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ΙΖ'· Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

202. —Προσπάθειες τής ηγεσίας τον Κ .Κ .Ε . να πετύχή ένοπλη
κομμουνιστική δράσι στην πρωτεύουσα καί στον Πειραιά
κατά τά ετη 1946, 1947 καί 1948 καί αίτια αποτυ
χίας203. —Ύ π ο π τες προτάσεις των κομμουνιστών.

202. Προσπάθειες της ήγεσίας τοϋ Κ .Κ .Ε . νά πετύχη ένοπλη κομ
μουνιστική δράσι στήν πρωτεύουσα καί στον Πειραιά κατά τά ετη 1946,
1947 καί 1948 καί αϊτια αποτυχίας.
"Οπως άναφέραμε στο προηγούμενο φύλλο, τήν 5ην Αύγούστου 1947 ό ραδιο
σταθμός των συμμοριτών, πού βρισκόταν σέ χώρα του παραπετάσματος, άνήγγειλε
ότι τό ’Αρχηγείο τους, δηλαδή ουσιαστικά το Κ.Κ.Ε., έπεκήρυξε τούς πολιτικούς
αρχηγούς κ.κ. Στυλιανόν Γονατάν, Γεώργιον Παπανδρέου καί Ναπολέοντα Ζέρβαν.
'Η έπικήρυξι μάλιστα αυτή δημοσιεύθηκε τήν επομένη μέρα στο «Ριζοσπάστη»
πού ήταν όργανο τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. καί στήν «’Ελεύθερη Ελλάδα» πού ήταν
όργανο της Κ.Ε. τοϋ Ε.Α.Μ.
’Επίσης περί το τέλος τοΰ 1947 δόθηκε εντολή άπο τήν Κ.Ε, τοΰ Κ.Κ.Ε. όπως
οί κομμουνισταί, πού παρέμεναν στις πόλεις, άναπτύξουν τήν έπαναστατική τους δράσι
καί εναρμονίσουν τον άγώνα τους προς τον άγώνα της ύπαίθρου. Παράλληλα, στις 24
Δεκεμβρίου 1947 άνηγγέλθη καί ό σχηματισμός της «’Ελεύθερης Ελληνικής Κυ
βέρνησης» των κομμουνιστών.
"Υστερα άπ’ ολα αυτά ή Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. περίμενε πολλά άπο τούς κομμουνιστάς τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς. Καί είναι άλήθεια ότι οί κομμουνιστικές
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οργανώσεις της ’Αθήνας και τοϋ Πειραιά κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια για να πετύ/ουν τούς σκοπούς των σύμφωνα μέ τις διακηρύξεις τοϋ Κ.Κ.Ε.
Για τό σκοπό αυτό συγκρότησαν δολοφονικές ομάδες, πού τις έφωδίασαν μέ
όπλα, χειροβομβίδες καί άλλα μέσα, προς έκτέλεσι τρομοκρατικών πράξεων. Οί
ομάδες αύτές πήραν συγκεκριμένη έντολή νά δολοφονήσουν έθνικόφρονες πολίτες,,
στρατιωτικούς καί άστυνομικούς, ώστε νά προκαλέσουν πτώσι τοϋ ήθικοΰ τοϋ έθνικόφρονας κόσμου καί άναπτέρωσι τοϋ ήθικοΰ των οπαδών των.
Έ ν τούτοις άπέτυχαν αύτο όμως οφείλεται στο ότι οί ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες;
τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς άνέπτυξαν εξαίρετο δραστηριότητα προληπτικώς
καί κατασταλτικώς καί δέν περίμεναν νά εκδηλωθούν σ’ όλη τους την έντασι τά
έγκλήματα τών κομμουνιστών, άλλ’ άντεπετέθησαν άμέσως μέ τις πρώτες εκδη
λώσεις των καί κατώρθωσαν νά εξουδετερώσουν τά καταχθόνια σχέδιά τους.
Ή δράσις καί οί προσπάθειες φυσικά αύτές τών άστυνομικών είχαν ώς άποτέλεσμα νά ύπάρξουν καί θύματα, γιά τά όποια θ’ άσχοληθοΰμε κατά τήν έξιστόρησι
τών γεγονότων.
’Εκτος όμως τής δράσεως τών Άστυνομικών 'Υπηρεσιών καί ή εργατική
τάξι τής Ελλάδος, έχοντας πλέον ύπ’ οψει της τήν προδοτική δράσι τοϋ Κ.Κ.Ε.
καί γενικώς τήν άντικοινωνική καί άντεργατική πολιτική τής ηγεσίας του, πήρε
σαφή καί άποφασιστική θέσι στον ’Εθνικό πλέον άγώνα γιά τήν άντιμετώπισι τής.
επιβουλής τών κομμουνιστών κατά τής Ελλάδος.
’Έ τσ ι ό εργατικός κόσμος τών πόλεων, σέ μιά μεγάλη πλειοψηφία, στάθηκε
στο πλευρό τών ’Εθνικών Κυβερνήσεων καί κατώρθωσε νά έξουδετερώνη κάθε
προσπάθεια τών κομμουνιστών νά σαμποτάρουν τήν οικονομική άνόρθωσι τής
χώρας.
’Ακόμη καί μιά μικρή μειοψηφία έργατών, πού κατά τήν κατοχή είχε παρασυρθή άπο τά άπατηλά συνθήματα τοϋ κομμουνισμού, ό όποιος έξεμεταλλεύθη τήν
’Εθνική άντίστασι, έκώφευσαν στις εντολές τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. καί άδράνησαν,
γιατί άντελήφθησαν πλέον ότι ή πολιτική τών κομμουνιστών ήταν άντεργατική καί
αντεθνική, όπως άπέδειξαν τά έργα τους.
'Η άντίδρασι αυτή τών έργατών καί ή άναγκαστική άδράνεια τής Κ. Ο. ’Α
θηνών καί τής Κ. Ο. Πειραιώς καί ή άπροθυμία τών μελών τών οργανώσεων αυτών—
λόγω τών μέτρων τής ’Ασφαλείας—νά λάβουν μέρος σέ έκνομες πράξεις, γιατί είχαν
χάσει το ήθικό τους άπο τά συνεχή πλήγματα τής ’Ασφαλείας, προκάλεσαν τήν
οργή τών άρχηγών τοϋ Κ.Κ.Ε. οί όποιοι όμως γιά νά είναι σίγουροι είχαν τήν έδρα
τους έξω άπ’ τήν Ελλάδα, σέ Χώρα τοϋ παραπετάσματος.
’Έ τσι, τον ’Απρίλη τοϋ 1948 τό Π. Γ. τής Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. έστειλε μιά
άν κχτή έπιστολή, πού δημοσιεύθηκε στον παράνομο «Ριζοσπάστη» τής 9 ’Απριλίου
1948 καί άπηυθύνετο προς τά μέλη τοϋ κόμματος πού βρίσκονταν στήν ’Αθήνα, στον
Πειραιά καί στή Θεσσαλονίκη. Μέ τήν έπιστολή αυτή κατηγορεί τις παραπάνω
οργανώσεις καί τούς κομμουνιστάς—μέλη τών οργανώσεων αύτών, ότι δέν κατώρ
θωσαν νά συμμορφωθούν προς τις άποφάσεις τής 3ης όλομελείας γιά τήν κινητοποίησί τους καί τή συμμετοχή στον ένοπλο άγώνα, έδινε δέ έντολή στο τέλος, όπως
όλοι οί κομμουνισταί, πού μένουν στις πόλεις, χωρίς δισταγμό «ριχτούν μέ όλες τις
δυνάμεις τους καί έπικεφαλής τών πλατειών μαζών στον ένοπλο άγώνα».
Μερικά άποσπάσματα άπο τήν έπιστολή αυτή πείθουν ότι, χάρις στή δράσι
τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών στις πόλεις τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς, οί κομμουνισταί δέν μπόρεσαν νά όργανώσουν άξιόλογη έπαναστατική δράσι, 6χι για τί
τούς έλλειπε ή διάθεσις, άλλά γιατί δέν τούς δόθηκε δυνατότης νά πραγματοποιή
σουν τις έντολές τοϋ Κ.Κ.Ε.
Γράφουν λοιπόν μεταξύ άλλων στήν έπιστολή αυτή τά έξής :

Ή ’Αστυνομία Πόλεων κατά τήν περίοδο τοϋ κομμουνιστο συμμοριτισμού
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«... Οί κομματικές οργανώσεις καί οί κομμουνιστές στις πόλεις αυτές δέν
» έκπληρώνουν τό καθήκον τους άπέναντι στο Λαϊκό Δημοκρατικό κίνημα καί τον
» ένοπλο άγώνα τοϋ στρατού μας...»—«...δέν έπραγματοποίησαν τήν άπόφασι τής
» 3ης ολομέλειας τής Κ.Ε., γιά την κινητοποίησι καί τη συμμετοχή τους στον ενο» πλο άγώνα...»—«...σέ πολλές καθοδηγήσεις καί κομματικά μέλη στις πόλεις έπι» κρατεί ό φόβος γιά τή ζωή τους, τή στιγμή πού ό λαός καί ό Δημοκρατικός στρα» τός τόσες δίνουν...» — «...μέσα στις κομματικές οργανώσεις στις πόλεις βρίσκουν
» άπήχησι ήττοπαθείς, ξένες προς εμάς άντιλήψεις, δείχνουν έλλειψη πίστης στή
» δύναμη τοϋ λαοΰ καί στο νικηφόρο τέλος τοϋ άγώνα μας...»·— «...υπάρχουν έπίσης
» κομμουνιστές καί στελέχη τοϋ Κ.Κ.Ε. πού είναι προσηλωμένα άκόμα σέ αύτα» πάτες νομιμοποίησης καί συμβιβασμοϋ μέ τό μοναρχοφασισμό, πράγμα πού
» φέρνει στή συνθηκολόγηση καί στήν υποταγή μπροστά στον εχθρό, ύποσκάπτει
» τό δικό μας άγώνα καί βοηθάει τό μοναρχοφασισμό...» — «... τό κόμμα μας κατα» δικάζει σαν προδοσία κάθε δισταγμό καί ταλάντευση σχετικά μέ τον ένοπλο άγώνα
» πού είναι σήμερα τό μοναδικό καί άποφασιστικό μέσο γιά νά συντρίψουμε τό
» μοναρχοφασισμό, νά άπαλλάξουμε τον τόπο άπό τούς Άμερικανοάγγλους ΐμπερια» λιστές γιά νά σώσουμε τό λαό καί τή χώρα μας...» — «...όποιος κομμουνιστής
» δέν τό καταλαβαίνει αύτό καί δέν παίρνει μέρος στον ένοπλο άγώνα, αύτός είναι
» προδότης καί δέν έχει θέσι στο Κ .Κ .Ε....» — «...Οί κομμουνιστές τής πόλης πρέπει
» δίχως κανένα δισταγμό νά ριχτοΰν μέ όλες τις δυνάμεις τους καί επικεφαλής των
» πλατειών λαϊκών μαζών στον ένοπλο άγώνα...» — «...ΟΙ κομματικές οργανώσεις
» καί οί κομμουνιστικές στις πόλεις, πρέπει α) νά οργανώσουν μέ ολα τά μέσα τή
» μαζική έξοδο στο βουνό χιλιάδων εργαζομένων γιά τό Δημοκρατικό στρατό,
» β) κάθε κομμουνιστής στις πόλεις πρέπει νά οργανώσει μιά κομμουνιστική πεν» τάδα άπό οπαδούς μας γιά τον ένοπλο άγώνα, γ ) ή κυρία καί βασική δουλειά τών
» οργανώσεων καί τών κομμουνιστών στις πόλεις είναι νά οργανώσουν τήν έξοδο
» άπό τις πόλεις γιά τό Δ.Σ. καί τον ένοπλο άγώνα μέσα στις πόλεις, δ) κάθε κομ» μουνιστής πού μένει μέσα στήν πόλη θά κάνη σαμποταρίστικη δουλειά σ’ όλες τις
» έπιχειρήσεις, τά καταστήματα, τις υπηρεσίες, τις συγκοινωνίες, τούς στρατιω» τικούς σχηματισμούς, παντοΰ όπου βρίσκεται καί κινείται ό εχθρός. Κάθε κομ» μουνιστής καί οπαδός τής Λαϊκής Δημοκρατίας είναι στρατιώτης τοϋ Δ. Σ. όπου
» καί αν βρίσκεται, όπου καί άν δουλεύει, καί αν άκόμα δέν έχει σύνδεση μέ τήν
» οργάνωσή του, οργανώνει μόνος του τήν ομάδα του, πολεμά μέ όλα τά μέσα τον
» εχθρό καί συντονίζει τή δράση του μέ τή δράση τών άλλων μονάδων μας μέσα
» στήν πόλη καί μέ τον άγώνα τοϋ Δ. Σ. "Οποιος καθοδηγητής, είτε στέλεχος, δέν
» άφιερώνει όλες τις δυνάμεις του στον ένοπλο άγώνα καί δέν οργανώνει τον άγώνα
» αύτόν μέ όλα του τά μέσα δέν μπορεί νάχει σχέση μέ τό Κ.Κ.Ε. Καί πρέπει νά
» χαρακτηρισθεΐ σάν προδότης. Τό σύνθημα γιά κάθε δημοκρατικό καί πατριώτη,
» γιά ολόκληρο τό Λαό καί πρώτα άπ’ όλα γιά τούς κομμουνιστές είναι ένα :«ΟΛΟΙ
» Σ Τ ’ ΑΡΜ ΑΤΑ, ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΙΚ Η». Μιμηθήτε όλοι τό παράδειγμα τών παλ» ληκαριών τής Θεσσαλονίκης πού χτύπησαν τό δολοφόνο μέσα στή σφηκοφωληά
» του καί κάνετε έκατό φορές περισσότερα. Τήν πίστη του στο λαό, στήν Ελλάδα,
» στο Κ.Κ.Ε. ό καθένας σήμερα μπορεί νά τήν άποδείξει μόνον μ’ ένα : «Μέ τό ντου» φέκι καί τό δυναμίτη στο χέρι, μέ τον ένοπλο άγώνα μέχρι τής νίκης».
Ά π ό τά άποσπάσματα αύτά τής έπιστολής τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. προς τούς
κομμουνιστάς τών πόλεων προκύπτει ότι άπεδίδετο εξαιρετική σημασία στήν κομ
ματική δράσι μέσα στις πόλεις καί κατεβλήθη κάθε προσπάθεια νά παρασυρθοϋν
στήν προδοσία οσο τό δυνατό περισσότεροι "Ελληνες. Θά δοΰμε δέ πώς έσχεδίαζε
τό Κ.Κ.Ε. νά προκαλέση στήν Πρωτεύουσα καί στον Πειραιά τον τρόμο γιά νά παρα-
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λύση το Κράτος, τις ένοπλες δυνάμεις καί την ’Αστυνομία, πού έκινήθησαν για να
ματαιώσουν τούς άντεθνικούς σκοπούς των.

203. "Υποπτες προτάσεις των κομμουνιστών.
Μετά δύο μήνες, δηλαδή στις 31 Μαΐου 1948, ή ((Προσωρινή Δημοκρατική
Κυβέρνηση», δηλαδή ή Κομμουνιστική Κυβέρνησι πού για λόγους σκοπιμότητος
έσφετερίσθη τον τίτλο Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή , έκανε στήν Εθνική 'Ελληνική Κυβέρνησί προτάσεις είρηνεύσεως, οί όποιες δημοσιεύθηκαν στον παράνομο «Ριζοσπάστη»
της 4ης ’Ιουνίου 1948. Στη σχετική άνακοίνωσι άναφέρονται τα έξης :
«Δημοκρατική Κυβέρνηση καί Δ. Σ. έχουν σήμερα δλη τή δύναμη νά έπι» βάλλουν τή θέλησή τους στο μοναρχοφασισμό καί στούς ξένους πάτρωνές του, μέ
» τή δύναμη των όπλων, μά τό λαϊκό δημοκρατικό κίνημα στή χώρα μας οΰτε άπέ)) βλ.εψε, ούτε καί σήμερα άποβλέπει σέ βίαιη καί άποκλειστική επικράτηση. Πάντοτε
» ζήτησε καί έπεδίωκε νά βρει μιά ομαλή ειρηνική δημοκρατική λύση, άπό τό άδιέ» ξοδο στο όποιο ώδήγησε τή χώρα ό μοναρχοφασισμός καί οί Άγγλοαμερικανοί
» πάτρωνές του. Καί αν άναγκάστηκε νά πάρει τά όπλα γιά νά υπερασπιστεί τή ζωή
» τοϋ Δημοκρατικού Λαού καί τήν τιμή καί την άνεξαρτησία τής Ελλάδος τοκανε
» αυτό γιατί ό μοναρχοφασισμός κήρυξε αιματηρό διωγμό ενάντια στο λαό καί ξε» πούλησε τήν Ελλάδα στούς ’Άγγλους πρώτα καί στούς ’Αμερικανούς έπειτα λη» στές, πού θέλουν τή χώρα μας άντικείμενο οικονομικής έκμετάλλευσης καί στρα» τιωτική βάση γιά τά μελλοντικά κατακτητικά σχέδια στήν Ευρώπη».
Ό καθένας μπορεί άπό αύτά νά κρίνη τί θά πή κομμουνιστική υποκρισία,
δολιότητα, άνειλικρίνεια καί διαστροφή τής άληθείας. Οί άνθρωποι αύτοί πού δεν
έχουν έθνική συνείδηοι, πού άποτελοϋν έξάρτημα ξένου Κράτους, οί σφαγείς τής
κατοχής καί τού Δεκεμβριανού κινήματος, αύτοί πού ξεθεμέλιωσαν τά πάντα καί
βύθισαν τήν Ελληνική ύπαιθρο στο πένθος καί τή συμφορά, ουδέποτε άπέβλεψαν,
όπως γράφουν, «...σ έ β ί α ι η κ α ί ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή έ π ι κ ρ ά τ η σ η»...
Καί άσφαλώς γιά νά βρή μιά... ομαλή δημοκρατική λύση των διαφορών του μέ τά
άλλα κόμματα τό Κ.Κ.Ε. δεν παρέδωσε τον οπλισμό του σύμφωνα μέ τή συνθήκη
τής Βάρκιζας, άλλά τον έλίπανε καί τον έκρυψε κατάλληλα, έστειλε υστέρα τούς
οπαδούς του στο Μποΰλκες γιά στρατιωτική έκπαίδευσι, άπέσχε τών εκλογών τού
1946 πού διεξήχθησαν κάτο) άπό διεθνή έλεγχο καί κατόπιν έν συνεχείς ώργάνωσε καί εξαπέλυσε τις κομμουνιστικές συμμορίες!!!
Πρέπει νά είχε τελείως τυφλωθή κανείς καί νά είχε χάσει όλότελα τήν ικα
νότητα νά σκέπτεται καί νά κρίνη, γιά νά παρασυρθή άπό τήν έπίθεσι αυτή Της ειρή
νης τών κομμουνιστών.
’Έ τσι μονάχα εξηγείται τό θράσος καί ή άπάτη τών άρχηγών τού Κ.Κ.Ε. εις
βάρος τών ιδίων τών οπαδών των, γιατί άσφαλώς ολα τά παραπάνω έγένοντο γιά
έσωτερική κατανάλωσι.
(Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
_____________

'Υπό τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. N IK . ΚΙΝΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
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—Εισαγωγή - 'Ορισμός Στατιστικής.
—Ά ξ ια τής Στατιστικής γενικώς.
—Ή Έ γκληματολογική Στατιστική ειδικώτερον.
—Αστυνομική 1Εγκλη ματολογ ική Στατιστική.

1 . Εισαγωγή—'Ορισμός Στατιστικής.
'Η Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία, προβαίνουσα άπό τίνος χρόνου εις τήν συλ
λογήν στατιστικών στοιχείων διά τήν βιομηχανίαν, έξαίρει διά δημοσιεύσεων είς
τον τύπον τάς στατιστικάς έρεύνας γενικώς.
'Η Στατιστική βεβαίως είναι τό «γνώθι σαύτόν» της Κοινωνίας. 'Η Σ τα 
τιστική ενεργεί διά τών αριθμών, άνευ δέ αυτών δεν δύναται νά νοηθή στατιστική.
Οί άριθμοί έν τή στατιστική είναι εκείνοι, οίτινες αποκαλύπτουν τί είς τήν πραγμα
τικότητα γίνεται εις τό Κράτος.
'Ο Sir W illiam P e tty (’Ά γγλος οικονομολόγος) ελεγε διά τήν στατιστικήν :
«Ε κείνος ό όποιος άξιοι νά διοικήση Κράτος χωρίς τήν στατιστικήν, είναι όμοιος
» μέ έμπειρικόν ιατρόν, όστις προβαίνει είς θεραπείαν διαφόρων άσθενειών χωρίς νά
» γνωρίζη τό άνθρώπινον σώμα».
Καί οί άρχαΐοι 'Έλληνες ουτω έσκέπτοντο. 'Ο Σωκράτης υποστηρίζει ομοίως
έν τώ προς Γλαύκωνα διαλόγω του (άπομνημονεύματα Ξενοφώντος Β, στ).
'Η στατιστική διά τήν οποίαν πολλοί ορισμοί έδόθησαν, ώνομάσθη ουτω
άπό τό λατινικόν 8ίβίιΐ8=Κ ράτος.
'Ο Γερμανός Rum elin άπηρίθμησεν 63 ορισμούς της στατιστικής καί προσετέθησαν μετέπειτα 15 άλλοι. Καλλίτερος θεωρείται ό του καθηγητοϋ τών Παρισίων Fer. F au re : «Στατιστική, κατ’ αύτόν, είναι ή μεθοδική άπαρίθμησις τών
» γεγονότων καί τών άντικειμένων εκείνων άτινα δύνανται ν’ άπαριθμηθώσιν, ως
» καί ή συναρμογή τών έπιτευχθέντων άριθμών». «Συναρμογήν δέ τών έπιτευ» χθέντων άριθμών νοοΰμεν», λέγει, «τήν παραβολήν, τον συσχετισμόν καί τήν
» κατάταξιν τών άριθμών ύπό μορφήν πινάκων ή γραφικών διαγραμμάτων, ούτως
» ώστε νά έπιτραπή ή χρησιμοποίησις αύτών προς σκοπούς είτε πρακτικούς είτε
» επιστημονικούς».
Ίδρυταί τής στατιστικής υπήρξαν ό Γερμανός Sussmilch καί ό Βέλγος μαθη
ματικός Q uetelet. Ό Q uetelet (1874), ό μεγαλύτερος τών στατιστικών τοϋ 19ου
αίώνος, δεν περιώρισε τήν στατιστικήν είς φαινόμενα φυσικά (ως γεννήσεις καί θα
νάτους), ,άλλ έπεξέτεινεν αύτήν καί είς φαινόμενα κοινωνικά. Κατά τον Q uetelet
ώς τά φαινόμενα τής φύσεως (βροχή κ λ π .) ουτω καί τά κοινωνικά γεγονότα, είναι
άποτελέσματα φυσικών λόγων. ’Ή χθη είς τό συμπέρασμα τούτο έκ τού ότι εις το
Βέλγιον καί ’Ιταλίαν συνέβαινε κατ’ έτος ό αυτός άριθμός κακουργημάτων, ες ού
συνεπέρανεν ότι θά υπάρχουν άνώτεροι όροι οίτινες κανονίζουν τά εγκλήματα, ως ή
εποχή τοϋ έτους, τό κλίμα κλπ. Διά της στατιστικής εύρε τούς λόγους, οίτινες προκαλοϋσι τά κοινωνικά αύτά φαινόμενα μέ κανονικότητα.

2 . ’Αξία τής Στατιστικής γενικώς.
Ή Στατιστική είναι επιστήμη, άπό τήν οποίαν εξάγονται συμπεράσματα
άπό γενομένας παρατηρήσεις, συλλέγει, άναλύει ώρισμένα γεγονότα ή φαινόμενα
επί τών οποίων χρονικώς ή τοπικώς έπιδροΰν διάφοροι αίτίαι καί έκ τής άναλύσεως
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ταύτης εξάγονται, άποτελέσματα βασιζόμενα επί της αριθμητικής διατυπώσεως των
κοινωνικών γεγονότων ή φαινομένων.
Ή Στατιστική είναι επιστήμη, τής οποίας ή ασχολία άνάγεται εις τήν ποι
κιλίαν των συνθηκών, ύφ’ άς διαβιοί τό άτομον, ώς αΐ πολιτικαί, κοινωνικαί κλπ.
συνθήκαι.
'Η Στατιστική ώς επιστήμη κατέχει σήμερον σημαντικήν θέσιν, είναι έκ τών
συντελεστών τής προόδου άλλων έπιστημών, ώς ή πολιτική' οικονομία, εγκλημα
τολογία κλπ.
Κάθε Κράτος, διά τοΰτο, συνιστά Στατιστικός 'Υπηρεσίας, αίτινες άσχολοϋνται
διά πάσαν έκδήλωσιν τοϋ πολίτικου καί κοινωνικού βίου.
Ά π ό τοϋ 1790, ήρχισαν νά συνιστώνται καθ’ όλην τήν Ευρώπην γραφεία
στατιστικής, ασχολούμενα εις άντικείμενα, έν άρχή, δημογραφικά, γεωργικά, βιο
μηχανικά καί εμπορίου.
Ά π ό τάς άρχάς τοϋ 20οΰ αίώνος ή Στατιστική άνεπτύχθη καί προήχθη διά
τών στατιστικών εταιρειών καί τών, διεθνή χαρακτήρα έχόντων, στατιστικών κέντρων.
Ή στατιστική είναι άπαραίτητος εις τήν καθόλου διοίκησιν τοϋ Κράτους.
Κατά τον Michel Chevalier «ή στατιστική είναι άπαραίτητον όργανον εις τά Κοι» νοβουλευτικά πολιτεύματα».
Τοιαύτη ή άξια γενικώς τής Στατιστικής.

3. Ή Έγκληματολογική Στατιστική είδικώτερον.
’Ε πί τής έγκληματολογικής στατιστικής στηρίζεται ή παρακολούθησις τής
έγκληματολογικής καταστάσεως έν τώ Κράτει.
Ά π ό τήν έγκληματολογικήν στατιστικήν δύνανται ν’ άποκαλυφθοϋν οί έπιδρώντες παράγοντες (κοινωνικοί, οικονομικοί, έποχικοί, έπαγγελματικοί κ λ π .) καί
άφοΰ γνωσθοΰν, νά καταστή δυνατόν νά έξουδετερωθή ή έπίδρασίς των καί καταπολεμηθή ούτω ή έγκληματικότης καί δή ή νεανική.
Τό πρώτον τό 1803 έν Γαλλία τηρείται έγκληματολογική στατιστική, μετά
25ετίαν έν Αυστρία, Γερμανία, άπό τοϋ 1876 έν Ε λβετία καί μετά Ιδετίαν έν
Ιταλία καί μετέπειτα είς άλλα Κράτη.
Έ ξ όσον είναι γνωστά, παρ’ ήμίν ή έγκληματολογική στατιστική άρχίζει
άπό τό 1912 διά τά έτη 1911—1913. Διεκόπη καί έπανελήφθη τό 1926 δημοσιευθέντων στατιστικών έγκληματολογικών στοιχείων δι’ έξ έτη έν συνεχεία, κατά
κατηγορίας έγκλημάτων καί οχι χωριστά δι’ έκαστον έγκλημα, τουλάχιστον διά τά
άξιολογώτερα. Α ΐ δημοσιεύσεις αύταί δεν προσδίδουν τό ένδιαφέρον, τό όποιον δέον
νά γεννάται έκ τής συγκεντρώσεως διαφωτιστικών στοιχείων, όσον τό δυνατόν
περισσοτέρων καί έπεξεργασίας των καί οΰτω νά είναι δυνατόν νά συνάγονται
συμπεράσματα έπί τής έγκληματολογικής καταστάσεως.
Ή 'Υπηρεσία Στατιστικής έν Έλλάδι, έκτεταμένως άσχολεΐται μάλλον μέ έρεύνας έπί τοϋ πληθυσμού ώς καί έπί τών οικονομικών φαινομένων. Ά π ό έγκληματο
λογικής στατιστικής πλευράς, άπό τοϋ 1937 άξιόλογος στατιστική έρευνα δεν
υπήρξε, μέχρι σημείου ώστε νά δύναται νά λεχθή δτι ό άριθμός μεγάλης κατηγο
ρίας έγκληματιών, ώς φονέων, βιαστών, κλεπτών νά μή είναι γνωστός.
'Η ’Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία δεν έχει άσχοληθή άκόμη περί τήν έρευναν
τήν άναγομένην είς τά τής Ποινικής Δικαιοσύνης άπό άπόψεως έγκληματικής. Η
κατάρτισις έγκληματολογικών στατιστικών, αίτινες κατηρτίζοντο ύπό τής Γενι
κής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τοϋ Κράτους έχει διακοπή. Κατόπιν τούτου τό 1957
το ' Υπουργείον Δικαιοσύνης, είς άναπλήρωσιν τής άνωτέρω μνημονευθείσης ελλειψεως, προέβη είς συγκέντρωσιν ούχί λεπτομερή, άφοΰ τό 'Υπουργείον στερείται τής
δεούσης στατιστικής όργανώσεως, άριθμητικώς τών καταδικ,ασθέντων αφ’ οτου
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ΐσχυσεν 6 νέος Ποιν. Κώδιξ, ήτοι άπό του 1951 μέχρι καί του 1956, μέ συγκριτικήν
ερευνάν των καταδικασθέντων διά τά αυτά αδικήματα κατά τό έτος 1936. 'Η ώς
άνω ένέργεια υπήρξε χρήσιμος άπό άπόψεως γνώσεως τής έγκληματικότητος βάσει
τής γενομένης εργασίας καί ώς παρουσιάζεται μέ τήν κατωτέρω περιληπτικήν
αναγραφήν διά τάς άναφερομένας επτά κατηγορίας χαρακτηριστικών άδικημάτων
καί τήν σημειουμένην άναλογίαν αύτών έπί 100.000 κατοίκων τής Χώρας.
'Ο παρατιθέμενος πίναξ, κατά τήν ώς άνω έρευναν, προσδιορίζει άπλώς τούς
καταδικασθέντας, παρέχει διαφώτισιν έπί τής έξελίξεως τής έγκληματικότητος
εις τήν Χώραν μας προς τά άνω ή προς τά κάτω, έπί των ώς κατωτέρω επτά κατηγ·οριών :
Κατηγορία

Ναρκωτικά
’Επαιτεία, άλητεία
Μοιχεία, διγαμία
Κατά τών ήθών (προα
γωγή εις πορνείαν, βια
σμός, ασέλγεια, προσ
βολή τής αίδοϋς, αιμο
μιξία )
Κατά τής ζωής (ανθρω
ποκτονία,
άμβλωσις,
παιδοκτονία)
Σωματικαί βλάβαι
Κατά τής ιδιοκτησίας
(ληστεία, κλοπή, ΰπεξαίρεσις,
ύφαίρεσις,
ζωοκλοπή, ζωοκτονία)
Σύνολον καταδικών :

1936

αναλογία

1951

αναλογία

1956

αναλογία

708
631
544

10,2
9,1
7,8

283
363
327

3,7
4,7
4,3

191
662
419

2,4
8,2
5,2

542

7,8

305

4,0

704

8,7

830
9.963

12,0
143,8

777
5.715

10,1
74,7

539
9.464

6,6
117,4

9.519

137,4

6.202

81,1

10.860

134,8

22.737

328,1

13.972

182,6

22.839

283,6

Έ κ των άνωτέρω καταφαίνεται δτι, συγκριτικώς προς τό 1936, κατά μέν τό
1951 έμειώθη ή έγκλη ματικότης, κατά δέ τό 1956 ηύξήθη έν συγκρίσει προς τό 1951
ούχί δέ προς τό 1936.
'Η Ε λλάς άπό άπόψεως στατιστικής είναι διηρημένη εις δέκα διαμερίσματα
καί μέ άναλογίαν 144 έγκληματούντων κατοίκων έπί 10.000. Καί ώς προς τήν έγκλη*
ματικότητα τά διαμερίσματα άκολουθοϋν τήν έξής σειράν : Στερεά Ε λλάς καί Εύ
βοια—Πελοπόννησος—Ίόνιοι νήσοι καί Θεσσαλία—’Ήπειρος, Νήσοι του Αιγαίου—
Μακεδονία—Κυκλάδες καί Θράκη.
Ή έγκληματολογική στατιστική καθορίζεται έν Έλλάδι βάσει των τελεσιδί
κων άποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων καί κατηγοριών έγκλημάτων.

4. ’Αστυνομική Έγκληματολογική Στατιστική.
Διά τήν ’Αστυνομίαν άπαιτεΐται προς ένίσχυσιν τοϋ έργου της, άναγομένου
είς τήν τήρησιν τής δημοσίας τάξεως καί ασφαλείας, μία ειδική έγκληματολογική
στατιστική (’Αστυνομική Έγκληματολογική Στατιστική ας όνομασθή), ήτις νά τηρήται παρά μιας ώρισμένης’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας, ώστε αί άρμόδιαι Άστυνομικαί
'Υπηρεσίαι νά είναι κατατοπισμένα', μέ τήν έγκληματικήν κατάστασιν τής περιφερείας
τω ν. Τοϋτο προφανώς ωφελεί προς λήψιν τών έπιβαλλομένων μέτρων προς πρόληψιν
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εγκλημάτων καί ίνα μετά την διάπραξιν τοϋ εγκλήματος κατορθοϋται ταχεία καί.
αποτελεσματική ενέργεια.
' Η 'Υπηρεσία αύτή τής ’Αστυνομικής Έ γκ λ /κ ή ς Στατιστικής θά πρέπει νά είναι
άνεξάρτητος καί τής Δικαστικής ’Αστυνομίας καί τής ’Αστυνομίας Τάξεως. Εις την
ύ7ΐηρεσίαν αύτήν θά πρέπει ν’ άποστέλλωνται (άφοΰ άντίγραφον παρά τής άποστελλούσης Α ρχή ς διά τδ άρχεΐον της θά κρατείται), εκθέσεις περιέχουσαι σημειώσεις
τοϋ ιστορικού τής ύποθέσεως, δχι βεβαίως διά την στατιστικήν απαραίτητοι, άλλά
διά τον σχηματισθέντα σχετικόν φάκελλον πληροφορία', έγγραφοι, αΐτινες άντικείμενον θά έχωσι :
1) Έγκληματικάς υποθέσεις, διά τάς όποιας ή προανάκρισις άπέβη, εις άποτελέσματα, θετική ή άρνητική. Εις τήν άρνητικήν περίπτωσιν δέον ν’ άναφέρωνται
τά στοιχεία άτινα συνετέλεσαν εις τοΰτο. Άναφέρεται λ.χ. αν προήλθεν έκ θανάτου
ή φυγής τοϋ ενόχου ή άπό σφαλεράν ενέργειαν τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας κλπ.
2) Καθορισμόν τοϋ άδικήματος (πλημμελήματα, κακουργήματα). Χαρακτη
ρισμός τοϋ άδικήματος ειδικευμένος (κλοπή οικίας διά ρήξεως, κλοπή χρηματοκιβω
τίου κλπ.).
3 ) Τήν ακριβή ήλικίαν τοϋ έγκληματίου, τό φΰλον του, τον τόπον γεννήσεως,
τήν εθνικότητα, τό έπάγγελμά του, τήν έκπαίδευσίν του, υπότροπος ή μή.
4) Ποια συχνάκις έν τή ’Αστυνομική περιφερεία διαπράττονται άδικήματα
καί τήν μέθοδον διαπράξεώς των.
5 ) Εις ποιας συνοικίας τής ’Αστυνομικής περιφέρειας ή χωρίου (διά τήν
ύπαιθρον) παρατηρεΐται μεγαλυτέρα έγκληματικότης καί ένεκα ποιας αιτίας.
6) Ποΐαι αί έξεις, ροπαί καί ό χαρακτήρ των κατοίκων τής ’Αστυνομικής
περιφερείας (ρέπουσιν εις τήν μέθην, ναρκωτικά, χαρτοπαιξίαν, εις παραβάσεις άστυνομικών διατάξεων, άντίστασιν κατά τής ’Αρχής κλπ.).
7) Κατά ποίαν έποχήν τοϋ έτους, εις ποιας ώρας τής ημέρας, ποιους μήνας,
παρουσιάζεται ή έγκλη ματικότης μεγαλυτέρα.
Περί τοιαϋτα, ώς άνωτέρω, σημεία άτινα ένδεικτικώς άνεφέρθησαν καί άλλα,
άτινα ή ’Αστυνομία ήθελε θεωρήσει άπαραίτητα, τό περιεχόμενον τής Έ γκλη ματολογικής Στατιστικής, ώς προς τήν ’Αστυνομίαν, θά πρέπει νά περιστρέφεται.
'Η γνώσις τής πραγματικότητος περί τήν εγκληματικότητα τήν ύφισταμένην
εις τινα ’Αστυνομικήν περιοχήν όσον τό δυνατόν πληρέστερον, είναι τό άσφαλέστερον
στήριγμα ΐνα ή ’Αστυνομία όρθώς καί άποτελεσματικώς άντιδρα κατά τοϋ έγκλήματος
καί ή γνώσις αυτή ύποβοηθεΐται τά μέγιστα διά τής Έγκληματολογικής Στατιστικής.
Ή στατιστική παρέχει τά γεγονότα όχι μόνον έξηκριβωμένα καί βεβαιωμένα
άλλά καί ήριθμημένα.
Ν. Κ ΙΝ Ν Α Σ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
- ΠΟΖ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ Αί 250 γυναίκες άστυνομικοί της πόλεως της Νέας 'Υόρκης, πού άποτελοϋν
μια θελκτική προθήκη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, συμβάλλουν και αυτές σοβαρώς
εις την δίωξιν τοΰ έγκλήματος, γ ι’ αυτό το λόγο καί ύφίστανται άνάλογον έκπαίδευσιν όμοΰ μετά των άνδρών συναδέλφων των εις την ’Αστυνομικήν ’Ακαδημίαν. Ή
έκπαίδευσις ή οποία διαρκεϊ εξ μήνες καί είναι εντατική, άποβλέπει εις τό να τάς
καταστήση ίκανάς ΐνα ευχερέστερα καί άποδοτικώτερα άσκήσουν, έξερχόμεναι τής
’Ακαδημίας, τα άστυνομικά των καθήκοντα.
Εις τήν ’Ακαδημίαν αύτήν λαμβάνουν τήν ιδίαν έκπαίδευσιν, θεωρητικήν καί
πρακτικήν, άνδρες καί γυναίκες καί μόνον το τέλος τής έκπαιδεύσεως διαφέρει κατά τ ι
διά τάς γυναίκας άστυνομικούς.
Κατά τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεως των ύποχρεοΰνται νά τηρούν τον έσωτερικόν κανονισμόν τής ’Ακαδημίας όσον άφορα τήν πειθαρχίαν, τό πρόγραμμα των
μαθημάτων καί τάς λοιπάς διατάξεις τής κανονικής λειτουργίας της. 'Ο κανονισμός
τής ’Ακαδημίας, έκτος των άλλων, άπαγορεύει τήν σύναψιν σχέσεων μεταξύ των
συνεκπαιδευομένων άνδρών καί γυναικών καί μόνον μετά τήν έκ τής ’Ακαδημίας
άποφοίτησιν των έπιτρέπεται ό γάμος.
Μετά τό πέρας τής έκπαιδεύσεως των καί τήν εύδόκιμον άποφοίτησιν έκ
τής ’Ακαδημίας, οί γυναίκες άστυνομικοί τοποθετούνται εις τάς Άστυνομικάς 'Υ 
πηρεσίας προστασίας άνηλίκων ή είς μικτάς 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας ή εις άμιγεϊς
γυναικείας Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας.
'Η έξωτερική των ύπηρεσία είναι ή ιδία μετά τών άνδρών άστυνομικών, κατά
τήν έκτέλεσιν τής όποιας φέρουν τά αύτά ύπηρεσιακά είδη μέ αύτούς (περίστροφα,
χειροπέδες κ λπ ), αί άποδοχαί των δέ είναι ωσαύτως αί αύταί.
Κατωτέρω δημοσιεύομεν σειράν φωτογραφιών ’Αμερικανικού περιοδικού, πού
δείχνουν τον τρόπον έκπαιδεύσεως τών γυναικών άστυνομικών.

Γυναίκες αστυφύλακες τής ’Αστυνομικής

Άκακαδημίας κρατοΰσαι σημειώσεις.

Γυναίκα άστυφύλαξ μέ χειροπέδες, έρευναται
Οπό συναδέλφου της μήπως όπλοφορεϊ.

’Εξοικείωσή γυναικών αστυφυλάκων είς τά
σήματα τροχαίας.

Διδασκαλία όδηγήσεως αυτοκινήτου εις γυ
ναίκας αστυφύλακας.

Διδασκαλία σκοποβολής.

’Εφαρμογή τεχνητής αναπνοής.

Διδασκαλία ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας εϊς
γυναίκας αστυφύλακας.

Διδασκαλία

αφοπλισμού επιτιθεμένου μέ
μαχαίρι.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Ύπο Ύπαστυνόμου Α' κ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Σέ προηγούμενο τεύχος μας είχαμε άσχοληθή για την ’Έκθεσι Τροχαίας
’Αθηνών, πού άφισε τις καλύτερες έντυπώσεις στην πρωτεύουσα. Στο τεύχος αύτό
θά θέλαμε νά γράψουμε μερικά λόγια, πού άξίζει πραγματικά νά γραφούν, γιά τήν
Έ κ θ εσι της Τροχαίας Κινήσεως Πατρών.
’Αξίζει ιδιαίτερα ν’ άναφερθή το γεγονός αύτό καί νά προβληθή άπό τις στήλες
τού περιοδικού, γιατί έλαβε χώραν στή πόλι των Πατρών, σέ μιά άπό τις τέσσαρες
πόλεις πού άστυνομεύουμε, στή δεύτερη κατά σειράν άπό τις πόλεις πού πρωτοεφαρμόστηκε ό ’Αστυνομικός θεσμός.
Ή Πάτρα, μιά μεγάλη επαρχιακή πόλις μέ ζωηρό εμπόριο καί κίνησι, ζή
σ’ έναν ήσυχο ρυθμό ζωής. Τό γεγονός αύτό δεν επηρέασε καθόλου τον νέον ’Αστυ
νομικό Διευθυντή τής πόλεως αύτής κ. Κωνσταντίνο Τσίπη ν’ άναταράξη λίγο τά...
ήσυχα νερά, τού λιμανιού της, κι’ άπό τή πρώτη μέρα τής τοποθετήσεώς του εκεί
άρχισε νά επιδίδεται σ’ έργα άνασυστάσεως καί άνασυντάξεως, μπορούμε νά πούμε
τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών, γιά τήν έπίτευξι τού απολύτου άπό άπόψεως έμφανίσεώς έν γένει καί υπηρεσιακής άποδόσεως όλων τών τομέων. Μιά πραγματική
σταυροφορία ά.ρχισε κεΐ κάτω άπό μέρους του γιά τήν άνύψωσι άκόμη περισσότερο
τού γοήτρου τής ’Αστυνομίας καί τή συνειδητή έπιβολή της έπί τής Πατραϊκής
κοινωνίας.
Καί γο επετυχε!
Δεν άποβλέπουμε στο νά έξυμνήσουμε τά προσόντα τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Τσίπη, πουναι γνωστά, άλλά θέλουμε νά σημειώσωμε τις πράξεις καί τ ’
άποτελέσματά των καί είδικώτερα τήν άπήχησι πούχε τό γεγονός αύτό στήν Πάτρα.
Καί οί πληροφορίες γιά τά γεγονότα αύτά, όσο μακρυά κι’ αν συμβαίνουν δέν
σταματούν εκεί, άλλά γίνονται ήχοι πού φτάνουν μέχρι τ ’ αυτιά ήμών πού ζοΰμε
σ’ άλλες πόλεις καί πού ύπερηφανευόμεθα γ ι’ αύτά πού συμβαίνουν κεϊ κάτω, γιατί
έχουν άντίκτυπο σ’ όλους μας.
Πολλά τά πεπραγμένα στή πόλι τών Πατρών. ’Εκείνο όμως μέ τό όποιο θ’
ασχοληθούμε σήμερα είναι ή Έ κθεσις τής Τροχαίας. Βέβαια δέν είχαμε τήν εύκαιρία νά τή δούμε άπό κοντά, άλλά όσοι εύτήχησαν νά τή δούν τήν περιέγραψαν μέ τά
πιο επαινετικά λόγια καί αύτών τις πληροφορίες θά σημειούσωμεν.
'Η Πάτρα όσο κι’ αν ζή τον ήσυχο ρυθμό της δέν παύει νά παρουσιάζη, σάν
μιά άπό τις μεγαλύτερες επαρχιακές πόλεις, τις δυσχέρειές της άπό άπόψεως ιδία
κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων, λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής καταπληκτικής άπό
ήμέρας εις ήμέραν αύξήσεως τών τροχοφόρων άφ’ ένός καί τών έκ τούτων δυστυ
χημάτων άφ’ έτέρου.
Αύτό άκριβώς τό σπουδαίο ζήτημα δέν ήταν δυνατόν νά διέλθη άπαρατήρητο
τών φροντίδων τού νέου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ τών Πατρών.
Καί μέ τό σύνθημα «Μακρυά ό θάνατος άπό τούς δρόμους τής πόλεώς μας»
άρχισε ή έργασία μέ τή σχετική διαφήμισι. Πανώ διαφημιστικά καί καθοδηγητικά
•στήθηκαν σέ πολλά σημεία τής πόλεως, ή οποία ταύτοχρόνως έγέμισε άπό διαφη-
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μιστικές άφίσες πού προανήγγειλαν τήν Έ κθεσ ι της Τροχαίας καί έδιναν οδηγίες
προς τούς οδηγούς καί τούς πεζούς.
’Έ τσ ι προαναγγέλθηκε ή Έ κθεσις της Τροχαίας Πατρών.
Καί οΐ άνθρωποι περίμεναν άνυπόμονα τήν ημέρα πού θ’ άνοιγε τήν πόρτα
της ελεύθερα σ’ αυτούς για νά τή δουν, να τή θαυμάσουν καί να διδαχθούν.
Φτάσαμε λοιπόν στις 21 Σεπτεμβρίου, ήμέρα Κυριακή.
Στή Δημοτική Βιβλιοθήκη παρουσία τού ευρισκομένου στή πόλι των Πατρών
'Υπουργού ’Εμπορίου κ. Λ. Δερτιλή, ό όποιος καί άπόκοψε τήν ταινίαν της εισόδου,
τού Νομάρχου κ. Καρυώτογλου, εκπροσώπων των ’Αρχών καί διαφόρων οργανώσεων
τής πόλεως καί πλήθους κόσμου, πού προσήλθε νά παρακολουθήση τήν τελετή
αύτή, έγιναν τά έγκαίνια της Έκθέσεως Τροχαίας Πατρών.
Μ’ αύτά τά εμπνευσμένα λόγια ώμίλησε προς τούς παρευθέντας ό ’Αστυνο
μικός Διευθυντής Πατρών κ. Τσίπης :
«Κύριε 'Υπουργέ,
«Κύριε Νομάρχα,
«Κυρίαι καί Κύριοι,
«Τό Σώμα της ’Αστυνομίας τών Πόλεων, ούτινος έν τή πόλει τών Πατρών
» έχω τήν τιμήν νά ήγοΰμαι καί τάς ένεργείας νά εκπροσωπώ, κατήρτισε τήν
» Έ κθεσι Τροχαίας Κινήσεως.
«Προς τον σκοπόν της πληρεστέρας παρ’ όλων γνώσεως τών άπειλούντων
» τήν ζωήν καί τήν σωματικήν ακεραιότητα κινδύνων τών πάσης ήλικίας συνανθρώ» πων μας έκ τροχαίων άτυχημάτων, προβάλλονται πραγματικά περιστατικά καί
» πληροφορίαι, ή ερμηνεία τών οποίων έναπόκειται είς ύμάς.
«Πολλά τών παραστατικώς έκτιθεμένων στοιχείων προέρχονται έκ θλιβερών
)) περιστατικών καί σκληράς πείρας καί άφ’ εαυτών δι’ έντονου προβολής έπιση—
» μαίνουν πικράς άληθείας.
«'Η παρούσα έποχή τής συνεχούς αύξήσεως τών μηχανικών τροχοφόρων
» μέσων έπιβάλλει στενήν συνεργασίαν πεζών καί οδηγών οχημάτων. 'Η μ είς δ
» εν τή ευθύνη προλήψεως τών άτυχημάτων μετά πίστεως έφαρμόζοντες τήν κύκλο
ι) φοριακήν τεχνικήν έπικαλούμεθα τήν συνδρομήν όλων τών πολιτών καί τήν θέ» λησιν αυτών προς προστασίαν άπό τών κινδύνων, τήν έκτασιν τών οποίων μετ’
» ολίγον θά παρακολουθήσητε χάρις εις τήν έγκρισιν τής αΐτήσεως ημών, τού κ.
» ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, προς μεταφοράν τής έκθέσεως έν τή πόλει τούτη,.
» εν ή ήσκησε τά καθήκοντα τού ’Αστυνομικού Διευθυντού καί διατηρεί τάς καλυ» τέρας τών άναμνήσεων. ’Επίσης δέ είς τήν πολύτιμον συνδρομήν τού Δήμου και
» τής Εταιρείας «Γλαύκος» διά τήν έγκατάστασιν.
«Παρακαλώ τον άξιότιμον κ. 'Υπουργόν όπως διάνοιξη τον οδόν εισόδου προς
» τήν έκθεσιν ταύτην, βεβαίως έλπίζων ότι τό βήμα του, θέλουσιν άκολουθήσει
» προθύμως πάντες οί πολΐται τής πόλεως καί έξερχόμενοι θά ύποσχεθώσι προς
» εαυτούς καί ήμάς πάσαν τήν συνδρομήν των, προς προστασίαν τών συμπολιτών
» αυτών».
Μετά τή σεμνή αύτή τελετή παραδόθηκε στήν έλευθέραν έπίσκεψι τού·
πλήθους πού κατά χιλιάδας συνωστίζετο νά τήν έπισκεφθή.
'Η Έ κθεσις αύτή περιελάμβανε παραστατικές εικόνες τών τροχαίων δυστυ
χημάτων καί οδηγίες προς αποφυγήν αυτών. Στήν είσοδο τής Βιβλιοθήκης είχε
τοποθετηθή ειδική «πλάκα τελεβίζιον», στήν οποίαν έπροβάλλοντο διάφορες ει
κόνες κυκλοφοριακής τεχνικής, δι’ ειδικής δέ ήχοληψίας παρείχοντο οδηγίες γιά τήν
άποφυγή τών δυστυχημάτων. Σ ’ όλες τις αίθουσες ευγενικοί άξιωματικοί έδιναν
πληροφορίες στούς έπισκέπτες. Οί Πατρεϊς πού γιά πρώτη φορά βρέθηκαν μπροστά
σ’ ένα παρόμοιο γεγονός, σέ μιά έκθεσι μοναδική στο είδος της, τέλεια άπό πάσης.

Ή εκθεσις Τροχαίας της ’Αστυνομίας Πόλεων είς τάς Πάτρας
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πλευράς, μετά την έπίσκεψι επηρεασμένοι από τις συμβουλές καί οδηγίες της Τρο
χαίας για τη σωτηρία τους, υπέγραψαν τή συγκατάθεσί τους για τη πιστή τήρησι
των συμβουλών καί οδηγιών στο σχετικό βιβλίο έντυπώσεων πού βρισκόταν στην
έξοδο της έκθέσεως.
Χίλια έπαινετικά λόγια γράφτηκαν σ’ αυτό τό βιβλίο για την έκθεσι, πού
ανήκουν σ’ αυτούς πού έργάστηκαν γ ι’ αύτήν καί κατ’ άντανάκλασι σ’ όλο τό ’Α 
στυνομικό Σώμα.
Έ ξ άλλου για τήν έκθεσι αύτή έπροβάλλετο ειδική ταινία στους κινηματο
γράφους τών Πατρών καί ό τύπος της πόλεως άφιέρωσε πολλές στήλες επί σειράν
ημερών γιά νά τήν έπαινέση.
Παράλληλα κατά χιλιάδες διενεμήθησαν καί κυκλοφόρησαν διαφημιστικές
άφίσες πού μέ τά ζωηρά γράμματά τους διαφήμιζαν τήν ’Έκθεσι της Τροχαίας
καί έδιναν τις παρακάτω οδηγίες καί συμβουλές προς τούς πεζούς καί τούς οδηγούς :
«'Οδηγοί, Μοτοσυκλεττισταί, Ποδηλάται, Πεζοί, ή “Εκθεσις Τροχαίας άνοιξε
γ ιά νά προστατεύση τήν ζωήν σας».— «'Ο δρόμος είναι γιά τά τροχοφόρα. Τό
Πεζοδρόμιο καί αΐ διαβάσεις διά τούς πεζούς. Βαδίζοντες έπί τοϋ πεζοδρομίου προ
στατεύετε τον εαυτόν σας».— «'Οδηγοί παντός τροχοφόρου μέ τήν μεγάλην ταχύ
τητα φθάνετε πιο γρήγορα: Στο Σταθμό Α ' Βοηθειών! Στο Νοσοκομείο! Στο θά
νατο! Παρά στή δουλειά σας».— « Ό άφηρημένος... διαβάτης διακινδυνεύει τον
έαυτόν του, τον οδηγόν καί άλλους περαστικούς. Ό οδηγός... διά νά σώση τον άφηρημένον έκαμψε άποτόμως προς τήν άλλην πλευράν... έτσι ό άφηρημένος σκότωσε
αθώους».—«Προστατεύετε τόν έαυτόν σας βαδίζοντες έπί τών πεζοδρομίων καί διερχόμενοι άπό τάς διαβάσεις εξυπηρετείτε τήν κυκλοφορίαν».— « Ή πειθαρχία στούς
κανόνας κυκλοφορίας πεζών καί τροχοφόρων σημαίνει... έξάλειψιν άτυχημάτων καί
πολιτισμόν».—«Προσοχή!!., ό περαστικός πού σκοπίμως βραδυπορεΐ στο διερχόμενο αύτοκίνητο, λησμονεί ότι έναντιοΰται προς εύπαθές μηχανικόν μέσον καί τόν
πολιτισμόν... Προσοχή ! !».·—«'Οδηγοί καί πεζοί προστατεύετε τήν ζωήν σας όταν
άκολουθήτε τάς οδηγίας τής Τροχαίας Κινήσεως».
Καί είδαν οί Πατρεΐς τήν “Εκθεσι, τήν έθαύμασαν καί έδιδάχθησαν. Ά λ λ ’
εκείνο όμως πού έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι άνέβασαν τήν ’Αστυνομία πώ
ψηλά στή συνείδησή τους καί τήν άγάπησαν περισσότερο. Κι’ αυτό είναι τό σπου
δαιότερο, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε πόσο έχουμε άνάγκη τής άγάπης αύτής τοϋ
κοινού καί τής συμπαραστάσεώς του στο τραχύ καί δύσκολο έργο μας.
Αύτάς μάς είπαν γιά τήν “Εκθεσι Τροχαίας Πατρών πού λειτούργησε ’κεΐ
άπό 21 Σεπτεμβρίου μέχρι 3 ’Οκτωβρίου έ.έ. καί πού άπετέλεσε μιά άπό τις μεγαλήτερες έκπολιτιστικές εκδηλώσεις τής ’Αστυνομίας στή πόλι αύτή καί ή άνάμνησίς
της θά μείνη ζωηρή στήν σκέψι τών Πατρέων.
Τό περιοδικό πού άνήκει σ’ όλους μας οπουδήποτε κι’ αν υπηρετούμε είχε ύποχρέωσι ν’ άσχοληθή μέ τήν έκθεσι αύτή όπως καί μέ άλλα ζητήματα τά όποια πα
ρουσιάζουν τήν εκπολιτιστική άποστολή τοϋ Σώματος, μάς άνεβάζουν στή συνείδησι τοϋ κοινού καί μάς φέρνουν πιο κοντά σ’ αύτό.
Χίλιοι έπαινοι άξίζουν πράγματι σ’ αύτούς πού έργάστηκαν γιά τήν έκδήλωσι
αύτή μέ τόση θέλησι καί προσοχή!
Γ. Κ Α Ρ Ο ΥΖΟ Σ

Ο ΑΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Σύντομος έπισκόπησις ύττο τοϋ Κεντρικού Γραφείου Διώξεως
Ναρκωτικών τής Σιγκαπούρης, δημοσιευθεΐσα εις την «Ιη------------- ternational Criminal Review», Ίουν.-Ίουλ. 1959, τ. 109,------------κατά μετάφρασιν τού Άστυν. Β' κ. ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

'Η Σιγκαπούρη, κατά τά μεταπολεμικά έτη, υπήρξε το κέντρο τής παρανόμου
διοχετεύσεως στη Μαλαισιανή έκτασι οπίου, μέ τό όποιο έφωδίαζε τη Νότιο Μαλαι
σία, τις περιοχές του Βόρνεο, τό Κρίστμας ’Ά ΐλαντ καί τήν ’Ινδονησία μ’ όλη την
άναγκαία ποσότητα. Ύπελογίσθη ότι 6 όγκος αύτοΰ τοϋ εμπορίου ύπερέβαινε τις,
6.000 λίτρες κατά μήνα.
Τοΰτο εύρίσκετο κατά τό πλεΐστον είς χεϊρας ολίγων ισχυρών οργανώσεων
καί οί άτομικές άποστολές συνήθως έφθαναν συνολικά τις 2.000 λίτρες ή καί περισ
σότερο. ’Από τον Περσικό Κόλπο, τήν ’Ινδία, τη Μπούρμα καίτή Ταϋλάνδη, τό έμπόρευμα μετεφέρετο μέ υπερωκεάνια, στά όποια οί πράκτορες των συνδικάτων είργάζοντο ώς πλήρωμα καί τό άπεβίβαζαν στή Σιγκαπούρη. Μερικά φορτία άπεστάλησαν
άπό τη Μπούρμπα καί Ταϋλάνδη άεροπορικώς, καθώς καί μέ ψαροκάικα.
Οί κυριώτεροι λόγοι γιά τήν αναμφισβήτητη έπιτυχία των έμπορων κατ’ αύτόν τον χρόνον ήσαν :
1) *Η άνικανότης τής Διευθύνσεως Τελωνείων, μέ τά περιωρισμένα μέσα της,,
καί διότι είναι ή μόνη υπεύθυνος Υπηρεσία γιά τήν καταστολή αύτοΰ τοϋ εμπορίου,
ν’ άντιμετωπίση τήν παράνομο εισαγωγή καί τήν κατανάλωσι στο έσωτερικό.
2) 'Η προγενεστέρα άπασχόλησις των άνωτέρω υπαλλήλων μέ ζητήματα
πολεμικών επανορθώσεων.
3) Ή δωροδοκία υπαλλήλων έκ τοϋ κατωτέρου προσωπικού.
Παρ’ όλα αύτά τά μειονεκτήματα πού παρουσίαζεν ό άγών, άρκετά μεγάλες
ποσότητες οπίου κατεσχέθησαν.

Λαθρέμποροι ναρκωτικών μεταφέροντες τό εμπόρευμά των.

Τον ’Ιούλιο τοϋ 1952, ή ’Αστυνομία τής Σιγκαπούρης άνέλαβε στο έσωτερικό
τήν ευθύνην διώξεως τής κυκλοφορίας τών επιβλαβών γιά τήν υγεία ναρκωτικών
φαρμάκων καί κατά τό τέλος τοϋ ίδίου έτους ή 'Υπηρεσία Ειδικών ’Αναζητήσεων
(Spesial investigations b ra n d s) τής Διευθύνσεως Τελωνείων είχε άναδιοργανωθή.
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’Ολιγάριθμοι ικανότατοι Α ξιωματικοί ήσαν άρκετοί νά παρέχουν τό άμέριστον εν
διαφέρον των στήν έκτέλεσι τοΰ καθήκοντος των, ήτοι τήν άποκάλυψι τής δράσεως
των ιθυνόντων τήν κυκλοφορία τοΰ οπίου καί τήν πρόληψι εισαγωγής τοΰ ναρκωτι
κού. Στο προληπτικό της έργο έβοηθεϊτο άπό τήν Λιμενική ’Αστυνομία. ’Έ πειτα
άπό λίγο χρονικό διάστημα έντός τής Διευθύνσεως Τελωνείων ίδρύθη τό Κεντρικό
Γραφείο Πληροφοριών καί ’Ελέγχου των Ναρκωτικών (C entral narcotics in tel
ligence b ureu), σαν μια βελτιωμένη διάδοχος κατάστασις τής Κεντρικής Υπηρεσίας
Καταγραφών, πού λειτουργούσε επί πολλά έτη. Τό Γραφεϊον αύτό παρέχει πληροφο
ρίας, ώς Γραφεϊον άνταλλαγής τραπεζιτικών έπιταγών έπί τής κινήσεως τών ναρ
κωτικών σ’ όλη τήν έκτασι τής Μαλαισίας καί έπί τών ήμερών μας συνεργάζεται
μέ 26 χώρας. Τό τριμηνιαΐον δελτίον πού έκδίδει θέτει εις κίνησιν τάς Ά ρ χά ς
όλου τοΰ κόσμου.
’Εντός 2 1/ 2 μηνών άπό τής άναδιοργανώσεως, έπραγματοποιήθησαν δύο κα
τασχέσεις οπίου, συνολικού βάρους πλέον τών 5.000 λιτρών, άξίας δέ, εις χονδρικήν
τιμήν πωλήσεως, μεγαλυτέρας τών δύο έκατομμυρίων δολλαρίων, γεγονός τό όποιον
είχεν ώς άποτέλεσμα μίαν τεραστίαν οικονομικήν ζημίαν άλλα καί έξάρθρωσιν τού
όλου συστήματος εφοδιασμού τών έμπορων. Μετά άπό μικρό χρονικό διάστημα
έγινε μιά εις εύρυτάτην κλίμακα κατάσχεσις οπίου πού άνεκαλύφθη έντός άποσκευών
στο ’Αεροδρόμιο τής Σιγκαπούρης μέ προέλευσιν τό Μπαγκόκ, ή οποία μάλιστα
έδωσε άφορμήν νά άπολυθή, διά συμμετοχήν, ένας άριθμός τελωνειακών. Μιά άκόμη
συνέπεια τής άναδιοργανώσεως ύπήρξεν ή εισαγωγή τοΰ συστήματος τών αμοιβών
προς,τούς πληροφοριοδότας, μέ παράλληλον υπαρξιν ’Αξιωματικών ικανών, ώστε
νά έξασφαλίζουν μέσα σέ καθιερωμένα όρια τήν παροχήν άμοιβών εις πράκτορας
πού παρείχαν πληροφορίες.
Τό σύμπτωμα τής δωροδοκίας ύπεχώρησε εις σημαντικόν βαθμόν κα'ι^ή 'Υ 
πηρεσία Λιμένος (τής ’Αστυ
νομίας Τάξεως) έγνώρισεν έπιτυχίες κατά τις έρευνες σέ
ύποπτα πλοία. Αύτό ανάγκα
σε τούς λαθρέμπορους νά με
ταβάλουν τακτική, f II άπόρριψις τών δεμάτων οπίου μέ
σα στή θάλασσα γίνεται πλέ
ον κανονικώτατα καί ομαλά
καί τούτο έξω άκριβώς άπό
τά όρια τοΰ λιμένος τής Σ ιγ 
καπούρης, τό δέ δπιον άνασύρουν άπό τή θάλασσα ομάδες
περισυλλογής καί μέ μικρά
πλοιάρια τό μεταφέρουν λα
θραία στή ξηρά.
Ή έκτόπισις καί ή κάθειρξις 12 σημαινόντων λα
θρεμπόρων, κατά τό 1954
καί 1955, είχεν ώς άποτέλε
σμα νά διαλυθούν ώρισμένα έκ
Τό πολυσύχναστο λιμάνι α π ’ όπου τά ναρκωτικά
τών μεγάλων συνδικάτων καί
μεταφέρονται στήν ένδοχώρα.
νά άναδιοργανωθοΰν τά υπό
λοιπα. Πολλά δέ μικρότερα ήλθαν στήν έπιφάνεια.
Συγχρόνως ή 'Υπηρεσία Ειδικών ’Αναζητήσεων, είχεν ένεργήσει τρεις κατα
σχέσεις όπίου είς φορτία πλοίων: 300 λίτρες εις φορτίον χρώματος άπό τήν Ινδίαν,
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500 λιτρ. εις φορτίον γόμας άπό τον Περσικόν Κόλπον, καί 900 λίτρ. εις φορτίον
άσφάλτου άπό τήν Κεϋλάνην. 'Η 'Υπηρεσία Λιμένος έπέτυχεν έπίσης, μέ τήν εντα
τική πε*'.πολική δράσι της στο προληπτικόν έργον, πού έστρέφετο έναντίον της έκφορτώσεως οπίου πλησίον στο λιμένα της Σιγκαπούρης.
Τό 1955 περισσότερο άπό 1.100 λίτρες οπίου, πού προωρίζετο για τή Σ ιγκ α 
πούρη, άνεσύρθη άπό τή θάλασσα και εις άπόστασιν άπό τήν άνατολικήν άκτήν 60
μιλίων περίπου, όπου είχεν έκφορτωθή άπό ένα ταχύτατο έπορικό πλοίο κατά τή
διέλευσί του έκ τοϋ Περσικού Κόλπου. Αύτή, ώς πιστεύεται, ύπήρξεν ή τελευταία
σ’ όποιαδήποτε κλίμακα, άπόπειρα έκφορτώσεως οπίου μέ τόπο προορισμού τή
Σιγκαπούρη.
’Έ πειτα άπ’ αύτή τήν πανωλεθρία των οί έμποροι ήσαν υποχρεωμένοι για
μια φορά άκόμη νά μεταβάλουν τήν τεχνική τους, τά δέ πλοία προήλθον στήν άνάγκη
νά άδειάζουν τό λαθρεμπόρευμά τους σέ μέρη πού νά άπέχουν άκόμη περισσότερο,
μεταξύ τού Λιμένος Sw ettenham και τού B atu p a h a t ή μακρυά άπό τις άκτές των
P en an g καί Perak. Αύτό εξακολουθεί νά γίνεται καί επί των ήμερων μας, ταχύπλοα
δέ μικρά πλοία περισυλλέγουν τό ναρκωτικό καί τό μεταφέρουν σέ κρύπτες της
"Ομοσπονδιακής άκτής ή σέ μεμακρυσμένα άπό τήν άκτή νησιά, όπου καί χωρίζεται
σέ μικρές ποσότητες προς πώλησιν στήν 'Ομοσπονδία καί τή Σιγκαπούρη.
’Αποστολές άπό τήν Ταϋλάνδη σέ κάθε ευκαιρία μεταφέρονται διά θαλάσσης
μέ αλιευτικά πλοιάρια, τά όποια είτε εισπλέουν στή Σιγκαπούρη ότι δήθεν επιστρέ
φουν άπό άλιευτικές περιοχές, είτε άποκρύπτουν τό όπιον σέ κρύπτες γιά νά τό δια
θέσουν άργότερα.
Μέ τήν άπόκρουσι τού μεγάλου όγκου τού εισαγωγικού εμπορίου, οί έμποροι
όπίου τής Σιγκαπούρης έχουν έπί των ήμερων μας καταπολεμηθή στήν έγχωρία
άγορά, ή οποία όπως πιστεύεται άνέρχεται όχι περισσότερο άπό τις 1.000 λίτρες
κατά μήνα. 'Η πρόληψις τής εισαγωγής του εξακολουθεί νά άποτελή ένα σοβαρό
πρόβλημα καί ή ’Αστυνομία Τάξεως (P reventive B ranch) έχει κατεπείγουσαν άνάγκην άπό ταχύπλοα πλοιάρια, ικανά νά συνοδεύουν ύποπτα έμπορικά πλοία μέχρι
τού λιμανιού, όπου τά τελευταία θά ύποβάλλωνται εις λεπτομερή έρευνα άπό εμπεί
ρους υπαλλήλους. Κι’ έτσι, περιστέλλοντας τήν εισαγωγή στο υψηλότερο δυνατό
σημείο, ή ’Αστυνομία τής Σιγκαπούρης θά βοηθηθή πάρα πολύ στο έργο της, πού
στρέφεται έναντίον τής πωλήσεως τού όπίου εις τό εσωτερικό καί τής χρήσεώς του
στά χασισοποιεΐα.
’Εάν ή άρμοδιότης τής 'Υπηρεσίας Ό πίου τού 'Α γ. Ίωάννου μπορούσε νά
αύξηθή ώστε νά άντιμετωπίζη τάς άπαιτήσεις νομίμου εισαγωγής του πού καθημε
ρινώς αύξάνονται, τό πρόβλημα τού όπίου τής Σιγκαπούρης μπορούσε, όπως πιστεύ
εται, ταχύτατα νά χειραγωγηθή καί μέσα σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα νά έξαλειφθή καθ’ ολοκληρίαν.
Οί μικρές σπείρες λαθρεμπόρων πού άντικατέστησαν τά προγενέστερα μεγά
λα συνδικάτα, έχουν αύξήσει σημαντικά τά μέτρα άσφαλείας των, πληρώνουν πολύ
καλά τούς συντρόφους των καί άποθαρρύνουν κάθε έλλειψιν άφοσιώσεως έναντι των
μέ τήν άπειλή τού θανάτου. Κατά συνέπειαν, είναι πολύ δύσκολο νά άποκτήση κανείς
μιά πληροφορία. Πιθανόν, οί άμοιβές πού καταβάλλονται άπό τήν Διεύθυνσι πρέπει
νά αύξηθοΰν, εάν ή ’Αστυνομία Τάξεως (P rev an tiv e B ranch) πρέπει νά άναλάβη
έκ νέου τήν πρωτοβουλίαν εις τήν έκστρατείαν της έναντίον τού όπίου.
Οί έπόμενοι άριθμοί άναφέρονται στις ποσότητες όπίου πού κατεσχέθησαν
στή Σιγκαπούρη, κατά τή μεταπολεμική περίοδο.
1946 ........................... 1.969 λίτρες
1947 ........................... 2.363
»
1948 ........................... 4.860
»
1949 ........................... 4.911
»
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ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
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Γενικά.
Προέλευσις τών πυρομαχικών.
Πόσα είναι τα θύματα.
Περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων
Τι μέτρα πρέπει νά ληφθοϋν.

1. Γενικά.
'Έ να άπό τά πολλά προβλήματα τα όποια μάς έδημιούργησαν αί τελευταίας,
πολεμικαί περιπέτειας, του "Εθνους, είναι καί τό πρόβλημα της περισυλλογής καί
άχρηστεύσειος τοϋ παντοειδούς πολεμικού ύλικοΰ, τό όποιον έχει διασκορπισθή καθ’
όλην την Χώραν, ύπό ξένων καί ήμετέρων, καί τά έκ τής αιφνίδιας έκρήξεως τούτου
πολυάριθμα άνθρώπινα θύματα.
Εις χιλιάδας είναι δυνατόν νά ύπολογισθοΰν τά πάσης φύσεως καί μεγέθους
πυρομαχικά, τά όποια έχουν τοποθετηθή ή διασκορπισθή εις διάφορα σημεία του
Εθνικού εδάφους. ’Αλλά δεν είναι ολίγα καί εκείνα άτινα έχουν άποκρυβή εις οι
κίας, καλύβας καί άλλα σημεία τής υπαίθρου, διά διαφόρους λόγους. Πρόκειται
κυρίως περί χειροβομβίδων, ναρκών, βλημάτων όλμων, οβίδων πυροβόλων καί παν
τός είδους φυσιγγίων.
Τ ’ άποτελέσματα όλων αύτών τά βλέπομεν καθ’ έκάστην εις τάς εφημερίδας.
Είναι τά πάσης ήλικίας άτομα καί ιδίως παιδιά, τά όποια πληρώνουν μέ τό αίμά των,
άλλά καί μέ τήν ζωήν των άκόμη, την θλιβεράν αυτήν κληρονομιάν.

2 . 'Η προέλευσις τών πυρομαχικών.
Οί παλαιότεροι καί κυρίως εκείνοι οί όποιοι υπηρέτησαν εις ζώνας επιχει
ρήσεων γνωρίζουν καλύτερον τήν ιστορίαν τού διασκορπισμένου αυτού πολεμικού
υλικού.
Κατά τήν διάρκειαν τού Έλληνοϊταλικοΰ καί Έλληνογερμανικοΰ πολέμου
1940-1941, ύπό τών ήμετέρων έτοποθετήθησαν νάρκαι καί έδημιουργήθησαν ναρ
κοπέδια εις έπίκαιρα σημεία τής Χώρας, διά λόγους άμυντικούς. 'Π έπακολουθήσασα όμως συνθηκολόγησις καί ή εχθρική κατοχή, δεν έδωσαν καιρό διά τήν περι
συλλογήν τών ναρκών τούτων καί τήν έκκαθάρισιν τών ναρκοπεδίων, αν καί ύπήρχον τά σχέδιά των.
Εις τά ναρκοπέδια αύτά τών ήμετέρων, τά στρατεύματα κατοχής προσέθεσαν
))
1950 ........................... 6.579
))
1951 ........................... 7.460
))
1952 ........................... 2.815
))
1953 ........................... 7.081
»
1954 ........................... 3.959
))
1955 ........................... 4.825
))
1956 (Ίαν.—Ό κ τ .) . 3.266
Ή τιμή χονδρικής πωλήσεως τού οπίου, έποίκιλλε κατά τά έτη αύτά άπό 325
δολλάρια κατά λίτραν οπίου κατωτέρας ποιότητος έκ Γιούναν, μέχρι 585 δολλάρια
κατά λίτραν γιά τό ’Ινδικό, ποσότης πού ύπολογίζεται ότι κατανέμεται εις 10.000
περίπου δόσεις.
Ή Κεντρική ' Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών τής Σιγκαπούρης
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Γ. Κανελλοπούλου

καί τά ίδικά των ναρκοπέδια, ιδίως εις τάς παραλίους περιοχάς, προς άντιμετώπισιν
ένδεχομένης συμμαχικής άποβάσεως.
Ά λλα καί αί ποικιλώνυμοι Έλληνικαί οργανώσεις άντιστάσεως έτοποθέτησαν
νάρκας καί άλλα εκρηκτικά μηχανήματα εις διάφορα επίκαιρα σημεία, μέ σκοπόν νά
προκαλέσουν δολιοφθοράς εις τον εχθρόν καί ένισχύσουν οΰτω τό Ιργον των συμμα
χικών στρατευμάτων.
Άναρίθμητον, όμως, ήτο τό πολεμικόν υλικόν τό όποιον έγκατέλειψαν εις την
Χώραν οί συνθηκολογήσαντες ’Ιταλοί καί οί έν συνεχεία τούτων άποχωρήσαντες
Γερμανοί. Δεν μάς έ'φθασαν όμως αύτά τά θανατηφόρα αναμνηστικά των στρατευ
μάτων κατοχής. ’Ήλθαν νά προστεθούν εις τον χορόν του θανάτου τά πολυπληθή
ναρκοπέδια τά όποια έτοποθέτησαν οί κομμουνιστοσυμμορΐται εις έπικαίρους δια
βάσεις καί βουνοπλαγιές, διαρκοϋντος του συμμοριτοπολέμου.
’Έ τσ ι βλέπομεν άπό του 1940, δτε ήρχισεν ό πόλεμος εις την Ελλάδα, μέχρι,
τοϋ 1949, δτε κατεστάλη ή κομμουνιστική άνταρσία, νά διασπείρωνται πυρομαχικά.
καί νά τοποθετούνται ναρκοπέδια.

3 . Πόσα είναι τά θύματα.
Διάφορα στατιστικά στοιχεία, τά όποια έχουν συγκεντρωθή εις τάς αρμόδιας
Στρατιωτικάς καί Άστυνομικάς Υπηρεσίας, μάς πληροφορούν δτι άπό του τέλους
του 1949 μέχρι σήμερον έχουν φονευθή 1190 άτομα, άπό εκρήξεις παλαιών πυρομαχικών. Έ ξ αύτών 812 είναι παιδιά. Ά λ λ ’ έκτος τούτων, έχουν άκρωτηριασθή
275 άκόμη παιδιά, άπό έκρήξεις χειροβομβίδων, ναρκών, δλμων κλπ.

4. Περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων.
Τά σοβαρώτερα καί πλέον πρόσφατα άτυχήματα τών τελευταίων χρόνων είναι,
τ ’ ακόλουθα :
Την 29-9-58 συνεκλονίσθη ολόκληρος ή περιοχή μεταξύ Σφαγείων καί Καλλι-

Τύποι χειροβομβίδων : ’Ιταλική—Α γγλική —Πολωνική—Γερμανική.

θέας άπό έκρηξιν παλαιών πυρομαχικών, τά όποια μετεφέροντο διά φορτηγού αυτο
κινήτου προς έμπορίαν. ’Αποτέλεσμα τής έκρήξεως αύτής, όφειλομένης έν πολλοϊς
εις άγνοιαν ή άμέλειαν, ήτο νά φονευθή ό οδηγός Μ. Καρπουζάς καί ό βοηθός του
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I. Νεννάκης καί νά τραυματισθοϋν ετερα δύο άτομα. Λίαν υπολογίσιμοι ή σαν και
αί ύλικαί ζημίαι εις τά πέριξ οικήματα καί μέχρις άποστάσεως 500 μ. περίπου.
Τήν 18-9-58, εις τήν πόλιν των Πατρών, ό Σ. Γκιωνάκης ετών 13, άνευρε
χειροβομβίδα εις τήν διασταύρωσιν των οδών Πατρίων καί 'Υψηλάντου, τήν
οποίαν, άπό άγνοιαν, ήρχισε νά κτυπα έπί τοϋ έδάφους. Αΐφνιδίως δμως ή χειροβομβίς έξερράγη, μέ άποτέλεσμα τον θανάσιμον τραυματισμόν τοϋ μικρού Γκιωνάκη.
’Ολίγον πριν άπό αύτό τό ατύχημα, συνέβη άλλο παρόμοιον εις Ναύπλιον, μέ
θύματα τούς μαθητάς Ε. ’Αντωνίου καί Σ. Άθανασόπουλον, οί όποιοι ειχον άνεύρει
μίαν χειροβομβίδα εις τήν παραλίαν. ’Ενώ προσεπάθουν νά τήν άνοίξουν, ή χειροβομβίς έξερράγη μέ συνέπειαν νά μεταφερθοϋν καί οί δύο μικροί εις κακήν κατάστα
σή, εις το Νοσοκομεϊον.
’Άλλο σοβαρώτατον άτύχημα έ'λαβε χώραν προ καιρού, κατά τήν διάρκειαν
στρατιωτικής άσκήσεως εις τό όρος Βόϊον, οπού ολόκληρος στρατιωτική όμάς
ένέπεσεν εις παλαιόν ναρκοπέδιον. Τό θλιβερόν άποτέλεσμα ήτο νά φονευθοϋν άπό
έκρήξεις παλαιών ναρκών οί ύπολοχαγοί Α. Κιουσόπουλος καί Α. Ίωαννίδης καί
νά τραυματισθοϋν έπτά στρατιώται. ’Αρκετοί, βεβαίως, θά ενθυμούνται καί τό
τραγικόν δυστύχημα τό όποιον συνέβη τήν 16-10-1952 εις Λούτσαν, κατά τό ό
ποιον έφονεύθησαν άπό έκρηξιν παλαιάς νάρκης ό κινηματογραφιστής Δ. Κομίνης
καί ή ήθοποιός ’Ανθή Μηλιάδου.

5. Τί μέτρα πρέπει νά ληφθοϋν.
Διά νά σταματήση αύτή ή καθημερινή σχεδόν άσκοπος θυσία ζωής καί α'ίματος τόσων άθώων Ελλήνων καί μάλιστα παιδιών, τά όποια άντιπροσωπεύουν τό
μέλλον τής φυλής, δέον ν’ άναληφθή μία προσπάθεια άνευρέσεως καί καταστροφής
τοϋ παλαιού πολεμικού υλικού.
Είχε βεβαίως γίνει καί παλαιότερον παρομοία προσπάθεια, άλλ’ έλλείψει
προφανώς συστήματος άπέτυχεν. Καί τήν άποτυχίαν της μας τήν μαρτυρούν τά
καθημερινώς άναφερόμενα θύματα.
’Άλλο μέτρον άποτελεσματικόν, τό όποιον δύναται νά ληφθή, είναι νά κληθούν
άπαντες οί πολϊται διά τού τύπου καί ραδιοφώνου νά παραδώσουν εις τάς πλησιεστέρας Άστυνομικάς ή Στρατιωτικάς Ά ρχάς, τυχόν, κατεχόμενα παρ’ αυτών παλαιά
πυρομαχικά, χωρίς νά γίνη έ'ρευνα πώς άπέκτησαν ή πού άνεΰρον ταΰτα. Ά λ λ ’ έφ’
όσον τά περισσότερα θύματα σημειώνονται μεταξύ τών παιδιών, θά ήτο λίαν επωφε
λής ή διαφώτισις τής μαθητιώσης νεολαίας, διά τών σχολείων, καθιερουμένης ειδι
κής ώρας διδασκαλίας. Διά τό μάθημα τούτο δύναται νά χρησιμοποιηθούν παλαιά
πυρομαχικά, τών όποιων θά έ'χη γίνει προηγουμένως άπογόμωσις ύπό άρμοδίας
καί ύπευθύνου Στρατιωτικής 'Υπηρεσίας.
Ούχ’ ήτ,τον, όμως, καί οί άστυνομικοί δέον νά τύχουν άναλόγου έκπαιδεύσεως ώστενά
δύνανται ευκόλως ν’ άναγνωρίζουν τ ’ άνευρισκόμενα εις άποθήκας ή οικόπεδα παλαιά
πυρομαχικά καί μεριμνούν διά τήν περισυλλογήν των. Δέν είναι ολίγοι οί συνάδελφοι,
οί όποιοι δέν έχουν ύπηρετήσει εις το Στράτευμα καί συνεπώς είναι άμύητοι εις πα
ρόμοια πράγματα.
Ά λλω στε, δέν είναι πολύ παλαιά ή περίπτωσις καθ’ ήν έξελήφθη ώς έκρηκτικόν μηχάνημα παλαιά μπαταρία αυτοκινήτου, άνευρεθεΐσα ύπό άστυνομικών εις
τι οίκόπεδον.
Διά νά καταπολεμηθή λοιπόν τό κακόν, χρειάζεται γνώσις τού κινδύνου διότι
κάποιον στρατιωτικόν άξίωμα λέγει «κίνδυνος γνωστός είναι άκίνδυνος».
Γ. Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

Μ Α Τ Ο Υ Σ Κ Α
Ο ΤΡΟΜΕΡΩΤΕΡΟΣ ΔΥΝΑΜΙΤΙΣΤΗΣ
’Ανατυπώσεις των έφημερίδων
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» καί «ΕΘΝΟΣ», Νοεμβρίου 1934
Δ ιά τούς άναγνώατας τοϋ περιοδικού μας δημοσίευαμεν την άνατύπωσιν άνταποκρίσεως των εφημερίδων «Άκρόπολις» τής 12-11-1934 και
«“Εθνος» τής 14-11-1934 σχετικώς μέ την πολύκροτον δίκην τοϋ άναρχικοϋ Μ Α Τ Ο Υ Σ Κ Α , τοϋ τρομερού δυναμιτιατοϋ καί εκτροχιαστοϋ Αμαξο
στοιχιών. 'Ο Ματούσκα προσεπάθησε νά παρονσιασθή ώς φρενοβλαβής
καί ώς έκτελών τά έγκλήματά τον κατόπιν υποβολής υπνωτικών. Ή δια
δικασία όμως άπέδειξεν ότι τά τρομερά έγκλήματά του παρεσκεύασε έπιμελ.ώς καί τά έξετέλεαεν μέ απάθειαν καταπληκτικήν.
Έφημερίς «Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ »

Β Ο Υ ΔΑ Π ΕΣΤΗ , 8 Νοεμβρίου.—Το Κακουργιοδικεΐον τής Βουδαπέστης
ένεφάνισε σήμερα ενα θέαμα προιτοφανές διά τά δικαστικά χρονικά. 'Ο κατηγορού
μενος Ματούσκα έσπευδε νά συμπλήρωσή τάς λεπτομέρειας των έγκλημάτων του,
τά όποια άναφέρει τό κατηγορητήριου, μέ ένα κυνισμόν πού κατέπληξε όλους, μέ μίαν
εγκληματικήν υπερηφάνειαν, μ’ ένα πάθος άφάνταστο. ’Έ τσ ι ό πρόεδρος τοϋ δικα
στηρίου δέν είχε παρά νά έρωτήση τον Ματούσκα διά νά διασαφίση μίαν σκοτεινήν
πτυχήν των φοβερών εγκλημάτων του.
Καί άρχίζει ό άπαίσιος κακούργος αφηγούμενος μέ τον άνατριχιαστικον κυνι
σμόν του τήν άνατίναξιν τής ταχείας Βασιλείας—Βερολίνου, ένώ οί συγγενείς των
θυμάτων του μαυροφορεμένοι δέν μπορούν νά συγκρατήσουν τά δάκρυά των μέσα εις
τήν αίθουσαν καί άκθύονται οί πνιγμένοι λυγμοί των. 'Ο πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου
τον καλεΐ νά ΐδή τό θέαμα αύτό καί ό δυναμιτιστής ρίπτει ένα βλέμμα στο ακροατή
ριου καί έπειτα υποκλίνεται μέ σεβασμόν!..
’Αρχίζει κατόπιν ν’ άφηγήται τήν πρώτην άνατίναξιν :
—Ε ίχα πάρει, λέγει ό Ματούσκα, μέ μίαν διαυγή φωνήν, μαζί μου δύο σιδε
ρένιους σωλήνας μήκους δύο μέτρων καί γεμάτους άπό 3 κιλά δυναμίτιδα. Τούς
έτοποθέτησα κατά μήκος των σιδηροτροχιών άπ’ έξω. 'Ο καθένας άπ’ τούς σωλή
νας ήτο έφωδιασμέυος μ’ ένα μηχάνημα έκπυρσοκροτήσεως ηλεκτρικόν, τό όποιον
είχα συνδέσει μέ ένα διακόπτην μέ σύρμα ψιλό, μήκους 300 μέτρων.
—Καί γιατί όλες αυτές οί μανούβρες; τον έρωτα ό πρόεδρος. Άφοΰ τά
εκρηκτικά μέσα πού μετεχειρίζεσθε έκρήγνυνται μέ τήν άπλήν επαφήν.
—Ναί, έχετε δίκαιον, άπαντα μέ άπάθειαν ό Ματούσκα. ’Έ τσ ι γίνεται, όπως
τό λέτε, άλλ’ ή πείρα μ’ έδίδαξεν, ότι αν δέν κατέφευγα εις όλους αυτούς τούς συν
δυασμούς δέν θά κατώρθωνα ν’ άνατινάξω όλην τήν άμαξοστοιχίαν, άλλά μόνον τήν
άτμομηχανήν. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει δέν μπορούσα νά υπολογίζω καί εις τήν
έκτοοχίασιν, μετά τήν άνατίναξιν...
"Οπως άποδεικνύεται άπό τήν ομολογίαν αυτήν τού Ματούσκα, σπανίως κα
τηγορούμενος ώργάνωσε μέ τόσον προμελετημένα μέσα τό έγκλημά του.
Έ χω υ λοιπόν προετοιμάσει ό άπαίσιος κακούργος κατά τον τρόπον αύτόν
τό έγκλημά του, μέ δυο λόγια πάνοπλος εις καταχθόνια έγκληματικά «σύνεργα»,
φορεΐ μίαν κάσκαν, διά νά προφυλαχθή άπό τά εκρηκτικά μηχανήματά του. Καί
ή κάσκα είναι έφωδιασμένη μέ χονδρή βάτα έμπρός γιά τά μάτια καί στά πλάγια
γιά τ ’ αυτιά. ’Επίσης δένει τό στόμα του μέ ένα μαντήλ.ι καί μέ τήν περιβολήν αυτήν
περιμένει τά θύματά του.
—’Ή το ή επέτειος τών γάμων μου, εξομολογείται.
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Πράγματι ό δυναμιτιστής έξετέλει τάς απόπειρας του εις ημέρας επισήμους
δι’ αυτόν! Τήν πρώτην άνατίναξιν του "Ανζμπαχ τήν έξετέλεσε τήν ήμέραν της
εορτής του, τοϋ 'Αγίου Συλβέστρου, τήν δευτέραν στο ίδιον μέρος, στάς 31 ’Ιανουά
ριου, τήν ήμέραν των γενεθλίων του, όταν συνεπλήρωσε δηλαδή τό τεσσαρακοστόν,
και τήν τρίτην, τήν επέτειον των γάμων του.
'Η φρικώδης άναμονή δεν υπήρξε μακρά δι’ αυτόν κατά τήν πρώτην από
πειραν. Πέντε λεπτά μετά τάς έγκληματικάς προετοιμασίας του ή ταχεία τής Βα
σιλείας—Βερολίνου φαίνεται, μέσα στή νύχτα. Τά φανάρια τής άτμομηχανής φω
τίζουν τάς σιδηροτροχιάς. Μέσα στά βαγόνια οί έπιβάται όρθιοι μαζεύουν τάς άποσκευάς των, γιατί τό τραίνο πλη
σιάζει στο Βερολΐνον. 'Η άτμομηχανή πέρνα κοντά άπό τις βόμ
βες, έπειτα ή σκευοφόρος καί έ
πειτα τό ταχυδρομικό βαγόνι...
Τό τραίνο τρέχει μέ ταχύτητα
70 χιλιομέτρων τήν ώραν... Τό
τε ό Ματούσκα μέ μίαν κατα
πληκτικήν ψυχραιμίαν άνοίγει τον
ήλεκτρικόν διακόπτην καί πέφτει
πρηνηδόν... 'Η έκρηξις άντηχεΐ
μ’ ένα θόρυβον φρικιαστικόν, μέ
σα στή νύχτα... 'Ένα βαγόνι άνατινάσσεται, ένω δύο άλλα συγ
κρούονται μέ άπίστευτον έντασιν.
Καί ή άτμομηχανή έκτροχιάζεται.
Παντού άκούονται κραυγαί άγωνίας, οίμωγαί, βογγητά πόνου,
σπαρακτικαί επικλήσεις.
'Ο Ματούσκα έξακολουθεΐ
αφηγούμενος μέ τήν ίδιαν άπάθειαν πάντοτε :
—’Έμεινα δέκα λεπτά τής
ώρας πρηνηδόν. ’Ακόυσα, έκύτταξα, έπειτα έπροχώρησα εις άπόστασιν διακοσίων μέτρων εμ
πρός άπό τό τραίνο, γιά νά καρ Ο Ματούσκα εν τω μέσω τής φρουράς του, παρα
κολουθεί τήν διαδικασίαν.
φώσω σ’ ένα κοντάρι τήν διακήρυξίν μου.
Διακήρυξιν λέγει ό απαίσιος άνθρωπος τάς κατωτέρω λέξεις πού είχε γράψει
μέ κόκκινη μπογιά καί γερμανιστί έπάνω σέ μιά χιτλερική εφημερίδα, στο «’Ά νγκριφ» :
—Νίκη! Νίκη! Νίκη! Άνατίναξις! Άνατίναξις! Άνατίναξις! Έ πανάστασις!
Έ πανάστασις! Έ πανάστασις!
Καί άφοϋ άνήρτησε τό άσυνάρτητον αύτό πρόγραμμά του ό Ματούσκα, «εύτυχής σάν μιά Κυριακή τοϋ Πάσχα», όπως λέγη ό ’ίδιος, σπεύδει νά έξαφανισθή μέσα
στο μεγάλο δάσος των πεύκων, πού περιβάλλει τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν. Καί
τά ξημερώματα φθάνει στο Βερολΐνον, τό βράδυ τής ιδίας ήμέρας είναι στή Βιέννη,
εις τούς κόλπους τής οικογένειας του, άπ’ όπου τήν άλλην ήμέρα διαβάζει στάς
εφημερίδας τούς αιματηρούς άθλους του.
Φθάνομε τώρα στήν άπόπειρα, πού άποκαλεΐ ό ’ίδιος «μεγάλη έπιχείρησι»,
εκείνη πού έστοίχισε τον θάνατον σέ είκοσι τέσσαρα πρόσωπα. Δ ι’ αύτήν όμως αί
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εγκληματικοί προετοιμασία', του είναι μεγαλύτεροι. Στάς 4 Σεπτεμβρίου 1931
ό Ματούσκα έρχεται στη Βουδαπέστη. ’Επί ημέρας προετοιμάζει τά καταχθόνια
«σύνεργά» του. Καί τό βράδυ τής 7ης έρχεται στή γέφυρα του Τόρμπαζι. ’Εκεί έχει
αποφασίσει νά κάμη την «μεγάλη έπιχείρησι» ! Παρακολουθεί έν τώ μεταξύ τήν κυ
κλοφορίαν των τραίνων, σημειώνει καταλεπτώς τά δρομολόγιά των... Στάς 10.42'
ένα τραϊνον, προερχόμενον άπό τό Γράτζ, δεν τον... συγκινεΐ! Στάς 11 πέρνα μία
εμπορική άμαξοστοιχία... Μεσάνυχτα καί 9' περνά ή ταχεία Βουκουρεστίου—Ό στάνδης. Ή καλή ώρα!... Βαγόνια πολυτελείας, βαγκόν—λί, βαγκόν—καμπίνες περ
νάνε άπό μπροστά του... Τό όραμα της πολυτελείας του σιδηροδρόμου του ξυπνά
βιαιότερα τά έγκληματικά ένστικτα... Αυτήν τήν άμαξοστοιχίαν έδιάλεξεν ό άπαίσιος άνθρωπος, γιά ν’ άνατινάξη!... Παραμερίζει σ’ ένα πρόχειρο κρυψώνα κάτω
άπ’ τή γέφυρα καί περίμενε έπί ήμέρας τήν κατάλληλη στιγμή, τρεφόμενος μέ ψωμί
καί σαλτσισότα. Κάθε ήμέρα άπ’ αύτές ό μυστηριώδης «Λεό» έμφανίζεται ντυμένος
μέ ένδύματα χωρικού... Ή έμφάνισίς του, τό βασανιστικό γιά τον Ματούσκα όραμά
του τον άναστατώνει!
Τελειοποιεί λοιπόν τό αυτόματον εκρηκτικόν μηχάνημα, εις τρόπον ώστε
νά μήν έπιβραδυνθή ή έκρηξις, όπως λέγη μέ κυνικήν άπάθειαν.
Κατά σύστασιν τού προέδρου τού δικαστηρίου ό Ματούσκα σκιτσάρει τό κατα
χθόνιον έκκρηκτικόν μηχάνημά του. Καί φαίνεται υπερήφανος γ ι’ αύτό, τήν στι
γμήν όπου βλέπει, ότι όλοι θέλουν νά τό ίδοϋν!...
Τήν εσπέραν της 12ης Σεπτεμβρίου έχει τοποθετήσει όλα τά σύνεργά του
στάς σιδηροτροχιάς. "Εχει σημειώσει τήν άκριβή ώραν πού πρόκειται νά περάση
τό τραίνο, έπιθεωρεΐ, διά τελευταίαν φοράν τήν τοποθέτησιν τών μηχανημάτων του
καί περιμένει τό τραίνο...
—Κατειχόμην, λέγει ό άπαίσιος άνθρωπος, άπό αγωνίαν, μή τυχόν ή άνατίναξις άποτύχη!...
Τό έγκλημά του όμως «επιτυγχάνει». Καί μέσα στήν βροχερήν νύκτα υψώ
νονται ή πύρινες γλώσσες άπό τήν πυρκαΐάν πού προήλθεν άπό τά βαγόνια, τά όποια
έπεσαν μέσα στήν χαράδραν!... Τά σπαρακτικά βογγητά τών άτυχών επιβατών τον
μεθούν άπό υπερηφάνειαν!... Ή «μεγάλη έπιχείρησις» έπήγε καλά!...
Έφημερ'ις «ΕΘΝΟΣ»

Τί είναι ό Σύλβεστρος Ματούσκα, πού δικάζεται τώρα υπό τού κακουργιοδικείου τής Βουδαπέστης, διότι άνετίναξε τό εξπρές, τό οποίον έξεκίνησεν άπό τήν
Ούγγρικήν προκτεύουσαν κατά τά μεσάνυχτα τής 12ης Σεπτεμβρίου 1931 διά τήν
Βιέννην, άλλά δέν έφθασεν έκεΐ, έφ’ όσον κατεκρημνίσθη εις βάραθρον 24 μέτρων
μαζί μέ τήν σιδηράν γέφυραν τού Μπία Τόρμπαγι; Τ ί συμφέρον είχεν ό άνθρωπος
αύτός νά στείλη εις τον άλλον κόσμον 22 όμοιους του μέ τήν βόμβαν πού έτοποθέτησεν εις τάς σιδηροτροχιάς γεμάτην άπό «έκραζίτιδα» καί πικρικόν οξύ καί νά διαπράξη δύο άκόμη απόπειρας, μίαν εις τό Γιούτερμποκ τής Γερμανίας καί μίαν άλ
λην είς τό ’Ά νσπαχ τής Αυστρίας; Πώς αυτός ό πρώην δημοδιδάσκαλος καί κατόπιν
επιχειρηματίας, ό ευυπόληπτος πολίτης, ό πιστός Καθολικός, ό καλός οικογενειάρ
χης, πού άγαποΰσε τήν γυναΐκά του καί τήν κόρη του, διέπραξε τέτοια έγκλήματα,
τά όποια ώργάνωσε συστηματικά, ψύχραιμα, μέ σατανικήν λεπτολογίαν; Οί δικασταί τής Βουδαπέστης εύρίσκονται ένώπιον άλύτου αινίγματος, όπως οί συνάδελ
φοί των τής Βιέννης, πού κατεδίκασαν ήδη τον Ματούσκα είς πολυετή ειρκτήν διά τήν
απόπειραν τού "Ανσπαχ καί όπως όλοι οί άστυνομικοί, άνακριταί, ψυχίατροι κλπ.,
πού ήσχολήθησαν μέ τήν άπίστευτον περίπτωσίν του. Ά ν τήν ένεφάνιζεν είς κανένα
έργον του ό ’Έντγκαρ Ούάλλας, όλοι θά έλεγαν ότι ό μακαρίτης μυθιστοριογράφος
τό παραξηλώνει είς άπιθανότητα. Καί όμως ό Ματούσκα υπάρχει μέ σάρκα καί μέ
οστά καί καλείται νά δώση λόγον τών πράξεών του είς τήν Δικαιοσύνην, προς τούς
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λειτουργούς τής οποίας δίδει μαθήματα ψυχικών επιστημών καί θεολογίας ...
Φαίνεται περίεργον πώς ό Λουίτζι Πιραντέλλο, ό ’Ιταλός δραματουργός,
-πού έλαβεν έφέτος το βραβεΐον Νόμπελ διά τήν φιλολογίαν, δεν ήσχολήθη άκόμη μέ
τον Ματούσκα.’Αληθώς ό Ούγγρος δυναμιτιστής δικαιολογεί τήν «θέσιν» τοϋ Πιραντέλλο, δτι κανείς δέν μπορεί ν’ άποφανθή θετικά που τελειώνει ή πραγματικότης
καί που άρχίζει το βασίλειον της φαντασίας καί δτι ή γραμμή πού χωρίζει τήν τρέλλα
από τήν φρονιμάδα είναι δυσδιάκριτος, τόσον ώστε νά συγχύζωνται διαρκώς τά δρια.
’Ά ν ό Ματούσκα δέν είναι τρελλός, πάντως κατορθώνει νά τον ύποκρίνεται εις τήν
εντέλειαν καί τούτο έπί έτη, άφ’ δτου συνελήφθη μετά τήν απόπειραν τοϋ Μπία
Τόρμπαγκι. Εις τό κακουργιοδικεΐον τής Βουδαπέστης παίζει τον ρόλον του θαυμάσια.
Εΐσήχθη άλυσσόδετος εις τήν αί
θουσαν. Μιά χονδρή μαύρη άλυσσίδα,
βάρους πολλών χιλιογράμμων, συνέδεε
τούς καρπούς τών χεριών του μέ τούς
αστραγάλους του, σύμφωνα μέ τά κρα
τούντα έν Ουγγαρία. Μέσα είς τό δικαστήριον τού άφηρέθησαν τά δεσμά,
τά όποια δμως πάλιν τού έφηρμόσθησαν, προσωρινώς προς τιμωρίαν, διότι
ηύθαδίασε, ίσχυρισθείς δτι έσφαλε τό
Ουγγρικόν ύπουργεΐον τών Στρατιωτι
κών μή έπιβεβαιώσαν τήν απονομήν
πολεμικού παρασήμου είς αύτόν, δπως
έπέμεινεν ό ίδιος.
Άφηγήθη τήν ζωήν του, τήν
δράσιν του κατά τον πόλεμον, τάς έμπορικάς έπιχειρήσεις του, τάς έπινοήσεις του, δπως ή τού «Κρασιού τής Τ ί
γρεως». 'Ο Ματούσκα είχεν επινοήσει...
μόνον τό όνομα, χτυπητόν, πού νά κάμνη έντύπωσιν. Τό άποτέλεσμα έπήλθε.
Τού έστάλησαν παραγγελίαι καί τότε
μόνον έσκέφθη δτι έπρεπε νά φτιάση
καί τό κρασί. Κατεσκεύασεν ένα ποτόν
1
έντελώς άνούσιον διά τό όποιον λίγο
έλειψε νά τον δείρουν οί καταναλωταί...
Κατόπιν άφηγήθη πώς τού έγινεν ή «άποκάλυψις» τής άποστολής του ν’
άνατινάζη τραίνα. Τό 1930 έπήγε μαζί μέ τή γυναίκά του είς τό χωριό του, δπου
έχρημάτισε δημοδιδάσκαλος καί τό όποιον μετά τον πόλεμον περιήλθεν είς τήν
Γιουγκοσλαυίαν. Οί συγχωριανοί του τον ύπεδέχθησαν έγκαρδίως. Τον είχαν γνω
ρίσει άπό παιδάκι καί κατόπιν ταπεινόν καί άσημον. Τώρα έπανήρχετο σπουδαίος
έπιχειρηματίας. 'Η Κοινότης τού παρέθεσε γεύμα. 'Ο Ματούσκα παραήπιε καί δταν
έπήγε νά πλαγιάση, εύρήκεν έπάνω στο κρεβάτι του, τον «Λεό». 'Ο «Λεό» αύτός
ύπήρξεν ο κακός του δαίμων, τό πνεύμα πού τού ύπέβαλε τήν ιδέαν νά άνατινάζη
τά τραίνα.
—’Ή ταν ξαπλωμένος, είπεν ό Ματούσκα καί μέ κύτταζε μέσα στά μάτια.
Τον ρώτησα τί ήθελε. Μοΰ άπήντησε : «Πρέπει νά γίνης ένδοξος είς δλον τον κόσμον.
Νά κάμης τήν γήν νά τρέμη καί τούς αιώνας νά έπαναλαμβάνουν τό όνομά σου.
Πρέπει νά όργανώσης άνατινάξεις τραίνων. Νά μή λυπηθής κανένα, γιά τίπ ο τε!
Θά μιλούν γιά σένα, δπως καί γιά τον Λέοντα Τρότσκυ, πού ήρχισε μέ άνατινάξεις
τραίνων (έπί τσαρικού καθεστώτος) καί είς τό τέλος έκυριάρχησεν είς τήν χώραν
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του...». «Μά, παρετήρησα, ό Τρότσκυ είναι κομμουνιστής». Εκείνος μου άπήντησε : «Καί σύ θά ίδρύσης τό Κομμουνιστικόν Χριστιανικόν κόμμα». Πάλιν τον ήρώτησα : «’Από ποΰ ν’ άρχίσω; ’Από την ΐδρυσιν του κόμματος ή άπό τάς ανατινά
ξεις;». «Ν’ άρχίσης καί τά δυο μαζί!» μου άπήντησεν ό «Λεό».
Ό «Λεό» αύτός, κατά τον Ματούσκα, δεν είναι ένας άλλά έχει πολλές υπο
στάσεις. Τον συνήντησε καί προηγουμένως καί εις άλλας περιστάσεις της ζωής του,
υπό μορφάς διαφόρων άνθρώπων, πού ένεσάρκωναν τό πνεύμα τοϋ κακοϋ.
—Ά ρχικώ ς, εΐπεν ό Ματούσκα, μέ προώριζαν γιά παππα, κάποιο όμως «κακό
πνεύμα της νεότητάς μου» μέ εμπόδισε καί μ’ έ'κανε εγκληματία. ’Έ τσι έξέπεσα
άπ’ τη χάρι τού Θεού.
Παρά τάς έρωτήσεις τού προέδρου, ό Ματούσκα δέν ήθέλησε νά διευκρίνιση
τό σημεΐον αύτό. 'Οπωσδήποτε—συνέχισε—μπόρεσε νά νικήση αυτόν τον πρώτον
«Λεό», γιατί κατώρθωσε νά γίνη μαθητής καλλίτερος άπ’ αύτόν. 'Ο Σατανάς όμως
δέν τον άφισεν ήσυχο. ’Αργότερα έβαλε νά τον συναντήση στην Βουδαπέστη ένας
άλλος «Λεό», κάποιος όραματιστής καί μαγνητιστής.
—Θά ήταν κάποιος άγύρτης! τον διέκοψεν ό πρόεδρος.
'Ο Ματούσκα όμως έξηγέρθη :
—Ή τα ν πρώτης τάξεως άνθρωπος, έξήγησε. Παράξενος βέβαια, άλλά εξαι
ρετικός. Τον γνώρισα στο διδασκαλείο, (σημ. Ό Ματούσκα, όπως άνεφέραμεν
παραπάνο), άρχισε την σταδιοδρομίαν του ώς δημοδιδάσκαλος) δταν ήμουν 17 έτών.
Τότε ώργανώθη μιά πνευματιστική έσπερίς.'Ο «Λεό» έκανε διάφορες ταχυδακτυλουρ
γίες μέ τραπουλόχαρτα, άνακάλυψε μιά καρφίτσα τήν οποίαν έκρυψα έγώ κάπου.
Ό «Λεό» μοΰ είπε: «Είσαι καλό παιδί καί θά γίνης μεγάλος άνθρωπος!» Σ ’ δλη μου
τή ζωή ό άνθρωπος αύτός έγινεν ό ρυθμιστής των τιράξεών μου. Γιά νά καταλά
βετε τί σπουδαίος ήταν, σάς λέγω τό έξης : ’Έβαλε ένα χωριατόπουλό καί τοΰρριξε
δυο σφαίρες μέ περίστροφο στήν καρδιά. ’Έβαλα τό χέρι μου νά δω τις πληγές καί
βρήκα στο στήθος του, στο μέρος τής καρδιάς, ένα μικρό στεφάνι άπό τριαντάφυλλα.
Τον λάτρευα, μά άσφαλώς τό παιδί αύτό ήταν ό σατανάς προσωποποιημένος...
Άπεδείχθη δτι πράγματι τότε εις τό διδασκαλεΐον τής Βουδαπέστης ύπήρχεν
ένας συμμαθητής τού Ματούσκα, όνόματι Λεό Γκασπάρ, πού διεκρίνετο διά τήν
άμέλειάν του.
Τον τρίτο «Λεό» ό Ματούσκα συνάντησε σ’ ένα χωριό δπου ήταν δάσκαλος.
'Ο «Λεό» αύτός τον έξώθησε σέ έγκλήματα, διά τά όποια ό δυναμιτιστής δέν ήθέ
λησε νά πή τίποτα. 'Ο τέταρτος ήταν ένας Βιεννέζος, όνόματι Σαμπένσκη, ό όποιος
είχε λάβη διάφορα διπλώματα εύρεσιτεχνίας, άλλά ήμπόδισε τον Ματούσκα νά λάβη
καί αύτός διπλώματα γιά δικές του εφευρέσεις. 'Ο πέμπτος «Λεό» ήταν κάποιος
Αυστριακός άπόφοιτος των φυλακών, ονομαζόμενος Στάΐν.
—Ποιος σέ έξώθησε νά διαπράξης τις άπόπειρες κατά των τραίνων; ήρώτησεν ό πρόεδρος.
—'Ο «Λεό» τής Βουδαπέστης, άπάντησε σοβαρώτατα ό Ματούσκα. Μαζί μ’
αύτόν πέρασα άρκετά χρόνια στο διδασκαλείο. Αύτός ήταν ό ισχυρότερος άπ’ δλους
καί ρύθμιζε τή ζωή μου. 'Ο πρόεδρος έχασε τήν ύπομονή του :
—Τ ί παραμύθια είν’ αύτά, πού μάς διηγείσαι; τον άποπήρε «οργισμένος. Τ ί
νόμισες πώς είναι τό δικαστήριο;
Ή ρθε τότε ή σειρά τού Ματούσκα νά έξεγερθή.
—Δέν λέγω παρά μόνο τήν άλήθεια, τόνισε.
—Πιστεύεις στά πνεύματα; τον ρώτησε ό πρόεδρος.
—Ναί, άπάντησε ό κακούργος. "Αν ύπάρχη Θεός, θά ύπάρχη καί σατανάς.
’Επαναλαμβάνω πώς δέν σάς διηγούμαι καθόλου παραμύθια. Δέν έπιτρέπω ν’ άρνήται τό δικαστήριό σας τήν ΰπαρξι τού Θεού!... Βλέπω δέ ότι δυστυχώς μέσα στήν
αίθουσα δέν υπάρχει ό ’Εσταυρωμένος... ·
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—Πρόσεχε, τον άπείλησε ό πρόεδρος, γιατί θά διατάξω να σου ξαναβάλουν
τά δεσμά! Ό Ματούσκα συμμαζεύθηκε κάπως.
Συμπληρώνων τήν άφήγησίν του ό δυναμιτιστής έτόνισεν δτι μετανοεί διά τά
έγκλήματά του καί δτι λυπειται διά τά θύματά του.
"Οταν ή αποδεικτική διαδικασία έφθασεν εις τήν άπόπειραν του Μπία Τόρμπαγκι, διά τήν οποίαν δικάζεται τώρα εις τήν Βουδαπέστην, ή συνεδρίασις τοϋ
δικαστηρίου μετεβλήθη εις θεατρικήν παράστασιν. Εις τήν αίθουσαν παρίσταντο
ώς μάρτυρες οΐ χήρες καί τά ορφανά εκείνων πού σκοτώθησαν κατά τήν άνατίναξι
τοϋ τραίνου. Τά άτυχή γυναικόπαιδα εκλαιαν μέ δυνατούς λυγμούς.
—Τ ί αισθάνεσαι, ρώτησε ό πρόεδρος τον Ματούσκα, πού βλέπεις τά θύματά
σου αύτά καί τ ’ άκοϋς νά θρηνούν;
'Ο Ματούσκα άρχισε νά κλαίη
κι’ αύτός γοερώς, μεταξύ δέ των λυ
γμών του άπήντησε : —Δέν ήθελα άνθρώπινα θύματα! Θά προσευχηθώ γιά
τούς νεκρούς!
'Οπρόεδροςτόν διέκοψε μέ οργήν:
-—Μή βλάσφημης ! τοϋ φωνάζει.
Νά σεβασθής τον περίβολον δπου εύρίσκεσαι.’Ενώ έγινες αιτία νά σκοτωθούν
22 άνθρωποι, έσπευσες άμέσως μετά
τήν άπόπειραν ν’ άναμιχθής μεταξύ τών
επιβατών, πού διεσώθησαν γιά νά νομισθή δτι καί σύ ταξίδευες μέ τό τραί
νο. Γιά νά έμφανισθής μάλιστα καλλί
τερα ώς θΰμα, αύτοετραυματίσθηκες μέ
τον σκοπό νά ζητήσης άποζημίωσι άπό
τήν Σιδηροδρομικήν 'Εταιρεία.
'Ο Ματούσκα ό όποιος σημειωτέον ήτοιμάζετο ν’ άνατινάξη άντί τής
γεφύρας τοϋ Μπία—Τόρμπαγκι μίαν άλ
λην μεγάλην σιδηροδρομικήν επί τοϋ
Δουνάβεως, άναφέρεται πάλιν εις τον 'Η σιδηροδρομική γέφυρα τοΰ Μπία Τόρ«Λεό» καί βέβαιοί δτι ήθελε ν’ άνατι- μπαγκι, άπό τήν όποιαν ή βόμβα τοϋ Μα
νάξη ένα φορτηγό τραίνο καί οχι τό τούσκα έκρήμνισεν εις βάθος 25 μέτρων τό
έξπρές Βουδαπέστης—Βιέννης.
εξπρές Βουδαπέστης—Βιέννης. Διά τε
χνικούς δμως λόγους τό φορτηγόν έσταματήθη κατά τήν διάρκειαν τής διαδρομής διά ν’ άφίση νά περάση τό έπιβατικόν. Έξακριβοϋται δτι πράγματι έτσι είχε συμβή.
Ό Ματούσκα άρνεΐται δτι έσκόπευε νά ληστεύση τό ταχυδρομείου τοϋ καταστραφέντος τραίνου καί τά θύματα κι’ επαναλαμβάνει διά πολλοστήν φοράν δτι δι’
δλα φταίουν οΐ διάφοροι «Λεό», οΐ κακοί του δαίμονες, μεταξύ τών οποίων περιλαμ
βάνει τήν φοράν αύτήν καί τον Λέοντα Τρότσκυί...
—'Ο σατανάς, προσθέτει, δούλευε έναντίον μου!
Τήν έπομένην τής συνεδριάσεως αύτής νέον μακάβριου γλέντι : έπιδεικνύονται
εις τον κατηγορούμενον διάφοροι φωτογραφίαι τής καταστροφής τοϋ Μπία Τόρμπαγκι, βαγόνια τσακισμένα, πτώματα παραμορφωμένα.Ό Ματούσκα ξεσπα σέ
διάτορον θρήνον μέ λυγμούς.
—Καί δμως, παρατηρεί ό πρόεδρος, δταν σέ συνέλαβαν στήν Βιέννη καί σοϋ
έδειξαν αύτές τις φωτογραφίες, έγέλασες.
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—’Έ καμα πολύ κακά, άπαντα ό Ματούσκα. Θά προσευχηθώ. ΤΙ μου μένει
άλλο νά κάμω ;
'Ο πρόεδρος διαβάζει τά πρακτικά της δίκης του Ματούσκα, πού έγινε προ
τριετίας εις την Βιέννην, καί υπενθυμίζει ότι τότε ό Ματούσκα είχε πή ότι ήθελε
νά πέση εις τον Δούναβιν κατά διαταγήν του «Λεό».
—’Αντί τούτου όμως, προσθέτει είρωνικώς ό πρόεδρος, έπεσες μέσα σέ μιά
μπανιέρα, άφοΰ έκαμες χαμάμ...
—Πραγματικώς, διαπιστώνει ό Ματούσκα, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ
τω ν δύο...
—Αύτός ό «Λεό», γιά τον όποιον τόσον λόγο μάς κάνεις, είναι άρκετά πρό
σφατη έπινόησίς σου, παρατηρεί ό πρόεδρος.
—Μου είχε άπαγορεύση ό ίδιος νά μιλώ γ ι’ αύτόν, άπαντα ό Ματούσκα.
’Αρχίζει πάλιν ή συζήτησις περί του Λεό. Ό Ματούσκα λέγει ότι πριν διαπράξη τήν απόπειραν τον είχεν συναντήση εις την Βουδαπέστην καί συνωμίλησε
μαζί του.
—Περίεργον, παρατηρεί ό πρόεδρος αυτός ό «Λεό» εύρίσκεται πάντοτε όπου
θέλεις καί όταν θέλεις.
•—"Οπου καί όταν θέλη εκείνος! επιμένει ό Ματούσκα. 'Υπεύθυνος γιά την
μοΐρά μου είναι αύτός έκατό τοΐς εκατό. Τώρα όμως πού έμαθα ότι καί ό Τρότσκυ
•ονομάζεται Λέων, έχω πεποίθησιν έκατόν πενήντα τοΐς έκατό.
•—Εις τήν Βιέννην είπες ότι σου έφερε ένα σκίτσο. Μπορεί ένα φάντασμα νά
φέρη σκίτσα ; Καί πώς βρήκες ένα σκίτσο στήν τσέπη σου, πού εξηγούσε πώς θά έκα
νες τήν απόπειρα, μαζί μέ μιά άγγλική τανάλια γιά τό ξεβίδωμα τών τροχιών.
—Τότε ό «Λεό» θά είναι πραγματικό πρόσωπο πού ζή, άπαντα ό Ματούσκα
καί προσθέτει ότι τον συνώδευε κάποτε ώς τήν πόρτα τού σπιτιού του, χωρίς ποτέ
νά μπή μέσα, ότι ήταν άνθρωπος 55 ετών, παντρεμένος, σοβαρός καί θεοφοβούμενος.
'Ένας άπό τούς «Λεό» αυτούς άνεκαλύφθη ύπό τάς εξής συνθήκας : κατά
διαταγήν τού προέδρου μετεφέρθη εις τήν αίθουσαν ένα μεγάλο «πανώ» πού παρίστανε ένα ά,νθρωπον ψηλόν καί άδύνατον.
—Αύτός είναι ό «Λεό!» φώναξε ό Ματούσκα, καί έσηκώθη άμέσως όρθιος.
Άπεκαλύφθη τότε τό υπόλοιπον μέρος τού «πανώ» πού έφερε τό όνομα «Λεό».
Τό πανώ είχε σταλή άπό τον διευθυντήν ενός ιπποδρομίου, ό όποιος έξητάσθη ώς
μάρτυς καί κατέθεσεν οτι έγνώρισε κάποιον υπνωτιστήν όνόματι Γιάνος Κίς, διά
τον όποιον ύποθέτει οτι είναι ό «Λεό».'Ο υπνωτιστής αύτός ήτο άρχικώς «άρτίστας»,
ό όποιος κατώρθωνε νά σταματά σφαίρας ριφθείσας διά περιστρόφου. Βραδύτερου
κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου έγινεν υπνωτιστής καί έξήσκει τό έπάγγελμά του
μεταξύ τών άξιωματικών πού είχαν άποστρατευθή διά λόγους υγείας, όπως είχε
συμβή μέ τον Ματούσκα, πολλοί άπό τούς όποιους κατεστράφησαν έξ αιτίας τού
ύπνωτιστοΰ. Ό Ματούσκα έπεβεβαίωσε τήν κατάθεσιν, μέ τήν προσθήκην ότι ό
«Λεό» αύτός τού επρότεινε νά γίνη συνέταιρός του καί τού έδίδαξε διάφορα «τρύκ»,
ιδίως μέ τραπουλόχαρτα- επειδή όμως ό Ματούσκα δέν ήτο καλό μέντιουμ δέν έπραγματοποιήθη ή συνεργασία. 'Ο συνήγορος τού Ματούσκα δόκτωρ Λεβάϊ έζήτησε
νά έξετασθή ένας άλλος μάρτυς, ό όποιος άντιθέτως βεβαιώνει τά εξής : 'Ο Γιάνος
Κίς ύπνώτισε κάποτε τον Ματούσκα είς τό «Καφέ Νιοΰ Γιόρκ» τής Βουδαπέστης
καί κατόπιν είπε : «Μέ τον άνθρωπον αύτόν, αν ήθελα, θά μπορούσα ν’ άνατινάξω
στον άέρα τήν Βουλή. Τόσα χρόνια κάνω τον υπνωτιστή καί ποτέ δέν συνήντησα
τέτοιο έξαιρετικό μέντιουμ». Δυστυχώς ό Κίς δέν μπορεί νά κλητευθή ώς μάρτυς
καί ό ίδιος, διότι έχει πεθάνη προ τετραετίας, πριν δηλαδή άρχίση ή δυναμιτιστική
δράσις τού μαθητοΰ του...
'Η ύπεράσπισις προσπαθεί νά έμφανίση τον Ματούσκα ώς φρενοβλαβή, μο-

Ματούσκα, ό τρομερώτερος δυναμιτιστής

6321

λονότι ό ίδιος διαμαρτύρεται όταν άκούη εις τδ δικαστήριον να υποστηρίζεται τούτο.
Ά ντιθέτω ς ένας άπδ τούς κορυφαίους ψυχιάτρους της Βουδαπέστης, παρακολουθήσας την δίκην, βέβαιοι δτι ό Ματούσκα υποκρίνεται θαυμάσια καί δτι είναι απο
λύτως υπεύθυνος διά τάς πράξεις του. Ή 15έτις κόρη του Ματούσκα, πού έφθασεν
άπδ την Βιέννην, δπου κατοικεί μαζί μέ την μητέρα της, εις τήν Βουδαπέστην καί
ένεργεΐ διά νά έξετασθή ώς μάρτυς, προσελθοΰσα εις τά γραφεία μιας έφημερίδος
έδήλωσεν δτι ό πατέρας της έφέρετο πάντοτε πολύ καλά καί εις αύτήν καί εις τήν
μητέρα της καί δτι κατέβαλλε πάσαν προσπάθειαν διά νά τάς καταστήση ευτυχείς.
—Δεν είναι ένοχος! προσέθεσεν. Είναι απλώς άσθενής. Θέλουν νά τον έμφανίσου ώς κομμουνιστήν, χωρίς νά είναι. Τώρα πού δλοι τδν έχουν έγκαταλείψει,
νοιώθω πώς τον αγαπώ ^διπλά παρά πρώτα...
Ό ίδιος εις μίαν επιστολήν του, πού άνεγνώσθη έπ’ άκροατηρίου, γραμμένην
εις τήν φυλακήν, λέγει : «Σας παρακαλώ νά μέ έπισκεφθήτε άν θέλετε νά δήτε μίαν
■ψυχήν αληθινά άλτρουΐστικήν. Πάντοτε έδιδα πολλά στούς φτωχούς καί στούς έπαί-

Τά μάτια τοΟ ΟπυωτιστοΟ Γιάνος Κίς ή «Λεό», περί τοϋ όποιου ό Ματούσκα ισχυ
ρίζεται ότι ΰπήρξεν ό κακό? δαίμων πού τόν έξέδεσεν εις τά εγκλήματα.

τας. ’Ήμουν πολύ ευσεβής σ’ δλη μου τή ζωή, συνέβη μάλιστα μιά ήμέρα νά πάω
δέκα φορές στήν έκκλησία. Έπολέμησα τήν άθεΐαν καί ήθελα νά γίνω παπάς. Γι’
αύτδ πολλοί μέ πείραζαν στδ σχολείο. "Ελεγαν πώς θά έγινόμουνα παπάς, δπως δ
άγιος Σύλβεστρος. "Αν όμως Σύλβεστροι υπάρχουν δύο, οί Λεό είναι δεκατρείς...».
Καί καταλήγει στδ ύστερόγραφο : «Τά έγραψα αύτά γιά νά συμβάλω στήν άτομική ψυχολογία. "Εχω μελετήση τδν εαυτό μου, μά δέν κατώρθωσα νά λύσω τδ
πολύπλυηο πρόβλημα τοϋ εγώ μου».
Εις άλλας έπιστολάς του, πάντοτε άπδ τήν φυλακήν, λέγει : «Είμαι δ σύγχρο
νος ’Αντίχριστος. Βρίσκομαι μπροστά, σας δλόγυμνος. Μαζί μου ένεφανίσθη νέος
κομήτης στδν ούρανό. 'Ο πρώτος σοσιαλιστής ύπήρξεν δ Χριστός καί έγώ είμαι ό
πρώτος θρησκευτικός κομμουνιστής. ’Ακουστέ με, έργάται...».
"Ας σημειωθή συναφώς δτι όταν ό Ματούσκα προέβη εις τήν άπόπειραν του
Μπία Τόρμπαγκι άφήκε προηγουμένως κάτω άπδ μίαν πέτραν ένα φύλλον τής
έφημερίδος του Χίτλερ «’Άνγκριφφ» (’Επίθεσις), δπου είχε γράψη μέ μολύβι :
«Έ ργάται αδελφοί μου! Είμαστε μαζί σας. Ά π δ σήμερα θά έχετε δουλειά. "Ολα

6322

Ματούσκα, ό τρομερώτερος δυναμιτιστής

»θά τά πληρώσουν οί κεφαλαιούχοι. Κάθε μήνα Οά άκοϋτε νά γίνεται λόγος για μάς,
»Οί φίλοι μας είναι παντού. Ύπογρ. Μεταφραστής».
Ό Ματούσκα εις την φυλακήν έγραψε δύο σενάρια ταινιών: «'Η φιλία τής
άστυνομίας» καί « 'Η δύναμις μέ τά χρυσά κύματα». Διά νά κάμη «άντιαθεϊστικήν
προπαγάνδαν», όπως έδήλωσεν ό ΐδιος, έπενόησε νέαν μέθοδον φωτεινής διαφημίσεως
δι’ άεροπλάνου καί νέον τύπον πυροβόλων, τά όποια προσέφερεν είς τούς Κινέζους.
—Γιατί όχι καί στους Γιαπωνέζους ; τον ρώτησε ό πρόεδρος.
—Γιατί οί Γιαπωνέζοι είναι πολύ βίαιοι, έξήγησεν ό δυναμιτιστής.
—Μά καί σύ είσαι βίαιος!
—Ναί, άλλά έγώ είμαι προωρισμένος άπό τήν Θείαν Πρόνοιαν.
"Ενας μάρτυς, φίλος του Ματούσκα, τον ένεφάνισεν είς το δικαστήριον, ως..,
αισθητικόν! Είς μικράν ηλικίαν, ό μέλλων δυναμιτιστής τοϋ είχεν έκμυστηρευθή
κάποτε : «Δεν υπάρχει, τίποτε τό ώραιότερο άπό μιά έκρηξι σέ μιά ήσυχη νύχτα...
"Αλλοι μάρτυρες, πού τον έγνώρισαν επίσης μικρόν, είπαν ότι τοϋ άρεσεν
ιδιαιτέρως νά περπατή επάνω είς τάς σιδηροτροχιάς καί, κολλώντας τό αύτί του στο
χώμα, ν’ άκούη άπό μακρυά τον κρότον τοϋ τραίνου πού έπλησίαζε.
Είναι λοιπόν τρελλός ό Ματούσκα; Φέρει τά στίγματα τοϋ έκφυλισμοΰ, εφό
σον, όπως έγραψεν ό ίδιος στήν γυναΐκά του όλα τά μέλη τής οικογένειας του, υπήρ
ξαν φυματικά; Μία χαρακτηριστική στιχομυθία μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ προέδρου
παρέχει πολλάς άμφιβολίας καί ενισχύει τον ψυχίατρον, πού βέβαιοί ότι ό Ματού
σκα ύποκρίνεται. 'Ο πρόεδρος τον ήρώτησεν αν ήθελε νά άνατινάξη τό τραίνο μόνον
ή καί τήν γέφυραν τοϋ Μπία Τόρμπαγκι, όπως πράγματι συνέβη.
—Τό τραίνο, άπήντησεν ό κατηγορούμενος.
—"Οχι, έπέμεινεν ό πρόεδρος, ήθελες ν’ άνατινάξης τήν γέφυραν γιά νά γκρεμισθοΰν καί άλλα τραίνα. 'Ο κατηγορούμενος έγέλασε.
—Μά πώς είναι δυνατόν, κύριε πρόεδρε; Θά ύψοΰντο οί σηματοφόροι επί τής
γραμμής γιά νά σταματήσουν τά άλλα τραίνα, μετά τήν καταστροφή τοϋ πρώτου...
Φαίνεται ότι καί οί συνήγοροι τοϋ Ματούσκα ήρχισαν νά σκέπτωνται περίπου,
όπως καί αύτός. ’Ιδού κάτι άπίστευτον, πού μετεδόθη έκ Βουδαπέστης, μέσω τοϋ
Γερμανικοΰ πρακτορείου Τρανζόσεαν, σχετικώς μέ τήν συνεδρίασιν τοϋ δικαστη
ρίου, κατά τήν προχθές Δευτέραν : «Σήμερον είς τήν δίκην τοϋ Ματούσκα έγινε
λόγος περί κάποιου νέου φαρμάκου, όνομαζομένου «Στραμόνιε Μεσταλίν», τό ό
ποιον, ώς λέγεται, καθιστά τον άνθρωπον άνίκανον... νά ψευσθή !... Τήν σχετικήν
άνάπτυξιν τής θεωρίας τοϋ φαρμάκου έκαμεν ό συνήγορος τοϋ Ματούσκα, άλλ’ αί
άπόψεις του άπερρίφθησαν υπό τοϋ δικαστηρίου, τό όποιον έδέχθη οτι τίποτε δέν
επηρέασε τήν έλευθέραν βούλησιν τοϋ κατηγορουμένου!»... Συμπληρωματικώς
άλλο τηλεγράφημα άπό τό Παρίσι λέγει : «’Αγγέλλεται έκ Βουδαπέστης, ότι ό
πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου, άπαντών είς τον συνήγορον όστις έδήλωσεν ότι ό Μα
τούσκα δέν πρέπει νά μείνη άνευ ψυχικής άμύνης έναντι τών κατηγόρων του καί ότι
θά έπρεπε νά τοϋ γίνη ένεσις είδικοϋ όροΰ όπως άναγκασθή νά είπη τήν αλήθειαν,
έτόνισεν ότι ό κατηγορούμενος, ώς έκ τοϋ νόμου έχει δικαίωμα, δύναται νά υπερά
σπιση εαυτόν καθ’ όν τρόπον νομίζει καλλίτερον».
Τά τηλεγραφήματα δέν άναφέρουν αν ό θαυματουργός αύτός όρος τής φιλα
λήθειας είναι έπινόησις τοϋ ίδιου τοϋ Ματούσκα...

ΊΜΟΥΒΕΛΛΕΣ

Μετρώντας τ’ άστρα
' ϊ - ό 'Τπαστυνόμου Β' κ. I ΡΑ· Ι· ΚΟΥ

Τής ζωής οί δρόμοι, είναι άγνωστοι σ’ όλα τα όντα πού τούς διατρέχουν.
’Άγνωστο είναι το ξεκίνημα, το όποιο νομίζουν για τέρμα. Κάθε τέρμα είναι
πάντα το σύνορο για μια νέα άφετηρίοο.
'Όλα, ζοΰν καί κινούνται στο ανεξερεύνητο σχέδιο τού Θεού. Βαδίζουν στα
θερά πάνω στα χνάρια των βημάτων Του. Αυτός είναι τό σταυροδρόμι για όλα τά
ξεκινήματα καί τά τέρματα. Είναι ό μεγάλος συνθέτης πού διευθύνει τό τραγούδι
Του, στις καρδιές των όντων.
Πλησιάζουν μεσάνυχτα. Ό θόλος τ ’ ουρανού ολοκάθαρος κι’ άσάλευτος πνί
γεται μέσ’ τ ’ άμέτρητα άστέρια πού άδιάκοπα τρεμοσβύνουν, λες καί... κρυώνουν.
Λύτες οί άπειράριθμες σπιθίτσες, βρίσκονται μακρυά ή μιά άπ’ την άλλη σαν
νά έχθρεύωνται θανάσιμα. ’Έ τσι, μοναχές καί τρεμουλιάρικες, σέ κάνουν νά πιστεύσης πώ ς πασχίζουν ν’ άνταμώσουν.
Κολλημένες σάν στρείδια στο γαλάζιο θόλο, κάνουν την άνθρώπινη σκέψι νά
νοιώθη μικρή καί ταπεινωμένη, μπροστά στο μεγαλείο τής Θείας δημιουργίας.
Δίνουν την αϊσθησι τής ύπάρξεως ενός άλλου άγνώστου κόσμου, πού δέν ξέρουμε
ακόμη αν καί πότε θά μπορέση νά γνωρίση ό εξερευνητής άνθρωπος.
Τό φεγγάρι, πελώριος κι’ ολόγιομος δίσκος, μέ σιγουριά στή δύναμή του
καί τήν άφθαστη μεγαλοπρέπεια, καμαρώνει σάν τον νάρκισσο. Χωρίς φειδώ, σκορπιέται σπάταλα τ ’ ασήμι του, σ’ ολόκληρη τή γή. Προχωρεί περήφανα σάν άληθινός
βασιληάς, πάνω στήν τροχιά του, χωρίς στραβοτιμονιές, χωρίς καμμιά παρέκκλισι,
άποδεικνύοντας έτσι κι’ αύτό τή σοφία τού Δημιουργού.
Σάν πέση ή νύχτα πάνω στή γή, οί άνθρωποι πού όλημερίς δουλ.εύουν, σω
παίνουν. Πάνω στις βουνοπλαγιές, τά βοσκόπουλα κι’ αυτά σωπαίνουν. "Ολα σω
παίνουν. Κι’ ή νύχτα, στολισμένη πολύτιμα, μ’ όλα της τ ’ άστέρια, γεμάτη δόξα κι’
αυτή σωπαίνει.
Στιγμές, όλότελα απαλές καί ήρεμες.
Ή τρανή πολιτεία, βυθίστηκε άπ’ άκρη σ’ άκρη στήν άγκαλιά τού Μορφέα,
κουρασμένα, βαρειά.
Στούς δρόμους, κανένας δέν κυκλοφορεί. Μόνο, νά, στο βάθος ενός στενοσό
κακου, ένας μπεκρούλιακας, τρικλίζοντας άνεβαίνει τά λιγοστά σκαλιά. Λίγο πιο
ττάνω, στή γωνία, στέκεται, προσπαθεί νά στηριχθή στο πρεβάζι ενός παραθύρου
κ ι’ έκεΐ άποθέτει τά... νάματα τού Βάκχου.
Κανένας θόρυβος. Καμμιά βουή. "Ολα, κλείσανε τά μάτια τους καί τά στό
ματά τους.
’Αργά καί πού άχνοδιαγράφεται ή σκοτεινή σιλουέττα μιας γάτας πού νωχελικά περνάει στ’ άπέναντι πεζοδρόμιο.
Τ ί'μ υ σ τα γω γία ! Τούτες οί γεμάτες άσήμι στιγμές, κρύβουν μέσα τους μιάν
ανεξερεύνητη μεγαλοπρέπεια. Ξεχύνουν μιά δροσερή κάλμα, γεμάτη άπό μυστικοπάθεια.
Ή ψυχή τ ’ άνθρώπου, τις άσάλευτες τούτες ώρες, σκιρτάει άπό δροσιά πού
ξεχύνεται άπ’ όλες τις γωνιές. Νοιώθει νά πλημμυρίζη άπό άγαλλίασι, νά φαντά
ζεται πώς σέ λίγο θά φτερουγίση στά αιθέρια, νά φθάση τ ’ άστρα, νά κουβεντιάση
μαζί τους, ν’ άκούση τις φωνές τους, νά φτιάξη μαζί τους όνείρατα παράξενα.
Σκληρός καί χωρίς τέλος ό άγώνας τής ζωής. Ό άνθρωπος παλαίει στο πελ.αγος, σάν καρυδότσουφλο. Κάποτε βγαίνει στήν έπιφάνεια. Παίρνει βαθειά άνα-
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πνοή καί πάλι χάνεται στο βυθό. Τά μανιασμένα κύματα, είναι τό ’ίδιο γιά ολουςΤ
λαίμαργα.
Δυο χέρια ικετεύουν σπασμωδικά τό Θεό. Τά κύματα χοροπηδούν άφρισμένα.
Ή θάλασσα, άγκομαχάει λυσσασμένα.
Ποιά δύναμη μπορεί ν’ άναμετρηθή με τούς σκοπούς καί τά παραγγέλματα
της μοίρας; Ποιος μπορεί ν’ άλλάξη τήν άνεξερεύνητη πορεία του πεπραγμένου;
Είναι ματαιοπονία ή προσπάθεια νά μεταβάλη κανείς τη σκοτεινή,,δύναμι πού
πάνω της στεριώνεται ή βουλή της τύχης. Ή ειμαρμένη μας άκολουθεΐ αγέρωχα,
άλύγιστη, τρομερή.
Κι’ όμως στον κυκεώνα αύτον τής ζωής, υπάρχει γ ι’ όλους ενα ήσυχο καί
υπήνεμο λιμανάκι. Τά κύματα δεν μπορούν νά τό προσβάλουν. 'Η βουλή τής τύχης
δεν μπορεί νά στήση εκεί τό θρόνο της. Φαίνεται μικρό τούτο τό λιμανάκι καί χρειά
ζεται μεγάλη προσπάθεια ν’ άράξης τό σκάφος σου σ’ αύτό. "Οσο όμως δύσκολο κι’
άν είναι τό άραγμα, δεν είναι άκατόρθωτο. Φθάνει νά τό θελήση κανείς, άρκεΐ νά
τό έπιδιώξη. Θά βρή έκεϊ μέσα τήν πιο γλυκειά θαλπουρή, οί ελπίδες του θά άναπτεριυθοΰν, τά όνειρά του θά μποΰν στο δρόμο τής πραγματοποιήσεώς των. Θά
πάρη καινούργιο αίμα, τό χαμόγελο θά διαγράφεται στά χείλη του κάθε φορά πού
θά έκτελη μιά άπό τις προσταγές τού λιμενάρχου.
"Ας χοροπηδούν μανιασμένα τά κύματα γύρω σου, μπορεί μ.έ σιγουριά κι’
ασφάλεια νά ρίξης τήν άγκυρά σου, φθάνει μόνο ν’ άκούσης τις συμβουλές καί τις
συστάσεις τού λιμενάρχου.
Οΐ κανονισμοί δέν είναι αυστηροί. Σοΰ δίνουν τήν εύκαιρία νά δημιουργήσης
κάτι τό πραγματικά άνώτερο, τό ύπέροχο, γιατί θά ζής καί θά κινείσαι στο κατάλ
ληλο γιά άνώτερες έπιτεύξεις περιβάλλον.
Τό λιμανάκι αύτό δέν είναι μαρυά μας. Βρίσκεται πολύ κοντά μας. Είναι
τόσο κοντά πού μπορούμε νά πούμε πώς είναι μέσα στον εαυτό μας, χωρίς νά υπερ
βάλουμε καθόλου τήν πραγματικότητα.
Τούτες τις ώρες, πού όλα γύρω σωπαίνουν κι’ ή ψυχή τού άνθρώπου ξανοί
γεται στούς αιθέρες, αυτές τις ασημένιες καί ολόδροσες στιγμές τις άσπιλες καί
γλυκειές, μ ε τ ρ ώ ν τ α ς τ ’ ά σ τ ρ α , μπορεί κανείς νά διακρίνη χωρίς μεγάλο
κόπο, τό λιμανάκι πού φαίνεται στο βάθος τού όοίζοντος.
Θά δή έκεϊ νάστέκη ό Μεγάλος Κεντρικός λιμενάρχης μέ τό χαμόγελο στά
χείλη, νά καλή τούς ποντοπόρους.
Κατάπληκτος άπό τήν άρμονία τής δημιουργίας, θά άναγνωρίση στο πρόσω
πό Του, τον Μεγάλο δημιουργό τον «έν σοφία τά πάντα ποιήσαντα».
Τότε, γεμάτος πίστι καί νέα ζωή, θά φωνάξη σάν άλλος ψαλμωδός

«ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου Κύριε».
I. Ρ Α Ι Κ Ο Σ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

(ΓΕΝΙΚΟΝ)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ^ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
'Ως προς τά αίτια πού έδημιούργησαν τίς νεοελληνικές παραδόσεις, θά παρα
τηρήσουμε έδώ πώς είναι πολλά καί ποικίλα.
Οί παληές ιστορίες κατά πρώτον, περιέσωσαν ιστορικές άναμνήσεις πραγμα
τικές ή μυθοπλαστικές. Κανένα χωριό, καί καμμιά πόλη, άκόμα, δέν υπάρχει πού νά
μ ήνεχη κάτι νά διηγηθή σχετικώς μέ την προηγούμενη τοποθεσία, ώς προς τά αίτια
πού άνάγκασαν τούς κατοίκους νά τά κτίσουν εκεί, γιά κάποιο στοιχειό ίσως πού
αφάνισε τούς κατοίκους στην προηγούμενη άκόμα τοποθεσία. Άλλου δείχνουν λεί
ψανα παλαιού χωριού καί διηγούνται ιστορίες καταστροφής του άπό τούς Τούρκους,
φανταστικές ή πραγματικές στο σύνολό τους, άλλού δείχνουν σπηλιές καί άλλα
κοιλώματα πού κρύβονταν οί Χριστιανοί γιά νά. άποφύγουν τούς Τούρκους. Στη
Χίο λ.χ. διηγούνται ότι ό "Ομηρος είχε σχολείο καί δεικνύουν την «δασκαλόπετρα»
πάνω στήν οποία καθόταν, στήν Α ττικ ή διηγούνται γιά τή μάχη τοΰ Μαραθώνα καί
δεικνύουν τον τύμβο κ.ά.π.
Τό γεγονός όμως πού έδωσε στον Ελληνικό λαό τίς περισσότερες καί πιο
μύχιες ιστορικές παραδόσεις, ύπήρξε τό πάρσιμο τής Πόλης καί τής Α γ ία ς Σοφίας.
Μέ την πτώση τού προπύργιου τοΰ Χριστιανισμού, ό Ελληνικός λαός έθρήνησε μιάν
εποχή, πού άφισε τά βαθύτερα ιδανικά στον Ελληνισμό, καί όραματίσθηκε την τε
λική επιστροφή του σέ μέρη πού δικαιωματικά τοΰ ανήκαν. Ή τελευταία λειτουργία,
ό μαρμαρωμένος βασιληάς καί τό Ά γ ιο δισκοπότηρο, ή κρυφή πύλη πού άνοιξε καί
έκλεισε ό άγγελος τά ψάρια τής καλογρηας καί ό ναός τής Σοφίας τοΰ Θεού, άπετέλεσαν τίς ωραιότερες παραδόσεις πού έγέννησε ή Ελληνική ψυχή καί πού έστήριξαν
έπί τόσους αιώνες τά όνειρα καί τούς στοχασμούς τοΰ Ελληνικού στοιχείου.
«Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς
πάλι δικά μας θαναι...»
’Έ πειτα, οί γαιολογικές μεταβολές γενικά καί οί βουλιαγμένοι τόποι καί πο
λιτείες, άπετέλεσαν αιτίες γιά πλείστες όσες παραδόσεις. Γραφικές στο σημείο
τούτο είναι οί παραδόσεις γιά τά Σόδομα καί τά Γόμορα, γιά τήν περίφημη στήν
βαθειά άρχαιότητα Άτλαντίδα, άλλά καί γιά νεώτερες τεχνικές ή φυσικές μεταβο
λές, όπως ή λίμνη τών Ίωαννίνων, ή λίμνη τής Κωπαίδος, ή λίμνη τού Μαραθώνος, ή λίμνη τής Βουλιαγμένης τής Α ττικ ή ς κ.ά.π.
Τά κτίρια επίσης, άρχαΐα καί νεώτερα καί οί κάτοικοι αυτών, υπήρξαν αιτία
γιά πολλές παραδόσεις. Διηγούνται γιά μυθικά ή πραγματικ άπρόσωπα, τά οποία
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ζοϋσαν στα κτίρια—όπως βασιληάδες, ρηγάδες καί βασιλόπουλα—καί υποδεικνύουν
μάλιστα τά διαμερίσματα: Έ δώ ζοϋσε ό βασιληάς, όταν ήρθε καί τον ξελόγιασε
ή μάγισσα- εκεί ήταν ή βασιλοπούλα, όταν τήν πήρε ό δράκοντας. Δείχνουν μυθικές
ή πραγματικές στοές, μέρη στα όποια είναι κρυμμένοι θησαυροί ή μέρη στά όποια
γεννήθηκε τό βασιλόπουλο κλπ. Δέν βρίσκουμε γωνιά τής χώρας πού να μήν ύπάρχη
καί κάτι νά έπιδειχθή. Στήν ’Αττική δείχνουν τήν φυλακή τοΰ Σωκράτους, στήν
’Ικαρία τή φυλακή τοΰ ’Ικάρου, στήν Κω τήν οικία τοΰ 'Ιπποκράτους, στήν ’Ιθάκη
τό παλάτι τοΰ Τηλεμάχου καί τής Πηνολόπης, στους Φιλίππους τή φτάτνη τοΰ
Βουκεφάλα κ.ά.π. Σέ πολλά λείψανα άρχαίων κτιρίων αποδίδουν ζωή καί φαντάζον
τα ι ότι άσκοΰν μυστηριώδη δύναμη σ’ έκείνους πού θ’ αποπειραθούν νά τά μετατοπί
σουν ή νά τά καταστρέφουν. Τις Καρυάτιδες λ.χ. δέν μπόρεσαν οί Τούρκοι νά τις
άποσπάσουν διότι φοβήθηκαν τούς γογγυσμούς καί τά κλάμματά τους, στον Πύργο
τής Δούκισσας τής Πλακεντίας όποιος μπή τή νύχτα τής Μεγάλης Παρασκευής
θ ’ άκούση ύμνους από τά ’Εγκώμια, στο κάστρο τής Ά μφίσσης άκούονται τρεις
χτύποι τήν Τρίτη τοΰ Πάσχα, γιατί τρεις φορές χτύπησε ό επίσκοπος Ή σα ίας τή
ράβδο του όταν έδιωξε τούς Τούρκους άπ’ τό κάστρο. Σέ πολλά μέρη τά παλαιά
κτίρια καί τά λείψανα έγιναν προστάτες τοΰ τόπου καί άγαθοί δαίμονες, στοιχειά
τοΰ χωριοΰ, ή μετακόμισή των δέ ή καταστροφή των φέρνει φοβερές άρρώστειες,
καταστροφές άπό πλημμύρες ή πολέμους καί άλλα δεινά.
"Αλλες παραδόσεις έχει ό λαός μας μέ τούς Γίγαντες, τούς Άντρειωμένους,
τούς Δράκοντες, τούς Σαραντάπηχους καί τούς Κύκλωπες. Αιτία σ’ αύτές είναι μόνον
ή μυθοπλαστική φαντασία τοΰ λαοΰ, άφοΰ παρόμοια τέρατα άμφισβητεΐται αν υπήρ
ξαν ποτέ. Θά πεισθοΰμε γιά τή μυθοπλασία τοΰ λαοΰ μας, έδώ, αν άνατρέξουμε στούς
αρχαίους συγγραφείς καί παρακολουθήσουμε τά νεώτερα δεδομένα τής επιστήμης,
πού οί άνασκαφές καί οί παρατηρήσεις έφεραν στο φως: Στήν Ίλιάδα τοΰ 'Ομήρου
βλέπουμε τον Νέστορα νά ενθυμείται τούς παλαιούς ήρωας, των όποιων οί άθλοι
ήταν ανώτεροι άπό τούς άθλους των συγχρόνων του. Τούς ζηλεύει γιατί εκείνοι έρριχναν λίθους τούς οποίους κανείς άπό τήν εποχή του δέν μποροΰσε νά ρίξη. Τούτο,
ένισχύεται σήμερα άπό τά ερείπια των Μυκηνών, τής Τίρυνθος, τής Άκροπόλεως
κ.λ.π. τό κτίσιμο τών όποιων άποδίδει ό λαός σέ ύπερανθρώπους. Ό Κύκλωπας
τοΰ 'Ομήρου πάλι μέ τον ογκόλιθο πού έσήκωσε τρομερή τρικυμία, ένισχύει τήν
άποψη γιά τή μυθοπλασία. ’Έ πειτα, ό 'Ηρόδοτος μάς άφηγεΐται πώς άπό τέρατα
ήταν τά οστά τοΰ Όρέστη πού βρέθηκαν στήν Τεγέα. ’Οστά άπό μαμούθ, πού οί
άνασκαφές έφεραν στήν επιφάνεια παρεξηγήθηκαν άπό τό λαό—καί πολλούς έπιστήμονες—καί έξελήφθησαν ώς οστά άνθρώπου. Τόση δύναμη καί τόσο μέγεθος
στο άνθρώπινο σώμα άπέδωσε ή λαϊκή φαντασία. Γεννήθηκαν έτσι όλα αύτά τά φοβε
ρά οντα, πού μποροΰσαν νά μιτακινοΰν βράχους, νά υπερπηδούν βουνά καί θάλασσες,
βαδίζοντας δέ ν’ άφίνουν πελώρια ίχνη άνεξίτηλα, πού έπιδεικνύονται σήμερα άπό τό
λαό. Γεννήθηκε άκόμα τό άθάνατο έπος τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, πού ή παράδοση τον
θέλει νά παλεύη καί νά νικά τον Χάρο στά μαρμαρένια αλώνια, νά διασκελίζη όρη
στήν Κρήτη καί στήν Κύπρο νά βρίσκεται μ’ ένα πήδημα άπό τήν κορυφή τοΰ όρους
Τρόοδος στήν άκροθαλασσιά.
*
Καί οί παραδόσεις πού σχετίζονται μέ τούς άρχαίους θεούς είναι άφθονες στο
λαό μας. Βρίσκουμε σήμερα στήν "Ηπειρο, τήν «θεόστρουγκα» ήτοι τοποθεσία στήν
όποια μαζεύονταν οί θεοί καί άπεφάσιζαν, έάν κάμουν καλό στούς άνθρώπους ή όχι.
Στήν Κρήτη πάλι βρίσκουμε «τοΰ Δία τό μνήμα», τοποθεσία στήν όποια ή παρά
δοση άναφέρει πώς παρέδωσε τό πνεύμα ό τρομερός Θεός, όταν γεννήθηκε ό Χριστός.
’Επίκεντρο πολλών παραδόσεων παρουσιάζουν οί βίοι τών 'Α γίων, ό Χριστός
καί τά πάθη Του καί οί ’Εκκλησίες. Γιά τούς βίους τών 'Αγίων ό λαός φαντάσθηκε
άπειρα γεγονότα σχετικά μέ τήν καταγωγή, τον έκχριστιανισμό τους καί τά θαύμα-
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τα. Δεν υπάρχει τοποθεσία στή Ρούμελη καί στην Πελοπόννησο πού νά μην έχη
κάτι νά πή για τον προφήτη Ή λ ία καί για τον "Αγιο Νικόλαο, καί για τον "Αγιο
’Ιωάννη στα νησιά, για την 'Α γία Παρασκευή στη Μακεδονία κ.λ.π. Κάθε τόπος
έχει τον προστάτη του "Αγιο στον όποιον αποδίδει άπειρα θαύματα, πολλά όνειρα
σχετικά μέ καλά ή άσχημα γεγονότα, πολλές επεμβάσεις στήν άνθρώπινη ζωή πού
έφεραν κάποιο καλό άποτέλεσμα. 'Ο Χριστός καί τά πάθη του, επίσης, έδωσαν άφθο
νες παραδόσεις μέ όλες τις μορφές του λαϊκού βίου. Στή Ρούμελη καί τά νησιά λ.χ.
διηγούνται ότι τά δέντρα άρνήθηκαν νά δώσουν ξύλο γιά τον Σταυρό, πλήν της λοι
δορίας, ή οποία καί θεωρείται καταραμένη. Σέ πολλά μέρη θεωρούνται καταραμένοι
καί οί γύφτοι, γιατί αυτοί έδωσαν τά καρφιά κατά τήν σταύρωση. Στήν "Ηπειρο
μαθαίνουμε πώς ή κατσίκα έχει ψηλά τήν ούρά, γιατί έπρόδωσε τον Χριστό πού είχε
κρυφθή πίσω της κ.ά.π.
ΟΙ ’Εκκλησίες πάλι έδωσαν παραδόσεις σχετικώς μέ όνειρα θαμμένων εικόνων
σέ σημεία πού κτίσθηκαν. ’Αλλού βρίσκουμε πώς ή τάδε Εκκλησία δέν έστερέωνε
έάν δέν έσφάζετο μόσχος, άλλού πώς άκούγονταν ψαλμοί σ’ όλο τό διάστημα πού
κτιζόταν, άλλού πώς κάποιος παππάς βγαίνει στο ερείπια παληάς ’Εκκλησίας τήν
δείνα νύχτα...
Μεγάλο πλήθος από παραδόσεις έδωσεν ό ά σ τ ρ ι κ ό ς κ ό σ μ ο ς , ό ο υ ρ α 
ν ό ς καί ή γη. Παρουσιάζονται, ό ουρανός, ή θάλασσα καί ή ξηρά, ώς όντα ζωντανά
καί άνθρωπόμορφα.'Ο ούρανός καί ή θάλασσα ήταν «κολλημένοι» καί επειδή τούτο
τούς στενοχωρούσε άπεφάσισαν νά δώσουν ... κλωτσιές ό ένας στον άλλον ώς που νά
χωρίσουν. Τόσο ήταν όμως τό μίσος πού άνέπτυξε καί στούς δύο τό άγριο «κλώ
σσημα», ώστε έφυγαν πολύ μακρυά ό ένας άπ’ τον άλλον. Τά άγρια λακτίσματα τού
ούρανρύ άπετέλεσαν τό βάθος τής θάλασσας καί τά λακτίσματα τής θάλασσας τό
άπέραντο χάος τού ούρανοΰ... Καταράστηκε τότε ό Θεός τήν θάλασσα νά στερεύη
λίγο-λίγο καί έτσι έγινε ή ξηρά, μέ φανερά τά ’ίχνη άπό τά λακτίσματα. "Υστερα
άπό λίγο, όμως, ή θάλασσα έπαψε νά στερεύη καί άρχισε τότε νά μουγγρίζη καί νά
φοβερίζη τον Ουρανό. Γ ι’ αύτό ό Θεός τήν έχαλίνωσε μέ τρεις μαύρες τρίχες.
'Ω ς τώρα, ή θάλασσα κατώρθωσε νά κόψη τις δύο τρίχες, όταν κόψη δέ καί τήν
τρίτη, θά ξεχειλίση καί θά πνίξη τή γή. Τότε θά έρθη ή δευτέρα παρουσία...
'Ο ήλιος, έξ άλλου, έχει γυναίκα του τήν σελήνη. Κάποτε φιλονίκησαν, καί
ή σελήνη τού έβγαλε τό ένα μάτι, ένω εκείνος τή χτύπησε μέ ένα κομμάτι λάσπη ή
σβουνιά. ’Από τότε, ό ήλιος παρουσιάζεται μέ ένα μάτι καί ή σελήνη μέ μαύρα ση
μάδια...
Τό φεγγάρι, πάλι, είναι κομμάτι τής γής, πού χωρίσθηκε κατά διαταγήν τού
Θεού, όταν ό Καιν σκότωσε τον άδελφόν του Ά β ελ . Σ ’ αύτό μένει άπό τότε ό Κάϊν,
καταδικασμένος νά πελεκάη νύχτα καί μέρα ένα δέντρο...
Μέ τό νυχτοπερπάτημα τής σελήνης συνδέθηκαν πολλές άλλες παραδόσεις,
πού ανάγονται στήν μαγεία. Συνηθισμένες είναι οί παραδόσεις γιά τά μάγια πού κά
νουν οί μάγισσες τήν νύχτα. Κύριο σώμα τής μαγείας λοιπόν παρουσιάζεται ή σελήνη,
τήν όποιαν πολλές φορές κατορθώνουν οί μάγισσες νά κατεβάσουν στή γή μέ τις μα
γείες τους. "Εχουμε τότε τις ολικές εκλείψεις...
Γιά όλα τά άλλα άστρα έχουμε πολλές παραδόσεις. Γιά τήν Πούλια βρίσκουμε
πώ ς είναι έπτά άδελφές, πού σέρνουν τον «Έφταπάρθενο» χορό. 'Η μεγάλη άρκτος
ήταν βασιλοπούλα, πού έγινε άρκούδα καί κάρφωσαν τό δέρμα της στον ουρανό.
Ό Γαλαξίας, άλλού είναι κλεμένο άχυρο κι’ άλλού ό ίσκιος τού ’Ιορδάνη ποταμού.
'Η ’Αφροδίτη καί ό Ζεύς είναι δυο αιώνιοι έρασταί, ή Μάρω καί ό Γιάννης κ.ά.π.
*
* *
’Αμέτρητες παραδόσεις έχουν ώς θέμα τά παντοειδή σ τ ο ι χ ε ι ά καί φ α ν 
τ ά σ μ α τ α . Είναι δύσκολο νά διακρίνη κανείς ποιά υπερφυσικά ή μεταφυσικά
όντα κατατάσσει ή λαϊκή φαντασία στά στοιχειά καί ποιά στά φαντάσματα, άφοϋ
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πολλά άπό τά γνωρίσματα των στοιχειών τά βλέπουμε στα φαντάσματα, κατά τ ις
διηγήσεις, καί άντιστρόφως. ’Εμείς, στήν κατηγορία των «στοιχειών» θά κατατά
ξουμε δλα τά φανταστικά οντα πού είχαν ζωϊκή ή φυτική υπόσταση πριν μεταμορφω
θούν, στήν κατηγορία δέ των «φαντασμάτων» τά άλλα φανταστικά οντα πού είχαν
άνθρώπινη υπόσταση.
Στροβιλίζεται έτσι καί στις δύο κατηγορίες ένας άτελείωτος χορός. Στα στοι
χειά ύπάρχουν οί στρίγγλες καί λάμιες, νεράιδες καί βρυκόλακες, χαμοδράκια,
άνασκελάδες, διάβολοι, καλλικάντζαροι, θηρία, δράκοντες, δράκοι κ.λ.π. Οί στρίγ
γλες καί οί λάμιες άρέσκονται νά πνίγουν τά μωρά, οί βρυκόλακες νά έπιβαίνουν στά
ζώα καί νά τά ψοφούν, τά χαμοδράκια, οί άνασκελάδες καί οί καλλικάντζαροι νά
τρώνε τά καλά τού σπιτιού καί νά τά μολύνουν, οί διάβολοι νά φέρνουν πάντοτε το
κακό, οί νεράιδες νά ψυχαγωγούν καί νά ξεμυαλίζουν τά θηρία, οί δράκοντες καί οί.
δράκοι νά τρώνε τούς άνθρώπους καί τά ζώα νά κλέβουν όμορφες βασιλοπούλες καί
νά τις μεταφέρουν στο παλάτι τους κ.ά. παρόμοια.
Τά φαντάσματα είναι οί ψυχές τών πεθαμένων άνθρώπων πού πλανιώνται
στά μέρη πού έζησαν. Παρουσιάζονται πάντοτε μέ άνθρώπινη μορφή-έξαϋλ.ωμένη
καί διαφέρουν άπό τά στοιχειά κατά τούτο: "Οτι δεν έξασκοΰν καμμιά κυριότητα,
στούς τόπους πού εμφανίζονται καί δεν έχουν οΰτε καλή ούτε κακή επίδραση στούς
άνθρώπους. Έ ρχονται καί φεύγουν χωρίς νά πειράξουν κανένα, έκτος άπο τις περι
πτώσεις έκεΐνες πού έχουν άνοικτούς λογαριασμούς μέ τούς ζώντας. Τό ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό τους είναι το ότι άλλάζουν πολύ συχνά τοποθεσίες καί κτίρια.
Τά στοιχειά όμως φέρνουν τις περισσότερες φορές κακό. Κάθε χωρίο καί κάθε
τόπος, γενικά, έχει το στοιχειό του. Στοιχειά ύπάρχουν στά γεφύρια, στοιχειά στις
’Εκκλησίες, στά χωράφια, στις λίμνες, στά πηγάδια καί στούς λόφους.’Εξασκούν
κυριότητα στον τόπο πού κατέχουν καί, πολλές φορές, μαλλώνουν μεταξύ τους τά.
στοιχειά τών γειτονικών τόπων καί χωριών. Ε κείνο πού θά νικήση θά φέρη το καλό
στον τόπο του, το δέ νικημένο τό κακό.
Οί άνθρωποι περιποιούνται τά στοιχειά στις διάφορες τελετές τους καί τούτο
για νά μήν θυμώσουν μαζί τους. Έ ν όσω τά στοιχειά δέν θυμώνουν, είναι καλά καί
εύημερεΐ καί ό τόπος τους. Τά μόνα στοιχειά πού φέρνουν πάντοτε τό καλό, είναι τά,
στοιχειά τού σπιτιού. Αύτά τά γνωρίζουν οί κάτοικοι καί τά περιποιούνται ιδιαίτερα.
Είναι σαύρες, φίδια, χελώνες ή πουλιά πού έντελώς τυχαία μπήκαν στο σπίτι τού
χωριού. Τό περίεργο είναι ότι τά εκ φύσεως έπικίνδυνα άπ’ αύτά—όπως τά φίδια—
μεταβάλλονται σέ άθώα κατοικίδια ζώα καί ποτέ δέν επιτίθενται κατά τών άνθρώ
πων.
Πολλές τοποθεσίες, τις όποιες ή παράδοση θέλει νά έλέγχωνται άπό τά στοι
χειά, έχουν τήν ονομασία τού στοιχειού πού τις εξουσιάζει. Βρίσκουμε έτσι σέ πολλά
μέρη τά «δρακοχώραφα», τις «στριγκλοποταμιές», τά. «νεραΐδολίθια», τις «νερα'ίδοσπηλιές», τά «νεραϊδοβούνια, τις «νεραϊδορράχες» κ.λ.π. Ή επιμονή αύτή τών
στοιχειών νά ζοΰν σέ όλα τά μέρη, γέννησε τά στοιχειωμένα κτίρια—στοιχειωμένοι
πύργοι ιδίως τού Μεσαίωνος—τούς στοιχειωμένους τόπους καί τις στοιχειωμένες
θάλασσες. Τά μ.έρη της ξηράς, έξουσιάζουν στοιχειά στεργιανά, τής θάλασσας δέ
σ.οιχειά θαλασσινά, όπως οί Νηρηΐδες ( 1) καί οί Σιρήνες. ( Χ)
Σ τά στοιχειά άποδίδεται σήμερα καί άνθρώπινη ύπόσταση—προ τής μεταμορφώσεως—όπως είπαμε. Μπορούν δηλαδή καί άνθρωποι νά στοιχειώσουν,—καί οχι
νά. γίνουν μόνον φαντάσματα—όταν φάνε άνθρώπινη καρδιά ή άλλα μέλη τού άνθρώπινου σώματος. Στοιχειώνουν έπίσης όταν πίνουν ώρισμένα βότανα ή καί τό άθάνατο
νερό. Τά στοιχειά όμως αύτά είναι πάντοτε άγαθοποιά καί ζοΰν έπ ’ άπειρον. Ή μετα
μόρφωση αύτή δέν τούς επιτρέπει νά ζοΰν μέ άλλους άνθρώπους, γ ι’ αυτό φεύγουν
(1) Κατ’ άλλους πρόγονοι τών σημερινών Νεράιδων καί κατ’ άλλους εξευγενισμένα
εϊδη αύτών.
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μακρυά καί ζοΰν στη μοναξιά, σέ στερηές καί θάλασσες. Αισθάνονται ώς άνθρωποι,
έχουν λαλιά καί αισθήματα καί τό μόνο πού διαφέρουν είναι ή μορφή. Τέτοιο στοιχείο
είναι ή Γοργόνα, ή άδελφή του Μ. ’Αλεξάνδρου, πού ήπιε τό άθάνατο νερό, μέθησε
καί ρίχτηκε στη θάλασσα. Μεταμορφώθηκε λοιπόν σέ μισόν άνθρωπον καί μισό ψάρι,
μά τό α’ίσθημα τής άγάπης για τον άδελφό της δεν έξέλιπε. Γ ι’ αύτό ρωτά πάντοτε
τούς ναυτικούς έάν ζή ό βασιληάς ’Αλέξανδρος....
Σέ όλους τούς λαούς βρίσκουμε παραδόσεις για τήν δύναμη των ψυχών άνθρώπων, ζώων καί φυτών, οί όποιες, άφοΰ έχασαν τό σώμα άπέκτησαν δύναμη υπερ
φυσική μέ τή νέα τους μορφή καί δύνανται να βλάψουν ή νά ευεργετήσουν τούς άνθρώπους-. Οί παραδόσεις αύτές, πού άφοροΰν τα φαντάσματα καί τα στοιχειά, έγέννησαν διπλά έθιμα: Άλλου εγκαταλείπουν ολόκληρους τόπους, καλύβες, πύργους
κ.λ.π.—άφορμή τά κακά στοιχειά καί τά άπαιτητικά φαντάσματα—άλλου δέ επιζη
τούν νά παραμείνουν στά ίδια μέρη λόγω των αγαθών στοιχειών καί φαντασμάτων.
'Η Ελληνική παράδοση τού αγαθού στοιχειού τού σπιτιού βρίσκεται σέ όλους τούς
βαλκανικούς λαούς, καθώς καί σέ πολλούς λαούς τής ’Ασίας. Τό έθιμο πάλι τής
σφαγής ζώου κατά τήν θεμελίωση κτιρίου—άγαθού πετεινού γιά τον Ελληνικό λαό—
βρίσκεται σέ πολλούς λαούς των Σκανδιναβικών χωρών, στήν Γαλλία καί στήν Κεν
τρική Ευρώπη. Παληά παράδοση, πού άνάγεται στήν έποχή τού 'Ομήρου, μάς πλη
ροφορεί ότι τούτο γίνεται γιά νά έξευμενισθή τό στοιχειό τού τόπου καί νά «στερεοιση» τό κτίριο, άν καί οί λέξεις «στοιχειό» καί «στειριό-στερεό» φαίνεται νά γέννησαν
μόνες τους τό έθιμο.
*
* *
Παραδόσεις γέννησαν καί όντα, πού από τήν ιστορία φαίνεται ότι ύπήρξαν στήν
πραγματικότητα. Πρόκειται γιά τούς πρώτους άγριους προγόνους μας, οί διαστάσεις
τών οποίων άν δέν έφταναν τούς Γίγαντες καί τούς Άντρειωμένους, έφταναν τουλά
χιστον σέ μεγαλύτερο σημείο άπό τις σημερινές. ’Εκτός άπό τις διαστάσεις υπήρχε
άπαραιτήτως καί ή άγάπη γιά τή ζωή, ή δυσμορφία τού σώματος, ή έφεση τών άνθρώπων προς τήν πρόγνωση τού μέλλοντος, ό φόβος τού άστρικοΰ κόσμου καί ή
έπίδραση τών φυσικών φαινομένων στήν άνθρώπινη ζωή. Προέκυψαν έτσι οί Ά ρ ά πηδες, οί Μοίρες καί οί Τύχες, οί Μάγοι καί οί Μάγισες, ό Βραχνάς καί άλλα πολλά,
πού άφισαν χιλιάδες άπό παραδόσεις μέχρι τών ήμερών μας.
Διηγούνται σέ πολλά μέρη γιά κρυμμένους θησαυρούς πού τούς φύλαγαν Ά ρ ά πηδες. "Οσο κι’ άν φαίνεται πώς οί θησαυροί άναφέρονται στούς πειρατικούς χρό
νους, πού φυλάγονταν άπό γυμνούς άγριους μαύρους, βλέπουμε έν τούτοις τήν με
γάλη σχέση πού υπάρχει στις διηγήσεις μέ τούς πρώτους χρόνους τού άνθρώπινου
βίου. «Άράπηδες» μέ μορφή τών σημερινών διηγήσεων τού άπλοϊκοΰ λαού δέν
ύπήρξαν στούς μετά Χριστόν αιώνες, έκτος καί παραδεχθούνε τήν τάση τού άνθρώπου
προς τήν μυθοπλασία καί τήν μεγαλοποίηση κάθε γεγονότος ή συμβάντος.
Γιά τις μοίρες καί τις τύχες μπορούμε νά πούμε ότι άναφέρονται οί διηγήσεις
σέ κάθε έποχή, άφοΰ κανείς ποτέ δέν τις είδε καί άφοΰ οί άφηγήσεις προσαρμόζονται
ανάλογά μέ τήν κοινωνική έξέλιξη. 'Υπάρχουν στήν φαντασία μόνον ώς κακόμορφα
οντα καί έπιδροΰν στο καλλίτερο ή τό χειρότερο τής άνθρωπίνης ζωής. Μά, άν
παραδεχθούμε ότι... ύπήρξαν,πρέπει νά είναι οντα τού πρώτου άνθρώπινου βίου καί ή
έπίδρασή των νά οφείλεται στήν αιώνια ύποβολή πού έξασκοΰν ώρισμένα άτομα.
Δέν μπορούμε όμως νά πούμε τό ίδιο καί γιά τούς μάγους καί τις μάγισσες.
Αύτοί ύπήρξαν. Έ κ το ς άπό τούς τρεις μάγους τού Ευαγγελίου, έχουμε τούς μεταγε
νέστερους μάγους πού έξασκοΰν τήν μαύρη μαγεία μέχρι τής Γαλλικής Έ παναστάσεως περίπου. Τόσο σ’ αύτούς καί στούς προ αυτών, όσο καί στούς σημερινούς
«μάγους» τού Ελληνικού λαού, ή ύποβολή έκαμε πάντοτε τά θαύματά της.
"Ον... υπαρκτό κάποτε, πρέπει νά είναι καί ό σημερινός βραχνάς ή έφιάλτης.
Οί παραδόσεις τον θέλουν, άλλες ώς κακόμορφο καί μαλλιαρό νήπιο, άλλες ώς τέρας
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μακροσκοπικό. ’Έ ρχεται σέ ώρες ύπνου ή ασθενειών καί δοκιμάζει νά πνίξη τον άν
θρωπο. Τα χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι τό «σκουφί» πού φοράει καί το
όποιο κανείς δεν κατορθώνει ν’ άφαιρέση καί ν’ άπαλλαγη από τό άσφυκτικό του
αγκάλιασμα. Για νά φύγη χωρίς νά πνίξη, πρέπει ό άνθρωπος νά... ξυπνήση ή—εάν
είναι άρρωστος—νά φωνάξη δυνατά. ’Ά ν όμως κανείς κατορθώση ποτέ καί τοϋ βγάλη
τον σκούφο, τότε αποκτά όσα χρήματα τοϋ ζητήσει, την υγεία του καί 6,τι άλλο έχει
επιθυμήσει στον κόσμο...
Τό συναίσθημα πού φέρνει ό βραχνάς σέ ώρα ύπνου ή άρρώστειας, τό συναν
τάμε σέ πολλά μέρη μέ τήν κοινή ονομασία «μόρα». Περιττόν είναι νομίζουμε τό
νά προσθέσουμε έδώ, ότι πρόκειται γιά καθαρή πάθηση τοϋ αναπνευστικού συστήμα
τος ή της καρδιάς, άκόμα δέ καί γιά ύπερφόρτωση τοϋ στομάχου καί ότι ό «βραχνάς»
υπάρχει μόνο στή φαντασία τοϋ άσθενοϋς ή τοϋ πολυφαγά.
Σπουδαία πηγή παραδόσεων υπήρξαν καί τά μ α ρ μ α ρ ώ μ α τ α , γιά τά
όποια πιστεύεται ότι είναι άνθρωποι, ζώα, πράγματα καί φυτά, πού μαρμάρωσαν
ύστερα άπό θεϊκή κατάρα γιά κάποια άνομήματα. Πρόκειται γιά τά ιδιόμορφα
εκείνα γαιολογικά σχήματα πού παρατηρούμε σέ πολλά μέρη τής χώρας μας. ’Αλ
λού βρίσκουμε τή «μαρμαρωμένη μάγισσα» πού μάγεψε τον Δεσπότη, άλλου τον
«μαρμαρωμένο Ταύρο» πού συντελούσε στή γέννηση πολλών μοσχαριών, άλλου
τή «μαρμαρωμένη συκιά», πού συκοφάντησε τον Χριστό... Στά Βαρδούσια τής Δωρίδος βρίσκουμε μαρμαριομένο ολόκληρο «συμπεθεριό»—πομπή γάμου μέ καβαλάρη
δες—καί γιά τήν αιτία μαθαίνουμε οτι οφείλεται σέ κάποιο προγαμιαίο άμάρτημα
τής νύφης. ’Έ ξω άπό τήν Πρέβεζα βρίσκουμε μαρμαρωμένη μιά γρηά μέ τά κατσί
κια της, γιατί—λέει—καταράστηκε τον Μάρτη επειδή κρύωναν τά ζώα. Στήν Κρήτη,
στήν ’Άνδρο καί σ’ άλλες τοποθεσίες βρίσκουμε τά «Πετροκάραβα» ήτοι μαρμαρωμένα καράβια γιά πολλές αιτίες ( 1).
*
* *
’Ά λλες αιτίες, γιά παραδόσεις υπήρξαν οί κ α ι ρ ο ί , ό ζ ω ϊ κ ό ς καί ό φ. υ τ ικ ό ς κ ό σ μ ο ς . Γιά τούς καιρούς, ό λαός μας φαντάσθηκε γεγονότα πού, όπως καί
άλλα, μάς άφίνουν κι’ αύτά κατάπληκτους. Στούς ανέμους λ.χ. είδε οντα προσωπικά
καί άνθρωπόμορφα, πού-παλεύουν ποιο θά νικήση γιά νά μεταβάλλη τον καιρό προς
τό καλό ή τό κακό τοϋ άνθρώπου. Σ τά σύννεφα έδωσε επίσης ζωή, τά μπουμπουνητά
δέ καί τις άστραπές, τις είδε ώς συνομιλία μέ όλες τις ψυχικές άντιδράσεις, ήτοι μέ
θυμούς καί εκρήξεις. Είδε τά σύννεφα νά κατεβαίνουν στή γή, νά παίρνουν νερό καί
νά ξαναφεύγουν. Σ τις άστραπές είδε άκόμα τον Μωάμεθ νά φεύγη πανικόβλητος άπό
τήν ρομφαία τού Χριστού ή τού προφήτου Ή λιου, καί άπέδωσε τις λάμψεις στά
πέταλα τών άλογων τού άλλόθρησκου. Τον κεραυνό τον φαντάσθηκε ώς θεϊκή φωτιά
πού πέφτει στούς. κακούς, τούς άνεμοστρόβιλους ώς χορούς νεράιδων, τις καταιγίδες
ώς μαλλώματα στοιχειών κ.ά.π.
Τά ζφα, ύστερα, έδωσαν άφορμή μέ τις φωνές τους νά έπινοήση ό λαός παρα
δόσεις. Είδαμε στο έπί μέρους Μηνολόγιο ότι ή δεκαοχτούρα ήταν κόρη πού κατηγορήθηκε άπ’ τή μητρυιά της γιά κλοπή ένός άπό τά δέκα έννηά ψωμιά—κατά τή μη
τρυιά—ενώ εκείνα ήταν δέκα οχτώ. "Εγινε πουλί τότε καί φωνάζει παντού καί πάν
τοτε πώ ς τά ψωμιά ήταν δ έ κ α ο χ τ ώ καί οχι δέκα έννηά. Είδαμε έπίσης τήν πα
ράδοση γιά τον Γκιώνη.
Τά φυτά πάλι, έδωσαν άφορμή γιά άλλες παραδόσεις. ’Ά πειρα είναι εκείνα
πού... πριν γίνουν φυτά ήταν άνθρωποι ή ζώα. Στήν κλίση πού δίνει στά δένδρα ή
πνοή τού άνέμου, άποδίδεται τό ότι δέν προσκύνησαν τήν Παναγία, τον Χριστό ή
κάποιον Ά γ ιο , όταν διάβαινε άπό εκεί.
(1) Τά μαρμαρώματα στις θάλασσες παρουσιάζονται σέ νησίδια ή σέ άπόκρημνους βρά
χους της άκρογιαλιας. Κάποιον πρωτεύοντα ρόλο παρουσιάζουν άσφαλώς έδώ οί «στήλες ά
λατος» τής Παλαιός Διαθήκης.
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Ά φίσαμε τελευταίες τις παραδόσεις πού έχουν αιτία τον θ ά ν α τ ο , τούς
ν ε κ ρ ο ύ ς κ α ί τ ι ς ψ υ χ έ ς , τον κ ά τ ω κ ό σ μ ο καί τον Χ ά ρ ο , άφοϋ τά
γεγονότα αυτά σημαίνουν καί το τέλος κάθε τί τοϋ ύπαρκτοΰ.
Για τον θάνατο, οί παραδόσεις μάς διηγούνται δτι ύπάρχει βιβλίο... προγρα
φών. ’Ανοίγει την πρώτη τοϋ Σεπτέμβρη καί έκεϊ σημειώνει ό χάρος όσους πρόκειται
νά πάρη μέχρι την 31η Αύγούστου. Γ ι’ αύτό οί άνθρωποι—όπως είδαμε ήδη—τοπο
θετούν καρύδια στις στέγες των σπιτιών, το βράδυ τής 31 Αύγούστου προς την
Πρώτη τοϋ Σεπτέμβρη, καί το πρωί, μέ τήν «’Ίνδικτο» τά σπάζουν. 'Όποιου το
καρύδι βρέθηκε κούφιο, γράφεται αύτομάτως το όνομά του στη... νεκρική βίβλο τού
Χάρου.
Ό Χάρος έρχεται πάντοτε καβάλλα στο μαύρο του άλογο. Στο δρόμο του συ
ναντά τά στοιχειά, μέ τά όποια καί παλαίει, τά νικά, καί παίρνει τον άνθρωπο πού
ήρθε ή σειρά του. Κανένα στοιχειό δέν μπόρεσε μέχρι σήμερα νά νικήση τον Χάρο.
Αύτό το κατώρθωσε μόνον ό Διγενής ’Ακρίτας, όταν τον κατατρόπωσε στά μαρμαρένια αλώνια...
Οί νεκροί, άν δέν «βρυκολακιάσουν» ή γίνουν φαντάσματα, γίνονται χώμα,
γιατί χώμα ήταν καί πριν. Γίνονται έτσι υλικά μέ τά όποια τρέφονται τά φυτά, τά
ζώα, καί τέλος ό άνθρωπος, γιά νά γεννήση νέους ανθρώπους.
Οί ψυχές όμως δέν πεθαίνουν. Πηγαίνουν στον κάτω κόσμο—στον "Αδη—κι’
άπό έκεϊ χωρίζονται. Οί καλές πηγαίνουν στον Παράδεισο καί οί κακές στήν Κόλαση.
Διαχωριστικό σημείο γιά τήν Κόλαση καί τον Παράδεισο είναι ό πύρινος ποταμός,
όπου τρέχει πίσσα άνάμικτη μέ φωτιά... Ό Θεός άφισε επίτηδες τον πύρινο ποταμό
ώς διαχωριστικό σημείο, καί δέν υψοίσε φράχτη, γιά νά βλέπουν οί κακοί πώς περ
νάνε οί καλοί καί νά... παραδειγματίζωνται. Άρχιφύλακας στον Παράδεισο είναι ό
"Αγιος Πέτρος, πού βαστάει τά κλειδιά, έχει δέ βοηθό του τον "Αγιο Σάββα πού
«σαββανώνει» όσους θέλει καί δέν τούς άφίνει στήν Κόλαση. Στήν Κόλαση πάλι
είναι γενικός φύλακας ό διάβολος, πού προσπαθεί νά μήν λείψη ή φωτιά άπό τά κα
ζάνια μέ τήν πίσσα—μέσα στά όποια βρίσκονται οί κακές ψυχές—καί δίνει οδηγίες
στούς βοηθούς του—τούς σατανάδες—γιά τό πώς θά κρεμούν άπό τά νύχια, άπό τούς
μαστούς καί άπό τά μαλλιά τις κακές ψυχές.
"Αλλες παραδόσεις τοϋ λαού—οί πιο σωστές—μάς πληροφορούν ότι οί νεκροί
καί οί ψυχές παραμένουν στον "Αδη μέχρις ότου έρθη ή Δευτέρα Παρουσία. Τότε θά
κρίνη ό Κύριος δικαίους καί άδικους καί άνάλογα θά τούς τακτοποιήση στήν αιώνια
ζωή...
Ό φόβος τοϋ θανάτου, μέ όλα τά επακόλουθα, άλλά καί ή άγάπη γιά τή ζωή,
έδωσαν στις παραδόσεις τού λαού τό ά θ ά ν α τ ο ν ε ρ ό . Μόνον μ’ αύτό ό άνθρωπος
θ’ άποφύγη τον θάνατο καί τό άγνωστο τού πού θά καταταχθή...
*
* *
Μέ τις παραδόσεις καί όλα τά άλλα λαογραφικά στοιχεία πού είδαμε ώς
τώρα—καί πού όλα οφείλουν τήν ύπαρξή τους στις παραδόσεις·—κλείνουμε ένα μεγάλο
κεφάλαιο στο Γ ε ν ι κ ό
Μ έ ρ ο ς τοϋ «Ελληνικού Μηνολογίου». Τά όσα δώ
σαμε γιά τό κάθε λαογραφικό στοιχείο ώς τώρα, ελπίζουμε νά ικανοποίησαν τυχόν
απορίες των άναγνωστών μας καί νά μήν άφισαν άμφιβολίες γιά τήν χρησιμότητα
της γνώσεως κάθε λαογραφικής μορφής τού λαού μας.
Ά φίσαμε τελευταίο τό κυριώτερο στοιχείο τής λαογραφίας μας ■—πού κι’
αύτό τό διέσωσε ή παράδοση τών αιώνιον—στοιχείο πού μόνον ωφέλεια καί ψυχική
άνάταση επιφέρει στή λαϊκή ψυχή. Είναι τά δ η μ ο τ ι κ ά μ α ς τ ρ α γ ο ύ δ ι α ,
τά όποια καί θά διαπραγματευθοϋμε άμέσως άπό τό επόμενο τεύχος.
( Συνεχίζεται)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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'Τπό ’Αστυφύλακας κ. ΛΑΜ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ

Μεσάνυχτα. Σπρωγμένος άπό τό επιτακτικόν καθήκον της υπηρεσίας μου,
έσερνα τά βήματά μου αργά κι’ αθόρυβα, στή καρδιά του ωραίου δασυλλίου της περι
φέρειας μας.
Τά παγκάκια κενά, τά στενοδρόμια του έρημα. Ψυχή δεν άνάσαινε τριγύρω.
Τό θρόισμα των φύλλων στά κλωνιά των δένδρων, έμοιαζε σαν άπόκοσμη θεϊκή
δέηση. Τά κιτρινισμένα φύλλα έπεφταν μ’ ένα ελαφρό στροβίλισμα στήν άγκαλιά
της μάννας γης.
Τό χώμα, χορτασμένο άπό τά πρωτοβρόχιά, μύριζε νοτιά καί γονιμότητα.
Το φεγγάρι, πού έμοιαζε σάν άτονο καντήλι ξωκκλησιοΰ, άλειφε μέ τό χλωμό κι’
άορωστιάοικο φως του τήν επιφάνεια των φρεσκοβαμμένων καθισμάτων, πού φάν
ταζαν σά θεία άφιερώματα, πού είχαν προσφέρει χέρια εύλαβικά, στο ναό τής θεάς
αρμονίας.
"Ολα τυλίγονταν άπό μιά βουβή πραότητα πού τά έκανε περισσότερο θεία,
περισσότερα ιερά! Τό κάθε τί έμοιαζε νά συμβολίζη τήν άρετή, τήν χαρά καί τήν
εύτυχία. 'Η μικρή λιμνούλα, πού ή πάπιες καί οί κύκνοι της είχαν λουφάξει, είχε
μείνη κι’ αύτή έρημη, μονάχη στον άγέρα, πού τής πτύχωνε μέ τ ’ άναφρό του χάδι τή
γαληνημένη της επιφάνεια.
Κάπου-κάπου, τό μουδιασμένο τρίλλισμα ενός γρύλλου καί κάποια άνατριχίλα, έκοψαν τή μονοτονία τής άπόκοσμης θεϊκής σιγαλιάς του πάρκου. Προσπα
θούσα νά σέρνω τά βήματά μου, όσο πιο άθόρυβα μπορούσα. Ξαφνικά, ένα άδύνατο
άναρθρο έπιφώνημα λαχτάρας καί τρόμου άντήχησε καί λίγα μέτρα πιο πέρα είδα,
άνάμεσα άπό τούς θάμνους, δυό άνθρώπινες συλουέττες, νά στέκωνται ή μιά άπέναντι
τής άλλης. Σταμάτησα. ’Αθέατος καθώς είμουνα, περίμενα νά ΐδώ καί ν’ άκούσω τή
συνέχεια καί τήν εξέλιξη τής άποοόπτου συναντήσεως των δύο άνθρωπίνων σκιών.
Δεν άργησα νά καταλάβω περί τίνος έπρόκειτο. Ή τ α ν δυό παιδιά, άπ’ αυτά, πού η
κοινωνία τά έχει τοποθετημένα στο περιθώριο τής ζωής της. Δυό άλήτες. "Ενας
μικρός καί ένας μεγάλος. Τό έπιφώνημα τής λαχτάρας ήταν τού μικρού πού καθώς
βάδιζε άντίκρυσε άπότομα τή μορφή πού άλλου πού στέκονταν όρθιος καί άκίνητος,
σά στήλη άλατος. Τό έπιφώνημα αύτό έκανε τό μεγάλ.ο άλήτη νά γυρίση άπό τό
μακρυνό του ταξίδι. Ή όραση του, μαγεμένη, άπό τις οίδε ποιά ομορφιά, τού είχε
φουσκώση τό στήθος άπό άνείπωτη άγαλλ,ίαση κι’ εύφροσύνη. Έ ν τούτοις δεν άρ
γησε νά ξαναφέρη τό στοχασμό του άπό τούς άπρόσιτους γιά τήν ζωή του τόπους,
στή πεζότητα τής νυκτερινής ήσυχίας τόϋ πάρκου, πού τό άμυδρό φώς τού φεγγαριού
καί τών άπόμακρων ήλεκτρικών λαμπτήρων, τό άπάλ,αιναν καί τό έκαναν γκριζοκίτρινο, σάν τον κόσμο πού κρύβει τό άχνό ροδάλισμα τού άπειρου καί σάν τήν
εύτυχία πού είναι έναποθετημένη σέ άκατοίκητος σπιτικές αύλές.
Τά μάτια του άνοιξαν διάπλατα, έρευνητικά, μπροστά στή σιλουέττα τού μι
κρού πού στέκονταν άκίνητος, σαστισμένος, σάν κορμός δένδρου χωρίς κλαδιά, μπρος
του. Τρόμαξε καί τούτος μέ τή σειρά του. Τέτοια ώρα ποιανού έδιδε τό δικαίωμα ή
ζωή νά γυρίζη σάν καί αυτόν στούς δρόμους καί τά πάρκα; Τά κουρέλια τής φορεσιάς
τού μικρού πού άνέμιζαν στή πνοή τού φθινοπωρινού άγέρα, τού έδωσαν τήν πραγ
ματική άπάντηση...
— Ένας άλήτης σάν κι’ έμένα, σκέφτηκε. Τ ί ζητά; Πού πηγαίνει;
■
—Έ κ ε ΐ πού πηγαίνεις κι’ έσύ, έφτασε ή απάντηση, άπό τά βάθη τού έσωτερικού του κόσμου. Σταμάτησε νά κυττάη, σά ν’ άθελε ν’ άπαντήση στήν ’ίδια του
τή σκέψη. Ξανακύτταξε πιο πλατιά τό παιδί καί χωρίς νά τό καταλάβη"βρέθηκε λίγα
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βήματα πίσω. Τί τον άνάγκασε ν’ άπομακρυνθή; Δέος; Οίκτος; Καί τά δύο. Τό βλέμ
μα του διασταυρώθηκε μέ του άλλου πού έλαμπε παράξενα στην άμυδρή λάμψη τού
φεγγαριού καί των άπόμακρων ήλεκτρικών λαμπτήρων. Μια τεταμένη σιωπή, πιο
εύγλωττη καί άπό τον κάθε λόγο, άπλώθηκε στη σιγαλιά. Στην άμοιβαία ματιά των
άλητοπαίδων, ένσαρκώθηκε κάτι, τό άνώτερω, τό υψηλότερο, τό ιδανικό. 'Η άγάπη,
ό οίκτος, ή συμπόνια, πού τώρα στα χρόνια τού άνθρώπινου ξεπεσμού, μονάχα οί
Θεοί καί οί "Αγιοι τό κρατάνε.
— Πού πας; άκούστηκε βραχνά ή φωνή τού πρώτου. Ό μικρός δεν απάντησε.
Τό στήθος τού μεγάλου άνεβοκατέβαινε μέ φόρα καί ή δύναμη της ανάσας του πού
ήταν βαθειά κομμένη, από κάποιο φόβο, έδινε μια τρεμούλα στα μαραμμένα χείλη
του. Τον πλησίασε μέ κάποιο θάρρος.
■
—Τ ί ζήτας, εδώ; τον ρώτησε. 'Ο μικρούλης δέν απάντησε. 'Ο μεγάλος κύρ
τωσε λίγο τό σώμα του θέλοντας νά πλησιάση πιο πολύ τό ύψος τοϋ μικρού.
■
—Πού πηγαίνεις; τον ξαναρώτησε δυνατότερα. Τά λόγια του πλημμύριζε
συμπόνοια κι’ άγάπη.
'Ο μικρός τον κύτταξε μ’ ένα πλατύ βλέμμα πού μαρτυρούσε έκπληξη καί
φόβο. Σήκωσε τούς ώμους του καί ή φωνούλα του άκούστηκε άτονη, απαλή, μωρου•δίστικη.
—Δέν ξέρω.
—’Από πού έρχεσαι;
—Νά, άπ’ εκεί, κι’ έδειξε μέ τό χεράκι του μιά κατεύθυνση.
—Πηγαίνεις στο σπίτι σου;
Στην ερώτηση αυτή ό μικρός τον κύτταξε παράξενα.
—Δέν έχω σπίτι. Ό μεγάλος τον κύτταξε ερωτηματικά.
•—Καί πού πήγαινες; Τή φορά αυτή δέν απάντησε, σήκωσε μόνο τις πλατίτσες του. 'Απλώθηκε γιά λίγο ήσυχία. Τό κρύο άγέρι περνώντας πάνω άπό τή σάρ
κα τους πού ήταν σχεδόν γυμνή, τούς έκανε νά σμίγονται δλο καί περισσότερο. 'Ο
μεγάλος χαμήλωσε τό βλέμμα του καί τον ρώτησε πάλι.
—Πώς σέ λένε;
—Ρούλη, άπήντησε ό μικρός.
—Ρούλη, Ρούλη, Ρούλη, μονολόγησε εκείνος, προσπαθώντας νά βρή τό πραγ
ματικό του όνομα. Τέλος μή μπορώντας τον ξαναρώτησε:
—Τό πραγματικό σου ποιο είναι; 'Ο μικρός τον κύτταζε χωρίς νά καταλαβαίνη.
—Ποιο είναι τό πραγματικό σου όνομα; Έπανέλαβε γιά τρίτη φορά ό μεγάλος.
Ο μικρός όμως δέν καταλάβαινε.
—Ρούλη, μέ λένε άπήντησε σάν μέ άποστροφή.
—Πφφφ... φύσιξε, ό μικρός αύτός ήταν άνόητος καί τον στεναχωρούσε...
’ Επειτα άπό λίγη σιγή τον ξαναρώτησε:
—Γονείς έχεις; 'Ο μικρός πού είχε πάρει κάποιο θάρρος, άπάντησε αυθόρ
μητα:
- ’Ό χ ι.
—’Αδέρφια; Κούνησε τό κεφάλι του άρνητικά.
—Κανένα δικό σου; Καί πάλι έκανε άρνητική κίνηση τού κεφαλιού του, συνοδεύοντάς την μέ κείνο τό άρνητικό «τσού» πού μοναχά μικροί καί άφελεΐς τό λένε.
’Εκείνα τά λόγια τού μικρού τον προξενούσαν λύπη. Τό ίδιο λυπόταν καί γιά
τόσα άλλα δυστυχισμένα παιδάκια πού καθημερινώς συναντούσε στο δρόμο του,
σ’ αυτό όμως είχε βρή ένα όμοιο του. Οί τόσοι άλλοι δυστυχισμένοι είχαν καί κάποιο
δικό τους, ετούτος ό μικρός ήταν έρημος καί μόνος, σάν κι’ αυτόν. ’Ε πί τέλους!
είχε βρή τό σύντροφο πού θά βάδιζε μαζί του στο δύσκολο δρόμο τής ζωής. « Έ ν
τή ένώσει ή ισχύς». Κάπου τό είχε άκούσει αύτό, κάποιος τού τό είχε πή. Σκέφθηκε
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γιά λίγο νά θυμηθή, δεν τδ θυμήθηκε, ή άξία του καί ή σπουδαιότης δμως είχε ριζώσει βαθειά μέσα -του...! 'Απλώθηκε πάλι σιγαλιά. 'Ο γρύλλος μουδιασμένος άπδ
τδ διαπεραστικό κρύο τής φθινοπωρινής νύχτας, άφινε τά τελευταία του γρυλί
σματα, σαν άτονες νότες πού κλείνουν ένα άθλιο κομμάτι.
Τ δ άγέρι σαν διαιτητής στην συνάντηση εκείνη, έλυσε μέ μια παγερή του πνοή
τη σιγή των άλητοπαίδων κάνοντάς τα να ριγήσουν.
—Ά π δ δώ είσαι; Ρώτησε καί πάλι ό μεγάλος.
—’Ό χ ι, άπδ τδ χωριό.
—Καί πώς βρέθηκες όδώ;
—Μέφερε ό Παππάς στοϋ Κύρ Γιώργη, πού έχει τδ μεγάλο μαγαζί καί τδ
ψηλδ τδ σπίτι, σαν πέθανε ή μανούλα, για να μή μέ δέρνουν τά παιδιά τής γειτονιάς
καί οί κακοί άνθρωποι.
—Τή θυμάσαι τή μαννούλα σου; Τδ μικρδ έκαμε ενα «μμμ» προφέροντάς το
μέ τή μύτη καί κούνησε τδ κεφάλι του καταφατικά συμπληρώνοντας έτσι τήν απάν
τηση.
—Πώς τήν έλεγαν; —Μαννούλα. Ό άλλος γέλασε λυπημένα. Δέν καταλαβαίνει,,
μονολόγησε.
—Καί γιατί έφυγες άπδ τδν Κύρ Γιώργη;
—Μ’ έδιωξε. Μου είπε νά μεγαλώσω πρώτα γιά να μπορώ νά κάμω δουλιές.
Ό άλλος τδν κύτταξε λυπημένα, άπλωσε τά χέρια του καί χάϊδεψε τά άταχτα μαλ
λιά του πού έπλαισίωναν τδ χλωμό του προσωπάκι.
—Κακόμοιρο παιδί, νά μπορούσες νά καταλάβης...
Τδ άλητάκι τδν κύτταξε παράξενα. Πρώτη φορά άκουγε νά τού μιλούν μέ τόση
καλωσύνη. Τδ βλέμμα του ήταν δειλό, φοβισμένο.
—Δέν θά μέ δείρης;
—Νά σέ δείρω;
Τά ξερά χειλάκια τού μικρού τά χώρισε ένα άμυδρό χαμόγελο. Μιά πίκρα,
ένα παράπονο :
■
—'Όλοι μέ δέρνουν, είπε. Τδ σώμα τού μεγάλου ταράχτηκε στά τελευταία
λόγια πού άκουσε. Κάτι σάν λυγμός, σάν άναστέναγμα τού ξέφυγε καί στά μάγουλά
του κύλησαν μερικές σταγόνες άπδ δάκρυα. Τδ άλητάκι τδν κύτταξε περισσότερο
παράξενα :
—Κλαΐς; τδν ρώτησε. Πόσο καλός είσαι! Κούνησε τδ κεφαλάκι του σάν άπδ
θαυμασμό καί χαμήλωσε ύστερα τδ βλέμμα του, έμεινε γιά λίγο σκεπτικό καί ξα
φνικά χτύπησε τά χεράκια του καί άναπήδησε χαρούμενα :
—Σάν τή μαννούλα! 'Η συγκίνηση τού μεγάλου κάτι τού είχε θυμίση. 'Ο άλλος
προσπάθησε νά ήρεμήση. Σκούπισε τά δάκρυά του, κατάπιε τούς λυγμούς του καί
προσπάθησε νά δώση ένα σταθερό τόνο στή φωνή του :
—Είμαι καλός ;
—Ναί.
—Πώς τδ κατάλαβες ;
—Νά, κλαΐς...
—Κ ι’ επειδή κλαίω, είμαι καλός;
—Ναί. Καί ή μαννούλα έκλ.αιγε. Πόσο μ’ άγαποΰσε!... 'Ο μεγάλος κουρά
στηκε νά κρατήση ήρεμος καί κατάπιε μέ δυσκολία τά δάκρυα, πού τού πλημμύρησαν τά μάτια καί έρριξε τδ βλέμμα του άλλοΰ.
"Εκαναν γιά λίγο σιωπή, τίποτα δέν άκουγότανε γύρω καί μόνο τδ αγέρι
ελαφρά—ελαφρά περνούσε μέσα άπδ τά φύλλα τών δένδρων. Οί πετεινοί μήνυσαν τδ
πέρας τού μεσονυκτίου ταράζοντας τή μαύρη σιγαλιά τής νύχτας καί ξέμακρα οί
χτύποι ένδς ρολογιού έπεβεβαίωσαν τήν άκρίβειά τους.
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—Κρυώνω, πρόφερε μουδιασμένα ό μικρός. 'Ο άλλος τον κύτταζε περίλυπα.
"Υστερα έρριξε ένα ερευνητικό βλέμμα στο ΐδιο του τό σώμα, δεν είδε τίποτα άλλο
άπό τό μοναχικό του κουρέλι πού σκέπαζε την τραχιά σάρκα του και κείνο μουσκεαμένο. Κύτταξε τό μικρό άνίσχυρα καί έπανέλαβε, σαν ηχώ τη λέξη του :
—Κρυώνεις; Ό μικρός απάντησε καταφατικά.
—Πεινάς; του ξαναρώτησε πάλι ό μεγάλος. Ή άπάντηση ήταν καί πάλι κα
ταφατική.
Στοΰ πρώτου τα χείλη άνθισε ένα χαμόγελο, σαν ή πείνα του μικρού να τον
ευχαριστούσε. ’Έβαλε τό χέρι του στη βρώμικη τσέπη τού κουρελιασμένου του σακκακιού κι’ έ'βγαλε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί.
—Τρώγε, τού είπε, να συνέλθης. Ό μικρός τό άρπαξε αύθόρμητα κι’ άρχισε
νά τό τρώη μέ βουλιμία. Σέ λίγες στιγμές τό είχε κιόλας τελειώσει. "Ενας άναστεναγμός άνακουφίσεως άκούστηκε καθώς κατάπινε, σχεδόν, άμάσητη τη τελευταία
μπουκιά.
Ό μεγάλος ένοιωσε μέσα του μια ικανοποίηση.
—Χόρτασες; τού είπε μέ μειδίαμα. Πάμε τώρα καί τον τράβηξε ελαφρά
πίσω του. Μέ μια άπότομη κίνηση, ό άλητάκος τού έφραξε τό δρόμο. Σήκωσε τά
λαμπερά του ματάκια καί τον κύτταξε σταθερά. Ή πλατειά του εκείνη ματιά ήτανε
πλημμυρισμένη άπό άγάπη καί καλωσύνη. Τά μαραμένα του χειλάκια χώρισαν άργά.
—Πώς σέ λένε;
Ό μεγάλος τον κύτταξε άκίνητος. Ή εύγνωμοσύνη πού είχε άπλωθή στην
έκφραση τού άμέριμνου έκείνου παιδικού προσώπου τον παραξένευε.
—Μέ λένε Γεράσιμο, τού άπάντησε ζωηρά, άλλά μέ την ’ίδια καλωσύνη.
—’Έ χεις άδερφό;
—’Ό χ ι, είμαι έρημος κι’ εγώ σάν καί σένα. Ό μικρός χωρίς νά νοιώθη έκεΐνο
τό έρημος συνέχισε.
—Ούτε μααά;
-Ο ύ τ ε .
—Μπαμπά;
—Κανέναν!
Άνοιγόκλειοε τά μάτια του ό μικρός χωρίς νά νοιώθη, λες καί κάτι τόν θάμ
πωνε. Τό πρόσωπό του φάνηκε νά τό φωτίζη κάποια μεγάλη χαρά.
—"Α, ά, ά, ά ! ξεφώνησε καί χτύπησε τά χεράκια του πηδώντας, καλά μού
έλεγε ή μαννούλα νά κάνω προσευχή στή Παναγίτσα καί νά της ζητήσω ο,τι θέλω.
’Εγώ έκανα τό σταυρό μου καί ζητούσα νά μού φέρη έναν άδερφό. ’Έλεγα, Παναγί
τσα μου φέρε μου έναν άδερφό νά μή μέ δέρνουν τά παιδιά καί οί κακοί άνθρωποι.
Καί δ π ! νάτος ό άδερφός μου. Στά τελευταία λόγια του ή φαιδρότης τού προσώπου
του σκοτείνιασε, σάν κάτι νά τόν φόβισε. Σήκωσε τά ματάκια του καί κύτταξε πάλι
τό μεγάλο.
—Μέ θέλεις γ ι’ άδερφό σου; τόν ρώτησε δειλά, εγώ σ’ άγαπώ καί είμαι καλό
παιδί. Είδες πώ ς μ’ άκουσε ή Παναγίτσα; Καί ή μαννούλα έλεγε πώς είμαι καλό
παιδί, καί πόσο μ’ άγαποΰσε! Καί σύ τώρα θά μ’ άγαπάς δσο εκείνη, έτσι δέν είναι;
Ό μεγάλος κούνησε τό κεφάλι του καταφατικά. Ή συγκίνηση δέν τόν άφινε
νά μιλήση.
Τό παιδάκι τόν κυττοΰσε έπίμονα, σά νά μή τόν άρκοΰσε ή κίνηση τού κεφα
λιού πού έκανε ό μεγάλος.
’Εκείνος τότε κατάπιε τούς λυγμούς του, σκούπισε τάδάκρυά του καί άφοΰ
άνακάτεψε τά άτακτα μαλλιά τού μικρού είπε :
—Ναί, θά σ’ άγαπώ, θά σ’ άγαπώ δσο τίποτα άλλο. Τό άλητάκι έτριψε τά.
μάτια του σά νά ξυπνούσε άπό δνειρο, ή σά ν’ άντίκρυζε κάτι λαμπερό κι’ άθώρητο.
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’Έκανε μια πλάγια κίνηση, σά να διευκολύνονταν έ'τσι καλύτερα να δη καί πρό<ρερε πνιχτά.
—'Ό σο τίποτε άλλο;
Ό μεγάλος άλήτης, τότε, αντί γ ι’ απάντηση, άπλωσε τά χέρια του, άγκάλιασε
το μικρό άλητάκι καί τό έσφιξε πάνω του άδερφικά.
Τό σκοτάδι τούς τύλιγε άσφυκτικά καί ή νυχτερίδα πελαγωμένη στην άϋλη
μαυρίλα έτριζε τά μουδιασμένα της φτερά στο νοτισμένο άγέρα. ’Ή ταν ό μόνος μάρ
τυρας σ’ αυτήν τη φιλάνθρωπο συμφωνία. Δυο άλήτες έρημοι, θεομόναχοι μέσα στή
ζωή, στο κόσμο, σά νά τούς είχε ξεράσει τό πυκνό σκοτάδι, προσωποποιούσαν πίσω
άπό τό βαρύ νυχτιάτικο μαγνάδι, μακρυά άπό τά πονηρά μάτια τού κόσμου, της
σκληρής καί άπονης κοινωνίας, δυο σπάνιες αρετές : τήν εύεργεσία καί τήν εύγνωμοσύνη. Δυο άλήτες ενάρετοι!...
Τό άγέρι, κυρίαρχος πάντα, έξουσιαστής, στή σκοτεινή άπεραντοσύνη τής νύ
χτα ς άφινε κατά διαστήματα άχαλίνωτη τή πνοή του, νά σφυρίζη στο μεγάλο άνατριχιαστικό πέλαγος. Μιά τελευταία του πνοή έλυσε τό σιωπηλό άγκάλιασμα των
αλητόπαιδων καί έπειτα άπό λίγη σιγή, ό μεγάλος, ξανατράβηξε πίσω του τό μικρό.
—Πάμε, τού είπε σιγά. Ό μικρός τον άκολούθησε πειθήνια. Πήρανε ένα στενοδρόμι καί χάθηκαν καί οί δυο μέσα στο σ κ ο τ ά δ ι...
Λ Α Μ . Σ Τ Ρ Α Τ ΙΚ Η Σ

Υ. Γ. Είμαι περίεργη νά μάθω τή συνέχεια τής έξαφανίσεώς των....
*Η δακτνλογράφος

—'Υπόσχομαι, στή δακτυλογράφο πού έκανε... θάλασσα τά χειρόγραφα, δτι
άν τούς ξανασυναντήσω, θά συνεχίσω τήν περιγραφή τής πορείας των.
Λ Α Μ . Σ Τ Ρ Α Τ ΙΚ Η Σ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ή

π ο ρ ε ία

Με τήν άγάπη, πού μ’ έλουζε
καί τή λαχτάρα, πού φλόγιζε
ξεκίνησα κι’ εγώ μιά μέρα
γιά τις ψηλοκορφές κεϊ πέρα.
*
Καί κρόκιζ’ ή ’Ανατολή
καί δρόσιζε τό μέτωπό μου,
Βάδιζα μέ πνεύμα νικητή
θρεμμέν’ άπ’ τό λεΰκ’ όνειρό μου.
*
Πέρασα χαράδρες καί πλαγιές
γιόμιζε τό στέρνο μ’ εύωδιές
καί νάμαι στήν πορεία σταθερός,
στά τείχη τής ψυχής μου γώ ορθός.
Σ . Χανδρης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή «’Αστυνομικών Χρονικών»
I Σννέχεια άπο τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ’

Νά τά παιδιά εκείνα πού δεν είχαν επισκέψεις... Είχαν το ίδιο σκοτεινιασμένο
ττρόσωπο κι’ ένοιωθαν τήν ίδια απέραντη έρημιά δπως τήν ήμερα πού πρωτοήρθαν
εδώ, άγνωστοι μεταξύ άγνωστων... Οί εγκάρδιες σκηνές των επισκέψεων, τά γέλια,
■οί φωνές ήταν τόσο μακρυά τους... ’Έμοιαζαν σάν τον αντίλαλο άπο ένα άλλο κόσμο,
πού δεν είχαν δικαίωμα νά τον γνωρίσουν. ’Έγιναν πάλι, δπως κάθε Κυριακή, τά
χαμένα παιδιά των δρόμων...
Τά βλέπει κανείς νά τριγυρίζουν γύρω άπο τις ομάδες μέ τά χέρια στις τσέπες
καί νά κυττάζουν μέ ψυχρό βλέμμα τούς άδελφούς καί τις άδελφές των άλλων παι
διών, τις εσάρπες των μαννάδων, τά πολύ μικρά καπέλλα των κοριτσιών καί τις
μποΰκλες των.
Πολλές φορές μάλιστα οί ξένοι επισκέπτες τά κύτταζαν μέ περιέργεια, και
κάπου-κάπου μέ θυμό ή περιφρόνηση...
Κι’ δμως !!! Είχαν κι’ αύτά γονείς, είχαν σπίτια, δικούς τους άνθρώπους... Δέν
ή σαν ορφανά... Μά οί δικοί τους γονείς έτούτη τή στιγμή προτίμησαν νά κανουν
βόλτες μέ τ ’ αύτοκίνητο, ή νά κάνουν σκί, ή νά φουσκώνουν μέσα σ’ ένα βελουδένιο
θεωρείο στήν όπερα... Δέν είχαν χρόνο, ούτε διάθεση νά τά δουν... Γιατί οί δικοί τους
γονείς άνήκαν στήν κατηγορία των «κοσμικών» γονέων, πού βλέπει κανείς τακτικα
στις φωτογραφίες τους στήν έφημερίδα, στήν σελίδα τών σπόρ ή στήν κοσμική στήλη.
Οί δικοί τους γονείς φιγουράρουν στις άφίσες καί στά εξώφυλλα τών περιο
δικών... ’Ενώ αύτές οί δυστυχισμένες γυναικούλες μέ τά γκρίζα μαλλιά, ήταν τόσο
διαφορετικές...
Καί δός του φιλιά κι’ άγγαλιάσματα κάθε τόσο καί λιγάκι...
'Ένα παράπονο ή μιά ζήλεια δάγκωνε τις καρδιές τών έρημων παιδιών..
’Έ τσι, άνάμεσα στήν άπλή χαρά τών άλλων, έκαναν αύτά μιά θλιβερή παρελαση, άγέρωχα καί τυφλά, σάν θωρηκτά μέσα σέ ειρηνικό κόλπο... ένώ τό Τερνεραι,
κάθε Κυριακή, έμοιαζε μ’ ένα μεγάλο λαβύρινθο άπο πρασινάδα δπου δλοι άντάμωναν,
χωρίς νά μπορούν νά ξανασυναντηθοΰν, άλληλοσποώχνονταν χωρίς νά αναγνωριζωντάι, καί διέγραφαν κύκλους τριγύρω άπο ένα σημείο, άπο φόβο μή χαθούν...
*0 ’Αλλέν Ρομπέρ καί ό Ό λάφ, μέ τις τσέπες γεμάτες τρόφιμα, συνάντησαν
τον Κλεμανσώ, περικυκλωμένο άπ’ τά μεγάλα παιδιά... ΤΗρθαν γιά νά τον παρακαλέσουν νά τούς πάη περίπατο στο δάσος... Μά ό γέρος, χαρούμενος σάν νεοσύλλε
κτος, δέν έλεγε νά ξεκολλήσω άπο τούς πέντε παληούς μαθητές, πού ήταν ψηλότεροι,
ά π ’ αύτόν...
—«Θά πάμε στο δάσος;» ρώτησε δειλά ό Ό λάφ...
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'Ό μω ς οί μεγάλοι τον διέκοψαν :
•—«Δεν πάμε νά πιοϋμε μιά μισάδα, Κλεμανσώ ;».
'Ο Κλεμανσώ στάθηκε άπορημένος... Πώς ν’ άπαντήση στούς μεγάλους ότι»
προτιμά νά πάη νά μαζέψη μανιτάρια στο δάσος μαζί μ’ ένα άπόπαιδο, πού τον φώ
ναζε παππού ;
Γύρισε λοιπόν προς τον Ό λάφ καί τον Άλλέν Ρομπέρ καί τούς είπε μαλακά:
«—’Ό χ ι σήμερα, μικροί μου... Μιά άλλη Κυριακή».
—«Πάμε λοιπον παιδιά» εΐπεν ό ένας μεγάλος. Καί ξεκίνησαν, έχοντας στην
μέση τον Κλεμανσώ. Ό δμιλος απομακρύνθηκε, άφίνοντας τον Άλλέν Ρομπέρ
άρκετά ταπεινωμένο, καί τον Ό λάφ πληγωμένο κατάκαρδα... Στέκονταν το παιδί
δακρυσμένο, παρατηρώντας τον «μπαμπά» ν’ απομακρύνεται, νά σταματά κάθε
5-6 βήματα γιά νά πη κάτι μέ ζωηρές χειρονομίες, νά γελάση, νά διηγηθή κάτι αστείο,,
ένώ οί μεγάλοι τον κτυποΰσαν στην πλάτη διασκεδάζοντας...
Ό Ό λάφ άρπαξε ξαφνικά το χέρι τού Άλλέν Ρομπέρ, τό μόνο πού τού έμεινε,
καί κάτι πήγε νά πη...
«Τί σέ πιάνει έσένα ;» ρώτησε ό Ρομπέρ μέ βραχνή φωνή... Μά σάν είδε το
γεμάτο άγωνία βλέμμα τού μικρού Ό λάφ, τίς ρυτίδες του, πού τον μεταμόρφωναν
σέ γέρο, τον πόνο του, τον σπαραγμό του, κατάλαβε καί τού είπε μέ προσποιητή
αδιαφορία καί μάλιστα μέ κάποιο εύθυμο τόννο:
—«Καί ποιανού έχουμε την ανάγκη, φιλαράκο μου ; Χρειαζόμαστε παρέα γιά
νά μαζέψουμε μανιτάρια; Αύτό δά έλειψε! Α στείο πράγμα. Καί δέν μπορούμε ολο
μόναχοι... Καλύτερα έτσι. Ά ν τε πάμε». Μά, καθώς έκαναν νά περάσουν την πόρτα
πιασμένοι μάλιστα άπ’ το χέρι, ακόυσαν άπο πίσω τους, άπο μακρυά νά φωνάζουν:
«Άλλέν Ρομπέρερερ. Έ έ έ έ... Άλλέν Ρομπέρ.’Έλα βιάσου... Μιά, μιά έπίσκεψις!! !»·
Ό Ρομπέρ έμεινε ακίνητος στη θέση του... έγινε κάτωχρος... πανικοβλήθηκε...
'Ώ στε λοιπόν είχε φτάσει ή στιγμή
ΤΗ ρ θ α ν ! ! ! ΤΗ τ α ν έ δ ώ !!!. Τον είχαν
φωνάξει μέ τον ίδιο τρόπο πού τον ξαναφώναξαν την ημέρα πού ό ταχυδρόμος
είχε φέρει τό πρώτο περιοδικό... Α κριβώ ς σάν σήμερα, ένα μήνα πριν... "Υστερα άπ’
τό περιοδικό έφτασαν κι’ α ύ τ ο ί ... οί γ ο ν ε ί ς τ ο υ ! ! !
—«Γειά σου Ό λάφ. Φεύγω, πήγε νά πή ό Ρομπέρ μά δέν βγήκε κανένας;
φθόγγος καμμιά φωνή άπ’ τό λαιμό του... ’Έ τσ ι ξανάπε φωναχτά τώρα.
—«Γειά σου Ό λάφ. Μέ συγχωρεΐς, μά πρέπει νά φύγω. Μέ φωνάζουν».
Γύρισε τήν πλάτη στο παιδί χωρίς καν νά το κυττάξη κι’ άπομακρύνθηκε....
Ό μικρός Ό λάφ περίμενε άκόμα μιά στιγμή κι’ ύστερα ξέσπασε σέ δυνατά
κλαμματα' περίμενε νά μείνη μόνος του, γιατί ήξερε δτι τό κλάμμα τον παραμόρφωνε
πολύ καί έκανε τούς άλλους νά γελούν...
Τήν ίδια ώρα ό Άλλέν Ρομπέρ έκανε ασυνείδητα τήν μεγαλύτερη βόλτα γιά
να φθάση στο λειβάδι... Έ να ς ανεξήγητος φόβος, πού μεγάλωνε σέ κάθε του βήμα,
τον είχε κυριεύσει... ’Άλλοτε τού ερχόταν ή επιθυμία νά κάνη έμμετό, κι’ άλλοτε
ν αποπατήση... Έ ν α είδος ναυτίας τον είχε ζαλίσει καί γιά νά ξεχάση τήν κοιλιά
του, εσκεφτότανε τό αμερικάνικο αύτοκίνητο μέ το όποιο θά είχαν έρθει οί γονείς
του, τίς καινούργιες βαλίτσες τους, τήν πρώτη φράση πού θά έλεγαν. Τήν ’Αρχηγό
Φρανσουάζ δέν τήν σκεφτότανε καθόλου, τήν ανακάτευε μέ τή μητέρα του καί δέν
είχε άκόμα καταλάβει δτι κάποτε θά έπρεπε νά τήν άφίση...
Πάντως, άν δέν ήτανε άναστατωμένη ή κοιλιά του, θά ζοΰσε τήν πρώτη στιγμή
απόλυτης χαράς τής ζωής του... Κι’ έκανε άκόμα μιά στροφή μέσα στο δάσος γιά
νά τήν παρατείνη. "Υστερα χρειάσθηκε νά σταματήση γιατί ένοιωσε τήν έπιθυμία
ν’ άναπνεύση βαθειά καθώς πλησίασε... ’Ίσω ς ό καθαρός άγέρας νά μπορούσε νκ
καλμάοη τήν καρδιά του, πού κτυπούσε τόσο δυνατά, σάν νάθελε νά σπάση...
( Συνεχίζεται)
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Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Προήχθη εις τον βαθμόν του 'Υπαρχιφύλακος άναδρομικώς άπό 1-1-1956,
άφ’ ής προέκυψεν εις τον βαθμόν τούτον κενή οργανική θέσις, 6 άστυφύλαξ Μεθενίτης ’Αντώνιος.
—Παρητήθη τρϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Λάτσινος Γεώργιος.
—Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες : Βασιλείου
Παναγιώτης καί Μυριδάκης Γεώργιος, άποβιώσαντες.
—Δι’ άποφάσεως τής Νομαρχίας ’Αττικής ένεκρίθη ή άλλαγή τοΰ επωνύμου
τοΰ άστυφύλακος (7890) ΙΙαπασωτηρίου Σωτηρίου είς Καττήν Σωτήριον.
*
* *
ΟΡΚ Ω Μ Ο ΣΙΑ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΙΕ ' ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥ ΤΙΚ Η Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Τήν 30ήν Σεπτεμβρίου έ.ε. καί περί ώραν 11ην έλαβεν χώραν είς τό προαύλιον
τής ’Αστυνομικής Σχολής ή σεμνή καί γραφική τελετή τής ορκωμοσίας 80 νέων
Άρχιφυλάκων τής ΙΕ ' Εκπαιδευτικής περιόδου, ίερουργοΰντος τοΰ Αίδεσιμωτάτου
πατρός Δαμίλου καί μέ τήν συμμετοχήν τής έξαιρέτου έκκλησιαστικής χορωδίας

Ό Επιθεωρητής τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Νέρης μετά τοΰ Διοικητοϋ των
Σχολών ’Αστυνομίας κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου κατά τήν τελετήν ορκωμοσίας των Ά ρχιφυλάκων ΙΕ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου.

τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως, τή εύγενή φροντίδι τοΰ Καθηγητοϋ των
’Αστυνομικών Σχολών κ. Νικ. Τσιτσιράγκου έπιτευχθεϊσαν.
'Ο χώρος δπου έλαβε χώραν ή τελετή είχε καταλλήλως διακοσμηθή μέ Σ η
μαίας, θυρεούς κλπ. καί παρουσίαζε ένα πολύχρωμο καί γραφικό σύνολον.
Κατά τήν τελετήν παρέστησαν ό ’Επιθεωρητής τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος
’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Νικόλαος Νέρης, ό ’Αρχηγός τ ή ς ’Αμερικανικής’Α 
στυνομικής ’Αποστολής κ. M ils F u r l o m καί ό κ. J. L e w is μέλος αυτής, ό Γενικός

6340

Ειδήσεις καί Πληροφορίαι

Διευθυντής παρά τώ Ύπουργείω ’Εσωτερικών κ. Δημήτριος Κάλλιας, οί ’Αστυνομι
κοί Διευθυνταί Α ' κ.κ. Κανελλόπουλος ’Αναστάσιος, Νικόλαος Σπυοόπουλος καί
Εύάγγελος Καραμπέτσος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, οί κ.κ. Καθηγηταί τής Σχολής, ’Αντιπροσωπεία τοΰ Σώματος καί συγγενείς
των όρκισθέντων.
Ά φοϋ έπιθεώρησε τούς παρατεταγμένους δοκίμους άφοτέρων των Σχολών ό
κ. ’Επιθεωρητής τοΰ Σώματος έπηκολούθησε ή έπιβλητική πομπή τοΰ Θείου Ευαγ
γελίου καί ή 'Ιερά άκολουθία. Μετά ταΰτα οί νέοι βαθμοφόροι τοΰ Άστυνομικοΰ
Σώματος «με ύψωμένην τήν δεξιάν» έδωκαντόν νενομισμένον όρκον, μετά τον όποιον
ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Νικόλαος
’Αρχιμανδρίτης, έχαιρέτησε τούτους, διά τών κάτωθι έμπνευσμένων λόγων :
«Κύριε ’Αρχηγέ
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση σήμερα, γιατί ή Άστινομική Σχολή
» αποδίδει στήν υπηρεσία τής ’Αστυνομίας Πόλεων 80 νέους Άρχιφύλακας τής ΙΕ '
» εκπαιδευτικής περιόδου τοΰ 1958, οί όποιοι όστερα από πλήρη καί επίμονο έκπαί» δευση, πέτυχαν όλοι στάς έξιτηρίους εξετάσεις των.
«Νέοι Άρχιφύλακες
«'Η σημερινή σεμνή τελετή τής ορκωμοσίας τας καί τής εξόδου από τή Σχολή,
)) άποτελεϊ τήν επίσημον πράξι τής άναλήψεως άπό μέρους σας τών νέων καθηκόν» των καί τών ύποχρεώσεών σας ώς βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
» ώς στρατωτών τής Ελληνικής Πατρίδος καί ώς υπηρετών τής κοινωνίας μας.
«'Η σημερινή έποχή, όπως άντιλαμβάνεσθε όλοι, είναι κρίσιμος γιά τήν άν» θρωπότητα καί άπειροι κίνδυνοι υπάρχουν γιά τήν ειρήνη τοΰ κόσμου, γιά τήν έλευ» θερία καί γιά τήν ΰπαρξι τών Δημοκρατικών ’Εθνών.
«Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι τό πολυτιμώτερο άγαθό στον κόσμο.
« Γ ι’ αύτό τό άγαθό, γ ι’ αύτό τό ιδανικό, οί 'Έλληνες άπό τά Πανάρχαια χρό» νια, έχυσαν ποτάμια αίμα, καί αυτοί ξέρουν καλλίτερα άπό κάθε άλλο λαό τί ση» μαίνει νά είναι κανείς ελεύθερος ώς άτομο, ώς κοινωνία, ώς "Εθνος.
«Καί σεις νέοι, Άρχιφύλακες, άναλαμβάνετε τώρα τήν ύποχρέωσι, νά γίνετε
» οί άγρυπνοι φύλακες τοΰ άγαθοΰ αύτοΰ τών πολιτών καί τοΰτο θά τό έπιτύχετε,
» όταν πιστεύετε ότι όλα τά άλλα άγαθά σ’ αύτόν τον κόσμο, ή οικογένεια, ή περιου» σία, τά αισθήματα, οί διασκεδάσεις, μπαίνουν σέ δεύτερη μοίρα καί δεν μπορούν
» νά έχουν ποτέ καμμιά άξια παρά μόνον, όταν έχη έξασφαλισθή τό ύπεραγαθόν

» Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
«Τήν έλευθερία τοΰ άτόμου οφείλετε νά τήν σέβεσθε άπόλυτα καί όχι μόνον
» δέν πρέπει νά τήν προσβάλλετε καθ’ οίονδήποτε τρόπον, άλλά καί νά άγωνίζεσθε
» γιά νά τήν εξασφαλίζετε άπό κάθε επιβουλή, πού μπορεί νά προέρχεται άπό έναν
» κακό συνάνθρωπό μας, άπό τον κοινό εγκληματίαν, άπό τον κομμουνιστή.
«’Ακολουθήστε κύριοι τό παράδειγμα τόσων συναδέλφων σας, πού δέν έδίστα» σαν νά γίνουν μάρτυρες καί ήρωες τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, προσφέροντας στο βωμό
» της, τά νειάτα τους, τή ζωή τους.
«Οί ψυχές των τούτη τή στιγμή φτερουγίζουν πάνωθέ σας καί άγάλλονται,
» γιατί βλέπουν ότι καί σεις μέ τή σειρά σας, θ’ άποδειχθήτε οί έπιδέξιοι καί άποφα» σιστικοί φύλακες τής ίεράς κιβωτού τής Ελληνικής ’Ελευθερίας, τής οποίας τό
» έκτυφλωτικόν φώς, ένώχλησε καί ενοχλεί τή σκοτεινή σκέψι τών βαρβάρων.
«Σήμερα δέν θά σάς δώσω άλλες συμβουλές.
«Στή Σχολή έδιδάχθητε δ,τι έχει σχέσι μέ τά καθήκοντά σας καί τις ύποχρεώ)) σεις σας, πού σκοπόν έχουν, στο σύνολό τους, νά εξασφαλίσουν τήν έλευθερία τοΰ
» άτόμου, τήν έλευθερία τής κοινωνίας μας, τήν έλευθερία τής Πατρίδας μας.
«'Ο Διοικητής σας, οί Α’ξιωματικοί σας καί οί κ.κ. Καθηγηταί, σάς άποχαι-
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» ρετοϋμε μέ συγκίνησι καί σας εύχόμεθα λαμπρά σταδιοδρομία στο ’Αστυνομικά
» Σώμα, κάτω άπό τή σκέπη τοϋ Σεπτοϋ Βασιλέως την Ελλήνων Παύλου.

«Ζήτω ό Βασιλεύς».
Μετά την έμπνευσμένην ομιλίαν του κ. Διοικητοϋ έπηκολούθησεν παρέλασις
των νεορκισθέντων ενώπιον των έπισήμων ύπο τούς ήχους της ’Αστυνομικής μπάντας
καί ακολούθως έδεξιώθη τούς παρισταμένους ό κ. Διοικητής εις την μεγάλην αϊθου-

Ό κ. Ν. Νέρης μετά τοϋ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου καί άλλων άξ/κών έν μέσω _τών όρκισθέντων Άρχιφυλάκων ΙΕ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου.

σαν δεξιώσεων της Σχολής καί ή δμορφη τελετή έληξεν έν μέσω ένθουσιασμοϋ καί
χαράς.
Οί έξελθόντες έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
Α '. Ε ι ς ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ σ ι ν ’ Α θ η ν ώ ν .
Ά γλαμίσης Μιχαήλ, ’Αμπελουργός Γεώργιος, Άνδρεοσόπουλος Δημήτριος,
’Αντωνίου ’Αντώνιος, Άποστολόπουλος Λάμπρος, Άρτικόπουλος Σταμάτιος,
Βαρουχάκης Γεώργιος, Βουλτζάτης ’Ιωάννης, Γατσής ’Ά γγελος, Γούλας ’Αθανάσιος,
Δεληγιώργης ’Ιωάννης, Δημητρέλος Δημήτριος, Εύγένης Κλερμένης, Καθαρόπουλος
Δημήτριος, Κάκκος Χρήστος, Καννής Κωνσταντίνος, Καραΐσκος ’Αθανάσιος, Καραχάλιος Κωνσταντίνος, Καρούμπαλης Παντελής, Κασσέλας Ευριπίδης, Κιαχτύπης
Νικόλαος, Κόκκινος Γεώργιος, Κορδάτος Παναγιώτης, Κραββαρίτης Βασίλειος,
Κρόμπας Παναγιώτης, Λάμπρου Κωνσταντίνος, Λιολίτσας Κωνσταντίνος, Λουκάς
Δημήτριος, Μακρής ’Ιωάννης, Μπούγαλης ’Ιωάννης, Μπούγαλης Χαράλαμπος,
Μπουχοϋτσος Σπυρίδων, Μαρνέρης Γεώργιος, Μαστοράκος ’Απόστολος, Μαυραγιάννης Η ρακλής, Ντζαφέρης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Μιλτιάδης, Πατούνης Σπυρί
δων, Παυλόπουλος Κωνσταντίνος, Πίσπας ’Αλέξανδρος, Ραπτάκης Γεώργιος ή
Ξενοφών, Ρεβελάκης Εύάνθης, Σπανέας Στυλιανός, Ρήγας Νικόλαος, Σπανός Ό δυσσεύς, Σταματόπουλος Βασίλιος, Τζανάκης Στυλιανός, Τριαντάφυλλος Ευάγγελος,
Τσιριμώκος Ά γγελο ς, Τσουραπάς Βλάσιος, Ψαρράκης ’Ιωάννης.
Β '. Ε ι ς ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν
Πειραιώς.
Ά ντύπας Σπυρίδων, Καλλιθράκας Γεώργιος, Καλογεράς Ιάκω βος, Καραγιάν-
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νης Γεώργιος, Κισσούδης ’Ιωάννης, Κουτρουμπέλης Χρηστός, Λάγιος Θεόδωρος,
Λάσκαρης Ή λίας, Μαντέλος Παναγιώτης, Παπασταματίου Κωνσταντίνος, Παρίσης
Φώτιος, Σβούκας ’Αλέξανδρος, Συκιωτάκης ’Αντώνιος, Τσαπρούνης Εύγάλλελος.
Γ' Ε ί ς ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν II α τ ρ ώ ν
Βαρώτσος ’Ιωάννης, Γιαννακούρας Παναγιώτης, Γκουζούλης Κωνσταντίνος,
Κατσαντώνης ’Ιωάννης, Κουρής Σπυρίδων, Λιβάνιος Άνδρέας, Μανδραγώνης Δημήτριος, Πάνος Παναγιώτης, Ραγκαβας Γεώργιος, Στεφανάκης Σταύρος, Τσιτσιμπίκος Ευάγγελος.
Δ' Ε ι ς ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ σ ι ν Κ ε ρ κ ό ρ α ς .
Γιαννούλιας ’Αθανάσιος, Γώγος ’Αθανάσιος, Κοντός Παναγιώτης, Νικολόπουλος ’Αριστείδης
*
* *
Ε Π ΙΤ Τ Χ Ο Ν Τ Ε Σ Ε ΙΣ ΤΑ ΕΛ Λ ΗΝΙΚ Α ΔΙΑ
Τ Η Ν Σ Χ Ο Λ Η Ν ΐ II Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ω Ν Β'
Την 31ην Αύγούστου 1958 διενεργήθη διαγωνισμός είς τό μάθημα των Ε λ 
ληνικών διά την Σχολήν 'Τπαστυνόμων. ’Εκ των 214 μετασχόντων έπέτυχον οί κά
τωθι 152 :
Άρχιφύλακες : Λιακόπουλος Γεώργιος, Οίκονομακος Γεώργιος, Δολιανίτης
Παναγιώτης, Ζαφειρόπουλος Συμεών, Χριστόπουλος Παναγιώτης, Λιοδίτσας Κωνσταντϊνοςς, Ντάγανος Δημήτριος, Λαβράνος Γεώργιος, Γκούτης Νικόλαος, Δρανάς
Παναγιώτη. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Ψιμογιάννης Νικόλαος, Φωτόπουλος
Σωτήριος, Γαλλίκας Γεώργιος, Δημόπουλος Γεώργιος, Δημητρακόπουλος Γεώργιος,
Χόνδρος Μιχαήλ, Γουρνιας Νικόλαος, Μπόμπολας Δημήτριος, Ξανθάκος Βασίλειος,
Χρυσικόπουλος Λεωνίδας, Ζαφειρόπουλος Νικόλαος, Φερέτος Ευστάθιος, Ψυχογιός
’Ιωάννης, Δανέλης Κωνσταντίνος, Δρακόπουλος Γεώργιος, Δημητρίου Δημήτριος,
Κωστάκης Χρηστός, Κίννοβος Γεώργιος, Καραΐσκος ’Αθανάσιος, Μπαγετάκος
Ή λίας, Μαργαρίτης Πέτρος, Μηλιώνης Κωνσταντίνος, Μπράΐλας Δημήτριος, Μΐχος
Κωνσταντίνος, Τσιμιτάκης ’Ιωσήφ, Στεφάνής Παναγιώτης, Πετράκης Περικλής,
Τσόγκας Δημήτριος, Σταμάτης Χαράλαμπος, Ραγκαβας Βασίλειος, Σκορδάς ’Αντώ
νιος, Τσίπας Πέτρος, Σαντας Στυλιανός, Τσάκαδος Κωνσταντίνος, Παπαλάμποου
Χαρίλαος, Παυλίδης ’Αναστάσιος, Παγκαλάκης ’Ιωάννης, Ραυτόπουλος ’Απόστολος,
Σοϋλτος Νικόλαος, Όρφανίδης ’Ιωάννης, Δηληγιώγης ’Ιωάννης, Λούρης Χαράλα
μπος, Λουκάς Δημήτριος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαμπουράς ’Εμμανουήλ, Γιάνναρος Εύάγγελος, Δορλής ’Αναστάσιος, Λάσκαρης Κωνσταντίνος, Γάλλος Παναγιώ
της, Χρυσομάλλης ’Αντώνιος, Λιακάκος Παναγιώτης, Μπουρλάκης "Αγγελος, Γιαννοϋτσος Θεόδωρος, Λαγουβάρδος Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Μανώλης
Κωνσταντίνος, Μανέττας Ρεώργιος, Μπερτσιάς Θεμιστοκλής, Μπεάκος Γεώργιος,
Μπάρος Θεόδωρος, Ματσάγγας Άνδρέας, Μπυγάς Βασίλειος, Μάλλιος Εύγάλλεκος,
Μπάμπαλης Πέτρος, Μηλιώνης Σπυρίδων, Μπούρας Γεώργιος, Άποστολόπουλος
Λεωνίδας, Κοκκορόγιαννης Γεώργιος, Κούρτης Θεοφύλακτος, Κικίλιας Παναγιώτης,
Κόλλιας Εύάγγεκος, Νικόλαος Κυρανάκος, Καλογερόπουλος ’Ελευθέριος, Κλέκουρας
Πέτρος, Κοντοπύργιας Νικόλαος, Κουρέλης Γεώργιος, Κόγιας Κωνσταντίνος, Κουτσοσϊμος Εΰθίμιος, Καρακαντάς Μιχαήλ, Κουρέτας Διονύσιος, Τσίγγας Νικόλαος,
Παπαναστασίου Βασίλειος. Πηλός Σπυρίδων, Παπαζαρκάδας Δημήτριος, Περδίος
’Αριστείδης, Παπαμιχαήλ Δημήτριος, Παπαναστασίου Παναγιώτης, Άνδρικόπουλος Βασίλειος, Άντωνιάδης Μιλτιάδης Βακαλάκης ’Αλέξανδρος, Μαυρογιάννης
Βασίλειος, Άποστολόπουλος Νικόλαος, Άλεξόπουλος Σωκράτης, Βασιλάκος Λημήτριος, Άντωνόπουλος Άργύριος, Ά γγελής Νικόλαος, Άντωνόπουλος Κωνσταντί
νος, Τσάκαλος ’Ιωάννης, Σμύρνής ’Αθανάσιος, Παπαδημητρίου ’Ιωάννης, Σφαρνάς
Γεώργιος, Πυροβολάκης Κωνσταντίνος, Κουκουβΐνος ’Αναστάσιος, Κοκκοράκης

Γεώργιος, Γεώργιος Κότσιφα,ς Δημήτριος, Καραγκούνης Νικόλαος, Κότσιρας
Ή λίας, Καλαϊτζάκης Ά δά μ , ’Αστυφύλακες : Μπότσης Γεώργιος, Θούας ’Ιωάννης,
Δαουτάκης Εύθύμιος, Χριστιάς Σπυρίδων, Μελισσαρόπουλος "Αγγελος, Φραγγιαδάκης Πέτρος, Ζουριδάκης Στυλιανός, Νικολόπουλος Δημήτριος, Δημητρακόπουλος
Δημήτριος, Μάλλιος Δημήτριος, Λιάπης Μιχαήλ, Φωτόπουλος ’Ιωάννης, Καραπαναναγιώτης Κωνσταντίνος, Πετράκης Εύάγγελος, Ταρνάρας Γεώργιος, Μποσινάκης
’Εμμανουήλ ή Θεμιστοκλής, Μαρκάκης Χαράλαμπος, Μπακής Παναγιώτης, Κυριακόγκωνας Γεώργιος, Κυκουνάκης Γεώργιος, Κουκουλομμάτης ’Αριστείδης,
Ρουμάνας Νικόλαος, Στρατίκης Σεραφείμ, Πολίτης Παναγιώτης, Άρκουδέας Νικό
λαος, Βροττός Κωνσταντίνος, Πετρόπουλος Μιχαήλ, ΓΙαναγόπουλος Ή λίας, Κριτσέλης Γεώργιος, Καραμούζης Βασίλειος, Κούφης Γεώργιος, Κουβελιώτης Κων
σταντίνος, Ντερμπεντέρης Κωνσταντίνος ή ’Ιωάννης.
Οί άνωτέρω θέλουσι έξετασθή εις τά υπόλοιπα μαθήματα ως άκολούθως :
Τήν 19ην ’Οκτωβρίου εις τό μάθημα του Ποινικού Κώδικος, την 20ην ’Οκτωβρίου
εις τό μάθημα τής Ποινικής Δικονομίας, τήν 21ην ’Οκτωβρίου εις τό μάθημα των
Διαφόρων Νόμων, τήν 22αν ’Οκτωβρίου εις τό μάθημα τής ’Επιστημονικής ’Αστυνο
μίας, τήν 23ην ’Οκτωβρίου εις τό μάθημα τής Πρακτικής Διδασκαλίας καί τήν 24ην
’Οκτωβρίου εις τό μάθημα του ’Οργανισμού καί Κανονισμού ’Αστυνομικού Σώματος.
$ * 9k
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚ ΠΟ Μ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Τά προγράμματα τής Ε κ πομ πής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πλούσια, ευ
χάριστα, απαλά καί διδακτικά, γοητεύουν, συγκινοΰν κι’ ενθουσιάζουν κάθε Τετάρτη
χιλιάδες άκροατάς άπό δλα τά μέρη τής Ελλάδος. Καί συνεχίζονται πάντα μέ τήν
ΐδια θριαμβευτική επιτυχία.
—Μέ βελούδινη μουσική υπόκρουση, άπό διεθνείς κινηματογραφικές έπιτυχίες,
άνοιξε καί έκλεισε ή εκπομπή τής 24/9/1958, πού γνώρισε μιά θαυμαστή έπιτυχία.
Στο πρόγραμμα αυτό μετεδόθηκαν χρήσιμες υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ άστυνομικά ζητήματα γενικωτέρου κοινωνικού ενδιαφέροντος, άμερικανικά τραγούδια
καί έλληνικά μοντέρνα καί παληά σουξέ, καθώς καί δημοτικοί σκοποί.
*
—Τό πρόγραμμα τής 1/10/58, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ γνωστά βάλς, άφιερώθηκεν ολόκληρο σέ άνάπτυξη ’Αστυνομικών Διατάξεων, καί σέ καθοδηγητικά
συνθήματα προς τό κοινό, σχετικά προς τά καθήκοντα καί τις ύποχρεώσεις των πολι
τών άπέναντι στήν Κοινωνία. Στήν" έκπομπή αύτή μετεδόθησαν παληά καί νέα, έλαφρά καί δημοτικά τραγούδια, κατ’ έκλογήν τών άκροατών.
*
—Στο έργο καί τήν αποστολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων ήταν άφιερωμένη ή
έκπομπή τής 8/10/1958, μέ διαλεχτή μουσική υπόκρουση, καί μέ τή συμμετοχή
τών άσσων τού λαφροΰ ελληνικού τραγουδιού. Στο πρόγραμμα αύτό, πού έλαβε
μέρος κι’ ό Άρχιφύλακας Μάνθος Φελώνης στά δημοτικά τραγούδια, μετεδόθη κι’
επίκαιρο διδακτικό άπόσπασμα τού Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό
τόν Άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό, μέ τίτλο : «Αύτός πού στήριξε τήν πίστη έπάνω
τήν έλπίδα».
(Κείμενα, έπιμέλεια κ.λ.π. : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνο
μικής Σχολής. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπόρος Πηλός).
*
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Δ ΙΟ ΡΘ Ω ΣΙΣ

ΗΜ ΑΡΤΗΜ ΕΝΩΝ

Εις τό προηγούμενο τεύχος καί εις τήν σελίδα 6289 άνεγράφη έκ λάθους ώς
συγγραφεύς τής μελέτης «Μία πτυχή άπ’ τή ζωή μας» ό άστυφύλαξ Δημήτριος
Μπΐκος άντί τού άστυφύλακος Δημητρίου Μπουσίου.

