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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921 1959)

=  ΜΙ Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ  =

Ή  έφημερίς «Καθημερινή» της 10ης Φεβρουάριου 1959 άνέγραψεν εις την 
στήλην:

ΠΡΟ ΤΡ ΙΑ ΚΟ Ν ΤΑ ΕΤΙΑ !
((Σήμερον την πρω ίαν εις την 

πλατείαν των Παλαιών 'Ανακτόρων 
θά τελεσθή δοξολογία έπ ΐ τή  άνα- 
λήψει τής ασφαλείας τής Πρωτευ- 
ούσης υπό τής ’Αστυνομίας των Πό
λεων. Κ ατ’ αυτήν θά παρ ίσταντα ι ή 
’Α γγλική ’Οργανωτική 'Αστυνομική 
Α ποστολή, ό Διευθυντής τής εν τώ  
Υπουργε ία ) των ’Εσωτερικών 'Α
στυνομίας Πόλεων κ. Γεωργιάδης, δ 
Δ )ντής τής ’Α στυνομίας Α θηνών κ. 
Κ αλυβίτης και άλλοι» .

Ή  επάνοδος της μνήμης είς τήν χαρμόσυνον αυτήν τελετήν, φέρει συγχρό
νως τήν σκέψιν προς τα προηγηθέντα της τελετής γεγονότα τεσσάρων έτών σκλη- 
ρας δοκιμασίας του θεσμού της ’Αστυνομίας των Πόλεων.

Είς τήν ιστορίαν αύτοΰ τοϋ θεσμού υπάρχουν πολλαι ήμερομηνίαι, αί όποϊαι 
διαδοχικώς, άπό των πρώτων βημάτων, κατεπόνησαν, κατεπτόησαν ή ένεθάρρυναν 
καί άνύψωσαν τό ηθικόν των πρωτεργατών του. Οί νέοι άστυνομικοί υπάλληλοι, 
παιδιά τότε—στρατιώται μιας υψηλής ιδέας—τής μετά τήν Μικρασιατικήν κατα
στροφήν—άνασυγκροτήσεως τής τόσον δοκιμασθείσης Ελληνικής Πατρίδος, οδη
γούμενοι άπό τό κίνητρον τής ύψηλόφρονος σκέψεως καί τής σεμνής υπηρεσιακής 
έκδηλώσεως, δημιουργοί μιας υψηλής παραδόσεως, ΰλοποιοϋντες τό εύγενές ιδα
νικόν τής παροχής ένεργοΰ βοήθειας είς τα ειρηνικά έργα των πολιτών τής Ε λ 
ληνικής Πρωτευούσης, προσέκοπτον έπί έτη εις πολλαπλάς δυσχερείας.

Ή  επιβολή τής Δικτατορίας Π αγκάλου κατά τό 1925, ής ή άνευ ελέγχου 
αυθαίρετος βία, αγνοούσα θέλησιν τοϋ Λαοϋ, έπέβαλε τον πειραματισμόν τής 
άφαιρέσεως τών έργων ασφαλείας άπό τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας καί άνέθεσε 
ταΰτα εις τό Σώμα τής Β. Χωροφυλακής έδημιούργει καί προϋποθέσεις μαρα- 
σμοΰ. Παραλλήλως ή άνατεθεΐσα άρμοδιότης τήςΤάξεως, ’Αγορανομίας καί Ύπη-
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ρεσίας ’Ελέγχου ’Ηθών καί Λεσχών εις τό Σώμα της ’Αστυνομίας έθετον ΰπό 
απειλήν σοβαράν τήν όπαρξίν του.

'Η εις τα έργα ταΰτα έπίδοσις, τά τόσον άντιπαθή διά τον πολίτην καί 
επικίνδυνα διά τους νεαρούς τότε άστυνομικούς προοιώνιζον τήν διάλυσιν διά της 
βαθμιαίας φθοράς, άλλ’ ή υπέρτατη τών άρετών, ή πίστις εις τον θεσμόν της 
’Αστυνομίας καί εις τά ιδανικά αύτοΰ, ώπλισαν διά καρτερίας καί υπομονής καί 
ζωηράς έπιμονής τούς άξιωματικούς καί λοιπούς υπαλλήλους του Σώματος καί 
γρανιτώδης έξεδηλώθη ή θέλησις όλων, διά τήν συνέχειαν καί τήν έπιβολήν τοΰ 
Δικαίου.

'Η περίοδος αυτής τής τετραετίας μέχρι τής ιστορικής ήμερομηνίας τής 
1 0 η ς  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ  1 9 2  9, καθ’ ήν ή Κοινοβουλευτική Κυβέρνησις τής 
Χώρας άνεγνώρισε τήν αποτυχίαν καί αύτοΰ τοΰ πειράματος τής Δικτατορίας Πα- 
γκάλου καί άνέθεσε καί πάλιν τά έργα ’Ασφαλείας εις το Σώμα τής ’Αστυνο
μίας, άποτελεϊ τήν περίοδον τής κρίσιμου δοκιμασίας, καθ’ ήν τό Σώμα βαλλόμε- 
νον έξέπεμπε τό φώς τής άρετής καί τής αλήθειας άπό τάς ψυχάς καί τά έργα 
τών υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τελικώς έπέβαλε τον ορθόν λογισμόν.

Οί άστυνομικοί υπάλληλοι καίτοι δεν είχον άρμοδιότητα επί τών θεμάτων 
’Ασφαλείας, έξιχνίαζον εκτάκτως σοβαρά εγκλήματα, άπειλοϋντα τήν οικονομικήν 
ευστάθειαν τής Πατρίδος, συλλαμβάνοντα έντός καί έκτος τών συνόρων τής 
Ελλάδος τούς δράστας αυτών—Πλασταί όμολογίαι έκτυπωθεΐσαι έν ’Ιταλία— 
Πλαστά χαρτόσημα ένταΰθα. Καταχρασταί τοΰ Δημοσίου καί 'Ιδρυμάτων καί 
λησταί Τραπεζών τής υπαίθρου δι’ άφανοΰς ΐχνιλασίας άπεκαλύπτοντο καί συνε- 
λαμβάνοντο άθορύβως καί ή Δικαιοσύνη έπηλήθευσε τον σκληρόν μόχθον τών άφα- 
νών εργατών τής Κοινωνικής προστασίας.

Οΐ στιβαροί ήγέται τοΰ Σώματος, ενθουσιαστικοί καί άκάματοι καί φωτει
νοί οδηγοί καί θεληματικοί καί επίμονοι έρμηνευταί τής καθολικής πίστεως τών 
άστυνομικών ύπαλλήλων διά τό δίκαιον έργον, άπαντες ώς εν ένιαΐον σύνολον 
έμόχθησαν σκληρώς τέσσαρα χρόνια καί έζησαν καί έζήσαμεν όλοι τήν χαράν τής 
άναγνωρίσεως, ότι τό πείραμα άπέτυχε καί άπεβλήθη, διότι ήτο παρεμβολή ξένου 
στοιχείου εις τό ομοιογενές Σώμα τών νέων άρχών, μεθόδων καί ύψηλών ιδανι
κών. Καί έκλήθημεν νά άναλάβωμεν έκ νέου τά έργα, τά εις ήμάς άνήκοντα, τής 
’Ασφαλείας καί παρελάβομεν σάκκους εγγράφων καί τήν μετάταξιν 19 άνθυπομοι- 
ράρχων καί υπομοιράρχων. Άφομοιώθησαν δέ ούτοι πλησίον μας καί ένετάχθησαν 
πρόθυμοι οπαδοί καί προστάται τών ώραίων ιδανικών μας καί συνοδοιπορήσαμεν 
μετ’ αυτών έν ειρήνη καί προόδω.

Πρωτοπόρος ό θεσμός μας, άπετέλεσεν έπί τριάκοντα έκτοτε έτη υπόδειγμα 
πρωτοβουλιών, οργανωτικής προσαρμογής προς τά νέα έπιτεύγματα πάσης έπι- 
στήμης καί τέχνης, κατεδάμασε τάς άντιξοότητας τών έποχών καί διεφώτισε πά
σαν παράλληλον ύπηρεσίαν εις τάς γενικάς έκδηλώσεις καί εΐδικάς έφαρμογάς.

Άναμνησθέντες τής ιστορικής ήμερομηνίας άποκαταστάσεως τοΰ θεσμοΰ, 
μεταφέρομεν τά διαρρεύσαντα γεγονότα εις τούς νεωτέρους μας—διαδόχους τής 
ιστορικής καί ήμών καί αύτών εύθύνης—ίνα πείθωνται ότι έν πάση δοκιμασία, ή 
άπόλυτος πίστις εις τά εύγενή ιδανικά, άναμφισβήτως νικά.

Κ. Π. ΤΣΙΠΗΣ 
Ά στυν. Δ /ντής Α'
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Η Χ Α Ρ Τ Ο Π Α Ι Ξ Ι Α
_______ 'Υπό τοϋ τ. ’Αρχηγού Άστυνου,ία: _______

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ

Κατά τάς έορτάς των Χριστουγέννων καί ιδία κατά τήν παραμονήν τοΰ νέου 
έτους δλος ό κόσμος, δύναται νά λεχθή ότι παίζει, παίζει «γιά τό καλό τοϋ χρόνου». 
Ή  πρωτοχρονιάτικη χαρτοπαιξία είναι έθιμον ριζομένον, μακροχρόνιον. "Ο,τι 
έγράφετο εις τον τύπον εις τάς άρχάς τοΰ παρόντος αΐώνος, τό αυτό αν μή χειρό
τερον παρουσιάζεται καί τώρα. Έφημερίς τοΰ 1900 έγραφε: «'Η νΰξ τής· παρα- 
» μονής τοΰ νέου έτους διήλθε παρά τήν πρασίνην τράπεζαν, ένθα εργατικοί καί 
» άεργοι, οίκογενειάρχαι καί μή καταθέτουν τον οβολόν των. Τά χαρτονομίσματα 
» έκυκλοφόρουν άπό χειρός είς χεΐρα των χαρτοπαιζόντων, αί δέ άπώλειαι προε- 
» κάλουν συγκινήσεις καί τρόμους, τά κέρδη άγωνίας καί ελπίδας. Οί χαμένοι άξιο- 
» θρήνητοι καί μεταμελημένοι έσπευδον τάς πρωϊνάς ώρας τοΰ νέου έτους νά κρυ- 
» φτοΰν». Αύτά στο 1900.

Κάποια τωρινή διαφορά ότι στά «χαρτονομίσματα έκυκλοφόρουν» θά πρέπει 
νά προστεθή «καί χρυσαϊ λίραι έκυκλοφόρουν».

'Η χαρτοπαιξία είχε κατακτήσει καί κατά τήν έποχήν έκείνην τάς ’Αθήνας 
καί οί χαρτοπαϊκται έπληθύνοντο. 'Ο τότε Διευθυντής της ’Αστυνομίας ό άείμνη- 
στος Δημ. Μπαϊρακτάκης άπηνώς έδίωκε τούς χαρτοπαίκτας. Οδτοι συλλαμβανό- 
μενοι διεπομπεύοντο άνά τάς οδούς των ’Αθηνών ξυρισμένοι τήν κεφαλήν καί έχοντες 
έπί τοΰ πέτου τοΰ σακκακιοΰ των άνηρτημένον ένα παιγνιόχαρτο';.

Μικροί καί μεγάλοι καί έκεΐνοι ακόμη οί πλέον συντηρητικοί, οί πάντες άλλά 
καί αί πάσαι θά δοκιμάσουν τήν πρωτοχρονιάν χαρτοπαίζοντες τήν τύχην των έπάνω 
σ’ ένα τραπέζι διά νά αίσθανθοΰν τήν χαράν ή τήν λύπην μέ τό κέρδος ή μέ τήν απώ
λειαν ολίγων ή πολλών χρημάτων. Τοΰ χαρτοπαίκτου τήν πολλάκις μελαγχολικήν 
κατάστασιν ή λαϊκή μοΰσα τήν παρουσιάζει μέ ένα δίστιχον:

«Πότε τέρτσος πότε φάντης ποτέ δέν πληρώνομαι 
»καί χωρίς παρά στή τσέπη ξημερώνομαι».

Ό  εύθυμογράφος Τϊμος Μωραϊτίνης δι’ ένα θΰμα της πρωτοχρονιάτικης χαρ
τοπαιξίας, μέ τήν ίδικήν του εΰθυμον διατύπωσιν, έγραφε: «Γνωστός ’Αθηναίος 
» εύρέθηκε μπλεγμένος μέσα στή χαρτοπαικτική θύελλα σε μ ία  στιγμή πού είχε 
» άναλάβει νά καταβάλη τά έξοδα διά τήν κηδείαν ενός θείου του. Λογάριαζε νά πάρη 
» Δεσπότη καί τρεις ιερείς. Καί άρχισε νά παίζη. "Οταν έχασε ένα εκατοστάρικο, 
)) έσκέφθη ότι είς μίαν κηδείαν δέν πρέπει νά γίνωνται μάταιαι έπιδείξεις καί έκοψε 
» τον Δεσπότη. "Οταν έχασε τρία έκατοστάρικα θυμήθηκε ότι ό μακαρίτης δέν ήταν 
» καί τόσο θρήσκος καί είπε, γιά νά μή δυσαρεστήση τήν ψυχήν του, νά μή πάρη 
» κανένα παπά. Τοΰ μείνανε 200 δραχμές διά τήν νεκροφόρα, καί τούς πεθαμενα- 
» τζήδες. Έφιλοσόφησε. Τί είναι ό άνθρωπος; τίποτε. Τί είναι ή ζωή; Κωμωδία. 
» "Ωχ, άδελφέ δέ βαρυέσαι... καί έβαλε τις 200 δραχμές στο Ρήγα. Καί τής έχασε. 
» Καί ό θειος έμεινε άταφος».

Τό έθιμον τής πρωτοχρονιάτικης χαρτοπαιξίας διατί υπάρχει; ’Από μίαν 
παράδοσιν, λέγεται. 'Η πάράδοσις αύτή άπό τήν Μικράν ’Ασίαν, έχουσα τήν προέ- 
λευσιν, άναφέρει ότι ό Ά γιος Βασίλειος όταν ήτο ’Επίσκοπος Καισαρείας έπαιξε 
μίαν φοράν χαρτιά μέ τον Τοΰρκον είσπράκτορα φόρων, ό Ά γιος έκέρδισεν όλα 
τά χρήματα τοΰ Τούρκου τά όποια προήρχοντο άπό φοροεισπράξεις, πληρωθέντα 
άπό τούς Χριστιανούς καί τά έμοίρασε ό Ά γιος πάλιν εις τούς Χριστιανούς. Είς 
άνάμνησιν τοΰ γεγονότος τούτου, λέγει ή πάράδοσις, οί άνθρωποι παίζουν χαρτιά 
τήν πρωτοχρονιά.
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’Αλλά ας δοΰμε ποια είναι ή ιστορία έν όλίγοις των παιγνιοχάρτων, της τρά
πουλας (άπδ το ’Ιταλικόν trappola):

Πότε άκριβώς εμφανίζονται τά παιγνιόχαρτα δεν είναι βέβαιον. Τό πρώτον, 
φέρεται, δτι έμφανίζονται εις την 'Άπω ’Ανατολήν τό 1120 π. X. έπί τοϋ αύτο- 
κράτορος της Κίνας Σέουν — Χό, αν καί παρ’ άλλων άνάγεται ή έμφάνισίς των 
εις τον 7ον π. X. αιώνα, έφευρεθέντων τών παιγνιοχάρτων παρά τών Κινέζων. 
’Από την Κίναν είσάγονται τά παιγνιόχαρτα εις τάς Ινδίας· έξ αυτών εις την ’Α
ραβίαν. Περί τό 1370 εμφανίζονται εις την Εύρώπην καί τό πρώτον εις τήν 'Ισπα
νίαν, άπό τήν 'Ισπανίαν εις τήν ’Ιταλίαν τό 1376, εις τήν Γερμανίαν τό 1377 καί εις 
τήν 'Ολλανδίαν. Μετά τριακονταετίαν έμφανίζονται εις τήν Γαλλίαν. Εις τήν ’Αμε
ρικήν είσάγονται τό 1492, άπό τούς συντρόφους τοϋ Κολόμβου. Εις τήν Ελλάδα δέ 
είσάγονται εις τό τέλος τοϋ 15ου αίώνος.

Τά παιγνιόχαρτα άρχικώς κατεσκευάζοντο άπό όστοΰν έπί τοϋ οποίου ύπήρ- 
χον διάφοροι παραστάσεις. Άργότερον κατασκευάζοντο άπό περγαμηνήν, άπό 6- 
στρακον χελώνης καί έξ άλλων υλών. Μετά έμφανίζονται ξυλογραφικά, καί τό 1440 
μέ τήν έφεύρεσιν τής τυπογραφίας, τυπογραφικά. Εις τάς διαφόρους χώρας τά παι
γνιόχαρτα δέν έχουν τήν αυτήν μορφήν ώς προς τάς έπ’ αυτών παραστάσεις, τό σχήμα 
καί τον άριθμόν τών χαρτιών. 'Ο άριθμός αύτών, ό έπικρατέστερος, είναι 52 χαρτιά 
καί μέ παραστάσεις ώς εμφανίζονται σήμερον.

'Η πρώτη Ελληνική τράπουλα έτυπώθη τό 1829 εις τήν Ουγγαρίαν καί ώς 
παραστάσεις έφερεν εικόνας τών άγωνιστών τοϋ 1821. Εις τό ’Εθνολογικόν μας 
Μουσεϊον υπάρχουν παιγνιόχαρτα είκονίζοντα τον Κανάρην, τον Μιαούλην, τον 
Κολοκοτρώνην, τον Μπότσαρην, τον Μαυροκορδάτον, τον Καποδίστριαν, τον 'Υ- 
ψηλάντην, τον Κουντουριώτην. Κατά τό 1884 καί ένωρίτερον έκυκλοφόρουν εις τήν 
Ελλάδα παιγνιόχαρτα τυπωμένα εις Γαλλικόν έργοστάσιον. Έφερον εικόνας άπό 
τήν Ελληνικήν μυθολογίαν π.χ. οί βαλέδες εφερον τήν εικόνα τοϋ Πηλάδη Όρέστη 
τοϋ Άμφίωνος. Εΐχον δέ τυπωθή έπί τών παιγνιοχάρτων καί ρητά εις τό «θΰε τή 
τύχη», «πλοΰτος τύχης έ'μετος» κ.ά.

Ποία είναι ή χαρτοπαικτική έπίδοσις τοϋ Έλληνος μεταπολεμικώς; Αύτη 
δύναται νά έξαχθή άπό τό ποσόν τής καταναλώσεως τών παιγνιοχάρτων. ’Από μίαν 
σχετικήν στατιστικήν συνάγεται δτι έπί 8.000.000 κατοίκων έπωλήθησαν άπό τήν 
'Εταιρίαν 'Υπεγγύων Προσόδων κατά τά κάτωθι έτη αί έναντι έκάστου τούτων δε
σμίδες παιγνιοχάρτων:

1945= 85.000 
1946= 99.000
1947 = 366.000
1948 = 455.000

1949 = 458.000
1950 = 655.000
1951 =  348.000
1952 =  456.000

1953 =  582.000
1954 = 640.000
1955 = 708.000

Νΰν έχουν φθάσει περί τάς 800.000 δεσμίδας.
’Αλλά πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψει δτι γίνεται καί εισαγωγή παιγνιοχάρτων άπό 

τό έξωτερικόν δεδομένου μάλιστα δτι ό έρχόμενος έκ τοϋ έξωτερικοΰ δικαιούται 
νά έχη μαζί του 4 δεσμίδες παιγνιοχάρτων.

Διάφορα παιγνίδια, ώς γνωστόν, παίζονται μέ τά παιγνιόχαρτα. Εις παλαιο- 
τέραν έποχήν ή «κοντσίνα» ήτο τό πλέον παιζόμενον παιγνίδι μεταξύ τών Ελλήνων. 
Είχε είσαχθή εις τήν Ελλάδα άπό Πολωνούς καί ’Ιταλούς κατά τό 1830. 'Η κον
τσίνα καί τό σκαμπίλι δέν παίζονται τώρα μέ πάθος, δσον παλαιότερον. Τό σκαμπίλι 
μάλιστα φαίνεται δτι έθεωρεϊτο τότε καί προσόν δι’ ύποψηφίαν νύμφην αύτό τούλά- 
χιστον έξάγεται άπό δημοσίευσιν έπιστολής ’Αθηναίου προς καπνέμπορον έν Μακε
δονία. Ή  έπιστολή αύτή έδημοσιεύθη εις τά «Παναθήναια» τοϋ 1908. Ά π ’ αύτήν 
δύναται νά συναχθοΰν μερικά συμπεράσματα διά τάς έπικρατούσας προ 50ετίας
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ιδέας εις τινας, περί των προσόντων, άτινα έθεωροϋντο άξιόλογα δι’ ύποψηφίαν 
νύμφην.

Τό περιεχόμενον της έπιστολής άναφέρεται ώς έχει κατωτέρω, έφ’ όσον έχει 
σχέσιν καί μέ τό θέμα της χαρτοπαιξίας. 'Ο ’Αθηναίος, λοιπόν, έγραφε προς τόν 
καπνέμπορον διά τήν ύποψηφίαν: «Πρός ταϊς άλλαις χάρεσιν ή ’Ελπινίκη άνακρούει 
» έπί κιθάρας ολόκληρα μελοδράματα, τα όποια συνοδεύει διά της άργυροήχου 
» φωνής της. Π α ί ζ ε ι  δ έ  έ ξ ό χ ω ς σ κ α μ β ί λ ι ο ν  καί εις τοϋτο άποκα- 
» λύπτεται άφιλοκερδής, πράος καί γενναία, ουδέποτε δολιευομένη τόν άντίπαλον, 
» χαρίζουσα δέ όσα έκεϊνος έξ άπερισκεψίας άπώλεσε. 'Ως δεν άγνοεΐς βεβαίως, 
» είς τό σκαμβίλιον άποκαλύπτεται ό άληθής χαρακτήρ τοϋ άνθρώπου». Καί ιδού 
πώς έξετιμήθησαν τά προσόντα αύτά της υποψήφιας. Μετ’ όλίγας ημέρας εις τόν 
«Φρουρόν» των ’Αθηνών έδημοσιεύετο ή άγγελία τών γάμων της ’Ελπινίκης μετά 
τοϋ υίοϋ τοϋ καπνεμπόρου.

Τό σκαμπίλι όμως ώς καί ή κοντσίνα παραμερίσθησαν καί άλλα παίγνια 
ένεφανίσθησαν ώς τό «τριόμφον», ό «λασκενές», τό «μάους» καί 6 «μπακαράς».

’Αξίζει εδώ νά παραθέσωμεν μίαν συμβουλήν τοϋ ποιητοΰ τοϋ «Ρωμηοΰ» 
άειμνήστου Σουρή διά τό παίξιμο στο «μάους», άφ’ οδ είναι σχετική μέ τήν χαρτο
παιξίαν :

όταν έχεις μόνο άσσο 
πάντοτε νά λέγης πάσσο, 
όταν έχεις μόνο ρήγα 
νά χτυπάς αν είναι λίγα, 
ρίχνε όμως μιά ματιά 
καί στοΰ άλλου τά χαρτιά.

Καί τ ’ άνωτέρω παίγνια μετά χρόνια παρεμερίσθησαν πλήν τοϋ μπακαρά, 
διά νά έμφανισθοϋν νέα ώς ή πόκα, τό χαρακίρι, τό πόκερ, τό πινάκλ καί άλλα νεώ-
τερα.

Τό παίγνιον γενικώς άποτελεϊ βεβαίως κατά βάσιν μέσον ψυχαγωγίας καί ή 
χαρτοπαιξία είναι παίγνιον ψυχαγωγικόν, άλλ’ έχει δυστυχώς έκτραπή εις παίγνιον 
κερδοσκοπικόν. "Οταν ή χαρτοπαιξία άποβάλη τήν ψυχαγωγίαν καί άποβή πάθος, 
προκαλεΐ μείωσιν της έπιθυμίας πρός εργασίαν. Οί καθ’ έξιν χαρτοπαϊκται άποφεύ- 
γουν τήν εργασίαν καί ώς μέσον οικονομικής των εύεξίας έχουν τήν χαρτοπαιξίαν, 
τά κέρδη άποκτώνται άνευ μόχθου καί έκ τής προσδοκίας τοϋ άκόπου κέρδους ρέπουν 
πρός τήν χαρτοπαιξίαν. 'Οραματίζονται πλούτη καί άλλου είδους άπολαύσεις. ’Ε
πειδή δέ εύκόλως δέν πραγματοποιούνται τά όνειρά των φθάνουν μέχρις εγκλήματος 
ή αύτοκτονίας. Δέν έχει λησμονηθή ή δολοφονία τοϋ πρωθυπουργού Θεοδ. Δηλι- 
γιάννη τόν Μάϊον τοϋ 1905 άπό συστηματικόν χαρτοπαίκτην, όταν είχε άποφα- 
σισθή τότε νά κλεισθοΰν αΐ χαρτοπαικτικαί λέσχαι. Οί παθολογικοί χαρτοπαϊκται 
δέν διστάζουν νά προβοΰν είς πράξεις ποινικώς διωκτέας. Πλαστογράφουν, εκβιάζουν, 
καταχρώνται χρήματα, επιδίδονται εις τήν σωματεμπορίαν, άπατοϋν.

Ποικιλία άπατών χρησιμοποιείται καί εις τήν χαρτοπαιξίαν υπό τών κατ’ 
επάγγελμα χαρτοπαικτών, τών χαρτοκλεπτών. ’Ιδού ένας τρόπος ένεργείας χαρ- 
τ κλεπτών. Είς πολυτελές καζίνο τής Νυρεμβέργης έκ παρατηρητικότητος τοϋ 
«γκρουπιέρη» συνελήφθη σπείρα χαρτοκλεπτών. "Οταν τά μέλη τής σπείρας αυτής 
ήρευνήθησαν, άνεκαλύφθησαν είς τά ένδύματα τοϋ ένός μικρός πομπός άσυρμάτου 
καί είς τούς δύο άλλους άντιστοίχως μικροσκοπικοί δέκται λειτουργοΰντες μέ μι- 
κράς ήλεκτρικάς στήλας. Οί χαρτοκλέπται αυτοί εισερχόμενοι είς χαρτοπαικτικάς 
λέσχας, ώς άγνωστοι μεταξύ των, έκάθηντο οί δύο μέ τούς δέκτας είς τό αυτό καρρέ 
τής τραπέζης, ό δέ τρίτος μέ τόν πομπόν περιφερόμενος όπισθεν τών άλλων παικτών 
μετέδιδε μέ ειδικόν κώδικα μόρς τά χαρτιά τά όποια εϊχον οί συμπαΐκται είς τούς
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άλλους συνενόχους. Οί τελευταίοι έδέχοντο τάς μεταδόσεις ώς έλαφράς ήλεκτριχάς 
εκκενώσεις εις τό σώμα των καί μέ τον τρόπον αυτόν έγνώριζον τα χαρτιά των 
συμπαικτών των.

Πλεΐσται άλλαι έπινοήσεις λαμβάνουν χώραν καί ή ’Αστυνομία πολλάκις 
εύρίσκεται εις άδυναμίαν νά καταλάβη τούς άπατεώνας χαρτοπαίκτας, τούς χαρτο- 
κλέπτας επ’ αύτοφώρω.

Τό 1954 εΐχεν αναγραφή ότι εις τάς χαρτοπαικτικάς λέσχας του Λάς-Βέγκας 
της Νεβάδας όπου, ώς γνωστόν, τό χαρτοπαίγνιον παίζεται άνοικτά, θά έτοποθε- 
τοϋντο, εντολή τοϋ Κυβερνήτου, μηχανήματα τηλοψίας του έφευρέτου Τζ. Φρήν- 
ταμαν, τοιαϋτα ώστε νά είναι δυνατόν νά παρακολουθώνται οί χαρτοπαϊκται καί νά 
συλλαμβάνωνται οί χαρτοκλέπται επ’ αύτοφώρω.

Εις διαφόρους λέσχας ή χαρτοπαιξία άποτελεϊ κερδοσκοπίαν, τό δέ 'Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών, ώς άνεγράφη πρότινος εις τάς εφημερίδας, μελετά την περι
στολήν, αν όχι καί τον οριστικήν άπαγόρευσιν της χαρτοπαιξίας εις τάς λέσχας τών 
διαφόρων συλλόγων κοινωνικών, μορφωτικών, άθλητικών κλπ.

Εις πλείστας τών λεσχών αυτών ή χαρτοπαιξία λαμβάνει έπικίνδυνον έκτα- 
σιν, ή οποία ένδεχομένως νά παρουσιάση σοβαράς κοινωνικάς άνωμαλίας.

Εις πολλάς λέσχας ή χαρτοπαιξία άποτελεϊ κερδοσκοπίαν. Εις πολλάς δέ οι
κίας, όπου ό άστυνομικός έλεγχος δεν δύναται ευκόλως νά έπεκταθή, δ άριθμός τών 
χαρτοπαικτών αυξάνει καί τά κέρδη τών λεσχών, άλλά καί πολλών οικιών (γκανιότα 
ή βιδάνιον) είναι πλούσια, ώστε νά ύπολογισθή άπό ειδικούς ότι κατά τό παρελθόν 
έτος καί κατά τάς ήμέρας τών έορτών τών Χριστουγέννων μόνον ή «γκανιότα» 
καί τά φιλοδωρήματα εις τό προσωπικόν ύπερέβησαν τάς 10.000 χρυσάς λίρας!

'Η δίωξις ύπό της ’Αστυνομίας της χαρτοπαιξίας δέν παρουσιάζεται τόσον 
εύκολος, όταν μάλιστα, ή χαρτοπαιξία δέν λαμβάνει μόνον χώραν εις νομίμως λει- 
τουργούσας λέσχας, ότε ό άστυνομικός έλεγχος διευκολύνεται, άλλά καί εις μυστικάς 
τοιαύτας καί πολλάκις εις οικίας ευυπολήπτων θεωρουμένων προσώπων, ότε διά νά 
άνακαλυφθοΰν, πλεϊστα όσα έμπόδια παρεμβάλλονται, ώς ή μη παραβίασις τοϋ 
άσύλου, καί άλλαι παρεμβάσεις.

Προπολεμικώς έλειτούργουν συμφώνως τώ νόμο) πολύ έλάχισται έπαγγελ- 
ματικαί καί σωματειακαί λέσχαι, άπηνής δέ ήτο ή δίωξις τών παρανόμως λειτουρ- 
γουσών. Κατά την κατοχήν ό άριθμός τών νομίμως λειτουργουσών λεσχών μικτών 
παιγνίων ηύξήθη καί άπό 14 επαγγελματικών συλλόγων πού ήσαν τό 1941, τό 
1941—1943 έγιναν 32 καί τό 1944 ηύξήθησαν εις 50 εις τάς ’Αθήνας, πολλαί δέ 
άλλαι έλειτούργουν έκτος τών ’Αθηνών.

Τό άνίατον πάθος της χαρτοπαιξίας καταδικαζόμενον πολλαχόθεν, εδρε την 
άποθέωσίν του άπό την Γαλλίδα μυθιστοριογράφον Λουκίλην Ντυπέν (ψευδών. 
Γεωργία Σάνδη). Εις κάποιο άπό τά μυθιστορήματά της χαρακτηρίζει τό πάθος της 
χαρτοπαιξίας ώς ώραΐον καί δυνατόν. Περιγράφει τήν τόλμην καί την ζωηρότητα, 
τάς συγκινήσεις τοϋ συστηματικοΰ χαρτοπαίκτου καί τήν τραγικότητα τών πε
ριπετειών του.

* Ν. ΚΙΝΝΑΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

’Από τό Γαλλικά Περιοδικά «Selection»,
---------------Νοεμβρίου 1958, κατά μετάφρασιν Ά στυ- --------------------

νόμου Α' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

Κάποιο πρωί, μέσα στο ’Αστυνομικό Τμήμα του Καίμπριτζ, τής Πολιτείας 
τής Μασσαχουσέτης τής ’Αμερικής, κτύπησε τό τηλέφωνο καί άνήγγειλαν άπό ένα 
παντοπωλείο την διάπραξι μιας κλοπής διαρρήξεως.

«Διαρρήκτες έλεηλάτησαν τό κατάστημά μου χθες βράδυ», εΐπεν ό καταστη
ματάρχης στο άνοιγμα τοΰ τηλεφώνου.

'Ο Άρχιφύλαξ τής ’Αστυνομίας Τζαίημς Μάρφυ, έσπευσε άμέσως έπί τόπου, 
για να διαπίστωση τό συμβάν, να προβή στήν διερεύνησι τοΰ τόπου του εγκλήματος 
καί έπιληφθή προανακρίσεως καί σχετικών έρευνών καί άναζητήσεων.

Ήρεύνησε τό κατάστημα μέ σχολαστική έπιμέλεια, προσοχή καί υπομονή, 
καί κατόπιν τό συνεχόμενο σπίτι. ’Επάνω στή σκεπή τοΰ σπιτιού, διεπίστωσε τότε, 
δτι ένας φεγγίτης είχε παραβιασθή.

Ή το πια έκδηλον, ότι ό διαρρήκτης ή διαρρήκτες ειχον εΐσέλθει άπό έκεΐ. 
Κοντά στο πλαίσιο τοΰ φεγγίτου εύρέθη επίσης ένα ζεύγος ματογυάλια.

Κατά τήν επιστροφήν του εις τό Τμήμα, ό Άρχιφύλαξ Μάρφυ έπεδόθη εις τήν 
έξέτασι των διαφόρων μικροαντικειμένων πού άνευρε εις τον τόπον τοΰ άδικήματος 
καί τήν διερεύνησι των άρχείων Ειδικοτήτων καί Μεθοδικοτήτων, προς διαπίστωσιν 
τοΰ πιθανού δράστου ή δραστών, έκ τοΰ τρόπου διαπράξεως τοΰ έγκλήματος. Έσκέ- 
φθη λοιπόν όπως, προς διαλεύκασιν τοΰ έγκλήματος, χρησιμοποιήση τούς «άφω
νους μάρτυρες», όπως άποκαλοϋν τά διάφορα άντικείμενα, πού ό διερευνών άστυνο- 
μικός άνευρίσκει εις τό μέρος τοΰ έγκλήματος, έφ’ όσον μάλιστα ούδείς αύτόπτης 
μάρτυς άνευρέθη διά νά καταθέση τι σχετικόν μέ τήν κλοπήν.

Ήρεύνησε τόν πίνακα τών κακοποιών τών δρώντων διά τής μεθόδου ταύτης, 
καί άφοϋ έμελέτησετά δελτία διαπραχθέντων άδικημάτων καί τούς φακέλλους των πα- 
ρετήρησε ότι πολλοί άπό τούς κακοποιούς τής κατηγορίας αυτής φορούσαν ματογυάλια.

Εις τά δελτία αυτά έφαίνοντο τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής παθήσεως 
ενός έκάστου, σύμφωνα μέ τις συνταγές τών οφθαλμιάτρων (π.χ. άστιγματισμός, 
μυωπία, πρεσβιωπέα καί ό βαθμός βεβαίως αυτών).

Ένήργησε κατόπιν αναζητήσεις καί έξακριβώσεις σέ πολλά καταστήματα 
οπτικών, καί σ’ ένα άπ’ αυτά, επιτέλους, είχε τήν εύχάριστον έκπληξι νά διαπίστωση 
ότι τ ’ άνευρεθέντα γυαλιά άνταποκρίνοντο απόλυτα μέ αυτά, ένός κάποιου διαρρή
κτου, πού μόλις είχε έξέλθει τών φυλακών, άφοϋ είχε έκτίσει φυλάκισι 16 χρόνων.

'Ο Μάρφυ, δέν άργησε πολύ νά ξετρυπώση τόν φίλο, μέσα στή συνοικία πού 
κατοικούσε ούτος άλλοτε. Τόν προσήγαγε τότε στο Τμήμα, μέ άπόλυτο πεποίθησι 
ή μάλλον βεβαιότητα ότι αυτός ήταν ό δράστης τής κλοπής, καί σέ λίγο κατώρθωσε 
ν’ άποσπάση τήν ομολογίαν του.

Σέ παλαιότερη εποχή, ό Άρχιφύλαξ Μάρφυ, θά ήρκεϊτο νά στείλη τ ’ άνευρε
θέντα γυαλιά στο αρχείο, ελλείψει τεχνικών γνώσεων άφ’ ενός καί ένημερωμένων άρ
χείων άφ’ ετέρου. Αηλ. ούτος δέν θά έγνώριζε ότι ήτο δυνατόν άπό μόνο.ν τ ’ άνευρε
θέντα γυαλιά, ν’ άνακαλύψη τό δράστη τής κλοπής.

’Αλλά ό αστυνομικός Μάρφυ, εϊχεν έπωφεληθή μιας έκπαιδευτικής ευκαιρίας 
πολύ σπουδαίας σχετικώς μέ τήν τέχνην έξιχνιάσεως τών εγκλημάτων. Είχε παρα
κολουθήσει ειδικά μαθήματα όργανωθέντα παρά τοΰ Γραφείου ’Ερευνών καί ’Ανα
ζητήσεων τής 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας (F .B .I.).
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Αύτή ή έπαγγελματική καί τεχνική έκπαίδευσις καί κατάρτισις, πραγματο
ποιείται έπί τόπου, δη λ. στο μέρος διαπράξεως του έγκλήματος καί παρακολουθούν 
τα τεχνικά αυτά μαθήματα όλοι οί άστυνομικοί των Τμημάτων Τάξεως, κατόπιν 
αΐτήσεως των Προϊσταμένων των προς την F.B.I.

Τά προγραμματισμένα αύτά Σχολεία τής F.B.I. παρακολουθοϋνται μέ με
γάλη προθυμία άπ’ δλους τούς άστυνομικούς, λόγω της μεγάλης καί ουσιώδους 
χρησιμότητος αυτών καί ιδιαιτέρως της έπί τόπου τεχνικής έκπαιδεύσεως καί πρα
κτικής έξασκήσεώς των, εις τά ζητήματα έξιχνιάσεως των διαφόρων έγκλημάτων 
καί τής επιτυχούς άντιμετωπίσεως των διαφόρων έπικινδύνων κακοποιών, δι’ άνα- 
λόγων τεχνασμάτων καί πανουργιών, παρομοίων τών χρησιμοποιουμένων παρ’ 
αυτών. "Ας πάρωμε ώς παράδειγμα το πρόβλημα τής άκριβοΰς σκοποβολής. Γιά πολ
λά χρόνια, ή ’Αστυνομία σ’ όλες τις Πολιτείες τής ’Αμερικής, έθεωρεΐτο ικανή καί 
άνταξία τού προορισμού της, άναλόγως τών κατεχομένων τίτλων, λόγω τής έξαιρε- 
τικής έπιδόσεως καί τών επιτυχιών τών άνδρών της στους σκοπευτικούς άγώνας καί 
ιδιαίτερα στή σκοποβολή διά περιστρόφου. Έ ν τούτοις, παρά τήν άτομικήν έπιδεξιό- 
τητα καί δεινότητα τών καλών σκοπευτών, δράστες ληστειών μέσα στούς δρόμους, 
στις διάφορες πόλεις τής ’Αμερικής, ξεφεύγουν άπο τις σφαίρες τών άστυνομικών. 
"Ετσι οί έκπαιδευταί καί οί δάσκαλοι δεν έπιδιώκουν σήμερα νά καταστήσουν δλους 
τούς μαθητάς άσσους στή σκοποβολή, διά τής συνεχούς άσκήσεως έπί άκινήτων στό
χων. Προσπαθούν μάλλον νά παρουσιάσουν στά μάτια των, τά διάφορα προβλήματα, 
δπως αύτά παρουσιάζωνται στή καθημερινή ζωή ένώπιον τών άστυνομικών. Έξασκοΰν- 
ται σέ προσποιητές σκηνές διαρρήξεως ύπύ ένοπλων κακοποιών, σέ σκηνές κακο
ποιών πού τρέχουν μέ δλη τή δύναμι τών ποδιών των νά διαφύγουν τή σύλληψι 
καί στή σκοποβολή έπί στόχων μή σταθερών, έξαφανιζομένων καί έμφανιζομένων έκ 
νέου. ’Επιμένουν έπί τής μεγάλης σπουδαιότητος πού έχει ή ταχύτης μέ τήν όποια 
ό άστυνομικύς θά σύρη το περίστροφο, καθώς βέβαια καί ή άκρίβεια τής βολής.

Έπαγρυπνούν μέ δλως ιδιαιτέραν προσοχήν, στύ νά έξασκηθοΰν οί μαθητές 
νά σύρουν μέ άστραπιαίαν ταχύτητα το περίστροφό των καί νά πυροβολούν άμέσως 
στηρίζοντες αύτο στο ίσχίον. Οί μαθητές των ίσως νά μή κερδίζουν πολλά άργυρα 
κύπελλα καί μετάλλια ώς έπαθλα, άλλά ξεύρουν. πώς νά μάχωνται καλλίτερα καί 
έτσι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες νά γυρίσουν στά σπίτια των σώοι καί 
άβλαβεϊς.

Οί Καθηγηταί καί έκπαιδευταί των έκμανθάνουν τούς μαθητάς των νά μετέρ- 
χωνται δλες τις πονηριές καί τά τεχνάσματα, κατά τήν πάλην προς το έγκλημα, 
γιά νά έξουδετερώνουν τή δρασι τών έγκληματιών καί γιά νά σώζουν τή ζωή των. 
'Ο άστυφύλαξ Β. "Οντομ, εις το Χάμπτον τής Πολιτείας Βιρτζίνια, είχε μόλις τε
λειώσει τήν έκπαίδευσί του στο ειδικό Σχολείο τής 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας 
(F .B .I.), οπότε έκλήθη μέ πολλούς άλλους συναδέλφους του σ’ ένα κτίριο, δπου 
ένας παράφρων καί λίαν έπικίνδυνος γιά τή δημοσία ασφάλεια, είχε σκοτώσει μέ ένα 
πυροβόλο όπλο μιά γυναίκα.

Ό  ψυχοπαθής δολοφόνος είχε κρυφτή στο πρώτο πάτωμα τού κτιρίου καί 
άπειλοΰσε δτι θά σκότωνε πάντα πού θά έπιχειροΰσε νά τον συλλάβη.

Είχε βραδυάσει καί έπικρατοΰσε βαθύ σκότος μέσα στο κτίριο, γιατί δέν 
υπήρχε κανένα φώς άναμμένο σ’ αύτό. 'Ο "Οντομ πού προπορεύετο τών συναδέλφων 
του, θυμήθηκε, τήν ώρα πού άναρριχώντο στή σκάλα μέσα στο βαθύ σκοτάδι, αύτά 
πού είχε μάθει κατά τήν έκπαίδευσί του στο Σχολείο τής F.B.I.

"Εσυρε τότε άστραπιαίως τύ περίστροφό του καί μέ το άλλο χέρι σήκωσε 
ψηλά τον ηλεκτρικό του φακό καί πατώντας τον διακόπτη, τον άναψε καί τύν έσβυσε 
άμέσως.
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'Ο καταδιωκόμενος τότε ψυχοπαθής, έπυροβόλησε πάραυτα προς τό σημείο 
τοϋ άναμμένου ηλεκτρικού φακοϋ.

'Ο άστυφύλαξ "Όντομ έπωφελήθη τότε της ευκαιρίας καί σκοπεύοντας προς 
τό σημείο της φλόγας πού παρήχθη κατά την έκπυρσοκρότησι τοϋ όπλου τοϋ παρά- 
φρονος, έπυροβόλησε άστραπιαίως καί έτραυμάτισε αυτόν πριν προφθάση ούτος 
νά ξαναπυροβολήση.

Οί μαθηταί των Σχολείων τής F.B.I. μαθαίνουν επίσης πώς νά χειρίζωνται 
καί νά ένεργοΰν προς έξιχνίασιν των άπαγωγών καί πολλών άλλων σοβαρών έγκλη- 
μάτων, τά όποια παλαιότερα άφιναν άνεξιχνίαστα μη γνωρίζοντες πώς νά ένεργήσουν 
έπιτυχώς.

"Ολοι τους όπως, ό Μάρφυ μέ τά ματογυάλια, μαθαίνουν νά διερευνούν, 
άνακαλύπτουν καί χησιμοποιοϋν τις διάφορες ένδείξεις καί τά ίχνη πού ένας δράστης 
εγκαταλείπει στο μέρος τοϋ έγκλήματος πού δύνανται, έπιμελώς, τεχνικώς καί έπι- 
στημονικώς, χρησιμοποιούμενα νά οδηγήσουν στήν έξιχνίασι τών άγνώστων δραστών.

Συνήθως, όταν διαπράττωνται σοβαρά έγκλήματα σέ πόλεις πού λειτουργούν 
τέτοιες Τεχνικές Σχολές της F.B.I. ολόκληρες τάξεις μεταφέρονται έπί τόπου γιά νά 
παρακολουθήσουν τήν έργασία τών τεχνικών καί τών πεπειραμένων άστυνομικών καί 
νά άποκτήσουν έτσι τά άναγκαΐα έφόδια καί τάς γνώσεις ώστε νά μπορέσουν κι’ 
αυτοί, νά δράσουν έπιτυχώς σέ περίπτωσι άνάγκης.

Συμβαίνει συχνά, μιά τάξις νά χωρίζεται σέ δυο ομάδες· ή μία έξ αύτών συμ
μετέχει καί παρακολουθεί τις άστυνομικές ένέργειες είς τό μέρος τοϋ έγκλήματος 
καί ή άλλη παραμένουσα στο Σταθμό Διοικήσεως παρατηρεί καί παρακολουθεί τούς 
τεχνικούς πού συγκεντρώνουν, έλέγχουν καί συγκρίνουν τις διάφορες πληροφορίες 
πού τ ’ αστυνομικά αυτοκίνητα μεταδίδουν μέ τον άσύρματο.

Οί μαθηταί πού βρίσκονται στο μέρος διαπράξεως τοϋ έγκλήματος μαθαίνουν 
νά συγκεντρώνουν τις ένδείξεις, τ ’ άνευρισκόμενα έκεΐ άντικείμενα καί γενικώς 
ίχνη πού θεωρούνται χρήσιμα καί άπαραίτητα στοιχεία γιά τήν άνάκρισι, κ ι’ αύτοί 
πού παραμένουν στο Σταθμό Διοικήσεως μαθαίνουν νά χρησιμοποιούν τ ’ άνωτέρω 
συγκεντρούμενα στοιχεία.

Χάρις στήν ειδική έκπαίδευσι πού ύπέστη σ’ ένα παρόμοιο Σχολείο ό ’Αστυ
νόμος τής μικρας ’Αστυνομικής Περιοχής Σόντα-Σπρίγκς, Μάκ Κράκεν, κατώρθωσε 
προσφάτως, μόνος, νά συλλάβη δυο ώπλισμένους κακοποιούς. "Οταν ούτος έτέθη είς 
καταδίωξιν, περί τά μεσάνυχτα, τών δύο συλληφθέντων παρ’ αύτοΰ κακοποιών πού 
εϊχον είσέλθει καί διαπράξει κλοπήν σ’ ένα πρατήριο βενζίνης, ό ’Αστυνόμος δέν διέ
θετε ούδέν στοιχεΐόν, έκτος άπό δυο ένδείξεις : "Ητοι, τήν δήλωσιν ενός περαστικού 
διαβάτου πού είχε ίδή μιά Σεβρολέτ νά τρέχη μέ μεγάλη ταχύτητα καί τά ίχνη τών 
τροχών πού ή Σεβρολέτ είχε άφίσει έπάνω στο φρέσκο χιόνι.

Ό  Μάκ Κράκεν έχασε καί ξαναβρήκε πολλές φορές τά ίχνη τού αυτοκινήτου 
καί έξηκολούθησε τήν καταδίωξιν αύτοΰ μέσα στο σκοτάδι. Τελικά άντελήφθη άρκετά 
μακρυά προ αύτοΰ, ένα αύτοκίνητο παραμερισμένο σέ κάποιο μέρος. Τό αυτοκίνητο 
αυτό όταν είχε φθάσει στο χωριό"Ινκομ έστρειψε σ’ ένα λοξό έκεϊ δρόμο. Μέχρις έκεΐ 
ούδέν τό όποπτον σημεΐον υπήρχε. ’Αλλά τή στιγμή ακριβώς πού τό αύτοκίνητο 
έπαιρνε τή στροφή, όλα του τά φώτα έσβυσαν, πράγμα πού έκαμε τον ’Αστυνόμο νά 
σκεφθή, ότι οί κάτοχοι αυτού εϊχον άντιληφθή ότι παρακολουθοΰνται. Χωρίς νά 
άλλάξη τήν πορείαν του καί τήν ταχύτητα, έξηκολούθησε τον δρόμο του καί δέν στα
μάτησε παρά μερικούς δρόμους πιο μακρυά. Έστάθμευσε τότε σέ μιά γωνιά, σέ 
σημείο πού δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άντιληπτός, έσβυσε τά φώτα τού αυτοκινήτου 
του καί άνέμεινε έκεΐ τήν έξέλιξι.

’Ολίγον μετά, ή Σεβρολέτ πέρασε μπροστά του στον ίδιο δρόμο. Ό  Μάκ- 
Κράκεν ήτο ποιά βέβαιος, ότι πράγματι είχε τεθή έπί τά ίχνη τών δραστών τής κλοπής.
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'Η καταδίωξις άρχισε. Εις άπόστασι μερικών χιλιομέτρων, ό ’Αστυνόμος 
κατώρθωσε νά ένσφηνώση επιδέξια σέ κάποιο μέρος τό καταδιωκόμενο αυτοκίνητο 
καί τό υποχρέωσε νά σταματήση. Φωνάζοντας τότε στους δήθεν ευρισκομένους 
στο αυτοκίνητό του συντρόφους του, νά κατέβουν άμέσως, εάν οί συμμορίτες προέ- 
βαλλον την έλαχίστην άντίστασιν, κατώρθωσε νά περάση χειροπέδες στους δυο πού 
εύρίσκοντο στο αυτοκίνητο καί τούς ύπεχρέωσε ν’ άνέβουν στο δικό του αμάξι, 
πριν οδτοι άντιληφθοϋν οτι ήτο τελείως μόνος. Οί δυο συλληφθέντες ή σαν διάσημοι 
καί τρομεροί κακοποιοί πού έλυμαίνοντο τά πέριξ· ήσαν καί οί δυό τους ώπλισμένοι, 
καί είχον δραπετεύσει άπό τις φυλακές τής Πολιτείας του Κάνσας.

Μετά την μετεκπαίδευσήν των στο Κεντρικό Σχολεϊον τής F.B.I. ή σέ παρόμοια 
’Επαρχιακά ή καί Τοπικά Σχολεία, οί μαθηταί αστυνομικοί, χρησιμοποιούν τις 
άφθονες σημειώσεις των μαθημάτων, γιά νά συμπληρώσουν τήν έκπαίδευσι καί 
έπαγγελματική κατάρτισι των συναδέλφων των.

«Τρεις μήνες, έπειτα άπό τήν έκπαίδευσι μου σέ κάποιο Σχολείο τής F.B .I.», 
διηγείται ένας ’Αστυνόμος τού Μίτσιγκαν, «κατώρθωσα νά εξιχνιάσω δυό υποθέσεις, 
» πού ποτέ δέν θά έπιτύγχανα νά τό κατορθώσω, χωρίς τήν διδασκαλία καί τήν 
» έκπαίδευσι πού παρηκολούθησε. Μεταδίδω μέ τήν σειρά μου, αυτά πού έμαθα, 
» στούς συντρόφους μου, καί ή έπαγγελματική των μόρφωσις, κατάρτισις καί ίκανό- 
» της, εύρίσκεται όμολογουμένως λίαν έπηυξημένη».

«Τ ’ άποτελέσματα δεικνύουν καθαρά», δηλώνει ό ’Έντγκαρ Χοΰβερ, ό Διευ
θυντής τής F.B.I., «δτι ό χρόνος πού διέθεσαν οί άστυνομικοί στά θρανία των 
» Σχολείων μας, υπήρξε λίαν ωφέλιμος καί άποδοτικός, τά έπιτευχθέντα δέ καί έπι- 
» τυγχανόμενα άποτελέσματα είναι πολύ άνώτερα άπό αυτά, πού δύναταί τις ν’ άνα- 
» μένη άπό πιά έμπειρική έξέλιξι των αστυνομικών μας».



ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

'Υπό του τ. 'Υγειονομικού ’Αστυνόμου Α' 
χ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

*Η ραγδαία έξέλιξις του ηλεκτρισμού καί ή εύρεϊα χρήσις τοΰ ηλεκτρικού 
ρεύματος εις την χώραν μας συνετέλεσαν εις τήν αΰξησιν των έξ ηλεκτροπληξίας 
άτυχημάτων, έκ των όποιων άλλα μέν καταλήγουν εις θάνατον, άλλα δέ θά κατέληγον 
εις θάνατον εάν δεν έφηρμόζετο αμέσως ή τεχνητή αναπνοή, ήτις δέον νά έκτελήται 
άνευ ούδεμιάς άναβολής εις τον τόπον τοΰ δυστυχήματος καί όχι νά έπισπεύδηται 
ή μεταφορά τοΰ θύματος εις Σταθμόν Α' Βοηθειών ή εις νοσοκομεϊον τι, διότι καί ή 
ελάχιστη χρονοτριβή διά τήν έναρξιν της τεχνητής άναπνοής είναι αρκετή νά έλατ- 
τώση κατά πολύ τάς ελπίδας διασώσεως.

Διά τον λόγον τούτον νομίζομεν, ότι επιβάλλεται ή διδασκαλία καί ή δι’ άσκή- 
σεων έκμάθησις της τεχνητής άναπνοής οχι μόνον είς τάς διαφόρους Στρατιωτικάς 
καί Έπαγγελματικάς Σχολάς, άλλά καί εις εργοστάσια, έταιρείας κλπ., ένθα έκ τοΰ 
νόμου υπάρχει 'Υγειονομική 'Υπηρεσία, ούτως ώστε ένας μεγάλος άριθμός άτόμων 
έν τή κοινωνία νά διδαχθή τον τρόπον έκτελέσεως τής τεχνητής άναπνοής, δεδομένου 
ότι κατά τήν ώραν τοΰ άτυχήματος καί εις τον τόπον ένθα τοΰτο λαμβάνει χώραν, δεν 
είναι δυνατόν νά εύρεθή ιατρός.

'Η τεχνητή άναπνοή δέν έφαρμόζεται μόνον εις τά έξ ήλεκτροπληξίας άτυχή- 
ματα, άλλά καί είς περίπτωσιν πνιγμοΰ καί είς πάσαν άλλην άσφυκτικήν κατάστα- 
σιν άτόμου τινός.

Ή  ήλεκτροπληξία οφείλεται είς τήν διέλευσιν ήλεκτρικοΰ ρεύματος διά μέσου 
τοΰ άνθρωπίνου σώματος κατόπιν άμέσου έπαφής προς τό ήλεκτροφόρον σύρμα, όταν 
τοΰτο είναι γυμνόν ή έμμέσου έπαφής, όταν ή μόνωσις είναι έφθαρμένη. Μεγάλην 
σημασίαν έχει καί τό είδος τοΰ ρεύματος, όταν τοΰτο είναι συνεχές ή έναλλασσόμενον, 
καθώς καί ή διάρκεια τής έπαφής μέ τό ήλεκτροφόρον σύρμα, διότι έπί στιγμιαίας 
έπαφής τό άτομον έκτινάσσεται, ένώ έπί παρατεταμένης τοιαύτης καί δή έπί μεγα- 
λυτέρας έπιφανείας, ώς είναι ή παλάμη, τό άτομον προσκολλάται, λόγω τής τετα
νικής συσπάσεως των μυών. ’Άλλοι έπίσης παράγοντες είναι ή υψηλή ή χαμηλή τάσις 
τοΰ ρεύματος καθώς καί ή μικρά ή μεγάλη έντασις αύτοΰ.

Τά έξ ήλεκτροπληξίας συμπτώματα είναι τοπικά καί γενικά καί: 1) Τά το
πικά συνίστανται είς έγκαύματα έπιπόλαια καί μικράς έκτάσεως κατά τό σημεΐον 
τής έπαφής ή είς έγκαύματα βαθέα καί μεγάλης έκτάσεως. 2) Τά γενικά είναι άνά- 
λογα προς τήν βαρύτητα τής ήλεκτροπληξίας, ήτοι έλαφροί κλονισμοί τοΰ σώματος, 
έπιληπτοειδεΐς σπασμοί καί άπώλεια συνειδήσεως. Έ πί βαρυτέρας δέ καταστάσεωε 
παρατηρεΐται πλήρης άσφυγμία, οί τόνοι τής καρδίας ούδόλως άκούονται, άναστολή 
τής άναπνοής μέχρι φαινομένων πραγματικοΰ θανάτου κλπ. Άλλά όσον καί αν τό 
άτομον παρουσιάζη οψιν νεκροΰ, έπιβάλλεται άμέσως ή έκτέλεσις τεχνητής άνα
πνοής, συνεχώς καί άνευ ούδεμιάς διακοπής, έως δτου φθάση ό ιατρός.

'Ο έξ ήλεκτροπληξίας θάνατος δυνατόν νά έπέλθη έξ άσφυξίας, συνεπεία πα- 
ραλύσεως τοΰ κέντρου τής άναπνοής, τό όποιον εΰρίσκεται είς τον προμήκη μυελόν. 
Έ κ συγκοπής, συνεπεία διαταραχής τής καρδιακής λειτουργίας. Έ κ τών έκτεταμέ- 
νων καί βαθέων έγκαυμάτων καί ένίοτε έξ άπανθρακώσεως. Έ κ τής βλάβης τών 
νεφρών, ήτις έκδηλοΰται δι’ όλιγουρίας ή άνουρίας, όφειλομένης είς τήν έκλυσιν μυο
σφαιρίνης, λόγω τής έκ τής θερμότητος άναπτυσσομένης βλάβης τών μυών. Τέλος 
δέ έκ τών θανατηφόρων κακώσεων τοΰ σώματος έπερχομένων κατά τήν έκτίναξιν 
αύτοΰ (κάταγμα βάσεως κρανίου κλπ.).
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'Η θεραπευτική άγωγή επί των άνωτέρω συμπτωμάτων καί βλαβών είναι 
άνάλογος καί άφορα τον ιατρόν, πλήν τής τεχνητής αναπνοής ήτις άμέσως καί άνευ 
χρονοτριβής δέον νά έφαρμόζεται άπό παν προστυχόν άτομον, τό όποιον έτυχε νά 
εχη διδαχθή τον τρόπον τής έκτελέσεως, διότι έκ τής αμέσου έφαρμογής ταύτης 
έξαρτάται ήδιάσωσις τής ζωής του θύματος. Διάτοϋτο δέν πρέπει νά ύπάρχη άτομον, 
τό όποιον νά μην έχη διδαχθή καί άσκηθή είς τήν έκτέλεσιν;τής τεχνητής άναπνοής.

'Η άρχική καί κυρία προσπάθεια διά τήν διάσωσιν άτόμου τίνος ύποστάντος 
ήλεκτροπληξίαν πρέπει νά στραφή εις τήν άμεσον διακοπήν τοϊήήλεκτρικοϋ ρεύματος, 
οπότε άνευ ούδενός πλέον κινδύνου θά έπέμβωμεν. ’Εάν τοϋτο δέν είναι εδκολον θά 
μεταχειρισθώμεν διάφορα άπομονωτικά μέσα. Τοιαϋτα είναι μία σανίδα στεγνή 
έπί τής οποίας πατώμεν καί σύρωμεν τον ήλεκτρόπληκτον, συλλαμβάνοντες αύτόν 
άπό τά ένδύματα καί ουδέποτε άπό τό γυμνά άκρα ή τυλίσσωμεν τά χέρια μας μέ 
μάλλινο ύφασμα, γάντια κλπ. ’Άλλα άσφαλή μέσα διασώσεως είναι υποδήματα, 
γάντια καί ράβδοι έκ καουτσούκ.

’Ηλεκτροπληξίαν ύφίστανται συνήθως οί έργάται εργοστασίων ήλεκτρικής 
παραγωγής, οί ήλεκτροτεχνΐται καθώς καί οίονδήποτε άτομον. ’Επίσης τά παιδιά 
όταν παίζουν μέ χαρταετούς ή άτομα τινά όταν έξ άγνοιας ή άπροσεξίας ουρήσουν 
έπί ήλεκτροφόρου άγωγοϋ.

Μέθοδοι τεχνητής άναπνοής υπάρχουν διάφοροι, ώς ή τοϋ Σελβέστερ, τοϋ Σέ- 
φερ, άλλά προτιμωτέρα είναι ή τοϋ Δανού Νιέλσεν, (εικόνες 1—5), καθ’ όσον ό ογκος 
τοϋ εΐσπνεομένου άέρος εϊναι μεγαλύτερος τοϋ των άλλων μεθόδων. Διά τήν ορθήν 
όμως έκτέλεσιν τής τεχνητής άναπνοής άπαιτεΐται άσκησις.

Τεχνητή αναπνοή (μέθοδος Σελβέστερ).
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Τρόπος έκτελέσεως : Άφοϋ πρώτον χαλαρώσωμεν τά ενδύματα τοϋ θύματος, 
τοποθετοϋμεν τοϋτο εις πρηνή θέσιν μέ τούς αγκώνας κεκαμμένους προς τό μέρος 
τής κεφαλής, τάς δέ άκρας χεϊρας τήν μίαν επί τής άλλης καί έπ’ αυτών στηρίζεται 
ή κεφαλή έστραμμένη προς το εν πλάγιον. .

'Ο έκτελών τήν τεχνητήν άναπνοήν γονατίζει[έπί"τοΰ ένος γόνατος πλησίον τής 
κεφαλής καί τοποθετεί τάς παλάμας έπί του θώρακος καί άκριβώς εις το ύψος νοη
τής γραμμής ένούσης τάς κορυφάς τών μασχαλιαίων κοιλοτήτων τοϋ θύματος. Συγ-

Τεχυητή άναπνοή (μέθοδο? Σέφερ)
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χρονως ανεγείρει το σώμά του προς τά έμπρός καί μέ τό βάρος αύτοϋ πιέζεται ό 
θώραξ τοϋ θύματος καί οδτω έπιτυγχάνεται ή έκπνοή.

Κατά τήν δευτέραν κίνησιν έγείρει το σώμα του 
προς τά όπίσω άποσύρων συγχρόνως τάς χεϊραςτου 
άπό της ράχεως τοϋ θύματος καί έπανέρχεται εις τήν 
αρχικήν του θέσιν άνασύρων καί τούς βραχίονας τοϋ 
θώρακος. Διά της δευτέρας ταύτης κινήσεως έπιτυγ- 
χάνεται ή διεύρυνσις τοϋ θώρακος καί κατ’ ακολουθίαν 
ή εισπνοή. Αί κινήσεις αδται πρέπει νά έπαναλαμβά- 
νωνται ρυθμικά, έως δτου το θΰμα συνέλθη εις τάς 
αισθήσεις του καί άποκατασταθή πλήρως ή άναπνοή. 
Αί κινήσεις αύται πρέπει νά γίνωνται 14—16 εις έκα
στον λεπτόν της ώρας. Τέλος, τό θΰμα μεταφέρεται εις 
τι νοσοκομεϊον προς παρακολούθησιν, έπειδή είναι έ- 
πόμενον νά παρουσιασθή έπιπλοκή τις. 'Η τεχνητή 
άναπνοή παρατείνεται ενίοτε έπί πολλάς ώρας.

Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Εΐκών 4 Είκών 5
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• Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ·

-  ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -

'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ (Συνέχεια έκ το ϋ  προηγουμένου)
9. 'Η  δεύτερη άναζήτησ ις των Ρετζα ίων στο εξωτερικό. Ή  σπουδαία συμβολή τον Μη

τροπολίτου τότε Ίωαννίνων αειμνήστου Σπυρίδωνος γ ια  την άνακάλυψι κα ι σύλληψί 
των ύπό των άστυνομικων μας. »

10. Ή  αφήγησις τοϋ τέως 'Αρχηγού τής ’Αστυνομίας κ. Ίωάννου Καλυβίτη.
** *

9. Ή δεύτερη άναζήτησις των Ρετζαίων στο εξωτερικό. Ή σπου
δαία συμβολή τοϋ Μητροπολίτου τότε Ίωαννίνων αειμνήστου Σπυρίδω
νος για την άνακάλυψι καί σύλληψί των ύπό των άστυνομικών μας.

Ή  πρώτη έξόρμησις των άστυνομικών μας στη Σερβία, δέν άπέφερε κανένα 
θετικό άποτέλεσμα, κι’ όπως είδαμε δέν κατωρθώθη ή σύλληψις των ληστάρχων 
στη Σερβία. Μόνο μια πληροφορία μπόρεσαν νά συλλέξουν, ότι δηλαδή οί Ρετζαΐοι 
προερχόμενοι άπό την ’Αλβανία, πρώτο τους σταθμό στο έξωτερικό, κι’ έφωδιασμέ- 
νοι μέ ’Αλβανικά διαβατήρια, πέρασαν στη Σερβία κι’ άφοΰ έμειναν για λίγο έκεΐ, 
συνέχισαν την περιπλάνησί τους προς τά Ρουμανικά σύνορα. Αύτή ήταν ή πληροφο
ρία πού άπεκόμισαν άπό τό άστυνομικό τουρνέ στη Σερβία.

Τήν εποχή εκείνη, όπως είχαμε γράψει ή ’Αστυνομία είχε άποστερηθεΐ τών 
καθηκόντων ’Ασφαλείας. Παρά ταϋτα όμως καί τό γεγονός οτι δέν είχε καμμιάν 
άπολύτως τοπικήν άρμοδιότητα για τήν ύπόθεσι αύτή, είχε πάρει τήν άπόφασι ν’ 
άνακαλύψη τούς καταζητουμένους ληστάς οπουδήποτε κι’ αν εύρίσκοντο. Είχε τεθεί 
ζήτημα τιμής γιά τό νεοσύστατο τότε Σώμα.

Κι’ ή καλή άρχή γιά τήν άνακάλυψι του κρυσφηγέτου τών Ρετζαίων είχε 
γίνει. *Η πληροφορία τήν όποιαν έφεραν άπό τήν Σερβίαν οί άποσταλλέντες άστυνομι- 
κοί έπρεπε νά «δουλευτή». "Ετσι λοιπόν άπεφασίσθή νά σταλούν άστυνομικοί της 
’Ασφαλείας στά ’Ιωάννινα, όπου έμειναν οί Ρετζαΐοι πριν διαφύγουν στο έξωτερικό 
καί στο Κιλκίς, όπου έμενε ό πεθερός τού Γιάννη Ρέτζου όνόματι Κολοβός, οί όποιοι 
άσχολούμενοι μέ όποιαδήποτε έργασία, ή οποία θά έκάλυπτε τήν έκεΐ παραμονή τους, 
θά παρακολουθούν κάθε συγγενικό καί φιλικό πρόσωπο τών ληστών μέ σκοπό νά 
πληροφορηθοΰν τον τόπον όπου είχαν καταφύγει. "Ετσι έγινε καί ξεκίνησαν γιά τά 
’Ιωάννινα μια ομάδα άπό τούς καλυτέρους άστυνομικούς καί γιά τό Κιλκίς ό Ύ πα- 
στυνόμος τότε, άείμνηστος Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ό όποιος διορισμένος 
ώς ταχυδρομικός διανομεύς, παρακολουθούσε τήν άλληλογραφία τού πεθερού τού 
Γιάννη Ρέτζου, πού έμενε στην πόλι αύτή. Αύτά άπό άπόψεως ένεργειών της ’Ασφα
λείας ’Αθηνών.

"Ασχετα μέ τις ένέργειες αύτές τού κ. Κουτσουμάρη, πού ήταν Διοικητής 
’Ασφαλείας ’Αθηνών τότε, ό κ. Καλυβίτης, Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, τήν 
έποχή έκείνη, μέ σύντομες ένέργειές του, προσπαθούσε νά συγκέντρωση κάθε σχε
τική πληροφορία κι’ είχε πάρει τήν ύπόθεσι αύτή σάν καθαρά προσωπικό του ζήτημα. 
"Ετσι ό κ. Καλυβίτης είχε μιά σπουδαία προσωπική πληροφορία. Τον έπεσκέφθη 
στο γραφείο του ένα πρωί ό Μητροπολίτης Ίωαννίνων, κ ι’ έπειτα ’Αρχιεπίσκοπος 
’Αθηνών άείμνηστος Σπυρίδων, ό όποιος ύπεραγαποΰσε τήν ’Αστυνομία καί παρα
κολουθούσε μέ θαυμασμό καί πατρικό ένδιαφέρον τις ένέργειές της γιά τήν άνακάλυψι 
τών ληστών. Ό  Σπυρίδων λοιπόν έδωσε τήν πληροφορία, ότι οί καταζητούμενοι
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έφιλοξενοΰντο από τούς αδελφούς Τσάρα, πού ή σαν εγκατεστημένοι στο Καλαράσι 
της Ρουμανίας καί μέ τούς οποίους οί Ρετζαΐοι είχαν στενώτατες σχέσεις στα ’Ι

ωάννινα, πριν διαφύγουν στο εξωτερικό. ’Ί 
σως μάς φανεί κάπως περίεργο, πώς ένας 
έκπρόσωπος τής Εκκλησίας άναμίχτηκε 
σέ άστυνομικά καθήκοντα. Ή  έντύπωσίς 
μας αύτή άμβλύνεται άπο το γεγονός, δτι 
καί ό Σπυρίδων σαν θρησκευτικός άρχηγος 
στήν περιοχή αύτή καί καταγόμενος άπο 
τό μέρος εκείνο, ένδιαφερόταν γιά τήν ύπό- 
θεσι αύτή προσωπικά. Έκτος αύτοϋ ήταν 
άνθρωπος ρεαλιστής, άνθρωπος πού δεν 
περιοριζόταν στά καθαρώς θρησκευτικά 
καθήκοντα, καί δεν κλεινόταν στά γρα
φεία τής ’Αρχιεπισκοπής, άλλά παρακο
λουθούσε άπο πολύ κοντά το ποίμνιό του, 
νέος δέ άκόμη άνέπτυσσε ποικιλόμορφη 
δράσι, ή οποία τον κατέταξε στή πρώτη 
γραμμή ’Εθνικών έκδηλώσεων.

Ή  πληροφορία αύτή ήλθε νά συσχε- 
τισθή μέ κάποια άλλη τού... ταχυδρομικού 
διανομέως στο Κλικίς, 'Υπαστυνόμου Λαμ- 
πρινοπούλου γιά τούς πιθανούς άποστολεΐς 
έπιστολών προς τον γέροντα Κολοβόν άπ’ 
τήν Βουλγαρία. Έ τσι, ό μίτος τή ς ’Αριά
δνης βρισκόταν στά χέρια τής ’Αστυνομίας !

10. Ή άφήγησις τοΰ τέως ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας κ . Ίωάννου 
Κ αλυβίτη.

Στή συνέχεια τής έξιστορήσεως μας, ή οποία έφτασε καί στο πιο κρίσιμο ση
μείο της, ήλθαν στο μνήμη μας οΐ πρωταγωνισταί άστυνομικοί στήν ύπόθεσι αύτή, 
οί άνθρωποι εκείνοι πού άποτελοΰν τήν παρακαταθήκη τού Σώματος, άπ’ τις πράξεις 
τών οποίων πρέπει νά άντλοΰμε παραδείγματα προς μίμησιν. Μέσα λοιπόν σ’ αυτό 
τό πάνθεο τών πρωταγωνιστών άστυνομικών μπορούμε ν’ άναφέρουμε τον τέως 
’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας, τότε ’Αστυνομικό Διευθυντή ’Αθηνών κ. ’Ιωάννη Καλυ
βίτη, τον τέως ’Αστυνομικό Διευθυντή, τότε Διοικητή τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών 
’Αστυνόμον κ. Άριστ. Κουτσουμάρη καί τον άποθανόντα ’Αστυνόμον, 'Υπαστυ- 
νόμο τότε, Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο, οί όποιοι ήσαν καί οί κύριοι συντελεσταί 
τής άνακαλύψεως καί συλλήψεως τών ληστάρχων. "Ετσι λοιπόν προσπαθήσαμε καί 
πετύχαμε μιά συνάντησι μέ τον κ. ’Ιωάννη Καλυβίτη, ό όποιος μπορούμε νά πούμε 
είχε καί τόν κύριο λόγο στήν ύπόθεσι αύτή.

Τον κ. Καλυβίτη συναντήσαμε στο σπίτι του, πούναι κοντά στο ’Αεροδρόμιο 
τού Ελληνικού. ’Εκεί, άπόμαχος πιά τώρα ό κ. ’Αρχηγός ζή μιά ήσυχη ζωή, ζωσμέ
νος άπο τις αναμνήσεις, τις χαρές καί τις λύπες πού τοΰ χάρισε ή πολυχρόνια άσκη- 
σις τοΰ άστυνομικοΰ επαγγέλματος.

Μετά τά τυπικά τής έπισκέψεώς μας ό κ. Καλυβίτης έκρινε δτι έπρεπε νά 
μπούμε στό θέμα τής συζητήσεώς μας, καί μάς είπε τά έξής :

«Πρώτα-πρώτα ήθελα νά σάς συγχαρώ, γιά τό σωστό τρόπο μέ τόν όποιο 
» έξιστορήσατε τά γεγονότα. ’Οφείλω νά ομολογήσω, δτι μέ τήν άνάγνωσί τους 
» ήλθε στή μνήμη μου δλη αύτή ή θλιβερή ιστορία τής ληστείας τής Πέτρας, ενώ 
» άπό τήν άλλη πλευρά θυμήθηκα τούς κόπους πού καταβάλαμε τότε γιά τήν άνα-
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» κάλυψι των Ρετζαίων, οί όποιοι τελικά έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυχίας. Αύτή 
» ή επιτυχία μαζί μέ πολλές άλλες της εποχής εκείνης, έκαναν να λάμψη πιο δυ- 
» νατά τό άστυνομικόν άστρον καί ν' άποτελέσουν άφορμή ώστε νά άποδοθοϋν στην 
» ’Αστυνομία μετά άπό λίγο καιρό τά καθήκοντα’Ασφαλείας πού της είχαν άφαιρεθεΐ.

’Αλλά ας μπούμε στο θέμα μας :
«Βρισκόμαστε στο φθινόπωρο τού έτους 1928. Τήν εποχή εκείνη ήμουν 

» ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών. Άπό 
»τής θέσεως αύτής έκρινα σκόπιμο, ότι 
» δεν έπρεπε νά μείνουμε μέ σταυρωμένα 
»τά  χέρια γιά τήν γνωστή ύπόθεσι. ’Έτσι 
» λοιπόν άπό αρκετών μηνών άρχίσαμε ν’
» άποστέλουμε στήν ’Ήπειρο άστυνομικούς 
» υπαλλήλους καί πληροφορηθήκαμε άπό 
» άσφαλή πηγή, ότι περί τά μέσα τού 1927 
» οί Ρετζαϊοι, μετά άρκετή παραμονή στήν 
» ’Ήπειρο, άπό τής ληστείας τής Πέτρας,
» πέρασαν τά ’Αλβανικά σύνορα. ’Εκεί, ά- 
» φοΰ έφωδιάσθησαν μέ πλαστά πιστοποι- 
» ητικά έφυγαν γιά τό Δυρράχιο τής Ά λ- 
» βανίας, μέ άγνωστα σέ μάς στοιχεία ταυ- 
» τότητος. Στο Δυρράχιο, οί δύο λήσταρχοι 
» παρέμειναν γιά λίγο, άναχωρήσαντες γιά 
» τή Σερβία καί άπ’ έκεΐ έπειτα πέρασαν 
» στή Ρουμανία. Άπό τή Ρουμανική Πρω
ί) τεύουσα έφυγαν καί πήγαν γιά τό Κίσ- 
» ναβο τής Βεσσαραβίας. Άπό τό Κίσναβο 
» όμως γύρισαν πάλιν στο Βουκουρέστι, γιά 
» νά εξακολουθήσουν έκ νέου τήν περιπλά- 
» νησί τους στις διάφορες Ρουμανικές πόλεις. Κατ’ άρχάς κατέφυγαν στο Καλαράσι, 
» όπου φιλοξενήθηκαν άπ’ τούς άδελφούς Τσάρα, τούς οποίους έγνώριζαν άπ’ τά 
)) ’Ιωάννινα. Τήν πληροφορία αύτή είχα έγώ προσωπικώς άπό τον Μητροπολίτην 
» τότε Ίωαννίνων Σπυρίδωνα, γιά τον όποιον όπως μου είπατε γράφετε σχετικώς.

«Είχε περάσει' άρκετός καιρός άπό τότε πού πήραμε τήν πρώτη πληροφορία 
» ότι οί Ρετζαϊοι εύρίσκοντο στο Καλαράσι τής Ρουμανίας. Ή  πληροφορία αύτή 
» έπρεπε νά έπιβεβαιωθή. Συνεννοήθηκα τότε μέ τον Διευθυντή τής ’Αστυνομίας 
» Πόλεων τού Υπουργείου ’Εσωτερικών Κλεάνθη Γεωργιάδη καί άποφασίσαμε 
» νά προβοϋμε στήν έξακρίβωσι τής πληροφορίας πού μάς είχε δοθεί. Μέσω τού 
» Υπουργείου ’Εξωτερικών άπευθυνθήκαμε στον "Ελληνα Πρεσβευτή στο Βου- 
» κουρέστι καί τον παρακαλέσαμε νά εξακρίβωση διά τής αρμόδιας Προξενικής 
» Αρχής, αν οί λήσταρχοι παρέμειναν στο Καλαράσι ή αν άνεχώρησαν άπό έκεΐ, 
» πού κατέφυγαν. Μαζί μέ τήν παράκλησίν μας έστείλαμε καί όλα τά σχετικά στοι- 
» χεΐα καί φωτογραφίες τών Ρετζαίων, γιά νά μπορέσουν οί προξενικοί υπάλληλοι 
» νά τούς παρακολουθήσουν εύκολώτερα. Μετά άπό είκοσι περίπου ήμέρες έλάβαμε 
» τήν άπάντησι τού "Ελληνος ΙΙρεσβευτοϋ, ό όποιος μάς έγνώριζε ότι πράγματι οί 
» Ρετζαϊοι παρέμειναν στο Καλαράσι ένα μήνα περίπου ώς φιλοξενούμενοι τών 
» άδελφών Τσάρα, μάς προσέθετε όμως ότι άνεχώρησαν γιά τό Ρουχτσούκι τής 
» Βουλγαρίας, πούναι κοντά στά Ρουμανικά σύνορα, κι’ άπό έκεΐ έφυγαν πάλι καί 
» κατευθύνθηκαν πιθανόν προς τήν Βάρνα Βουλγαρίας.

«Έκτος άπό τήν πληροφορία αύτή κανένα άλλο έπιβοηθητικό στοιχείο δέν 
» μάς άνέφερε. Δέν έγνωρίζαμε άκόμη οΰτε τά ονόματα μέ τά όποια παρουσιάζοντο, 
» ούτε μέ τί διαβατήρια είχαν έξαφανιστεΐ. Μετά άπό λίγες μέρες ή πληροφορία
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» αυτή τοΰ Έλληνος Πρεσβευτοϋ επιβεβαιώθηκε κ ι’ άπό τις Ρουμανικές Άστυνο- 
» μικές ’Αρχές, προς τις όποιες είχαμε άποτανθεί καί οί όποιες δέν μας έδιναν περισ- 
» σότερες πληροφορίες.

« ’Ήδη τα πράγματα καί ή ΐνχνηλάτησις για την άνακάλυψι των Ρετζαίων 
» είχαν μπει σέ σωστό δρόμο καί δέν άπείχαμε πολύ άπό τοΰ νά βρεθούμε άντι- 
» μέτωποι μέ τούς καταζητουμένους. Στο μεταξύ ό 'Υπαστυνόμος Λαμπρινόπουλος

» άνέφερε άπό τό Κιλκίς, ότι οί συγγενείς 
» των "{Ρετζαίων έλάμβαναν έπιστολές άπό 
» τήν ^Βάρνα τής Βουλγαρίας. Ή  πληροφο- 
» ρία^αυτή διασταυρώθηκε μέ τήν προηγού- 
» μένη τοϋ 'Έλληνος Πρεσβευτοϋ καί βγή- 
»κ ε  πιάζτό θετικό συμπέρασμα, ότι οί Ρε- 
» τζαΐοι είναι έγκατεστημένοι στή Βάρνα 
» τής ^Βουλγαρίας, μια παραλιακή πόλι 
» πού βρίσκεται προς τον Εΰξεινο Πόντο. 
» Νοιώσαμε μια μεγά>η άνακούφισι. Βρι- 
» σκομαστε πιά στα ίχνη τους καί δέν έ- 
)) μενε παρά νά ξεκινήσουμε για τήν άνα- 
» ζήτησί τους. %

«Κατόπιν συνεννοήσεως μέ τον άπο- 
«θανόντα ήδη Κλεάνθη Γεωργιάδη, Γενι- 
» κό Δ/ντή τότε τοΰ 'Υπουργείου, όπως 
» σάς είπα προηγουμένως, παρουσιάστηκα 
» στον τότε 'Υπουργό ’Εσωτερικών Ζαβι- 
» τσιάνο καί έ'θεσα ύπ’ όψει του όλα τά 
» στοιχεία πού είχαμε συγκεντρώσει κα- 
» θώς καί τό σχέδιο πού είχαμε κατα- 
» στρώσει για νά μή μάς διαφύγουν οί 
«λήσταρχοι. Ό  'Υπουργός ένέκρινε άμέ-

t  Κ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ” σ“ ς f  αναχωρήσουμε για τή Βουλγαρία
» και μ αφισε ελεύθερο να παραλαβω ο- 

» σους άστυνομικούς ήθελα μαζί μου. Μόλις μοΰ έδόθη ή έντολή ειδοποίησα τον Ά -  
» στυνόμο τότε κ. Κουτσουμάρη καί τον άστυφύλακα Βροχίδη, ό όποιος μιλούσε 
» καλά τις γλώσσες τών Βαλκανικών Κρατών, νά είναι έτοιμοι προς άναχώρησιν. 
» ’Εντός ολίγων ώρών έτοιμάσαμε τά διαβατήριά μας, τά οποία άνέγραφαν ότι δέν 
» εϊμεθα παρά ειρηνικοί έμποροι καί στις 20 ’Οκτωβρίου 1928 τό βράδυ άναχωρή- 
» σαμε άπό τήν ’Αθήνα.

«'Ο ένθουσιασμός μας γιά τήν επιτυχή έκβασι τής άποστολής μας ήταν μεγά- 
» λος, ένώ άπ’ τό άλλο μέρος τά έμπόδια πού θά συναντούσαμε καί τά φτωχά στοι- 
» χεΐα πού είχαμε στά χέρια μας μάς έκαναν νά συνερχώμαστε. Τέλος πάντων τά 
» πράγματα τή φορά αύτή ήσαν πολύ πιο καλά άπό τήν πρώτη άποστολή στή Σερβία.

«Θυμάμαι, ήταν ημέρα Σάββατο πού ξεκινήσαμε, καί τό μεσημέρι τής Δευτέ- 
» ρας φτάσαμε στή Βουλγαρική Πρωτεύουσα, εγώ, ό κ. Κουτσουμάρης, κ ι’ ό άστυφύ- 
» λαξ Βροχίδης. "Οταν περνούσαμε άπό τό Πύθιο, ποδναι κοντά στά Έλληνο—Βουλ- 
» γαρικά σύνορα, συνήντησα κατόπιν προηγουμένης εΐδοποιήσεώς μου τον 'Υπα- 
» στυνόμον Λαμπρινόπουλο, ό όποιος βρισκόταν στό Κιλκίς προ πολλοΰ γιά νά 
» παρακολουθή τις κινήσεις τών συγγενών τοΰ Γιάννη Ρέτζου καί τήν άλληλογραφία 
» τους καί τον διέταξα νά φύγη γιά τήν Βάρνα καί νά μάς περιμένη εκεί, άποφεύγων 
» κάθε ένέργεια, ή όποια θά πρόδιδε τήν ιδιότητά του. Μόλις φτάσαμε στή Σόφια 
» συναντήθηκα μέ τον εκεί 'Έλληνα ’Επιτετραμμένο, μέ τόν οποίον συνεννοήθηκα 
» γιά τήν σύλληψι τών ληστάρχων. Κατόπιν έπισκέφτηκα τόν Διευθυντή τής Βουλ-
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» γαρικής ’Αστυνομίας Καραγκιόζωφ, στον όποιον άνεκοίνωσα τον σκοπό της μετα- 
)) βάσεώς μας στη Βουλγαρία, χωρίς νά άναφέρω καί τά ονόματα των ληστών πού 
» καταδιώκαμε. Στον Καραγκιόζωφ παρέδωσα καί μια συστατική έπιστολή, μέ την 
» όποια μέ είχε έφωδιάσει ό Πρεσβευτής της Βουλγαρίας στήν ’Αθήνα. 'Ο Διευ- 
» θυντής της Βουλγαρικής ’Αστυνομίας δέχτηκε προθυμότατα νά μάς βοηθήση 
» στο έργο μας, μέ έφωδίασε δέ καί μέ συστατική έπιστολή προς τον ’Αστυνομικό 
» Διευθυντή τής Βάρνας. Άφοΰ συνεννοήθηκα μέ τον Καραγκιόζωφ άνεχωρήσαμε 
» για τή Βάρνα, όπου συσαντηθήκαμε μέ τό Λαμπρινόπουλο, ό όποιος είχε στο 
)) μεταξύ φτάσει έκεϊ καί μάς περίμενε.

«Στή Βάρνα φτάσαμε τήν άλλη μέρα τό άπόγευμα καί άμέσως παρουσιάστηκα 
» στο Διευθυντή τής ’Αστυνομίας Μεδνικάρωφ, ό όποιος δέχτηκε όχι μόνο νά μάς 
» βοηθήση άλλά κι’ ό ίδιος προσεφέρθη νά χειρισθή τό ζήτημα τής συλλήψεως των 
» ληστών. Τον παρεκάλεσα τότε νά μάς πληροφορήση περί τών ξένων, οί όποιοι 
» παρέμειναν στήν περιφέρειάν του καί του συνέστησα νά ένεργήση επειγόντως, γιά 
» νά μήν εξαφανιστούν οί λησταί άπό τήν πόλι αύτή.'Ο Μεδνικάρωφ δέχτηκε μέ εύχα- 
» ρίστησι κ ι’ άρχισε νά συλλέγη τις πληροφορίες πού μάς έχρειάζοντο. Παραλλήλως 
» άρχίσαμε κ ι’ έμεΐς τις άναζητήσεις μας. ' Η πρώτη καί σπουδαιότερη εργασία μας 
«ήταν νά πετύχουμε νά πιστευτή, ότι εΐμεθα πραγματικώς έμποροι, γιατί ή πόλις 
» ήταν μικρή, καί ή άφιξις παντός "Ελληνος γινόταν άμέσως γνωστή. Οί προσπά- 
» θειές μας επέτυχαν. Μάς έθεώρησαν ώς τυρεμπόρους κι’ άρχίσαμε μάλιστα νά κά- 
» νουμε καί σχετικές αγορές. Χάρις στο τέχνασμά μας αύτό έπετύχαμε νά περιέλ- 
» θουμε 6λη τήν πόλι, νά δημιουργήσουμε σχέσεις χωρίς νά κινήσουμε σέ κανένα 
» ύποψίες γιά τό σκοπό μας. Στό μεταξύ ό Μεδνικάρωφ έξακολουθούσε τον έλεγχο 
» τών φακέλλων τών ξένων οί όποιοι παρέμειναν στή Βάρνα, ένώ έμεΐς άρχίσαμε νά 
» έξετάζουμε τούς ύπαλλήλους τού Προξενείου, γιά νά μάθουμε ποιοι ξένοι έφτασαν 
» εκεί τον τελευταίο καιρό.

«Οί προσπάθειές μας έστέφθησαν ύπό έπιτυχίας. "Ενας προξενικός υπάλληλος 
» μάς έπληροφόρησε, ότι προ δύο περίπου μηνών δυο έμποροι ’Αρβανίτες ήλθαν 
» στή Βάρνα, ότι παραμένουν εκεί καί ότι άσχολοΰνται μέ τό έμπόριο τών δημητρια- 
» κών καρπών. Μόλις πήραμε τήν πολύτιμη αύτή πληροφορία, άρχίσαμε πιά σύντονη 
» τήν παρακολούθησι τών δύο αυτών ύποπτων. 'Ο ίδιος υπάλληλος μάς υπέδειξε 
» τό κατάστημά τους. "Ενα καφενείο άπέναντι άπ’ τό κατάστημα αύτό, μάς βρέθηκε 
» καλός σύμβουλος στή παρακολούθησι. Καθήσαμε έκεΐ, παραγγείλαμε τούς καφέ- 
» δες μας καί μέ άθώες κινήσεις στή συζήτησί μας περιμέναμε τό θήραμα. Τό κατά- 
» στημα αύτό είχε επιγραφή « ’Αθανάσιος Τσίκος καί Σία» γραμμένη μέ Βουλγαρικά 
» γράμματα. "Οταν έρριξα μιά ματιά στό έσωτερικό τού καταστήματος είδα δύο 
» άγνώστους, έτρόμαξα ν’ άναγνωρίσω τούς Βασιλείς τής ’Ηπείρου. Ξυρισμένοι, μέ 
» κοστούμια τής ώρας, άσχολοΰντο άμέριμνοι στις έργασίες τους, οί δύο άγαθοί σιτέ- 
» μποροι. "Ενα κάτι όμως παραμικρό, μιά κίνησις, μιά λέξις πού άντήλλαξαν μάς 
» έδωσαν ύποψίες. ’Αλλά ήσαν αύτοί; Οί Ρετζαΐοι παρουσιάζοντο έκεΐ μέ φορτία 
» άπό σιτηρά καί όσπρια, τά όποια βεβαίως κατεσχέθησαν άπό τή Βουλγαρική Ά στυ- 
» νομία, μετά τήν άποκάλυψι τής ληστρικής ίδιότητος τών άγαθών αύτών έμπορων 
»  καθώς έπίσης κι’ ένα μεγάλο χρηματικό ποσό πού προείρχετο άπό τήν γνωστή 
» ληστεία τής Πέτρας.

«Παρακολουθήσαμε τούς μεγαλεμπόρους γιά νά έξακριβώσουμε τήν φυσιο- 
» γνωμία τους. Δέν υπήρχε όμως καμιά όμοιότης μεταξύ τών προσώπων πού είχαμε 
» μπροστά μας καί τών Ρετζαίων, τις φωτογραφίες τών όποιων εΐχαμε μαζί μας. ’Επί 
» πλέον δέν βρισκόμαστε μπροστά σέ δύο, άλλά σέ τρία άτομα. Τό τρίτο άτομο δέν 
» ήταν άλλος άπό τον Ματσάγκο, σύνεργό τους στή ληστεία τής Πέτρας, γιά τόν 
» όποιο όπως διάβασα γράφετε σχετικώς σέ προηγούμενη άφήγησι, καί τόν όποιον 
» οί δύο δήθεν’Αλβανοί έμποροι είχαν προσλάβει ώς συνεταίρο. Στήν άρχή μάς κατέ-
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» λαβε μιά άπογοήτευσις, μετά μιά άμφιβολία ή οποία τελικά παραχώρησε τή θέσι 
» της στήν πεποίθησι πού σχηματίσαμε, δτι βρισκόμαστε μπροστά στους Ρετζαίους.

«Δεν ξέρω, άλλά είναι κάτι πού δλοι μας έχουμε νοιώσει καμιά φορά. Μιά δι- 
» αίσθησις δηλαδή, πού μάς κάνει πολλές φορές ν’ άκολουθοϋμε σωστή κατεύθυνσι 
» σέ παρόμοιες περιπτώσεις, χωρίς νά μπορής αύτό το πράγμα νά το βάλης σέ ώρι- 
» σμένους κανόνες, σέ ώρισμένα καλούπια.

«Μέ άνάλογη προφύλαξι φύγαμε άπό το σημείο τής παρακολουθήσεως καί 
» τρέξαμε στη Διεύθυνσι της ’Αστυνομίας, γιά νά άνακοινώσουμε στο Διευθυντή

» της την άνακάλυψί μας. ’Αποφασίσαμε 
» λοιπόν νά τούς καλέσουμε στήν Ά στυ- 
» νομία μέ τό πρόσχημα, δτι θέλουμε νά 
» ίδοΰμε τά χαρτιά τους κ ι’ έτσι, άν μέν 
» ήσαν οί Ρετζαΐοι νά τούς συλλάβουμε, 
» άν δέ δχι, νά μπορέσουμε νά έξακολου- 
» θήσουμε τις έρευνές μας, χωρίς νά μάς 
» ύποπτευθή κανείς. Ό  Μεδνικάρωφ δέ- 
» χθηκε καί έστειλε τρεις άστυφύλακες καί 
» τον κλητήρα τοϋ Προξενείου γιά νά τούς 
» φέρουν στήν ’Αστυνομία. Δέν πέρασε 
» πολύ ώρα καί μάς άνήγγειλαν, δτι τά 
» πρόσωπα πού έκάλεσε ό Διευθυντής εύ- 
» ρίσκοντο έξω άπό τό γραφείο του. Οί 
» Βούλγαροι αστυνομικοί τούς είχαν τάχα 
» είπεΐ, δτι τούς ζήτησε ό Διευθυντής 
» τής ’Αστυνομίας γιά μιά τυπική έξέτασι 
» των διαβατηρίων τους. Οί δύο Ρετζαΐοι 
» κι’ ό σύντροφός τους ήλθαν άνύποπτοι 
» στήν ’Αστυνομία, συνοδευόμενοι άπό 
» τούς Βουλγάρους άστυνομικούς. Μόλις 
» τούς έφεραν στήν ’Αστυνομία τούς έ- 
» καναν σουματική έρευνα. Οί τρομεροί 
» λησταί ήσαν άοπλοι.

«Μέσα στο γραφείο τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας ώδηγήθηκε πρώτος ό 
» Ματσάγκος. 'Ο Βούλγαρος αστυνομικός τον έρώτησε γιά τό διαβατήριό του. Έ - 
» μεΐς καθώμαστε άπέναντι άπό τό γραφείο τοϋ Μεδνικάρωφ καί παρακολουθούσαμε 
» τήν άνάκρισι, τάχα ώς τυχαίοι έπισκέπτες. Είχαμε συνεννοηθεΐ μέ τον Μεδνικά- 
» ρωφ, δτι άν οί προσαχθέντες ήσαν οί Ρετζαΐοι θά τον ειδοποιούσαμε μ’ ένα νεϋμα 
» μας νά τούς συλλάβη, άν δχι νά τούς άφίση έλευθέρους. 'Ο Διευθυντής τής Άστυνο- 
» μίας τον έρώτησε περί τής ταυτότητάς του. 'Ο προσαχθείς άπήντησεν, δτι όνομάζε- 
» ται ’Ιωάννης Ματσάγκος, κατάγεται άπ’ τά ’Ιωάννινα, δτι είναι έμπορος κι’ δτι έχει 
» καί εμπορικό γραφείο στον Πειραιά. Πρόσθεσε άκόμη δτι τ ’ άλλα δυο άτομα μέ τά 
» όποια προσήχθη, έγνώρισε στο Ρουχτσούκι κ ι’ δτι συναντήθηκε μ’ αύτούς τυ- 
» χαίως στή Βάρνα. Άρνήθηκε δέ δτι έχει οίαδήποτε σχέσι μαζί τους. Ό  Μεδνικά- 
» ρωφ διέταξε τότε νά άποχωρήση αύτός, ν’ άπομονωθή καί νά οδηγήσουν τον δεύ- 
» τερον. Σημειωτέον, δτι γιά τον Ματσάγκο εμείς δέν είχαμε κανένα στοιχείο, ούτε 
» γνωρίζαμε τή συμμετοχή του στή ληστεία τής Πέτρας. ’Εναντίον του δέν είχε 
)) στραφεί ή άνάρισις, δπως άκριβώς γράφετε στο τελευταίο τεύχος τοΰ περιοδικού».

I. ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Π Λ A Τ Ω Ν (1)
-  Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ -

Μεστόν Πλάτωνα—καί τον ’Αριστοτέλη, για τον όποιον θά μιλήσουμε στο 
έπόμενο τεύχος-—ή Ελληνική κλασική φιλοσοφία φθάνει στο άπόγειό της. 'Ο Πλά
των γεννήθηκε στην ’Αθήνα τό 427 καί πέθανε τό 348 π.Χ. ’Ηταν κατ’ εύθεΐαν άπό- 
γονος του Βασιληά Κάδρου καί συγγενής έπιφανών ολιγαρχικών. 'Ο Κριτίας, άρ- 
χηγός των τριάκοντα Τυράννων, ήταν θείος του. ’Ανατράφηκε καί μορφώθηκε σέ 
περιβάλλον άριστοκρατικό καί από μικρός φανέρωσε τό λογοτεχνικό καί ποιητικό 
του ταλέντο. 'Όταν ήρθε σ’ έπαφή μέ τό Σωκράτη, πού έδέσποζε στήν πνευματική 
’Αθήνα, γοητεύτηκε από τή σοφία του κ ι’ έγινε άφωσιωμένος μαθητής του. Μετά τό 
θάνατο του μεγάλου διδασκάλου ταξίδεψε στήν 
Κυραναϊκή, στήν Αίγυπτο, πήγε στή Νότιο ’Ι
ταλία όπου γνωρίστηκε μέ μερικούς Πυθαγορεί
ους, προσκλήθηκε στήν αυλή του Συρακουσίου 
Τυράννου Διονύσου καί γυρίζοντας στήν ’Αθήνα, 
σέ ήλικία 40 έτών ίδρυσε στον κήπο του τή Φι
λοσοφική ’Ακαδημία πλάι στο ιερό τού ηρώα 
Άκαδήμου (2), άπό τον όποιο πήρε καί τό όνομά 
της. ’Έγραψε πάμπολα συγγράμματα κυρίως φι- 
λοσοφικοηθικά. Τά περισσότερα είναι φιλοσοφι
κοί διάλογοι μέ κύριο πρόσωπο τό Σωκράτη.
Περίφημα είναι τά : « ’Απολογία του Σωκράτη»,
«Κρίτων» (ή περίπρακτέου-ήθικός), «Πρωταγό
ρας» (ή Σοφισταί-ένδεικτικός), «Γοργίας» (ή 
περί ρητορικής-άνατρεπτικός), «Συμπόσιο» (ή 
περί άγαθοΰ-ήθικός), «Φαίδων» (ή περί ψυ- 
χής-ήθικός), «Τιμαίος» (ή περί φύσεως-φυσικός), κ.λ.π. Στήν ερευνά του γιά τό 
’Ιδανικό Κράτος, έγραψε τις περίφημες πραγματείες «Πολιτεία» καί «Νόμοι».

'Η φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνα είναι εξαιρετικά στρυφνή καί περίπλοκη. Τό σύ
στημά του δοσμένο σέ ποιητική γλώσσα καί μέ πολλές μεταφορικές έννοιες, κάνει 
δύσκολη τήν παρακολούθηση τών συλλογισμών του άφοϋ καί δ ίδιος άναγκάσθηκε 
νά άναθεωρήση, πολλές φορές, νά συμπληρώση ή νά τροποποιήση τις άπόψεις του. 
Ό  Πλάτων είναι ένας άπό τούς μεγαλύτερους στοχαστές πού γνώρισε ό κόσμος. 
Οί διάλογοί του είναι άριστουργήματα ποιητικής έμπνεύσεως καί καλλιτεχνικής συν- 
θέσεως. Ό  άληθινός κόσμος, κατά τον Πλάτωνα, είναι ό κόσμος τών ιδεών πού είναι 
πάνω άπό τον αισθητό κόσμο. Τά πράγματα, τά άντικείμενα, ολα έκεΐνα πού βλέ
πομε, είναι ώχρή μόνο άντανάκλαση τών ιδεών. Δονεΐται άπό τήν άνάγκη νά δώση 
άπάντηση στο ό ν τ ο λ ο γ ι κ ό  πρόβλημα, στο πρόβλημα τής γέννησης τοϋ κόσ-

(*) Άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικόν «Πειραϊκή—Πατραΐκή», ’Ιούλιος 1958.
(! ) Ά  κ ά δ η μ ο ς, ήρωας τής ’Αττικής, ό όποιος φανέρωσε στους Διοσκούρους (παιδιά 

τοϋ Διός) ή Τυνδαρίδας (παιδιά τοϋ βασιλιά τής Σπάρτης Τυνδάρεως) τό μέρος "Αφιδνα (σημερι
νά Κιούρκα), όπου ό Θησεύς είχε κρύψει, μετά την άπαγωγήν της, τήν άδελφή τους 'Ωραία 'Ελένη. 
Οί Τυνδαρίδαι άνεκήρυξαν ήρωα τον Άκάδημο καί τοϋ χάρισαν ένα ωραίο άλσος έξω άπό τόν Κε- 
ραμεικό, Ν.Α. τοϋ Κολωνοΰ, οπού οί ’Αθηναίοι έκαναν τόν περίπατό τους. Τόσο έσέβοντο τόν 
τόπο αυτό οί Σπαρτιάτες ώστε καί στις κατοπινές έπιδρομές τους στην ’Αθήνα δεν τόν παρεβίασαν.



6716 Πλάτων—'Ο κορυφαίος τής ίδεαλιστικής φιλοσοφίας

σμου, της πρώτης αρχής των βντων. «Τίποτε βούλεστε σημαίνειν όπόταν δν φθέγ- 
γησθε» (τί θέλετε νά πήτε όταν προφέρετε τη λέξη δν) λέγει στο «Σοφιστή». Μέ 
τή λέξη δν ό Πλάτων έννοεΐ κάτι τό άνώτερο πού υπάρχει στο σύμπαν καί δίνει ζωή 
καί κίνηση στα άλλα δντα. Θέλει τό δν οχι δπως τό εννοούσαν οί Έλεάτες, ακίνητο 
καί χωρίς ζωή, άλλα γεμάτο κίνηση καί νόηση άφοϋ αύτό είναι ή πρωταρχική ουσία, 
άπό τήν οποία προέκυψε ό κόσμος. Αυτό τό δν δμως, στον πολύ κόσμο, είναι δύ
σκολο νά γίνη ορατό μέσα στήν έκτυφλωτική λάμψη του καί μόνον οί φιλόσοφοι 
έ'χουν τή δύναμη, μέ τά μάτια της ψυχής τους, τήν «ένόραση», νά τό δουν, αν καί δχι 
τόσο εύκολα κι’ αυτοί. «Ό  δέ γε φιλόσοφος τή τοϋ δντος άεί διά λογισμών προσκεί
μενος ιδέα διά τό λαμπρόν αύ τής χώρας, ούδαμώς ευπρεπής όφθήναι- τά γάρ τής 
των πολλών ψυχής δμματα καρτερείν προς τό Θειον άφορώντα άδύναμα» (ό φιλό
σοφος έπειδή είναι διαρκώς μέ τούς συλλογισμούς του προσηλωμένος στήν δψη 
τοϋ δντος, έπειδή μελετά ένα χώρο γεμάτο λάμψη βλέπει τό δν δχι δμως καί τόσον 
εύκολα. Τά μάτια τής ψυχής τών πολλών άνθρώπων δέν έχουν τή δύναμη καί τήν 
ύπομονήν νά δουν τό Θειον).

’Από μικρός, αΐσθάνθηκε τήν άνάγκη νά άνακατευθή στήν πολιτική. «Νέος 
έγώ ποτέ ών πολλοΐς δη ταύτόν έπαθον ώήθην, εΐ θάττον έμαυτοΰ γενοίμην κύριος 
έπί τά κοινά τής πόλεως ευθύς ίέναι» (δταν ήμουνα μικρός έπαθα δ,τι καί οί άλλοι- 
σκέφτηκα καί κατέληξα εύθύς ώς μεγαλώσω νά διαθέσω τον έαυτό μου στήν πολι
τική). Πράγματι πήρε ένεργό μέρος στήν πολιτική καί ύπήρξε σφοδρός πολέμιος τής 
Δημοκρατίας. ’Επεννόησε ένα πολιτικό σύστημα πού τ ’ ώνόμασε ’Ιδανικό Κράτος 
ικανό νά έφαρμοσθή σ’ δλους τούς τόπους καί σ’ δλες τις εποχές. Πήγε καί ξαναπήγε 
στις Συρακούσες γιά νά πείση τούς τυράννους νά έφαρμόσουν τό σύστημά .του. Παρα- 
ξηγήθηκε δμως, διώχτηκε, εξορίστηκε καί άκόμα πουλήθηκε στήν Αίγινα σάν δού
λος. Τό 404 καταλύθηκε ή Δημοκρατία καί ή εξουσία πέρασε στά χέρια τών 30 τυ
ράννων, άρχηγός τών οποίων ήταν ό άριστοκράτης θειος του Κριτίας. Οί τριάκοντα 
τύραννοι—δπως είναι γνωστό—διέπραξαν αίσχη καί ό Πλάτων άπογητευμένος γρά
φει : «Ώήθην γάρ αύτούς έκ τίνος αδίκου βίου έπί δίκαιον τρόπον άγοντας διοική- 
σειν τήν πόλιν... καί ορών δήπου τούς άνδρας έν όλίγω χρόνω χρυσόν άποδείξαντες 
τήν έμπροσθεν πολιτείαν». (Φαντάστηκα δτι αύτοί (οί άριστοκράτες) καταλύοντας 
τήν άδικον δημοκρατίαν θά κυβερνούσαν δίκαια, δμως γελάστηκα. Μέσα σέ λίγο μόνο 
χρόνο έδειξαν δτι τό προηγούμενο πρλίτευμα (ή Δημοκρατία) ήτανε χρυσός). Οί 
ιδέες του δμως περί άριστοκρατίας είναι έντελώς διάφορες άπό κείνες πού οί άν
θρωποι στούς κατοπινούς αιώνες έπεκράτησε νά πιστεύουν. Ό  Πλάτων ήταν ά- 
πλός καί λιτός στή ζωή του καί οί άντιλήψεις του, δπως έκφράζονται στήν «Πολιτεία», 
είναι ή αρμονική συμβίωση δλων τών άνθρώπων, ή δικαιοσύνη καί ή ευτυχία άνά- 
μεσα σ’ δλους τούς πολίτες.

Τό κακό στήν κοινωνία τό έβλεπε στον «έγωϊσμό» πού χωρίζει τούς άνθρώπους 
σέ δυο πόλους : τούς πλούσιους καί τούς φτωχούς. 'Η άρετή πού κάνει τούς άνθρώ- 
θρώπους ευτυχισμένους λείπει καί ή έλλειψη τής άρετής γεννά τήν πλεονεξία, τήν 
λαιμαργία, τήν φιλαργυρία, τήν αύθαιρεσία. Γι’ αυτό χωρίζει τήν κοινωνία σέ τρεις 
τάξεις: τούς σοφούς, τούς πολεμιστές καί τούς γεωργοεπαγγελματίες. 'Η κοινωνία 
ήθελε νά κυβερνιέται άπό κείνους πού έχουν «βασικές άρετές» δηλαδή σοφία, άνώ- 
τερη ήθική καί δικαιοσύνη.'Η πρώτη τάξη, οί «άριστοι» δέν πρέπει νά παντρεύων- 
ται ούτε νά έχουν περιουσία, πού γεννούν τήν άπληστία καί τον έγωϊσμό. Τό ίδιο καί 
ή δεύτερη τάξη, οί πολεμιστές. "Ετσι δέν θά παρασύρωνται άπό αισθήματα καί ύλικά 
συμφέροντα καί ή κρίση τους γιά τά κοινά θά είναι άντικειμενική, άνεπηρέαστη, 
δίκαιη, καί ένάρετη. Τρίτη τάξη ώριζε τούς γεωργούς, τούς τεχνίτες, τούς έμπορους, 
μέ μιά λέξη τούς «δημιουργούς». Αύτοί θά έχουν περιουσία καί άτομική ιδιοκτησία, 
θά παντρεύωνται, θά πειθαρχούν στούς νόμους τού Κράτους καί θά έργάζωνται γιά 
νά συντηρούν τις οΐκογένειές"τους, τούς στρατιώτες καί τούς σοφούς. Οί Πολιτειακοί
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Νόμοι του ρυθμίζουν άκόμη καί τις γεννήσεις. Τά παιδιά άνήκουν στο Κράτος, δέν 
γνωρίζουν γονείς. Τά άδύνατα πρέπει νά πνίγωνται τά δέ γερά νά παραδίδωνται σέ 
ειδικά σπίτια ’Αγωγής. ΤΗταν θαυμαστής καί υμνητής τοϋ Σπαρτιατικού καθεστώ
τος. Μέ πρότυπο τον χωρισμό πού κάνει στήν κοινωνία προχωρεί καί στο φιλοσο
φικό του σύστημα. Άπό τή μιά .μεριά τοποθετεί τον κόσμο των ιδεών (άριστοκράτες) 
καί άπό τήν άλλη τά αισθήματα (όχλο). Οί ιδέες είναι πάνω άπό τό χρόνο, ζωντανές, 
άφθαρτες καί αναλλοίωτες. Βρίσκονται ψηλά μεταξύ Θεοΰ καί όρατοϋ κόσμου καί 
αύτές δίνουν τήν έννοια τοϋ σωστού, τοϋ δικαίου, τοϋ άληθινοΰ. ’Αντανακλάσεις τους 
ωχρές καί πρόσκαιρες άπομιμήσεις τους είναι τά αισθητά, τά φθαρτά, πού μάς πε
ριτριγυρίζουν. α'Όσα ξέρουμε γιά τά αισθητά είναι άπλές γνώμες, δοξασίες. Τό 
σταθερό, τό σωστό, τήν πραγματική άλήθεια, τήν δίνουν οί έ ν ν ο ι ε ς». Αύτές τις 
έννοιες ό Πλάτων τις θεοποίησε, τις άνέβασε σέ ξεχωριστό κόσμο, στον νοητικό, στον 
κόσμο τών ιδεών. Καί στον τομέα της ψυχολογίας δίνει έπίσης κατά τά παραπάνω 
πρότυπα τό σχήμα: 'Η ψυχή έχει καί αυτή τά μέρη της, τά μόριά της. Τ ό λ ο γ ι 
σ τ ι κ ό  ν—λογικό, (σοφία), τό θ υ μ ο ε ι δ έ ς —συναισθηματικό (άνδρεία) καί 
τό έ π ι θ υ μ η τ ι κ  ό—(σωφροσύνη) πού άντιστοιχοΰν στούς σοφούς, στούς πολε
μιστές καί τούς γεωργοεπαγγελματίες.

Ό  Πλάτων μεταθέτει τά προβλήματα τής φιλοσοφίας άπό τον αισθητό, τον 
ορατό κόσμο—πού τά είχαν τοποθετήσει οί Τωνες φιλόσοφοι—στο άόρατο κόσμο, 
τον φανταστικό, στο βασίλειο τών ιδεών. Αύτές οί ιδέες είναι οί πραγματικές άλή- 
θειες. Στέκουν έξω άπό τό χώρο καί τον χρόνο καί είναι άπλησίαστες άπό τις αισθή
σεις. Τό λογικό (νους) είναι εκείνο πού συνδέει τον κόσμο τών ιδεών πού βρίσκεται 
στο υπερπέραν μέ τον κόσμο πού βλέπουμε γύρω μας. Αύτός καθαυτός ό κόσμος ε ί
ναι σάν νά μήν υπάρχει άλλά παίρνει σχήματα καί μορφή άπό τό λογικό πού τον με
ταβάλλει άπό ύλικό χάος σέ άρμονικό σύνολο.

Ή  γνώση περνά άπό 4 στάδια: 1) Συλλαμβάνει πρώτα μέ τις α ι σ θ ή σ ε ι ς ,  
2) περνά στις π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  τών αισθήσεων, ή στά ν ο ή μ α τ α ,  3)  ή 
άντανάκλαση τών παραστάσεων στο μυαλό γεννά τό σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό  ή τήν επι
στημονική υπόθεση, 4) ό συλλογισμός άναπτύσσεται στή δ ι α λ ε κ τ ι κ ή  σκέψη 
πού είναι άνώτερη όλων τών επιστημών. Μέ τήν διαλεκτική του ό Πλάτων θέλει ν’ 
άποδείξη τήν ανυπαρξία τοϋ αισθητού κόσμου καί ταυτόχρονα τήν ύπαρξη τοϋ Ίδα- 
νικοΰ Κόσμου (τών ιδεών) πού μάς άποκαλύπτεται μέ τήν ε ν ό ρ α σ η .  Χωρίζει 
τόν κόσμο στά δύο: σ’ αύτόν πού βλέπουμε καί σ’ έκεΐνον πού δέν βλέπουμε. Παράλ
ληλα χωρίζει καί τόν άνθρωπο στο φθαρτό καί γήϊνο σώμα καί στή ψυχή τήν ούράνια 
καί άθάνατη. 'Η ψυχή όταν άποσπάται άπό τό βρωμερό σώμα διαγράφει κύκλους καί 
μπαίνει σ’ άλλη ζωή (μετεμψύχωση), πού ή τύχη της έκεϊ θά είναι άνάλογη μέ τις 
πράξεις πού είχε κάμει στήν προηγούμενη ζωή.

Φλογερός καί άξεδίψαστος στή διερεύνηση όλων τών γνώσεων διεισδύει μέ 
τόν κοφτερό καί πελώριο νοΰ του σ’ όλους τούς πριν άπ’ αύτόν αιώνες καί υψώνει"μέ- 
γα σύμβολο τής φιλοσοφίας του τόν έ ρ ω τ α ,  πού είναι ό κρίκος πού συνδέει τήν 
ψυχή μέ τις ιδέες καί τό ό ν τ ω ς  ον.  Ό  έρωτας ωθεί τήν ψυχή καί ισχυροποιεί 
τή μνήμη της νά φθάση στήν ιδέα, νά άνεβή τήν κλίμακα πού οδηγεί άπό τόν αισθητό 
στο νοητικό κόσμο. Στό «Συμπόσιο»"περιγράφει αύτό τό άνέβασμα τής φιλοσοφίας 
σάν ερωτική όρμή, πού άρχίζει πρώτα μ’ ένα ωραίο σώμα, έπειτα άγαπάει τήν ο
μορφιά σέ κάθε σώμα, ύστερα τήν ψυχική ομορφιά καί τέλος φθάνει στήν καθαυτό 
ομορφιά πού είναι ή ιδέα τοϋ καλοΰ, ή ά λ ή θ ε ι α .

Ή  άνοδική αύτή πορεία προς τήν αύτοπρόσωπη ενατένιση τοϋ ωραίου μάς ύ- 
ποχρεώνει νά περάσωμε άπό τέσσερα στάδια*: 1) Ν γνωρίσουμε τή φυσική καί 
σωματική ωραιότητα, 2 ) νά δοϋμε [τήν ήθική ωραιότητα, [3) νά κατακτήσουμε 
τήν γνωσιολογική ωραιότητα καί 4) νά φθ άσουμε' στήν[ενόραση τής ιδέας τοϋ κ α- 
λ*ο ΰ. ’Από δώ ψηλά,’’όταν υψωθούμε θά_άντενίζωμε τό πέλαγος τής ώραιότητος πο^



ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓ IK Α ΘΕΜΑΤΑ

Σ Α Δ 1 Σ Μ Ο Σ
'Τπό τοϋ Έγκληματολόγου LUITPOL GEIS- 
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τοϋ Γερμανικού Περιοδικού «Krim inalistik», 
Φεβρουάριου 1958, κατά μετάφρααιν Άρχ/κος 

κ. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Π Ι Σ Π Α

Πολλάκις ήσχολήθην μέ υποθέσεις έγκληματικάς τοϋ είδους αύτοϋ καί πολ
λούς άνωμάλους τύπους συνήντησα μέχρι σήμερον. 'Η ύπόθεσις όμως ή οποία άπη- 
σχόλησεν τάς Άστυνομικάς Άρχάς καί τήν οποίαν θά άφηγηθώ κατωτέρω, ύπήρξεν 
πρωτοφανής εις το είδος της άπό πάσης άπόψεως μέ τήν οποία ήσχολήθη καί ό 
τύπος έπί πολλάς ήμέρας καί έδωσε άφορμήν εις το νά ανακαλυφθούν καί άλλα 7 
παρόμοια εγκλήματα διαπραχθέντα ύπό τοϋ άνωμάλου σεξουαλικώς τούτου τύπου, 
εις βάρος γυναικών.

'Η ύπόθεσις αύτή έχει ώς ακολούθως : Τήν 31-3-1955 ή εικοσαετής ύπηρέ- 
τρια C. μετέβη εις τινα κινηματογράφον, καί περί τήν 22.39' ώραν, μετά τό τέλος

της παραστάσεως, όπως έ- 
βάδιζε καθ’ οδόν, διά τήν 
στάσιν τοϋ τράμ, τήν έπλη- 
σίασε ένας κύριος, μέ σο
βαρόν παρουσιαστικόν καί 
της έπρότεινε νά διέλθουν 
μαζί ολίγες εύχάριστες ώ
ρες εις ένα κέντρον, χωρίς 
ή πρότασίς του αύτή νά 
περιέχη τί τό έπιλήψιμον.

'Ο άνθρωπος αύτός, ό
πως άργότερα έξηκριβώ- 
θη, ήτο ό 44ετής έμπορι- 
κός άντιπρόσωπος S. Wer
ner άπό τήν πόλιν D.

'Η ύπηρέτρια C. άπε- 
δέχθη τήν πρότασίν τοϋ άνωτέρω κυρίου, ό όποιος μέ τό αύτοκίνητόν του τήν με
τέφερε εις τήν πόλιν D, όπου ειχεν μίαν ιδιόκτητον άπομεμακρυσμένην μονοκατοι-

γεννά «πολλούς καί καλούς λόγους καί μεγαλοπρεπείς καί διανοήματα έν φιλοσοφία 
άφθόνω». ’Επειδή όμως ό άνθρωπος είναι πεπερασμένος, (δηλαδή έχει τέλος, δέν 
είναι άπειρος, άθάνατος), δέν μπορεί νά γίνη κάτοχος της σοφίας. 'Απλώς είναι 
φ ί λ ο ς  της σοφίας καί διαρκώς αγωνίζεται μ’ έναν άκοίμητο προς αύτήν έρω
τα, στό τέρμα όμως τής οποίας ποτέ δέν θά φθάση γιατί, αύτό, μόνο τό άνώ- 
τατον ον (ό Θεός) κατέχει.

'Ο Πλάτων, μεγάλος άρχιτέκτονας τοϋ ωραίου, της άληθείας καί τής άρμονίας, 
πέθανε ήρεμα τή χρονιά πού ό Φίλιππος άρχισε τήν εκστρατεία του έναντίον τών ’Α
θηναίων. Τήν ήμέρα τοϋ θανάτου του φιλοξενοΰσε στό σπίτι του έναν ξένο άπό τήν 
Χαλδαία καί ή θεραπαινίδα του έπαιζε μπροστά τους μουσική.

Τό σημείωμα τόΰτο είναι ωχρή μόνο άπεικόνιση τοϋ μεγαλοφυούς αύτοϋ άν- 
θρώπου πού μέ τή γοητευτική πέννα του καί τήν τρομακτική διείσδυση τοϋ πνεύματός 
του στούς ορατούς καί άοράτους κόσμους έγινε καί εξακολουθεί νά είναι ό μέγας ήγέ- 
της τής ίδεαλιστικής, όπως άποκαλεΐται, φιλοσοφίας.

Α. ΑΠΟΣΤ.



Σαδισμός 6719

κίαν διά νά τής προσφέρη καφέ, δικαιολογηθείς οτι όλα τα κέντρα λόγω της ημέ
ρας θά ή σαν υπερπλήρη καί οΰτω δεν θά ήτο δυνατόν νά ευχαριστηθούν όπως έπρε
πε- άλλη βραδυά της ειπεν, οπωσδήποτε θά έπήγαιναν νά διασκεδάσουν.

Εις την κατοικίαν του αυτήν της προσέφερε καφέ καί καθήμενοι εις τάς πο
λυτελείς πολυθρόνας του δωματίου του συζητούσαν διά διάφορα θέματα χωρίς άπό 
τήν όλην συζήτησιν νά φανή τί τό ύποπτον. Περί την 23ην ώραν ή C. έπήγεν εις την 
τουαλέτταν καί όταν έπέστρεψε είδε ότι ό S. είχε βγάλει τό καλώδιο της ήλεκτρικής 
θερμάστρας καί τό είχε τοποθετήσει επάνω εις τό τραπέζι.

'Όταν αΰτη, επανήλθε εις τό δωμάτιον, ό Βέρνερ έπιτακτικώς της είπε νά 
άποβάλη τά ένδύματά της άπειλήσας αύτήν συγχρόνως ότι θά μετεχειρίζετο βίαν είς 
περίπτωσιν καθ’ ήν δεν θά ύπήκουεν. 'Η C. ένόμισεν ότι ήστεΐζετο, αλλά είς τήν 
δευτέραν άπειλήν του έπί τής άρνήσεώς της, άντελήφθη είς ποιον κίνδυνον είχε 
έκτεθή καί προσεπάθησε νά διαφύγη, άλλά ό Βέρνερ τής έφραξε τον δρόμο διαφυγής 
καί έκλείδωσε τό δωμάτιον.

' Η έν λόγω προ τής τοιαύτης καταστάσεως άρχισε νά φωνάζη καί νά καλή είς 
βοήθειαν, άλλά έπί ματαίω, διότι τό οίκημα ήτο είς άπομεμακρυσμένον σημεΐον καί 
μοναχικόν καί σπανίως διήρχοντο έκεΐθεν διαβάται.

Ό  Βέρνερ τότε τήν έγρονθοκόπησε είς τό πρόσωπον καί τήν ήπείλησεν μέ 
βαρυτέραν κακοποίησιν, είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν θά έσυνέχιζε νά φωνάζη 
καί νά καλή είς βοήθειαν.

'Η C. τον παρεκάλεσε θερμώς, όπως τής επιτρέψει νά φύγη άφοϋ τοϋ εξή
γησε ότι είναι μνηστευμένη καί τοϋ άπεκάλυψε ότι διάγει τον 3ον μήνα τής κυή- 
σεώς της. Είς άπάντησιν ό Βέρνερ έσυνέχισε τάς άπειλάς του καί τήν έπληροφό- 
ρησε ότι έάν δεν άποβάλη τελείως τά ένδύματά της, θά τήν έγκαταλείψη είς τό έλεος 
τοϋ άγριου καί αίμοβόρου κυνός του, ίνα τήν κατασπαράξη.

Προ τής άπειλής ταύτης ή C. ήρχισε διστακτικώς καί μέ άπροθυμίαν νά άπο
βάλη τά ένδύματά της. Τότε όμως ό Βέρνερ έπετέθη καί τής κατέφερε άνηλεή κτυ
πήματα είς τό πρόσωπον καί τής άπέσπασε βιαίως καί τό τελευταΐον ένδυμά της. 
Έν συνεχεία έδεσε τάς χεΐρας της όπίσω μέ τό καλώδιον, έκάλυψε τούς οφθαλμούς της 
δι’ ένός τεμαχίου υφάσματος καί άφοϋ κατ’ αυτόν τον τρόπον τήν κατέστησε άνί- 
κανον νά άντισταθή, τήν έβίασεν.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ βιασμού, διά μιας βελόνης πλεξήματος έπέφερε πολλά 
τραύματα είς τάς κορυφάς (ράγες) των μαστών της, προκαλών οΰτω είς αύτήν 
φρικτούς πόνους.

Ή  C. προ του έπικρεμαμένου άμέσου κινδύνου θανατώσεώς της, άνέπτυξε 
ύπέρμετρον δύναμιν καί διά τής άποδεσμευθείσης χειρός της, έπέτυχεν νά κατα- 
φέρη κτυπήματα κατά τοϋ S. καί οΰτω νά άπαλλαγή προ τό παρόν άπό τον κίνδυνον.

Ό  Βέρνερ ύπό τήν έπίδρασιν τών κτυπημάτων συνήλθεν έκ τής σαδιστικής 
μανίας άπό τήν οποίαν είχε καταληφθή καί τής έδήλωσεν ότι ήρέσκετο καί ήδονίζετο 
περισσότερον όταν έβλεπε αίματα. Τής ειπεν ότι οί οφθαλμοί της τοϋ ένθυμίζουν 
ένα ζαρκάδι τό όποιον εϊχεν ίδεΐ νά άποθνήσκη όταν ήτο είς νεαράν ήλικίαν καί τήν 
έπληροφόρησε ότι ήτο ή μόνη γυναίκα ή οποία κατώρθωσε νά τον κάμνη νά συνέλθη 
άπό τήν έγκληματικήν μανίαν ύπό τής οποίας κατετρείχετο.

Άφοϋ ή C. περιεβλήθη τά ένδύματά της, ό S. τήν μετέφερε μέ τό αύτοκί- 
νητόν του μέχρι τό άκρον τής πόλεως Μ. όπου καί τήν άφήκε, ζητών συγνώμην 
άπό αύτήν δι’ ό,τι συνέβη καί τήν παρεκάλεσε όπως μή καταφύγη είς τήν ’Αστυ
νομίαν καί καταγγείλη τό γεγονός.

’Ά ν καί οί φανοί τοϋ αυτοκινήτου ήσαν έσβυσμένοι καί τό σκότος άρκετόν ή 
C. ήδυνήθη νά διακρίνη τον άριθμόν κυκλοφορίας τοϋ αυτοκινήτου του, άπό τον ό
ποιον κατωρθώθη νά άνακαλυφθή καί συλληφθή ό δράστης, όταν μετά 2ήμερον, ήτοι
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τήν 2-4-55, ή παθοΰσα κατέφυγε εις τήν ’Αστυνομίαν της πόλεως Μ., άπό τήν 
οποίαν διεβιβάσθη ή ύπόθεσις εις τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν τής πόλεως Ρ.

'Η παθοΰσα μετ’ όλίγας ήμέρας, ύπέστη άποβολήν του κυοφορουμένου έμ- 
βρύου έξ αιτίας τοϋ τρόμου, τον όποιον έδοκίμασεν είς τήν κατοικίαν του δράστου 
κατ’ εκείνην τήν νύκτα, ώς διεπίστωσεν ό έπισκεφθείς ταύτην ιατρός. Τέλος ή ήθική 
καί ή ψυχική κατάπτωσις έκ τοϋ συγκεκριμένου αύτοϋ γεγονότος ήτο τοιαύτη, ώστε 
τήν 31-11-1955 νά τήν όδηγήση εις αυτοκτονίαν.

'Η ’Αστυνομία τής πόλεως Ρ. βάσει τής καταγγελίας τής C. άνεκάλυψε καί 
συνέλαβε τον δράστην, τον όποιον μετ’ όλίγας ήμέρας άφήκεν έλεύθερον, διότι ή 
ύπόθεσις παρεπέμφθη είς τακτικήν δικάσιμον. Τήν 15-4-55 συνελήφθη καί πάλιν 
δυνάμει έντάλματος τό όποιον έξέδωκε ό Εΐσαγγελεύς, διότι ώς προέκυψεν, ούτος 
κατά τήν διάρκειαν τής άνακρίσεως έπεχείρει νά έπηρεάση τούς μάρτυρας κατη
γορίας ίνα άποσείσουν τάς κατ’ αύτοϋ κατηγορίας. Τήν 16-4-1955 ένω όδηγείτο 
είς τάς φυλακάς κατώρθωσε νά δραπετεύση, παρουσιάσθη όμως αύθορμήτως είς 
τάς Άστυνομικάς Άρχάς μετά 2ήμερον, ήτοι τήν 18-4-55.

’Από τήν άνάκρισιν τήν όποιαν ■■ ένήργησεν ή ’Αστυνομία προέκυψεν ότι ό 
διεστραμμένος αύτός τύπος κατά τον ίδιον σαδιστικόν τρόπον εΐχεν βιάσει 8 γυ
ναίκας.

Κατά τον ίδιον τρόπον όπως καί είς τήν περίπτωσή τής C. έγνώρισε τήν 
Δ/δα Η. τήν όποιαν άφοΰ“ μετέφερε είς τό γνωστόν σαδιστικόν άντρον των οργίων 
του, δλως αίφνιδίως ήρχισε νά καταφέρη κτυπήματα είς τό πρόσωπόν της καί έν 
συνεχεία έ'δεσεν τάς χεϊρας της είς τά σίδηρα τής κλίνης, προς τό μέρος τοϋ προσκε- 
φαλαίου. Κατόπιν μέ ένα κονδυλομάχαιρον έχάραξεν κάτωθι τοϋ δεξιοΰ μαστοΰ της 
ένα άστρον τοϋ Δαυίδ ώς καί τό όνομά του «WERNER» ένω τής έλεγεν ότι τό 
δέρμα της είναι όμοιον μέ τό τοιοΰτον τής άγελάδος.

Είς τήν αίμάσουσαν πληγήν έτριψε τό κάθιδρον πρόσωπόν του, ένω συγχρό
νως κεντούσε τό στήθος, τής σχεδόν λιποθύμου άπό τούς πόνους Δ/δος Η, μέ μίαν 
βελόνην πλεξήματος.

Θά ύπέθετεν κανείς ότι μία γυναίκα ή όποια ύπέστη τόσα βασανιστήρια καί 
τόσας ταπεινώσεις, οχι μόνον δέν θά έπεθύμη ποτέ πλέον νά έχη σχέσεις μέ τον 
βασανιστήν της άλλάψθά κατέφευγε άμέσως είς τήν ’Αστυνομίαν.

"Ολως παραδόξως όμως, μετά άπό ολίγον χρονικόν διάστημα ή Δ/νίς Η. 
ύστερα άπό υποσχέσεις τοϋ Βέρνερ, ότι δέν πρόκειται νά συμπεριφερθή κατά τον 
ίδιον τρόπον, έδέχθη νά συνάψη έκ νέου έρωτικάς σχέσεις μαζί του.

Τον Μάρτιον όμως τοϋ 1955 εύρισκομένη είς τήν οικίαν του, ό Βέρνερ έξε- 
δήλωσεν καί πάλιν τά σαδιστικά του ένστικτα, κεντώντας τον άριστερόν μαστόν 
της μέ μίαν βελόνην όπως άκριβώς καί είς τήν περίπτωσιν τής Δ/δος C. Έκτοτε 
αυτή διέκοψεν όριστικώς τάς σχέσεις της μετ’ αύτοϋ.

Τον Μάϊον τοϋ 1954 έγνώρισε κατά τον αύτόν ώς ανωτέρω άνεφέρθη τρόπον 
τήν σερβιτόρον Α. μετά τής όποιας διετήρει έπ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα όμαλάς 
έρωτικάς σχέσεις. "Ενα βράδυ, κατά τό τέλος τοϋ θέρους, ένω έπέστρεφον μέ τό 
αύτοκίνητόν του άπό μίαν έκδρομήν, ό Βέρνερ έστάθμευσεν είς ένα έρημικόν δρομΐ- 
σκον καί έκεϊ τής έδήλωσε ότι θά χαράξη, είς τό στήθος της μέ μάχαιραν τό όνομά 
του όπως τοΰτο έπραξεν είς πολλάς άλλας γυναίκας.

Προ τής τοιαύτης άπειλής ήΤΑ. έπεχείρησεν νά κατέλθη τοϋ αύτοκινήτου 
καί νά τραπή είς φυγήν, άλλά δέν τό έπέτυχεν. Άφοΰ κατέβαλε πάσαν άντίστασίν της 
καί ύπό τήν άπειλήν 6τι θά τής βυθίση τό μαχαιρίδιον είς τήν καρδίαν έάν συνέχιση 
τήν άντίστασίν, έχάραξε δι’ αύτοϋ είς τό κάτω μέρος τοϋ άριστεροΰ μαστοΰ τό όνομά 
του «WERNER» καί είτα έτριψε είς τήν αίμάσουσαν πληγήν τοϋ μαστοΰ τό ίδρω- 
μένον πρόσωπόν του.
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Μετά άπό όλίγας ή μέρας ό Βέρνερ συνήντησε τήν Α. καί άφοϋ της έζήτησε 
συγνώμην δι’ δ,τι συνέβη ΰπεσχέθη δτι τοϋτο δεν πρόκειται να έπαναληφθή εις τό 
μέλλον καί έτσι συνεχίσθησαν αΐ σχέσεις των όμαλώς.

Μετά δμως άπό όλίγας εβδομάδας εις μίαν συνάντησίν των κατά τήν οποίαν 
διενυκτέρευσαν εις ένα ξενοδοχεϊον, ό Βέρνερ έξεδήλωσε την έπιθυμίαν νά έπιφέρη 
διόρθωσιν εις τό χαραχθέν επί τοϋ άριστεροϋ μαστού της τοϋ τελευταίου γράμματος 
R, τοΰ ονόματος του «WESNER». Παρά τήν άντίστασίν της ούτος κατώρθωσε 
νά ικανοποίηση τήν έπιθυμίαν του διορθώσας τό γράμμα τοϋτο. Έκτοτε πλέον όρι- 
στικώς διέκοψε τάς σχέσεις της μετά τοϋ Βέρνερ.

Τον ’Ιανουάριον τοΰ 1955 έγνώρισε τήν 25ετή οικοκυράν Κ. εις ένα κινηματο
γράφον καί περί ώραν 23.30' ώδήγησε ταύτην εις τήν κατοικίαν του. Αΐφνιδίως ήρ- 
χισε νά καταφέρη είς τό πρόσωπον τής Κ. κτυπήματα καί έν συνεχεία άφοϋ άπέ- 
σπασε βιαίως τά ένδύματά της, τήν έβίασεν. Μετά έχάραξεν εις τον δεξιόν μαστόν 
της τά ψηφία W. καί R. άφοϋ προηγουμένως έδεσεν μέ εν σχοινίον άμφοτέρους τούς 
μαστούς τούς οποίους έτραβοΰσεν μέχρις δτου έτρεξεν αίμα έκ των ραγών αύτών. 
Έν συνεχεία τής κατέφερεν άρκετά λακτίσματα καί ήσέλγησεν επ’ αυτής ποικιλο- 
τρόπως.

Τον ’Οκτώβριον τοΰ 1954 ευρισκόμενος μετά τής G. είς εκδρομήν, ένώ κατά 
τό παρελθόν είχον όμαλάς έρωτικάς σχέσεις κατά τήν ήμέραν έκείνην, κατά τήν διάρ
κειαν των έρωτικών περιπτύξεων, οδτος διά τοΰ μαχαιριδίου του, τής προξένησε πολ
λαπλά τραύματα βάθους 4 έκατοστών.

Ό  Βέρνερ έργαζόμενος ώς Διευθυντής είς κατάστημα οικιακών σκευών, έβίασε 
15έτιδα ύπάλληλον τοΰ καταστήματος αύτοΰ, άφοΰ προηγουμένως τήν έβασάνισε 
σαδιστικώς.

Ούτος άπεφοίτησεν άνωτέρας σχολής ήλεκτρολογίας. Τό 1935 ένυμφεύθη καί 
τό 1937 διεζεύχθη. Έ κ τοΰ γάμου τούτου άπέκτησε εν τέκνον, διά τό όποιον δεν 
έφρόντισε ούδ’ έλάχιστόν.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου είργάζετο είς έν χημειον, δεν είχε δέ στρα- 
τευθεϊ διότι είχε τύχει άπαλλαγής.

Τό έτος 1940 ήλθεν είς Β' γάμον καί μετά ΙΟετίαν διεζεύχθη έκ νέου. Ή  δευ- 
τέρα σύζυγός του ύπέφερεν πολλάς κακοποιήσεις σαδιστικάς, κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ γάμου των, ώς κατέθεσεν είς τήν ’Αστυνομίαν.

Τό έτος 1952 ήλθεν είς τρίτον γάμον, ή σύζυγός του δμως τό 1954 τον έγκα- 
τέλειψεν, διότι τήν έβασάνιζε σαδιστικώς καί είς τό στήθος της είχε χαράξει κατά 
τον προηγηθέντα τρόπον τό δνομά του.

Διά τά άνωτέρω έγκλήματά του ό διεστραμμένος ούτος τύπος κατεδικάσθη είς 
δετή φυλάκισιν καί 3 έτών στέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων του.

Δέν θά προσπαθήσωμεν νά άναλύσωμεν ψυχικώς τήν περίπτωσιν ταύτην. 
Αδτη άφορα τούς επιστήμονας ψυχολόγους. Διά τούς άστυνομικούς τούς άσχολου- 
μένους μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην είναι ένδιαφέροντα τά κατωτέρω:

Ό  Βέρνερ ήτο είς μέγαν βαθμόν σαδιστικής ιδιοσυγκρασίας, έσχετίζετο μέ 
πολλάς γυναίκας καί είχεν όμαλάς σχέσεις μέχρις ώρισμένου χρονικοΰ διαστήματος.

Ή  εύρέως διαδεδομένη άποψις δτι ό σαδιστής κατά τήν σεξουαλικήν ένέργειαν 
τότε μόνον φθάνει είς οργασμόν δταν βασανίζει καί ταπεινώνει τό θΰμα του, άπεδείχθη 
είς τήν προκειμένην περίπτωσιν δτι δέν είναι ορθή.

Αί έρευναι άπέδειξαν δτι ή έκδήλωσις τών σαδιστικών ένστικτων τοΰ Βέρνερ 
όφείλοντο είς τάς δύο άκολούθους αιτίας:

Α) Ό  σεξουαλικός λόγος:
Ό^Βέρνερ διετήρει όμαλάς σχέσεις μέ τάς έρωμένας του έπί τι χρονικόν διά

στημα, δτε δλως αΐφνιδίως τάς έκακοποίει. Ή  ομαλή σεξουαλική ίκανοποίησις
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έχανε δι’ αύτδν τά θέλγητρά της καί μόνον μέ σαδιστικήν μεταχείρισιν έπετύγχανε 
τήν έρωτικήν ίκανοποίησιν.

Β) Ζηλοτυπία:
Ή  σκέψις δτι, αί έρωμέναι του ή το δυνατόν να συνάψουν σχέσεις μέ άλλους 

άνδρας τον έξηγρίωνε. Ένόμιζε κυνικώς καί μέ ένα είδος κανιβαλικής ίκανοποιή- 
σεως δτι χαράσσοντας τό δνομά του εις τούς μαστούς της δέν θά μετέβαινον μετ’ 
άλλων άνδρών.

Ή  προσπάθειά του νά είναι ό μόνος κάτοχος συνδεδεμένη μέ τό σαδιστικόν 
του πάθος έφθανε μέχρι του σημείου ώστε νά όμοιάζη μέ εκείνην των παλαιών χρόνων 
κατά τήν οποίαν οί κάτοχοι δούλων έστιγμάτιζον αύτούς ή έσημάδευον τάς γυναίκας 
ή έρωμένας των, διά νά θεωρούνται δτι είναι κτήμα των, εις άπόδειξιν της επ’ αύτών 
άπολύτου εξουσίας των.

’Ενδιαφέρον είναι έπίσης δτι, δταν ό Βέρνερ έλακτίσθη καί έμωλωπίσθη υπό 
της C. τήν άφισε νά τον λακτίζη καί έξεδήλωσε μάλιστα ένα βαθμό υποταγής.

Εκπληκτικόν είναι τό πώς τόσον συντόμως ή Η. καί ή Α. έξέχασαν τούς 
πόνους καί τάς ταπεινώσεις πού ύπέστησαν ώστε συνεφιλιώθησαν πάλιν μετά τοϋ 
Βέρνερ.

Δύναται νά ύποθέση κανείς δτι, εις αύτάς,' έστω καί εις μικρόν βαθμόν μαζί 
μέ τήν έκ χαρακτηρος διαστροφήν, ύπηρχεν καί μαζοχιστικόν στοιχεΐον.

Τό δτι ένα μικρόν μέρος μόνον τών βιαιοτήτων περιήλθεν εις γνώσιν της 
’Αστυνομίας, οφείλεται εις τό γεγονός δτι καμία γυναίκα έκ τών κακοποιηθεισών 
δέν κατήγγειλε τήν πράξιν έκτος της C., ή όποια αύτοβούλως ύπέβαλεν μήνυσιν, 
ένώ έξ άλλου πολλαί άπό αύτάς όχι μόνον δέν ήθέλησαν νά καταγγείλουν τήν πράξιν 
εις τήν ’Αστυνομίαν, άλλά ήρνήθησαν νά καταθέσουν δτι διετήρουν έρωτικάς σχέ
σεις μετά τοϋ Βέρνερ.

Οί λόγοι είναι γνωστοί καί άνθρωπίνως νοητοί. Σχεδόν ή κάθε μία άπό τάς 
γυναίκας αύτάς ένέδωσε οίκοιοθελώς εις μίαν έπιλήψιμον κατάστασιν καί ύποθέτει 
κανείς δτι μία7όμαλή σεξουαλική σχέσις δέν θά ήτο εις αύτάς δυσάρεστος.

Εις περίπτωσιν μηνύσεως έξ άλλου έφοβοΰντο δτι ή ύπόθεσις θά ένεφανίζετο 
εις τον τύπον, οί συγγενείς των θά έπληροφοροϋντο τό γεγονός καί έπιπροσθέτως 
έρχεται καίό φόβος νά ’παραστοϋν εις τό δικαστήριον ώς μάρτυρες, πράγμα τό όποιον 
άπέφευγον, καί κατ’ αυτόν τον τρόπον έπιμελώς άπέκρυπτον τό πάθημά των.

Ταϋτα πάντα είχεν ύπ’ όψιν του ό Βέρνερ, ό όποιος παντοιοτρόπως κατώρθωνε 
νά πλουτίζη τό καρνέ του μέ νέα ονόματα γυναικών, αύξάνών τήν έγκληματικήν του 
έπίδοσιν καί άποθανατίζων κατά τον πλέον άπάνθοωπον τρόπον τό δνομά του7διά 
στίξεως έπί τών μαστών τών θυμάτων του. Ό  εγκληματίας όμως,’ όπως σέ δλους 
μας είναι γνωστόν, δέν χαίρεται τά*κατορθώματά του διά πολύνχκαιρόν.
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"Υπό Δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
(ΓΕΝΙΚΟΝ)

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ
Α'. Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ

’Εκείνο πού πρυτανεύει στο δημοτικό μας τραγούδι καί τό κάνει τόσο άγα- 
πητό στα λαϊκά πλήθη, είναι τό ερωτικό συναίσθημα. Έξωτερικεύεται τούτο μέ τόση 
λεπτότητα καί χάρη άπό τούς λαϊκούς στίχους καί προβάλλει σαν έπιτακτική άνάγκη 
της ούσίας της ζωής.

Δοσμένο μέ άνάμικτες μορφές του όλου συναισθηματικού κόσμου τό ερωτικό 
συναίσθημα, κάνει τα τ ρ α γ ο ύ δ ι α  της ά γ ά π η ς νά δονούν την ψυχή άπό 
άμέτρητες ποικιλίες καταστάσεων. Μέ πρωταρχικό στοιχείο τον έρωτα καί μέ 
φόντο όλα τά ψυχικά έκεϊνα συναισθήματα πού συνθέτουν τον όρο ά ν θ ρ ώ π ι ν η  
ύ π ό σ τ α σ η ,  τά τραγούδια της άγάπης είναι ότι πιο άναγκαϊο ξεπήγασε ποτέ 
άπό την άνθρώπινη ύπαρξη. « ’Έ ρ ω τ ά ς  ά ν ί κ α τ ε  μ ά χ α ν »  έλεγαν οί πρώτοι 
πού έδημιούργησαν τον πολιτισμό. Τον έρωτα τοποθετούν άνέκαθεν οί άνθρωποι, τά 
ζώα, τά φυτά, ύπεράνω, κάθε άλλης προσδοκίας. Γιά τον έρωτα, τό άπρόσωπο αύτό 
στοιχείο μέ τις τόσες έρμηνεϊες, κινήθηκαν άνθρωποι έναντίον άνθρώπων, κατεσπα- 
ράχθησαν τά πιο άδύνατα όντα, μεταστράφηκαν καταστάσεις πού έκριναν τήν τύχη 
ολοκλήρων λαών. ’Αλλά έπειδή ή φιλοσοφική άντιμετώπιση τού ζητήματος τούτου 
δέν έχει σχέσι μέ τά όσα γράφουμε έδώ, θά πούμε μόνον πώς γιά τήν άγάπη, τον 
έρωτα, γεννήθηκε ό άνθρωπος καί αυτόν έθεσε ώς κύριο σημείο της γηίνης έπιδιώ- 
ξεώς του. Καί τούτο τό λέμε χωρίς τήν πρόθεση νά πικράνουμε ώρισμένους, πού 
έθεσαν τον έρωτα—ψυχικό ή σωματικό—σέ δευτερεύουσα μοίρα.

Στά τραγούδια της άγάπης, λοιπόν, έδωσε ό λαός μας όλη τήν ψυχοπνευματική 
αίσθηση της ούσίας της ζωής. Τραγούδησε όλα τά συστατικά πού συνθέτουν τον 
όρο Ζ ω ή  καί μορφοποίησε τό κάθε τί πού έχει σχέσι μέ τήν κοσμική άποστολή 
του. Χαρές, λύπες, μίση, φόβοι, εγωισμοί, φιλοδοξία κι’ άπαισιοδοξία, όλα μαζί τά 
συναισθήματα έξωτερικεύονται προς ένα καί τό αύτό άπρόσωπο στοιχείο. Τήν άγά
πη προς τό έτερόφυλλο άνθρώπινο ον, τον έρωτα προς τό πρόσωπο πού περισσότερο 
από τά άλλα τον έλκει στήν άποστολήν τής διαιωνίσεως τού άνθρώπινου είδους.

Βέβαια, ώς φόντο στή μοναδική επιδίωξη τού ερωτικού στοιχείου τοποθέτη
σαν οί άνθρωποι τόσα καί τόσα καρικεύματα. Κάμπους, βουνά, βρύσες, δειλινά, 
εκκλησιές, άγρίμια τού λόγγου, καιρικές συνθήκες, έποχές καί άναρίθμητα άλλα 
στοιχεία, πού δημιουργούν τήν ποίηση τού αισθήματος. “Αν έλειπαν τά καρικεύματα
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αύτά δεν θά μιλούσαμε~γιά ποίηση, μά οΰτε καί τό ερωτικό στοιχείο, θά λάβαινε 
την ομορφιά πού τού πρέπει. Θά ήταν κάτι το άνούσιο τότε ή άγάπη, κάτι πού θά 
άφαιροϋσε τη μυστικοπάθεια καί τη γοητεία, πού άνέκαθεν ό άνθρωπος ζήτησε γιά νά 
περιβάλη τον πιο κρυφό του λογισμό. ’Ίσως καί νά ήταν το πεζότερο άπό τά αισθή
ματα, το αίσθημα πού έξιδανικεύει τήν ψυχή, πού δίνει ούσιαστικο περιεχόμενο στην 
ποίηση της ζωής, αν δεν αισθάνονταν τήν άνάγκη ό άνθρωπος νά τραγουδήση : 

Διψούν οί κάμποι γιά νερά καί τά βουνά γιά χιόνια, 
καί τά γεράκια γιά πουλιά, κι’ έγώ βλάχα μ’ γιά σένα.
Τό χέρι σου τό παχουλό, τό κονδυλογραμμένο, 
νά τόχα γιά προσκέφαλο τρεις μέρες καί τρεις νύχτες· 
κ ι’ οί μέρες νά’ναι τού Μαγιού, κι’ οί νύχτες τού Γενάρη, 
νά σέ χορτάσω φίλημα, νά σέ χορτάσω άγκάλες....

Διαφορετική θά ήταν ή πλάση τού άνθρώπου, άν τό αίσθημα της άγάπης δέν 
υψωνόταν ώς τό σημείο πού νά άτονούν καί νά έγκαταλείπωνται θεσμοί, καταστά
σεις, επιτεύγματα :

Ποιος ήταν πού τραγούδαγε έχτές τό βράδυ-βράδυ, 
πού τόλεγε τόσ’ όμορφα καί παραπονεμένα.
Ξυπνάει τ ’ άηδόνια στις φωλιές, τά λάφια στά λαγκάδια, 
ξυπνάει καί μιά καλογρηά άπό μέσα’ άπ’ τό κελλί της.
Σκύφτει πετάει τά ράσα της, κόφτει τά κομπολόγια.

Σύρτε σταυροί στις έκκλησιές, ράσα στά μοναστήρια, 
κι’ έγώ μέ τον τραγουδιστή άπόψε θά ξομείνω,

* πού τολεγε τόσ’ όμορφα καί παραπονεμένα.
** *

Άπό όλα τά τραγούδια της άγάπης πού συναντάμε σήμερα στήν Ελληνική 
ύπαιθρο, παρουσιάζει περισσότερο ένδιαφέρον τό τραγούδι της « Ά  π α ρ ν η μ έ- 
ν η ς », ήτοι της κόρης πού καταριέται τον εραστή της γιά τήν έγκατάλειψη. Βρί
σκουμε δύο τύπους «άπαρνημένης». Κατά τον πρώτο τύπο—άποσπάσματα τού ο
ποίου είδαμε στο ειδικό μέρος τού «Ελληνικού Μηνολογίου»—«κορίτσι κρυφαγκά- 
λιαστο καί κρυφογκαστρωμένο» μετρά τούς μήνες τής εγκυμοσύνης καί καταριέται 
τον άπιστο πού τό έγκατέλειψε. Κατά τον δεύτερο τύπο, ό άπιστος εραστής βρίσκε
ται μακρυά καί ή κόρη τον αναπολεί ζηλότυπα καί τον καταριέται συνάμα. "Οσο 
βαρείες όμως κι’ άν είναι οί κατάρες, μέ δυσκολία καλύπτουν τήν άσβεστη φλόγα 
τής άγάπης, πού βγαίνει κραυγαλέα μέ τή δήλωση ότι πρόθυμα θά ύποστή τά πάντα 
γιά νά μήν πάθη κανένα κακό ό άγαπημένος της.

Οί ρίζες τού τραγουδιού τούτου βρίσκονται στήν πιο παληά εποχή, άφοΰ 
παραλλαγές του συναντώνται καί στον μεσαίωνα. Οί δύο παραλλαγές πού θά παρα
θέσουμε άνήκουν στόν δεύτερο τύπο καί έχουν ύποστή πολλές μεταβολές μέχρι σή- 
μερα.

AT)
Φεγγάρι μου, πούσαι ψηλά καί χαμηλά λογιάζεις, 
πουλάκια πού είστε στά κλαριά καί στις κοντοραχοΰλες, 
καί σείς περιβολάκια μου, μέ τό πολύ τό άνθι., 
μήν είδατε τόν άρνητή, τόν ψεύτη τής άγάπης, 
οπού μέ έφίλειε κι’ ώμονε, ποτέ δέ μ’ άπαρνιέται;

(1) Μέ μικρές μεταβολές πού έχουν ύποστή οί δύο τούτες παραλλαγές, τύ τραγούδι 
αύτό τύ συναντάμε στήν Δωδεκάνησο καί στήν Κύπρο ώς τραγούδι τής ξενητειας.
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καί τώρα μ’ άπαράτησε σαν καλαμιά στον κάμπο" 
σπέρνουν, θερίζουν τον καρπό κι’ ή καλαμιά άπομένει, 
βάζουν φωτιά στην καλαμιά κι’ άπομαυρίζει ό κάμπος.
Έ τσ ι εΐν’ κ ι’ ή καρδούλα μου, μαύρη, σκοτεινιασμένη....

*
Θέλω νά τον καταραστώ καί τον πονεϊ ή ψυχή μου, 
μά πάλι ας τον καταραστώ κι’ δτι τοϋ μέλλ’ ας πάθη.

*
Σέ κυπαρίσι ν’ άνεβή, νά μάση τον καρπό του, 
τό κυπαρίσι νά εΐν’ ψηλό, νά λυγιστή νά πέση.
’Από ψηλά νά γκρεμιστή καί χαμηλά νά πέση, 
σάν τό γυαλί νά ραγιστή, σάν τό κερί νά λυώση, 
νά πέση σέ τούρκικα σπαθιά, σέ φράγκικα μαχαίρια.
Πέντε γιατροί νά τον κρατούν καί δέκα μαθητάδες, 
καί δεκαοχτώ γραμματικοί τά πάθη του νά γράφουν.
Κι’ εγώ, διαβάτρα νά γενώ καί νά τούς χαιρετίσω :
Καλώς τά κάνετε γιατροί, καλώς τά πολεμάτε, 
αν κόβουν τά ψαλλίδια σας, κορμί μή λυπηθήτε,

'  έχω κ ι’ εγώ λινό πανί σαρανταπέντε πήχες,
ολο μυρτάρια καί ξαντά στοϋ δίγνωμου τη σάρκα.
Κι’ αν δέν σάς φτάσουνε κι’ αύτά κόβω καί τήν ποδιά μου, 
πουλώ καί τά μεταξωτά, τά ρημοσκότεινά μου.
Κι’ άν θέλη γαΐμα γιατρικό, πάρετε άπ’ τήν καρδιά μου. (-1)

Β'
Οδλοι τον ήλιο τήν τηράν, πού πάει νά βασιλέψη, 
κι’ ή κόρη πού έχει τον καϋμό τό πέλαγος άγναντεύει.
Βλέπει καράβια π ι’ έ'ρχονται, βαρκούλες κ ι’ άρμενίζουν.
Μάννα, καράβια τέσσερα, μάννα, βαρκούλες πέντε, 
μάννα, κατέβα ρώτα τα, κατέβα ξέταξέ τα.
Ποιές θάλασσες καί ποιά νησιά χαίρονται τόν καλό μου;
Σέ τί τραπέζι τρώει ψωμί, καί τό δικό μου εΐν’ άδειο, 
τίνος χεράκια τόν κερνούν, καί τά δικά μου τρέμουν, 
τίνος ματάκια τόν κυττάν, καί τά δικά μου τρέχουν, 
τίνος τά χείλη τόν φιλούν καί τά δικά μου σκάζουν, 
τίνος καρδιά τόν χαίρεται, ή δική μου άναστενάζει ;

*
Κάνω νά τόν καταραστώ καί πάλι τόν λυπάμαι,
τ ί’ εΐν’ άκριβός της μάννας του καί μοναχός δικός μου.
Μά γώ θά τόν καταραστώ καί ας κάμ’ ό Θιός’ τι θέλει... 

(’Ακολουθούν αυτοσχέδιες κατάρες πού τις άποσιωπούμε).
Καί τό τραγούδι τελειώνει μέ τούς στίχους :

Ποιόνε βαρούνε μαχαιριές καί γαΐμα δέ σταλάζει; 
τίνος άγάπη παίρνουνε καί δέν άναστενάζει;

Δέν είναι δμως μόνον αύτοί οί τύποι της « Ά  π α ρ ν η μ έ ν η ς » ,  πού συναν
τάμε σέ διάφορες παραλλαγές.’Άλλος τύπος είναι «ή κ α τ ά ρ α τ η ς  Ά π α ρ ν η -

(1) Ό  τελευταίος στίχος μας δείχνει τήν άκοίμητη φωτιά τής αγάπης τής κόρης για τόν 
άπιστο έραστή. Άφοϋ τόν καταριέται μέ τόσο φθόνο, στό τέλος τό αίσθημα τής άσβεστης άγάπης, 
άποκορυφώνεται μέ πάθος, άφοϋ προσφέρεται νά δώση καί τό αίμα τής καρδιάς της άκόμα γιά 
νά τόν σώση.
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μ έ ν η ς» πού χαρακτηρίζεται γιά τήν απροσμέτρητη μαχητικότητα της κόρης στις 
κατάρες. Μά μιά παραλλαγή άπό τις πολλές τοΰ είδους :

"Αν βουληθής να μ’ άρνηθής καί νά μ’ άλησμονήσης, 
εις τήν τουρκιά, στα σίδερα πολλά νά άγανακτήσης.
Σέ τούρκικα σπαθιά βρεθής, σέ Κατελάνου ( 1) χέρια, 
τά κριάτα σου νά κόφτουσι μέ δίστομα μαχαίρια.
Άράπηδες νά σ’ ευρουσι καί Μωροί νά σέ σώσουν, 
κι’ εις όχλον Σαρακήνικον τρεις μαχαιριές σοϋ δώσουν.
Οί δυο ν’ άγγίζουν στήν καρδιά, κι’ ή άλλη στά μυαλά σου, 
κ ’ εις τον άφρόν της θάλασσας νά βροΰσι τά μαλλιά σου.
Τά πόδια καί τά χέρια σου νά βρουν εις παραγιάλι, 
καί τά μουσούδια τά βαστάς στήν άμμο νά τά βγάλη· 
νά δράμουν, ν’ άρθουν νά σέ ΐδοϋν καί τά συγγενικά σου, 
ή μάννα σου νά κουρευτή θωρώντας τά μαλλιά σου.
Κα! τότε: νάρθω νά σέ δώ γιά παρηγόρημά μου, 
στο ζόδι (2) σου νά νδικιωθώ (3) νά δροσιστή ή καρδιά μου.

"Αλλος τύπος της «Άπαρνημένης» παρουσιάζει τήν κόρη νά έχη πέσει σέ 
πεθαμοΰ κατάσταση, σώζεται δέ άπό τά νύχια του Χάρου μόνον όταν επιστρέφει 
ό «άπαρνητής». 'Η παραλλαγή πού παραθέτουμε άνήκει στον τύπο αύτόν καί είναι 
πολύ άφηγηματική. 'Ο τίτλος της είναι «ή ά π ο λ η σ μ ο ν η μ έ ν η »  :

Μιά λυγερή βαρειάρρωστη, μιά λυγερή πεθαίνει, 
γιά ενός άγούρου αγκάλιασμα, γιά ενός άγούρου άγάπη, 
γιά ενός σγουρού, γιά ενός ξανθού, γιά ενός άγγελομάτη.
Καί τρεις καλές συντρόφισες έπήγαν νά τή δούνε.
'Η μιά ’κάτσε στήν κλίνη της κι’ ή γιάλλη στο πλευρό της, 
κι’ εκείνη οπού τήν άγαπα εις τό προσκέφαλλό της.

"Υστερα άπό πολλά, οί τρεις φίλες κατορθώνουν νά πείσουν τήν «άπολησμο- 
νημένη»ότι ήρθαν γιά καλό κι’ όχι γιά νά της πάρουν τον άγαπημένο της. Πηγαίνουν 
λοιπόν καί τον βρίσκουν, τού εκθειάζουν τά «παινέδια» της φίλης των καί τον πεί
θουν νά γυρίση, γιά νά μή πάρη ό Χάρος τήν κόρη, άλλά καί νά μή γίνη κακό άναπάν- 
τεχο στή χώρα, όταν μαθευτή ή έγκυμοσύνη καί ή έγκατάλειψη. ’Εκείνος γυρίζει, 
καί :

Έπήγαν κι’ έπαντρέψαν τους κάτω στον "Αη Γιάννη, 
μέ τετρακόσιους άρχοντες, μέ τριάντα δεσποτάδες, 
μέ τό Φωκά τον μπάρμπα του π ’ όπιασε τά στεφάνια.

*
Τή γης έστρωσαν κόκκινη κι’ έ'παψαν οί καμπάνες, 
όταν τούς εύλογούσουνε οί τριάντα δεσποτάδες,
Κι’ έσάστησεν ή γειτονιά, έσάστισε κι’ ή κόρη ! ! !

Βλέπουμε στά λιγοστά τραγούδια της αγάπης πού παραθέσαμε, νά ξεπηδάνε 
ολόδροσοι κρουνοί άπό άφθαρτα, άπό άθάνατα Ελληνικά ήθη καί έθιμα. Τά διαυ-

(1) Τό όνομα τοΰ Κατελάνου, μας δείχνει ότι ή παραλλαγή αυτή εύρίσκεται κοντά στόν 
ΙΔ' αιώνα, οπότε οί Κατελάνοι έπέδραμον κατά τοΰ Ελληνισμού. Άπό τότε όμεινε παροιμιώδης 
ή σκληρότης των Κατελάνων.

(2) ξόδι=κηδεία (τό «έξόδιον» τής αρχαίας).
(3) γ  δ ι κ ι ω θ ώ=έκδικηθώ, δικαιωθώ.
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γέστερα κι’ άπ’ τό κρούσταλλο Ελληνικά ήθη καί έθιμα, ό άπέραντος αύτός πλούτος 
τής Ελληνικής ψυχής, έκπηγάζουν σαν ορμητικοί χείμαρροι μέσα άπό τά τραγούδια 
τής υπαίθρου χώρας, τά τόσα παραγκωνισμένα στήν πεζή μας εποχή. Πόσες προσ
πάθειες θά έπρεπε νά γίνουν πάνω στο άμίμητο δημοτικό μας τραγούδι.

Β'. Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  Τ Η Σ  Ξ Ε Ν Η Τ Ε Ι Α Σ
Στά τραγούδια τής ξενητειάς, συναντάμε διάχυτο τό στοιχείο τής μελαγχο

λίας. Τόπος φτωχός, άπό άνέκαθεν ή χώρα μας, βλέπει τούς κατοίκους της νά φεύ
γουν γιά ν’ αναζητήσουν άλλου την τύχη, -νά δημιουργήσουν νέες Ίθάκες, ψεύτικες, 
καί νά άναπολοϋν τήν παληά τήν άληθινή « ’Ιθάκη» μέ σπαραγμό καρδιάς καί ψυχής. 
Γιά τον κάθε ξενητεμένο στάθηκε ό ξερόβραχος τούτος, πού λέγεται Ελλάδα, πηγή 
άναμνήσεων, χαράς καί νοσταλγίας. Τραγουδήθηκε τό κάθε τι τής πατρίδας μέ πόνο 
στοχαστικό, άναπολήθηκε ή ζωή πού πέρασε κοντά στήν οικογενειακή εστία καί μεταρ
σιώθηκε ό καϋμός κι’ ή πίκρα σέ μορφοποιημένη ψυχική ενατένιση.

Κανένα άπό τά ψυχικά συναισθήματα δεν έμεινε χωρίς έξαρση στά τραγούδια 
τής ξενητειάς καί καμμιά μορφή τής άνθρώπινης ύποστάσεως δέν θεωρήθηκε κατώ
τερη άπό τον πόνο τού χωρισμού. Μάς τό μαρτυρούν οί τέσσερις στίχοι πού άκούγον- 
ται άπ’ άκρη σ’ άκρη τής χώρας :

Τήν ξενητειά, τήν όρφανιά, τήν πίκρα, τήν άγάπη, 
τά τέσσερα τά ζύγισαν, βαρύτερα εΖν’ τά ξένα.
Ό  ξένος εις τήν ξενητειά πρέπει νά βάνη μαύρα, 
γιά νά ταιριάζη ή φορεσιά μέ τής καρδιάς τήν λάβρα...

■Άπειρες είναι οί αιτίες τού ξενητεμοΰ γιά όλον τον κόσμο. Τό ΐδιο συμβαίνει 
καί μέ τή χώρα μας, μέ έπιβαρυντικά στοιχεία τήν φυγή γιά τή βελτίωση τής ζωής 
καί γιά ικανοποίηση κάποιας έμφυτης περιεργείας. Περισσότερο οφείλεται ή φυγή 
τού 'Έλληνα σ’ αύτά τά δύο στοιχεία, άφοΰ άνέκαθεν, ή χώρα τούτη δέν μπορούσε 
νά θρέψη τον πληθυσμό της καί δέν μπορούσε νά γεννήση άνθρώπους μέ λιγότερη 
φαντασία.

'Ο 'Έλληνας ξενητεύεται νέος επί τό πλειστον. 'Η άρνηση των γονιών γιά τό 
χωρισμό τούτο, άνθρώπινη έκατό τοϊς εκατό, μάς είναι τόσο γνωστή. Πουθενά δέν 
θά βρούμε δημοτικό τραγούδι, καί ειδικά τραγούδια τής ξενητειάς, ήθογραφία, διή
γημα, μυθιστόρημα, ή άπλή ποίηση, άσμα, πού νά υποστηρίζουν οί γονείς τον ξενη- 
τεμό των παιδιών. Θά ήταν τούτο ξένο προς τά Ελληνικά ήθη καί θά έπεφτε άνάθεμα 
ή κατάρα γιά τον συγγραφέα πού θ’ άποτολμοΰσε κάτι παρόμοιο.

Ά ς  δούμε τό τραγούδι τού νέου πού φεύγει γιά ν’ άνεύρη τήν τύχη του στά 
ξένα. Τραγουδιέται στή Ρούμελη καί στο Μωρηά καί δείχνει άνάγλυφο τον πόνο τού 
χωρισμού :

Σ’ άφίνω γειά, μαννούλα μου, σ’ άφίνω γειά, πατέρα.
Έχετε γειά άδερφάκια μου καί σεις ξαδερφοποΰλες.
Θά φύγω, θά ξενητευθώ, θά πάω μακρυά στά ξένα.
Θά φύγω, μάννα, καί θά ρθώ καί μήν πολυλυπειέσαι.
Άπό τά ξένα πού βρεθώ, μηνύματα θά στέλνω, 
μέ τή δροσιά τής άνοιξης, τήν πάχνη τού χειμώνα, 
καί μέ τ ’ άστέρια τ ’ ουρανού, τά ρόδα τού Μαΐου.
Θά νά σοΰ στέλνω μάλαμα, θά νά σοΰ στέλνω άσήμι.
Θά νά σού στέλνω πράματα π ’ ουδέ τά συλλογάσαι.
Παιδί μου, πάαινε στο καλό κι’ δλοι οί άγιοί κοντά σου, 
καί τής μαννούλας σου ή ευχή νά είναι γιά φυλαχτό σου· 
νά μή σέ πιάνη βάσκαμα καί τό κακό τό μάτι.
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Θυμήσου με, παιδάκι μου, καί μέ καί τα παιδιά μου, 
μή σέ πλανέψη ή ξενητειά καί μάς άλησμονήσης.
Κάλλιο μαννούλα μου γλυκειά, κάλλιο να σκάσω πρώτα, 
παρά να μή σάς θυμηθώ στα έρημα στα ξένα.

Καί όμως...
Δώδεκα χρόνια πέρασαν καί δεκαπέντε μήνες.
Καράβια δέν τον είδανε ναύτες δεν τόνε ξέρουν.
Πρώτο φιλί, άναστέναξε, δεύτερο τον πλανάει, 
τρίτο φιλί φαρμακερό, τή μάννα άλησμονάει....

Δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις όμως, πού τό παιδί φεύγει υστέρα άπό διά
σταση μέ τούς γονείς του. 'Η έριδα στο σημείο αύτό, όσο κ ι’ αν είναι ξένη προς τον 
ξενητεμό είναι έν τούτοις ή αιτία. Στο τραγούδι του είδους αύτοϋ, ή λαϊκή μοϋσα 
τοποθετεί στο στόμα του ξενητεμένου τά όσα ή μάννα του θά ύποφέρη μέ τό χωρισμό :

"Ολες οί μάννες τά παιδιά, όλες εύχές τούς δίνουν 
καί μιά μάννα, κακή μάννα, τό γιό της καταριέται.
Διώξε με, μάννα, διώξε με, μέ ξύλα καί λιθάρια, 
γιά νά μέ πάρη τό κακό κι’ ή εντροπή του κόσμου, 
νά σφίξω τά ματάκια μου, νά φύγω άπό μπροστά σου.
Νά πάω καί γώ μέ τά πουλιά καί μέ τά χελιδόνια, 
τά χελιδόνια νά γυρνούν καί γώ νά μή γυρίζω.
Θά κάμης χρόνους νά μέ ίδής, καιρούς νά μ’ άπαντήσης.
Θάρθουνε, μάννα μου, οί γιορτές, οί μεγαλοβδομάδες, 
θά πάς μέσα στήν έκκλησιά μέ τήν καρδιά καμένη, 
θά ίδής τις νιές, θά ίδής τούς νιούς, θά ίδής τά παλληκάρια, 
καί θά στραφής στή μιά μεριά-καί θά στραφής στήν άλλη, 
θά βρής τον τόπο μου άδειανό καί στο στασίδι μου άλλον, 
θά σ’ εύρη δίψα στήν καρδιά καί κάψα μέσ’ τ ’ αχείλι, 
θά θολωθούν τά μάτια σου, τηράγοντας τις στράτες, 
καί θά στεγνώση ή γλώσσα σου ρωτώντας τούς διαβάτες.

’Αλλά στο παρακάτω τραγούδι τού γυρισμού τού ξενητεμένου, βλέπουμε 
άφθονες άπηχήσεις άπό ήθη καί έθιμα καί άπό σπάνια συναισθήματα, πού άπαν- 
τώνται στον 'Ελληνικό λαό μόνον. Βλέπουμε νά διαγράφωνται παραστάσεις άπό 
Ελληνικά τοπεία, μά καί όλο τό 'Ομηρικό έπος τής ’Οδύσσειας σέ νεοελληνική 
έκδοση. Λίγη προσοχή στο τραγούδι τούτο έχει νά διδάξη πολλά στήν νεοελληνική 
ποίηση καί ήθογραφία :

* Έδρόσισε γ ι’ ή άνατολή καί ξημερώνει ή δύση, 
γλυκοχαράξουν τά βουνά κ ι’ ό Αυγερινός τραβιέται- 
πάν’ τά πουλάκια στο βοσκή κι’ οί λυγερές στή βρύση.
Βγαίνω κι’ έγώ κι’ ό μαύρος μου καί τά λαγο^νικά μου, 
βρίσκω μιά κόρη πόπλενε σέ μαρμαρένια γούρνα.
Τήν χαιρετάω, δέ μοΰ μιλεΐ, τής κρένω δέν μοΰ κρένει.
Κόρη, γιά βγάλε μας νερό, τήν καλή μοίρα νάχης, 
νά πιώ κι’ έγώ κι’ ό μαύρος μου καί τά λαγωνικά μου.
Σαράντα σίκλους έβγαλε, στά μάτια δέν τήν είδα, 
κι’ έπάνω στούς σαρανταδυό τή βλέπω δακρυσμένη.
Γιατί δακρύζεις, λυγερή, καί βαρυαναστενάζεις;
Μήνα πεινάς, μήνα δειψας, μήν έχεις κακή μάννα;
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Μήνα πεινώ, μήνα δειψώ, μην’ έχω κακή μάννα.
Ξένε μου, κ ι’ αν έδάκρυσα, κι’ αν βαρυαναστενάζω, 
τον άντρα’ χω στην ξενητειά καί λείπει δέκα χρόνους, 
κ ι’ άκόμα δυο τον’ καρτερώ, στους τρεις τον πετυχαίνω, 
κι’ ά δέν έρθή κι’ ά δέ φανή, καλόγρηα θά να γένω.
Θά πάγω στά έρημα βουνά, νά στήσω μοναστήρι, 
καί στο κελλί θά σφαλιστώ, στά μαϋρα θά νά βάψω, 
έκειόν νά τρώγη ή ξενητειά κι’ εμέ τά μαΰρα ράσα.
Κόρη μου, ό άντρας σου πέθανε, κόρη μου, ό άντρας σου έχάθη, 
τά χέρια μου τον κράτησαν, τά χέρια μου τον θάψαν, 
ψωμί κερί του μοίρασα, κι’ είπε νά τά πλερώσης, 
του έδωκα κι’ ένα φιλί, κι’ είπε νά μοΰ τό δώσης.
Ψωμί, κερί τοϋ μοίρασες, διπλά νά σέ πλερώσω 
γιατ’ έκεΐνο τό φιλί, σύρε νά σοϋ τό δώση.
Κόρη μου, έγώ είμαι ό άντρας σου, γώ είμαι κι’ ό καλός σου.
Ξένε μου, αν είσαι ό άντρας μου, άν είσαι κι’ ό καλός μου, 
δείξε σημάδια της αυλής καί τότες νά πιστέψω.
’Έχεις μηλιά στήν πόρτα σου καί κλήμα στην αύλή σου, 
κάνει σταφύλι ραζακί καί τό κρασί μοσκάτο, 
κ ι’ όποιος τό πιή δροσίζεται καί πάλι άναζητα το.
Αυτά εΐν’ σημάδια τής αύλής, τά ξέρει ό κόσμος όλος, 
διαβάτης ήσουν, πέρασες, τά είδες καί μοΰ τά λέεις.
Πές μου σημάδια τοϋ σπιτιού καί τότες νά πιστέψω.
’Ανάμεσα στήν κάμαρα, χρυσό καντήλι άνάφτει, 
καήφέγγει σου πού γδύνεσαι καί πλέκεις τά μαλλιά σου- 
φέγγει σου τις γλύκες αύγές, πού τά καλά σου βάνεις.
Κάποιος κακός μου γείτονας σοϋ τάπε καί τά ξέρεις.
Πές μου σημάδια τοϋ κορμιοΰ, σημάδια τής άγάπης.
’Έχεις έληά στά στήθη σου κι’ έληά στήν άμασχάλη, 
κι’ άνάμεσα στά στήθη σου τ ’ άντροΰ σου φυλαχτάρι.
Ξένε μου, έσύ είσαι ό άντρας μου, εσύ είσαι κ ι’ ό καλός μου.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



βΜΕΡΟΛΟΓίΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σ τ ό  1 4 ο  λ ε π τ ό  τ ο ύ  δ ε υ τ έ ρ ο υ  ή μ ι χ ρ ό ν ο υ !!!
'Υπό Δοκ. Ύπαστυνόμου κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

✓
’Ιανουάριος 1959.
Είναι δειλινό... ένα συννεφιασμένο, μελαγχολικό δειλινό πού νανουρίζεται μέ

σα σ’ ένα πληθωρικά πονεμένο μοτίβο...
’Έχει σκοτεινιάσει ή φύση, κλαίει ό Ούρανός, όλα σωπαίνουν... Κάτι έπαθε 

άπόψε ή γη, καθώς «δάκρυ—δάκρυ πέφτουνε της βροχής οί στάλλες...».
Γυμνά τά κλαρηά των δέντρων... γυμνή κι’ ή Πλάση όλη άπό κάθε ποίηση... 

Πέφτει τό βράδυ, τό απέραντο χειμωνιάτικο βράδυ, πάνω στην βρεγμένη πόλη... 
καί χάνονται όλα... τά σπίτια, οί δρόμοι, οί άνθρωποι, ακόμα καί τά όνειρά σου... 
Μένει μονάχα ή άδύνατη βροχή, πού κτυπα κάπου—κάπου παραπονεμένα τό τζάμι 
τοϋ παραθύρου μου... Μίλα, κάτι ψιθυρίζει... Μά, δεν τήν καταλαβαίνω... Ό  καφές 
μου, πάνω στό φτηνό ξύλινο τραπεζάκι τής καμαρούλας μου, πάγωσε... Καί τό μισό 
τσιγάρο στό πράσινο τασάκι μου, έσβησε κ ι’ αύτό...

Φωνές δεν άκούγονται έδώ πάνω... Κανένας θόρυβος δεν ταράζει τή γαλήνη 
της σιωπής πού μέ κυκλώνει...

Είναι Κυριακή... Συννεφιασμένη Κυριακή...
Τό πρωί στήν εκκλησία ό νεαρός ίεροκύρυκας μίλησε γιά τήν προσευχή, πού 

μοιάζει μέ πέταγμα τής ψυχής στον Ουρανό...
Κι’ υστέρα άπ’ τήν έκκλησία ή γυναίκα μου, συνεχίζοντας τό διάβασμα των 

« ’Αθλίων», μοϋ ζήτησε νά τής εξηγήσω τό γράμμα πού έστειλεν ό Μάριος στήν Τι- 
τίκα... «"Ερωτας είναι τό γλυκό φιλί πού δίνουν οί άγγελοι στ’ άστέρια, ή συγκέν
τρωση όλου τοϋ κόσμου σ’ ένα, κ ι’ υστέρα τό ξάπλωμα αύτοΰ τοϋ ένός μέχρι τό 
θρόνο τοϋ Θεοϋ...».

Αύτά έγιναν τό πρωί... Μά, τώρα είμαι μόνος...καί άδιάκοπα ψιχαλίζει, αργά, 
μονότονα, έκνευριστικά...

Πριν μία ώρα ήρθε νά μ’ έπισκεφθή ένα νειόπαντρο ζευγαράκι... Κάθισαν 
κοντά—κοντά κ ι’ έρριχνε κλεφτές ματιές έρωτα ό ένας στον άλλον... Κι’ υστέρα 
έφυγαν άγκαλιασμένοι, άδιαφορώντας γιά τή βροχή πού μούσκευε τά ροΰχα τους...

’Έτσι πέρασε ή Κυριακή μου... Μέ λόγια παράξενα, μέ σκιρτήματα τής καρ
διάς μου, μέ βροχή καί μελαγχολία...

Είχα ελπίδα όμως ότι μέ τό δειλινό ή καρδιά μου θά γαλήνευε, θάβρισκα τήν 
τρελλή έμπνευση, θάπαιρνα τό στυλώ μου καί θάγραφα... Γι’ αύτό έφτειαξα τον καφέ... 
Κι’ άναψα τό τσιγάρο...

"Ομως, όλα έσβησαν... Μαζί καί ή διάθεση γιά γράψιμο...
Μιά γάτα, σκαρφαλωμένη πάνω στό χαμηλό παράθυρό μου, έχει κουλουρια- 

στή τεμπέλικα έξω άπ’ τό τζάμι καί μέ κυττάζει άδιάφορη... Λαμπιρίζουν παράξενα 
τά μάτια της μέσα στό σκοτάδι τοϋ δειλινού... "Ετσι γινόμαστε τρίο... ’Εγώ, ή 
βροχή κι’ ή γάτα... Τά θηλυκά ύπερτέροΰν, αν προσθέσετε μάλιστα τή νύχτα, τή 
σιωπή, τήν κούρασή μου καί τήν μελαγχολία πού μέ γλυκοφιλά... Πρώτη φορά στή 
ζωή μου ένοιωσα πλήξη ανάμεσα σέ τόσα θηλυκά!!!

Ξαφνικά κτυπα ή πόρτα... Είναι ό άεικίνητος πιτσιρίκος τοϋ διπλανού καφενέ.
«Κύρ Σπΰρο» μοϋ λέει ό συμπαθητικός Γαβριάς τής γειτονιάς μου λαχανια

σμένος «σέ ζητάν στό τηλέφωνο... Δός μου ένα φράγκο γιά τον κόπο μου, καί φεύγω 
γιατί έχω δουλειά...».

Ό  μικρός παίρνει τό φράγκο του, κι’ έγώ πάω στό τηλέφωνο... "Οσο γιά σάς 
καλοί μου άναγνώστες, θά έχετε τήν καλωσύνη νά περιμένετε ένα λεπτό... ’Εν τω 
μεταξύ, ας βάλουμε άποσιωπητικά στό σημείο αύτό τής διακοπής, καί συνεχίζου
με πάρα κάτω... Μέ συγχωρεΐτε!........................................................ ..................................
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'Ο Αιμίλιος είναι ένας πρώτης τάξεως νέος... Σεμνός, συμπαθητικός, γεροδε
μένος... Ή  μόρφωσή του είναι καταπληκτική... "Εχει συγκρατήσει μέσα στήν δαι- 
μωνιώδη μνήμη του όλους τούς τόμους της εγκυκλοπαίδειας... Μπορεί να σοΰ πή 
τα πιο απίθανα πράγματα, τί παπούτσια, παραδείγματος χάριν, φορούσε ό Στρατη
γός Γκρουσσύ στή μάχη τού Βατερλώ, ή πόσες Φιλενάδες εϊχεν ό υπηρέτης τοΰ Κο- 
πέρνικου, ή ποιος εφεύρε την τόμπολα, ή πόσες τρίχες είχε το κεφάλι τού προπάπ
που του κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ:.. Μόρφωση ασυνήθιστη, ακαταμάχητη, μοναδική... τύ 
περίεργο δέ είναι ότι δεν συμφωνούσε το επάγγελμά του μέ τις τόσες καί τέτοιες 
γνώσεις του... Γιατί γιατρός ήταν ό Αιμίλιος, καί μάλιστα ούρολόγος... Δηλαδή 
γιατρός φρέσκος... Πέρσυ πήρε τό Δίπλωμα του μέ άριστα καί φέτος διωρίστηκε σέ 
κλινική... Σπουδαίος νέος ό Αιμίλιος, μά την άλήθεια! ! !  Καί χαρακτήρας χρυσός... 
Καρδιά πού χτυπά καί δυνατά κ ι’ αργά, καί τρελλά καί φρόνιμα, καί σέ ρυθμό τζάζ 
καί σέ ήχο πλάγιο τέταρτο... Δέν είναι μονοκόμματος κι’ άλύγιστος ό Αιμίλιος. 
Είναι άνθρώπινος, ζεστός, ρωμηος βέρος... Εύκολα συγκινεΐται καί εύκολα βοηθεΐ 
τον πλησίον του... Σπουδαίος νέος! ! !  Μονάχα ένα έλαττωματάκι έχει, μικρό μά άρ- 
κετά άνήσυχο... 'Ένα πάθος... Το πάθος γιά την μπάλλα... Φίλαθλος δηλαδή... καί 
μάλιστα ποδοσφαιρόφιλος... Δέν είναι δά καί ελάττωμα έτοΰτο φρονώ ταπεινώς... 
Κι’ ό γράφων κοντά μιά Ιδετία τρέχει στά γήπεδα καί ζή συγκινήσεις έντονες πού 
τον ενθουσιάζουν... Δέν είναι έγκλημα... Καθένας έχει τό «χόμπυ» του... Ούδείς 
άναμάρτητος... Καί, εδώ πού τά λέμε, καλύτερα νά έχης τό πάθος τών σπόρ, παρά 
κάτι άλλα... «άξιοπρεπή»... ελαττώματα, πού καμμιά φορά σέ υποβιβάζουν ήθικώς 
καί σέ καταστρέφουν ύλικώς..

Αυτό τό έλάττωμα είχεν ό Αιμίλιος... Μέ μόνη τή διαφορά τό είχε σέ κάπως 
πιο μεγάλη κλίμακα... Τον είχε δηλαδή κυριεύσει, μέχρις σημείου κάποτε, μιλώντας 
σέ μιά συγκέντρωση γιά τον άνθρώπινο οργανισμό, παρωμοίασε τή σπλήνα καί τό 
σκότι γιά μπάκ τής ’Εθνικής μας, καί τό παχύ έντερο γιά τερματοφύλακα...

Τό ποδόσφαιρο τον έχει κυριεύσει... Γράφει έρωτικά γράμματα καί παρομοιά
ζει τήν καλή του μέ σέντερ φόρ τής καρδιάς του, πληρώνει εξογκωμένους λογαρια
σμούς καί λέει στον καταστηματάρχη ότι τον «έβγαλε άδίκως δφ—σάϊντ», τρώει, 
κοιμάται, μιλάει, ξύνεται, χασμουριέται κ ι’ όλο τό ποδόσφαιρο σκέφτεται...

Δέν είναι ό μοναδικός, γιά νά λέμε τήν άλήθεια... Τον τελευταίο καιρό ή πατρί
δα μας έχει μιά καταπληκτική αύξηση ποδοσφαιροφίλων... "Ενα μάτς καί νάσου 
25.000 άνθρωποι... Πότε ξαναεϊδαν τά γήπεδα τέτοια κοσμοσυρροή;., γ ι’ αύτό νο
μίζω ότι πρέπει κάποτε ν’ άκουσθή κ ι’ άπ’ αυτό τό περιοδικό κι’ ή φωνή τών φιλά
θλων... Ν’ άκουσθή έστω καί μεταξύ άστείου καί σοβαρού...

Κατά τά άλλα λοιπόν ό Αιμίλιος είναι σπουδαίος νέος... Καί πολύφερνος γαμ
βρός μάλιστα... ’Ιδίως αύτό... Έ τσ ι τά κορίτσια τής γειτονιάς του τον γλυκοκυττά- 
ζανε καί τον διπλαρώνανε... Έχετε παρακολουθήσει ποτέ «τύλιγμα» γυναικός; 
Ά ν  δέν έχετε παρακολουθήσει, χάνετε... Τί θεαματικοί έλιγμοί! ! !  Τί μελιστάλακτα 
χαμόγελα ! ! !  Τί χαμηλοβλεπούσες αγνότητες ! ! !  Τί νά ζ ι! ! !

Μά ό Αιμίλιος δέν «τυλιγότανε»... Έμενε εκεί στητός καί άδιάφορος, στό πέ
ρασμα τής ζωής, αποφασισμένος νά μήν παντρευτή άν δέν άκουστή νά τοΰ μιλά ή 
καρδιά του...

"Ετσι κάποτε ή καρδιά του μίλησε... Καί τούδειξε μιά ξανθή μικρούλα στό 
αντικρινό σπίτι, πού στό παράθυρι της διάβαζε μεγαλοφώνως Φυσική 'Ιστορία:.. 
«Φασίολος ό κοινός. Κοινώς φασουλιά». "Ερριξε τότες ό Αιμίλιος τό βλέμμα του κατά 
πάνω καί θαμπώθηκε... «Τίκ—Τάκ, Τίκ—Τάκ» κτύπησεν ή καρδιά του σάν ταμ
πούρλο άγριας φυλής... Άναστέναξεν ό Αιμίλιος... Τον είδε εκείνη... Τούριξε ένα 
λουλούδι... τό πήρεν αυτός... τής έγραψεν ένα γράμμα... τού άπάντησεν εκείνη μέ 
στίχους τοΰ Λαμαρτίνου... ’Ανταμώθηκαν κρυφά... βγήκαν ραντεβουδάκι... Κι’ 
ύστερα ό Αιμίλιος—τίμιος όπως ήταν— πήγε μιά καί δυο καί κτύπησε τήν πόρτα
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της καλής του... Γνωρίστηκε μέ τήν οικογένεια, έξωμολογήθηκε τον έρωτά του στούς 
γονείς της νέας, τα συζήτησαν κ ι’ υστέρα ώρίστηκαν κι’ οί γάμοι...'Ένας γάμος άπό 
έρωτα... Άπό έρωτα άληθινό, άγνό, όμορφο... ταιριαχτό ζευγαράκι ό Αιμίλιος κ ι’ 
ή Άννούλα (έτσι λέγεται ή έκείνη) κι’ ό κόσμος τό καμάρωνε... Κι’ οΐ γάμοι ώρί
στηκαν για σήμερα...

Άλλα ας ξαναγυρίσουμε στην συννεφιασμένη Κυριακή... κι’ ας συνεχίσουμε 
τήν κουβέντα μας άπ’ τό τηλεφώνημα πού πήρα κι’ υστέρα... Γιατί αύτά πού είπα 
πάρα πάνω είναι παληά ιστορία καί τήν αφηγήθηκα μόνο καί μόνο γιατί έχουν άμεση 
σχέση μέ τό τηλεφώνημα... Αποσιωπητικά λοιπόν καί πάλι, καί ώρβουάρ μετά τις 
τελίτσες.............................................................................................................................................

’Ελπίζω νά μοϋ συγχωρέσετε τά λίγα λεπτά πού έλειψα, κι’ έγώ θά σας άπο- 
ζημιώσω άφηγούμενος λεπτομερώς τά του τηλεφωνήματος μου πού ήταν πολύ έν- 
διαφέρον καί στάθηκε ή άφορμή νά ξαναβρώ τό κέφι μου καί νά συνεχίσω τό ήμερο- 
λογιάκι μου σ’ ένα μοτίβο τώρα, πιο ζωντανό...

Μπήκα τό λοιπόν στον καφενέ, πήρα τό άκουστικό πού κρεμόταν κάτω κατά 
μήκος του τοίχου σάν νήμα τής στάθμης, είπα εμπρός—όπως συνηθίζεται (γιατί τάχα; 
να λέγεται στά τηλεφωνήματα, στά εμβατήρια καί στις μάχες, καί ακόυσα μιά φωνή 
ένρινη καί έλαφρώς κακόηχη νά μέ ρωτά:

— «Σπϋρο, έσύ;».
— «Ναί! Ποιος;».
— «Δημήτρης... Γειάσου... Τί γίνεσαι;..».
Δημήτρης ήταν ένας άπ’ τούς πιο άδελφικούς καί έγκάρδιους φίλους τοϋ Αι

μίλιου, επίσης φοιτητής, επίσης μορφωμένος, επίσης ομορφόπαιδο...
— «Λοιπόν;» τον ρώτησα μέ τή σειρά μου...
— «Τί λοιπόν; Δέν τάμαθες;».
— «Τί νά μάθω; Συνέβη τίποτε;».
— «Ά ν  συνέβη ρωτάς; Δύο μηδέν, παιδί μου... Δύο μηδέν... Δύο γκολάρες ό 

Παπαμανώλης... Καί τί γκολάρες! ! !  Άπό πάσσα τοϋ Βαγγέλη... Βράχος ό Λινοξυ- 
λάκης... Ά μ  εκείνος ό Άνδρέου;... Έ  ρε, ψυχή μου, όμαδάρα... όμαδάρα...».

— «Σύμφωνοι. Μά, γιά συγνώμη... JY  αύτό μέ πήρες στο τηλέφωνο; Γιά τό 
δύο μηδέν; Αύτό ήθελες νά μοϋ πής...».

— « Έ ! “Οχι δά... Καί κάτι άλλο...».
— «Σχετικό μέ κανένα μάτς;...».
— «“Οχι! Σχετικό μέ τον Αιμίλιο... Είναι στο Νοσοκομείο...».
— «Στο Νοσοκομείο είπες; Τί έπαθε;».
— «Κτυπημένος στο κεφάλι καί στά πόδια...».
— «Μά είσαι στά καλά σου, Δημήτρη; Τελευταίο μοϋ τό λες αύτό; Πρώτα 

λές νά μ’ ένδιαφέρη τό 2—0, κ ι’ υστέρα ό άνθρωπος, ό φίλος μας ποδναι κτυπημένος 
στό Νοσοκομείο; Μέ συγχωρεΐς, μά θά μοϋ Ιπιτρέψης νά σοΰ πώ ότι είσαι βλάκας...».

— «Μερσί,... Είχα όμως τήν εντύπωση ότι σ’ ένδιέφερε καί τό δύο μηδέν, 
υστέρα μάλιστα άπ’ τις τελευταίες άτυχες εμφανίσεις τοϋ Τριφυλλιού...Νά δής έναν 
αγώνα, μούρλια... Θύελλα...».

— «Ά σ ε τις θύελλες καί τήν μπάλλα, Δημήτρη, καί πές μου σέ ποιο Νοσοκο
μείο νοσηλεύεται ό Αιμίλιος...».

— «Στον Εύαγγελισμό... ’Αλλά, τί νά σοΰ πώ ; "Εχασες πού δέν παρακολού
θησες αύτό τό συναρπαστικό μάτς.,.Πάσσες άκριβείας, τριγωνάκια, περάσματα κα ί...».

— « Έ ! λοιπόν! 'Η τρέλλα σου είναι επικίνδυνη... Ά σε , χριστιανέ μου, τις 
πάσσες, τά τρυγωνάκια καί τά περάσματα καί πές μου τί συνέβη στον Αιμίλιο...».

— «Σήμερα είχαν όρισθή οί γάμοι του στον Ά γιο—Νικόλαο...».
— « ’Εκεί τραυματίστηκε λοιπόν; Τσακώθηκε μέ τον πεθερό του;».
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— «’Όχι, άδερφέ. Δεν τραυματίστηκε στήν εκκλησία, άλλα στο γήπεδο Κα- 
ραϊσκάκη...».

— «Που είπες; Στο γήπεδο;».
— « ’Ακριβώς. Στο γήπεδο. Στο 14ο λεπτό τοϋ δευτέρου ήμιχρόνου, όταν οί 

Εθνικοί κτυποϋσαν ένα υπέροχο κόρνερ πού μάς καρδιοχτύπησεν δλους...».
Στάθηκα ένα λεπτό να συνέλθω άπ’ την κατάπληξη... Ό  Αιμίλιος στο γήπεδο;... 

’Εκεί είχε την άπαίτηση να γίνουν οί γάμοι του; Μέ τις ευχές καί ευλογίες τοϋ διαι
τητή καί των φιλάθλων καί μέ κανένα γκολάκι για γούρι; ΙΊίσω μου σ’ έχω Σατανά ! ! !  
’Ανάθεμα αν καταλαβαίνω τίποτε άπ’ δλη έτούτη την μπερδεμένη ιστορία...

— «Δέν καταλαβαίνω τί μοϋ λές... Πώς βρέθηκεν ό Αιμίλιος στο γήπεδο; 
Για έξήγησέ μ ο υ !!!..» .

— « Έ ! Δέν είναι δά καί καμμιά φιλοσοφική θεωρία για νά μην τήν καταλα- 
βαίνης... 'Απλούστατα ό Αιμίλιος, άντί νά πάη στήν εκκλησία νά παντρευτή, πήγε 
στο γήπεδο νά παρακολουθήση τό μάτς... Μπήκες;..» .

— «Πήγε στο γήπεδο; Ξέχασε δτι παντρευότανε;..».
— «“Οχι, χριστιανέ μου... Δέν ξέχασε... Μά εγώ τοϋ τό πρότεινα... Δέν ήξερα 

βέβαια δτι θάπαιρναν αυτήν τήν άσχημη τροπή τά πράγματα, καί τουπα τήν Κυριακή 
τό πρωί: «Αιμίλιε, σήμερα παντρεύεσαι. Τό ξέρω. ’Αλλά, λίγο πριν άπ’ τό γάμο σου 
άρχίζει τό πρωτάθλημα Ελλάδος. Στο γήπεδο λοιπόν Καραϊσκάκη συναντιέται ό 
Παναθηναϊκός μέ τον ’Εθνικό... Μάτς κρίσιμο... Ό  Παναθηναϊκός δέν είναι κομπλέ. 
Τιμωρημένος είναι ό Άγγελόπουλος... Τιμωρημένος κ ι’ ό Νεμπίδης... 'Ο Θεοφάνης 
δέν παίζει... Μά οί άλλοι παΐκται βρίσκονται σέ φόρμα... 'Ορκίστηκαν ή νά βγοΰν 
νικηταί άπ’ τό γήπεδο ή νά πεθάνουν... Νίκη ή θάνατος... Αύτό τό σύνθημα δέν μα
γνητίζει τήν καρδιά σου, Αιμίλιε; Θ’ άφίσης τέτοιο μάτς; Στις 6 γίνεται ό γάμος... 
Προφταίνεις. 3 έως 5 είναι ό άγώνας... Πάμε μαζί... Παίρνουμε ύστερα ένα ταξί 
καί σέ 10 λεπτά είμαστε στήν έκκλησία... Ούτε ή γάτα, ούτε ή ζημιά της... Και το 
παιχνίδι θά δής καί στο γάμου σου θά είσαι παρών... Τό ξέρω, πρέπει νά πας στο 
γάμο... "Αλλοτε βέβαια παντρευόντουσταν μέ άντιπρόσωπο... Ρωμαντικά και ό
μορφα έκεϊνα τά χρόνια!!! Μά, στάχρόνια μας οί άνθρωποι άλλαξαν συνήθειες... 
Κι’ έτσι είσαι υποχρεωμένος νά παραστής στούς γάμους σου... Νά πφς, άφοΰ δέν 
μπορεί νά γίνη άλλοιώς... άλλά νά μή χάσης καί τό μάτς... Μπορείς νά τά κάνης 
καί τά δυό... Βάλε τά γαμπριάτικά σου πάρε καί τήν άνθοδέσμη γιά τήν νύφη, και 
πάμε... Στις 5 καί 20 τό πολύ θά είμαστε στήν έκκλησία. Αυτά τοϋ είπα τοϋ Αιμί
λιου... Καί βρήκε λογική τήν πρότασή μου...».

— «Κι’ άφισε τό γάμο καί πήγε γιά... τριφύλλι;..».
— « ’Όχι καί άφισε... 'Απλώς χρησιμοποίησε τον λίγο χρόνο πού είχε πριν 

άπ’ τό γάμο του...»
— «Καί στο Νοσοκομείο πώς βρήθηκε;..».
— «"Ακου λοιπόν... Στο γήπεδο φτάσαμε στις 3 άκριβώς, τήν ώρα που άρχι

ζε τό μάτς... Γεμάτο ήταν τό γήπεδο καί δέν βρίσκαμε θέσεις, μά έξοικονομήσαμε 
λίγο χώρο καί καθήσαμε πάνω σέ μιά κάσσα άπό λεμονάδες, ενώ τό γήπεδο 
έσείετο άπό ιαχές έξ άφορμής τής πρώτης επικίνδυνης έπιθέσεως τοϋ Παναθη
ναϊκού... 'Η άτμόσφαιρα ήταν ζεστή, ένα τρελλό καρδιοχτύπι άνεστάτωνε τις καρδιές 
μας... ’Εκεί κάτω, στο γήπεδο, 22 λεβέντες είχαν άποδυθή σ’ ένα δμορφο, τίμιο 
και συναρπαστικό παιχνίδι... οπότε κάθοδος τοϋ Πανάκη, πάσσα στον Παπαεμμα- 
νουήλ, σούτ αυτός καί γκόλ... Μιά γκολάρα άριστουργηματική... 15.000 άνθρωποι 
σηκώθηκαν όρθιοι... "Αλλοι τρώγανε τά νύχια τους άπογοητευμένοι, κ ι’ άλλοι έζη- 
τωκραύγαζαν καί θριαμβολογούσαν... Μεταξύ αύτών είμαστε κι’ εμείς, ό Αιμίλιος 
κι’ έγώ, πού πεταχτήκαμε ψηλά φωνάζοντας: «Γκόοολ... Γκόοολ... Γκόοολ... 
Πα-να-θη-να-ϊκός... Πα-να-θη-να-ϊκός. Γκόοολ!!». Μά, γιά κακή μας τύχη, δί-



6734 Σπ. Πηλού: Στό 14ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου! ! !

πλα μας καθότανε κάτι φίλοι τοϋ Έθνικοϋ, πού έστρεψαν κατά το μέρος μας, μας 
άγριοκύτταξαν βλοσυροί καί μας άπάντησαν: «Μή βιάζεστε, ρέ καλόπαιδα... Πίσω 
έχει ή άχλάδα την ούρά...». Στή φράση αυτή έγώ ξεροκατάπια, άφ’ ένος μέν γιατί 
μ’ άρέσουν πολύ τ ’ άχλάδια, άφ’ ετέρου δέ γιατί τρομοκρατήθηκα άπό τις φάτσες 
τους... Δέν μ’ άρέσουν οί καυγάδες... Καί στάθηκα ήσυχος, χωρίς να ξαναμιλήσω... 
'Όμως σέ λίγο νά σου πάλι ό Παπαεμμανουήλ, το «παιδί μέ τά χρυσά πόδια» σου
τάρει, κι’ ένα δεύτερο γκολ έρχεται νά έπισφραγίση τή μεγάλη νίκη τοϋ Παναθηναϊ
κού, οπότε ό Αιμίλιος τινάζεται ξανά όρθιος κ ι’ άρχίζει τά ξεφωνητά καί τις ζητω
κραυγές... «Κάτσε κάτω ρέ ψώνιο» άκούγεται δίπλα του μιά φωνή... Κι’ ένα χέρι 
τον κατεβάζει... ’Έτσι, μ’ αύτό το άνεβοκατάβασμα τοϋ Αιμίλιου, μέ άντεγκλή- 
σεις καί μέ ζωηρές λογομαχίες κυλά το πρώτο ήμίχρονο... γίνεται ή Ιδλεπτη διακοπή 
κι’ αρχίζει το δεύτερο ήμιχρόνιο, μέ τούς ’Εθνικούς υπερέχοντας καί άγρίως επιτιθε
μένους καί τούς Παναθηναϊκούς άμυνομένουςσθεναρά...Μέσα σ’ αυτήν τήν ταραγμένη 
άτμόσφαιρα φτάνουμε στο 14ο λεπτό τοϋ δευτέρου ήμιχρόνου... Κάποιον παίχτη έ
βρισε καί μούντζωσε ό Αιμίλιος, κάποιος οπαδός τοϋ Έθνικοϋ δίπλα μαςέξαγριώ- 
θηκε, βαρειές φράσεις άνταλλάχτηκαν καί ένας’Εθνικός άρπάζει τήν άνθοδέσμη τοϋ 
Αιμίλιου καί τοϋ καταφέρνει ένα λουλουδένιο κτύπημα στήν κεφαλή...Σκορπούν τά 
λουλούδια τριγύρω, κομματιάζεται ή τζελατίνα κι’ ό Αιμίλιος διαμαρτύρεται:

—« Μή,... Προς Θεοΰ... Τήν άνθοδέσμη μου... Είμαι γαμβρός...».
’Ηχηροί γέλωτες υποδέχονται τήν φράση του, ένα γιοΰχα ξεσηκώνεται άπό 

δίπλα, πΰρ καί μανία γίνεται ό Αιμίλιος καί όρμά κατ’ έπάνω τους... Το αποτέλεσμα 
ήταν νά τον μπαγλαρώσουν στο ξύλο, νά τοϋ πρίξουν το μάτι, νά γενικευθή ό καυγάς 
καί στις παρά κάτω κερκίδες, νά έπέμβη ή ’Αστυνομία, νά συλλάβη καμμιά δεκαριά 
ταραξίες καί νά μεταφέρη ματωμένο τον Αιμίλιο στο Νοσοκομείο... ’Αλλά, τί τά 
θές τί τά γυρεύεις!, άξιζε τον κόπο αύτό τό μάτς... ΈΙταν ένα σπάνιο ποδοσφαιρικό 
θέαμα... Ε ίχε...».

Κλείνω νευριασμένος τό τηλέφωνο, ένώ ό Δημήτρης εξακολουθεί νά μιλά... 
Μά πριν προλάβω νά κάνω βήμα, τό τηλέφωνο ξανακτυπά... Πάλι ό Δημήτρης...

— «Τί θέλεις επί τέλους;...».
—: «Θέλω κάτι άκόμα νά σοΰ πω ...» .
— «Ό ,τ ι είχες νά μοϋ πής, μοΰ τό είπες... Γειά σου...».
— «’Ό χι... ’Όχι... Μήν κλεινής... Στάσου... Ό  γάμος κινδυνεύει νά ματαιωθή
— «Επόμενο ήταν... Αύτό δά έλλειψε νά μήν ματαιωθή... Νά περιμένη ή νύφη 

στήν έκκλησία κ ι’ ό γαμβρός νά ρεμπελεύη στά γήπεδα... Φαντάζομαι τή φούρκα τοϋ 
πεθεροΰ...».

— «Ο υ! "Αστόν αυτόν... Έ γινε θηρίο... Μά όχι γ ι’ αύτό τό λόγο... Γιά κά
ποιον άλλον...».

— «"Αλλον; Γιά ποιόν;».
— «Ν ά! Ό  πεθερός είναι φανατικός οπαδός τοϋ Έθνικοϋ κι’ όταν έμαθε ότι 

ό γαμβρός είναι Παναθηναϊκός κι’ έβριζε τον ’Εθνικό στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ώρ- 
κίστηκε νά μήν τήν δώση τήν κόρη του σ’ αύτόν τον «Παναθηναϊκάκια»... "Οπως 
όμως κ ι’ αν έχη τό πράγμα έχασες πού δέν ήρθες... ΤΗταν...».

Ξανακλείνω τό άκουστικό, πιά νευριασμένος τώρα... Μά, είναι ποτέ δυνατόν 
ένας ποδοσφαιρικός αγώνας νά γίνεται αφορμή νά διαλυθή ένας γάμος... ένας τέ
τοιος γάμος άπό παράφορο καί εΐλικλινή έρωτα ί ! !  Κι’ όμως... 'Η μανία τής μπάλ- 
λας καταντά καμμιά φορά πάθος άθεράπευτο καί καταστρεπτικό... "Αδικα ή Ά -  
στυν. Διάταξη άπαγορεύει τις άκοσμες έκδηλώσεις κατά τήν διάρκεια των ποδοσφαι
ρικών άγώνων, μάταια άγωνίζονται οΐ άστυφύλαες νά διατηρήσουν τήν τάξη.Ό ί φίλα
θλοι τοϋ ποδοσφαίρου πού υποστηρίζουν ότι τό ποδόσφαιρο είναι «εύγενές αγώνισμα» 
μεταβάλλονται σέ δαιμονισμένους... ’Ωρύονται, καταντούν έξαλλοι, έπιτίθενται, 
τραυματίζουν...Τότε τί είναι τό ποδόσφαιρο; ’Αγώνισμα ή κλωτσοπατινάδα...Κρίμα...
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'Τ πό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

—«Θά εΐναΛάρρωστος άτφαΛώς ό Ζωζώ... θά έχη έπιδημία γρίππης στο"Πα
ρίσι··.»

—«Ό  Ζωζω;» τον διέκοψε ό Κάϊδ, έκμεταλλευό μένος τήν άγωνία του καί προ
σπαθώντας νά τον απογοήτευσή καί νά τον κάνη νά μισήση τήν Κοινωνία « μά, ό 
Ζωζώ είναι μ·ά χαρά/ Τον είδα τώρα τελευταία... Πριν τρεις μέρες... Μοϋ έκανε 
μάλιστα εντύπωση πού δεν μοΰ μίλησε καθόλου γιά σένα...)). "Ύστερα σώπασε, δί
νοντας έτσι τήν ευκαιρία στο άνυπεράσπιστο θΰμα του, τον Μάρκ, νά πονέση άκό- 
μα περισσότερο... Καί σέ λίγο συνέχισε, αλλάζοντας επίτηδες θέμα ομιλίας:

—«Μόλις ήρθα μοϋ είπαν 8τι θά κάνω ώρισμένες «έκτακτες υπηρεσίες». Γιά 
πές μου λοιπόν, τί θά κάνω;..».

—«Μά, πιάτα... σκούπισμα διαδρόμων... νιπτήρες... καί άλλα τέτοια» άπάν- 
τησεν ό Μάρκ μέ σιγαλή φωνή... Μιλούσε μηχανικά, ένώ ή σκέψη του έτρεχε κοντά 
στον Ζωζώ, τον μικρότερο του αδελφό, πού τόσο τον άγαποϋσε... Θυμόταν μέ συγ
κίνηση αύτο τό άδύνατο πλασματάκι, ποϋμοιαζε σαν πουλί... θυμόταν πού κοιμότανε 
μαζί στο ΐδιο φτωχικό κρεβάτι. "Εβλεπε μέ τήν φαντασία του τό αγαπημένο του 
άδελφάκι, μέ τό τρύπιο νυκτικό του, άκουγε τή φωνούλα του πού τοϋ ψιθύριζε στ’ 
αυτί: «"Ω! Μάρκ! "Ακου! Ό  βορρηάς... Φοβάμαι, Μάρκ, Φοβάμαι!..».

Δίπλα μου στον καφενέ, τα ζάρια πηγαινοέρχονται άπό χέρι σέ χέρι... ή πρέ
φα έχει άνάψει... Τό μπιλιάρδο έχει συγκεντρώσει μια ομάδα φανατισμένων νεαρών... 
Πίσω άπ’ αυτά τά μέσα ψυχαγωγίας καραδοκεί ένας δαίμονας... Καί σπρώχνει τον 
άνθρωπο σέ πράξεις άνομολόγητες, τήν ΐδια ώρα πού τά παιδιά του καί οί μαννάδες 
του τον καρτερούν υπομονετικά στο σπίτι, γιά νά νοιώσουν τήν οικογενειακή θαλ
πωρή τής πανάγιας καί πανάρχαιης «εστίας»../Τί κ ι’ άν ό πολιτισμός προχωρεί, καί 
κυριαρχεί στις θάλασσες, κ ι’ έγείρει μεγαθήρια, καί υποτάσσει τούς αιθέρες, καί 
διασπά τό άτομο καί κατακτά τή Σελήνη ! ! !  'Η καρδιά μένει πάντοτε πρωτόγονη... 
Αυτή έχει άνάγκην πολιτισμού... Πρός'αύτήν πρέπει νά στραφή’’αποφασιστικά ό 
άνθρωπος τής εποχής μας...

Τά μικρά καί τ ’ άσήμαντα έτοΰτα γεγονότα τής καθημερινής ζωής, δείχνουν 
πόσο έχουμε άνάγκην άπό κάποιο φώς πού νά πλημμυρίση τις καρδιές μας άπό πίστη, 
άπό ελπίδα, άπό "αυτοσυγκέντρωση, άπό ήθική καί κοινωνική άγωγή...

Πάντα νέα κ ι’ άφθαρτη ή θρησκεία τοϋ Ευαγγελίου, τής χαράς καί τής ελπί
δας,ή θρησκεία μένει σάν μοναδικό καταφύγιο τής ταλαιπωρημένης γενεάς μας γιά 
ένα καλύτερο μέλλον... “Ας άνακαλύψουμε τις ψυχές μας... Κι’ ας τις εκπολιτίσουμε... 
Αυτό προέχει.................................................................................................................................

Νύχτωσε τώρα γιά καλά... Βρέχει, άδιάκοπα βρέχει... Μά“ή καρδιά μου είναι 
ζεστή... Μέ κυριεύει μιά μεθυστική πίστη. Θυμάμαι τότε τά λόγια τοϋ νεαροϋ 'Ιερο
κήρυκα γιά τήν προσευχή.Καί νοιώθω τήν έπιθυμία νά γονατίσω μπροστά στον μικρό 
’Εσταυρωμένο τοϋ κρεβατιοϋ μου καί νά ξεχαστώ σέ μιά άτέλειωτη κατανυκτική 
προσευχή... ΣΠ. ΠΗΛΟΣ
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'Ο Κάϊδ τον έβγαλε άπ’ τις ονειροπολήσεις του, μέ τήν επιτακτική φωνή του:
—«Λοιπόν, Μάρκ... Τί λές;_Δέν κάνεις άντΐ για μένα τις «έκτακτες αυτές

υπηρεσίες» πού ποϋ ώρισαν; έ;».
Αύτό δέν ήταν μια φιλική παράκληση, ήταν μια διαταγή του μεγάλου, τοϋ πιο 

μεγάλου στο Τερνεραί, προς τό άδύνατο παιδί...
—« ’Αφού το θέλης, θά κάνω ό,τι μοϋ πής...» άπάντησε μέ υποταγή ό Μάρκ...
Τις πρώτες μέρες ό Κάϊδ προσποιήθηκε ότι ευρισκε τό φαγητό άπαίσιο... 

"Οταν τοϋ έφερναν τό πιάτο στο τραπέζι, έρριχνε ένα βλέμμα άποστροφής στο φαγη
τό καί γύριζεν άλλου τό πρόσωπο, μέ έπιδεικτική περιφρόνηση... Τόκανε έπίτηδες 
για τ ’ άλλα τα παιδιά, μά όταν βεβαιώθηκεν ότι αυτό δέν έκοβε τήν όρεξη κανενός, 
ακολούθησε ξαφνικά άντίθετη τακτική... Σερβιριζότανε πρώτος έβαζε διπλή μερίδα 
καί, μ’ ένα άγριεμένο καί αυταρχικό βλέμμα πού έρριχνε γύρω του, προλάβαινε κά
θε διαμαρτυρία... Ό  Μπουφαλό, πού τον παρακολουθούσε μέ προσοχή, πολλές φορές 
έκανε νά όρμήση κατά πάνω του καί νά ξυλοφορτώση αυτόν τον άδιόρθωτο έγωϊστή... 
Μά, ό ’Άσπρο Δόντι, τον συγκρατοΰσε μέ άποφασιστικό χέρι... Δέν έπέτρεψε σέ 
κανένα νά έπέμβη. Ά φισε τον Κάϊδ νά κάνη ό,τι θέλει... άνέχτηκε νά κάνουν οί 
μικρότεροι τις άγγαρεϊες τοϋ Κάϊδ... τον άφινε νά διατάσση... δέν τον έπίεσε νά κάνη 
ντούς, άφοϋ δέν ήθελε... κι’ όταν, ένα πρωί, ό Κάϊδ άρνήθηκε νά σηκωθή προσποιού
μενος τον άρρωστο, ό Άσπρο Δόντι τον άφισε ξαπλωμένο στο κρεβάτι καί τοϋ έ
φερε παστίλλιες καί φάρμακα... Αύτό έπαναλήφθηκε πολλές φορές, κατά συνέχεια...

—«Μά τέλος πάντων, Άσπρο Δόντι» διαμαρτυρήθηκε κάποτε ό Μπουφαλό 
«γιατί τά άνεχόμαστε όλα αυτά; Τί περιμένουμε γιά νά τον βάλουμε στο ζυγό; 
«Διακινδυνεύει ολόκληρη ή ομάδα μας...».

—«Ψυχραιμία. Μπουφαλό,» άπάντησεν ήσυχα ό Άσπρο Δόντι. «'Ηρέμησε, 
φίλε μου... 'Ηρέμησε... Δέν βλέπεις; Παίζουμε ένα διαβολικό παιχνίδι μ’ αύτό τό 
άδιόρθωτο παιδί... Δέν πρέπει νά φανούμε ότι άντιδικοϋμε ή ότι τον πολεμάμε, γιατί 
τότε τοϋ άνοίγουμε μπροστά του ένα ψεύτικο στίβο, μέσα στον όποιον ύπολογίζει 
νά θριαμβεύση, μέ τό πείσμα του, στά μάτια τών άλλων παιδιών... Είναι ένα ζώον... 
Καί θέλει νά πάρη όλα τά παιδιά μέ τό μέρος του καί νά τά στρέψη έναντίνον μας. 
Αύτό τό ξέρω. 'Όπως έπίσης ξέρω ότι δέν άποκλείεται νά μολύνη καί κανένα παιδί, 
νά τοϋ άλλάξη τήν ήρεμη καί τακτική ζωή του... Μά, άν επιχειρήσουμε νά κάνουμε 
τον χωροφύλακα καί νά έπιβληθοΰμε μέ τή βία δέν θά κερδίσουμε τίποτε. ’Απεναντίας 
θά πέσουμε άπ’ τήν έκτίμηση τών παιδιών καί θά άνέβη αυτός... Αύτό άλλως τε 
ίσως νά έπιδιώκη...».

—«Κι’ άν τον άφίσουμε νά κάνη ό,τι θέλει; Δέν είναι επικίνδυνο;» ρώτησεν 6 
Μπουφαλό.

—« ’Ασφαλώς καί είναι» είπεν ήσυχα ό Άσπρο Δόντι «Κινδυνεύουν τ ’ άλλα παι
διά. Τό ξέρω. "Εχουν μπροστά τους ένα κακό παράδειγμα, ένα διαρκή κίνδυνο... 
’Αλλά, πού είναι ό μεγαλύτερος κίνδυνος, Μπουφαλό; Γιά σκέψου... ’Εκτός αύτοϋ 
όμως δέν πρέπει νά θεωρήσουμε τελεσίδικη τήν κακία του... Δέν άποκλείεται ν’ άλ
λάξη... "Εχω τήν ίδια γνώμη μέ τον κ. Λαμύ... Πιστεύω καί σ’ αύτό τό φτωχό παι
δί, πού κατά λάθος είναι δυστυχισμένο... 'Η δυστυχία του τό έκανε έτσι σκληρό... 
Αύτό μήν τό ξεχνάς... Πριν δυο βδομάδες είχα άδεια... Καί ξέρεις ποϋ τήν πέρασα;.. 
Στο Σανύ, στο Σαίν Κέν, στο Μοντρέϊγ... καί σ’ άλλους τόπους όπου ύπάρχει άθλιό- 
της καί δυστυχισμένα παιδιά... ’Από καιρό σέ καιρό πηγαίνω ν’ άναπνεύσω τον 
άγέρα τους, μέσα στις συνοικίες τους, τις ταβερνίτσες τους, τά άκοθόριστα χωράφια 
τους... Ά χ ! Μπουφαλό!... "Υστερα άπό κάθε τέτοια επίσκεψή μου σ’ αύτά τά μέρη, 
ξέρεις τί λέω; "Οτι άν ζοϋσα όπως έζησαν, άν ήμουν στή θέση τους καί κάποτε μέ 
έστελναν εδώ, θά ήμουν δέκα φορές σκληρότερος... Κι’ άν επιχειρούσαν νά μέ ύπο- 
τάξουν μέ τήν βία θά γινόμουν εκατό φορές περισσότερο σκληρός... Γι’ αύτό παίζω 
αυτήν τον παρτίδα μέ τον Μερλερέν...». (Συνεχίζεται)



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω νυμ ικ ά  τ ω ν  οδώ ν ’Α θ η νώ ν  κ α τ ’ α λ φ α β η τ ικ ή  σ ε ιρ ά

Άδριανουπόλεω ς.
Άπό 'Αγίας Σοφίας 47 στο Κολωνό.
Πρόκειται για τήν παρά τον "Εβρο ποταμό γνωστή πόλι, ή οποία κτίστηκε 

άπό τον Άδριανό. ’Απέχει άπό την Κωνσταντινούπολι 240 χιλιόμετρα. Τό 360 
μ.Χ. κατελήφθη άπό τούς Τούρκους. Έκτοτε μέχρι τό 1455 έ'μενε σάν έδρα των Σουλ
τάνων. "Υστερα άπό πολλούς άγώνες τό 1920 κατελήφθη άπό τά Ελληνικά στρατεύ
ματα κι’ έγινε ή έδρα της Γεν. Δ/σεως Θράκης. Μετά τήν μικρασιατική καταστροφή, 
ή πόλις έ'γινε Τουρκική. ’Εκείνη τήν εποχή υπήρχαν στή πόλι πολλά σχολεία καί γυ
μνάσια, σπουδαία βιβλιοθήκη καί τό περίφημο Ζάππειο Παρθεναγωγείο.

Ά δώ νιδος.
* Πάροδος της όδοϋ Λάρνακος 7, κοντά στο ίδρυμα Καθολικών της όδοϋ Άχαρ- 

νων.
Κατά τή μυθολογία ό "Αδωνις, ήτο άρκετά ωραίος, τόσο πού τον άγάπησε ή 

θεά ’Αφροδίτη. Γυιός τοϋ Θείαντος καί της Σμύρνας, σκοτώθηκε στο κυνήγι άπό 
ένα άγριόχοιρο. Κατά τό μϋθο, ή μητέρα του, ήτο κόρη τοϋ πατέρα του, ή οποία 
επειδή δεν ήθελε νά παντρευθή, έκανε τήν ’Αφροδίτη νά της έμπνεύση σφοδρό έρωτα 
προς τον πατέρα της. Πράγματι συνευρίσκετο μέ τό πατέρα της σέ σκοτεινούς θαλά
μους, χωρίς αυτός νά γνωρίζει ποια ήτο ή νέα. "Οταν κάποτε άντελήφθη τήν αιμο
μιξία, προσπάθησε νά τήν πνίξη. Αυτή όμως μπόρεσε κι’ έφυγε, παρακαλώντας τούς 
θεούς νά τή βοηθήσουν. "Ετσι, έγινε τό ομώνυμο δένδρο.

Άβρόπης.
’Από Κηφισσιδότου 31, στά Ά νω  Πετράλωνα.
Ή  Άερόπη, κατά τό μϋθο, ήτο μητέρα τοϋ Άγαμέμνονος καί τοϋ Μενελάου. 

Κατ’ άλλους, ήτο κόρη τοϋ Μίνωος της Κρήτης, σύζυγος τοϋ Άτρέως, βασιλέως των 
Μυκηνών καί έρωμένη τοϋ άνδραδέλφου της, Θυέστου. Σύζυγός της ήτο ό Πλεισθε- 
νης.
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’Αεροπόρων.
Σρό τέρμα της όδοϋ Ή σαΐα των Σάλωνων, στο Γκύζη.
Πήρε τό όνομα προς τιμήν των Ελλήνων ’Αεροπόρων.
Ά ε τ ίο υ .
Πάροδος της όδοϋ Άμφικράτους 16 στη Γούβα.
Ό  Άέτιος ήτο φιλόσοφος περιπατητικός, αστρονόμος και μετεωρολόγος τοϋ 

Β' μ.Χ. αϊώνος. ’Ασχολήθηκε μέ την καταγραφή επιστημονικών καί φιλοσοφικών 
θεωρειών τών προγενεστέρων του. Αυτός έδωσε τήν πληροφορία 6τι ό ’Αναξίμαν
δρος ήτο ό μακρυνός πρόδρομος της Δαρβινείου θεωρίας.

’ Α ετίω νος.
’Από ’Αρτέμωνος 17, στον 'Άγιο ’Ιωάννη Βουλιαγμένης.
'Ο Ά ετίων ήτο περίφημος γλύπτης καί ζωγράφος τοϋ Δ' μ. X. αϊώνος, Ό  

Θ. Σοφούλης, στις άρχαιολογικές του μελέτες άναφέρει ότι ό Ά ετίων κατήγετο άπό 
τήν ’Ιωνία. Αύτός έφιλοτέχνησε τό άγαλμα τοϋ Ήλιου γ ιά  τις Σιρακοΰσες καί τό τοϋ 
Άσκληπιοΰ άπό κέδρο γιά τή Μίλητο.

Άετορράχης.
Στή λεωφόρο Γαλατσίου, στάσις Λαναρά.
Ή  Άετορράχη είναι σειρά άπό βραχώδη υψώματα στήν ’Ήπειρο. Σ’ αύτή 

έγιναν αιματηρές μάχες μεταξύ Ελληνικών καί Τουρκικών στρατευμάτων τό 1912—· 
1913, άποτέλεσμα τών οποίων ήτο ή παράδοσις τών Ίωαννίνων στις 20 Φεβρουάριου
1913.

Ά ετο ϋ .
Πάροδος Φαιδριαδών 93, στήν Κυψέλη.
Ό  ’Αετός είναι πτηνό της τάξεως τών άρπακτικών ή σαρκοφάγων. Θεωρήθηκε 

άπ’ όλους σχεδόν τούς λαούς της άρχαιότητος σάν πτηνό τών θεών. Γιά τούς "Ελ
ληνες, έγινε τό σύμβολο δυνάμεως καί μεγαλείου. Στήν Ελληνική Μυθολογία είναι 
έ'να άπό τά τρία έμβλήματα τοϋ Διός.

’Εξαιρετική υπήρξε ή δημοτικότης τοϋ άετοϋ στούς άρματωλούς καί κλέφτες 
καί πολλά είναι τά τραγούδια πού τοϋ άφιέρωσαν «"Ενας άετός περήφανος, ένας 
άετός λεβέντης, άπό τή περηφάνεια του καί άπ’ τή λεβεντιά του, δέν πάει στά κατώ- 
μερα νά καλοξεχειμάση, μόν’ μένει πάνω στά βουνά ψηλά στά κορφοβούνια» ή 
«ένα μεγάλος βασιληάς, ώσάν άετός διαβαίνει, ώς πού νά βγοΰν νά τον ΐδοΰν στή Σα
λονίκη μπαίνει» (γιά τον Βασιλέα Κωνσταντίνο). Περίφημο έ'μεινε τό θούριο τοϋ 
μουσουργοί Σπ. Καίσαρη «Τοϋ άετοϋ ό γυιός» στο όποιο εξυμνείται ή άνδρεία τοϋ 
Βασιλέως καί τοϋ στρατοί πού «τον οδηγεί στή δόξα».

’ Αηδόνων.
Άπό Ραγκαβή 63, στο Γκύζη.
Οί άηδόνες, είναι τά γνωστά φδικά άποδημητικά πτηνά. Συνηθέστερες ώρες 

κελαϊδήματος είναι οί πρώτες ώρες της νύκτας μετά τή δύσι τοϋ ήλιου καθώς καί 
οί πρωινές πριν της άνατολής.

Ά θαμανίας.
Πάροδος Άγχιάλου 35, στο λόφο Σκουζέ.
Ή  Άθαμσνία είναι άρχαία ονομασία τοποθεσίας τής Ηπείρου, όπου τά ση

μερινά Τζουμέρκα. Ό  Στράβων, θεωροϋσε τούς Άθαμάνες, σάν βαρβαρική φυλή, 
άντίθετα ό I ίλάτων σάν "Ελληνας. Οί Άθάμαντες πήραν μέρος στον ιερό πόλεμο κατά 
τών Φυκαέων, σάν σύμμαχοι τών Μακεδόνων, επίσης στήν κατά τής Ρώμης εκστρα
τεία τοϋ Πύρρου.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



’Α ντώ νιος I. Κουρής
Μέσα στήν χιονισμένη καρδιά τοϋ χειμώνα, καθώς ξεψυχούσε ό Γενάρης, 

έγκατέλειψε τά έγκόσμια κα'ι έξεδήμησε προς τον Κύριον ό ’Αντώνιος I. Κουρής, 
μια άπ’ τις πιο φωτεινές έθνικοχριστιανικές προσωπικότητες της εποχής μας...

Ό  ξαφνικός θάνατος έστέρησε τήν Ελληνική Πατρίδα άπό ένα εθνικό άγωνι- 
στή καί τήν ’Εκκλησία άπό ενα άκαταπόνητο εργάτη τής Πίστεως... Γιατί ό ’Αντώ
νιος Κουρής, άπό νεαράς ήλικίας, είχε άφιερώσει τή ζωή του στήν υπηρεσία των Ε λ 
ληνοχριστιανικών ιδεωδών, τά όποια τον κατηύθυναν είς μίαν άδιάκοπη καί πολύ
πλευρη δράση μέχρι τήν τελευταία στιγμή τής ζωής του... Τήν αγνή καί άδολη καρ
διά του κατέκλυζεν ή άγάπη γιά τον Ελληνικό Λαό τοϋ όποιου υπήρξε φιλόπονος 
υπηρέτης, καθ’ όλην τήν μακρά σταδιοδρομία του...

Γεννήθηκε στο Πειραιά τώ 1889 καί άπ’ τά παιδικά του χρόνια διεκρίθη 
γιά τις άρετές καί τήν πολυμάθειά του...

Διέπρεψε σέ πλείστους όσους κοινωνικούς τομείς, καί, άρχίζοντας τήν καριέ- 
ρα του άπό τραπεζιτικός υπάλληλος, άνήλθε στις άνώτατες βαθμίδες τής Κρατικής 
ιεραρχίας τιμηθείς κατ’ έπανάληψιν μέ πλεϊστα όσα μετάλλια καί κοινωνικές δια
κρίσεις.

Διετέλεσε διπλωματικός υπάλληλος, έπαρχος Καλαβρύτων καί ’Αταλάντης, 
έθνικός ομιλητής καί δημοσιογράφος, καί κατέλαβεν έξέχουσα θέση στήν σύγχρονη 
πολιτικοκοινωνική ζωή...

Μά, πάνω άπ’ όλα, ήταν άνθρωπος... Σεμνός, άπλός, εύχάριστος καί ευσεβής 
Χριστιανός...

Τά φλογερά του κηρύγματα κατά τήν περίοδον τοϋ συμμοριτοπολέμου προ- 
κάλεσαν τήν μήνιν τών έρυθρών πρακτόρων τής Μόσχας, οί όποιοι τον συνέλα
βαν καί τον υπέβαλαν σέ φρικτά καί άπάνθρωπα βασανιστήρια... "Ομως ό ’Αν
τώνιος Κουρής δέν έκάμφθη. Συνέχισε τήν Έθνικοχριστιανικήν δράσιν του απτόητος 
στις άπειλές καί μέ τό αλύγιστο φρόνημα.

Ό  θάνατος τον άντάμωσε στο Καθήκον... Έγραφε ένα άρθρο γιά τήν Χρι
στιανική ’Εκκλησία όταν ένοιωσε τον ’ίλιγγο τοϋ χάους νά τον κυκλώνη... ’Έκανε 
τότες τό σταυρό του καί γαλήνιος παράδωσε τό πνεΰμα του στο φώς τό άληθινό...

Τάφηκε μέ τιμές στο Α' Νεκροταφείο Πειραιώς, στον Οικογενειακό τάφο 
του, άφίνοντας στή ζωή απαρηγόρητη τήν πιστή του σύντροφο καί πονεμένα τά 
6 ορφανά του...

"Ομως άφισε άκόμα πίσω του, στήν ψεύτικη έτούτη ζωή, τήν ανάμνησή του 
γιά νά μάς θυμίζη πάντα τόν αγωνιστή, τον βαθυστόχαστο μελετή, τον άνθρωπο, 
τον Χριστιανό... τόν ’Αντώνιο Κουρή...

Ό  γράφων είναι βαθειά συγκινημένος καθώς τόν φέρνει εις τόν νοΰν του ευ
προσήγορο, μειλίχιο, πράο, νά στέκη πιστός συνεργάτης καί φίλος ετούτου τοϋ 
περιοδικού...

Γιατί ό ’Αντώνιος Κουρής ύπήρξεν ένας φανατικός κι’ ενθουσιώδης θαυμαστής 
τοϋ έργου τοϋ Διευθυντοΰ τών ’Αστυνομικών Χρονικών κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτη, καί 
σέ κάθε ευκαιρία έσπευδε νά έκδηλώση τόν ένθουσιασμό του γιά τήν πνευματική 
δημιουργία τοϋ κ. ’Αρχιμανδρίτη, γιά τόν όποιον μάλιστα είχε δημοσιεύσει καί 
μακρόν άρθρον στον περιοδικόν τύπον.

Δεσμοί άκατάλυτοι λοιπόν ένώνουν τό περιοδικό αύτό καί τήν έκπομπή τής 
’Αστυνομίας Πόλεων μέ τήν άνάμνηση τοϋ ’Αντωνίου Κουρή. Γι’ αυτό κ ι’ ή οδύνη 
όλων τών συνεργατών τοϋ περιοδικού είναι άληθινή καί άμέτρητη...

Είθε ό Θεάνθρωπος, ό καταργήσας τόν θάνατον καί τοΐς έν τοϊς μνήμασι ζωήν 
χαρισάμενος, νά κατατάξη τήν ψυχήν αΰτοΰ έν τόπω χλοερώ, ένθα οί δίκαιοι άνα-
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παύονται, χαρίση δέ εις τήν πενθούσαν οίκογένειάν του τήν Θείαν παρηγοριάν. "Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα πού τον σκεπάζει...

Μέσα στο πάνθεον των μαρτύρων της πλούσιας ιστορίας τού ’Αστυνομικού 
Σώματος προσετέθησαν αύτό το μήνα δυο άκόμη σεμνές μορφές τού Καθήκοντος... 
ένας ’Αστυνόμος Α' κ ι’ ένας άστυφύλακας, πού έπεσαν στην πρώτη γραμμή τής κοι
νωνικής μάχης κατά τήν έκτέλεσι τής ύπηρεσίας τους... Κι’ ένας τρίτος, παλαίμα
χος άγωνιστής, τέως ’Αστυνόμος Β', πού ύπέκυψε στο μοιραΐον ύστερα άπο μία 
άπεγνωσμένη κ ι’ άπέλπιδα άναμέτρησι μέ το θάνατο...

'Η στήλη έτούτη, άποτίοντας ευλαβικά φόρον τιμής στήν μνήμη τους, μνη
μονεύει τά τίμια όνόματά τους, σ’ ένα θλιβερό προσκλητήριο των άπόντων:

Δημήτριος Κ αλογεράκος
...τΗταν ένας διαλεχτός ’Αξιωματικός... ένας τίμιος 'Έλληνας... ένας σεμ

νός άγωνιστής... μέ δυο λόγια: ένας ύπέροχος άνθρωπος...
"Οσοι τον γνώρισαν, δσοι έζησαν μαζί του τον άγάπησαν... Και πάντα θά 

τον άγαποΰν...
Γεννημένος τω 1905 στήν Πανίτσα Γυθείου—Λακκωνίας, κατετάγη στήν 

’Αστυνομία Πόλεων τω 1928...
Μακρά, εύδόκιμη καί άποδοτική ύπήρξεν ή στα

διοδρομία του. 'Υπηρέτησε σέ πολλές ύπηρεσίες... 
Καί παντού έπέτυχε... Καί παντού άπέδωσε... Καί 
παντού άφισε εκλεκτές άναμνήσεις... ’Ιδίως στο Γ' 
καί στο Η', ’Αστυνομικά Τμήματα Πειραιώς πού 
τά διοίκησε δίκαια, άξια, συνετά, μέ Χριστιανική κα
λοσύνη... Πολλές ύπηρεσίες προσέφερε στήν Κοι
νωνία ό Δημήτριος Καλογεράκος... Γι’ αύτο καί 
τού άπενεμείθησαν τέσσαρα τιμητικά μετάλλια... Δυ
στυχώς ή ζωή του τερματίστηκε πρόωρα... Καί, 
φεύγοντας, έγκατέλειψε πίσω του γυναίκα καί τέσ
σαρα παιδιά...

Ό  Θεός άς τά παρηγορήση κ ι’ ας τά προ- 
στατεύση... Ή  εύχή τού καλού πατέρα^τους θά£τ’ 
άκολουθή παντού...

Αίωνία θά μείνη ή μνήμη του...
Τήν κηδεία τού έκλίποντος παρηκολούθησεν ολόκληρος ό άστυνομικος κό

σμος. Κατ’ αύτήν δέ ό ’Αστυνόμος Α'. κ. Πέτρος Παπαδόγκωνας έξεφώνησε τον 
έπικήδειον.
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Ά δ α νά σ ιο ς  Δημόπουλος
τΗταν ένας υποδειγματικός άστυνομικός καί μαζί ένας άδαμάντινος χαρα

κτήρας... Γι’ αύτό έθρήνησε τό χαμό του, μέ άληθινή συντριβή, ολόκληρη ή άστυ- 
νομική οικογένεια... Κι’ ή θύμησή του θά μείνη παν- 
τοτεινά σάν πρότυπο άρετής, έργατικότητος, τιμιό- 
τητος καί προσηλώσεως στο καθήκον. Γεννήθηκε 
τω 1901 στο Χωρέμι Μεγαλουπόλεως ’Αρκαδίας, 
καί καταταγείς στο ’Αστυνομικό Σώμα τω 1948, 
τό υπηρέτησε πιστά καί άποδοτικά έπί 25 ολόκληρα 
χρόνια, μόχθων νυχθημερόν γιά τούς συνανθρώπους 
του... Γι’ αύτό καί τιμήθηκε μέ τρία μετάλλια καί 
τοϋ άπενεμείθησαν 11 εύαρέσκειες...

'Ο θάνατος του έσκόρπισε πόνο καί οδύνη σέ 
κάθε άστυνομική καρδιά...

Είθε ό Κύριός, ό έξουσιαστής της ζωής καί 
νικητής του θάνατου, νά τάξη την ψυχήν του έν 
σκηναΐς δικαίων...

Β ασίλειος Τζικόπουλος
'Υπήρξε ένα άδολο κι’ εύγενικό παλληκάρι καί υπηρέτησε τίμια καί εύσυ- 

νείδητα την ’Αστυνομία Πόλεων καί τήν Ελληνική 
Πατρίδα...

■Θαρραλέος, πειθαρχικός, πρόθυμος, πλημμυρι
σμένος πίστη, φιλοπατρία, άγάπη καί ιδανικά. Διέ
γραψε ένα φωνεινό κύκλο μέσα στην άστυνομική ι
στορία καί άπέκτησε μία τιμητική θέσι άνάμεσά 
της... Κατετάγη στο ’Αστυνομικό Σώμα τω 1943 σέ 
ηλικία 23 ετών καί σ’ όποιο τομέα χρησιμοποιήθηκε 
διέπρεψε. Παντού διεκρίθη... Στο Δ' Τμήμα, στην 
'Υπηρεσία Φρουρήσεως ’Αποθηκών, στή Σήμανση... 
Γι’ αύτό άφισε πίσώ του ένα μεγάλο κενό... 'Όλοι θά 
τον θυμούνται πάντα μέ συγκίνηση καί ξεχωριστή 
άγάπη...

Οΐ προσευχές ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού 
Σώματος τον συνοδεύουν εύλαβικά στήν τελευταία

κατοικία του...
"Ας είναι ελαφρά ή ’Αττική γή πού τον σκεπάζει.



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

—Παρητήθησαν του Άστυσομικοΰ Σώματος ό ύπαρχιφύλαξ Τζούβαλης Βα
σίλειος και οί άστυφύλακες : Μαχαίρας Άνδρέας, Σινόπουλος Περικλής, Παπαδό- 
πουλος Βασίλειος και Πετρόπουλος Μιχαήλ.

—Έτέθησαν είς εξάμηνου διαθεσιμότητα τή αιτήσει των ό ’Αστυνόμος Β' 
κ. Λύρας Περικλής και ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Μαργαρίτης Γεώργιος.

—Διεγράφη του ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό ύπαρχιφύλαξ 
Άστέρης Δημήτριος.

—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος άποβιώσαντες ό Ύπαστυνόμος 
Α' Κόνιαρης Κωνσταντίνος καί ό άρχκρύλαξ Παυλίδης ’Αναστάσιος.

—Διωρίσθησαν ώς μαθητευόμενοι άστυφύλακες οΐ δόκιμοι άστυφύλακες 
Παπαγεωργίου Δημοσθένης καί Μπαλέζος Μιχαήλ, όρκισθέντες τήν 16ην καί 21/1/ 
59 έν τη ’Αστυνομική Σχολή.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος εις 
τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Τουζένην Κωνσταντίνον, διότι Προϊστάμενος 
ών τού Τμήματος Μελετών τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων παρά 
τώ Υφυπουργείο) ’Εσωτερικών καί άναλαβών την κωδικοποίησιν είς ένιαΐον κείμε
νον τών σχετικών προς τον ’Οργανισμόν καί τον Κανονισμόν τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος διατάξεων, ής κωδικοποιήσεως έστερεΐτο τό Σώμα άπό Ιδετίας, έργασθείς 
μετ’ έξαιρέτου ζήλου, έπιμελείας, προσοχής καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων 
ώρών, έπέτυχε νά φέρη εις πέρας τό άνατεθέν αύτώ έργον καί νά έκτυπωθή ή όλη 
εργασία εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, παρουσιάσας ουτω διά τής φιλοπο- 
νίας του εργασίαν άρτίαν καί ύπηρεσιακώς λίαν άναγκαίαν καί χρήσιμον.

'Ωσαύτως διά τής ύπ’ άρ. 3 άπό 16 ’Ιανουάριου 1959 Έμπιστευτικής 'Ημερή
σιας Διαταγής τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, έξεφράσθη ύπό τού κ. ’Αρχηγού 
τής ’Αστυνομίας ή άκρα ευαρέσκειά του προς τον αυτόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν 
Β' κ. Τουζένην Κωνσταντίνον, διά τήν λίαν επιτυχή, έπιμελημένην, άκριβή καί 
ύπηρεσιακώς ωφέλιμον ταύτην έργασίαν του.

** *
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Έ κ τών μετασχόντων εις τάς είσαγωγικάς εξετάσεις διά τήν Σχολήν Άρχι- 
φυλάκων, έπέτυχον 289 άστυφύλακες, έκ τών οποίων οί 120 πρώτοι εΐσάγονται τήν 
2αν Μαρτίου έ.έ. είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, δι’ έννεάμηνον έκ- 
παίδευσιν είς αυτήν. Ούτοι είναι οί εξής κατά σειράν έπιτυχίας:

1) Λιάσκας Παντελής, 2) Γεωργικάκης Μιχαήλ, 3) Παπασπηλιόπουλος Κων
σταντίνος, 4) Βασιλείου Δημήτριος, 5) Πάτσης Νικόλαος, 6) Άλεξόπουλος Γεώρ
γιος, 7) Άντωνόπουλος ’Ιωάννης, 8) Ναξάκης ’Αντώνιος, 9) Βλάχου ’Αθανάσιος, 
10) Παλαιοδήμος Κωνσταντίνος, 11) Μπούσης Γεώργιος, 12) Παπαδάκης Χρή- 
στος, 13) Βουλγαρίδης Νικόλαος, 14) Κοκκινάκης Νικόλαος, 15) Νομικός ’Ιά
κωβος, 16) Καραμπάτσος Θεόδωρος, 17) Λεβαντής Κωνσταντίνος, 18) Τσαλτά- 
κης Δημήτριος, 19) Καραμίντζιος Γεώργιος, 20) Σταυρουλάκης Νικόλαος, 21) 
Κυριακόγκωνας Γεώργιος, 22) Μπούρας ’Ιωάννης, 23) Χαραλαμπόπουλος ’Αθα
νάσιος, 24) Κουκουνάκης Γεώργιος, 25) Ζιάννης Νικόλαος, 24) Άρφανάκος Μι
χαήλ, 27) Άδαμόπουλος Γεώργιος, 28) Καλπογιάννης Χρήστος, 29 Μεσιακάρης 
Βασίλειος, 30) Ζάννης ’Αναστάσιος, 31) ’Ιωνάς ’Ιωάννης, 32) Χριστόπουλος Χρή
στος, 33) Παπαθανασίου ’Ιωάννης, 34) Τσίντζιος Κωνσταντίνος, 35) Μάλλιος 
Δημήτριος, 36) ’Αλεξόπουλος ’Αναστάσιος, 37 Δημόπουλος ’Ιωάννης, 38) Κα-



ραθανάσης Κωνσταντίνος, 39) Νικολακόπουλος Δημήτριος, 40) Φιλντίσης Δημήτριος 
41) Παναγόπουλος Χρηστός, 42) Άντωνόπουλος Γεώργιος, 43) Βεργανελάκης 
Γεώργιος, 44) Σπηλιόπουλος Παναγιώτης, 45) Δαλιάνης Παναγιώτης, 46) Κα- 
ψοκαβάδης ’Αλέξανδρος, 47) Λιάσκος Λουκάς, 48) Μπούσης Θεοφάνης, 49) 
Μαρίνος Χρηστός, 50) Κάϊλας Λουκάς, 51) Δίπλας Βασίλειος, 52) Άνδριτσό- 
πουλος Γεώργιος, 53) Μπουζαλάς Λεωνίδας, 54) Άντίοχος Διονύσιος, 55) Κα- 
τσαρέας Γεώργιος, 56) Τομαδάκης ’Εμμανουήλ, 57) Γκούρβελος Άδάμ, 58) 
Σαλοϋρος Κωνσταντίνος, 59) Γιαννακόπουλος Νικόλαος, 60) Κάλλιας Γεώργιος, 
61) Λέκκας Θεόδωρος, 62 ) Μάκκος Σπυρίδων, 63) Κολλάτος ’Ιωάννης, 64) Φει- 
δας Βασίλειος, 65) Νικολόπουλος Δημήτριος, 66) Γκέκας ’Ιωάννης, 67) Λύρης 
Παναγιώτης, 68) Κανακάρης Κωνσταντίνος, 69) Βασιλόπουλος Γεώργιος, 7θ) 
Στάμου Κωνσταντίνος, 71) Μπόβης Νικόλαος, 72) Λιόντος ’Ιωάννης, 73) Ά γ- 
γελόπουλος Παναγιώτης, 74) Παπαδόπουλος Διονύσιος, 75) Σκούρας Γεώργιος, 
76) Θεοδωρολέας Κυριάκος, 77) Κατσίκας Παύλος, 78) Κάντας Σπυρίδων, 79) 
Ουρανός Μιχαήλ, 80) Λεπεσιώτης Γεώργιος, 81) Μίαρης Γεράσιμος, 82) Παπα- 
χαραλάμπους ’Ιωάννης, 83) Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, 84) Παπαδόπουλος Δη- 
μήτριος, 85) Σαμαράς Νικόλαος, 86) Κοκκινάκης Γεώργιος, 87) Σπανός Γεώργιος, 
88) Κοτταρίδης Ήλίας, 89) Γεωργής Λάμπρος, 90) Καλαμπόκης Σπυρίδων, 
91) Μποσινάκης Έμμανουήλ-Θεμιστοκλής, 92) Γιαννοϋκος Δημήτριος, 93) Μουν- 
τζουρώνης Κωνσταντίνος, 94) Κολέβρης Κωνσταντίνος, 95) Σταυρόράβδης Ά ν- 
δρέας, 96) Νικητόπουλος Χρηστός, 97) Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, 98) Λαψάνης 
Κωνσταντίνος, 99) Ροδιτάκης ’Ιωάννης, 100) Τζουρμπάκης Γεώργιος, 101) Χρι- 
στόπουλος Δημήτριος, 102) Ζουριδάκης Στυλιανός, 103) Πασχάκης Παναγιώτης, 
104) Τηλιγάδας Γεώργιος, 105) Καρακο^νσταντόπουλος ’Αλέξανδρος, 106) Παυ- 
λάκης ’Ιωάννης, 107) Κωνσταντινίδης Βασίλειος, 108) Καραγιάννης Χαράλα
μπος, 109) Παντελάκης Γεώργιος, 110) Κοκοβίκας Νικόλαος, 111) Τσιατούρας 
’Αθανάσιος, 112) Τζανετουλάκος Παναγιώτης, 113) Φουντουκόπουλος Χρηστός, 
4.14) Πετρόπουλος Σωτήριος, 115) Μαυροειδής Γεώργιος, 116) Λαμπρόπουλος 
Μαρίνης, 1117) Μπαφοϋτσος Δημήτριος, 118) Μπεληγιάννης’Απόστολος, 119) 
Τζώτζης Ευάγγελος καί 120) Μάρκου Παναγιώτης.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΘΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Τά διαλεχτά προγράμματα τής έκπομπής της ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχί

ζονται μέ την ίδια πάντα μεγάλη επιτυχία.
—Μέ χειμωνιάτικα σκίτσα άνοιξε καί έ'κλεισε ή ’Εκπομπή της 28/1/1949, 

κατά την οποίαν μετεδόθησαν όμορφα λογοτεχνικά κείμενα καί καθοδηγητικές 
υποδείξεις προς τούς καταστηματάρχας σχετικές μέ την πρόληψη καί καταστολή 
των κλοπών, προς τίς νέες καί νέους γιά τούς ήθικούς κινδύνους πού διατρέχουν, 
προς τούς εργάτες γιά τίς καταστρεπτικές συνέπειες του κομμουνισμού καί προς 
κάθε άκροατή σχετικά μέ θέματα γενικωτέρου άστυνομικοκοινωνικοΰ ένδιαφέροντος. 
Στήν εκπομπή αύτή μετεδόθησαν μεγάλες Ελληνικές επιτυχίες, δημοτικά τραγούδια 
καί νησιώτικοι σκοποί.

*
—Μέ άπαλή κινηματογραφική μουσική άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα της 

4/2/1959, κατά τό όποιο μετεδόθησαν παληά Ελληνικά τραγούδια, εκκλησιαστική 
μουσική, κλέφτικα δημοτικά, καί τραγούδια της θάλασσας.'Η έκπομπή ήταν άφιε- 
ρωμένη ολόκληρη στήν πολύτιμη συμβολή της Ελληνικής ’Εκκλησίας στήν πρόοδο 
τού γένους καί στούς άπελευθερωτικούς άγώνες τής φυλής μας. 'Η εκπομπή αύτή 
ενθουσίασε καί προκάλεσε ένθουσιώδη σχόλια.

(Κείμενα, επιμέλεια κ.λ.π. Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υ 
πουργείου ’Εσωτερικών. Δίσκοι έκ τού κατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερο- 
μένου. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό δόκιμος Ύπαστυνόμος Σπΰρος Πηλός).




