αύτοϋ ένταλμα συλλήψεως 
υπό του Είσαγγελέως ή τοϋ Άνακριτοϋ (1).

Τό ένταλμα συλλήψεως έκδίδεται έπι κακουργημάτων και σοβαρών πλημμελη
μάτων, κατόπιν άναφορας τής ’Αστυνομίας προς τον Εισαγγελέα, περί τής έξαφανί- 
σεως καί μη συλλήψεως τοϋ δράστου εύθύς μετά τό έγκλημά του.

Τό ένταλμα συλλήψεως περιέχει τά στοιχεία ταυτότητος τοϋ συλληπτέου καί 
τό έγκλημα διά τό όποιον κατηγορεΐται, φέρει δέ τήν επίσημον σφραγίδα καί την 
υπογραφήν τοϋ Είσαγγελέως ή Άνακριτοϋ καί τοϋ δικαστικού Γραμματέως.

Τό ένταλμα συλλήψεως έκτελεΐται ύπό τών αστυνομικών, προς οδς άνακοι- 
νοΰται ή έκδοσίς του υπό τών προϊσταμένων των. *Ό συλληφθείς οδηγείται εις τήν 
’Αστυνομίαν τοϋ τόπου τής συλλήψεως καί έκείθεν εις τον άρμόδιον

§ 34. Σύλληψις δυνάμει Βουλεύματος Δικαστικού Συμ
βουλίου.

Δύο Δικαστικά Συμβούλια υπάρχουν. Τό Συμβούλιον Πλημμελειοδικών καί 
τό Συμβούλιον Έφετών. "Εκαστον τούτων άποτελεΐται άπό τρεις Δικαστάς καί τον 
δικαστικόν Γραμματέα.

Τά Συμβούλια εξετάζουν τάς υποθέσεις, τάς οποίας παραπέμπει εις αυτά ό άρμό- 
διος Είσαγγελεύς καί αποφασίζουν περί τής παραπομπής τοϋ κατηγορουμένου είς τό 
Δικαστήριον, έάν υπάρχουν σοβαραί ένδείξεις ενοχής ή περί τής άπαλλαλαγής του.

Αί άποφάσεις τών Δικαστικών Συμβουλίων καλούνται Βουλεύματα. Καί 
έάν μέν άποφασίζουν τήν παραπομπήν τοϋ κατηγορουμένου είς τό Δικαστήριον, 
καλούνται παραπεμπτικά, έάν δετήν άπαλλαγήν του, απαλλακτικά. Τό παραπεμ
πτικόν Βούλευμα επί κακουργημάτων καί σοβαρών πλεμμελημάτων, έάν ό κατηγο
ρούμενος δεν κρατήται, διατάσσει συγχρόνως καί τήν σύλληψιν καί προφυλάκισίν του.

Τό διατάσσον τήν σύλληψιν Βούλευμα πέμπεται ύπό τοϋ Είσαγγελέως είς τήν 
’Αστυνομίαν προς έκτέλεσιν.

Ό  συλληφθείς οδηγείται είς τήν ’Αστυνομίαν καί έκείθεν είς τον άρμόδιον 
Εισαγγελέα.

Εισαγγελέα.

§ 35. Σύλληψις δυνάμει εντάλματος βιαίας προσαγωγής.
Τό ένταλμα βιαίας προσαγωγής έκδίδεται έναντίον μαρτύρων καί κατηγορου

μένων, οί όποιοι, καίτοι έκλητεύθησαν νομίμως καί έμπροθέσμως, δεν προσήλθον

(1) Βλέπε όμως προσεκτικώς καί τήν § 32 II.



Ποινική Δικονομία διά τον άστυφύλακα 979

προς έξέτασιν εις τήν άνάκρισιν, εντός τής κεκανονισμένης προθεσμίας ή εις τό 
Δικαστήριον τήν ημέραν τής δίκης.

Τό ένταλμα βιαίας προσαγωγής εκδίδουν :
α) Οί άνακριτικοί υπάλληλοι άλλα μόνον κατά μαρτύρων. Κατά τοϋ κατηγο

ρουμένου δέν έχουν δικαίωμα νά έκδώσουν ένταλμα βιαίας προσαγωγής, διότι ούτος 
δικαιούται νά. μη προσέλθη προς έξέτασιν ενώπιον αυτών.

β) 'Ο ’Ανακριτής κατά μαρτύρων καί κατηγορουμένων.
γ ) Τό Π οινικόν Δικαστήριον κατά μαρτύρων καί κατηγορουμένων.
Τό ένταλμα διαβιβάζεται εις τήν ’Αστυνομίαν προς έκτέλεσιν. 'Ο συλληφθείς 

μέ ένταλμα βιαίας προσαγωγής προσάγεται ένώπιον τού έκδόσαντος αυτό.

§ 36. Σύλληψις δυνάμει άμετακλήτου καταδικαστικής ά
ποφάσεως Ποινικού Δικαστηρίου.

'Η άμετάκλητος άποφάσις (Χ) Ποινικού Δικαστηρίου, διά τής οποίας έπεβλήθη 
ποινή στερητική τής έλευθερίας (δηλ. κράτησις ή φυλάκισις. ή κάθειρξις ή θάνα
τος ) παρέχει τό δικαίωμα ουλλήψεως τού καταδικασθέντος.

. 'Η άπόφασις αύτη διαβιβάζεται ύπό τού Είσαγγελέως ή Δημοσίου Κατηγό
ρου εις τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν προς έκτέλεσιν.

'Ο συλληφθείς προσάγεται εις τήν τοπικήν ’Αστυνομίαν καί έκεΐθεν εις τον 
αρμόδιον Εισαγγελέα ή Δημόσιον Κατήγορον.

§ 37. Σύλληψις δυνάμει άποφάσεως περί έκτοπίσεως.
' Η έκτόπισις προσώπου τίνος ή υποχρεωτική δηλαδή μεταφορά του άπό τού 

τόπου εις όν διαμένει εις έτερον τόπον, έπιτρέπεται έφ’ όσον υπάρχει άπόφασις 
’Επιτροπής άσφαλείας (2) ή τού Δικαστηρίου (3), διά τής οποίας διατάσσεται ή 
έκτόπισις. Ό  συλληφθείς μετάγεται εις ’Αστυνομικόν Τμήμα ή Σταθμόν τού τόπου 
τού καθορισθέντος προς διάνυσιν τού χρόνου τής έκτοπίσεως.

§ 38. Σύλληψις δυνάμει άποφάσεως περί άπελάσεως άλ- 
λοδαποΰ.

’Αλλοδαπός συλλαμβάνεται καί άπελαύνεται έξω των ορίων τού Κράτους, 
έφ’ όσον υπάρχει σχετική άπόφασις του 'Υπουργού ’Εσωτερικών ή ’Επιτροπής 
’Ασφαλείας ή Δικαστηρίου, εις ας περιπτώσεις οί. ήμεδαποί έκτοπίζονται, οί άλ- 
λ.οδαποί άπελαύνονται.

(1 ) Άμετάκλητος καλείται ή άπόφασις κατά τής οποίας δεν επιτρέπεται κανένα ένδικον μέ
σον, δηλ. ούτε έφεσις οΰτε αϊτησις άναιρέσεως.

(2) 'Υπό των ’Επιτροπών Άσφαλείας, έκτοπίζονται άτομα, τά όποια είναι ύποπτα ύπο- 
θάλψεως ληστών ή φυγοδίκων ή ύποπτα διαπράξεως λαθρεμπορίας ή άλλων πράξεων άντικει- 
μένων εις τήν δημοσίαν τάξιν, ησυχίαν καί άσφάλειάν.

(3 )  'Υπό τοϋ Δικαστηρίου διατάσσεται έκτόπισις παντός καταδικαζόμενου διά παράβα- 
σιν των νόμων περί Τελωνιακοϋ κώδικος, περί μονοπωλίου ναρκωτικών φαρμάκων, περί προστα
σίας έθνικοϋ νομίσματος, περί ζωοκλοπής κ.λ.π.
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§ 39. Σύλληψις δυνάμει αΐτήσεως άρμοδίας αρχής.
Οότως οί λιποτάκται, οί αγνοούμενοι, καί οί άνυπότακτοι συλλαμβάνονται κα

τόπιν αίτήσεως των άρμοδίων στρατιωτικών άρχών. Οί δραπέται των φυλακών δι’ 
αΐτήσεως του Εΐσαγγελέως ή του ’Επιστάτου τών φυλακών καί οί παραβιάζοντες 
τήν αστυνομικήν έπιτήρησιν ή τον έκτοπισμόν δι’ αΐτήσεως τής άρμοδίας άστυνο- 
μικής αρχής.

§ 40. Σύλληψις δυνάμει εντάλματος προσωπικής κρατή- 
σεως.

I. Τό ένταλμα προσωπικής κρατήσεως εκδίδει ό Διευθυντής τοϋ Δημοσίου 
Ταμείου εναντίον εκείνων, οί όποιοι έχουν χρέη προς τό Δημόσιον καί δέν τα εξοφλούν.

'Ο συλληφθείς δυνάμει εντάλματος προσωπικής κρατήσειυς οδηγείται εις τον 
έκδόντα τό ένταλμα Διευθυντήν Ταμείου. ’Εάν τό Ταμεΐον είναι κλειστόν οδηγείται 
εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα προς κράτησιν καί άπ’ εκεί εις τό Ταμεΐον, όταν θά είναι 
ανοικτόν. Σκόπιμον έν τούτοις είναι ή σύλληψις να ένεργήται, καθ’ άς ήμέρας καί 
ώρας λειτουργεί τό Ταμεΐον.

’Εάν ό συλληφθείς προβή εις τήν άμεσον έξόφλησιν τής οφειλής του, απολύεται 
αμέσως ύπό τοϋ Ταμίου, άλλως μετάγεται εις τάς διά τά χρέη φυλακάς (] ).

II. Πρόσωπα, καθ’ ών δέν ένεργεΐται προσωπική κράτησις:
Διά χρέη προς τό Δημόσιον δέν ένεργεΐται προσωπική κράτησις ή άρξαμένης 

τοιαύτης διατάσσεται ή άπόλυσις κατά :
1) Τών εμμίσθων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων τών μισθοδοτουμένων. εκ 

τού Δημοσίου Ταμείου, έκτος εάν τό χρέος προέρχηται έξ ελλείμματος δημοσίας 
Διαχειρίσεως, οπότε προσωποκρατοϋνται. Εις τήν διάταξιν ταύτην υπάγονται καί οί 
ύπάλληλοι καί τά όργανα τής ’Αγροτικής ’Ασφαλείας.

2) Τών Κληρικών οίασδήποτε γνωστής Θρησκείας.
3) Τών εμμίσθων Προξένων τών ξένων Κρατών, έφ’ όσον ούτοι είναι άλλο- 

δαποί. ’Εάν είναι Έλληνες υπήκοοι προσωποκρατοϋνται.
4) Τών άνηλίκων κάτω τών 18 ετών.
Οί άνήλικοι ήλικίας 18—21 ετών προσωποκρατοϋνται εις ώρισμένας μόνον 

περιπτώσεις.
'Η άνηλικότης άποδεικνύεται έκ ληξιαρχικής πράξεως ή έξ άλλων έπισήμιον 

πιστοποιητικών.
5) Τών έκπληρούντων τήν στρατιωτικήν ύποχρέωσίν των (εις τον στρατόν 

ξηράς, Πολ. ναυτικόν, ’Αεροπορίαν, Λιμενικόν Σώμα, Σώμα Φαροφυλάκων, Χωρο- 
λάκων, ’Αστυνομίαν Πόλεων κ .λ .π .) καί τρεις μήνας μετά τήν λήξιν αύτής.

6) Τών συμπληρωσάντων τό 65ον έτος τής ήλικίας των, πλήν ώρισμένων
περιπτώσεων. t,

7) Τών γυναικών, πλήν ώρισμένων περιπτώσεων.
8) Τών πτωχευσάντων. Δι’ ειδικής όμως διαταγής τού 'Υπουργού Οικονομι

κών δύνανται νά προσωποκρατηθοϋν.

(1) Ό  όφειλετης άπολύεται αυτοδικα ίω ς:
Μετά 15 ήμέρας, έάν τό ποσόν τής οφειλής δέν ύπερβαίνη τό 1 έκατομμύριον δραχμών. 
Μετά ένα μήνα, έάν τό ποσόν τής οφειλής είναι 1—3 εκατομμύρια δραχμών.
Μετά τρεις μήνας έάν τό ποσόν τής οφειλής είναι 3—6 εκατομμύρια δραχμών.
Μετά έξ μήνας έάν τό ποσόν τής οφειλής είναι 6—15 έκατομμύρια δραχμών.
Μετά έν έτος έάν τό ποσόν τής οφειλής είναι άνω τών 15 έκατομμύρια δραχμών.
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9) Των εντελώς άπορων.
10) Των δικαστικώς άπηγορευμένων (τρελλοί, ανάπηροι, άλαλοι, κωφοί, 

κωφάλαλοι κ .λ .π .).
11) Των κληρονόμων διά τά χρέη τοϋ προσώπου τό όποιον κληρονομούν, έφ’ 

όσον έδήλωσαν ότι δέν άναλαμβάνουν καί τά χρέη της κληρονομιάς, παρά άποδέχον- 
ται μόνον τό ενεργητικόν αύτής.

12) Τοϋ πατρός διά τά χρέη των άνηλίκων τέκνων των.
13) Των επιτρόπων διά τά χρέη των ύπό την έπιμέλειάν των τελούντων ποο- 

σώπων (άνήλικοι. τρελλοί, κωφάλαλοι, καταδικασμένοι εις εγκληματικήν ποινήν).
14) Των βουλευτών διαρκούσης τής βουλευτικής περιόδου καί τέσσαρας εβδο

μάδας μετά τήν λήξιν αύτής.
Βουλευτική περίοδος είναι τό χρονικόν διάστημα διά τό όποιον εκλέγονται οί 

βουλευταί. Παρ’ ήμΐν ή περίοδος είναι 4ετής, άρχεται δέ άπό τής ήμέρας τών γενι
κών εκλογών.

Κατά τών άνωτέρω λοιπόν προσώπων δέν επιτρέπεται ό Ταμίας νά έκδώση 
ένταλμα προσωπικής κρατήσεως.

’Εάν παρά ταΰτα περιέλθη εις χεΐρας τοϋ άστυνομικοϋ ένταλμα προσωπικής 
κρατήσεως εναντίον προσώπου άνήκοντος εις μίαν τών άνωτέρω κατηγοριών, ό 
άστυνομικός θά συλλάβη τον καθ’ ού τό ένταλμα καί θά τον όδηγήση εις τον έκδό- 
σαντα αυτό Ταμίαν, καθ’ όσον ό άστυνομικός δέν είναι εις θέσιν ούτε νά γνωρίζη, ούτε 
νά έξακριβώση εάν νομίμως ή όχι έξεδόθη τό ένταλμα. Τήν ευθύνην τής έκδόσεως 
καί συλλήψεως υπέχει ό Διευθυντής τοϋ Ταμείου.

'Οπωσδήποτε όμως άπαγορεύεται ή σύλληψις μέ ένταλμα προσωπικής κρατή
σεως τών Βουλευτών, τών κληρικών καί τών άλλοδαπών Προξένων.

Τά εντάλματα τών προσώπων τούτων έπιστρέφονται εις τον Ταμίαν άνεκτέ-
λεστα.

III. 'Ημέραι, καθ’ ας δέν εκτελοΰνται τά εντάλματα προσωπικής 
κρατήσεως.

α) Κατά τήν επέτειον τών ’Εθνικών έορτών τής 25ης Μαρτίου καί 28ης 
’Οκτωβρίου.

β) Κατά τό άπό 24 Δεκεμβρίου μέχρι 2 ’Ιανουάριου χρονικόν διάστημα τών 
έορτών τών Χριστουγέννων.

γ ) Διαρκούσης τής μεγάλης έβδομάδος καί τής έβδομάδος τοϋ Πάσχα. Οί 
κατά τήν έναρξιν τής έβδομάδος τών Παθών κρατούμενοι διά χρέη προς τό Δημό
σιον άπολύονται ύπό τοϋ Διευθυντοΰ τών φυλακών άνευ άλλης διατυπώσεως, έκτος 
εάν έπροσωποκρατήθησαν ώς ύποπτοι φυγής ή έκ τών υστέρων έκρίθησαν ώς τοιοΰτοι.

δ ) Δέν ένεργεΐται προσωπική κράτησις διά χρέη προς τό Δημόσιον ή τούς 
Δήμους καί τάς Κοινότητας ή άλλα νομικά πρόσωπα ή ίδιώτας κατά τάς Βουλευ- 
τικάς, Δημοτικάς καί Κοινοτικάς έκλογάς, διαρκούσης τής ψηφοφορίας καί οκτώ 
ήμέρας προ τής ένάρξεως καί μετά τήν λήξιν αύτής, οί τυχόν όμως ύπό κράτησιν 
τελοΰντες δέν άπολύονται χάοιν τής έκλογής.

ΙΥ. Ποϋ απαγορεύεται γενικώς ή σύλληψ ις μέ έ'νταλμα προσωπι
κής κρατήσεως.

α) Έν καιρώ νυκτός εις ιδιωτικήν κατοικίαν, είτε τοϋ οφειλέτου, εΐτε έτέρου 
τινός, έστω καί άν δέχεται νά γίνη ή σύλληψις ό ιδιοκτήτης ή ό ένοικος.

β ) ’Εντός οικοδομήματος προωρισμένου εις τήν θείαν λατρείαν, οίασδήποτε 
άνεγνωρισμένης θρησκείας, κατά τήν διάρκειαν τής λειτουργίας ή άλλης θρησκευτι
κής τελετής (γάμου, βαπτίσεως, κηδείας κ .λ .π .) καί κατά τήν έξακολούθησιν τής 
πομπής έν ύπαίθρω έκτος τοϋ ναοΰ, ώς λ.χ. κατά τήν περιφοράν είκόνος, έπιταφίου κλπ.

γ )  Εντός τής αιθούσης τών Δικαστηρίων, έφ’ όσον συνεδριάζουν ταΰτα.
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((Περί στολής καί ειδικών τινων υποχρεώσεων των έν στολή καί πολιτική περιβολή 
άστυνομικών ύπαλλήλων».

Α'. Ύποχρέωσις φέρειν στολήν.
’Άρθρον 1 .—I. Οί άστυνομικοΐ υπάλληλοι, απάντων των βαθμών, διατελοϋντές έν υπη

ρεσία όφείλουσι νά φέρωσι πάντοτε την στολήν αυτών (ι ).
II. Οί άπό τοϋ βαθμού τοϋ ’Αστυνόμου Β' καί άνω δύνανται κατά τάς μεταμεσημβρινάς 

ώρας νά μη φέρωσι την στολήν των, έκτος έάν είναι είδικώς διατεταγμένοι εις έξωτερικήν υπη
ρεσίαν έπί κεφαλής δυνάμεως άστυνομικής έν στολή ή ώς έπόπται τής υπηρεσίας, ήν έκτελεϊ 
ή δύναμις αύτη.

Κατά την περίπτωσιν ταύτην καί κατά την χειμερινήν περίοδον ύποχρεοϋνται νά φέρωσι 
τάς χλαίνας των, έφ’ ίσον καί ή ύπ’ αυτούς δύναμις ή ή τοιαύτη ής έχωσι τήν έποπτείαν φέ
ρει χλαίνην.

III. Οί άστυνομικοί τής ’Ασφαλείας δύνανται νά μή φέρωσι τήν στολήν των, τή έγκρίσε1· 
τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ ή τοϋ οικείου προϊσταμένου προκειμένου περί έπειγουσών περι
πτώσεων.

IV. Οί προϊστάμενοι άστυνομικών υπηρεσιών δύνανται κατά τόν χειμώνα εις έξαιρετικάς 
ήμέρας καλοκαιρίας νά έπιτρέπιοσιν, όπως οί εις υπηρεσίαν διατασσόμενοι υπάλληλοι μή φέ- 
ρωοι τήν χλαίνην, άλλά τό μέτρον τοΰτο δέον νά είναι γενικόν.

V. Οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί καί ’Αστυνόμοι καθ’ οδόν καί έν στολή έφ’ όσον δέν δια- 
τελώσιν εις διατεταγμένην υπηρεσίαν δύνανται νά φέρωσι λεπτήν καί εύπρεπή ράβδον εύθειαν
ή καμπυλουμένην μόνον έλαφρώς κατά τήν λαβήν. Ράβδοι μέ κυρτήν ή γωνιώδη λαβήν απαγο
ρεύονται.

Μετά τής ώς άνω ράβδου δέον πάντοτε νά φέρωνται ή κρατώνται λευκά χειρόκτια.
Τά άρθρα 2,3,4,5 κα ί 6 «περί στολών των άστυν. υπαλλήλων» κατηργήθησαν διά του ύπ* 

άριθ. 63/1952 Κανονισμού «Περί κανονισμού στολής άξιωματικών τής Ά στυν. Πόλεων, των 
άρχιφυλάκων, ύπαρχιφυλάκων, αστυφυλάκων καί μαθητών τών Ά στυν. Σχολών».

Ε'. Γενικαί Διατάξεις.
Ά ρθρον 7 .—-Απαγορεύεται εις τούς άστυνομικούς υπαλλήλους απάντων τών βαθμών 

όντας έν στολή, 1 ) ν’ άναρτώσι τήν χλαίνην αύτών έκ του βραχίονος ή έρριμμένην έπί του ώμου, 
άλλ’ όφείλουσι νά φέρωσι ταύτην κανονικώς, 2 ) νά θέτωσι τάς χεΐρας έντός τών θυλακίων τής χλαί
νης, χιτωνίου ή περισκελίδος.

Ά ρθρον 8 .—Απαγορεύεται άπολύτως εις άπαντας τούς άστυνομικούς υπαλλήλους παντός 
είδους χαρτοπαιξία καί παίγνια (λ.χ. τάβλι, σκάκι κλπ .) έν στολή. Χαρακτηρίζεται ώς ιδιαιτέρα 
έπιβαρυντική περίπτωσις τό γεγονός, ότι τοιαύτη παράβασις ύπέπεσεν εις τήν άντίληψιν τού κοι
νού. 'Ωρισμένα παίγνια (έκτος τών χαρτοπαιγνίων) νομίμως έπιτρεπόμενα εις τά καφφενεία δύ- 
νανταινά έπιτραπώσι κατά τήν κρίσιν τών Άστυνομικών Διευθυντών εις τά έντός τών Άστυνο
μικών Καταστημάτων καφφενεία ή άλλας αίθούσας άναψυχής, ή συγκεντρώσεων μόνον χάριν 
άναψυχής ούδέποτε δέ έπί χρήμασιν.

II. Απαγορεύεται άπολύτως είς τούς άρχιφύλακας καί άστυφύλακας έν στολή ή παραμονή 
εις τά διά διαταγής τής οικείας Άστυνομικής Διευθύνσεως όρισθησόμενα Δημόσια έν γένει κέν
τρα. Προκειμένου περί αιθουσών διαλέξεων καί λοιπών έν γένει δημοσίων συναθροίσεων καί δη
μοσίων θεαμάτων έπιτρέπεται μέν ή είς ταύτας παραμονή Άρχιφυλάκων καί Αστυφυλάκων έν 
στολή, άπαγορεύεται όμως είς τούτους νά κάθηνται είς τάς αίθούσας ταύτας.

(Χ) Βλέπε καί άρθρον 30 ύπ* άριθ. 63/1952 Κανονισμού.
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Έξαιρετικώς έπιτρέπεται νά καταλαμβάνωσι θέσεις εις τήν τελευταίαν ακριβώς σειράν των 
καθισμάτων έφ’ δσον ταϋτα θά ήσαν τελείως κενά.

Κατόπιν των άνωτέρω αί Άστυνομικαϊ Διευθύνσεις 8έον διά διαταγής των κοινοποιουμέ- 
νης καί ήμΐν νά καθορίσωσι τά Δημόσια κέντρα καί τάς κατηγορίας τούτων εις ά άπαγορεύεται ή 
παραμονή των άνωτέρω ’Αστυνομικών υπαλλήλων.

’Άρθρον 9 .—’Απαγορεύεται απολύτως εις άπαντας τούς άστυνομικούς υπαλλήλους άνε- 
ξαρτήτως βαθμού, όπως φοιτώσι καί χορεύωσιν είς δημόσια χοροδιδασκαλεία έν στολή, τούτο 
έπιτρέπεται έν πολιτική περιβολή μόνον.

’Άρθρον 10 .—Πας αστυνομικός υπάλληλος έν πολιτική περιβολή τυγχάνων καί ών υπό
χρεος νά έπέμβη δι’ υπηρεσιακήν ύπόθεσιν οίασδήποτε φύσεως όφείλ.ει νά δηλοϊ άμέσως τήν ιδιό
τητά του, διά τών λέξεων «είμαι άστυφύλαξ κ.λ.π .» συγχρόνως δε νά έπιδεικ-νύη άνευ προηγουμέ- 
νης αίτήσεως τέ δελτίον ταύτότητος.

’Άρθρον 1 1 .—Ά  παγορεύεται είς τούς είτε έν υπηρεσία, είτε έκτος ταύτης διατελοΰντας 
μέ πολιτικήν περιβολήν αστυνομικούς νά περιφέρονται μέ άνοικτόν ύποκάμισον, ή άνευ λαιμοδέ
του, ή πίλου (*) ή νά σύρωσι δι’ άλύσεως κύνας κλπ., καθ’ δσον τούτο δεν συνάδει προς τήν ιδιό
τητα αυτών ένεκα τής όποιας οΰτο. έν στολή είτε έν πολιτική περιβολή, έν. υπηρεσία ή έκτος 
ταύτης ευρισκόμενοι, όφείλουσι νά έπεμβαίνωοι είς περιπτώσεις παραβάσεων κειμένων διατάξεων

’Άρθρον 12 .—I.’Απαγορεύεται άπολύτως είς πάντας τούς άστυνομικούς υπαλλήλους ή 
δοκίμους ν’ άναγινώσκωσιν ή κρατώσιν έφημερίδας έν τοΐς ’Αστυνομικούς Καταστήμασι καί είς 
δημόσια μέρη, οσάκις φέρουσι τήν στολήν αυτών καί άν διατελ,ώσιν έκτος υπηρεσίας.

. II. ’Απαγορεύεται άπολύτως εις τούς έν στολή άστυφύλακας καί άρχιφάλακας, 8πως έπι- 
βαίνοντες δωρεάν συγκοινωνιακών μέσων καταλαμβάνωσι θέσεις προοριζομένας διά τούς κατα
βάλλοντας είσιτήριον.

Ούτοι δέον νά ίστανται είς'τον έμπρόσθιον έξώστην.
Έξαιρετικώς δύνανται οί άνωτέρω αστυνομικοί ύπάλλ,ηλοι νά κάθηνται, δταν αί θέσεις τού 

οχήματος είναι πλέον τοΰήμίσεος κεναί καί έφ’ δσον έντός τού οχήματος δεν κάθηνται έν στολή 
άξιωματικοί τού Στρατεύματος ή τής ’Αστυνομίας.

Είς τήν περίπτωσή καθ’ ήν κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δύναται ό άστυνομικός 
υπάλληλος νά καταλάβη θέσιν έν τώ όχήματι θά κάθηται είς τά τελευταία (όπισθεν) καθίσματα.,

Έ ν ’Αθήναις τή 1 Μαρτίου 1934.
'Ο ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ

ΕΠΕ3ΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
I. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ύπ ’ άριθ. 89 Φ 1 42 άπό 4 ’ Ιανουάριου 1951

Έχοντες ύπ’ δψει δτι ή, έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων των, έμφάνισις τών υπάλληλων 
Ειδικών τινων 'Υπηρεσιών πρέπει νά είναι δσον τό δυνατόν περισσότερον παραστατική, είτε 
διότι ή φύσις τής ‘Υπηρεσίας των έπιβάλλει νά είναι περισσότερον ευδιάκριτοι καί έπιβλητικοί,. 
ώς συμβαίνει μέ τήν ρύθμισιν τής Κυκλοφορίας έν ταΐς όδοΐς είτε διότι πρέπει νά παρουσιάζουν 
έν άρμονικόν καί μεγαλοπρεπές σύνολον, ώς συμβαίνει μέ τήν Φιλαρμονικήν,

Κ αθορίζομεν
ΐνα οί ’Αρχιφύλακες, 'Υπαρχιφύλακες καί ’Αστυφύλακες τών 'Υπηρεσιών τής Τροχαίας Κινή- 
σεως καί τής Φιλαρμονικής τού Σώματος, φέρωσι έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας των τά χορη- 
γηθέντα ταΐς 'Υπηρεσίαις ταύταις μεταλλικά κράνη, χρεούμενα άτομικώς είς τούτους.

ί1) Διά τής ύπ’ άριθ. 4128/75/9 άπό 30-8-40 διαταγής 'Υπουργείου Εσωτερικών κοινο- 
ποιηθείσης διά τής ύπ’ άριθ. 10851 Φ 73/10 άπό 1-9-40 διαταγής ’Αρχηγείου έπιτρέπεται είς 
τούς έν πολιτική περιβολή άστυν. υπαλλήλους δπως, έφ’ δσον έπιθυμοΰσι, μή φέρωσι πίλον. Έ ν 
τή περιπτώσει ταύτη ό χαιρετισμός άπονέμεται δι’ έλ,αφρας κλ.ίσεως τής κεφαλής.
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Τά κράνη θά φέρωνται καθ’ όλας τάς έποχάς τοΰ έτους πλήν τοϋ θέρους οπότε θ’ αντικαθί
στανται διά των καθιερωμένων λευκών κασκών.

’Ιδιαιτέρα δέον νά καταβάλλεται φροντίς ίνα ταΰτα διατηρώνται καθαρά καί στιλπνά ώστε 
-νά έξασφαλίζεται ή καθ’ δλα άψογος καί έπιβλητική παράστασις τών υπαλλήλων τούτων.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  ΑΓΙλ ΕΒΕΡΤ

II. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ .  Πόλεων ύπ ’ άριθμ. 12291 Φ74 21 από 19 ’ Ιουνίου 1952
Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς Άρχάς

I. 'Τπό τής Ά στυν . Δ/νσεως ’Αθηνών άνεφέρθη ήμϊν, δτι τήν 12ην ώραν τής 2-6-1952, 
άστυφύλαξ προσήλθεν εις τό Β' Μονομελές Πλημμελειοδικεϊον, Ϊνα έξετασθή ώς μάρτυς έν 
πολιτική περίβολή καί άνευ έπενδύτου (σακκακίου) προκαλέσας διά τής άκανονίστου έμφανίσεώς 
του τά σχόλια τοϋ άκροατηρίου καί τάς παρατηρήσεις τοϋ κ. Προέδρου τοϋ Δικαστηρίου.

II. Δι’ έγκυκλίων μας έχομεν επανειλημμένος τονίσει, δτι οί αστυνομικοί πρέπει πάντοτε 
νά είναι άξιοπρεπεΐς καί σεμνοί κατά τε τούς τρόπους καί τήν έμφάνισιν. Είναι.άπαράδεκτον νά 
εμφανίζονται άστυνομικοί τρέφοντες παραγναθίδας (βαβορίτες) ή φέροντες ύποκάμισσα ποικιλό
χρωμα (έμπριμέ) ή ένδεδυμένοι έν γένει κατά τρόπον ιδιόρρυθμον προκαλοΰντα τήν περιέργειαν 
καί τά σχόλια τοΰ κοινοΰ.

Ή  τοιαύτη έμφάνισις τών άστυνομικών καί ιδία τών έν πολιτική, περίβολή ίσως νά μή 
προκαλή έντύπωσιν, δταν ούτοι κυκλοφορούν μεταξύ τοΰ άνωνύμου πλήθους, ώς άπλοι πολΐται.

"Οταν δμως ούτοι, έμφανίζωνται εις τά Δικαστήρια ή άλλας Κρατικάς 'Υπηρεσίας ύπό 
τήν ιδιότητά των ώς άστυνομικών, είναι εύλογον νά προκαλοΰν τά δυσμενή καί ειρωνικά σχόλια 
τοϋ κοινοΰ καί τάς παρατηρήσεις τών δικαστικών, διότι αυτή αυτή ή έμφάνισις μειώνει τό κϋρος 
τοΰ αστυνομικού καί κατά συνέπειαν τήν άξίαν τής καταθέσεώς του.

III. Είναι άνάγκην λοιπόν άπαντες οί κ. κ. Διοικηταί 'Υπηρεσιών, νά τρνίζουν διαρκώς 
κατά τάς συγκεντρώσεις τών υπαλλήλων τό ζήτημα τής άξιοπρεποΰς έμφανίσεώς τών άστυνομι
κών, οπουδήποτε καί άν παρίστανται ύπό τήν ιδιότητά των ώς άστυνομικών, είτε έν στολή, είτε 
εν πολιτική περίβολή.

Δέν πρέπει νά νομισθή δτι άξιοΰντες άξιοπρεπή έξωτερικήν παράστασιν έννοοΰμεν βαρύτιμον 
ενδυμασίαν ή πολυτελή έν γένει έμφάνισιν. ’Απεναντίας θεωροΰμεν δτι είναι κατά πάντα άξιοπρεπής 
ή έμφάνισις τοΰ άστυνομικοΰ τοΰ φέροντος ένδυμασίαν λαϊκήν μέν, άλλά καθαράν, συνήθους τύπου 
καί χωρίς έξαρτήματα προκαλοΰντα τήν περιέργειαν (άνθη εις κομβιοδόχην κ .λ .π .).

IV. Π αραλλή λω ς καθορ ίζομ εν όπω ς ο σάκ ις  οί ά σ τυ νο μ ικ ο ί κ α λο ΰντα ι ώς 
μ άρτυρ ες  έ νώ π ιο ν  τώ ν  Δ ικ α σ τη ρ ίω ν  π α ρ ίσ τα ν τα ι π ά ντο τε  έν στολή κ α ί οΰχ ί έν 
π ο λ ιτ ικ ή  περ ί βολή ,  φροντίζοντες, δπως, διά τής έν γένει έμφανίσεώς των, τοΰ εύγενοΰς τρό
που των, τής θετικότητος καί άκριβείας τών άπαντήσεών των εις τάς ερωτήσεις τών δικα
στών καί τών συνηγόρων, τής άμεροληψίας καί άντικειμενικότητος των, δίδουν κΰρος εις τάς 
καταθέσεις των καί διευκολύνουν οΰτω τήν άπονομήν τού δικαίου.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  ΑΘ. ΣΑΜΙΙΑΝΗΣ

III. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων ύπ ’ άριθ. 12137 Φ 73 43 άπό 5-6-1953
Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας 

«Περί άπαγορεύσεως χρησιμοποιήσεως όμματουαλίων ήλιου»
’Αστυνομικοί υπάλληλοι παντός βαθμοΰ διατεθειμένοι εις ύπηρεσίαν, εις έπισήμους τελετάς, 

συγκεντρώσεις, μέτρων τάξεως κ.λ.π., απαγορεύεται) άπολύτως δπως χρησιμοποιώσι όμμα- 
τουάλια ή> ίου.

Οί κατάπιν ιατρικής γνωματεύσεως χρησιμοποιοΰντες τοιαΰτα δέν θά διατίθενται εις 
ύπηρεσίαν.

Αί ’Αστυνομικά! Διευθύνσεις καί Ύπηρεσίαι εις ά κοινοποιείται ή παροΰσα έντέλλονται, 
διά τήν άκριβή ταύτης έφαρμογήν καί έλεγχον παντός υπαιτίου.

'Ο ’Α ρ χ η γ ό ς  ΑΓΓ. ΕΒΕΡΤ
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ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑ ΣΧΟΛΗΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
Άριθ. 2681 Φ 241/1

. ΓΙρός Άπάσας χάς 'Υπηρεσίας ’Αστυνομίας Πόλεων

. Έχοντες ΰπ’ οψιν τό άρθρον 7 τοϋ Β.Δ. «Περί Κανονισμού ’Αστυνομικής Σχολής Άρχι- 
φυλάκων», την ύπ’ άριθ. 1410/23-3-10 άπό 12-2-54 Άπόφασιν 'Υπουργ. ’Εσωτερικώνώςκαίτήν 
ύπ’ άριθ. 2093/241/1 τής 15-2-54 διαταγήν ήμών, «Περί προκηρύξεως εισιτηρίων εξετάσεων» 
διά (40) τεσσαράκοντα μαθητάς διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων καθορίζομεν, ώς κατωτέρω τήν 
έξεταστέαν ΰλην κατά τάς είσαγωγικάς ταύτας εξετάσεις α’ίτινες θά ένεργηθώσι τήν Κυριακήν 
2 Μαΐου έ.έ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Α'. Ε λληνικά

Έκθεσις ιδεών επί γενικού θέματος διδομένου διά λίαν περιληπτικού τίτλου προς διαπί- 
στωσιν τών γραμματικών γνώσεων τοϋ υποψηφίου τοϋ τρόπου χρήσεως τής γλώσσης άπό άπό- 
ψεως ορθογραφίας, συντακτικού άκριβείας καί εύχερείας διατυπώσεως τών διανοημάτων του.

Β'. Ποινικός Κώδιξ
α) Γενικόν Μέρος

1. Περί τής έννοιας τής άξιοποίνου πράξεως, περί τόπου καί χρόνου τελέσεως τής πρά- 
ξεως καί περί διαιρέσεως τών άξιοποίων πράξεων (άρθρα 14—18 Π .Κ .).

2. Περί τών λόγων, οΐτινες άποκλείουν τό άδικον τής πράξεως (προσταγή, άμυνα, κατά- 
στασις άνάγκης κ .λ .π .) (άρθρα 20—25 Π.Ν.).

3. Περί καταλαγοσμοϋ τής πράξεως (ύπαιτιότης, δόλος, άμέλεια, πλάνη, κατάστασις 
άνάγκης άποκλείουσα τον καταλογισμόν, κωφάλαλοι έγκληματίαι, διατάραξις τών πνευματικών 
λειτουργιών ή τής συνειδήσεως, υπαίτιος διατάραξις τής συνειδήσεως, ήλαττωμένης προς κατα-' 
λογισμόν ίκανότητος έγκληματίαι, έγκλημα έν ύπαιτίω μέθη) (άρθρα 26—36, 193 Π.Κ.).

4. Περί άποπειρας (άρθρα 42—-44 Π.Κ.).
5. Περί συμμετοχής (συναυτουργοί, ήθικός αυτουργός, άμεσος, άπλοΰς συνεργός κ.λ.π.) 

(άρθρα 45—49 Π .Κ.).
6. Περί κυρίων ποινών (άρθρα 50—-58 Π .Κ.). . 

β) Ειδικόν Μέρος
7. Περί άντιστάσεως, άπειθείας, στάσεως, θρασύτητος κατά τής άρχής (άρθρα 167, 

169—171 Π.Κ.).
8. Περί άντιποιήσεως (άρθρα 175, 176 Π .Κ .).
9. Περί παραχαράξεως καί κιβδηλείας (άρθρα 207—215 Π.Κ.).

10. Περί ψευδορκίας, ψευδοϋς άνωμότου καταθέσεως, ψευδορκία κλπ., πραγματογνώ- 
μονος καί έρμηνέως, παραπλανήσεως εις ψευδορκίαν, ψευδοϋς καταμηνύσεως (άρθρα 224— 
230 Π.Κ.).

11. Περί δωροδοκίας χάριν νομίμων πράξεων καί παρανόμων πράξεων, δωροδοκίας δικα- 
στοϋ (άρθρα 235—238 Π.Κ.).

12. Περί άνθρωποκτονίας γενικώς, (άρθρα 299—·302 Π.Κ.).
13. ΙΙερί παιδοκτονίας καί άμφλώσεως (άρθρα 303—305 Π .Κ .).
14. Περί σωματικών βλαβών γενικώς (άρθρα 308—·315 Π.Κ. ώς συνεπληρώθησαν δι’ 

άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 1623/51 καί δι’ άρθρου 6 Ν.Δ. 2493/53).
■ 15. Περί έκθέσεως, αρπαγής καί παρανόμου κατακρατήσεως, (άρθρα 306, 322, 324,
325, 326 Π.Κ.).
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. 16. Περί άπαγωγής (άκουσίας καί έκουσίας) (άρθρα 327—329 ΙΙ.Κ.).
17. Περί παρανόμου βίας, αυτοδικίας καί περί άπειλής (άρθρα 330—333 Π.Κ.).
18. Περί βιασμού, έξαναγκασμοϋ εις ασέλγειαν, καταχρήσεως εις άσέλγειαν καί άποπλα- 

νήσεως παίδων (άρθρα 336—340, 344 Π.Κ.).
19. Περί έξυβρίσεως, δυσφημήσεως, συκοφαντικής δυσφημήσεως κ.λ.π. (άρθρα 361—■ 

368 Π.Κ.).
20. Περί κλοπής (άρθρα 372, 374, 377, 378, 379 Π.Κ.).
21. Περί ύπεξαιρέσεως (άρθρα 375, 377, 378, 379 Π.Κ.).
22. Περί ληστείας (άρθρον 380 ΙΙ.Κ.).
23. Περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381—-384 ΙΙ.Κ. ώς-συνεπληρώθη δι’ άρθρου 

7 Ν.Δ. 2493/1953).
24. Περί έκβιάσεως (άρθρα 385 Π.Κ.).
25. Περί απάτης κλπ. (άρθρα 386—395 Π.Κ.).

Γ'. Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας
1. Περί τής έννοιας καί των πηγών τής Ποινικής Δικονομίας.
2. Περί άλλοδαπών, οΐτινες δέν ΰπόκεινται εις την δικαιοδοσίαν τών Ελληνικών Ποινι

κών Δικαστηρίων καί περί τών προνομίων, ών άπολαμβάνουσιν οδτοι.
3. ΙΙερί προανακρίσεως καί τώ>ν γενικών κανόνων αυτής καί περί τοΰ κινδύνου έκ τής 

αναβολής τής άνακρίσεως.
4. Περί τοΰ αυτοφώρου έγκλήματος καί τών συνεπειών αύτοΰ.
5. Περί τών άνακριτικών υπαλλήλων (γενικών καί ειδικών) καί τών καθηκόντων αυτών.

• 6. Περί τών λόγων αποκλεισμού ή έξαιρέσεως τών άνακριτικών υπαλλήλων, περί δικαιω
μάτων τοΰ ένεργοϋντος την άνάκρισιν καί π£ρί τών συμπραττόντων προσώπων κατά την ενέρ
γειαν τών άνακριτικών πράξεων.

7. Περί τών άνακριτικών έκθέσεων γενικώς.
8. Περί δημοσίας καί ιδιωτικής (προφορικής καί εγγράφου) μηνήσεως.
9. Περί έγκλήσεως καί ειδικών παρατηρήσεων άφορωσών είς τήν έγκλησιν, περί προ

θεσμίας υποβολής έγκλήσεως, περί παραιτήσεως άπό τοΰ δικαιώματος τής έγκλήσεως καί περί 
άνακλήσεως τής γενομένης έγκλήσεως.

10. Περί τών κατ’ εγκλησιν διωκομένων έγκλημάτων τοΰ Ποινικού Κώδικος.
11. Περί αίτήσεως καί περί άδειας διώξεως τοΰ κατηγορουμένου.
12. Περί αυτοψίας.
13. Περί τρόπου έξετάσεως τοΰ κατηγορουμένου κατά τήν προανάκρισιν.
14. Περί τών δικαιωμάτων τοΰ κατηγορουμένου κατά τήν προανάκρισιν.
15. Περί συνηγόρου τοΰ κατηγορουμένου.
16. Ποιοι μάρτυρες καί διά ποια θέματα δέν έπιτρέπεται νά έξετασθώσιν έν τή Ποινική 

διαδικασία, ποιων μαρτύρων δύναται ν’ άπόσχη τής έξετάσεως ό άνακριτικός υπάλληλος, ποιοι 
μάρτυρες δικαιούνται ν’ άρνηθώσι τήν μαρτυρίαν των καί ποιοι δέν έξετάζονται έν τώ άκροατηρίω 
ώς μάρτυρες.

17. Ποιοι καί πότε άπαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως πρός έμφάνισιν ένώπιον τών άνα- 
κριτικών υπαλλήλων καί Δικαστηρίων πρός έξέτασιν.

18. Περί ορκωμοσίας τοΰ μάρτυρος γενικώς.
19. Ποιοι μάρτυρες έξετάζονται άνωμοτί καί διατί.
20. Περί τρόπου έξετάσεως μάρτυρος κατά τήν προανάκρισιν.
21. Περί κατ’ οίκον έρεύνης καί σωματικής έρεύνης.
22. Περί συλλήψεως καί ένεργειών έπί αυτοφώρου καί μή πταίσματος μετά τών σχετικών 

έξαιρέσεων καί περί συλλήψεως καί ένεργειών έπί αυτοφώρου καί μή πλημμελήματος καί κακουρ
γήματος.
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23. Περ'ι έντάλματος συλλλήψεως καί εντάλματος βιαίας προσαγωγής.
24. Περί συλλήψεως Βουλευτών καί Στρατιωτικών.
25. ΙΙοϋ, πότε καί εις ποιους άπαγορεύεται ή ενέργεια συλλήψεως.

Δ', α') ’Επιστημονική ’Αστυνομία

1. Περί τοϋ σκοπού τοϋ μαθήματος τής ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας.
2. Περί τών γενομένων παρατηρήσεων έπί τών συνηθειών τών κακοποιών καί αΐ έκ 

τούτων ώφέλειαι.
3. Περί δακτυλικών αποτυπωμάτων.
4. Περί απλών κλοπών καί κατηγοριών αύτών.
5. Περί κλεπτών κοσμηματοπωλείων.
6. Περί λωποδυτών.
7. Περί διαρρήξεων γενικώς, περί διαρρηκτικών έργαλείων καί φωτιστικών μέσων καί 

περί άποτυπωμάτων διαρρηκτικών έργαλείων.
8. Περί μεθόδων διαρρηκτών.
9. Περί διαρρήξεως χρηματοκιβωτίων.

10. Περί κλεπτών ξενοδοχείων.
11. Περί κλεπταποδόχων.
12. Περί απάτης γενικώς καί περί τών μεθόδων αυτής.
13. Περί έμπρησμοϋ.
14. ΙΙερί παραχαράξεως καί εισαγωγής εις κυκλοφορίαν παρακεχαραγμένων νομισμάτων 

καί πλαστών τραπεζογραμματίων.
15. Περί άναρχισμοϋ.
16. Περί έπιτηρήσεως υπόπτων άτόμων καί οικιών.
17. Περί ιχνών έν γένει, περί σπουδαιότητος τών πρώτων ένεργειών και περί εξετασεως 

τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος.
18. Περί πτώματος, περί ιχνών πάλης καί περί έξετάσεως ένδυμάτων θύματος.
19. Περί άποτυπωμάτων ποδών.
20. Περί άποτυπωμάτων ραβδών, τροχών, ποδών ζώων, ονύχων, οδόντων, περί υπολ- 

λειμμάτων ύπό τούς όνυχας καί περί κονιορτοΰ.
21. Περί κηλίδων αίματος.
22. Περί θέσεως κηλίδων αίματος, περί ξένων ούσιών έντος τοϋ αίματος, περί διατηρη- 

σεως κηλίδων αίματος καί περί κηλίδων αίματος έπί τοϋ σώματος.
23. Περί τριχών καί κηλίδων σπέρματος.
24. Δερί άπαγχονισμοΰ καί στραγγαλισμοΰ.
25. Περί πνιγμοΰ.
Σ ημείωσις : Τα θέματα είναι ειλημμένα έκ τού βιβλίου Επιστημονικής Αστυνομίας

έκδόσεως Σχολής Κερκύρας.

β\) Πρακτική διδασκαλία

1. Περί τομέων, σκοπιών καί δρομολογίων.
2. Περί άλλαγών καί έβδομαδιαίας υπηρεσίας.
3λ Περί άντικαταστάσεως σκοπών.
4. Περί καθηκόντων άρχιφύλακος έπόπτου.
5. Περί καθηκόντων τών σκοπών (σκοπιάς).
6. Περί ακινήτων σκοπών καί περιπόλων.

*
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7. Περί καθηκόντων σκοποϋ πύλης.
8. Περί καθηκόντων άστυφύλακος τηλεφωνητοϋ.
9. Περί έπισήμων σημειωματάριων.

10. Περί έπιβλέψεως οικημάτων, καταστημάτων, υπόπτων άτόμων καί ύποπτων κέντρων
11. Περί σημάνσεως καταστημάτων.
12. Περί καθηκόντων τοϋ αστυνομικού ώς προς τούς παθόντας αϊφνιδίως καί ασθενείς 

έν όδφ.
13. Περί καθηκόντων τού άστυνομικοϋ ώς προς τούς έν μέθη διατελοϋντας καί ώς προς 

τούς παράφρονας καί μανιακούς.
14. Περί δυστυχημάτων γενικώς, περί τών κυριωτέρων αφορμών αυτών καί περί τών 

γενικών ένεργειών τοϋ άστυνομικοϋ έπ’ αύτών.
15. Περί δυστυχημάτων έξ αύτοκινήτων καί άλλων οχημάτων καί περί τών άστυνομι- 

κών ένεργειών έπ’ αύτών.
16. Περί πτωμάτων έξ αύτοκτονιών.
17. Περί πτωμάτων έξ έγκληματικής ένεργείας.
18. Περί πτωμάτων έκ δυστυχημάτων.
19. Περί πυρακαϊών.
20. Περί κυκλοφορίας γενικώς.
20. Περί κυκλοφορίας γενικώς.
21. Περί έμποδιων καί διακρίσεως αύτών.
22. Περί ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας καί περί τών μέσων ρυθμίσεως.
23. Περί κυκλοφορίας πεζών καί περί προτιμήσεων καί διευκολύνσεων διελεύσεως.
24. Περί ύποχρεώσεων τών οδηγών κατά τήν κυκλοφορίαν καί κατά τήν στάθμευσιν.
25. Περί τών τηρητέων πρακτικών κανόνων κατά τήν ένέργειαν συλλήψεως.

Ε'. ’Οργανισμός καί Κανονισμοί Ά στυνομικοϋ Σώματος

1. Περί τών καθηκόντων, άτινα άσκεϊ ή ’Αστυνομία Πόλεων, έν αΐς πόλεσι λειτουργεί 
(άρθρ. 2 κωδ. Ν. 4971/1931 ).

2. Περί Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρα 21α έως καί 21 θ' κωδ. Ν. 4971/1931, ώς 
έτροποποιήθησαν δι’ άρθρων 14 καί 15 Ν.Δ. 2458/1953).

3. Περί ’Αστυνομικού Συμβουλίου (άρθρ. 22, 22α, 22γ καί 22δ κωδ. Ν. 4971/1931, 
ώς έτροποποιήθησαν διά τών Α.Ν. 227/1945 καί 385/1945).

4. Περί Πειθαρχικού Συμβουλίου κατωτέρων αστυνομικών ύπαλλήλων (άρθρ. 23 κωδ. Ν. 
4971/1931).

5. Περί προαγωγής εις τούς βαθμούς τοϋ 'Υπαρχιφύλακος καί ’Αρχιφύλακος (άρθρον 34 
§ 1 καί 2 τοϋ κωδ. Ν. 4971/1931).

6. Περί προαγωγής εις τον βαθμόν τού ’Ανθυπαστυνόμου (άρθρ. 34 § 3 κωδ. Ν. 4971/ 
1931, ώς έτροπ. δι’ άρθρ. 17 § 1 Ν.Δ. 2458/1953).

7. Περί προγαγωγής εις τον βαθμόν τού 'Υπαστυνόμου Β' τάξεως (άρθρ. 34 § 4 κωδ. 
Ν. 4971/1931, ώς έτροπ. δι’ άρθρου 17 § 2 Ν.Δ. 2458/1953).

8. Περί τοποθετήσεων καί μεταθέσεων αστυνομικών ύπαλλήλων (άρθρ. 37 κωδ. Ν. 4971/ 
1931, ώς έτροπ. δι’ άρθρ. 19 Ν.Δ. 2458/1953, άρθρ. 166 κωδ. Δ/τος 9/20-10-1926, περί Κα
νονισμού τού Σώματος τής ’Αστυν. Πόλεων).

9. Ποΐαι είναι αί είς τούς αστυνομικούς ύπαλλήλους έπιβαλλόμεναιπειθαρχικαί ποιναί καί 
παρά ποιων έπιβάλλονται αύται (άρθρ. 42, 42α, 42β καί 43 κωδικοποιηθέντος Νόμου 4971/ 
1931, ώς έτροποποιήθη δι’ άρθρ. 21 Ν.Δ. 2458/1953).

10. Περί διαθεσιμότητος άστυνομικών ύπαλλήλων καί περί τών συνεπειών τής διαθεσιμό- 
τητος καί άργίας (άρθρ. 46, 47 καί 48 κωδικ. Ν. 4971/1931, ώς συνεπληρώθησαν δι’ άρθρου 
22 Ν.Δ. 2458/1953).
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11. Περί ποινικών διατάξεων άφορωσών τούς αστυνομικούς υπαλλήλους (άρθρα 51, 52, 
53, 57, 59 καί 60 κωδικ. Ν. 4971/1931 ).

12. Περί ποινικών διατάξεων άφορωσών το κοινόν (άρθρ. 63, 65, 67, 68, 69 κωδ. Ν. 
4971/1931).

13. Περί άμοιβών αστυνομικών υπαλλήλων (άρθρ. 74 κωδικ. Ν. 4971/1931).
14. Περί γενικών καθηκόντων καί υποχρεώσεων αστυνομικών υπαλλήλων (άρθρα 124 

έως καί 137 κωδικ. Δ/τος 9/20-10-1926, περί Κανονισμού του Σώματος Ά στυν. Πόλεων).
15. Περί προσαγορεύσεως καί χαιρετισμού (άρθρα 139 έως καί 144 κωδ. .Δ/τος 9/ 

20-10-1926, περί Κανονισμού τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων).
16. Περί πειθαρχίας καί πειθαρχικών άδικημάτων (άρθρα 167 καί 168 κωδικ. Δ/τος 

9/20—10—1926, περί τού Κανονισμού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων).
17. Περί κλήσεως εις απολογίαν καί διοικητικών άνακρίσεων (άρθρα 169 έως καί 172 

κωδικ. Δ/τος 9/20-10-1926, περί τού Σώματος τής Ά στυν. Πόλεων, ώς έτροποποιήθη διά τού 
άπό 22-1-1953 Β.Δ.).

18. Περί άδειών αστυνομικών υπαλλήλων (άρθρ. 188 κωδικ. Δ/τος 9/20-10-1926 περί 
Κανονισμού τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων).

19. Περί άξιωματικοΰ Υπηρεσίας (άρθρα 68—-77 Κωδ. Δ/τος 9/20-10-1926, περί Κανο
νισμού τού Σώματος Ά στυν. Πόλεων).

20. Περί αξιωματικού Έπιθεωρήσεως (άρθρα 78—83 Κωδ. Δ/τος 9/20-10-1926, περί 
Κανονισμού τού Σώματος Ά στυν. Πόλεων).

21. Περί ’Επόπτου τομέως (άρθρα 84—-92 Κωδ. Δ/τος 9/20-10-1926, περί Κανονισμού, 
τού Σώματος Ά στυν. Πόλεων).

22. Περί Σκοπιών καί περιπόλων (άρθρα 94—101 Κωδ. Δ/τος 9/20-10-1926, περί Κανο
νισμού τού Σώματος Ά στυν. Πόλεων).

23. Περί εισόδου τών άστυνομικών υπαλλήλων εις τά δημόσια Κέντρα, θεαμάτων, κέντρα 
διασκεδάσεως καί παρόμοια δημόσια κέντρα (Κανονισμός Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων ύπ’ άριθμ. 
5/1953).

24. Περί υπηρεσίας έν τώ 'Ιπποδρόμια Φαλήρου (Κανονισμός Αρχηγείου Αστυνομίας Πό
λεων ύπ’ άριθμ. 11/1934). ,

25. Περί μεταγωγής κρατουμένων καί καθηκόντων συνοδών (Κανονισμός Αρχηγείου Α στυ
νομίας Πόλεων ύπ’ άριθμ. 12/1934).

26. Περί κρατουμένων καί κρατητηρίων έν τοΐς Ά στυν. καταστήμαι ιν. (Κανονισμός Αρχη
γείου Αστυνομίας Πόλεων ύπ’ άριθ. 13/1934).

Σημείωσις α' , . Οί  ύπ’ άριθ. 5, 11, 12 καί 13 Κανονισμοί έδημοσιεύθησαν εις τό πε
ριοδικόν «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ώς άκολούθως : Ό  ύπ’ άριθ. 5 εις τό 12ον τεύχος, 
οί 11 καί 12 εις τό 7ον καί ό 13 εις τόν 8ον.

Σημείωσις β'. Έ κ τής άνωτέρω καθορισθείσης πρός μελέτην ύλης θά καθορισθοΰν 
25 τουλάχιστον θέματα δι’ έκαστον μάθημα, έξ ιον κατά την έναρξιν τών εξετάσεων θά κληρωθή 
έν πρός άνάπτυξιν.

Έ ν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1954. 
Ό  Αρχηγός ΑΓΓ. ΕΒΕΡΤ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος ό ' ϊ ’παστυν. Α' κ. Μπαράκος Σ. καί 

-οί αστυφύλακες Φραγκάκης Φ., Ζεβελάκης Ν., Ματσιμάνης Κλ.- Σπυρόπαυλος 
Παν. καί Σταματελατος 'Ηρ.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας οί άστυφύλακες Σκαφιδάς Ά ν. καί 
Γράφος Στ.

—Επίσης άπελύθη διά λόγους υγείας ό Άρχιφύλαξ Άναστασόπουλο: Μεν.

¥
Α Μ Ο IB  A I

— Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υπουργού Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος εις τον 
Αστυνόμον Β 'κ . Κατσιμακλήν Δ., διότι ούτος υπηρετών παρά τη Δ/νσει Έγκλημα- 
τολογικών 'Υπηρεσιών, εΐργάσθη μετά μεγίστης προθυμίας καί ζήλου διά τήν έμφά- 
νισιν άτελοΰς άποτυπώματος έπί τοϋ άνευρεθέντος περιστρόφου, δι’ ού διεπράχθη 
εις Καβούρι—Βουλιαγμένης ύπ’ άγνώστου έγκλημα φόνου μετά ληστείας καί δι’ 
■άλλων σοβαρών άξιεπαίνων ένεργειών του συνετέλεσεν σπουδαίως εις τήν διαλεύκαν- 
σιν τοϋ εγκλήματος τούτου, προσενεγκών ουτω εξαιρετικήν υπηρεσίαν εις τήν 
Δημοσίαν ’Ασφάλειαν.

—'Υπό τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Γεν. Επιτελείου Ναυτικού ’Αντιναυάρχου κ. Λάππα 
έξεφράσθη ή ευαρέσκειά του εις το ν ’Αστυνόμον Α 'κ . Καλογεράκον Δ., κοινοποιη- 
θεΐσα καί εις τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τον άκρως ικανοποιητικόν 
τρόπον έκπληρώσεως τών καθηκόντων του καί διά τήν έν γένει δραστηριότητα ήν 
ανέπτυξε κατά ■ τό διάστημα της εις τό Β.Ν. άποσπάσεώς του.

*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Τήν 17-2-1954 καί άπο ώρας 7—9.30' ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς 
ώργάνωσεν εις τήν εκεί άστυνομικήν λέσχην δεξίωσιν (κοκτέϊλ-πάρτυ) εις τήν όποιαν 
κατόπιν προσκλήσεων παρευρέθησαν επίλεκτα μέλη τής Πειραϊκής καί ’Αθηναϊκής 
κοινωνίαν μετά τών κυριών των. Έ κ τών έπισήμων προσήλθον ή σύζυγος τοϋ υπουρ
γού έπί τών ’Εσωτερικών κ. Λυκουρέζου, ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας κ. ’Ά γγ . Έβερτ 
μετά τής κυρίας του, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Γ. Άνδριανόπουλος μετά τοϋ προ
έδρου τοϋ Δημ. Συμβουλίου. Οί Δήμαρχοι Ν. Φαλήρου, Δραπετσώνος, Μοσχάτου, 
Ά γ . Ίωάννου (Ρέντη) καί Νίκαιας. ’Επίσης παρέστησαν ό Πρόεδρος τοϋ Έμπορ. 
καί Βιομηχ. ’Επιμελητηρίου Πειραιώς, ό Πρόεδρος τοϋ Έπαγγελμ. Επιμελητηρίου 
καί τοϋ ’Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, ό Πρόεδρος τοϋ Βιοτεχνικοΰ Επιμελητη
ρίου καί τοϋ ’Εργατικού Κέντρου Πειραιώς, ό Στρατ. Διοικητής καί Λιμενάρχης Πει
ραιώς, ό Πρόεδρος τού Ο.Λ.Π., ό Ναυτικός Διοικητής, ό Γεν. Δ/τής ’Αμάχου 
πληθυσμού Χώρας ναύαρχος κ. Χατζηκωνσταντής, οί πρόξενοι τής Μ. Βρεττανίας, 
Δανίας, Παναμά καί 'Ολλανδίας, αί Δικαστικαί Άρχαί, ό Διοικητής Χωροφυλα
κής Πειραιώς καί οί βουλευταί τού Πειραιώς.

’Επίσης παρέστησαν άπαντες οί κ.κ. Ά στ. Δ/νταί, ό Δ/τής τοϋ ’Αρχηγείου κ. 
Τζηρίτης καί πλήθος πολιτών καί άντιπροσώπων τού τύπου.

'Η άστυνομική χορωδία Πειραιώς εψαλλε διάφορα τραγούδια καί καθ’ όλην 
τήν διάρκειαν τής δεξιώσεως έπεκράτησε πνεύμα άπολύτου κοινωνικής αλληλεγγύης 
μεταξύ τών προσκεκλημένων καί τών άστυνομικών.


