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ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  Τ Η Σ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1955)

•Υπο χ. Ν , Α ΡΧ ΙΜ Α Ν ΔΡΙΤΟ Υ  Άστυν. Δ/ντοϋ Α*

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ΙΔ.' ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Σ ε κανένα τόμο της Ελληνικής 'Ιστορίας από τούς αρχαιότατους χρόνους, 
δέν θά μπορέσουμε να βρούμε σελίδες, πού νά εξιστορούν τόσα καί τέτοια έγκλή- 
ματα, σαν εκείνα τού Δεκεμβρίου τού 1944, πού διεπράχθησαν άπό τούς κομμου- 
νιστάς, άπο αυτούς δηλαδή, πού θέλησαν νά διδάξουν καί νά επιβάλουν μέ τη βία 
τήν ισότητα των ανθρώπων στη ζωή καί στις άπολαύσεις αυτής.

*Η περιγραφή των εγκλημάτων τούτων καλύπτει ολόκληρα κεφάλαια καί άπο- 
δεικνύει ότι καί οί πλέον πολιτισμένοι άνθρωποι, όταν άποβάλλουν τά άνθρωπι- 
στικά καί χριστιανικά ιδεώδη επανέρχονται σέ άγρια κατάσταση καί ξεπερνούν 
καί αυτά τά θηρία σέ σκληρότητα, γιατί εκείνα μεν ενεργούν κατευθυνόμενα άπο τό 
ένστικτο τής άμύνης καί τής αύτοσυντηρήσεως, ένώ αυτοί ένεργοΰν έσκεμμένα 
καί επιδιώκουν νά ικανοποιήσουν τά κτηνώδη ένστικτά τους καί νά επιτύχουν ώρι- 
σμένους σκοπούς.

’Αλλά καί οί διδασκαλίες όπου πήραν οί "Ελληνες κομμουνισταί στά γνωστά 
Πανεπιστήμια τού εγκλήματος, πού βρίσκονται στη Μόσχα καί σέ άλλες χώρες 
τού παραπετάσματος έπιβάλλουν, τήν οργάνωση καί εκτέλεση τρομακτικών καί 
σκλ.ηρών εγκλημάτων έτσι πού νά προκαλοΰν τη φρίκη καί τον τρόμο στούς άντι- 
πάλους των.

’Αντί λοιπόν τής περιγραφής προτιμήσαμε να δώσουμε στή δημοσιότητα 
μερικές φωτογραφίες των φρικιαστικών εγκλημάτων τών κομμουνιστών τού 
Δεκεμβρίου 1944, πού δείχνουν ξεκάθαρα ότι οί ηθικοί καί οί φυσικοί αύτουργοί 
τών εγκλημάτων αυτών είναι άδύνατο ν’ άνήκουν στο άνθρώπινο γένος.
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Τ ’ ανωτέρω είναι μερικά εργαλεία ειδικά γι:ά τό βασανισμό των έθνικοφρόνων· 
πολιτών και για τδ πριόνισμα άκόμη τοϋ σώματός των.Τό σπαθί (πριόνι) Βουλγα
ρικής κατασκευής μέ τό όποιο άπεκεφάλιζαν τοός έθνικόφρονας κατεσχέθη μετά 
τό Δεκέμβρη βουτηγμένο στο αίμα* Τό στιλέτο εχρησίμευε για εύκολες δολοφονίες 
μέσα στα κέντρα καί τό μαστίγιο αποτελούσε όργανο δαρμού μέχρι θανατώσεως.

Καί άκολουθοΰν έγκλήματα φρικτά, άπάνθρωπα καί άτέλειωτα έγκλή- 
ματα, για τα όποια μιλούν κατά τον πιό ζωντανό τρόπο οί φωτογραφίες πού πάρ- 
θηκαν άπό τό φωτογραφικό συνεργείο τής Αστυνομίας (Διευθύνσεως Έγκλημα- 
τολογικών 'Υπηρεσιών) τοϋ όποιου προΐσταται ό ’Αστυνόμος κ. Δημήτριος Κα- 
τσιμαγκλής καί τις όποιες παραθέτουμε :

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Έλληνίδα τραγωγός, ή πρωτα- 

τομ «Βασιλικού Θεάτρου», ή ά- 
έρμηνεύτρια των ήρωΐδων τοϋ 

κλασικού καί νεωτέρου θεάτρου, πού ή πο- 
λυσύνθέτος τέχνη της έθαυμάσθη έπανειλημ- 
μένως καί εις τό έξωτερικόν.Ή φωτογραφία 
δείχνει τήν Ελένη όπως παρουσιάζετο εις 
τήν σκηνήν καί παραπλεύρως τό πτώμα 
της μέ άποτυπωμένην τήν φρίκην καί τήν  

άγωνίαν εις τό  πρόσωπον.
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Τό πτώμα μάρτυρος ίερέως πού έδολο- 
φονήθη στό Δουργούτι. Ό  άτυχή; 
πρό του θανάτου ^ου ΰπέστη αφάν
ταστα μαρτύρια ϋπό των αγρίων 

εκτελεστών τοΰ ΕΛΑΣ

Μητέοες καί αδελφές πού μέ τό κλάμα 
των σπαράζουν τίς καρδιές στό άντί- 
κρυσμα τών φρικτών πτωμάτων τών 
δολοφονημένων παιδιών καί άδελφιών 

του;

Έδώ οί συγγενείς Θυμάτων τής Θηριω
δίας τών κομμουνιστών τοΰ Δεκεμβρίου 
αναγνωρίζουν τά πτώματα τών δικών 
τους, όταν οί ανδρείοι έλασϊτες έφυγαν 

άπό τήν Πρωτεύουσα

‘Η κόρη Βελούση άναγνωρίζει τό 
πτώμα τοΰ άδελφοϋ της, ύπαλλήλουτής 
Τηλ. 'Εταιρείας, στό Περιστέρι καί κλαίει 
σπαρακτικά. Τόν δολοφόνησαν για τί ήταν
έθνικόφρων καί όχι δούλος τών Ξένων
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Μήτε τά άγρια θηρία δέν έφτασαν ατό σημείο νά 
βγάλουν τά μάτια, νά κόψουν τή μύτη καί τά 
χείλη καί νά έκτελέσουν μέ τσεκούρι κόβονηος τά 
χέρια αύτής τής κοπέλλας, τής 'Ελένης Γυφτάκη 

έτών 26

Αάτή είναι ή φοιτήτρια ΞανΘά- 
κου. Τήν έσκότωσαν, διότι ό αδελ
φός της ήτο ’Αξιωματικός εις Μέσην 

Ανατολήν

Νά καί δύο άθώες γυναίκες τού λαοϋ, 
εργάτριες, μητέρα καί κόρη, πού δολο
φονήθηκαν άττό τούς ήρωες τοΰ ΕΛΑΣ. 

Γιατί; Γιατί ήσαν Έλληνίδες

Ούτε τούς ήρωας άναπήρους τοΰ ’Αλ
βανικού Μετώπου έσεβάσθησαν. ’ Ιδού 
καί ό άνάπηρος αυτός μέ τό ένα πόδι 
ποϋ τοΰ τό έκοψαν μέ τό τσεκούρι καί 

ύστερα τόν άπετελείωσαν

(Συνεχίζεται)
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ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΑΡΧΙΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 

ΞΑΒΕΡΙΟΥ ΠΑΟΛΙ
Κατά μετάφρασιν τοϋ κ. ΣΟ Φ Ο ΚΛ ΕΟ ΥΣ Α- 
ΒΡ Ο ΣΙΟ Υ  ΧΟ ΥΔΑ ΒΕΡΔΟ ΓΛ Ο Υ-Θ ΕΟ ΔΟ ΤΟ Υ

Άξιωματούχου τής Γαλλικής ’Ακαδημίας

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου και τέλος)

’Εμποδιζόμενος άπό άλλας ένασχολήσεις, δεν είχα, κατά τάς πρώτας δια- 
μονάς του έν Α ίξ, την τιμήν όπως είμαι προσκεκολλημένος εις τό πρόσωπόν 
του. 'Η  Γαλλική κυβέρνησις είχε στείλει δύο άστυνόμους τής Λυών όπως έπα- 
γρυπνοϋν διά τήν άσφάλειάν του. Οί άγαθοί ουτοι άνδρες πού δεν είχαν έπιφορ- 
τισθή ποτέ άκόμη άπό αύτό τό είδος των άποστολών, έζων εις τρόμον άκατά- 
παυστον. Τό νά φυλάττοϋν ένα Βασιλέα άπετέλει δι’ αυτούς τό καθήκον νά μή τον 
χάνουν ποτέ άπό τήν οψιν, νά τον άκολουθοϋν κατά βήμα ωσάν ένα αιχμάλωτον, 
νά τον παραφυλάττουν ώς ένα ένοχον. ’Επί τέλους τον έτρέλλαναν τον φιλοξε- 
νούμενόν μας· μόλις έξήρχετο άπό τό ξενοδοχεϊόν του, δύο σκιαί προσεκολλώντο 
εις τήν πτέρναν του καί δέν τον έγκατέλειπαν πλέον όταν μετέβαινεν εις τό έστια- 
τόριον, εις τό καζΐνον, εις τό θέατρον, δύο πρόσωπα σοβαρά, άκίνητα, ώρθοϋντο 
άπέναντί του, -τέσσαρα μάτια φιλύποπτα διερευνοϋσαν καί τάς έλαχίστας χειρο
νομίας του· εις μάτην έμηχανάτο νά ξεγελάση τούς άστυνομικούς, νά άναζητήση 
διεξόδους, άδύνατον νά τούς άποφύγη· ήσαν πάντοτε εκεί. Παρεπονέθη μέ τρόπον 
μέ παρεκάλεσεν νά τούς άντικαταστήσω.

— Καλώς ώρίσατε, μοί ειπεν, οί άστυνομικοί τής Λυών μέ είχαν επηρεάσει 
τόσον πού είχα καταλήξει νά θεωρώ έμαυτόν ώς κακοϋργον!

Μοί έφάνη έν τούτοις ότι ή άποστολή τής έπιβλέψεως ένός Βασιλέως τόσον 
άπλοΰ καί τόσον φιλόφρονος, δέν ήτο ούτε πολύ κουραστική, ούτε πολύ άχάριστος. 
Εις τό Α ίξ, όπου έτριγυρνοϋσεν άπό τό πρωί έως τό βράδυ ώς ένας άπλοΰς ιδιώτης, 
όλοι τον έγνώριζαν. Δέν είχα άνάγκην νά συμβουλευθώ τάς εκθέσεις τών άστυ- 
νόμων μου διά νά γνωρίζω που θά τον συναντούσα- οί χάχηδες, οί μικροπωληταί, 
οί χωρικοί έφρόντιζαν νά μέ πληροφορούν.

«'Ο  κύριος Βασιλεύς έπέρασεν άπό έδώ, έστρεψεν άπό έκ ε ΐ» , μέ έλεγαν.
Πράγματι, είκοσι βήματα παρέκει, διέκοινα, μέ τό μπαστουνάκι στο χέρι, 

τό τυρολικόν καπέλλο στο αύτί, εύκίνητον, ρόδινον καί ευθυμον, μέ φορεσιάν έξ 
ολοκλήρου ύπόφαιον, μίαν μορφήν οίκείαν, περιφερομένην εις τον δρόμον, σταμα- 
τημένην έμπρός εις τήν προθήκην ένός καταστήματος, έν τώ μέσω ομίλου εργατών· 
ήτο ό Κύριος Βασιλεύς....

«'Ο  Κύριος Βασιλεύς» ήτο επίσης πολύ λαϊκός εις τον κύκλον τών άγαθών 
πλυντριών, πού έχαιρέτα μέ έν καλημέρα φιλικόν, όταν διέβαινε πλησίον τών 
πλυσταρειών των διά νά μεταβή εις τά θερμά μεταλλικά λουτρά του. Δ ιότι ήκο- 
λούθει εύλαβώς τήν θεραπείαν τών θερμών λουτρών, καθώς καί τής ψυχρολουσίας 
πού τώ είχεν επιβάλλει διά τον άρθριτισμόν του ό πιστός ιατρός του, Δρ Γκι- 
γιάν. Κάθε πρωί έβγαινεν ενωρίς άπό τό ξενοδοχεϊόν του καί κατέβαινε πεζή εις 
τό καθίδρυμα τών λουτρών, άκολουθών τον δρόμον πού διασχίζει έν άπό τά
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γηραιότερα προάστεια τοϋ Α ίξ. Οί κάτοικοι της θελκτικής αύτής κόχης, ένεκα τής 
τακτικής συναντήσεώς των, τον είχαν επί τέλους θεωρήσει ώς προσφιλή γείτονα. 
Μόλις έφαίνετο εις την αρχήν τοϋ δρόμου Πουίδ Άνφέρ, τα χαμίνια έσταματοϋσαν 
τα παιγνίδιά των καί τώ έπετίθεντο μέ τάς χαρωπάς κραυγάς τω ν.' Η είδησις τής 
προσεγγίσεώς του έπετοϋσεν άπό πόρταν εις πόρταν μέχρι τοϋ πλυσταρειοϋ.... 
’Αμέσως αί πλύντριαι διέκοπταν τάς ρυθμικάς κινήσεις των χειρών τω ν άποτόμως, 
εις τά χείλη των, έσταμάτα τό άσμα πού είχαν άρχίσει- γρήγορα δέ, μέ την άκραν 
τής έμπρσσθέλλας ή τοϋ φουστανιού των, έστέγνωναν τά χέρια των βουτημένα 
εΐς σαπουνάδας, ένω ό βόμβος των φαιδρών φωνών των τώ έ'ρριπτε τον οΐκεϊον 
χαιρετισμόν

— Καλημέρα, Κύριε Βασιλεύ. Ζήτω ό Κύριος Βασιλεύς!
Κάποτε; ήρχιζαν μίαν μικράν συνομιλίαν ό Βασιλεύς, τερπόμενος, ήρώτα, 

άπήντα, διεσκέδαζε’ κατόπιν, άφοϋ ήγγιζεν έλαφρά το άκρον τού καπέλλου του, 
έξηκολούθει τον δρόμον του, ένω φαιδραί φωναί, με εύγένειαν, τώ έφώναζαν «Ώ - 
ρεβουάρ, Κύριε Βασιλεύ....Έ ς αϋριον!»

Ήγάπα τον άθώον αύτόν περισπασμόν, πού άπελάμβανεν άπό τήν πρωινήν 
στάσιν του προτού μεταβή εις τον λουτήρα τού μεταλλικού καθιδρύματος. Παρ’ 
ολίγον όμως θά τήν έχανεν ή Δημαρχία γνωρίζουσα ότι αί πλύντριαι όταν έσκυ- 
πταν διά νά βυθίσουν τά άσπρόρρουχά των μέσα εις τήν λεκάνην, έσήκωναν τά 
νώτα εις βαθμόν πού αί γάμπες των έδεικνύοντο μέχρις ύψους άσέμνου, ένόμισεν 
ότι επρέΐτε να τοποθετήση έν παραπέτασμα άπό λαμαρίναν, ούτως ώστε νά άπο- 
κρύψη άπό τον Βασιλέα μίαν εκθεσιν γαστροκνημίων ικανήν νά προσκρούση εις 
τά σεπτά βλέμματά του. ’Έξω φρενών αί άγαθαί γυναίκες εσπευσαν νά διαμαρ- 
τυρηθοΰν εις τον Βασιλικόν φίλον των.

— Θέλουν νά μάς θέσουν εις κλουβιά ωσάν όρνιθας, έφώναζαν.
Ό  Βασιλεύς έφάνη έπίσης άγανακτισμένος όσον καί αί πλύντριαι.
— Θά τό διορθώσω αυτό, ταϊς ύπεσχέθη.
Μετέβη ό ίδιος εις τήν Δημαρχίαν διά νά παρακαλέση νά άρουν τό παρα

πέτασμα, προσθέσας ότι ή σκηνογραφία πού ήθελαν νά τώ κρύψουν δέν είχε τίποτε 
τό δυσάρεστον δι’ αύτόν.

Τήν έπαύριον τό παραπέτασμα εΐχεν έξαφανισθή....
**  *

Αί ημέρα! του είς τό Α ίξ, όπως καί έν Παρισίοις, ήσαν μαθηματικώς κανο
νισμένα!· ό Γεώργιος Α' είναι ζών χρονόμετρον. Κατόπιν τοϋ καθημερινού προ- 
σκυνήματός του εις τό καθίδρυμα τών λουτρών, όπου μετέβαινε μαζί μέ τον 
υπασπιστήν του, τον κόμητα Τσέρνοβιτς, έπέστρεφεν εις τό ξενοδοχεϊον, έλάμ- 
βανε γνώσιν τών τηλεγραφημάτων, διέτρεχεν όλας τάς Γαλλικάς καί Ά γγλικάς 
έφημερίδας, συνειργάζετο πότε μέ τον άείμνηστον Πρεσβευτήν τής Ελλάδος έν 
Παρισίοις Δηληγιάννην, πού έτίμα μέ άγάπην ζωηράν καί δστις πάντοτε ήρχετο 
νά τον συνατήση έν Α ίξ, πότε μέ τον ύπασπιστήν του. ’Από τάς 11 μέχρι μεσημ
βρίας εδιδεν έν γένει άκρόασιν είτε εις τάς άρχάς τού τόπου, μέ τάς οποίας συνε- 
τήρει έγκαρδίους σχέσεις, ε ίτε εις διακεκριμένους ξένους, πού τώ είχαν παρου- 
σιασθή κατά τήν διαμονήν του. ’Εάν έκράτη μερικά πρόσωπα εις γεύμα—καί 
τούτο συνέβαινέ συχνά—ώφειλαν νά έγκαρτερήσουν είς τό νά μή εύχαριστήσουν καθ’ 
ολοκληρίαν τήν όρεξίν των. Πράγματι ό Βασιλεύς έτρωγε πολύ ολίγον τό πρωί 
καί οί συνδαιτυμώνές του, έκ σεβασμού, έθεώρουν έαυτούς ύποχρεωμένους νά τον 
μιμηθοϋν, άλλως τε έκινδύνευαν νά έχουν τό στόμα γεμάτον, όταν ώφειλαν νά άπαν- 
τοΰν εις τά έρωτήματα τού Βασιλέως πού έρωτοΰσε πολύ. Διά τούτο οί συνήθεις 
■ ομοτράπεζοι του, ό νομάρχης καί ό δήμαρχος, προειδοποιημένοι έκ πείρας, είχαν
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■ εφαρμόσει εν έξυπνον και πρακτικόν σύστημα- οσάκις ή σαν προσκεκλημένοι εις τήν 
βασιλικήν τράπεζαν, έγευμάτιζαν προηγουμένως....

’Απεναντίας τό βράδυ, ή Αύτοϋ Μεγαλειότης έτρωγε περισσότερον. Έ δει- 
πνοΰσε συνήθως εις τήν κοινήν αίθουσαν του έστιατορίου του Καζίνου ή της Έ -  
παύλεως των Άνθέων, συντροφευμένος,άπό τά πρόσωπα της άκολουθίας του, τον 
Ιατρόν του καί μερικούς φίλους καί όταν ό ιατρός Γκιγιάν ήγανάκτει διά τον υπερ
βολικόν άριθμόν των φαγητών πού παρήγγειλεν ό βασιλικός άμφιτρύων,

— Μή δυσαρεστεΐσαι, τώ έλεγεν,· είναι τό έστιατόριον πού τά σερβίρει- εάν 
δεν έκαμνε τις δουλειές του μέ εμέ, μέ ποιόν θά ταΐς έκαμνε,

Μετά τό δεΐπνον, έπήγαινεν είτε εις τάς αίθούσας τοϋ χαρτοπαιγνίου, εΐτε 
εις τό θέατρον. Μολονότι ό Βασιλεύς δεν έπαιζε ποτέ, διεσκέδαζε περιφερόμενος 
πέριξ των, πρασίνων τραπεζών, μελετών τά πρόσωπα τών παικτών καί άποκαλύ- 
πτων χίλια τυπικά συμπτώματα πού παρήγοντο έν τώ μέσω τοϋ κοσμοπολίτικου 
τούτου πλήθους, άπό τά όποια συνίσταται ή πελατεία τών λουτροπόλεων. Ηύχα- 
ριστεΐτο επίσης μανθάνων τάς φλυαρίας τοϋ τόπου, τάς μικρορραδιουργίας, τά ιδιω
τικά δράματα- εύηρεστεΐτο επίσης νά τώ παρουσιάζουν τούς καλλιτέχνας ήθοποιούς, 
τούς διερχομένους άπό τό Αίξ.

’Έ τσ ι παρατηρήσας μιάν βραδυάν εις τήν Έπαυλιν τών ’Ανθέων, τήν καλ- 
λιτέχνιδα Δδα Μπαλτύ, μοί έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά κάμη τήν γνωριμίαν της. 
Ε ίχα συχνά τήν εύκαιρίαν νά τη ομιλήσω, ώστε τίποτε δεν ήτο εύκολώτερον.... Ά λ λ ’ 
αύτή ή παοουσίασις μέ άνησυχοΰσεν ολίγον. Ή  χαριτωμένη καί ιδιότροπος αύτή 
Μπαλτύ είναι ένίοτε τόσον αυθάδης! Έφοβούμην τό έξαιρετικώς γραφικόν τών εκ
φράσεων της....’ Εξανοίχθην εις τον Βασιλέα.

—Ά φησε καϋμένε Πάολι, μοί είπ ε, τό «γραφικόν» της Δδος Μπαλτύ θά μέ 
•διασκεδάση υπερβολικά- μή γίνεσαι βασιλικώτερος τοϋ Βασιλέως.

Έπήγα λοιπόν νά εΰρω τήν χαριτωμένην γυναίκα.
—’Αγαπητή μου Μπαλτύ, τη είπα, ελάτε μαζί μου νά σάς παρουσιάσω εις 

τον Βασιλέα.
— Εις τον Γεώργιον ; μοί άπήντησεν, ήμικλείουσα τό μάτι.
Έφρικίασα άπό τρόμον.
— Είς τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα τον Βασιλέα τών Ελλήνων, άκριβώς.
— Πάμε.
Ά λ λ ’ ιδού, οποία κατάπληξις! Εμπρός είς τον μονάρχην, ή Μπαλτύ έχασε 

τό θάρρος καί τήν αύτοπεποίθησίν της- ένώ άνέμενα νά τώ δώση έν χαϊδευτικόν 
κτύπημα είς τον ώμον, άντί τούτου, τώ έκαμε μίαν ευλαβή ύπόκλισιν. Άπαντώσα 
είς τάς φιλοφρονήσεις πού τη άπηύθυνε, ήρκέσθη νά κλίνη ταπεινώς τούς οφθαλ
μούς- άπετόλμησε μάλιστα νά κοκκινίση. Θά έλεγε κανείς ότι εύρίσκετο είς τήν 
Αυλήν.

Καί επειδή ό Βασιλεύς έν άμηχανία καί ελαφρώς άπατημένος έξεπλήττετο 
άπό τήν δειλίαν της καί τη ώμολόγει τήν έκπληξίν του,

— Τ ί θέλετε, τώ έδήλωσεν, έάν είσθε τουλάχιστον ένας Πρόεδρος τής Δ η 
μοκρατίας, αυτό δέν θά μέ έστενοχώρει, άλλ’ ένας Βασιλεύς, αύτό μέ ταράσσει. 
Καί κατόπιν, ένας Βασιλεύς δέν πρέπει νά θαυμάζη τάς λιγνάς γυναίκας. Λοιπόν, 
εγώ είμα ι μία σαρδέλλα εμπρός είς τήν Σάραν Μπερνάρ.

Ό  πάγος είχε σπάσει....Ή μυθική Μπαλτύ άνεφαίνετο πάλιν ολίγον κατ’ 
ολίγον. Καί άπεχωρίσθησαν γοητευμένοι άμφοτέρωθεν.

Ό  ξένος μας δέν ήρκεΐτο άποδεικνύων τήν συμπάθειάν του είε τούς διάση
μους καλλιτέχνας- είχε φίλους καί μεταξύ τών μετριοφρόνων ήθοποιών. Ό  Σαμ- 
παντοΰ, ό καλός καί χαριτωμένος Σαμπαντοϋ, πού άπό είκοσι ετών είναι ό πρώτος 
βαρύτονος τοϋ Δημαρχιακού Θεάτρου, ήτο έξ αύτών. ’ Ιδού πώς τό έμαθα- όταν
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ό Βασιλεύς έφθασεν εις Α ΐξ, πρό τινων έτών, ό Σαμπαντοΰ, σπρώχνων με τούς 
άγκώνάς του, είχε φθάσει εις την πρώτην σειράν των χάχηδων πού έπερίμεναν 
τον μονάρχην προ τοϋ σταθμού. Το πλήθος, μέ ενθουσιασμόν, δεν έπαυε νά φωνάζη 
«Ζήτω  ό βασιλεύς Γεώ ργιος!» Ό  Σαμπαντοΰ, μέ τήν ίσχυράν φωνήν του, έφώναζε 
δυνατώτερα άπο τούς άλλους καί διά νά φωνάζη καλλίτερα είχε κάμει έν βήμα 
έμπρός....

Ά λ λ ’ ένας άστυφύλαξ έπετηροϋσε. Φοβούμενος μήπως ή βασιλική συνοδεία 
ένοχληθή άπο αύτον τον άδιάκριτον, έπροχώρησε καί μέ τόνον αύταρχικόν τω δια- 
τάσσει νά όπισθοχωρήση εις τήν γραμμήν του....

Ό  Σαμπαντοΰ, πού είναι Τουλουζανός, ήτοιμάζετο νά διαμαρτυρηθή θορυ- 
βωδώς, οπότε, έν τω μεταξύ, έφάνη ό Βασιλεύς.

— Π ώ ς! Κύριε Σαμπαντοΰ, είπε διακρίνας τον βαρύτονον καλημέρα κύριε 
Σαμπαντοΰ ! Π ιάνονται εφέτος ;

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε Βασιλεύ, άπήντησεν ό Σαμπαντοΰ. Καί ή οίκο- 
γένειά σας, πάντοτε υγιαίνει ; Λοιπόν! Τόσω καλλίτερα!

Καί ύστερα, στρεφόμενος εις τον κατάπληκτον αστυφύλακα'
— Τήν άρπαξες καλά, παλληκάρι μου ;
Πώς ό Βασιλεύς έγνψριζε τον βαρύτονον ; Δ ιατί τον ήρώτησεν αν πιάνονται 

έφέτος ;
Α ί έφημερίδες τοΰ τόπου, άναφέρουσαι τό γεγονός (διότι διεσκέδασαν μέ αύτό 

•το χρονογράφημα) έδωκαν μίαν έξήγησιν πού δέν έξήλεγξα. Ά λ λ ’ είναι συγχρό
νως πολύ διασκεδαστική καί πολύ όμοιαλήθης ώστε τήν άναφέρω έδώ. Φαίνεται 
ότι ό Βασιλεύς, πού συχνά έκαμνε τούς περιπάτους του προς τήν λίμνην τοΰ Μπουρζέ, 
εϊχεν άποφασίσει έν άπόγευμα νά ψαρεύση μέ καλαμίδα. Φέρων τά άναγκαϊα πά
ρεργα, μετέβη καί έγκατεστάθη εις μίαν άκτήν της λίμνης. Έπέρασαν δέκα λεπτά,, 
είκοσι λεπτά. Τίποτε. Ό  Βασιλεύς έστενοχωρεϊτο τοσούτω μάλλον καθόσον τριά
κοντα μέτρα παρεκεΐ ένας άνθρωπος, —ένας ξένος όπως αύτός—έσήκωνε κάθε στιγ
μήν τήν ορμιάν του, εις τήν άκραν τής οποίας έσπαρταροΰσεν έκάστοτε μία πέ
στροφα ή άλλο ψάρι τής λίμνης. 'Ο μονάρχης, άπηλπισμένος, άπεφάσισε νά πλη- 
σιάση τον ψαράν, διά νά τον έρωτήση πώς κατορθώνει καί πιάνει τόσα ψάρια. 
’Αλλ’ αυτός τον προλαμβάνει, σηκώνεται, χαιρετά μέ έθιμοταξίαν καί μέ φωνήν 
στέντορος.

— Μεγαλειότατε Βασιλεύ....
— Πώς μέ γνωρίζετε ; λέγει ό Βασιλεύς.
— Μεγαλειότατε Βασιλεύ, παρουσιάζομαι μόνος μου. Σαμπαντοΰ, βαρύ

τονος τοΰ θεάτρου τοΰ Καπιτωλίου τής Τουλούζης, τώρα δέ πρώτος κορυφαίος 
τοΰ Δημοτικού Θεάτρου τοΰ Α ΐξ - λε - Μπαίν.,.,Σάς εϊδα εις τό προσκήνιου.

—Ά ! έκαμεν ό Βασιλεύς, άμηχανών. Ά λ λ ’ έξηγήσατέ μοι, διατί πιάνετε 
τόσα ψάρια ένώ έγώ....

—'Η  συνήθεια, Μεγαλειότατε Βασιλεύ, ή εύστροφία, εΐτα «ή προσωπική 
γοητεία». Χρειάζεται μία σπουδή, έγώ έκαμα τήν ΐδικήν μου εις τό Πενσανγκέλ
πλησίον τής Τουλούζης, εις τήν σύρροιαν τών δύο ποταμών, Ά ρ ιέζ  καί Γαρούνας__
Πενσανγκέλ!

Καί ήσθάνετό τις, ότι εις τήν φωνήν τοΰ Σαμπαντοΰ έτρεχαν όλα τά πάθη 
τής νοσταλγίας.

— Δέν έπήγατε ποτέ εις τό Πενσανγκέλ; Πηγαίνετε, είναι ό παράδεισος 
τών ψαράδων !

— Βέβαια, θά πάγω μίαν ήμέραν. Ά λ λ ’ έν τω μεταξύ θά έπιστρέψω άποτυ- 
χημένος.

— Ούδέποτε. Τεθήτε εις τήν θέσιν μου, Μεγαλειότατε Βασιλεύ, καί κάθε
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φοράν πού θά σάς εί'πω «Χ όπ », θά σηκώσετε την καλαμίδα σας....καί θά μου είπήτε 
τότε.

*0  Βασιλεύς, τον όποιον ή περιπέτεια αύτή διεσκέδαζε, συνεμορφώθη. Μετά 
τρία λεπτά, ή στεντόρεια φωνή τοϋ Σαμπαντοϋ έδιδε τό συμφωνηθέν σήμα. 
Ή το μία πέστροφα.

Τό ψάρευμα ήτο θαυμάσιον.
**  *

Ό  Βασιλεύς Γεώργιος, πού όπως οί πλεϊστοι των μοναρχών είναι άκού- 
ραστος πεζοπόρος, άνεχώρει καθημερινώς εις περίπατον άργά τό άπόγευμα καί 
έπανήρχετο τήν ώραν τοϋ δείπνου. Σχεδόν πάντοτε έπερνε μαζί του ένα της άκο- 
λουθίας του. 'Ένας άστυνόμος μου τούς ήκολούθει. "Ολοι οί χωρικοί τών πέριξ 
τοϋ Α ίξ έγνώριζαν τον ξένον μας καί τον έχαιρέτων όταν έπερνοΰσεν ήτο ωσάν 
ένας πυργοδεσπότης τοϋ τόπου. Πολύ νεάζων τον χαρακτήρα, διεσκέδαζεν ένίοτε 
παίζων έν παιγνίδι εις τον σύντροφόν του....μόλις, παραδείγματος χάριν, άντελαμ- 
βάνετο ότι ούτος κατόπιν άριθμοϋ σεβαστού χιλιομέτρων πού έβάδισεν, ήρχισε νά 
σύρη τήν γλώσσάν του, διά νά εϊπω έτσι,' τώ έπρότεινε νά έμβουν εις κάποιον 
καπηλεΐον διά νά δροσισθοΰν.

—'Υπάρχει έκεΐ, προσέθετεν, ένα κρασάκι τοϋ τόπου, πού έχει μίαν ιδιαι
τέραν γεΰσιν, άλλά πρέπει νά τό πιή κανείς όλον διά μιας.

'Ο άλλος, ε ίτε  έδίψα εϊτε οχι, δεν έτόλμα νά άρνηθή. Έμβαιναν λοιπόν εις 
τό καπηλεΐον, ό Βασιλεύς διέτασσε νά γεμίσουν εν μεγάλο ποτήρι άπό αύτό τό 
φημισμένον νέκταρ, καί τό προσέφερεν εις τον συνοδόν του, άποφεύγων νά πίη ό 
ίδ ιος....’ Ητο πράγματι κρασί «λάκυρος», μέ όλως ιδιαιτέραν γεϋσιν καί μυρωδιάν. 
Ώμοίαζε ,πρός ξύδι. Τόσον πού ό προσκεκλημένος τοϋ Βασιλέως, όταν άδειαζε 
τό ποτήρι του άσυναισθήτως έκαμνε μορφασμόν φρικώδη. Έ ν τούτοις, άπό σε
βασμόν, δεν έτολμοΰσε νά παραπονεθή....καί όταν ό μονάρχης, πού είχε διασκε-. 
δάσει τρελλά, τώ είπε μέ πολλήν σοβαρότητα-

—Έξαίσιον, δέν είναι έτσι;
—"Ω, βέβαια! έξαίσιον! άπαντοΰσε μέ ύφος πεπεισμένον.
Μή νομίσετε έν τούτοις ότι αί «κατεργαριαί» τοϋ βασιλέως ήσαν πάντοτε 

σκληραί....συχνότατα έμαρτυροΰσαν ύπό εξωτερικόν πονηρόν, τήν λεπτήν καλωσύνην 
τής καρδίας του.

Ένθυμοΰμαι επί τούτω ότι ένα χρόνον, εις τον σταθμόν τοϋ Κυλόζ, 
όταν ήρχετο άπό τό Α ίξ-λε-Μ π α ίν  καί διηυθύνετο εις Παρισίους, τά πρόσωπα τής 
ακολουθίας του καί έγώ τον είχαμεν άφίσει μερικάς στιγμάς μόνον καί έφροντί- 
ζαμεν, κατά τήν έπιθυμίαν του, νά άγοράσωμεν βιβλία καί εφημερίδας. Λοι
πόν ένώ αυτός έπηγαινοήρχετο εις τό κρηπίδωμα τοϋ σταθμοΰ, διέκρινεν εις τό 
παράθυρον βαγονιού τρίτης θέσεως μίαν άγαθήν γυναίκα — χωρικήν ροδοκ- 
κίνην καί παχειάν — πού προσεπάθει ματαίως νά άνοιξη τήν θυρίδα καί έποδοκρο- 
τοΰσε μέ θυμόν καί άνυπομονησίαν. ’Έξαφνα, διέκρινε τον Βασιλέα πού τήν παρε- 
τήρει.

—Έ ,  έκεΐ κάτω ! Κύριε, τώ φωνάζει, έλα νά μέ βοηθήσης.
’Αμέσως ό Βασιλεύς όρμα, άνοίγει τήν θυρίδα καί δέχεται εις τούς βραχίονας 

τήν πελωρίαν ταξιδιώτισσαν. Τότε αύτή στρέφει προς αύτόν.
— Δός μου τό πανέρι μου μέ τά λαχανικά καί τήν σακκούλαν μου, διατάσσει.
'Ο Βασιλεύς, ευπειθής συμμορφοΰται. Εκείνην τήν στιγμήν έφανήκαμεν εις 

τήν άρχήν τοϋ κρηπιδώματος . . . Κρίνατε τήν έκπληξίν μας ! ’Αλλ’ ό μονάρχης 
μάς κάμνει νεΰμα νά μή θορυβήσωμεν. Καί έφερε, πραγματικώς, τά πακέττα μέχρι 
τής αιθούσης άναμονής, κατόπιν έπήγε καί ήγόρασε τό εΐσιτήριον τής ταξιδιώτι-
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δος, ή όποια ήλλασσε τραίνου καί ήρνήθη να λάβη άπό αύτήν το άντίτιμον τοϋ 
εισιτηρίου παρ’ δλην τήν έπιμονήν της. 'Οποίαν τερπνήν άνάμνησιν θά έτήρησεν 
αυτή διά τούς ταξιδιώτας πού συναντά τις εις τον σταθμόν τοϋ Κυλόζ!

"Αλλο έπεισόδιον, αύτό όμως εις τό Αΐξ. 'Ο Βασιλεύς είχε τήν συνήθειαν κάθε 
βράδυ όταν άφηνε τό Καζίνο νά έπιστρέφη εις τό ξενοδοχείου, όμοΰ μέ τά πρόσωπα 
της άκολουθίας του, μέ τό λεωφορείου πού έτήρει πρός χρήσιν του τό ξενοδοχείου. 
'Ένα βράδυ, ένώ ήμεθα έτοιμοι νά άναβώμεν εις τό λεωφορείου, μία ταξειδιώτισσα 
τοϋ ξεναδοχείου — ξένη κυρία — άγνοοΰσα ότι τοΰτο ήτο προωρισμένον εΐδικώς 
διά τον Βασιλέα, μας προκαταλαμβάνει, εγκαθίσταται καί περιμένει νά φύγη. "Οταν 
έ'καμα κίνησιν νά τήν πλησιάσω καί νά τήν παρακαλέσω νά καταβή,

—’Άφες την, μέ είπεν ό Βασιλεύς, δέν μάς στενοχωρεΐ.
Άνεβήκαμεν λοιπόν, κάθημαι άπέυαυτι τοϋ Βασιλέως, τό λεωφορείου άνα- 

χωρεΐ, άλλ’ ή κυρία ούτε κλονίζεται. "Εξαφνα ό Βασιλεύς, διακόπτων τήν σιωπήν, 
μοί απευθύνει τον λόγον τώ άπαντώ μεταχειριζόμενος φυσικά τούς συνήθεις τύπους 
«Μεγαλειότατε» καί «Βασιλεύ».

Τότε ή κυρία μάς παρατηρεί τρομαγμένη, όρμά εις τό παράθυρου, κτυπά,
καλεϊ.

—Τ ί έκαμα, Θεέ μου, τ ί έκαμα, φωνάζει, εύρίσκομαι εις τό λεωφορείου τοϋ 
Βασιλέως, σταθήτε ! σταθήτε !

Κατόπιν στρεφομένη πρός τον Βασιλέα, μέ χειρονομίαν θεατρικήν.
— Μεγαλειότατε, συγγνώμην ! λέγει.
'Ο Βασιλεύς, καταληφθείς άπό ακράτητου γέλωτα, προσπαθεί νά τήν καθη- 

συχάση.
Συγγνώμην, Κυρία, ησυχάσατε, μή φοβεΐσθε, ένας Βασιλεύς δέν είναι μία 

έπιδημία ! . . .
'Η  κυρία ήσύχασε- άλλ’ έως ου φθάσωμεν μάς έστάθη άδύνατον νά άποσπά- 

σωμεν μίαν λέξιν άπό τό συνεσταλμένου στόμα της . . .
Δέν ώμοίαζεν έν τούτω πρός τάς περισσοτέρας γυναίκας των οποίων ύφι- 

στάμεθα τον αύταρχικόν, άλλ’ άξιαγάπητον δεσποτισμόν. Ποτέ πράγματι ένας 
μονάρχης δέν προεκάλεσεν, εφόσον γνωρίζω, περισσοτέραν περιέργειαν πολύ συμπα
θητικήν μεταξύ τοϋ θηλυκοΰ γένους, όσην ό βασιλεύς Γεώργιος. Τό γόητρον τής 
θέσεώς του άναμφιβόλως συνέβαλλεν, άλλά φρονώ 6τι ή. κομψότης τοϋ προσώπου 
του, ή εύγένεια των τρόπων του καί τό κατακτητικόν παράστημα των μουστα- 
κιών του δέν ήσαν ξένα πρός τοΰτο....Ε ίτε όταν έξήρχετο άπό τό ξενοδοχείου του, 
είτε όταν έμβαινεν εις έν εστιατορίου, ή εις αίθουσαν τοϋ Καζίνου ή καί έφαί- 
νετο εις τον 'Ιππόδρομον, ήτο τό άντικείμενον έσκεμμένων τεχνασμάτων, όπως τον 
πλησιάσουν, χαριτωμένων νεαρών γυναικών, πού προφανώς έπεθυμοΰσαν νά ίδουν 
άπό κοντά πώς είναι καμωμένος ένας Βασιλεύς....

"Ενας άνθρουπος δέν είναι ποτέ άπαθής εις τέτοια σέβη. Έ ν τούτοις ό Γεώρ
γιος ό Α' είχεν αρκετόν πνεύμα διά νά μή πιασθη' διεσκέδαζε, τάς έδέχετο μέ τον 
άξιαγάπητον σκεπτικισμόν του, κάποις ειρωνικόν, μολονότι ή άδιάκριτος έπιμονή 
των συχνά τον άνησυχοΰσεν.

Έ π ί τέλους, διήγεν έν Α ίξ, όπως καί έν Παρισίοις, βίον πολύ ήσυχου, πολύ 
μεθοδικόν, άρκετά ομοιόμορφον διότι εις αυτόν τον μονάρχην, όπως καί είς τούς 
πλείστους τών μοναρχών, υπάρχει έν καταπάτι άστοΰ, πού πιστοποιείται άπό 
άθώας μανίας. Οΰτω π.χ. ό βασιλεύς Γεώργιος καταλύει πάντοτε είς τά αύτά 
ξενοδοχεία, καταλαμβάνει τά αύτά διαμερίσματα καί έννοεί—τόσον άπεχθάνεται τό 
απρόοπτον—νά ευοη κάθε φοράν πού έρχεται είς αύτά, νά έπανεύοη τά έπιπλα είς 
τας ιδίας θέσεις πού τά άφήκεν. Ενθυμούμαι τήν έκπληξίν μου όταν μίαν ήμέραν 
εισερχόμενος είς τό δωμάτιον τοϋ Βασιλέως όλίγας στιγμάς μετά τήν άφιξίν του
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είς το ξενοδοχεΐον Σπλανδίδ τοϋ Αΐξ, τόν ηύρα εξο^ρνα μεταφέροντα άγκαλιαστά, 
βοηθούμενον δέ άπό τον ιατρόν του, εν έπιπλον τύπου Λουδοβίκου ΙΕ '.

—Ήξεύρετε, μοί εΐπεν, ήτο άλλοτε πλησίον τής έστίας, και τώρα τό έπα- 
νεΰρον πλησίον τοϋ παραθύρου. Ώ ς  έκ τούτου τό ξαναφέρω εις την θέσιν του.

Είπα ότι παρίστατο ευχαρίστως εις τά ιπποδρόμια καί τούς άνθοπολέμους. 
’Απεναντίας ήρνεϊτο σφοδρώς νά μεταβαίνη εις τό κυνήγιον των περιστεριών.

—Δεν ήμπορώ νά υποφέρω, μοί είπε, τήν σφαγήν πουλιών ανυπεράσπιστων. 
Είναι μία άσκοπος βαρβαρότης.

Μολονότι δεν συνεμερίζετο, όσον άφορά τήν ωφελιμότητα των μεταλλικών 
ύδάτων, τον εράσμιον σκεπτικισμόν τών ρευματοπαθών κατοίκων τοϋ Α ΐξ, οί 
όποιοι, όταν τούς έρωτα τις άκάκως διατί δεν άκολουθοϋν τήν θεραπείαν των, σάς 
απαντούν μέ χαμόγελον συμπάθειας. «Ε ίνα ι καλή διά τούς Παρισινούς!», έν τούτοις 
έλάμβανε πολύ σοβαρώς τόν τίτλον τοϋ «πολίτου τοϋ Α ΐξ». "Οταν έξεδηλώνετο 
κατά τάς διαμονάς του, κάποια πυρκαϊά εις τον τόπον, δεν έλειπε ποτέ φθάνων 
πρώτος εις τό πεδίον τοϋ δυστυχήματος καί διευθύνων τά βοηθήματα. Υπέγραφε 
προθύμως τάς επιτόπιους αιτήσεις, έπηρώτα τούς άνθρώπους καί άνέφερεν εις 
τον δήμαρχον τά παράπονα τών κατοίκων. Καί τώ έλεγεν.

—’Εάν ποτέ τεθώ εις σύνταξιν ώς Βασιλεύς, φρονώ ότι θά παρουσιασθώ 
εδώ εις τό Δημαρχιακόν Συμβούλιον....

*★  *
Έάν είναι άληθές οτι ή έπίβλεψις τοϋ μονάρχου αύτοϋ ήτο ευχάριστος άογο- 

μισθία, μοί συνέβη έν τούτοις, κάποτε πού ήμην μαζί του εις τό Α ΐξ, ένας τρο
μερός φόβος. Κάποιο βράδυ, άκριβώς, πού ήμην κοντά του είς τήν αίθουσαν τοϋ 
"Ιπποδρόμου τοϋ Καζίνου, ένας έκ τών άστυφυλάκων μου ήλθε καί έθεσε μέ τρό
πον εν χαρτάκι εις τό χέρι μου- μέ έπληροφόρει ότι εν άτομον Ρουμανικής έθνικό- 
τητος, μισέλλην δέ έμμανής, έφθασεν εις τό Α ΐξ, μέ σκοπόν, όπως έφοβοϋντο, νά 
σκοτώση τον Βασιλέα. Καμμία άλλη ένδειξις. Κρίνατε τήν ταραχήν μου. Νά προει
δοποιήσω τον Βασιλέα; Δέν έτολμοΰσα. Θά τώ έχαλνοΰσα, ΐσως, τήν διαμονήν του. 
Νά τον άφήσω τοιαύτην στιγμήν διά νά υπάγω νά λάβω πληροφορίας; Όλιγώτερον 
παρά ποτέ δέν ήμποροϋσα νά τον άφήσω μόνον. Πώς νά άνακαλύψω αύτό τό άτομον; 
"Ισως ήτο έκεΐ, πολύ πλησίον αυτομάτως παρετήρησα, μέ σχολαστικοτάτην προ- 
σοχήν, ολα τά πρόσωπα πού συνωθοΰντο πέριξ μας- δέν έγκατέλειψα άπό τό βλέμμα 
μου έκείνους πού μέ έφαίνοντο νά παρατηρούν πολύ έπισταμένως τον φιλοξενούμενόν 
μας, προσεπαθοΰσα νά έπιτηρώ κάθε κίνημα τών παικτών. Τήν έπαύριον, άπό τής 
αυγής, έτέθην εις έξερεύνησιν καί ήρχισα μίαν άνάκρισιν. Δέν έσχον καμμίαν δυσκο
λίαν όπως άνακαλύψω τον άνθρωπόν μου. Τ Η το ένας φοιτητής Ρουμάνος. Ε ίχε 
καταλύσει εις κοινόν ξενοδοχεΐον, καί έλεγαν δι’ αύτον ότι ήτο άρκετά έξημμένος 
είς τήν συμπεριφοράν του, έάν όχι είς τήν γλώσσαν του. Νά τον συλλάβω; ’Αδύ
νατον, έφόσον δέν είχα καμμίαν άκριβή κατηγορίαν έναντίον του. Έπροτίμησα νά 
έπιφορτίσω τήν ’Αστυνομίαν τοϋ Α ΐξ νά τον παρακολουθή έκ τοϋ πλησίον. Έ γώ  
δέ, έλαβα τά μέτρα μου ώστε νά μή έγκαταλείψω τον Βασιλέα ούτε μίαν στιγμήν. 
Τά πράγματα διήρκεσαν έτσι μερικάς ήμέρας. 'Ο Βασιλεύς δέν έγνώριζε τίποτε. 
Ούτε ό Ρουμάνος. Εύχαρίστως θά τώ έπρομήθευα έν είσιτήριον σιδηροδρόμου διά 
νά άπέλθη.....

'Οπότε, έν τώ μεταξύ, έν πρωί ένας έκ τών άστυφυλάκων μου παρουσιάζεται 
τρομαγμένος.

—Έχάσαμεν τήν παρακολούθησήν τοϋ Ρουμάνου, μοί άνήγγειλεν.
— Είσαι τρελλός, έφώναξα.
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— Φεϋ οχι, έξέφυγεν άπδ τό ξενοδοχείου του τή άγνοια μας, καί δεν ήξεύ- 
ρουν τ ί άπέγινε....

Μανιώδης, διέταξα άμέσως να τον άναζητήσουν. ’Αδύνατον να έπανεύρουν 
τά ΐχνη του.

Τό γε νϋν έχον, ήμην σοβαρώς άνήσυχος. Άπεφάσισα νά εϊπω δλα εις τον 
φιλοξενούμενου μας, διά νά έπιτρέψη νά τον επιβλέπουν. Ά λ λ ’ ό Βασιλεύς ήρκέσθη 
νά ύψώση τούς ώμους καί νά γελάση.

—«Βλέπεις, Πάολι, είμαι μοιρολάτρης, μοί είπ εν  έάν ήλθε ή ώρα μου, ούτε 
σύ οΰτε έγώ δεν θά την άποφύγωμεν καί δεν θά δηλητηριάσω βεβαιότατα τον 
παραθερισμόν μου μέ παοομοίας μικρολογίας. Δεν είναι άλλως τε ή πρώτη φορά 
πού θά ίδω τον κίνδυνον έκ τοΰ πλησίον, καί σέ βεβαιώ δτι δέν φοβούμαι. Νά, 
παραδείγματος χάριν, πρό τινων έτών έπέστρεφα άπο το Φάληρου εν άπόγευμα 
μέ τήν κόρην μου. ’Ήμεθα έφ’ άμάξης χωρίς συνοδείαν. ’Έξαφνα, δταν έκ τύχης 
έ'στρεψα την κεφαλήν, ευρισκόμενος είς τήν Λεωφόρον Συγγροϋ, διέκρινα εις τήν 
γωνίαν τοΰ δρόμου δύο σωλήνας τουφεκιών πού μας έσκόπευαν. Μέ έν κίνημα εύρέ- 
θην δρθιος καί έξ όρμεμφύτου έστάθην εμπρός είς τήν κόρη μου. Τά τουφέκια μέ 
άκολουθοϋσαν πάντοτε καί είπα «Έτελείωσεν, άπέθανα» Καί ήξεύρετε τ ί έκαμα; 
Ποτέ δέν ήμπόρεσα νά τό εξηγήσω είς έαυτόν διατί- ήρχισα νά μετρώ φωνακτά. 
Έ  ν ! δ ύ ο !  τ ρ ί α !  Αυτό μέ έφάνη δτι διήρκει ένα αιώνα- έσκόπευα νά προσθέσω 
«τ  έ σ σ α ρ α» οπότε αί βολαί έπυρσοκρότησαν. ’Έκλεισα τά μάτια, αί σφαίρα 
έσύριξαν είς τά αύτιά μου. Τά άλογα, τρομαγμένα, παρεσύρθησαν. Εϊχαμεν σωθή. 
Δέν έγινε πλέον ζήτημα αύτοϋ τοΰ επεισοδίου. "Ωστε ας μη άνησυχώμεν έκ προ- 
τέρων, καλέ μου Πάολι- θά ίδωμεν τ ί θά συμβή».

Έθαύμασα, άναμφιβόλως, την ώραίαν ψυχραιμίαν τοΰ μονάρχου. ’Αλλά δέν 
είχα καθησυχάσει ώς έκ τούτου περισσότερον....’Εν τούτοις, ό Βασιλ.εύς έσχε δί
καιον αύτήν τήν φοράν καί δχι έγώ. Ποτέ πλέον δέν ήκούσαμεν νά γίνεται λόγος 
περί τοΰ μυστηριώδους Ρουμάνου.

**  *
Ό  Γεώργιος Α' άλλως τε τηρεί έξαιρέτους άναμνήσεις άπό τούς έν Α ΐξ 

παραθερισμούς του. Θά άναφέρω μόνον, προς άπόδειξιν, τήν λύπην πού μοί έξέ- 
φρασε τώ 1910 είς μίαν έπιστολήν του διότι ή ελληνική κρίσις τον ήμπόδισε τό 
έτος έκεϊνο νά έκπληρώση τήν συνήθη είς τήν Γαλλίαν έπίσκεψίν του.

« ’Εδώ δπου τό καθήκον μέ κρατεί, διά πόσον καιρόν; κανείς δέν ήξεύρει, 
σκέπτομαι συχνά τούς φίλους μου τοΰ Α ίξ, τούς φίλ.ους μου τής Γαλλίας, πού 
θά είχα τόσην έπιθυμίαν νά ξαναίδω, τούς περιπάτους μας, τάς συνομιλίας μας, 
τον τόπον αύτόν πού είναι τόσον ωραίος....’Αλλ’ ή ζωή είναι καμωμένη μέ μικράς 
θυσίας. Δέν σημαίνουν τίποτε έάν έπιτύχη τις νά φθάση είς τον σκοπόν τον όποιον 
επιδιώκει. Καί ό ίδικός μου είναι νά έξασφαλίσω είς τον λαόν μου τήν ευτυχίαν 
καί τήν ευημερίαν πού άξίζει».

Δέν γνωρίζω καλλιτέραν εικόνα τοΰ Γεωργίου Α ', Βασιλέως τών Ελλήνων.
Μετάφρασις Σοφοκλέους Ά βρ . Χουδαβερδόγλου Θεοδότου.
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Ε Υ X A I
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Υ  
ΔΙΑ ΤΑ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,,

Τό περιοδικόν μας, μολονότι κυκλοφορεί εις περιορισμένον κύκλον αναγνωστών 
περιήλθεν εις χεϊρας τοϋ Σεβασμιωτάτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Στυλιανού, 
•ό όποιος άπέστειλεν εις τον κ. ’Αρχηγόν της ’Αστυνομίας καί τον Δ  /ντήν τοϋ Περιο
δικού κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτην τήν άκόλουθον επιστολήν.

ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ  Μ Η ΤΡΟ Π Ο Λ ΙΣ 

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Π Ρ Ε Β Ε Ζ Η Σ
Έ ν Πρεβέζη τη 14η Φεβρουάριου 1955

Προς τούς ’Αξιότιμους
Κους Κους Λεονταρίτην, ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
Νικόλαον ’Αρχιμανδρίτην Δ/ντήν ’Αστυνομικών Σχολών

Α Θ Η Ν Α Σ

Μεταξύ τών περιοδικών, ατινα άναγινώσκω είναι καί τό έγκριτον ύφ’ ύμών 
έκδιδόμενον « ’Αστυνομικά Χρονικά». 'Η  ύλη τοϋ περιοδικού πάντοτε έκλεκτή καί 
έπιμεμελημένη μοί προξενεί βαθεΐαν εύχαρίστησιν καί κατά τοϋτο, διότι οί συμ
παθείς όπλΐται τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος προς έντρύφησιν, ένθάρρυνσιν καί προα
γωγήν τών ιδανικών τοϋ Σώματος έχουν τήν πνευματικήν αυτήν πανδαισίαν, ήτις 
τά μέγιστα προάγει τάς άρετάς άγωνιστών τών άθανάτων ιδανικών της Πατρίδος 
μας.

’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν μοί προξενεί πάντοτε τό χρονογράφημα τοϋ περιοδικού 
«'Ημερολόγιον Άστυφύλακος». Μέσα εις αύτό άντανακλάται ή σπουδαία καί έπαι- 
νετή Εθνική  καί κοινωνική εργασία, ήτις γίνεται άπό τό ήρωϊκόν καί τετιμημένον 
Σώμα ύμών.

Έπεθύμουν νά συγχαρώ τον συντάκτην τοϋ 'Ημερολογίου διά τήν παρατη
ρητικότητα καί παραστατικότητα τών διαφόρων χρονογραφημάτων καί νά συγχαρώ 
καί 'Υμάς διά τήν σοφήν κατεύθυνσιν τοϋ περιοδικού, τό όποιον δίδει μίαν ζωντανήν 
εικόνα τοϋ συντελουμένου παρά τοϋ Σώματος μεγαλειώδους ’Έργου.

Μετά πάσης τιμής καί εύχών 
f  Ό  Νικοπόλεως καί Πρεβέζης '  

ΣΤΥΛ ΙΑ Ν Ο Σ

'Ο κ. ’Αρχηγός ευχαριστών άπέστειλεν εις τον Σεβαομιώτατον τήν άκό
λουθον άπάντησιν :
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Σεβασμιώτατε,

’Έχω την τιμήν νά γνωρίσω ύμϊν, δτι έλαβον τήν άπό 14 τρέχ. έπιστολήν 
'Τμών, σχετικώς μέ τό ’Αστυνομικόν Περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρονικά», καί νά 
παρακαλέσω, δπως δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν, δτι οί ειλικρινείς καί κολακευτικοί 
λόγοι Σας υπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί των προσπαθειών μας διά την 
έξύψωσιν τοϋ επιπέδου μορφώσεως των ’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων, καθιστούν 
ήμας ύπερηφάνους, διότι αί προσπάθειαι καί τό εργον ήμών λίαν έπαινετώς άνε- 
γνωρίσθησαν καί ύφ’ 'Υμών. ·

Μετ’ άπειρου Σεβασμού 

'Ο ’Αρχηγός 
Θ. Λ ΕΟ Ν ΤΑ ΡΙΤΗ Σ

Σχετικήν έπιστολήν άπηύθυνεν εις τον Σεβασμιώτατον καί ό Δ  /ντής κ. ’Αρχι
μανδρίτης.

Τό περιοδικόν θεωρεί τιμήν του, δτι άνθρωποι τής άξίας καί της πνευμα
τικής υπεροχής τοϋ Σεβασμιωτάτου Πρεβέζης όμιλοϋν καί κρίνουν τόσον έπαι- 
νετώς τήν καταβαλλομένην διά τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» προσπάθειαν διά 
τήν έντελεσθέραν μόρφωσιν τών άστυνομικών καί διά τον Χριστιανικόν καί κοι
νωνικόν αγώνα αυτών έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Εύχαριστοϋμεν τον Σεβασμιώτατον κ. Στυλιανόν διά τάς εύχάς του καί 
θεωροΰντες τιμήν δ τ ι«Τ ά  ’Αστυνομικά χρονικά» άποτελοΰντα τό πνευματικόν οργα- 
νον τής « ’Αστυνομίας Πόλεων» κοσμοΰν τον βιβλιοθήκην του, τον ένεγράψαμεν εις 
τήν στήλην τών φίλων, πού μάς τιμοΰν παρακολουθοΰντες καί ήμας.

»
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ΨΥΧΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ύ πο χ. Ν . Α ΡΧΙΜ Α Ν ΔΡΙΤΟ Υ Άστυν. Δ)ντοΰ Α'

Τήν 30ην Ίανουαρίου 1955 τη προσκλήσει της Ελληνικής Εταιρείας Ψυ
χικών Ερευνών, έδόθη εις τήν αίθουσαν αυτής διάλεξις ύπο του Άστυν. Δ  /του Α' 
κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου μέ θέμα « 'Η  χρησιμοποίησις τών ψυχικών φαινομένων 
άπό τήν Έγκληματολογικήν ’Αστυνομίαν».

Ή  διάλεξις αύτή τήν οποίαν παρηκολούθησεν πολυπληθές άκροατήριον έχει 
ώς άκολούθως :

Κυρίες καί κύριοι
'Ο σεβαστός, αειθαλής καί ψίλτατος Πρόεδρος τής Ελληνικής Εταιρίας 

Ψυχικών ’Ερευνών κ. "Αγγελος Τανάγρας, μέ περιέλαβε στο προσκλητήριο τών 
ομιλητών, στο όποιο ήταν άδύνατο νά μή δώσω τό παρόν.

’Έ τσ ι ύστερα άπό 15 ολόκληρα χρόνια, μέ μεγάλη μου χαρά, βλέπω τόσα 
άγαπητά πρόσωπα, πού δέν έπαψαν ποτέ νά εξυπηρετούν τήν έπιστήμ,η στήν προσ- 
πάθειά της γιά τήν έρευνα τών ψυχικών φαινομένων.

Τό θέμα, πού θά μάς άπασχολήση σήμερα, είναι «ή χρησιμοποίησις τώ ν  
ψυχικώ ν φαινομένων άπό τήν έγκληματολογικήν ’ Αστυνομίαν».

Μά πριν άσχοληθοϋμε μέ τό θέμα αότό, θά ήθελα νά σάς εΐπώ μερικά πράγ
ματα σχετικά μέ τό έπάγγελμά μας, τό επάγγελμα δηλαδή τών άστυνομικών.

’Ασφαλώς θά έχετε διαβάσει άστυνομικά μυθιστορήματα, πού τόσο άφθο- 
νοΰν στά βιβλιοπωλεία καί στά περίπτερα. Οί Σέρλοκ Χόλμς, οί Νάτ Πίνκερτον, οι 
Ντίκ καί οί άλλοι διάσημοι ντέτεκτιβ τών μυθιστορημάτων αύτών, θά σάς έχουν 
κάμει νά νομίζετε, πώς τά γραφεία μας είναι γεμάτα μέ μυστήρια, καί μέ κατα
χθόνια έργαλεϊα πού τά χρησιμοποιούμε κάθε φορά γιά τήν άνακάλυψη τών μυστη
ριωδών έγκληματιών.

Αυτό δμως δέν είναι άλήθεια. Είμαστε καί μεΐς, όπως δλοι οί άλλοι άν
θρωποι, καί γιά κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε τά μέσα πού μάς δίνουν οί επι
στήμες καί οί τέχνες γιά νά κατορθώσουμε νά προλάβουμε διάφορα εγκλήματα ή 
νά παραδώσουμε στήν δικαιοσύνη τούς άνθρώπους έκείνους, πού κατώρθωσαν νά 
κάνουν ένα μεγάλο έγκλημα, χωρίς νά γίνουν αμέσως γνωστοί.

Πρόκειται δηλαδή περί τών διαφόρων σκοτεινών εγκλημάτων, δπου οί 
άστυνομικοί πρέπει νά ενεργήσουν, ήρεμα, μελετημένα, επιστημονικά, ψυχολογη
μένα καί χωρίς νά παραλείψουν τίποτε απολύτως άπό δ,τι θά μπορούσε νά βοη- 
θήση στή διαλεύκανση τους καί στή σύλληψη τών έγκληματιών.

Έ ,  λοιπόν, οί άστυνομικοί αύτοί, πρέπει νά έχουν ποικίλη καί πλουσιωτάτη 
έγκυκλοπαιδική μόρφωση γιά νά μπορέσουν νά συγκεντρώσουν τά στοιχεία εκείνα, 
πού θά οδηγήσουν στήν επιτυχία.

Μά πάνω άπ’ δλα, πρέπει νά έχουν μεγάλη ψυχολογική ικανότητα . ’Αστυ
νομικός πού δέν θά μπορέση σέ μιά δεδομένη περίπτωση νά ψυχολογήση τούς πάντας 
καί τά πάντα, ελάχιστες ελπίδες επιτυχίας θά έχη.

"Ετσι, ένας καλός άστυνομικός, δέν πρέπει νά παράλειψη καμμιά άπολύτως 
ενέργεια, γιά νά μπορέση νά συγκεντρώση καί νά εξασφάλιση τήν εκμετάλλευση 
διαφόρων ιχνών, πειστηρίων καί ψυχολογικών παρατηρήσεων, πού θ’ άφαιρέσουν 
σιγά—σιγά τον. πέπλο τού μυστηρίου καί θ’ άποκαλύψουν τό έγκλημα καί τούς εγκλη
ματίας, όποιοιδήποτε καί αν είναι καί οπουδήποτε καί αν κρύπτωνται.

"Ωστε σήμερα, πρέπει νά θεωρήται, δτι δέν έχει άρτια καί πλήρη κατάρτιση 
ό άστυνομικός εκείνος, πού σέ μιά δεδομένη περίπτωση θ’ απόρριψη άσυζητητί ;
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καί δεν θά θελήση νά περιλάβη στον κύκλο των ερευνών του, καί τα δεδομένα 
διαφόρων ψυχολογικών παρατηρήσεων καί ψυχικών φαινομένων.

Δικονομικώς, ό άστυνομικός ήμπορεΐ κατά τάς έρευνας του γιά τή διαλεύ
κανσή ενός έγκλήματος νά προβή σέ κάθε ενέργεια νόμιμο, καί τέτοια είναι κάθε 
ένέργειά του, πού δεν θίγει τήν προσωπικήν έλευθερία, τήν τιμή καί τή σωμα
τικήν ακεραιότητα τών πολιτών.

Κανένα λοιπόν κώλυμα δεν υπάρχει γιά τήν ’Αστυνομία, νά χρησιμοποιήση 
κατά τήν ερευνά μιας εγκληματικής ύποθέσεως τή μεταβίβαση της σκέψεως (τηλε
πάθεια), τή διόραση, τήν ψυχομετρία ή καί άλλα ψυχικά φαινόμενα.

Φυσικά, τά στοιχεία πού μέ τήν τηλεπάθεια, τή διόραση ή τήν ψυχομετρία 
θά έπισημανθοΰν, πρέπει νά ύποστοϋν τον έλεγχο της διαπιστώσεως. Καί τό σημείο 
άκριβώς αύτό, είναι τό λεπτότερο άπ’ δλα, γιατί ό έλεγχος θά πρέπει νά γίνη κατά 
τρόπο επιστημονικά καί τεχνικά τέλειο, ώστε ν’ άποφευχθοϋν σφάλματα, πού 
ήμποροϋν νά είναι εις βάρος της τιμής καί τής ύπολήψεως άθώου τίνος άτόμου.

'Όπως άνέφερα λοιπόν, ή χρησιμοποίησις άπό έναν άστυνομικό ή άνακριτή, 
τών ψυχικών φαινομένων, δεν άντίκειται στο νόμο, έφόσον δεν θίγει τά άτομικά 
καί άνθρώπινα δικαιώματα του πολίτου, καίτοι τούτο δεν άναγράφεται ρητώς 
στή Δικονομία, όπως έχη γίνει γιά άλλες άνακριτικές ένέργειες, δηλαδή γιά τήν 
έρευνα, τή γραφογνωμοσύνη κλπ.

Συνέπεια τούτου είναι νά μή έχη γραφή τίποτε σχεδόν σχετικά μέ τον τρόπο 
τής χρησιμοποιήσεως τών ψυχικών φαινομένου, στά επίσημα διδακτικά βιβλία 
τών ’Αστυνομικών Σχολών.

Γ ι ’ αύτό άκριβώς προ 20ετίας είχα γράψει σχετική μελέτη μέ τίτλο «’Έ γ
κλημα—Υ π νω τισ μός—’Υποβολή» , οπού άνέπτυξα μέ κάθε δυνατή λεπτομέρεια, 
ολα τά σχετικά μέ τήν υποβολή έν έγρηγόρσει, μέ τάς ύποβολάς έπί υστερικών 
άτόμων, τάς αύθυποβολάς, τάς άμνησίας κλπ.

’Επίσης άνέλυσα τά ζητήματα τά σχετικά μέ έγκλήματα, πού διαπράττουν 
υπνωτισμένα άτομα, μέ παραισθήσεις κατά τή διάρκεια ύπνώσεως καί μέ τον ποι
νικό καταλογισμό τών εγκλημάτων, πού διαπράττουσι διάφορα υπνωτισμένα άτομα 
καί ύπνοβάται.

Σέ ιδιαίτερο κεφάλαιον ήσχολήθην καί μέ τό σπανιώτατο μέν, άλλά πολύ 
σπουδαίο φαινόμενο τής διπλής ή πολλαπλής άτομικότητος, τό όποιο φέρνει πλήρη 
σύγχυση στις δικαστικές αρχές, όταν πρόκειται περί έγκλήματος, καθώς καί στούς 
ψυχοφιλοσόφους άπό τής άπόψεως τής ερμηνείας τού φαινομένου αύτοϋ.

Τέλος στο βιβλίο μου αύτό έξετάζω καί τό ζήτημα τής χρησιμοποιήσεως τών 
ψυχικών φαινομένων γιά τήν έξιχνίαση τών έγκλημάτων.

Πριν άναφέρω δμως ώρισμένες περιπτώσεις, κατά τις όποιες τά ψυχικά 
φαινόμενα συνετέλεσαν στην έξιχνίαση διαφόρων έγκλημάτων καί στή σύλληψη τών 
δραστών, θά τονίσω δτι, οί άστυνομικοί καί οί άνακριταί πρέπει νά χρησιμο
ποιούν δλα τά νεώτερα τεχνικά, έπιστημονικά καί πρακτικά ακόμη μέσα, τά όποια 
έχουν στήν διάθεσή τους, χωρίς νά παραλείπουν, δταν τούτο είναι δυνατόν, νά χρησι
μοποιήσουν καί τά ψυχικά φαινόμενα.

Καί τώρα, θά σας άναφέρω μερικές περιπτώσεις κατά τις όποιες μέ τη 
χρήση τών ψυχικών φαινομένων, τόσον σέ ξένες χώρες, δ<χο καί στήν Ελλάδα, 
άπεκαλύφθησαν σκοτεινά έγκλήματα καί συνελήφθησαν οί δράσται τούτων.

α) Μιά τέτοια περίπτωση συνέβη στή Γαλλία. Τήν άναφέρει ό Καθηγητης 
τής ’Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο τών Παρισίων George Guilherm et στο β ι
βλίο του «Πώςγινόμεθαέγκληματίαι». Τό πήραμε άπό τήν Ελληνική μετάφραση τού 
Εΐσαγγελέως ’Εφετών κ. Φωτάκη. Μάς λέγει λοιπόν ό Guilherm et τά έξής :

«Ή  «M atin »  τής 23 ’Οκτωβρίου 1911 αναφέρει ένα περίεργο παράδειγμα 
»  χρησιμοποιήσεως τού υπνωτισμού άπό τήν ’Αστυνομία. Στήν πόλη Gien πλησίον
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» του Pau στις κλιτύες τοϋ ορούς Jurancon , όπου βγαίνει τό καλό κρασί το 
»  αγαπητό στον ’Ερρίκο Δ ', έγεννήθη ή ήρωΐδα μας 19 χρόνια προ τοϋ συμβάντος.

« Ό  ιατρός, όπου είργάζετο ώς υπηρέτρια, πίστευε ότι έπρόκειτο περί κατα- 
»  στάσεως άπλής υστερίας. Ή  ασθένεια όμως αυτή, προσελάμβανε μορφές πολύ 
»  παράδοξες. Πολλ.ές φορές την ημέρα, ή μικρή, άπεκοιμάτο άπότομα καί μέ κλει- 
»  στα μάτια έξηκολούθει να βαδίζη, να όμιλή καί μέ μια. λέξη ν’ άπασχολήται μέ 
)> τις εργασίες της. Προ δύο περίπου έτών, ένω ήσχολεΐτο στο ν’ άρμέγη τις 
»  άγελάδες, βγήκε άπότομα άπό τό στάβλο φωνάζοντας. «Σκότωσαν τον πατέ- 
»  ρα μου μέ μια το υ φ εκ ιά » . ,Τό γεγονός ήταν άκριβές. 'Ο πατέρας της 
»  βρέθηκε σέ ερωτική συνάντηση μέ έγγαμο γυναίκα καί ένω προσπαθούσε νά 
» φύγη άπό τη στέγη τοϋ σπιτιοΰ, είχε φονευθή άπό τον άτιμασθέντα σύζυγο, άκρι- 
» βώς τήν ούρα, πού ή κόρη του εΐχε τήν τηλεπαθική οπτασία. Προχωρούμε τώρα 
» στο γεγονός, πού είναι καί τό αντικείμενο της ιστορίας αυτής.' Η άφήγηση έγινε 
» άπό τον γιατρό παρουσία πολλών μαρτύρων. «Γνωρίζετε έλεγε ότι κατά τη 
»  θεοινή περίοδο παγαίνω στο E au x . Bonnes, όπου είμαι σύμβουλος ιατρός. Λοιπόν 
» την' 31 Αύγούστου, ένας συνάδελφός μου άπό τό Pau ο γιατρός Meunier, ό όποιος 
»  κατά τήν αύτή περίοδο παραμένει επίσης στο E au x  Bonnes, έγινε θΰμα σοβαρής 
»  κλοπής. Γυρίζοντας στο σπίτι του βρήκε τά συρτάρια τοϋ γραφείου του διαρρηγ- 
» μένα, παρετήρησε δέ καί τήν εξαφάνιση ποσοΰ 3.000 φράγκων. Ή  τοπική 
» ’Αστυνομία δέν μπόρεσε ν’ άνακαλύψη τον αυτουργό τής κλοπής αυτής, κατά δέ 
»  τούς τελευταίους μήνες δύο πράκτορες τής Άνακριτικής ’Αστυνομίας άπεστά- 
» λησαν εις Bordau γιά τήν ένέργεια άνακρίσεων.

« ’Επειδή ακόυσαν νά γίνεται λόγος γιά τήν ύπηρέτριά μου, μέ παρακάλεσαν 
»  νά τήν έμπιστευθώ σ’ αυτούς. Έδέχθηκα ευχαρίστως τήν πρόταση καί άφοϋ έδή- 
» λωσα σ’ αυτούς ότι δέν είχα πολλές ελπίδες γιά τήν τελική έκβαση, άναχωρήσαμε 
«μ α ζ ί μέ αύτοκίνητο στο E au x  Bonnes. Μόλις έκοιμήθη ή υπηρέτρια, άνεκρίθη 
»  άπό τούς άστυνομικούς. Στά ερωτήματα τά όποια έτέθησαν, άπήντησε, οτι έβλεπε 
«  τούς κλέπτες καί συνάμα υπέδειξε τό μέρος, όπου είχαν κρύψει τό χρήμα.

«Ή  ίδια μάς ώδήγησε μέσα στο δάσος, δπου άνακαλύψαμε τεμάχια χάρτου, 
» τά όποια άνήκον, όπως έλεγε, στούς κλέπτες.

«Τήν επομένη μέρα οί άστυνομικοί, προέβαιναν στήν σύλληψη δύο άτόμων, 
«  πού άπεδείχθησαν οί δράσται τής κλοπής». Στήν περίπτωση αύτή βλέπουμε, πώς μέ 
τη χρησιμοποίηση τής υπηρέτριας .αυτής, πού ήταν ένα διαισθητικό άτομο, κατορ- 
θώθη ή άνεύρεση των κλοπιμαίων καί ή ανακάλυψη των δραστών τής κλοπής.

Μά καί οί ραβδοσκόποι ήμποροΰν νά προσφέρουν, εξαιρετικές υπηρεσίες σέ 
διάφορες άστυνομικής ή έγκληματολογικής φύσεως υποθέσεις.

Στή Bevue M etapsychique τών Παρισίων, έχουν δημοσιευθή άπό τον κ. G. De 
Vesrne δύο άστυνομικές επιτυχίες τοϋ Γάλλου διαισθητικού (ραβδοσκόπου) άββά 
M ermet, ό όποιος είναι ειδικός ραβδοσκόπος άπό τούς άναγνωρισμένους έπισήμως.

’ Η πρώτη έπιτυχία είναι ή έξής :
«'Όταν έξηφανίσθη ένας νέος, ό αδελφός του πήγε στον άββά Mermet, γιατί 

» ή ’Αστυνομία δέν κατώρθωσε νά τον εόρη: Ό  M ermet πήρε τό χάρτη τής περι- 
» φερείας, όπου είχε πάει ό έξαφανισθεις νέος καί έσημείωσε τό δρόμο,, πού άκο- 
» λούθησε καί τό μέρος όπου έσταμάτησε. ’ Επίσης έσημείωσε ότι έδολοφονήθη 
«κ α ί ότι τό πτώμα του μετεφέρθη στούς ώμους άπό άνθρωπο άναστήματος 1,70 
»  περίπου, οπού έρρίφθη σ’ ένα βάραθρο τοϋ ποταμού Hongen βάθους πλέον τών 
«  τεσσάρων μέτρων, καί ότι στά ροΰχα του δέν υπάρχει κανένα άντικείμενον άξίας.

«'Όλα αύτά ήσαν άκριβή, γιατί εύρέθη πράγματι 9 ημέρες μετά τήν έξαφά- 
» νιση τό πτώμα, στο σημείο πού καθώριζε ό MerrSet μέ τραύμα διά μαχαίρας, 
» διεπιστώθη δέ ότι ό φονευθείς εΐχε ακολουθήσει τό δρόμο πού έσημείωσε ό 
» άββάς καί ότι μετά τό φόνο μετεφέρθη τό πτώμα καί έρρίφθη στον ποταμό.
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» Ε π ίσ ης έξηκριβώθη ότι οί φονεΐς άφήρεσαν τά άντικείμενα, πού είχε τό θύμα: 
» τους, το δέ πορτοφόλι του βρέθηκε μακρύτερα».

Ή  δεύτερη επιτυχία τοϋ M erm et έδημοσιεύθη στη M atin τής 26 Μαρτίου. 
1934 καί είναι ή έξης :

«Τον Νοέμβριον τοϋ 1933 στο Siere, τής περιφερείας τοϋ V alais, έξηφανίσθη 
»  μυστηριωδώς ένα παιδί 5 έτών. 'Η  ’Αστυνομία το άνεζήτησε παντοΰ άλλα δεν το 
» άνεΰρε. Τότε, οί γονείς τοϋ παιδιού, έγραψαν σχετικώς στον άββά M ermet, ό 
» όποιος έζήτησε καί τοϋ άπεστάλη λεπτομερής τοπογραφικός χάρτης τής τοπο- 
» θεσίας, όπου έγινε ή έξαφάνισις. Άφοϋ ό M erm et έξήτασε μέ τό έκκρεμές του, 
» άπήντησε τά έξής στους γονείς : «Τό παιδί άνηρπάγη άπό άετό, ό όποιος 
» πρώτα μέν τό άπέθεσε σέ ώρισμένο μέρος, πού προσδιώρισε, καί κατόπιν· 
« τό μετέφερε στο όρος σέ σημείο τό όποιο σας υποδεικνύω πάνω στο χάρτη»» 
» ’Αμέσως ώργανώθη άποστολή, ή οποία δεν μπόρεσε νά τό βρή γιατί είχε πέσει 
» έν τώ μεταξύ χιόνι καί σκέπασε τό όρος. Μόλις όμως έλυωσαν τά χιόνια, ή οίκο
υ γένεια ειδοποίησε τον άββά M ermet ότι τό πτώμα τοϋ παιδιού βρέθηκε στο μέ- 
» ρος άκριβώς πού είχε Αποδείξει».

’Εκτός όμως τής ’Αστυνομίας των Παρισίων, καί ή περίφημος ’Αγγλική 
’Αστυνομία ή Scotland Υ ard επέτυχε μέ τήν χρησιμοποίηση τών ψυχικϊόν φαινο
μένων τήν έξιχνίαση σοβαρωτάτων καί φρικιαστικών εγκλημάτων.

Στό περιοδικό The O utspan (φύλλα 317 καί 318 τοϋ 1933) έκτίθεται άπό· 
τον άστυνομικό τής Scotland Y ard  κ. Edw in Τ . Noodhall πώς άπεκαλύφθη χά
ρις στή διαισθητικότητα ενός άτόμου κατά τό έτος 1888 στήν ’Αγγλία, ό περί
φημος Τζάκ, πού μέ τά φρικιαστικά έγκλήματά του, είχε προκαλέσει πανικό καί 
είχε θέσει σέ κίνηση για τήν άνακάλυψή του ολόκληρη τήν ’Αστυνομία τής ’Α γ
γλικής Αύτοκρατορίας. Τό ιστορικό τοϋ γεγονότος αύτοϋ έχει ώς άκολούθως :

«Κατά τό φθινόπωρο τοϋ 1888 στή συνοικία E a st End τοϋ Λονδίνου 
» άγνωστος σαδιστής μέ διεστραμμένες ορέξεις τοϋ χειροτέρου είδους, διέπραξε 
» κατά σειράν εγκλήματα, τά όποια προεκάλεσαν τή φρίκη οχι μόνον στήν Ά γ -  
» γλία, άλλά καί σ’ ολόκληρο τήν Ευρώπη. Ούτος ευρισκε ευχαρίστηση νά βασα- 
»  νίζη τις γυναίκες, τις όποιες για τό σκοπό αυτό παρέσυρε, προκαλών σ’ αυτές: 
» τον υπέρτατο βαθμό τοϋ πόνου, καί προς τοΰτο μετά ψυχραιμίας έσχιζε τις κοι- 
»  λιές των καί καθ’ όν χρόνον ή άγωνία τοϋ θανάτου τις παρέλυε αύτός ώργίαζεν. 
» Πέντε κατά σειράν έγκλήματα είχε διαπράξει ό άποτρόπαιος κακούργος, ό όποιος 
» πλέον ήτο γνωστός μέ τήν επωνυμία «Τζάκ ό άντεροβγάλτης» καί όμως παρέμε- 
» νεν άσύλληπτος. Οί καλλίτεροι άξιωματικοί τής Scotland Y ard  καί 12.000 άστυνο- 
» μικοί είχαν περιζώσει -to E a st E n t καί έν τούτοις τά έγκλήματα έπανελαμβάνοντο.

«Κ αί ενώ οί έρευνες τών άστυνομικών άπετύγχανον καί κύμα φρίκης είχε διαχυ- 
» θή παντοΰ, ένα άτομο, ενός απλός ιδιώτης, προικισμένος μέ τήν θαυμασία ιδιότητα 
» τής διαισθήσεως, παοέδωκε τον μανιακόν αύτόν στά χέρια τής ’Αστυνομίας.

«Τό διαισθητικό αύτό άτομο, μια μέρα είχε έπιβιβασθή σέ λεωφορείο μέ τή 
» γυναίκα του καί έκάθητο στή γωνία. Σ έ μιά στιγμή ένοιωσε μιά παράδοξο τα- 
» ραχή καί άμέσως έστρεψε προς τήν άλλη γωνιά τοϋ οχήματος, οπότε είδε ένα κύριο 
» άψογα ντυμένον καί καθ’ όλα εύπαρουσίαστον, ό όποιος έκείνη τή στιγμή μπήκε 
» στό όχημα καί κάθισε. Γιά μιά στιγμή τά βλέμματά τους διεσταυρώθησαν καί τό 
» διαισθητικό άτομο τό έκλόνισε περίεργο αίσθημα, ώσάν ρεΰμα ψυχρού άέρος 
» νά πέρασε τό σπονδυλική του στήλη. "Εστρεψε άμέσως στή γυναίκα του καί τής 
» είπε μετά πεποιθήσεως, δείχνοντας τον κύριο : « ’Εκείνος ό άνθρωπος είνα ι 
» 6 Τζάκ ό ά ντεροβγάλτης» . Τό όχημα κατηυθύνετο προς τό L an g aste r  G ate 
» καί όταν έφθασε στό M arble Arch, ό κακούργος κατέβηκε. Ό  διαισθητικός τον 
»  άκολούθησε καί δέν τόν άφήκε άπό τά μάτια του, μέχρις δτου μπήκε σέ ώραιο- 
» τάτη άμαξα καί έπήγαινε προς τό Ruidic. Τότε έσπευσε νά συνάντηση τόν άστυ-
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» φύλακα της περιφέρειας, προς τον όποιον υπέδειξε τον άγνωστο λέγοντας : 
»  «Αύτός είνα ι ό Τζάκ, πιάστε τον». 'Ο άστυφύλαξ έγέλασε καί προφανώς τον πήρε 
» για τρελλό, πλήν αύτός έπιμένων, συνήντησε άνώτερο άστυνομικό, προς τον 
»  όποιο εξιστόρησε τ ί τοϋ συνέβη. Ό  άστυνομικός αύτός έδωσε κάποια σημασία 
»  στήν ανακοίνωση τοϋ διαισθητικού καί δεν έκρινε άσκοπο να τον χρησιμοποίηση. 
»  Πράγματι κατ’ επιθυμίαν αύτοϋ πήγαν στον τόπο, όπου διεπράχθη ό τελευταίος 
»  φόνος άπό τον Τζάκ. "Οταν έφθασαν Ικεϊ, παράδοξα αισθήματα έτάραξαν τον διαι- 
» σθητικό, τοϋ όποιου άστραπιαίως τά βλέμματα έστράφησαν προς τή δυτική κατεύ- 
» θυνση. Ε ίχε άνεύρει τά ψυχικά ίχνη καί άμέσως άρχισε βαδίζοντας επί πολύ, 
»  άκολουθούμενος άπό τούς έπισήμους. Δέν άμφέβαλλε καθόλου περί της κατευθύν- 
»  σεως, την όποια είχε λάβει, άλλά βάδιζε μέ σταθερότητα, μέχρις ότου έφθασε 
» σ’ ένα δρόμο τοϋ W est καί άφοΰ έστάθη άπότομα έξω άπό ένα μεγάλο σπίτι 
» μέ επιβλητική όψη, έκλονίσθη καί έφώναξε « ’ Εδώ είνα ι ό δολοφόνος».

«'Ο  επιθεωρητής άπεγοητεύθη καί νόμισε οτι οί κόποι του ήσαν χαμένοι, 
»  γιατί το σπίτι, πού ύπεδείχθη, ήταν ή κατοικία ενός άπό τούς πλέον φημισμέ- 
» νους γιατρούς τοϋ Λονδίνου, άνωτέρου πάσης ΰπονοίας. Έ ν τούτοις ό διαισθητικός 
» ήταν τόσο έπίμονος στους ισχυρισμούς του καί έδινε τόσο ακριβή περιγραφή τοϋ 
» εσωτερικού τοϋ σπιτιού, ώστε ό έπιθεωρητής άπεφάσισε νά ένεργήση.

«Μια λεπτομερής άνάκρισις τής γυναικός τοϋ γιατρού, έφερε εις φως τήν 
» πλέον φρικιαστική "ιστορία πού ποτέ έφαντάσθη κανείς. Αύτός ό άνθρωπος, 
» ένας άπό τούς πλέον διακεκριμμένους γιατρούς τού Λονδίνου, είχε διπλή προσω- 
» πικότητα.

«"Οταν εύρίσκετο στή φυσική του κατάσταση ήταν ό ίκανώτερος γιατρός, 
»  πού είχε άφιερώσει τή ζωή του καί τό ταλέντο του γιά τήν άνακούφιση των 
»  πασχόντων. 'Όταν έπεφτε στή δευτέρα, τήν έκρυθμο κατάσταση, ήταν ό παράφρων, 
» τό σαδιστικό τέρας, τό όποιο έτρομοκράτησε τό W hite Chapel καί έσπειρε τήν 
» φρικίαση τού τρόμου σ’ ολόκληρη τήν Εύρώπη. Τά έγκλήματα πού διέπραττε στή 
»  δευτέρα αυτή κατάσταση δέν τά ένεθυμεϊτο καθόλου.

«Μετά τήν άποκάλυψη αυτή, γιά ώρισμένους λόγους, δέν έτηρήθησαν οί συνη- 
» θισμένες διατυπώσεις τοϋ Νόμου, ούτε έγινε καμμιά άνακοίνωση στον τύπο καί 
» στο κοινό.’Επειδή δέ ό γιατρός αύτός άνήκε στούς άνωτάτους καί ισχυρούς κύκλους, 
» λέγεται, ότι ή ’Αστυνομία τον έκλεισε σέ ειδικό άσυλο καί γιά νά μή σχολιασθή 
» ή εξαφάνισή του, άνηγγέλθη ότι άπέθανε αΐφνιδίως άπό συγκοπή καρδίας καί 
» έγινε ή κηδεία του κανονικώς, μέ κενό φυσικά τό φέρετρο».

—'Ο ίδιος ό άστυνομικός τής Scotland Y ard  περιγράφει καί μιά άλλη περί
πτωση κατά τήν οποία διά τής ψυχομετρία ς, καθωδηγήθη ή ’Αστυνομία στήν 
ακόλουθο έξιχνίαση έγκλήματος :

«Σ τ ις  20 Αύγούστου 1920 άνευρέθη στήν παραλία τού E a st Bourne κρυμ- 
»  μένο στήν άμμο τό πτώμα νεάνιδος, ή όποια προφανώς είχε δολοφονηθή, γιατί 
»  έφερε τραύματα στο κεφάλι. 'Η  ’Αστυνομία έξηκρίβωσε ότι ή νέα αύτή ώνομάζετο 
» Ειρήνη Munro καί ότι κατήγετο έκ Σκωτίας, κατέστη όμως αδύνατο ν’ άνακα- 
» λύψη τούς δράστας τού έγκλήματος αύτοΰ. "Ενας άπό τούς άστυνομικούς συν- 
» τάκτας ό H arold Speer έκ δημοσιογραφικής περιεργείας όρμώμενος, κατέφυγε 
» στή δεσποινίδα Groebel, τής όποιας ήταν άνεγνωρισμένη ή διαισθητική ίκανότης.
» Αυτή έζήτησε καί πήγε στον τόπο τού έγκλήματος, υστέρα δέ πήρε στά χέρια της 
» άντικείμενα τής δολοφονηθείσης νέας καί άφοΰ περιέπεσε σέ κατάσταση ύπνώ- 
» σεως, άρχισε νά έξιστορή, πώς έγινε ό φόνος, ωσάν νά ήταν αύτή τό θύμα.
» Άνέφερε λοιπόν ότι, ένώ περιπατούσε στήν παραλία, δύο άτομα έρωτοτροποΰσαν 
»  προς αύτή. "Υστερα άπό λίγο ό ένας άπ’ αύτούς τής έπετέθη μέ σκοπό νά τής 
» άφαιρέση τήν τσάντα, έκείνη όμως άντεστάθη, οπότε ό άλλος τήν έκτύπησε στο 
» κεφάλι μέ τό μπαστούνι του κ ι’ έτσι τήν έσκότωσε' υστέρα τήν έθαψαν στήν άμμο.



2134 Ν. ’Αρχιμανδρίτου

»  Άφοϋ έξέθεσε καί άλλες λεπτομέρειες για τό φόνο, είπε μέ πεποίθηση «Β λέπ ω  
» τον ενα τώ ν φ ονέω ν μου στο ξενοδοχείου A lberm arle» καί περιέγραψε 
»  τα χαρακτηριστικά του. 'Ο δημοσιογράφος έσπευσε καί άνεκοίνωσε αυτά στο γε- 
» νικό επιθεωρητή της Scotland Y ard  κ. Mercer, όποιος ένεργήσας προς τή δο- 
» θεΐσα κατεύθυνση, είχε στα χέρια του εντός 24 ωρών τούς ένοχους Ja c k  Alfred 
» Field καί W illiam Thom as G ray, οί όποιοι καί κατεδικάσθησαν σέ θάνατο 
»  άπαγχονισθέντες».

—’Αλλά καί στην Ελλάδα έχομε περιπτώσεις, πού τά ψυχικά φαινόμενα έβοή- 
θησαν την ’Αστυνομία στήν έξιχνίαση διαφόρων ύποθέσεων.

"Ενα τέτοιο περιστατικό άνέφερα στήν Ετα ιρ ία  τών Ψυχικών ’Ερευνών, γιατί 
έπρόκειτο περί μεταβιβάσεως σκέψεως εις έμένα τον ίδιον, έκ τής οποίας άπεκαλύ- 
φθησαν οί ήθικοί αυτουργοί καί ό φυσικός αύτουργός εμπρησμού καταστήματος, 
πού είχε γίνει προ πολλών έτών.

Θά σάς αφηγηθώ τό περιστατικό αύτό : Στις 7 Νοεμβρίου τού 1930 ώς Δ ιο ι
κητής τού Σ Τ ' Τμήματος ’Ασφαλείας, συνέλαβα τον διαρρήκτη Κυριάκο Καρα- 
κώστα έτών 33, ό όποιος μέσα σέ διάστημα 3 μόλις μηνών είχε κάμει μέ τή 
συμμορία του πλέον τών 100 διαρρήξεων σέ κεντρικώτατα σημεία τών ’Αθηνών.

Γιά τήν ταχεία περαίωση όλων αυτών τών ύποθέσεων άναγκάσθηκα νά συ
νεχίζω τήν άνάκριση μέρα καί νύχτα, μέ μικρές μόνον διακοπές. Κατά τά μεσάνυχτα 
λοιπόν της 12 Νοεμβρίου 1930, διέκοψα γιά λίγο τήν, άνάκριση, γιατί ήμουν πολύ 
κουρασμένος καί έμεινα στο Γραφείο μου σκεπτικός καί σχεδόν λαγοκοιμώμουν 
πάνω στήν καρέκλα. ’Απέναντι μου άκριβώς καί σέ άπόσταση ένός μέτρου, έκά- 
θητο ό κατηγορούμενος διαρρήκτης Καρακώστας. Σ έ μια στιγμή σκέφθηκα έντονώ- 
τατα ότι ό Καρακώστας είχε κάμει έμπρησμό καί αύτομάτως έστράφηκα προς αύτόν 
καί τον ρώτησα έπί λέξει τά έξης : «Γ ια τ ί έβαλες τή φω τιά  Καρακώστα ; »  
’Εκείνος αμέσως μέ έκύτταξε καί σέ φυσικώτατο τόνο άπάντησε : « ’Έλα ν τ έ . . .  
καί παρά λίγο  νά κάψω  καί τή γρηά». Δέν προχώρησε όμως σέ λεπτομερέ
στερη άποκάλυψη, γιατί άντελήφθη, ότι δέν είχε ομολογήσει μέχρι τή στιγμή εκείνη 
τήν πράξη του αύτή, τήν όποια είχε κάμει προ 4ετίας. ~Ηταν όμως άργά πλέον, 
γιατί μού ήταν εύκολώτατο ερευνώντας τά ’Αρχεία, νά βρώ σχετικά στοιχεία καί 
γ ι’ αύτό, κατόπιν τών συστάσεων πού τού έκαμα, μ’ έζήτησε τήν έπομένη ήμερα
καί μού άπεκάλυψε δτι στις 15-11-1926 ό Π .....Β ....... έτών 35, πού διατηρούσε
κατάστημα έπί της οδού Β ..... τού ανέθεσε νά έμπρήση τούτο ύποσχεθείς γενναία
αμοιβή. Γιά νά θεωρηθή δέ ώς τυχαία ή πυρκαϊά, τού είπε νά βάλη τις έμπρηστικές 
δλες στο όδοντοϊατρεΐο, πού βρισκόταν πάνω άπό τό κατάστημά του. "Οταν όμως ό 
Καρακώστας πήγε γιά νά βάλη τή φωτιά στο ιατρείο, άντελήφθη δτι έκοιμάτο σ’ ένα 
παράπλευρο δωμάτιο μιά γρηά, τήν όποια έλυπήθη, γιατί άσφαλώς θά έκαίγετο, καί γ ι’ 
αυτό έβαλε τή φωτιά όχι έκεΐ άλλά μέσα στο κατάστημα. "Ολα αύτά έβεβαιώθησαν 
ως άκριβή, εύρέθη ή σχετική δικογραφία, είδοποιήθη δέκαί ή ’Ασφαλιστική Ετα ιρία , 
που είχε καταβάλλει τά άσφάλιστρα, γιατί έθεωρήθη τότε ή πυρκαϊά ώς τυχαία.

Σχετική έκθεση γιά τήν άποκάλυψη τού εμπρησμού αυτού έχω κάμει καί στο 
επίσημο βιβλίο Συμβάντων τού Σ Τ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας.

—’Ακούστε τώρα κ ι’ ένα άλλο περιστατικό, πού τό έχω άναφέρει κ ι’ αύτό στήν 
Εταιρία Ψυχικών ’Ερευνών.

Σ ίίς  27 ’Ιουνίου 1934 καί ώραν 8ην πρωινήν, έδηλώθη στο Β' ’Αστυνομικό Τ μή
μα τής Πλάκας ή έξαφάνιση τού Κωνσταντίνου Σακκοπούλου, άπό τό σπίτι τής νύφης 
του Εύσταθίας, συζύγου Γεωργίου Σακκοπούλου, πού έμενε στήν όδό Μαρωνείας 16.

Ο έξαφανισθείς ήταν γέρων 90 έτών καί έπασχε άπό άμνησία λόγω τού γή
ρατος. Οί έρευνες τής ’Αστυνομίας γιά. τήν άνεύρεση τού γέροντος δέν έφεραν απο
τέλεσμα. Στις 2 ’ Ιουλίου, ήτοι 5 ημέρες μετά τήν έξαφάνιση ή Εύσταθία Σακκοπού
λου μαζί μέ τήν .'Ελένη Σταθακοπούλου πού ήσαν συγγενείς τού γέροντος, πήγαν
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στη δεσποινίδα ΙΙαυλάτου, πού είναι άνεγνωρισμένη ώς διαισθητική άπο την Ε 
ταιρία Ψυχικών Ερευνών κ ι’ αύτή αύθυποβληθεΐσα 'ύπέδειξεν δτι ό έξαφάνισθείς 
εύρίσκετο σ’ ένα σπίτι τής όδοϋ Βε'ίκου άριθ. 2β οπού μάλιστα καί' τον έβλεπε. Οί
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λόγω παλαιάς γνωριμίας καί όπου παρέμεινε μέχρι τής1 άνευρέσεώς του γιατί δεν 
ένεθυμεΐτο τή διεύθυνση τοϋ σπιτιού του.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ή χρησιμοποίηση των ψυχικών φαινομένων ή νά τό 
πούμε μέ τον επιστημονικό όρο τών Ψυχοφυσιολογικών ιδιοτήτων τού ανθρώπου, 
συνετέλεσε σέ σοβαρές περιπτώσεις πού προκάλεσαν τήν προσοχή τής κοινής γνώ
μης, νά διαλυθή τό πυκνό σκοτάδι τού μυστηρίου καί νά έ'λθη σέ φώς ή άλήθεια.

Ή  ενέργεια στις περιπτώσεις αυτές ήταν άμεσος καί λόγω τού έξαιρετικοϋ 
αύτών έκδηλος. ’Αλλά ή φύσις θέλησε όπως καί εμμέσως οί ιδιότητες τού άνθρώπου, 
πού έκδηλώνουν κατά φυσικό τρόπο τον ψυχικό τους κόσμο, άποτελοΰν τή λυδία 
λίθο γιά κάθε προσπάθεια προς βελτίωση τής κοινωνίας.

Βλέπουμε λοιπόν τούς γιατρούς ν’ άσκοΰν τή λεγομένη ψυχοθεραπεία σέ ασθενείς 
πού έχουν διεστραμμένες άντιλήψεις, άκοΰμε κάθε μέρα τά κηρύγματα τών ιερέων καί 
παριστάμεθα σέ θρησκευτικές τελετές και πανηγύοεις, μέ τις όποιες ύποβάλλονται 
διαρκώς, αισθήματα, πού συντελούν στήν έξύψωση τού άνθρώπου, ώς άνθρώπου, 
ύποτασσόμεθα τέλος στά μέτρα, τά όποια ή πολιτεία λαμβάνει, γιά νά μεταβάλη 
τήν ψυχική κατάσταση εκείνων, πού επαναστατούν κατά τού δικαίου καί τού άγαθοΰ.

’Ά ν δεχθούμε τις θεωρίες τών έγκληματολόγων, κατά τις όποιες οί έγκλημα- 
τίαι είναι ασθενείς τής κοινωνίας μας, τότε τό ζήτημα τής χρησιμοποιήσεως τών 
ψυχοφυσιολογικών ιδιοτήτων τού άτόμου γιά τή βελτίωση αύτοΰ, άνακύπτέι έπι- 
βλητικώτερη καί μπαίνει στήν πρώτη σειρά τών μέτρων, τά όποια πρέπει νά ειραρ- 
μοσθούν προς τον σκοπό τούτο.

Στήν πραγματικότητα όμως, πού είναι σκληρά, όσονδήποτε κ ι’ άν θελήσουμε 
νά μετριάσουμε τήν ορατότητα αυτής μέ τούς διαφανείς πέπλους τών διαφόρων 
φιλοσοφικών θεωριών, τό έγκλημα παρουσιάζεται ώς φαινόμενο όχι άπλό, άλλά πο
λυσύνθετο καί δέν μπορούμε νά θεωρήσωμε όλους τούς εγκληματίας ώς άσθενείς 
τής κοινωνίας, γιατί ή ψυχανάλυση έκάστου άτόμου, θά μας πείση, ότι τό έγκλημα 
είναι τό αποτέλεσμα τραχείας πάλης τού εσωτερικού κόσμου τοϋ άτόμου πρύς τά 
αίτια, τά όποια προκαλοΰν ερεθισμό τής συνειδήσεως καί παρορμήσείς προς τό 
κακό. Είναι άλήθεια, ότι, γιά μιά κατηγορία κακοποιών, τό έγκλημα άποτελεΐ 
άνάγκη φυσιολογική. Δέν πρόκειται περί παθολογικής διαστροφής, ούτε περί Ιπι- 
δράσεως σ’ αυτούς κανενός αιτίου έξωτερικοΰ ή εσωτερικού. Αυτούς τούς ώνόμασαν 
έκ γενετής εγκληματίας καί τούς έθεώρησαν άνεπιδέκτους οίασδήποτε βελτιώ- 
σεως. Γ ι ’ αυτούς, ύποδεικνύουν ώς μόνο μέσο προς προστασίαν τής κοινωνίας, τήν 
άπομόνωση έφ’ όρου ζωής, ώστε νά καθίσταται άδύνατος ή εκδήλωση τής φυσιο
λογικής εις τούτους άνάγκης τού έγκλήματος, γιά τό όποιο αυτοί δέν αισθάνονται 
καμμιά τύψη, ούτε δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καί θεωρούν περίεργο πώς τούτο 
απασχολεί καί ταράσσει τήν κοινωνία.

'Υπάρχει όμως καί μιά άλλη κατηγορία κακοποιών. Είναι εκείνοι γιά τούς 
όποιους τό έγκλημα παρουσιάζεται ώς παθολογικό φαινόμενο, ώς είδος άσθενείας. 
Τά άτομα αυτά εγκληματούν, όχι γιατί έχουν συμφέρον ή γιατί έχουν άνάγκη τοϋ 
προϊόντος τών άδικημάτων, τά οποία έκτελοΰν, άλλά γιατί βρίσκουν στο έγκλημά 
κάποια διεστραμμένη ευχαρίστηση. Συνήθως άπο τό είδος τού έγκλήματος, προς 
τό οποίο στρέφεται ή διαστροφή τών άτόμων αύτών, άποκαλοΰνται πυρομανεΐς, 
κλεπτομανείς, έρωτομανεΐς κλπ. Γ ι ’ αύτούς ή χρησιμοποίηση τών ψυχικών ιδιο
τήτων τοϋ άτόμου είναι ή μόνη ένδεδειγμένη, καθ’ όσον ή έκφόβιση πού πρόκα—



2136 Ν. ’Αρχιμανδρίτου—Ψυχικά φαινόμενα καί Έγκληματολογική ’Αστυνομία

λεΐται μέ τήν ποινή, κανένα άπολύτως άποτέλεσμα δεν θά φέρη. Εΐδικώτερα ή υπο
βολή προς έξουδετέρωση τής παθολογικής παρορμήσεως προς τδ έγκλημα, όταν γίνεται 
σ’ αυτούς μέ κατάλληλο τρόπο, είτε έν έγρηγόρσει είτε και έν υπνώσει, έπιτυγχάνει 
απόλυτα.Έτσι, στους κλεπτομανείς θά ύποβληθή μεθοδικά καί έπίμονα ή άποστροφή 
προς τήν κλοπή, στους πυρομανεΐς θά ύποβληθή ό άποτροπιασμός προς τή φωτιά, 
στους έρωτομανείς θά ύποβληθή ή άηδία προς τις σεξουαλικές επιθυμίες κλπ.

—Έκτος άπό αύτά κ ι’ ένα άλλο ψυχικό φαινόμενο θά ήταν δυνατό στην περί
πτωση των παθολογικών έγκληματιών, νά συντέλεση όχι μόνον γιά τή βελτίωση ή 
μάλλον τή θεραπεία των, άλλά καί γενικά γιά τήν άναμόρφωσή τους. Τούτο είναι 
ή πρόκληση άμνησίας γιά τό παρελθόν πού επιτυγχάνεται μέ τήν υποβολή έν υπνώσει.

Πραγματικά, έχουμε στά χέρια μας ένα θείο δώρο, έχουμε τό βαρύ πέπλο, 
πού διαχωρίζει τό άμαρτωλό παρελθόν καί άφήνει έλεύθερο τον ορίζοντα γιά μιά νέα 
ζωή ενός ταλαιπωρημένου διαβάτου αύτής.

—Ά λ λ ’ έκτος άπό τούς έγκληματίες, πού άνήκουν στις κατηγορίες αύτές, 
έχουμε καί κείνους γιά τούς όποιους τό έγκλημα άπορρέει άπό τήν έλευθέρα βού
λησή τους. Αύτοί είναι καί οί περισσότεροι. Γ ι ’ αύτούς κάθε άδίκημα είναι άπο
τέλεσμα πάλης τής έσωτερικής των δυναμικότητος προς έξωτερικές παρορμήσεις. 
Κανένα έκτακτο περιστατικό καί καμμιά παθολογική βλάβη δέν υπάρχει, καί ή 
διανόησή τους βρίσκεται σέ ισορροπία καί μέ έφόδια τέτοια, ώστε ή ψυχική διάθεση 
ν’ άντικρούη κάθε παρόρμηση προς τό κακό. 'Η  χωρίς λόγο διατάραξη τής έσω
τερικής αύτής ισορροπίας καί ή χαλάρωση τής ψυχικής άντοχής, δημιουργεί τήν 
κατά τόν Ποινικό Νόμο υπαιτιότητα καί τό κατολογιστό. Παρίσταται λοιπόν 
άνάγκη νά ένισχύεται ή ψυχική κατάσταση τών άτόμων αύτών, ώστε καί αν ποτέ 
οί έξωτερικές παρορμήσεις ύπερίσχυσαν τής έσωτερικής των δυναμικότητος κατά 
τήν πάλη τού κακού πρός τό καλό καί τού άδικου προς τό δίκαιο, νά παρέχεται ενί
σχυση γιά μιά άνόρθωση καί γιά τήν έπαναφορά τής ψυχικής ισορροπίας. Τούτο 
μπορεί νά τό πετύχουμε άπόλυτα μέ τήν χρησιμοποίηση τών ψυχικών ιδιοτήτων 
τού άτόμου καί ιδίως μέ τήν υποβολή καί τήν αύθυποβολή.

—Είναι γεγονός κύριοι ότι βρισκόμαστε στήν έποχή κατά τήν οποία τό άνθρώ- 
πινο πνεύμα έρευνα πρός όλες τις κατευθύνσεις καί πρός όλα σχεδόν τά πεδία 
τής γνώσεως. Έστράφη λοιπόν καί πρός τόν έσωτερικό κόσμο τού άνθρώπου καί 
ζήτησε κ ι’ έκεί νά έρευνήση τήν πηγή , τών θαυμάσιων αύτοΰ ιδιοτήτων καί νά τις 
άναλύση. Βρήκε τό νήμα μιας περίπλοκου καί λεπτοτάτης συνθέσεως, ενός μηχα
νισμού αοράτου μέ έντονους καί θαυμαστές έκδηλώσεις καί παλαίει άκόμη νά καθο- 
ρίση τις κατευθύνσεις, οί οποίες πρέπει νά δοθούν στήν πρόοδο αύτή, πρός τό καλό 
τής κοινωνίας.

Βέβαια, κάθε πρόοδος τού άνθρωπίνου πνεύματος καί τής έπιστήμης, μαζί μέ 
τά καλά, τά όποια φέρνει, συνεπάγεται ταυτόχρονα καί παράλληλα κακά τινα, άλλη- 
λένδετα μέ τή νέα πρόοδο, σά νά ύπάρχη κάποιος τραγικός νόμος τής φύσεως, πού 
καθορίζει, όπως κάθε πρόοδος άκολουθήται καί άπό σχετικό κακό. Στήν πάλη όμως 
τού καλού πρός τό κακό, δέν μπορεί παρά νά ύπερισχύση τό πρώτο. Καί είμεθα 
εύτυχεΐς ότι το Ελληνικό πνεύμα ώπλισμένο καί μέ τό φακό τής ^Επιστήμης, δέν 
υστέρησε στήν έρευνα τών ψυχοφυσιολογικώ ν φ α ινομένω ν , πολλάκις δ’ έθαυ- 
μάσαμε τάς προόδους, πού έσημείωσε ή Ελληνική Ετα ιρ ία  τών Ψυχικών ’Ερευνών, 
ή οποία καί κατέλαβε έξέχουσα θέση στή διεθνή κίνηση, γιά τήν έρευνα τών φαινο
μένων τούτων, χάρις στή δραστηριότητα καί τήν πίστη πρός τήν έπιστήμη τής Ψυχο
φυσιολογίας, τού σοφού καί, διεθνούς πλέον φήμης Προέδρου αύτής άξιοτίμου καί 
φιλτάτου κ.’Αγγέλου Τανάγρα, τόν όποιον εύχόμεθα, ό Θεός νά καταστήση αίωνόβιον.
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‘Υπό χ. Α Ν Α ΡΓ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Άστυν. Α' -  ’Ιατρού 

( Συνέχεια ίκ  τον προηγουμένου)

2) Άπομόνω σις τοϋ άσθενοΰς.Έ π ί μεγάλων κυρίως επιδημιών, αί ύγειο- 
•νομικαί καί άστυνομικαί άρχαί ενός Κράτους λαμβάνουν αυστηρά μέτρα διά την 
άπομόνωσιν τοϋ άσθενοΰς, δστις είναι ή μεγαλυτέρα πηγή μικροβίων. Διά της 
άπομονώσεως επιτυγχάνεται ό έντοπισμός της έπιδημίας καί ή παρεμπόδισις τής 
έξαπλώσεως αυτής εις άλλα άτομα ή συνοικίας ή πόλεις. Ή  άπομόνωσις δύναται 
νά διαταχθή καί δι’ ολόκληρον Κράτος άκόμη. Οΰτω κατορθοϋται διά των άπο- 
λυμαντικών μέσων καί τής άπομονώσεως ή καταπολέμησις των λοιμωδών νόσων 
ώς καί ή προφύλαξις άπό αύτάς.

Τινές έκ τών νόσων τούτων προσβάλλουν την παιδικήν ήλικίαν κατά προ- 
τίμησιν, δι’ δ καί λέγονται π α ι δ ι κ α ί  ν ό σ ο ι .  Τά παιδιά τά όποια δεν 
προσεβλήθησαν κατά τήν παιδικήν ήλικίαν, προσβάλλονται κατά τό μάλλον καί 
ήττον εις τήν εφηβικήν ή άνδρικήν ήλικίαν, έκτος εάν ό οργανισμός των έχη έκ 
•φύσεως άνοσίαν, οπότε ούδέποτε προσβάλλονται.

Διά τήν νοσηλείαν τών έκ λοιμωδών νόσων άσθενούντων άνθρώπων, έκαστον 
Κράτος ιδρύει ειδικά νοσοκομεία, εις τά όποια ύποχρεωτικώς άποστέλλονται οί 
άσθενοΰντες. "Εκαστος ιατρός ύ π ο χ ρ ε ο ϋ τ α ι  δ ι ά  ν ό μ ο υ  εις τήν δή- 
λωσιν παντός κρούσματος προς τό 'Υγειονομικόν Κέντρον καί τό ’Αστυνομικόν 
Τμήμα, ίνα τή μερίμνη αυτών μεταφερθή προς άπομόνωσιν καί νοσηλείαν εις τά 
ειδικά νοσοκομεία.

"Ηδη θά άναφέρουμε έν συντομία τάς πλέον έπικινδύνους νόσους, περιοριζό- 
μενοι κυρίως εις τό αίτιον αύτών, τον τρόπον τής μεταδόσεως καί καταπολεμή- 
σεως αύτών, ώς καί τον τρόπον τής προφυλάξεως έξ αύτών. Αύται είναι αί έπό- 
μεναι :

’Οστρακιά
Τ  ό α ί τ ι ο ν  τής οστρακιάς οφείλεται εις τον αιμολυτικόν στρεπτόκοκ

κον. Είναι νόσος έξανθηματική, τό δέ έξάνθημα έμφανίζεται εις τάς παρειάς καί τήν 
κοιλίαν κυρίως. Είναι διάχυτον καί ομοιάζει μέ τό χρώμα τοϋ άστακοΰ.

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά τών σταγονιδίων, τά όποια έξέρχονται άπό 
τον άσθενή κατόπιν βηχός ή πταρνίσματος, καθώς καί άπό τά λέπια τοϋ δέρματος, 
ώς καί δια τών μεμολυσμένων άντικειμένων.

Ή  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έγκειται εις τήν αύστηράν άπομόνωσιν τοϋ άσθενοΰς 
καθώς καί τών άτόμων πού εύρίσκονται εις έπαφήν μετ’ αύτοϋ.Εΐς τήν άπολύ- 
μανσιν τοϋ ρινοφάρυγγος δι’ άντισηπτικών φαρμάκων καί προφύλαξιν άπό τό 
•ψϋχος καί υγρασίαν. Έ ν καιρώ μεγάλης έπιδημίας διατάσσεται τό κλείσιμο τών 
-σχολείων.

Θ ε ρ α π ε ί α .  'Υγιεινοδιαιτητική πενικιλλίνη, στρεπτομυκίνη, χρυσομυκίνη 
καί τεραμυκίνη, άχρωμυκίνη.

'Ιλαρά
Τ  ό α ί τ ι ο ν  τής ιλαράς είναι άγνωστον άκόμη. Είναι νόσος έξανθη

ματική, τό δέ έν είδει δροτσίλας έξάνθημα άρχόμενον άπό το πρόσωπον έξαπλοϋται
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εις δλον τδ σώμα. 'Η  ιλαρά έπ'.πλέκεται μέ βρογχοπνευμονίαν, τριχοειδή βρογ
χίτιδα, ωτίτιδα κλπ. ..

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  καί  ή π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  είναι όμοια μέ την τής οστρα
κιάς.

Ή  θ ε ρ α π ε ί α  ώς επί τό πλεΐστον συμπτωματική, άλλα καί διά όρου 
αίματος άναρρωνυόντων, πενικιλλίνης, στρεπτομυκίνης κλπ. 'Η  ιλαρά άφίνει άνο- 
σίαν μάλλον ισόβιον. Σπανιώτατα προσβάλλει διά δευτέραν φοράν.

Κοκκύτης
Τ ό α ί τ ι ο ν  τοϋ κοκκύτου είναι άγνωστον.'Η νόσος έμφανίζεται μέ παρο- 

ξυστικόν βήχα, όστις συνοδεύεται μέ ήχον όμοιάζοντα μέ τό λάλημα τής κουκκου- 
βάγιας. Ή  νόσος παρατείνεται επί πολλούς μήνας, λόγω δέ τοϋ συνεχιζομένου 
βηχός παραμένει ευπάθεια εις τούς πνεύμονας καί ό άσθενής προσβάλλεται άπό 
βρογχοπνευμονίαν, βρογχίτιδα, φυματίωσιν κλπ.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  καί  ή π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται ώς καί άνωτέρω.
Ή  θ ε ρ α π ε ί α  γίνεται δι* άντικοκκυτικών έμβολίων, άντισπασμωδικών 

φαρμάκων κατά τοϋ βηχός καί δι’ άλλαγής κλίματος εις παραθαλάσσιον μέρος. 
Εσχάτως έφηρμόσθη ή άερύθεραπεία εις ύψος 4 χιλιάδων μέτρων εντός άερο- 
πλάνων. Καλά άποτελέσματα έ'δωσεν ή στρεπτομυκίνη μόνη ή έν συνδυασμώ μέ 
χλωρομυκητίνην καί μέ τερραμυκίνην.

Διφθερΐτις
Τ  ό α ί τ ι ο ν  είναι μικρόβιου άγνωστον καί έγκαθίσταται επί των άμυγδα- 

λών, σπανίως δέ εις τούς ρώθωνας καί έπιπεφυκότας των οφθαλμών. Ε ίναι νόσος 
βαρεία καί επικίνδυνος.

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  καί  ή π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται ώς καί τών άνω
τέρω. Έ π ί πλέον ή προφύλαξις διά τοϋ προφυλακτικοΰ έμβολίου.

Ή  θ ε ρ α π ε ί α  γίνεται διά τοϋ άντιδιφθεριτικοΰ όροϋ εις μεγάλας δό
σεις. Ή  πενικιλλίνη καί λοιπά άντιβιοτικά δίδουν έπίσης καλά άποτελέσματα. Έ π ί 
ασφυκτικών φαινομένων, ή τραχειοτομή.

Ευλογιά
Ή  εύλογιά είναι νόσος βαρυτάτη καί λίαν μεταδοτική. Προ τής άνακαλύψεως 

τής δ α μ α λ ί δ ο ς ,  ήτο. ή φοβερωτέρα νόσος, δι’ ό καί έπροκάλει τον φόβον 
καί τον τρόμον. Χάρις όμως εις τον διά τής δαμαλίδος έμβολιασμόν, όστις κα
τέστη δ ιά  ν ό μ ο υ  ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ς  είς άπαντα τά άτομα, ή ευλογιά 
έξέλειπεν σχεδόν έντελώς είς τά πολιτισμένα κράτη. Άντιθέτως δέ είς τάς μή 
πολιτισμένας χώρας, ένθα δέν υπάρχει υγειονομική όργάνιυσις καί δέν εφαρμό
ζεται ό διά δαμαλίδος έμβολιασμός ή εφαρμόζεται μερικώς, ή νόσος εύρίσκεται 
έν δράσει. '

'Η  νόσος παρουσιάζεται μέ εξάνθημα δι’ ερυθρών κηλίδων, αίτινες μετά 
2—3 ημέρας μεταβάλλονται είς φυσαλλίδας πλήρεις πύου. Τό έξάνθημα άρχίζει άπό 
τήν κεφαλήν καί έξαπλοΰται είς ολον τό σώμα. Μετά παοέλευσιν δέ ήμερών τινων 
αί φυσαλλίδες ξηραίνονται καί άποπίπτουν τά λέπια. Είς τό μέρος τών φυσαλλίδων 
παραμένει ουλή (λάκκος) καθ’ δλην τήν ζωήν, σημεΐον διακριτικόν τοϋ προσβλη- 
θέντος άπό .ευλογιάν.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά τής άμέσου επαφής μετά τοϋ άσθενοΰς 
και τής έμμέσου τοιαύτης διά μολυνθέντων άντικειμένων, άκόμη καί διά τοϋ άέρος 
δι’ ού μεταφέρονται τά λέπια άπό τον τόπον τοϋ άσθενοΰς είς άπομεμακρυσμένον 
μέρος.
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Ή  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται διά της αύστηράς άπομονώσεως, ώς καί τής 
άπολυμάνσεως. 'Η  πλέον όμως άσφαλής προφύλαξις είναι διά του προφυλαχτικού 
εμβολιασμού διά δαμαλίδος. 'Ο δαμαλισμός γίνεται μετά τον 6ον μήνα άπό τής 
γεννήσεως τού βρέφους. 'Ο δεύτερος έμβολιασμός, δστις λέγεται καί ά ν α δ α
μ α λ ί α  μ ό ς, μετά 5—7 έτη, εύθύς ώς φοιτήση το παιδί εις τδ σχολεΐον. Τρίτος 
εμβολιασμός γίνεται καί κατά τήν κατάταξιν εις τον στρατόν ή καί εις οίανδή- 
ποτε άλλην εποχήν λόγω ύπαρχούσης άνάγκης. 'Η  νόσος ώς καί ό εμβολιασμός 
αφήνουν μακροχρόνιον άνοσίαν ώς καί ισόβιον. Θ ε ρ α π ε ί α  γίνεται διά των 
άντιβιωτικών.

Άνεμοευλογιά
Αυτή είναι νόσος έλαφρά καί καλοήθης. Εμφανίζεται μέ άραιότατον εξάν

θημα διά κηλίδων ελαφρώς έρυθρών, αίτινες μετατρέπονται εις φυσαλλίδας πλήρης 
ορώδους υγρού. Μετά τινας ήμέρας επακολουθεί ή άποξήρανσις καί ή άπολέπισις.

Τά έξάνθημα ομοιάζει μέ τό τής ευλογιάς, άλλά άλλο είναι τό αίτιον τής 
μιας καί άλλο τής άλλης.

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  καί  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται ώς άνωτέρω.

Παρωτΐτις
Τό α ί τ ι ο ν  είναι άγνωστον μικρόβιον. Αΰτη έκδηλοΰται διά διογκώσεως 

των άδένων τής παρωτιδικής χώρας. Ή  συνήθης έπιπλοκή ταύτης είναι ή όρχΐτις, 
ή οποία εάν δεν θεραπευθή καταλλήλως, επιφέρει στείρωσιν.

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  καί  ή π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται ώς άνωτέρω.
Ή  θ ε ρ α π ε ί α  είναι συμπτωματική ώς καί διά σουλφανομιδών καί πε- 

νικιλλίνης καί λοιπών άντιβιοτικών.

Ε π ιδημ ική  μηνιγγΐτις
Τό α ί τ ι ο ν  οφείλεται εις τον μηνιγγόκοκκον, δστις εισέρχεται εις τον 

οργανισμόν διά τού ρινοφάρυγγος καί τών άμυγδαλών, έκεΐθεν δέ διά τής κυ
κλοφορίας μεταφέρεται είς τάς μήνιγγας.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  καί  ή π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται ώς άνωτέρω.
'Η  θ ε ρ α π ε ί α  γίνεται διά τών άντιμηνιγγιτικών ορών, σουλφανομιδών 

καί πενικιλλίνης, στρεπτομυκίνης, χρυσομυκίνης κλπ.
Σ η μ ε ί ω σ ι ς  : Τήν επιδημικήν μηνιγγίτιδα δεν πρέπει νά τήν συγχέω- 

μεν μέ τήν φυματιώδη μηνιγγίτιδα, ήτις οφείλεται εις τον β ά κ ι λ λ ο ν  τ ή ς  
φ υ μ α τ ι ώ σ ε ω ς .

Έξανοηματικός τύφος
Τό α ί τ ι ο ν  οφείλεται εις ειδικόν μικρόβιον, τό όποιον προκαλεΐ βαρεΐαν 

λοίμωξιν. 'Η  νόσος είναι λίαν μεταδοτική. Παρουσιάζεται δέ κατά τάς πολε- 
μικάς περιόδους εις τον στρατόν κυρίως, διότι οί στρατιώται λόγω τών έπιχειρή- 
σεων καί συνεχών πορειών, δέν έχουν καιρόν διά τον καθαρισμόν τού σώματος 
καί τών ενδυμάτων των.

'Η  έμφάνισις τής έπιδημίας γίνεται κατά τό φθινόπωρον καί τον χειμώνα. 
'Όπου δέ έπικρατεΐ φτώχεια, δυστυχία καί άθλιότης, δπως είς τάς λαϊκάς τάξεις, 
εκεί έκδηλοΰνται τά πρώτα καί περισσότερα κρούσματα. 'Η  νόσος έκδηλοΰται 
μέ ελαφρώς ερυθρόν έξάνθημα, τό όποιον λέγεται ρ ο δ ά ν θ η.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά τής ψείρας ώς εξής : Τό μικρόβιον εύρί- 
σκεται εις τά κόπρανά της, τά όποια έγκαταλείπει έπί τού δέρματος τού άνθρώ- 
που καί τών ένδυμάτων αύτού, ή δέ είσοδος αύτών εις τον οργανισμόν τού άν-



2140 'Αναργύρου Άνδρεοπούλου

θρώπου γίνεται άπό άμυχήν τινά προκαλουμένην διά ξυσίματος τοϋ δέρματος διά 
των ονύχων η καί διά προστριβής.

Ή  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έγκειται είς την αύστηράν άπομόνωσιν τοϋ άσθε- 
νοΰς καί των περί άύτόν καί τήν έπιμελή αύτών άπολύμανσιν. ’Επίσης ή άκρα 
καθαριότης τοϋ σώματος καί των ενδυμάτων, ή κοπή των μαλλιών τής .κεφαλής, 
ή έπάλειψις διά καμφορούχου έλαίου κλπ. είναι τά ένδεδειγμένα προφυλακτικά 
μέσα. 'Η  άποφθειρίασις των ενδυμάτων διά βρασμού ή κλιβανισμού ή καί διά 
φθειροκτόνου κόνεως, άποτελεΐ άριστον προφυλακτικόν μέσον.

'Η  Θ ε ρ α π ε ί α  γίνεται διά χλωρομυκιτίνης, τερραμυκίνης καί άχρωμυ-
κίνης.

Κοιλιακός τύφος και παράτυφος Α καί Β
Το α ί τ ι ο ν  τοϋ τύφου οφείλεται είς τον τυφικόν βάκιλλον, δστις προ- 

καλεϊ βαρεΐαν καί παρατεταμένην λοίμωξιν, καθ’ ήν ό άσθενής ύφίσταται γενικήν 
έξάντλησιν λόγω τής μεγάλης παρατάσεως τής νόσου, ώς καί τής αύστηράς δι- 
αίτης.

'Η  νόσος έχει τήν ιδιότητα νά ύποτροπιάζη, λόγω παρεκτροπής τίνος εις 
τήν δίαιταν ή προώρου έγέρσεως, κοπώσεως κλπ.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά τής άμέσου επαφής μετά τοϋ άσθενοϋς 
ώς είναι οί οικείοι, οί νοσοκόμοι, κλπ., καί διά τής έμμέσου τοιαύτης. '.Η διά τής 
εμμέσου έπαφής μόλυνσις γίνεται διά των μυιγών αϊτινες μολύνουσι τά τρόφιμα 
έπικαθήμεναι έπ’ αύτών, διά τοϋ ύδατος τό όποιον μολύνεται εύκολα ιδίως τοϋ 
πηγαδιοΰ, τής βρύσης ή καί τοϋ υδραγωγείου άκόμη, οπότε παρατηροΰνται ομαδικά 
κρούσματα. ’Επίσης διά τοϋ γάλακτος, τό όποιον μολύνεται άπό τά χέρια τοϋ 
άμέλκτου, δστις έτυχε νά είναι μ ι κ ρ ο β ι ο φ ο ρ ε ύ ς  υ γ ι ή ς ,  καθώς καί 
άπό παν μεμολυσμένον άντικείμενον.

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έγκειται είς τήν άπομόνωσιν τοϋ άσθενοϋς, τήν γε
νικήν καί έπιμελή καθαριότητα, καί τήν άπολύμανσιν, τό συχνό φλιτάρισμα προς 
έξόντωσιν τών μυιγών, τήν άκραν καθαριότητα τών άποχωρητηρίων δι’ άσβέστου 
κλπ. ’Επίσης δέν πρέπει νά τρώγωμεν άβραστα χορταρικά, σαλάτες καί φροϋτα. 
Τέλος επιβάλλεται ό προφυλακτικός εμβολιασμός.

'Η  θ ε ρ α π ε ί α  έπιτυγχάνεται διά τής χλωρομυκιτίνης, χρυσομυκίνης, 
τερραμυκίνης, άχρωμυκίνης.

Δυσεντερία μικροβιακή
Τό α ί τ ι ο ν  οφείλεται είς ειδικά μικρόβια, τά όποια έγκαθίστανται είς 

τό παχύ έντερον καί προκαλοϋν πολλαπλάς έξελκώσεις (πληγάς),έξ ών προέρ
χονται άφθονοι βλεννοαιματηραί κενώσεις.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  καί  ή π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται ώς καί είς τον
τύφον.

Ή  θ ε ρ α π ε ί α  δι’ άντιδυσεντερικών ορών, σουλφαγγουανιδίνης καί 
πενικιλλίνης καί λοιπών άντιβιοτικών.

Δυσεντερία άμοιβαδική
Τό α ί τ ι ο ν  οφείλεται είς τινα π ρ ω τ ό ζ ω α ,  τά λεγάμενα ά μ ο ι -  

β ά δ ε ς. Κυρίως είναι νόσος τών τροπικών κλιμάτων, άλλά σήμερον κατήντησεν 
ενδημική είς δλον σχεδόν τον κόσμον.

Α ί άμοιβάδες έγκαθίστανται καί αύταί είς τό παχύ έντερον, προκαλοΰσαι 
εξελκώσεις, έξ ών προέρχονται αί βλεννοαιματηραί κενώσεις.
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'Η  νόσος παρουσιάζεται υπό χρονιάν μορφήν καί είναι μακροχρόνιος, διότι ή 
θεραπεία είναι δύσκολος.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  καί  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται ώς καί άνωτέρω.
'Η  θ ε ρ α π ε ί α  γίνεται διά πολλών φαρμάκων, ών τα άποτελεσματι- 

3<ώτερα είναι ή χρυσομυκίνη, χλωρομυκιτίνη καί τερραμυκίνη.

Χολέρα
Τό α ί τ ι ο ν  ταύτης είναι ειδικόν βακτηρίδιον, τό όποιον λέγεται χ ο λ ε 

ρ ι κ ό ν  δ ο ν ά κ ι ο ν.
Ή  χολέρα είναι νόσος των τροπικών κλιμάτω ν.’Ενδημεί δέ εις τά ς ’ Ινδίας 

καί δή παρά τάς οχθας τοΰ Γάγγου ποταμού, άπό όπου διά τών μέσων τής συγ
κοινωνίας μεταδίδεται εις άλλας χώρας.

'Η  νόσος αυτή είναι βαρυτάτη καί θανατηφόρος.’ Επέρχεται δέ κατά μεγάλας 
επιδημίας καί προκαλει τον φόβον καί τον τρόμον τοΰ κόσμου. Ευτυχώς παρου
σιάζεται κατά μακρότατα χρονικά διαστήματα (30 ή 50 έτη). Τό μικρόβιον 
εγκαθίσταται εις τό λεπτόν έντερον καί προκαλει άκατασχέτους υδαρείς καί αίμα- 
τηράς κενώσεις, καθώς καί έμέτους, συνεπεία τών οποίων έπέρχεται τελεία άφυ- 
δάτωσις τοΰ σώματος, ώστε έντός ολίγων ωρών ό πάσχων μεταβάλλεται εις 
σκελετόν, μετά περιπίπτει εις κωματώδη κατάστασιν καί άποθνήσκει.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά τής άμέσου επαφής μετά τοΰ άσθενοΰς 
δστις αποτελεί την κυρίαν έστίαν μολύνσεως. 'Η  μετάδοσις γίνεται καί εμμέσως 
διά τών μεμολυσμένων τροφών κυρίως, τοΰ ΰδατος, ώς καί τών μεμολυσμένων 
αντικειμένων.

Ή  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται διά τής αύστηρας άπομονώσεως όχι μόνον 
τοΰ άσθενοΰς, άλλά καί παντός άτόμου έπικοινωνήσαντος μέ τό περιβάλλον τούτου. 
'Ολόκληρος συνοικία ή πόλις εις την οποίαν ένεφανίσθη κροΰσμα χολέρας άπομο- 
νοΰται, διότι ή μετάδοσις είναι εύκολος καί ταχεία τόσον, ώστε καί εις διάστημα 
ημέρας άκόμη δύναται νά έπεκταθή εις δλην την συνοικίαν ή την πόλιν.

"Οταν ή έπιδημία παρουσιάση μεγάλας διαστάσεις καί έπεκταθή εις ολό
κληρον την χώραν, τότε διατάσσεται άπό τον Δ ι ε θ ν ή  ’Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ν  
Υ γ ε ί α ς  ή άπομόνωσις ολοκλήρου τής χώρας ταύτης. 'Η  άπομόνωσις συνί- 
σταται εις τήν άπαγόρευσιν πάσης· επικοινωνίας μετά τών άλλων Κρατών. Ή  
αεροπορική, άτμοπλοΐκή καί σιδηροδρομική συγκοινωνία άπαγορεύονται, ώς καί ή 
ταχυδρομική τοιαύτη, διότι διά τών μέσων τούτων γίνεται ή μετάδοσις τής νόσου 
άπό χώρας εις χώραν.

'Ο Διεθνής ’Οργανισμός 'Υγείας άποστέλλει εις τήν προσβληθεΐσαν χώραν 
πεπειραμένους έπιστήμονας, υγειονομικά συνεργεία, φαρμακευτικόν υλικόν, εμβό
λια κλπ. διά τήν ταχεΐαν καταστολήν τής έπιδημίας. Α ί 'Υγειονομικαί καί Ά στυ- 
νομικαί Ά ρχαί τοΰ Κράτους είναι έντεταλμέναι διά τήν έφαρμογήν καί τήρησιν 
τών υγειονομικών διαταγών.

"Οταν ή έπιδημία είναι περιορισμένη έν τή ένάρξει της ή όταν τά κρού
σματα έλαττοΰνται καί βαίνει αύτη προς ύφεσιν, τότε δύναται νά έπιτραπή ή 
έπικοινωνία μέ τάς άλλας χώρας, άλλά υπό ορισμένους όρους. Δηλαδή, ένα άτο- 
μον διά νά ταξιδεύση πρέπει νά έμβολιασθή δι’ άντιχολερικοΰ έμβολίου καί νά 
εφοδιασθή άπό τάς 'Υγειονομικάς καί Άστυνομικάς Άρχάς τοΰ τόπου διά πιστο- 
ποιητικοΰ υγείας. Εις τον λιμένα όπου θά άποβιβασθή, θά ύποστή υγειονομικήν 
έξέτασιν. Επ ίσ ης κάθε συγκοινωνιακόν μέσον προερχόμενον άπό τήν χώραν τής 
έπιδημίας, τίθεται έν άπομονώσει εις τό λοιμοκαθαρτήριον έπί πέντε ημέρας, γίνεται 
ιατρική έξέτασις καί παρακολούθησις, άπολύμανσις ολοκλήρου τοΰ σκάφους καί 
τών έπιβατών.
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Επ ίσ ης λαμβάνονταί γενικά μέτρα. άπολυμάνσεως καί καθαριότητος της. 
πόλεως, ώς άσπρισμα διά γαλακτώματος ασβέστου των ρείθριυν των πεζοδρο
μίων, των άγορών, των σφαγείων, των αποχωρητηρίων, των κοινοχρήστων χώρων 
κλπ. Διατάσσεται ή έπιμελημένη καθημερινή συλλογή των σκουπιδιών καί παντός 
είδους άπορριμάτων, φλιτάρισμα καί γενικώτερον ψεκασμός άνά τήν χώραν ολην 
προς έξόντωσιν των μυιγών καί εντόμων. Ευθύς δέ ώς έμφανισθή ή επιδημία, ένερ- 
γεΐτα ι γ ε ν ι κ ό ς  έ μ β ο λ ι α σ μ ό ς  των κατοίκων δι’ άντιχολερικοΰ εμβο
λίου, αρχής γενομένης άπό τό υπαλληλικόν καί έργατικόν προσωπικόν των λ ιμέ
νων, των τελωνείων κλπ. επειδή αύτοί έρχονται πρώτοι εις έπικοινωνίαν μέ τούς 
ταξιδιώτας καί είναι έπόμενον νά μολυνθοϋν. ’Έπειτα δέ είς τά σχολεία, τούς 
στρατώνας, τάς διαφόρους υπηρεσίας καί τέλος εις τό κοινόν. Θεραπευτικώς μετα- 
χειριζόμεθα τά άντιβιοτικά.

Πανώλης
Τό α ί τ ι ο ν  της πανώλους οφείλεται εις ειδικόν βακτηρίδιον. Καί αΰτη ή 

νόσος είναι νόσος τών τροπικών χωρών, όπως καί ή χολέρα, παρουσιαζομένη κατ’ 
άραιά χρονικά διαστήματα καί είναι έξ ίσου τρομερά καί έπικίνδυνος.

'Η  πανώλης έμφανίζεται ύπο δύο κυρίως μορφάς : 1) Τήν β ο υ β ω ν ι 
κ ή ν ,  ήτις είναι καί ή συνήθης μορφή καί 2 ) Τήν π ν ε υ μ ο ν ι κ ή ν  μορφήν 
ήτις είναι σπανιωτάτη καί ήτις καταλήγει πάντοτε εις θάνατον.

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  άπό τάς τροπικάς χώρας γίνεται διά τών συγκοινω
νιακών μέσων όπως καί ή χολέρα. Ά πό άνθρώπου δέ εις άνθρωπον μεταδίδεται 
διά τών ψ ύ λ λ ω ν ,  τών ευρισκομένων έ π ί τ ώ ν  π ο ν τ ι κ ώ ν ,  καθώς καί 
διά τών εκκριμάτων τοϋ άσθενοϋς.

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται καθ’ δν τρόπον καί είς τήν χολέραν. Έ π ί 
πλέον δέ διατάσσεται ή μ υ ο κ τ ο ν ί α  (έξόντωσις τών ποντικών) · καί ό 
ένταφιασμός τών πτωμάτων αυτών. Τέλος ένεργεΐται καί 6 προφυλακτικός έμβο- 
λιασμός καί λαμβάνονταί όλα τά γενικά μέτρα διά τήν καταστολήν της νόσου, 
τά όποια άνεφέραμεν έν έκτάσει είς τό περί χολέρας κεφάλαιον. Θεραπευτικώς 
τά αντιβιοτικά.

Τέτανος
Ί ό α ί τ ι ο ν  τοϋ τετάνου οφείλεται είς ειδικόν βακτηρίδιον, το όποιον 

ευρίσκεται είς τά κόπρανα τών ζώων (ίππου, όνου καί ήμιόνου) καί επομένως 
είς τούς σταύλους, τό έδαφος, καί παντού όπου υπάρχει σκόνη.

Μ ε τ ά δ ο σ ι ς .  Αΰτη γίνεται μέσω οίουδήποτε τραυματισμού τοϋ σώ
ματος τοϋ άνθρώπου, ένθα τό μικρόβιου εισερχόμενου έν αύτώ προκαλεΐ διά 
τών τοξινών αυτοΰ βαρεΐαν λοίμωξιν, ή οποία καταλήγει είς θάνατον εάν ή 
θεραπεία δέν έφαρμοσθή έγκαίρως.

Ή  τοξίνη τήν οποίαν έκκρίνει τό μικρόβιου τοϋ τετάνου, έπιδρα έπί τού 
νευρικού συστήματος καί προκαλεΐ έντονους καί όδυνηράς συσπάσεις, αίτινες κατ’ 
αρχα.ς εμφανίζονται είς τούς μασσητήρας μϋς μέ φαινόμενα συσφίξεως τών σιαγόνων 
και δυσκαταποσιας. Α ι συσπάσεις αύται μεταδίδονται βαθμηδόν είς τούς αύχενι- 
κους, ραχιαίους και κάτω άκρων μϋς, άποτέλεσμα τών οποίων είναι ό όπισθό- 
τονος καί ή λόρδωσις.

Η π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έπιτυγχάνεται διά τής έκτελέσεως τοϋ άντιτιτα- 
νικοϋ οροΰ επί οίουδήποτε τραύματος υπόπτου καί κατά μείζονα λόγον ρυπαρού. 
Ο ορος πρεπει νά γίνεται έντός 6 ή 12 ώρών άπό τόν τραυματισμόν.'Η δέ 

θεραπεία δια μεγάλων δόσεων άντιτετανικού όροϋ καί πενικιλλίνης, στρεπτομυκί
νης, χρυσόμυκίνης κλπ.
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'Ελονοσία
Τό α ί τ ι ο ν  της ελονοσίας οφείλεται εις τ ι π ρ ω τ ό ζ ο υ ο ν τ ό  όποιον 

λέγεται π λ α σ μ ώ δ ι ο  ν τ ο υ  Λ α β ε ρ ά ν .  'Η  ελονοσία είναι νόσος ή 
οποία μαστίζει ολόκληρον τήν άνθρωπότητα, ή δέ Ελλάς χώρα κατ’ έξοχήν 
ελώδης καί πτωχή, μαστίζεται έτι περισσότερον.

'Η  έλονοσία έξασθενεΐ τά άτομα, τα κάμνει άναιμικά καί καχεκτικά. Οΰτω 
δημιουργεί κατάλληλον έδαφος διά τήν άνάπτυξιν τής φυματιώσεως. 'Η  έλονοσία 
είναι μία φοβερά μάστιξ είς τήν άνθρωπότητα, διότι προκαλεΐ μεγάλας ζημίας είς 
τήν ιδιωτικήν άλλά καί εθνικήν οικονομίαν μιας χώρας. ’Αχρηστεύει έπ’ άρκε- 
τόν χρονικόν διάστημα τάς έργατικάς χεΐρας καί δαπανώνται κολοσσιαία χρηματικά 
ποσά διά τήν θεραπείαν των άσθενών καί καταπολεμησιν τής νόσου, τόσον έκ 
μέρους των οικογενειών, όσον καί του Κράτους.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται μόνον διά των ά ν ω  φ ε λ ώ ν  κ ω ν ώ π ω ν  
καί μάλιστα τών θ η λ έ ω ν, διά τσιμπήματος επί τοϋ σώματος του άνθρώπου.

Ή  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έγκειται είς τήν καταπολεμησιν καί έξαφάνισιν τών 
ανωφελών κωνώπων, οίτινες ζοϋν καί άναπτύσσονται είς τά ελώδη μέρη καί 
παντού όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, ένθα έναποθέτουν τά ωά των, έκκολάπτον- 
ται, διέρχονται τά διάφορα στάδιά των (μορφάς) καί εξελίσσονται είς τέλεια 
κουνούπια.

'Η  καταπολέμησις αύτών επιτυγχάνεται διά τής άποξηράνσεως τών έλωδών 
εκτάσεων, ήτις γίνεται διά τής έπιχωματώσεως ή διοχετεύσεως τών ύδάτων είς 
τήν θάλασσαν.

Διά τό έργον τούτο άπασχολοΰνται ειδικά άνθελονοσιακά συνεργεία, τή φοον- 
τίδ ι τών 'Υγειονομικών ’Αρχών τοϋ Κράτους. ’Επίσης διά τής καλύψεως τής επι
φάνειας τοϋ έλους διά πετρελαίου, τό όποιον χύνομεν έπ’ αυτής. 'Η  χρήσις τής 
κουνουπιέρας ώς καί διαφόρων έντομοκτόνων φαρμάκων, συντελεί είς τήν προφύ- 
λαξιν τών άνθρώπων. Ό  καλλίτερος όμως τρόπος τής έξοντώσεως τών κωνώπων 
είναι ό δι’ άεροπλάνων ψεκασμός τής χώρας διά τοϋ ντί, ντί, τί.

'Η  έλονοσία έξέλειπε σχεδόν από τήν χώραν μας άφ’ ότου έφηρμόσθη ό δι’ 
άεροπλάνων ψεκασμός, ό όποιος πρέπει νά έπαναλαμβάνεται καθ’ έκαστον έτος.

'Η  θ ε ρ α π ε ί α  γίνεται διά πολλών καί διαφόρων φαρμάκων, ώς κινίνη, 
αρσενικόν, άτεμπρίνη, πλασμωχίνη καί άλλα νεώτερα φαρμακευτικά παρασκευά
σματα.

Καλα—άξάρ
Τό α ί τ ι ο ν  οφείλεται είς ειδικόν πρωτόζωου τής οικογένειας τών τρυ- 

πανοσώμάτων, τό όποιον λέγεται λ ε ϊ  σ μ ά ν ι α έκ τοϋ ονόματος τοϋ έφευ- 
ρέτου. 'Η  νόσος άπαντάται είς τήν ’Ασίαν, ’Αφρικήν καί είς όλα τά παράλια 
τής μεσογείου, έπομένως καί είς τήν χώραν μας.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται άπό τούς πάσχοντας σκύλους διά τών έπ’ αύτών 
παρασίτων καί έντόμων.

Ή  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  -έγκειται είς τήν έξόντωσιν τών πασχόντων ζώων, 
έπομένως καί τών έπ’ αυτών παρασίτων.

'Η  θ ε ρ α π ε ί α  έπιτυγχάνεται διά τών ένέσεων τοϋ άντιμονίου καί 
αντιβιοτικών.

Γρίππη
Το α ί τ ι ο ν  τής γρίππης είναι ειδικόν μικρόβιον. Αυτή' έμφανίζεται κατά 

έπιδημίας καί δή κατά τό φθινόπωρου, τον χειμώνα καί όλιγώτέρον κατά τήν 
άνοιξιν.
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'Η  γρίππη εμφανίζεται ύπό δύο μορφάς : 1) Τ ή ν  ε π ι δ η μ ι κ ή ν  
μ ο ρ φ ή ν ,  ήτις παρουσιάζεται κατ’ άραιότατα χρονικά διαστήματα (30 ή 5 0  
έτη), είναι βαρύτατη καί έπιφέρει μεγάλην θνησιμότητα. Έξαπλοΰται ταχέως εις 
όλον τον κόσμον καί έπιφέρει τεράστιας ζημίας. Τοιαύτη μορφή ένέσκηψεν εις τήν 
χώραν μας κατά τό 1918, ή οποία προυκάλεσε τον φόβον καί τον τρόμον, τόσον, 
ώστε δεν εύρίσκοντο άνθρωποι διά τήν ταφήν των νεκρών.

2 ) Τ ή ν  ε ν δ η μ ι κ ή ν  μ ο ρ φ ή ν ,  ήτις υπάρχει καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν του έτους κατά σποραδικά κρούσματα ή καί άθρόα τοιαϋτα έν είδει επι
δημίας. 1

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά των σταγονιδίων, τά όποια έκπέμπονται. 
κατόπιν βηχός των γριππιόντων άτόμων, του πταρνίσματος, των πτυέλων καί. 
τής ομιλίας άκόμη. Τό μικρόβιον εύρίσκεται εντός των πτυέλων, του σιέλου καί 
τής βλέννης των πασχόντων.

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  άπό τήν γρίππην άποβαίνει άνίσχυρος, διότι ή άτμό- 
σφαιρα είναι γεμάτη άπό μικρόβια. Γενικώς όμως πρέπει νά προφυλασσώμεθα. 
άπό τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς, τό ψϋχος καί τήν υγρασίαν. Νά τηραϋμεν 
άντισηψίαν του ρινοφάρυγγος διά τών γνωστών άντισηπτικών φαρμάκων. Νά άπο- 
φεύγουμε τάς συγκεντρώσεις είς κλειστούς χώρους (θέατρα, καφενεία, κέντρα 
διασκεδάσεως κλπ .).

'Η  γρίππη υποτροπιάζει καί ένίοτε παραμένει έπί πολύ είς άτομα εύαί- 
σθητα, οπότε έπιδρα δυσμενώς έπί τής υγείας αύτών καί προκαλεϊ έξασθένησιν 
καί καταβολήν του οργανισμού. Οΰτω προδιαθέτει τό άτομον είς τήν φυματίω- 
σιν. "Οταν ή γρίππη έπιπλέκεται μέ βρογχοπνευμονίαν, μεταχειριζόμεθα τά άντι- 
βιοτικά καί ολα τά ένδεδειγμένα φάρμακα διά τήν θ ε ρ α π ε ί α ν  ταύτης.

Δάγγειος πυρετός
Τό α ί τ ι ο ν  είναι ειδικόν μικρόβιον. 'Η  νόσος είναι έξανθηματική, λίαν 

μεταδοτική άλλά 6χι καί έπικίνδυνος. Προέρχεται δέ άπό τάς τροπικάς χώρας 
διά τών συγκοινωνιακών μέσων.

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά σκνίπας τίνος λεγομένης σ τ ε γ ο μ υ ί α ς ,  
κατόπιν τσιμπήματος.

Ή  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έπιτυγχάνεται διά τής γενικής καθαριότητος, τον» 
άσπρίσματος δι’ άσβέστου καί του ψεκασμού δι’ έντομοκτόνου φαρμάκου, δι’ ών 
έξολοθρεύονται αί σκνΐπαι. Α ί σκνϊπαι κυρίως κρύπτονται είς τάς γωνίας καί 
τάς ρωγμάς τών τοίχων, είς τά υγρά καί άνήλια υπόγεια κλπ. δι’ ό καί ή καθα- 
ριότης είς τοιαϋτα μέρη πρέπει νά είναι έπιμελεστέρα.

Τριήμερος πυρετός
Τό α ί τ ι ο ν  οφείλεται είς ειδικόν μικρόβιον, τό όποιον μεταδίδεται δ ιχ  

σκνίπας λεγομένης φ λ ε β ο τ ό μ ο ς ,  κατόπιν τσιμπήματος. 'Η  νόσος είναι κα
λοήθης, ήπιας μορφής καί μικράς διάρκειας (3—5 ήμέρας).

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έγκειται είς τήν καθαριότητα καί έξόντωσιν τών σκνι
πών διά τών γνωστών μέσων.

Μελιταίος πυρετός
Τό α ί τ ι ο ν  οφείλεται είς τον μ ι κ ρ ό κ ο κ κ ο ν  τοϋ μελιταίου. 'Η  

νόσος είναι μακράς διάρκειας (6 μήνες καί πλέον), καί ένδημεΐ είς τά παράλια τής 
Μεσογείου θαλάσσης, έπομένως καί είς τήν χώραν μας είναι συχνή άσθένεια.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  οφείλεται είς τήν πόσιν άβράστου γάλακτος καί τήν



Πρώτα!, βοήθειαι καί στοιχεία υγιεινής 2145

βρώσιν των παραγώγων αύτοΰ, τά προερχόμενα άπό μεμολυσμένας διά τοϋ μικρα- 
κόκκου τοϋ μελιταίου αίγας.

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έγκειται εις τον καλόν βρασμόν τοϋ γάλακτος.
Ή  θ ε ρ α π ε ί α  δέ διά χρυσομυκίνης, στρεπτομυκίνης κλπ.

Φυματίωσις
Τό α ί τ ι ο ν  τής φυματιώσεως είναι ό β ά κ ι λ λ ο ς  τ ο ϋ Κ ώ χ ,  

όστις εύρίσκεται έν άφθονία εις .τά πτύελα των φυματικών.
'Η  νόσος είναι παντού διαδεδομένη καί αποτελεί μίαν άπό τάς φοβερωτέρας 

μάστιγας της άνθρωπότητος. Προσβάλλει πάσαν ηλικίαν, άπό τήν βρεφικήν μέχρι, 
καί τής γεροντικής. ’Άτομα έξησθενημένα καί καχεκτικά προσβάλλονται άπό τήν 
φυματίωσιν πολύ εύκολα. Επ ίσης οί κατοικοΰντες εις άνθυγιεινά μέρη, εις υγρά 
καί άνήλια σπίτια καθίστανται ευπαθείς καί ευπρόσβλητοι. 'Η  φτώχεια, ή δυ
στυχία, ό υποσιτισμός, αί υπερκοπώσεις καί παντοειδείς στερήσεις, αί διάφοροι 
καταχρήσεις, τά ξενύχτια εις κλειστούς χώρους κλπ. εύνοοϋν τήν φυματίωσιν.

Τό μικρόβιον τής φυματιώσεως εγκαθίσταται εις όλα τά μέρη τοϋ σώ
ματος, διά τοΰτο παρουσιάζεται καί ύπό πολλάς μορφάς έκ των οποίων ή συ- 
χνοτέρα καί βαρυτέρα είναι ή φ υ μ α τ ί ω σ ι ς  τ ω ν  π ν ε υ μ ό ν ω ν ,  ήτις 
είναι λίαν μεταδοτική άπό άνθρώπου· εις άνθρωπον. 'Η  φ υ μ α τ ί ω σ ι ς  τ ω ν  
ο σ τ ώ ν  κατ’ άντίθεσιν προς τήν των πνευμόνων, δεν μεταδίδεται.

Ά λλη  βαρεία καί θανατηφόρος μορφή είναι ή φ υ μ α τ ι ώ δ  η-ς μ η ν ι γ -  
γ ΐ  τ  ι ς, ήτις παρατηρεΐται κατά προτίμησιν εις τήν παιδικήν ήλικίαν, χωρίς νά 
έξαιρή καί τήν μεγαλυτέραν ήλικίαν.

Ά λλα ι μορφαί συνήθεις, είναι ή φ υ μ α τ ί ω σ ι ς  τ ο ϋ  λ ά ρ υ γ γ ο ς ,  
τοϋ δ έ ρ μ α τ ο ς ,  ή κ ε γ χ ρ ο ε ι δ ή ς  κλπ., Δεν ύπάρχει όργανον τοϋ άνθρω- 
πίνου σώματος ποΰ νά μή τό προσβάλλη ή φυματίωσις.

Αυτή είναι νόσος δυσθεράπευτος καί πολυδάπανος. Α ί οΐκογένειαι των φυ
ματικών άτόμων έξαντλοΰνται οΐκονομικώς καί καταστρέφονται. Τά κράτη επίσης 
ύφίστανται μεγάλας δαπάνας διαθέτοντα ύπέρογκα χρηματικά ποσά διά τον άντι- 
φυματικόν άγώνα (σανατόρια, ιατρεία κλπ.).

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται άμέσως άπό άνθρώπου εις άνθρωπον διά τοϋ 
βηχός, τοϋ πταρνίσματος, τών πτυέλων καί τής ομιλίας, διό τά έκπεμπόμενα 
σταγονίδια είναι γεμάτα μικροβίων Κώχ, δι’ ών μολύνεται ό άτμοσφαιρικός άήρ 
τον όποιον εΐσπνέομεν. Α λλά μεταδίδεται καί εμμέσως διά τών μεμολυσμένων 
άντικειμένων (ένδύματα, κλινοσκεπάσματα, δωμάτια ύπνου, σκεύη φαγητοΰ, χαι
ρετισμός διά χειραψίας κλπ.).

Οί φυματικοί διασπείρουν έν άφθονία τά μικρόβια τής φυματιώσεως, απο 
όπου διέρχονται. Οΰτω μολύνονται τά διάφορα μέσα ταξιδιού (άτμόπλοια, τραίνα, 
αυτοκίνητα, ξενοδοχεία ύπνου, φαγητοΰ κλπ .).. 'Ο φυματικός πτύει όπου καί αν 
βρίσκεται, τά δέ πλήρη μικροβίων πτύελα ξηραινόμενα άναμιγνύονται μέ τήν 
σκόνην τήν οποίαν εΐσπνέομεν.

Eivat γνωστόν, οτι ό άνθρωπος άναπνέει πλήθος μικροβίων Κώχ, άλλ’ ό 
άνθρώπινος οργανισμός άντιδρα διά τών άμυντικών του δυνάμεων καί έξουδετε- 
ρώνει ταΰτα. 'Όπου όμως ή άντίστάσις τοϋ όργανισμοϋ είναι μειωμένη, έκεΐ ύπερ- 
νικοΰν τά μικρόβια καί μολύνεται ό άνθρωπος.

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  επιτυγχάνεται διά τής άπομονώσεως τοϋ άσθενοϋς 
εις ιδιαίτερον δωμάτιον. "Ολα τά άντικείμενα τά όποια μεταχειρίζεται ούτος πρέπει 
νά είναι χωριστά καί νά άπολυμαίνωνται διά βρασμοΰ. Τό καλλίτερον όμως μέτρον 
προφυλάξεως είναι νά εΐσάγωνται εις σανατόρια, ένθα θά ύφίστανται συγχρόνως καί 
τήν άνάλογον θεραπείαν.
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'Η  καθαρά και υγιεινή κατοικία, ή καλή καί επαρκής διατροφή, ή κανονική 
διαβίωσις, ή άποφυγή καταχρήσεων κλπ. ποοφυλάττουν τούς άνθρώπους άπό τήν 
νόσον ταύτην.

Τέλος ή έφαρμογή του προφυλακτικοϋ εμβολίου B .C .G . (Μπέ, σέ, ζέ) ή 
οποία σήμερον ένεργεϊται ευρύτατα εις τά περισσότερα Κράτη, προκαλεΐ ανοσίαν 
καί προστατεύει τον άνθρωπον άπό τήν φυματίωσιν.

'Η  θ ε ρ α π ε ί α  είναι ύ γ ι ε ι ν ο δ ι α ι τ η τ ι κ ή  (άνάπαυσις, υπερ
σιτισμός , έξοχή κλπ .) φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή  καί  χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή .

Π λ ε ϊ  σ τ α φάρμακα εφαρμόζονται εις τήν θεραπείαν τής φυματιώσεως, 
άλλα έκεΐνα τά όποια έδωσαν τά καλλίτερα άποτελέσματα είναι ή στρεπτομυκίνη, 
τό ριμιφόν καί τό ΠΑΣ. Προσεχώς δέ θά κυκλοφορήσουν καί άλλα φάρμακα, 
ίσως άποτελεσματικώτερα. Μέχρι σήμερον πολλοί άσθενεΐς έθεραπεύθησαν, χάρις 
εις τήν στρεπτομυκίνην, τό ριμιφόν, καί ΠΑΣ. 'Η  φ υ μ α τ ι ώ δ η ς  μ η ν ι γ -  
γ ΐ τ ι ς  ήτις κατέληγεν κατά 100 ο/ο εις θάνατον, σήμερον μέ τά άνωτέρω 
φάρμακα δύναταί τις νά είπη ότι θεραπεύεται κατά ένα μεγάλο ποσοστόν, ομοίως 
καί ή κ ε γ χ ρ ο ε ι δ ή ς  φ υ μ α τ ί ω σ ι ς  ή όποια άλλοτε έθεωρεϊτο θανα
τηφόρος.

’Αλλά όπου ή ύγιεινοδιαιτητική καί φαρμακευτική άγωγή άστοχεΐ, εφαρμό
ζεται ή χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ,  ή όποια ποικίλλει άναλόγως των περιπτώσεων. 
Τοιαϋται επεμβάσεις είναι : 1) ό π ν ε υ μ ο θ ώ ρ α ξ  διά του οποίου θεραπεύ
ονται πολλοί άσθενεΐς, δταν ή ή έφαρμογή του είναι επιτυχής, διότι υπάρχουν 
καί περιπτώσεις, δπου λόγω συμφύσεων δεν δύναται νά έφαρμοσθή. 2 ) 'Η  φ ρ ε- 
ν ι κ ο ε ξ α ί ρ ε σ ι ς  καί  3)  ' Η θ ω ρ α κ ο π λ α σ τ ι κ ή .  Α ί μέθοδοι αύται 
έχουν τον ίδιον σκοπόν, δηλαδή τήν συμπίεσιν του πάσχοντος πνεύμονος.

'Υπάρχει καί έτέρα μέθοδος δι’ ής γίνεται ή άφαίρεσις ολοκλήρου τοϋ πά
σχοντος πνεύμονος (πνευμονεκτομή) ή καί τμήμα αύτοϋ (λοβεκτομή).

Λύσσα
Τό α ί τ ι ο ν  τής λύσσης είναι άγνωστον μικρόβιον, τό όποιον εύρίσκεται 

εντός τοϋ σιέλου λυσσώντος σκύλου 3 έως 12 ήμέρας προ τής έκδηλώσεως τής 
λύσσης.

'Η  τ α χ ό τ η ς  τής έκδηλώσεως τής λύσσης ώς καί ή β α ρ ύ τ η ς ταύ- 
της έξαρτώνται έκ τής μολύνσεως των περιφερικών νεύρων, τά όποια είναι οί 
άγωγοί μεταφοράς τοϋ ίοΰ εις τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα, ένθα καί έντοπί- 
ζεται ή πάθησις. "Οσον δέ τό δάγκωμα είναι πλησιέστερα προς τον εγκέφαλον 
(κεφαλή, λαιμός....), τόσον καί ή έκδήλωσις τής νόσου είναι τ α χ υ τ έ ρ α  
καί ή κατάστασις τοϋ ασθενούς σ ο β α ρ ω τ έ ρ α ,  διά τοΰτο καί ό λυσσόδηκτος 
υποκύπτει συνήθως εις τον θάνατον, χωρίς κάν νά προφθάση νά ύποστή τήν άντι- 
λυσσικήν θεραπείαν. Τουναντίον δέ, δταν τό δάγκωμα είναι μακράν τής κεφαλής, 
τότε καί ή νόσος βραδύνει νά έκδηλωθή καί ό άσθενής προλαμβάνει νά έφαρμόση 
τήν θεραπείαν του.

’Έστω γνωστόν, δτι παρετηρήθησαν σπανιώταται περιπτώσεις λύσσης, 
καθ’ άς τό ύπο τοϋ λυσσώντος ζώου προξενηθέν τραύμα εις τά άκρα τοϋ σώματος 
έπουλώθη, χωρίς νά έκδηλωθή άμέσως ή νόσος, τοϋ ίοΰ τής λύσσης παραμείναντος 
έν λανθανούση καταστάσει καί μετά παρέλευσιν 2, 3 ή καί περισσοτέρων άκόμη 
μηνών νά έκδηλωθή ή λύσσα. Τοιαϋται περιπτώσεις, λέγομεν καί πάλιν, είναι σπα- 
νιώταται, πλήν δμως άναφέρεται δτι παρετηρήθησαν.

Τ  ά σ υ μ π τ ώ μ α τ α ,  δι’ ών έκδηλούται ή νόσος είναι : ή ά λ λ α γ ή 
τ ο ϋ  χ α ρ α κ τ ή ρ α ς  τοϋ σκύλου, έκδηλουμένη μέ φαινόμενα έπιθέσεως άνευ 
αιτίας καί κατ’ αύτοϋ τοϋ κυρίου του, ή ά σ τ ά θ ε ι α  τ ο ϋ  β α δ ί σ μ α τ ο ς ,
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ή σ ι ε λ ό ρ ρ ο ι α  λόγω δυσκαταποσίας, ή υ δ ρ ο φ ο β ί α  οχι μόνον έπί 
τη θέα ΰδατος, άλλά και άπό θόρυβον ρέοντος ΰδατος. Ή  υ δ ρ ο φ ο β ί α  οφεί
λεται εις τούς δυνατούς πόνους κατά τήν κατάποσιν, δι’ δ καί άποστρέφεται το 
■ νερό. Τέλος έπακολουθοϋν οί σπασμοί καί αί παραλύσεις, οπότε έπέρχεται ό θά
νατος συνεπεία παραλύσεως τοϋ κέντρου της άναπνοής.

Τα ζώα τα όποια προσβάλλονται άπό λύσσαν καί την οποίαν μεταδίδουν είς 
τον άνθρωπον είναι : συνηθέστατα ό σκύλος, άλλά καί ό λύκος, ή άλεποϋ, το τσα
κάλι. Τά διάφορα κατοικίδια ζωα ύπόκεινται καί αυτά εις τήν λύσσαν, όταν δαγ- 
κασθοϋν.

'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά τοϋ σιέλου τοϋ λυσσώντος ζώου κατόπιν 
δαγκώματος,άλλά καί μέ το άπλο γλύψιμο άκόμη δύναται νά μεταδοθή ή λύσσα, 
τοϋ μικροβίου εισερχομένου άπο άφανη λύσιν της συνεχείας τοϋ δέρματος (άμυχήν).

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  έγκειται είς τήν έξόντωσιν των λυσσώντων ζώων. 
Έ π ί άθρόων κρουσμάτων λύσσης διατάσσεται το δέσιμο των σκύλων, ή εφαρμογή 
φιμώτρου καί ή περισυλλογή των αδέσποτων τοιούτων ή καί ή δηλητηρίασις αυτών 
(φόλλα). 1 ,

Α ί Άστυνομικαί Ά ρχαί είναι έντεταλμέναι διά την προστασίαν τού κοινοΰ 
άπο τήν λύσσαν. Το Κράτος διά διατάγματος (περί γενικών διατάξεων καί μέτρων 
κατά τών μεταδοτικών νόσων τών κατοικίδιων καί άγροτικών ζώων) προνοεΐ διά 
τήν άσφάλειαν της κοινωνίας.

Ό δ η γ ί α ι  γ ε ν ι κ α ί  : 'Έκαστος αστυνομικός υπάλληλος πρέπει νά 
γνωρίζη τ ί θά πράξη είς έκάστην περίπτωσιν δαγκώματος, πού θά προέλθη άπο 
κατοικίδια ζώα ύποπτα διά λύσσαν καί δή άπό σκύλους. ’ Ιδού αί σπουδαιότεραι 
περιπτώσεις.

α) Πας σκύλος μέ έκδηλα συμπτώματα λύσσης (ίδε άνωτέρω), π ρ έ π ε ι  
ν ά σ κ ο τ ώ ν ε τ α ι  οπωσδήποτε, έάν καί έφ’ οσον ή σύλληψις, ή άπομόνωσις 
καί ή παρακολούθησις τούτου είναι άδύνατος. "Οσα δέ άτομα έδαγκώθησαν καθ’ ολο 
το Ιδθήμερο πού προηγήθηκε, πρέπει νά παραπέμπωνται δι’ άντιλυσσικήν θερα
πείαν.

β ' ) Κάθε φορά πού ένας σκύλος σκοτώνεται ά π ό  σ κ ο π ο ΰ  ή τ υ χ α ί -  
ω ς, χωρίς νά παρουσιάζη συμπτώματα λύσσης, θά πρέπη, δσα άτομα έδαγκώ- 
θηκαν ύπ’ αύτοϋ μέσα σέ 15 μέρες πού προηγήθησαν, νά παραπέμπωνται προς 
θεραπείαν.

γ ) Κάθε σκύλος πού είναι υγιής φαινομενικώς, άλλά δαγκώνει άνευ αιτίας 
ή καί κατόπιν αιτίας ένα ή περισσότερα άτομα, πρέπει νά σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ α ι ,  
νά ά π ο μ ο ν ώ ν ε τ α ι  καί  νά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή τ α ι  έπί 15 ήμέρας, τά δέ 
άτομα τά όποια έδαγκώθησαν, πρέπει νά ένημερώνωνται, ώστε έάν τυχόν έκδη- 
λωθή ή νόσος είς τον σκύλον, νά υποβληθούν άμέσως είς θεραπείαν.

δ ) Έάν ό σκύλος δαγκάση τινά στο π ρ ό σ ω π ο  ή στο τ ρ ι χ ω τ ό ν  
τ ή ς  κ ε φ α λ ή ς  δι’ οίανδήποτε αιτίαν, έ σ τ ω  κ α ί  έ ά ν  ο υ τ ο ς  φ α ί 
ν ε τ α ι  υ γ ι ή ς ,  πρέπει ούτος μέν νά άπομονωθή προς παρακολούθησιν, τό δέ 
άτομον νά ύποβληθή άμέσως είς θεραπείαν, διότι ή βραχυτάτη διάρκεια τής έπωά- 
σεως τοϋ μικροβίου δέν έπιτρέπει τήν άναμονήν τοϋ άποτελέσματος της έξετάσεως 
τοϋ σκύλου. "Οταν δέ τό άποτέλεσμα άποβή άρνητικόν, τότε ή  θεραπεία διακό
πτεται.

ε) Έάν σκύλος τις έξαφανισθή άδικαιολόγήτως άπό τό σπίτι του, πρέπει 
νά έγερθοΰν ύπόνοιαι είς τούς οικείους καί γείτονας, ώστε οί τυχόν δαγκωθέντες 
έξ αύτοϋ νά ύποβληθοΰν είς θεραπείαν.

στ) Έάν άτομόν τ ι δαγκωθή άπο άδέσποτον σκύλο, ό κάτοχος τοϋ οποίου 
είναι άγνωστος, τότε τό άτομον πρέπει νά ύποβληθή είς θεραπείαν.
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ζ ) ' "Αριστον μέτρον άσφαλείας καί προλήψεως της μεταδόσεως τής λύσσης,. 
άποτελεϊ ή υπό των άστυνομικών υπαλλήλων περισυλλογή ή θανάτωσις των άδεσπό- 
των σκύλων, διότι τό μέτρον τοϋτο συντελεί μεγάλως εις τήν έλάττωσιν των κρου
σμάτων λύσσης.

η ) ’Επ ί πλέον πρέπει νά θανατώνωνται άπαραιτήτως όλοι οί σκύλοι, οί. 
όποιοι έτυχε νά δαγκωθούν από άλλο λυσσαμένο σκύλο.

θ ) Έάν άτομόν τ ι καταγγείλη ότι έδαγκώθηκε άπό σκύλο, τότε πρέπει νά 
διαταχθή ή άπομόνωσις καί παρακολούθησις τούτου έπί 15 ήμέρας, διότι άπό 
τοιούτους φαινομενικός υγιείς σκύλους προέρχονται τά περισσότερα κρούσματα 
λύσσης.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς  : Ε ις τό κεφάλαιον τούτο έπεξετάθημεν περισσότερον τοϋ 
δέοντος, διότι οί άστυνομικοί υπάλληλοι πρέπει νά κατέχωσι καλώς δλας τάς. 
ανωτέρω περιπτώσεις καί νά γνωρίζωσι τον τρόπον της ένεργείας διά τήν καταπο- 
λέμησιν τής λύσσης καί τήν προστασίαν τόσον των δαγκωθέντων ανθρώπων άπό 
λυσσασμένους ή μή σκύλους^ όσον καί των μή δαγκωθέντων.

"Εστω γνωστόν, ότι ό άστυνομικός υπάλληλος έν τή έκτελέσει των άστυνο- 
μικών αύτοϋ καθηκόντων διά τήν άσφάλειαν καί τάξιν τής Χώρας, προώρισται νά 
ίσταται καί ώς φρουρός τής Δ  η μ ο σ ί α ς Υ γ ε ί α ς . .

"Ανθραξ
Τό α ί τ ι ο ν ,  οφείλεται εις ειδικόν βακτηρίδιον, τό όποιον προσβάλλει κυ

ρίως τά πρόβατα, τούς χοίρους καί τούς βοΰς, επομένως είναι νόσος των ζώων,, 
ήτις μεταδίδεται καί εις άνθρώπους πού έ'ρχονται εις άμεσον έπαφήν μέ αύτά (κρεο- 
πώλαι, έκδορεΐς, ποιμένες, έργάται δερμάτων.......)..

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  τοϋ μικροβίου τοϋ άνθρακος γίνεται διά τοϋ δέρματος,, 
εις τό. σημεΐον δέ τής εισόδου, σχηματίζεται μ ε λ α ν ή  φ λ ύ κ τ α ι ν α  (φού
σκα μαύρη), έξ οδ καί τό όνομα τής νόσου.

Τό δέρμα πέριξ τής μελανής φούσκας είναι κόκκινο, άλλά άνώδυνο. Σπανίως 
τό βακτηρίδιον τοϋ άνθρακος εισέρχεται εις τούς πνεύμονας διά τής εισπνοής κό- 
νεως πλήρους μικροβίων καί προκαλεΐ τον πνευμονικόν άνθρακα. 'Υπάρχει καί ή 
γαστρεντερική μορφή τής νόσου, προερχομένη άπό τήν βρώσιν ήμιβρασμένου κρέ
ατος, περιέχοντος βακτηρίδια. Αί δύο αυται σπανιώταται μορφαί, καταλήγουν 
πάντοτε εις θάνατον.

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  γίνεται διά τής καταπολεμήσεως τής νόσου έπί των 
ζώων διά τοϋ άντιανθρακικοΰ όροΰ, όστις είναι προφυλακτικός καί θεραπευτικός.

Μόλις
Τ  ο α ί τ ι ο ν  οφείλεται εις τό βακτηρίδιον τής μάλεως, τό όποιον εύρί- 

σκεται εις τό έκκριμα τής οίνος των ίππων, όνων καί ήμιόνων ή καί έπί των 
εξελκώσεων τοϋ δέρματος.

'Η  μάλις εΐνε νόσος των ζώων, άλλά δύνανται νά προσβληθούν καί άνθρωποι 
(ιπποκόμοι, σταυλΐται).

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  στηρίζεται εις τον άμεσον φόνον τοϋ πάσχοντος 
ζώου, ώς καί τήν άμεσον άπομόνωσιν των ύποπτων ζώων. ’Επίσης έπιβάλλεται ή, 
άπολύμανσις των σταύλων καί ή καθαριότης μέ συχνό άσπρισμα δι’ άσβέστου. 'Η  
προφύλαξις των άνθρώπων έγκειται εις τό νά μή έρχονται εις έπαφήν μέ τά πά- 
σχοντα ζφα. · '
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Ψώρα
Τ  ό α ί τ ι ο ν  οφείλεται εις τ ι παράσιτον το λεγόμενον ψ ω ρ ι κ ό ν ά κ α ρ ι. 

Τό παράσιτον τοϋτο προσβάλλει μόνον τό, δέρμα τοϋ άνθρώπου καί προ.καλεΐ με
γάλη φαγούρα ιδίως τή νύκτα.

Ή  ψώρα είνε λίαν μεταδοτική καί παρουσιάζεται εις πάσαν ηλικίαν.
'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά των άκαθάρτων σινδονών, κλινοσκεπασμά

των καί παντός είδους ενδυμάτων μεμολυσμένων άπό τό παράσιτον .της ψώρας. 
Ουτω παρατηρεΐται ή μόλυνσις των μελών μιας οικογένειας, των ατόμων των 
διαβιούντων καθ’ ομάδας, ώς στρατιώται, μαθηταί κλπ.

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ή ς  έγκειται εις την αύστηράν καθαριότητα ενδυμάτων 
καί σώματος,

'Η  θ ε ρ α π ε ί α  γίνεται διά καθημερινών λουτρών καί έπαλείψέως θειού
χων άλοιφών όλου τοϋ σώματος άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου δι’ άποστειρώσεως τών 
ενδυμάτων, σινδονών, κουβερτών κλπ. καθ’ έκάστην διά βρασμού. Έ π ί μολύνσεως, 
τά αντιβιοτικά.

Τράχωμα
Τ  ο α ί τ ι ο ν  τοϋ τραχώματος είναι άγνωστον. Είναι νόσος τών οφθαλμών 

καί λίαν μεταδοτική.,
'Η  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά τοϋ έκκρίματος τοϋ πάσχοντΟς οφθαλμού 

δι’ ού μολύνονται τά μαντύλια, τά προσόψια, μαξιλαροθήκαι, τά δάκτυλα τόΰ πάσχον- 
τος κλπ. ’Επίσης καί διά τών μυιγών μεταδίδεται το μικρόβιο.

Τό τράχωμα άνήκει είς τάς κοινωνικάς μάστιγας τής Ελλάδος, διά τοϋτο 
έπιβάλλεται ή υποχρεωτική δήλιυσις παντός κρούσματος. Συνήθως προσβάλλονται 
οί μαθηταί τών σχολείων, τών οικοτροφείων κλπ. Τό Κράτος έχει ιδρύσει; άντι- 
τραχωματικά ιατρεία διά τήν καταπολέμησιν τοϋ τραχώματος, ένθα ειδικοί οφθαλ
μίατροι άσχολοΰνται μέ τήν θεραπείαν αύτοϋ. Τά άντιβιοτικά δίδουν άριστα άπο- 
τελέσματα.

Λέπρα
Τό αίτιον τής λέπρας είναι ειδικόν μικρόβιον τό όποιον προσβάλλει όλα 

τά όργανα τοϋ σώματος καί προκαλεί τύφλωσιν, κώφωσιν, παραλύσεις νεύρων κλπ. 
Αίαν χαρακτηριστική είναι ή προσβολή τών φαλάγγων τών δακτύλων χειρών καί 
ποδών, αίτινες άποπίπτουν, καθώς τό άκρορρίνιον καί τά πτερύγια τών ώτων. 
'Ομοίως χαρακτηριστικαί είναι αί βλάβαι τοϋ δέρματος ήτοι έξελκώσεις, φύματα, 
μελαγχρο)στικά εξανθήματα κλπ., άτινα προκαλοΰν λίαν χαρακτηριστικήν τήν όψιν 
τοϋ άσθενοΰς, ώς τοϋ λέοντος, έξ ού λ ε ό ν τ ε ι ο ν  π ρ ο σ ω π ε ί ο  ν.

'Η  έπώασις τής νόσου είναι μακροτάτη διαρκοΰσα έπί πολλά έτη 10, 20 
καί πλέον, διά τοϋτο είναι δυσκολοδιάγνωστη. Ή  λέπρα είναι διαδεδομένη καθ’ 
δλον τον κόσμον, άλλά καί ή Ελλάς έν σχέσει μέ τον άριθμόν τών κατοίκων κα
τέχει τό θλιβερόν προβάδισμα άπό όλα τά κράτη τοϋ κόσμου.

'Η  λέπρα άνήκει εις τά λεγάμενα κοινωνικά νοσήματα, δι’ δ τά πολιτισμένα 
κράτη ίδρυσαν ειδικά νοσηλευτήρια τά λεγάμενα λ ε π ρ ο κ ο μ ε ί α ,  εντός τών 
όποιων έγκλείόνται είς αύστηράν άπομόνωσιν καί θεραπείαν. Τά λεπροκομεία 
εύρίσκονται μακράν τών πόλεων καί κυρίως είς νήσους άκατοικήτους ( Σπιναλόγκα 
παρ’ ή μ ΐν ).

Ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται διά τής άμέσου έπαφής (συνουσία, φίλημα...) 
ώς καί έμμέσως διά τών μεμολυσμένων αντικειμένων τών πασχόντων ( μαντύλια, 
προσόψια....).

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  συνίσταται είς τήν άμεσον δήλωσιν παντός υπόπτου
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Διά πρώτην φοράν, έδόθη εφέτος εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν χορός των 
άπόκρεω, κατά τήν 24ην Φεβρουάριου. Ή  μεγάλη αίθουσα τής Σχολής είχε δια- 
κοσμηθή καλλιτεχνικώτατα άπό τον φίλον τής ’Αστυνομίας έξαίρετον ζωγράφον 
καί ειδικόν decorateur κ. Γιώργον Σύρίγον, πού κατώρθωσε μέ τά ζωντανά χο
ρευτικά συμπλέγματα, τις μπαλαρίνες, τις κολομπίνες, τούς πιερόττους τις Μαρκη- 
σίες καί τούς Μαρκησίους νά προδιαθέση σέ κέφι καί χαρά.

'Η  ορχήστρα μέ μαέστρο τον άλλοτε άστυνομικό καί τώρα καθηγητή τοϋ 
’φδείου κ. Τσακαρισιάνον άπετελεϊτο άπό τον κ. Γαρέζον (πιάνο), τούς άδελφούς 
Παπαδοπούλου (άκκορντεόν), τις αδελφές Ροδίτη (κιθάρα καί άκκορντεόν), τον 
κ. Μπουκουβάλα (βιολί) καί τον κ. Κοκμοτόν (κλαρίνο).

’Από τις 7 .30' τό άπόγευμα άρχισαν νά καταφθάνουν οί δόκιμοι ’Αξιωματικοί 
μέ τις οίκογένειές των καί οί ’Αξιωματικοί καί κ.κ. Καθηγηταί τής Σχολής. Ά λ λ ’ 
άμέσως σχεδόν ή ορχήστρα μέ τά εξαίρετα τραγούδια έκαμε ώστε ν’ άρχίση ό 
χορός καί τό κέφι.

Τήν έορτήν αυτήν έτίμησαν μέ τήν παρουσίαν των ό έξοχώτατος 'Υφυπουρ
γός των ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής μετά τής έοιτίμου κυρίας του, ό 
βουλευτής κ. Καραπιπέρης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Θ. Λεονταρίτης μετά 
τής κυρίας του, οί Διευθυνταί κ.κ. Ά ν. Γεωργίου, Ν. Σπυρόπουλος, Εύάγγ. Καρα- 
μπέτσος, Ίωαν. Μάσβουλας, Ά ν. Κανελλόπουλος μετά των κυριών των, ό Δ/ντής 
κ. Τζηρίτης, ό 'Υπασπιστής τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ Άστυν. Α' κ. Τασιόπουλος μετά 
τής κυρίας του καί οί καθηγηταί τής Σχολής κ.κ. Γρηγόριος Κάτσας, Δ. Καψάσκης, 
Γλυκοφρίδης, Καμπαφλής καί Δεμερτζής.

Κατά τήν διάρκειαν τής εορτής προσεφέρθησαν εκλεκτά εδέσματα καί φρούτα, 
άφθονα κοτιγιόν καί σερπαντίνες πού έδωσαν ζωηρότατο τόνο στή διασκέδασι.

’Αλλά καί οί καλλιτέχναι τοϋ τραγουδιού άθρόοι κατέφθασαν διά νά μετά- 
σχουν στήν άποκρηάτικη χαρά τών άστυνομικών. Πρώτος κατέφθασε ό καθη
γητής των χορών κ. Κουσιάδης μέ τό χορευτικό του συγκρότημα άπό φουστανελ- 
λοφόρους καί τή λαϊκή μουσική (κλαρίνο καί λαγούτο) πού έχόρευσαν στήν πίστα 
τούς άθάνατους 'Ελληνικούς χορούς.

Ακολούθησε ό Γιώργος Πάρης πού μέ τά ωραία τραγούδια του έδωσε άφοο- 
μή σέ νέο ξέσπασμα τού κεφιού.

Μέ τή σειρά του τραγούδησε ό Γιώργος Λουκάς παίζοντας τήν κιθάρα του 
καί μέ τή γλυκειά φωνή του ένθουσίασε όλους καί καταχειροκροτήθηκε.

Στά ένδιάμεσα τού χορού ή κυρία Θέμις Κωτσαρίδου καί ό κ Ά θ . Καμπαφλ.ής

ατόμου προς άπομόνωσιν καί θεραπείαν τούτου εις Λεπροκομεία μακράν τών υγιών 
άνθρώπων.

'Η  θ ε ρ α π ε ί α  τής λέπρας μέχρι σήμερον ήτο άνευ άποτελέσματος παρ’ 
όλα τά χρησιμοποιούμενα φάρμακα.

’Ήδη όμως μέ τήν άνακάλυψιν τών άντιβιοτικών φαρμάκων, ώς τής στρε
πτομυκίνης, χρυσομυκίνης, τερραμυκίνης κλπ. ή θεραπεία τής λέπρας εις ώρισμέ- 
νας περιπτώσεις επιτυγχάνεται καί έπομένως ό πάσχων δύναται ελεύθερα νά κυ- 
κλοφορή ώς ΐαθείς.

(Συνεχίζεται)
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έφεραν στην αίθουσα τή δροσιά των ελληνικών βουνών καί τοϋ λόγγου μέ τα άθά- 
νατα δημοτικά μας τραγούδια. Σ έ  μιά στιγμή κατέφθασε καί τό τρίο - τίκο

Μερικά στιγμιότυπα κατά τόν 
χορό των άττόκρεω Τής .‘Αστυ
νομικής Σχολής. Διακρίνονται 
ό Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. 
Ευάγγελος Καλάντζής μετά τής 
κυρίας του, ό κ. ’Αρχηγός ’Αστυ
νομίας καί ή κ. Ά ρχηγοΰ ώς καί 
ό κ. Τζηρίτης μετά τής κυρίας 

’Αρχιμανδρίτου

μέ τις κιθάρες του πού ξεσήκωσε τούς πάντας σ’ ένα τρελλο χορό μέ τά θαυμάσια 
χορευτικά πόρ - πουρί.

Ά λλα καί ή Έ λίζα Μαρέλλη μέ τή γλυκειά της φωνή σκόρπισε κέφι καί χαρά 
καί γιαυτο έχειροκροτήθηκε ζωηρότατα.

'Όλους αύτούς τούς καλλιτέχνες, πού συνέτειναν στο γλέντι τών άστυνόμικών 
ευχαριστούμε θερμώς, όπως καί τόν έκφωνητήν κ. Φραγκιουδάκην πού παρέστη 
σ’ όλη τή διάρκεια της γιορτής, πού τελείωσε τις πρωινές ώρες.

'Η  εορτή ήχογραφήθη μέ τύ μαγνητόφωνο της Σχολής άπύ τον Άλέκο Ά γ -  
γελόπουλο.



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Α ΣΤΥΦ ΥΛ Α Κ Ο Σ

"Μερίμνη ’Αστυνομικής Σχολής,,
20 Φεβρουάριου 1955.
....'Ένα διακριτικό κτύπημα στήν πόρτα τοϋ σπιτιού μου έδωκε ένα τέλος 

στους ρεμβασμούς της μοναξιάς μου....ή σιγαλή μουσική άπ’ τό ράδιο λες καί χα- 
μήλωσεν άκόμη για ν’ ακουστή για δεύτερη φορά τό ίδιο κτύπημα, άκόμη πιο σεμνό 
καί χαριτωμένο.....

Δέν βιάστηκα ν’ ανοίξω....στο μυαλό μου βούιζεν άκόμη κάποια γλυκειά σε
ρενάτα κάτω άπό τά φανταστικά παράθυρα μιας ονειροπαρμένης παιδούλας......

Οί δείκτες τοϋ μικροΰ ρολογιού, πάνω στο σιέλ κομοδίνο, κείνη τή στιγμή 
ένώθησαν σ’ ένα παράξενο ραντεβού....Οί ώρες, τά λεπτά, τά δευτερόλεπτα σταμά
τησαν κάπου κοντά στά Μεσάνυχτα....

Άργά-άργά σηκώθηκα άπ’ τήν καρέκλα διπλώνοντας τό άρωματισμένο 
γράμμα πού μ’ είχε ρίξει στή δίνη χιλιάδων ονείρων.....

Κ ι’ άνοίγοντας τήν πόρτα βρέθηκα άπέναντι άπό τον καθυστερημένο φίλο 
πού πρόσμενα τρεις ώρες σχεδόν....Είναι ένας σαραντάρης, γκρίζος άκόμη, άνδρας, 
μέ μάτια φωτερά καί πλατύ μέτωπο....

Μέ συγχωρεΐτε άλλά δέν μοϋ έπιτρέπεται νά σας τον παρουσιάσω....Δημο
σιογράφος είναι τό έπάγγελμά του, περίφημος γιά τό πνεύμα του, τήν εΐοωνία 
του τήν πίστη στον έαυτό του....

Είναι ένας άπό τούς πιο σεβαστούς φίλους μου...(πού κάποτε μέ πήρε άπο- 
φασιστικά άπό τό χέρι καί μέ πρωτόβαλε στο κατώφλι της Δημοσιογραφίας....).

Αύριο φεύγει γιά δυο μήνες στο έξωτερικό....Καί ήλθε νά μ’ άποχαιρετήση, 
ανταποδίδοντας τήν έπίσκεψη πού τοϋκανα στο κομψό, μώβ, τετράγωνο γραφείο 
του έδώ καί δυο βδομάδες.

Πήγε νά δικαιολογηθή γιά τήν βραδύτητά του άλλά τόν διέκοψα....’Ήξερα 
πόσες δουλειές είχε άναλάβει νά τακτοποιήση πριν άπ’ τό ταξίδι του ώστε θεώ
ρησα περιττό νά προσέξω τήν άργοπορία του....

Τοϋ πρόσφερα ένα καφεδάκι, μοϋ άνταπέδωκε μ’ ένα τσιγάρο καί πιάσαμε 
φιλικά τήν κουβέντα....

Μπροστά στο τραπεζάκι μου είχα άφήσει άνοιχτό τό τελευταίο τεΰχος των 
«Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩ Ν  ΧΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν » ....Τόπήρε καί τό ξεφύλλισε μηχανικά....Κάποιο 
σκίτσο τοϋ τράβηξε τήν προσοχή....καί βάλθηκε νά διαβάση τό κείμενο....

"Υστερα άφησε πάλι άνοιχτό τό περιοδικό στο τραπέζι καί μέ ρούτησε μέ 
φανερή έκπληξη :

« ’Αλήθεια! ’Από μέρες τώρα μοϋ έχει γεννηθή μιά απορία....Κι’ ήθελα νά σέ 
ρα>τήσω. Διαβάζοντας τά περιοδικά πού είχες τήν καλωσύνη νά μοϋ δώσης αΐστάν- 
θηκα πώς άξαφνα βρέθηκα σέ μιά άγνωστη πλευρά τής ζωής σας....Δέν θέλω νά σέ 
κολακέψω, άλλά πρέπει νά παραδεχτώ δτι ή ύλη τοϋ περιοδικού σας είναι διαλεχτή. 
Νά λοιπόν τ ί θέλω νά σέ ρωτήσω : Θέλω νά μάθω μέ ποιούς συνεργάζεσθε γιά τήν 
έκδοση αύτοΰ τοϋ περιοδικού......

—Χαμογέλασα καί, βρίσκοντας δικαιολογημένη τήν έκπληξή του, άλλά καί 
μαντεύοντας τις άμφιβολίες το υ ,'τ ’ άπάντησα ήσυχα!

—«Μ έ κανέναν. Κανείς άπολύτως λογοτέχνης δέν μας βοηθάει. Μόνοι μας τό 
εκδίδουμε. ’Εντελώ: μόνοι. Δέν διαβάσατε στο εξώφυλλο; : «Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ  Α Ρ Χ Η 
ΓΕ ΙΟ Υ  ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ—ΜΕΡΙΜ ΝΗ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ Σ Χ Ο Λ ΙΙΣ » . 
Ά πό άστυνομικούς λοιπόν έκδίδεται. Ά πό άστυνομιούς γράφεται. Ά πό άστυνο- 
μικούς συντάσσεται. Μονάχα άπό άστυνομικούς».

—’Άφησε τότε τό φλυτζανάκι τόϋ καφέ, ξαναπήρε τό περιοδικό καί, μέ
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κάποια διάθεση γιά είρωνία, έρώτησε πιο δυνατά σάν πειραγμένος άπ’ τά λόγια 
μου :

« ’Από άστυνομικούς; 'Ωραίο καλαμπούρι. Μά τ ί μπορούν νά ξέρουν οί άστυ- 
νομικοί άπό ποίηση, άπό λογοτεχνία, άπό χιούμορ, άπό κοσμική ζωή, άπό χορό, 
άπό τραγούδι, άπό άγάπη; Καί πώς έχεις τήν άπαίτηση νά σέ πιστέψω 8ταν άνά- 
μεσα στ’ άλλα βρήκα μέσα στο περιοδικό σας καί λογοτεχνήματα κομψά καί καλο- 
φτειαγμένα πού γράφτηκαν άσφαλώς όχι άπό χέρι τραχύ πού κρατά κουμπούρια καί 
ρόπαλα, ούτε πού μπαίνει δέκα φορές τήν ήμέρα πάνω στο εύαγγέλιο γιά νά κατη- 
γορήση «χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος», άλλά άπό χέρι άπαλό, έπιδέξιο, καλλιτεχνικό 
πού κινείται στούς κτύπους μιας καρδιάς εύθυμης κ ι’ όνειροπόλας, δίχως κακία καί 
φάση καί πάθη καί ψέμματα; Νά, παραδείγματος χάριν, αυτό τό «Ν Α Ρ Κ Ο », τό ρεα
λιστικό διήγημα μέ τις άριστοτεχνικές παρομοιώσεις, τήν έξοχη πλοκή καί τό δε
μένο περιεχόμενο, άστυνομικός τόγραψε; Έ ! Άπάντησέ μου ! Αυτό τό διήγημα ποιος 
τόγραψες..... »

Δεν ήταν ή  πρώτη φορά πού μου κάνανε τέτοια ερώτηση πολίτες....Δεν ήταν 
ή πρώτη φορά πού άνθρωποι τής άξίας τού,Μεγάλου φίλου μου έστεκαν σαστισμένοι 
σέ τέτοιες περιπτώσεις, όταν τάφερνε έτσι ή τύχη γιά νά φανερωθή κάποια άπό τις 
άγνωστες πτυχές τής ’Αστυνομικής ’Αξίας·...

ΤΗταν όμως ή πρώτη φορά πού έβλεπα τόσο δύσπιστο τον καλόν κ ι’ ευγενικό 
μου φίλο. Κ ι’ αυτό μ ’ έκανε πιο ένθουσιασμένα νά πιστεύσω ότι έμεΐς δέν είμαστε 
μονάχα ένα Σώμα ’Ασφαλείας, άλλά κάτι πιο εκτεταμένο, κάτι σάν θρησκεία παρά
ξενη κ ι’ άκατάλυτη στούς χρόνους καί τούς καιρούς....

Ξανάφερα τότε στο μυαλό μου μέ συγκίνηση αύτήν τήν λεπτή κ ι’ άνθρώπινη 
ιστορία κόπων, πού πάντα, όταν τή θυμάμαι αΐστάνουμαι δέος καί φόβο καί περη- 
φάνεια καί πίστη....ενώ άντικρύ μου, πάνω στή μικρή βιβλιοθηκούλα τά τεύχη του 
περιοδικού θαρρείς καί μούδιναν ψυχή καί δύναμη νά πώ όσα ξέρω, δ,τι πιστεύω, 
όσα αγαπώ....

’Από τό ράδιο βιενέζικα βάλ.ς τυλίγουν τήν άνάμνηση μέ αύτοκρατορικές σερ
παντίνες τού παληοϋ καιρού καί στροβιλίζουν τήν φαντασία στήν πίστα ενός παρα
μυθιού.............

—«....Αύτό τό ΝΑΡΚΟ είπατε; Χ μ ! Δέν ξέρω πώς ν’ άπαντήσω. Δέν θάθελα 
νά σάς προστέσω καινούργια έκπληξη στις τόσες άπορίες σας, μά, σάς όρκίζουμαι 
—στον θεό πού πιστεύω—-δέν μπορώ νά κάνω άλλοιώς.,.,Αύτό τό ΝΑΡΚΟ λοιπόν 
είναι γραμμένο άπό τον..... άπό τον κ. Νίκο Άρκαδιανό....Δέν διαβάσατε τον συγ
γραφέα; Θά μοΰ .πήτε ποιος είναι αύτός ό κύριος Νίκος Άρκαδιανός καί τ ί σχέση 
έχει μέ τήν ’Αστυνομία....’Έ ! λοιπόν....'Ο κ. Νίκος Άρκαδιανός είναι φιλολογικό 
ψευδώνυμο ενός ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ....τοΰ Διευθυντοΰ μας....Μήν τινάζεστε 
άπό τήν θέση σας. Πάντοτε άκούω τή γνώμη σας μέ σεβασμό. Σάς υπακούω 
πάντα σάν μαθητούδι. Άλλά σήμερα τον λόγον έχω εγώ. Κ ι’ εσείς θά πρέπη ν’ 
άκούσετε τήν φωνή μου μέ υπομονή. Απόψε τον λόγον έχει ό Νίκος Άρκαδιανός, 
ή ’Αστυνομία στήν πιο λεπτή κ ι’ ευγενική της όψη.,,.τά χέρια τά ’Αστυνομικά πού 
άνταλλάζουν τά κουμπούρια μέ τήν πέννα, καί μνημονεύουν τά άρθρα τού Ποινικού 
Κώδικος μέ τήν ίδια ευχέρεια πού γράφουν καί αγαπούν καί χορεύουν καί άγα-
πούν καί πιστεύουν καί μελαγχολούν.....  Είναι άλήθεια (καί αύτό τό παραδέχομαι
προκαταβολικά) ότι έμεΐς δέν κάνουμε τίποτε γιά νά έπιδειχθοΰμε....Μάς λείπει 
ή διαφήμηση....Στεκόμαστε στήν άκρη....Κι’ ό πιο πολύς κόσμος δέν μάς ξέρει.... 
Κ ι’ όμως....Κι’ όμως! πόσες άξιες είναι κρυμμένες κάτω άπό τήν ’Αστυνομική 
στολή....άξιες πού ύπό άλλες συνθήκες καί σ’ άλλους τομείς τής ζωής θά γινόντουσαν 
διάσημες....Αυτός ό κ. Νίκος Άρκαδιανός, λόγου χάριν, δέν έχει τίποτε νά ζηλέψη 
άπό τούς Διευθυντάς τών έφημερίδων σας. Κ ι’ όμως! ποιος τον ξέρει;



2154 'Ημερολόγιον Άστυφύλακος

Θάθελα νάχατε τήν ευκαιρία νά τον γνωρίζατε.... Κ ι’ ύστερα νάρθήτε μαζί, 
μου, νά κάνουμε μια βόλτα στα γραφεία του περιοδικού μας....’Ε κ εί πού κινοϋνται.
καί γράφουν οί άστυνομικοί λογοτέχναι__Νά δήτε αυτούς τούς νεαρούς συναδέλφους
μου, νά γνωρίσετε τούς προϊσταμένους μου, νά ζήσετε—έστω καί μιά μέρα—κοντά 
μας....κι’ υστέρα, το βράδυ, ξαπλωμένος στο κρεβάτι, μέσα στο μισοσκόταδο τοϋ 
χειμώνα νά ξαναφέρετε στο μυαλό τήν κάθε στιγμή καί τήν κάθε ώρα πού ζήσατε 
εκεί..... ’Ίσως τότε νά νοιώσετε τήν άνάγκη νά φωνάξετε δτι πράγματι ή ’Αστυνο
μία είναι «6 καθρέφτης τοϋ πολιτισμού μας».

Δέν μάς ξέρετε. "Εχετε δίκηο. Περνάμε άπαρατήρητοι. Στά νύχια των ποδιών 
μας διαβαίνουμε....Μά θάλθη κάποτε ή μέρα νά μής γνωρίστε, νά μάς καμαρώστε,, 
νά μάς πήτε δυο καλά λόγια γιά τό έργο μας καί τις ύπηρεσίες πού προσφέρουμε 
αθόρυβα στήν Κοινωνία...

Σιγά-σιγά έρχονται τά πρώτα μηνύματα....Προχτές μιά προσωπικότης τής. 
Εκκλησίας άφησε τον ένθουσιασμό του νά ξεσπάση σέ μιά ’Αθηναϊκή Εφημερίδα, 
σήμερα κ ι’ άλλος σπεύδει νά μάς συγχαρή, αύριο θά προστεθούν πολλοί, θά γίνουν- 
στρατιές οί θαυμαστές μας, θά μάς χαρίσουν τήν άγάπη τους χιλιάδες άνθρω
ποι.....

Δέν είναι ψέμματα. Παρακολουθήστε τό .περιοδικό μας. Θά δήτε συναγερμό__
θά δήτε χελιδόνια....Θά μαντεύσετε δτι φτάνει ή ’Άνοιξη....Σάς τά δώσαμε δλα. 
Δέν σάς ζητάμε τίποτε. ’Έ χετε δμως χρέος νομίζω νά μάς ένισχύσεται νά σταθήτε 
κήρυκες τών αρχών μας. Ά ν  τό κομμουνιστικό μικρόβιο ξεθεμελιώνει κοινωνίες, 
εμείς στεκόμαστε μέ ύπομονή νά ξαναχτίσουμε πάνω στά ερείπια, δχι τά ’Αστυ
νομικά Κράτη παληών καιρών, άλλά τον Κόσμο πού κήρυξε ό Καλός Ναζωραίος, 
ένα κόσμο άγάπης, αύτοθυσίας, χαράς καί άρετής. Μήν μάς βλέπετε μονάχα σάν 
Νόμους καί άπαγορευτικές διατάξεις. ’Ερευνήστε τήν ψυχή μας. Καί μέσα της θ’ 
άνακαλύψετε κλεισμένη τήν Ελλάδα καί μόνον τήν Ελλάδα, πάνω άπ’ δλα κ ι’ άπ’  
δλους στή ζωή..... .»

Σταμάτησα γιά νά πιώ λίγο νερό....’Εκείνος δμως δέν περίμενε νά συνεχίσω 
άλλά σηκώθηκε. Τό πρόσωπό του ήταν άπλο σάν παιδιού καί τό βλέμμα του δέν 
είχε τήν συνηθισμένη είρωνία. ’Έμοιαζε σάν μετανοιωμένος, γιά δ,τι είχε πή. Μοΰ- 
σφιξε τό χέρι, πιο θερμά άπό ποτέ άλλοτε, καί μουπε:

«....Θ ά βρούμε μιάν εύκαιρία νά συνεχίσουμε τήν σταματημένη κουβέντα μας. 
Ά ν  θέλης γράφε μου κάπου-κάπου. Πρέπει νά πηγαίνω τώρα γιατί ή ώρα πέρασε. 
Μά πριν φύγω θέλω νά σοϋ πώ νά μήν άλλάξης ποτέ επάγγελμα, δσοι άνεμοι κ ι’ άν 
σέ δείρουν, γιατί αυτό τό επάγγελμά τό άγαπάς πολύ-πολύ, καί είναι τό εύγενέ- 
στερο έπάγγελμα τοϋ κόσμου. Καλή σου Νύχτα....»

’Ακόμη άντηχοϋν τά βήματά του στο λιθόστρωτο τοϋ δρόμου καί άκόμη 
άντηχοϋν στ’ αυτιά μου τά λόγια του: «ΝΤά μήν άλλάξης τό έπάγγελμά σου για τί 
τό άγαπάς πολύ-πολύ καί είναι τό εύγενέστερο τοϋ κόσμου». Μιά χαρά μέ πλημ
μυρίζει. Αΐστάνουμαι τήν άνάγκη νά ευχαριστήσω τό θεό γιά τό λόγια πού άκουσα__
Νομίζω πώς βλέπω εκεί στήν πόρτα τον κ. Άρκαδιανό νά μέ κυττά μέ ικανοποί
ηση καί νά μοΰ λέη «πίστευε. Μ’ αυτήν τήν πίστη σου μπορείς νά μετακινήσης 
βουνά».

Αυτή τήν ώρα θάθελα ν’ άπευθυνθώ σ’ δλους τούς συναδέλφους μου κ ι’ έκεί- 
νους πού μ’ άγαποΰν, κ ι’ εκείνους πού δέν μέ γνωρίζουν, καί νά τούς πώ: « .. . . ’Αγα
πήστε τό περιοδικό μας. Διαδώστε το. Γραφτήτε δλοι συνδρομητές. Είναι χρέος 
σας. Δήτε: ένας-άνας προστίθενται κοντά μας τόσοι φίλοι....πολλοί φίλοι άπό τον 
έξω κόσμο. ’Αγαπήστε τό περιοδικό μας. Βοηθήστε νά τό κάνουμε καλλίτερο, νά 
τό φτάσουμε ψηλότερα, νά τό έπιβάλουμε στούς συνανθρώπους μας. Είναι τό μόνο 
αστυνομικό περιοδικό άπό τότε πού γίνηκε ή ’Αστυνομία ώς τά σήμερα πού
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άγαπήθηκε τόσο καί πρόστεσε τόσους φίλους κοντά μας....’Αγαπήστε το, τοϋ αξίζει 
όλη ή άγάπη σας».......................................................... .......... ι .................... .:...

Β '.

Ξημερώματα Παρασκευής, 25 Φεβρουάριου 1955.
...Ε ίναι σκοτάδι....Καί ή σιωπή είναι γεμάτη μυστήριο....
Ή  νύχτα είναι γλυκειά.....
Μόλις τώρα γύρισα στο σπίτι....Καί είμαι λιγάκι ζαλισμένος. Να σάς πώ 

τήν αμαρτία μου, ήπια λίγο κρασάκι χτες βράδυ....’Αλλά δεν είμαι μεθυσμένος.... 
Ε ίμα ι εύτυχισμένος όμως....Είμαι χαρούμενος, είμαι άνάλαφρος, σάν κάποιος να 
μοΰ ξανάδωσε ζωή.......Βγάζοντας τήν γραβάτα μου άντικρύζω πάνω στον καθρέ
φτη της τουαλέττας μια κάρτα....Τήν κυττώ χαμογελώντας.... Είναι τοϋ φίλου 
μου....Ποιος ξέρει που νά βρίσκεται αύτή τήν ώρα!! ΙΞαναφέρνω στον νοϋ τήν τε
λευταία συζήτησή μας καί χωρίς νά σκεφτώ καθόλου, έτσι μέ μισοβγαλμένη τήν 
γραβάτα κάθουμαι νά τοϋ γράψω....

« .....Νομίζω πώς βρήκα μιάν εύκαιρία γιά νά συνεχίσω τήν μισοτελειωμένη
κουβέντα μας. Ή  άλήθεια είναι ότι ή ώρα είναι άκατάλληλη γιά γράμματα καί κου
βέντες, άλλά είναι επίσης άλήθεια ότι ή εύκαιρία πού μοΰ δόθηκε άπόψε είναι 
μοναδική. Χτες λοιπόν τό βράδυ δόθηκε μιά διασκέδαση άποκρηάτικη όλονύκτια 
Μ ΕΡΙΜ ΝΗ Τ Η Σ  Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ ΣΧ Ο Λ Η Σ, πού τήν ώργάνωσε, καί τήν 
έφρόντισε 6 Νίκος Άρκαδιανός, αύτός πού σάς έκανε νά. νευριάσετε έκεϊνο τό 
βράδυ.

Ά ς  ποΰμε λοιπόν ότι γράφω στήν εφημερίδα σας καί έχω έπιφορτισθή 
μέ τήν κοσμική κίνηση. Κ ι’ άς ποΰμε ότι σείς νοσταλγήσατε λίγο Ελλάδα στή 
συννεφιασμένη χώρα, πού περνάτε τον καιρό σας. Σάς στέλνω λοιπόν τήν ανταπό
κρισή μου, μέ τήν ευχή νά σάς βρή αύτό τό γράμμα μου χαρούμενο καί εύδιάθετο.

Διασκέδαση—χορός στήν ’Αστυνομική Σχολή! Αύτό μοΰ θυμίζει μίαν ερώ
τησή σας : «Μά τ ί μπορούν νά ξέρουν οί άστυνομικοί άπό ποίηση, άπό χιούμορ, άπό 
κοσμική ζωή, άπό χορό, άπό τραγούδι, άπό άγάπη;»

’Ίσως στις γραμμές μου βρήτε τήν άπάντηση στήν έρώτησή σας! «Πάρτυ» 
λοιπόν στήν ’Αστυνομική Σχολή....

Κλείστε γιά μιά στιγμή τά μάτια σας καί φανταστήτε τήν μεγάλη αίθουσα 
τής Σχολής διακοσμημένη σέ μιά γουστόζικη, μοντέρνα σάλλα κοσμικού χορευτικού 
κέντρου. Στούς τοίχους μαρκησίες καί πιερόττοι, καλλίγραμμες σπανιόλες καί μαρ- 
κήσιοι σάς προσκαλοΰν σ’ ένα τρελλό χορό....Κρινολίνα καί χρυσοκέντητα κοστούμια 
δίνουν μιά ξεχωριστή επισημότητα στο περιβάλλον....

Στά παράθυρα μεταξωτά λευκά κουρτινάκια συμπληρώνουν μιά εικόνα γοη
τευτική, άποκρηάτικη, σέ στύλ παληών, καλών καιρών....'Η αίθουσα παρουσιάζεται 
άγνώριστη, χάρις στήν πολύτιμη συμβολή τοϋ διαλεχτού ζωγράφου Γιώργου Συ- 
ρίγου....Καί δεν έχει νά ζηλέψη τίποτε άπό τις κοσμικές αίθουσες τών καλλίτερων 
’Αθηναϊκών κέντρων πολυτελείας.....

Τά φώτα είναι πολύχρωμα...Καί ή έμπνευση αύτή (τοϋ κ. Άρκαδιανού κ ι’ 
αύτή) κάνει τον επισκέπτη νά ρωτιέται μήπως έκανε λάθος κ ι’ άντί νά πάη στήν 
’Αστυνομική Σχολή μπήκε σέ κανένα άποκρηάτικο χορευτικό κέντρο. Στήν άκρη 
τής αίθουσας τό ξύλινο βάθρο γιά τήν ορχήστρα. Καί όπως βλέπω ή ορχήστρα είναι 
πλούσια καί πλαισιώνεται άπό ολα τά όργανα. Τό πιάνο στή μέση πίσω άπό δυο 
μικρόφωνα. Πολλές μέρες πριν ό....φίλος σας ό κ. Άρκαδιανός, πρωί—άπόγευμα, 
εργάστηκε σκληρά γιά νά μεταμορφώση αυτήν τήν σοβαρή αίθουσα σ’ αύτήν εδώ 
τήν χαρούμενη σάλλα, τήν πολύχρωμη καί γεμάτη γούστο καί ποίηση. (Σ ’ αύτήν 
εδώ τήν αίθουσα δώσαμε πριν λίγες μέρες έξετάσεις γιά τήν Σχολή Άρχιφυλάκων
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καί μια γελαστή ξελογιάστρα Κολομπίνα, άντικρύ μου στον τοίχο στάθηκε ή αιτία 
Λ/ά πάρω 4 σέ κάποιο μάθημα καθώς χάζευα καμαρώνοντάς την). Κ ι’ δταν δλα ήταν 
έτοιμα καί έφτασε ή χτεσινή Πέμπτη, άπδ τις πρώτες κ ι’ δλας νυχτερινές ώρες 
πλημμύρισεν αυτή ή αίθουσα άπδ κόσμο....Κι’ ό κόσμος ήταν διαλεχτός. Νεαροί 
κομψοί καί κοπέλλες δροσερές καί πρόσχαρες έδιναν ένα τόννο ξεχωριστό στο ζεστό 
καί φιλόξενο αυτό περιβάλλον. Κ ι’ άνάμεσα στα νειάτα, τα χιονισμένα μαλλιά, καλό
καρδα κ ι’ ευγενικά έζησαν αύτό το βράδυ κάποιο παληό βιεννέζικο βάλς, δταν ή 
καρδιά τους πρωτοχτύπησε παράξενα για τήν μητέρα των παιδιών τους η κάποιαν 
άλλη πού έφυγε άξαφνα, άφήνοντας μιαν άνάμνηση ταπεινή κ ι’ άξέχαστη....

'Όλος αυτός ό κόσμος εδώ μέσα είναι ομοιόμορφος στο χαμόγελο, στο κέφι, 
στή χαρά....Κάτι κοινό τούς ένώνει δλους σ’ ένα άβίαστο, χαριτωμένο κέφι....

Ά λλ ’ άς γυρίσουμε τό κουμπί τοϋ ραδίου της φαντασίας σας για νά φτάσουν
’ίσαμε εσάς τά γέλια, οί φωνές, τα τραγούδια, οί χαρούμενοι χορευτικοί σκοποί.....

'Η  ώρα είναι 9 καί ή ορχήστρα έχει ήδη άρχίσει τό γλέντι. Τήν διευθύνει ό 
ευγενικός Καθηγητής τοϋ Εθνικού ’Ωδείου Παναγιώτης Τσακαρισιάνος, μέ πια
νίστα τον περίφημο Γιώργο Γαρέζο....

Στήν γιορτή συμμετέχουν φίρμες τοϋ τραγουδιού πού δέν χρειάζονται διαφη
μίσεις καί έπαίνους γιατί έχει ήδη άναγνωριστή ή άξία τους κ ι’ έχουνε πια μεσου
ρανήσει στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Ποιόν νά πρωτοαναφέρω;
Νά ή Έλίζα μας, ή γλυκειά, ή άσύγκριτη Έ λίζα Μαρέλλη, ή εκρηκτική βεν- 

τεττα, μέ τήν άψογη φωνή καί τήν πάντοτε εύχάριστη διάθεση....
Δίπλα ό Γιώργος Πάρης, ό τραγουδιστής μέ τό πολυσύνθετο ταλέντο καί τήν 

βελούδινη φωνή, ό Γιώργος Λουκάς, τό θαυμάσιο Τρίο—Τίκο, τό Τρίο—Τέμπο, πού 
κερδισε δίκαια τήν άγάπη τών ’Αθηναίων, ό Θανάσης Καμπαφλής μέ τον Άρχιφυ- 
λακα Μπουκουβάλα στό βιολί, ή ύψίφωνος Θέμις Κωτσαρίδου, ή Νίτσα Κοκκίνου 
καί τόσοι άλλοι....

"Ολοι αύτοί οί καλοί μας φίλοι έκαναν δ,τι μπορούσαν, έδωσαν δλο τους τον 
εαυτό γιά νά φτειάξουν όμορφη έτούτη τήν βραδυά, όπου κυριαρχοΰσεν ό κ. Άρκα- 
διανός καί ή ’Αστυνομία, στήν άλλη τηςδψη,τήν ειρηνική, τήν κοσμική, τήν πλημμυ
ρισμένη πόθους δημιουργίας καί χαράς.....

Τήν γιορτή τιμά μέ τήν ευγενική παρουσία του ό 'Υφυπουργός τών ’Εσω
τερικών κ. Εύάγγελος Καλλαντζής πού προσήλθε στις 10.10' μέ τήν κυρία του, 
συνοδευόμενος καί άπό τον ’Αστυνόμο κ. Τασσιόπουλο, ό ευγενικός άρχηγός μας 
κ. Θεόδωρος Λεονταρίτης πού μάς ήλθε κατά τις 9 μέ τήν κυρία του, οί διευ- 
θυνταί κ.κ. Γεωργίου, Σπυρόπουλος, Καραμπέτσος, Μάσβουλας, Κανελλόπουλος.
’Επίσης ό Δ/ντής στό ’Αρχηγείο κ. Τζηρίτης καί άλλοι.....

Τά τραπέζια έχουν φτιαχτή άπό έπιδέξιο χέρι μέχρι σημείου ν’ άπορή κανείς 
γιά τήν επιδεξιότατα καί τήν πείρα εκείνου πού τά φρόντισε....

Θάταν 9 περίπου ή ώρα δταν ό Γιώργος Πάρης παρουσιάζεται στό μικρό
φωνο....Δυο λόγια πού είπε πριν άρχίση τό πρώτο του τραγούδι, δυο απλές κου
βέντες, έκαναν τούς καλεσμένους νά ξεσπάσουν σέ πυκνά, παρατεταμένα χειροκρο
τήματα.....

Κ ι’ άρχίζει υστέρα, συγκινημένος άπ’ τή θερμή υποδοχή, ένα πότ-πουρί
άπό τραγούδια μοντέρνα.....

Ποτέ-ποτέ καρδιά μου μήν ξαναγαπήσης,
Σ έ μιά άκρη τής ’Αθήνας φτωχική,
"Ενα φιλάκι άκόμα στό στόμα,
In amore.
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'Ομόνοια πλάζ.....
Έ ν τώ μεταξύ μεγάλοι πλούσιοι δίσκοι μέ ένα σωρό καλοφτιαγμένους με

ζέδες καί άφθονο κρασί.....
Μεζέδες διαλεχτοί, φτιαγμένοι μέ κοσμική αύστηρότητα καί τέχνη.
Τούς σερβίρουν καμμιά δεκαριά καλόκαρδα, καλοντυμένα παληκάρια, χαμο

γελώντας εύγενικά στούς προσκεκλημένους.....  Τ ί πλούτος! Θεέ μου! Τ ί πλούτος!
Τ ί  π ο ικ ιλ ία !!! ’Αρχοντιά....απέραντη άρχοντιά σέ όλα....

Νεαροί βαθμοφόροι τής Σχολής, νεανικά πρόσωπα μέ ζεστή ευγένεια, ύποδέ- 
χονται τούς καλεσμένους πού φτάνουν ολοένα, ώσπου ή αίθουσα πλημμυρίζει άσφυ- 
κτικά.

Έ πρεπε νά είχατε έλθει γιά νά βεβαιωθήτε πόση κοσμικότης, πόση λεπτότης, 
πόσο τάκτ διέκρινε τήν κάθε κίνηση αυτών τών ’Αξιωματικών πού έτρεχαν προς 
πάσαν κατεύθυνση γιά νά δώσουν το χαρούμενον «παρόν» γιά τήν εξυπηρέτηση 
τών επισκεπτών μας.....

Τά πρώτα ζευγάρια λικνίζονται στή μέση τής σάλλας, ενώ ό Γιώργος 
ΙΙάρης συνεχίζει το γλυκό τραγούδι....Σιγά-σιγά τά ζευγάρια γίνονται περισσότερα.... 
Καί στο τέλος οί πιο πολλοί άπό τούς καλεσμένους βρίσκονται σφιχταγγαλιασμένοι 
μέ τις όμορφες ντάμες τους, ξεχνώντας όλότελα τήν βιοπάλη, τον τιμάριθμο, τις 
πίκρες τής μεταπολεμικής ζωής. 'Ο χορός μέ ηλεκτρίζει κ ι’ έμένα. Θαρρείς πώς είναι 
μία ανίατη, κολλητική άσθένεια...Παίρνω τήν ντάμα μου καί ξεχνιέμαι σ’ ένα άργό 
ταγκό....

Τ ί νά σάς πώ λοιπόν! ! !  Πρώτη φορά ένοιωσα έτσι, τόση σιγουριά γιά τό 
μέλλον, τόση ζεστή χαρά γιά τό παρόν, τόσον ένθουσιασμό, τόσο κ έ φ ι! ! ! !  Τό περι
βάλλον είναι διαλεχτό....ποτέ, μά ποτέ, στή ζωή μου δέν θυμάμαι νά αΐστάνθηκα 
τόση άνάλαφρη άνακούφιση σ’ ένα χορό. Ά λ λ ’ αυτός ό χορός δέν ήταν συνηθισμένος. 
"Ηταν.... άστυνομικός καί τον είχε φτειάξει ό κ. Άρκαδιανός!!!  Αυτό σημαίνει ότι 
ξέρουν καί οί άστυνομικοί νά χορεύουν καί νά κάνουν καί τούς άλλους νά νομίζουν 
ότι βρίσκονται στό....σπίτι τους.

Ε ίχε έπιτυχία πρωτοφανή σέ έκταση, σέ ποιότητα, σέ κέφι, σέ γούστο, 
σέ....μεζέδες, σέ τραγούδι, σέ πρωτοτυπία, σέ φρεσκάδα, σέ χορό αύτό τό πάρτυ.... 
Κ ι’ αύτό τό καταλαβαίνω άπό τον εαυτό μου πού δύσκολα ικανοποιείται σέ τέτοιες 
διασκεδάσεις.....

’Αλλά συγνώμην, νά πάω τήν ντάμα μου στό τραπέζι της γιατί ό χορός στα
μάτησε....ό Γιώργος ό Πάρης μάς καληνυκτίζει.

Θά μείνη λοιπόν κενό, κάποιο βαρυεστημένο κενό, στήν γιορτή; Μά όχι ! ! !  
Είπαμε άστυνομικός είναι ό χορός καί ό οργανωτής του είναι ό κ. Άρκαδιανός.... 
Αύτό σημαίνει ότι υπάρχει ποικιλία καί ευχάριστη έναλλαγή καταστάσεων πού δέν 
σ’ άφήνει νά πλήξης ούτε μισό δευτερόλεπτο.

Ν ά! κυττάξτε έ κ ε ΐ!
'Η  ώρα κοντεύει 9 καί μισή καθώς κάποιο καινούργιο «νούμερο» προστίθεται 

στή χορευτική βραδυά.
Είναι 5 —6 εύσταλεΐς ευζωνοι πού μπαίνουν χορεύοντας στή σάλλα με τή 

συνοδεία βιολιού καί κλαρίνου.
Μεγάλη έπιτυχία σημειώνει αύτή ή εμφάνιση καί καταχειροκροτείται. Καί 

πιο πολύ γιατί ό πρώτος, επ ί κεφαλής εΰζωνος, είναι ό γνωστός δεξιοτέχνης κα- 
θηγητής τού χορού καί καθηγητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Κουσιάδης.

11 Στό σημείο αύτό ό κομφερασιέ τής βραδυάς ευχαριστεί άπό μικροφώνου 
τον «άγαπητό φίλο τής ’Αστυνομίας Γιώργο Πάρη» καί παρουσιάζει εύχαριστώντας 
τον κ. Κουσιάδη. Στρέφω προς τό μικρόφωνο νά δώ τον...κομφερασιέ καί τ ί νά δώ ! ! !  
Κομφερασιέ ό κ. Άρκαδιανός, ό Διευθυντής μας, ό Διευθυντής τών Σχολών καί τού
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Περιοδικού μας....Πιστεύατε ποτέ ότι ένας Διευθυντής μπορεί να τα καταφέρω 
σ’ αύτή τή λεπτή δουλειά; Οΰτε κ ι’ εγώ ! Κ ι’ όμως τα καταφέρνει όχι απλώς καλά, 
άλλα περίφημα, σέ σημείο ν’ άποτελέση την έκπληξη της βραδυάς καί ν’ απόδειξη 
για μιά άκόμη φορά (έτσι δεν είνα ι;) ότι οί άστυνομικοί κρύβουν δυνάμεις πελώ
ριες καί ικανότητες καί ταλέντα πού μονάχα όσοι ζούνε κοντά τους μπορούν νά 
έκτιμήσουν.

Καί ό χορός των Εύζώνων συνεχίζεται, υπό τούς ήχους δημοτικής μου
σικής καί λαϊκών οργάνων, ώσπου σιγά-σιγά κ ι’ άθόρυβα, όπως άρχισαν, σταμα
τούν καί φεύγουν, ένώ επί πολλή ούρα ό κόσμος τούς χειροκροτεί.

’Αρκετά νομίζω χόρεψαν οΐ φίλοι τών δημοτικών σκοπών!! !’Ά ς ξεμουδιά
σουμε κ ι’ εμείς οί υπόλοιποι λιγάκι. Αυτό τό μαντεύει ό μαέστρος καί ή Κομπαρ- 
σίτα μάς ενώνει ξανά σ’ ένα. χορό άξέχαστο πού βάστηξε πολύ. Καί ή κλασσική, 
μουσική; Τήν ξέχασαν φαίνεται. Μά όχι! ό χ ι!

Νά ό κ. Άρκαδιανός πού παρουσιάζει τήν κυρία Θέμις Κωτσαρίδου. Καί ή 
εξαιρετική αύτή κυρία μέ τήν κρυστάλλινη φωνή, αφήνει νά ξεχυθούν μελλωδικοί. 
φθόγγοι στήν αίθουσα πού μάς θυμίζουν Δούναβη καί Στράους καί Σοπέν....

Ό  κόσμος άπορροφάται, γεμίζει ή φαντασία βάρκες καλοτάξιδες πού σέ 
νανουρίζουν σ’ άλλη γή, σ’ άλλα μέρη, απλώνεται ολόγυρα μιά γαληνεμένη έκ
σταση πού κάνει τό πυκνό άκροατήριο νά ξεσπάση σέ ένθουσιώδη χειροκροτήματα 
μετά άπό κάθε τραγούδι της.

Καί πάλι τον λόγο έχει ή Ελληνική ύπαιθρος, τά βουνά, τά λαγκάδια, τά γάρ
γαρα νερά, θάλασσες, οί άνεμόμυλοι, τά άσβεστωμένα σπιτάκια, τά φτωχικά ρημοκ- 
κλήσια πού μέσα τούς φυλάγονται ακοίμητες όί εθνικές παραδόσεις τής Φυλής μας.

’Αρχίζουμε μέ τήν Καραγκούνα....Συνεχίζουμε μέ τήν Εύβοιώτισσα. ..καί. 
τελειώνει τό δημοτικό τραγούδι καί τό ξεφάντωμα τού Λαϊκού χορού μέ κλέφτικα 
πού τά τραγουδάει ό σπεσιαλίστας στο είδος του Θανάσης Καμπαφλής, τό αγα
πημένο παιδί τής Σχολής. 'Ο—Κομφερασιέ πιά—κ.Άρκαδιανός ευχαριστεί όλους 
τούς καλλιτέχνες καί παρουσιάζει τό μελλωδικό Τρίο—Τίκο, πού άρχίζει μέ τό 
Βάγια—Κοντίο (Είσαι ό Θεός πού λατρεύω), τό τραγουδάκι πού αγαπώ πιο πολύ 
άπ’ όλα καί πού έχει άγαπηθή άπό τον περισσότερο κόσμο.

Μέ συγχωρεΐτε όμ,ως. Σπεύδω νά διορθώσω μιά παράλειψη. ’Ανάμεσα στούς. 
εκλεκτούς προσκεκλημμένους διέκρινα αύτή τήν στιγμή κάποιον έξοχο επίσημο. 
Είναι ό βουλευτής Ευρυτανίας κ. Χρ. Καραπιπέρης πού κάθεται κοντά στον 'Υφυ
πουργό μας, τον κ. Καλαντζή, τον 'Υπουργό πού άγάπησε καί ό τελευταίος άστυ- 
φύλακας.

Τό Τρίο—Τίκο συνεχίζει μέ τό τραγούδι « ’Όμορφα κ ι’ ώραΐα», καί καθώς, 
άρχινάει τό « ’Απόψε θέλω σαματά» ό κ. Άρκαδιανός σηκώνεται καί προτρέπει 
τούς καλεσμένους νά τραγουδήσουν όλοι μαζί. Καί τό γλέντι γενικεύεται μέσα σ’ 
ένα πανδαιμόνιο χαράς καί ενθουσιασμού. Τό εύρωπαϊκό τραγούδι τό διαδέχεται 
καί πάλι τό δημοτικό καί....«Κλείνουν οί στράτες τού Μωρηά»...."Ενα άκόμη δημο
φιλέστατο τραγουδάκι τό «Παλαμάκια—παλαμάκια» πού τό τραγουδούν όλοι μαζί 
καί τό χορεύουν, γίνεται άφορμή νέου ξεσπάσματος κεφιού.

Αύτήν ακριβώς τή στιγμή δέν βλέπω οότε έναν στήν σάλλα νά μή τραγουδάη 
νά μήν χορεύη, νά μήν συμμετέχη μέ τό δικό του τρόπο στήν μεγάλη, γιορταστική 
χαρά τού Καρναβαλιού. Τό Τρίο—Τίκο είπε άκόμη 5—6 τραγουδάκια καί φεύγει, 
οπότε ό Θανάσης Καμπαφλής, συνοδευόμενος άπό έναν νεαρό τής ορχήστρας μέ 
άκκορντεόν, τραγουδεΐ τραγούδια τής Ρούμελης στο τραπέζι τού κ. 'Υφυπουργού. 
Τον βοηθεϊ μέ θαυμαστή τέχνη ή κυρία Κωτσαρίδου. Βρισκόμαστε στο μέσο σχεδόν 
τής γιορτής. Τό κέφι έχει φτάσει στο ζενίθ του. Καί τό επισημοποιεί ένα Τσάμικο 
πού το χορεύει ό 'Υφυπουργός μας καί ό ’Αρχηγός μας. Στή συνέχεια βλέπουμε
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του κ. Άρκαδιανό (ποιόν άλλον;) νά σέρνη κάποιον χορό. Καί άποροΰμε πότε προ
λαβαίνει ν’ άνταποκρίνεται στα τόσα καθήκοντα πού επιφορτίστηκε αύτή τή βραδυά. 
"Οπου γυρίσης θά τον άντικρύσης, ο,τι έπιθυμήσης θά τό μαντεύση, ό,τι υπάρχει 
γύρω είναι δικό του, τό έφτειαξε μόνος του, άκόμη καί τό τελευταίο έπιπλο εδώ μέσα 
έχει τή σφραγίδα τής προσωπικότητάς του, μιας προσωπικότητος αυστηρής καί 
άγέρωχης, αλλά συγχρόνως γεμάτης άνθρωπισμό καί τάσεις δημιουργικής προόδου. 
Σ έ λίγο έπί κεφαλής του χορού μπαίνει ό κ. Σπυρόπουλος. Περίεργα πλάσματα άλή- 
θεια πρέπει νά είναι οί ’Αξιωματικοί μας! ! !  !Δέν είναι τίποτε πού νά μην τό ξέρουν. 
Ξέρουν καί νά έπιβάλωνται, καί νά συγκρατοϋν τήν πειθαρχία, άλλά καί νά γ ί
νονται κάπου - κάπου φίλοι δίνοντας τό μέτρο καί τήν έκταση τής Μεγάλης ψυχής 
τους, Αύτά συλλογίζουμαι καθώς βλέπω τον κ. Σπυρόπουλο νά σέρνη τον χορό.

'Ο κ. Άρκαδιανός ξαφνικά μαντεύει. Μαντεύει τήν επιθυμία των νεαρών πού 
καρτερούν νά ξεβιδωθούν σέ τρελλούς μοντέρνους σκοπούς καί «Τόπο στά νειάτα» 
φωνάζει, «παίξτε ράζμπα, καράμπα, μάμπο, σου'ιγκ».

Κατά τις 11 καί μισή ό κ. 'Υφυπουργός άποχωρεΐ. Τον εύχαριστεΐ θερμά ό 
Διευθυντής μας (ό κ. Άρκαδιανός) καί τού εύχεται «καί τού χρόνου νάναι μαζί 
μας». Πάντα νάναι μαζί μας. Κ ι’ αύτή είναι μιά εύχή πού τήν άπόσπασε δίκαια άπό 
τά βάθη τής καρδιάς όλων τών άστυνομικών υπαλλήλων.

Νά καί τό Τρίο—Τέμπο. Κ ι’ ένώ προσφέρονται νέοι μεζέδες καί κρασιά 
αρχίζουν ένα κοκτέιλ τραγουδιών πού κάνουν τις καρδιές ν’ άργοσαλεύουν στούς πιο 
ευγενικούς άνθρώπινους πόθους. Τά φώτα σιγά-σιγά χαμηλώνουν, γίνονται κόκκινα 
(ό κ. Άρκαδιανός έφρόντισε γιά δλα), κ ι’ έτσι μέ χαμηλωμένα φώτα συνεχίζει ό 
καλός μου φίλος ό Γιώργος Λουκάς, πού διαδέχεται τόΤ ρ ίο ...Τέμπο στό μικρό
φωνο, ένώ ξανά ή αίθουσα γεμ ίζει χορευτικά ζευγάρια χαρούμενα, άφρόντιστα κ ι’ 
εύτυχισμένα.

Καί μιά διακοπή εύχάριστη. "Ενας εκπαιδευόμενος'Υπαστυνόμος άπαγγέλλει 
στίχους σατυρικούς, πούγραψε ό διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου κ. Ζουμπουλάκης 
μέ χάρη καί τέχνη άταίριαστη σέ έκπαιδευόμενο ' Υπαστυνόμο. Δ ιηγείτα ι μερικά εύθυμα 
σκίτσα άπό τή ζωή τής Σχολής. Καί είναι τά τετράστιχα αύτά άψογα καί σπαρτα
ριστά καί καταχειροκροτούνται.

Καί τώρα; ’Ίσως τελειώσαμε φαίνεται. Μά οχι. Τό άποψινό γλέντι έχει άπό- 
θεμα χαράς μέχρι τό πρωί. Καί μάλιστα αύτό πού μάς προσφέρεται αύτή τή στιγμή 
είναι εκλεκτό. Λένε δτι ό φρόνιμος οικοδεσπότης κρατάει τό καλό κρασί τελευταίο. 
Κάτι τέτοιο συμβαίνει φαίνεται μέ τό τραγούδι, γιατί αύτήν άκριβώς τή στιγμή στό 
μικρόφωνο παρουσιάζεται ή μία καί μόνη βεντέττα τού τραγουδιού, ή άσύγκριτη 
καί γλυκειά ΕΛ ΙΖΑ  Μ ΑΡΕΛΛΗ, πού μονάχα ή έμφανισή της προκαλεΐ θύελλα 
χειροκροτημάτων άπό δλες τις πλευρές τής αιθούσης. Μιά ώρα σχεδόν κράτησε 
αύτή ή εκλεκτή πανδαισία τού τραγουδιού, μέ τήν Έλίζα στό μικρόφωνο....Καί 
δέν έμεινε κανένας άσυγκίνητος. Καί δέν έμεινε κανείς πού νά μήν χειροκρότηση 
αύτή τήν περίφημη τραγουδίστρια άλλά καί τον κ. Άρκαδιανό γιά τήν επιτυχή 
έμπνευσή του, νά στολίση τή βραδυά μέ τήν διαλεχτή αύτή τραγουδίστρια.

Μά κ ι’ άλλη έκπληξη. 'Ο κ. Καψάσκης. "Ολοι ξέρουμε δτι είναι ό σοφός ια
τροδικαστής τής Πατρίδος μας πού τιμά τον τόπον μας μέ τήν έπιστήμη του. Ποιος 
δμως περίμενε δτι ό κ. Καψάσκης άσχολεΐται μέ τήν....σατυρική ποίηση; Κ ι’ δμως 
σοβαρός κ ι’ άγέρωχος, επάνω στό ξύλινο βάθρο, μπροστά στό μικρόφωνο, σάν στήν 
έδρα τής τάξεως άρχίζει (οχι νά άναπτύσση θεωρίες ιατροδικαστικές) άλλά νά 
άπαγγέλη στίχους τού Σουρή. Καί μέ τόση λεπτή τέχ ν η !!! Τ ί δμορφα! ! !  Πόσο 
ζωηρά ! ! !  Πόσο πειστικά ! ! ! ! .....  ’Έσπασα τά χέρια μου νά τον χειροκροτώ, μιμού
μενος τον Διευθυντή μας (τόν κ. Άρκαδιανό) πού είχε κυριολεκτικώς ξετρελλαθή 
από τόν ενθουσιασμό του.......



2160 'Ημερολόγιου Άστυφύλακος—«Μερίμνη ’Αστυνομικής Σχολής:

Κ ι’ ύστερα ξανά μουσική....
Τά φώτα είναι χαμηλωμένα...ή μουσική απαλή, ήσυχη, ζεστή....λες κ ι’ έρχεται, 

άπό κάποιον άλλο κόσμο...Τά ζευγάρια λικνίζονται σ’ ένα ρυθμό όλόγλυκο....ή φαν
τασία πετάει δώθε κεΐθε σέ χίλιους ξένους τόπους, φτειαγμένους γιά τά άνθρώ- 
πινα όνειρα.....

"Ολα συμμετρικά, άπλα, φιλόξενα, καλοβαλμένα, καλόκαρδα έδώ μέσα, σού 
δίνουν τήν ευκαιρία νά ξεχαστής, νά όνειροπολήσης, ν’ άγαπήσης περισσότερο ο,τι. 
άγαπας καί νά συγχωρήσης εκείνους πού σουκαναν κακό....

Σ έ λίγο μιά μικρούλα 6χρονη, χαριτωμένη κ ι’ όμορφη παιδούλα χορεύει μόνη 
ένα κοζάκικο χορό, έπευφημούμενη ζωηρά.Τήν μιμούνται δύο άλλες κυρίες πού κάβε 
κίνησή τους μιλάει, καί κάθε ρυθμός τους μοιάζει μέ τραγούδι, ξυπνώντας παληές 
εποχές καί φτειάχνοντας καινούργιες.

Τ ί άκρίβεια! Πόση χάρη σέ κάθε βήμα τους! ! !  ΙΔίκαια, πολύ δίκαια άπέ- 
σπασαν τον ενθουσιασμό καί τά χειροκροτήματα όλων μας....

Τό γλέντι ξανά συνεχίζεται μέ χορούς καί τραγούδια. Τώρα προσφέροντατ 
μπανάνες· (τίποτε δέν ξέχασε ό κ. Άρκαδιανός μέ τό επιτελείο του).

’Αλλά κοντά στούς τόσους εκλεκτούς επισκέπτες, άξίζει νά ύποσημειωθή 
ιδιαιτέρως ή συμβολή στήν γιορτή τοϋ υπηρετικού προσωπικού τής Σχολής, καί. 
ιδία τών δύο συσσιτιαρχών, οί όποιοι έβοήθησαν άποτελεσματικά ώστε νά εμφανί
σουν ένα μενού διαλεχτό πού ικανοποίησε άπολύτως.

Κατά τις 4 περίπου έφυγα.....
"Εφυγα γοητευμένος άπ’ όλα, κ ι’ έκλεισα στήν καρδιά μ.ου αύτήν τήν αλη

σμόνητη βραδυά πού πέρασα Μ ΕΡΙΜ ΝΗ Τ Η Σ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Σ , 
δυο μέρες πριν φύγη τό φετεινό Καρναβάλι....

Κ ι’ όλα αυτά οφείλονται στον κ. Άρκαδιανό πού είχε τήν πρωτοβουλία τής 
γιορτής, πού πρωτοστάτησε, πού ώργάνωσε, πού έδωσε όλο του τον εαυτό σ’ αυτή 
τήν νύχτα τού Καρναβαλιού πού άφησε υπέροχες άναμνήσεις σέ κάθε καλεσμένο'.

Θά μοΰ έπιτρέψετε μονάχα επίσης πριν κλείσω τό γράμμα μου ν’ άναφέρω 
τήν προσωπική συμβολή καί τούς πολλούς κόπους τού συναδέλφου μου καί συγγρα- 
φέως τραγουδιών Άλέκου Άγγελοπούλου, πού βοήθησε άποτελεσματικά τον Δ ιευ
θυντή μας κ ι’ έκανε ό,τι μπορούσε γιά τήν καλλιτεχνική έμφάνιση αύτής τής γιορτής...

Καί τώρα, ύστερα άπ’ όλα αύτά θάθελα νά σάς ρωτήσω : Εξακολουθείτε νά 
πιστεύετε άκόμη ότι οί άστυνομικοί δέν ξέρουν νά γράφουν, νά ευθυμούν, νά σκορπί
ζουν τό κέφι, νά χορεύουν, νά τραγουδούν, ν’ άσχολοΰνται μέ τήν κοσμική κίνηση ;

"Ας κλείσουμε όμως πιά τό κουμπί τού ραδίου τής φαντασίας σας γιά νά 
πάψουν πιά ν’ άκούγωνται τά γέλ.ια, οί φωνές, τά τραγούδια, οί χαρούμενοι χο
ρευτικοί σκοποί. ’Έ τσ ι, μέσα στήν ήσυχία, θά μπορέσετε πιο άνετα νά κρίνετε καί- 
ν ’ άποφασίσετε «χωρίς φόβο καί χιυρίς πάθος». Σάς εύχαριστώ πού μέ διαβάσατε 
καί τολμώ) νά σάς υπενθυμίσω τήν ύπόσχεσή σας νά μού γράψετε κ ι’ έσεΐς.

Μέ όλο μου τον σεβασμό 
ΕΝ ΑΣ ΑΣΤΥΦ ΥΛΑ ΚΑ Σ 

Σ . Κ. Π.
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Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, οί άστ)κες Βόγκλης Κ ., Παναγιωτό- 
πουλος Σ ., Ταβουλάρης Δ ., Χριστοφής Ν., Μαριέλης Π ., Παπαδημητρίου Α., Ίε- 
ραπετριτάκης Γ ., Μαντζώρος Δ ., Κόντος Χαρ., Γιαννακάκος Σπ. καί Κοτσαύτης 
Δημ. ,

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί αστ)κες Λιάγκης Γερ., Χρυσανθακό- 
πουλος Φ. καί Μωράκης I., διά λόγους δέ υγείας όάστυφ. Πανταζόπουλος Νικόλ.

**  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δ ι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί.

—'Υλική άμοιβή εις τούς: α)'Υπαστυν. Α' Τζουμάνην Γ ., Άρχιφύλακα Ά δα- 
μόπουλον Εΰθ. καί άστ)κας Κορδάν Ά θ ., Γιαννακόπουλον Π ., Τομοράν Ί . καί 
Μπερτσιάν Ί .,  διότι συνετέλεσαν εις τήν άνακάλυψιν καί κατάσχεσιν ινδικής καν- 
νάβεως 19 οκάδων άνακαλύψαντες καί τον κάτοχον ταύτης.

β) ’Έπαινος είς τούς : Άστυν. Β ' Παναγιωτόπουλον Ν., καί Λεβέντην
Κων)νον, διότι διά των δοθεισών οδηγιών καί κατευθύνσεων είς τούς άνωτέρω, συν
ετέλεσαν είς τήν άνακάλυψιν καί κατάσχεσιν τής ώς άνω καννάβεως.

'Υλική άμοιβή είς τούς : Άστυν. Δ)ντήν Α' Ρακιντζήν Θ., Άστυν. Δ)ντήν 
Β ' Κροντήρην Ί .,  Άστυν. Δ)νρήν Β ' Καραχάλιον Ίωάν., Άστυν. Β ' Άγγελάκον 
Π. καίΚρίνταν Δημ.,'Υπαστυν. Α' Κουρήν Νικ. καίΛάμπρου Βασ., Άνθυπ)νόμ.ους 
Κοκκινάκην Λ ., καί Φράγκον Άναστ., Ά ρχιφ)κα Ξενάκην Δ ημ., Ύπαρχ)κας Πα- 
νόπουλον Βασ., Παπαδόπουλον Σταύρον καί Βασιλάκην Σπυρ., Άστυφ)κας Λού- 
γαρην Παν., Σωτηρόπουλον Κ ιμ ., Θανασούραν Παν., Νικηφοράκην Μ., Σαμαραν 
Κων)νον, ’Ελευθερίου Γ ., Βάμβακαν Ά ρ ., Καραγεώργην Ά ν τ., Ψιστάκην Γ ., 
Τσελώνην X ., Χρονόπουλον Βύρ., Δημητριάδην Γερ., Στόκαν Κ., Χατζηκοκολά- 
κην Έ μ ., Παπαδόπουλον Κων., Καραίνδρον Ίωάν., Μεθενίτην Ά ν ., Πανόπουλον 
Γ ., Μηλιάν Ή λ., Ξενάκην Ν., Κοντογιάνην Β ., Μαστραχάν Φρ., Κλωνάρην Νικ., 
Διαμαντόπουλον Ί ., Χριστόπουλον Βλ., Αύρην Βασ., Τεζάρην Ά νδ., Δαλιάνην 
Παν., Γιαννόπουλον Ίωάν.,Εύαγγελινάκην Έ μ ., Βελεγράκην Ά ρ. Βασιλείου Παν. 
Τζαβέλλαν Ί ., Μόσην Σ ., Γιαννακόπουλον Ά γ γ .,  Τσιρώνην Χρ., Άθανασόπου- 
λον Κων., Κυριακόγκωναν Γεώργ., Φλώρον Γ ., Κουσκουλήν 'Η ρ., Άργυρόπου- 
λον Διον., Μπινιάρην Πέτ., Παπασταματάκην Ίωάν., Άβούρην Ά ντ. Σταμάτην 
Ί .,  Γιαννακόπουλον Γ ., Καρακούσην Ίωάν., Νιάρχον Ν ικ., Νικολακόπουλον Κων., 
Χρυσικόπουλον Κων., Μαραβελάκην Έ μ ., Κάσην Γ ., Ζαφείρην Γ ., Κωτσόπου- 
λον Κων., Κουντάκην Παν., Γαλανάκην Φ., Παυλόπουλον Άνδρ., Άλεξαντωνά- 
κην Έ μ μ ., Βούλγαρην Χαο., Μεθενίτην Ά ντ., καί Γεωργούλιαν Διον., διότι άπαντες 
οί άνωτέρω υπό τήν προσωπικήν καθοδήγησιν τοϋ Διοικητοϋ τής Ύποδ)σεως Γεν. 
Ασφαλείας Αθηνών Άστυν. Δ)ντοΰ Α' Ρακιντζή Θ., έργασθέντες μεθοδικώς, 
φιλοτίμως καί πολύ πέραν τών κεκανονισμάνων ωρών, ενίοτε δέ ύπό αντίξοους 
συνθήκας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψήν σημαινόντων κομμουνιστικών 
στελεχών, είσελθόντων είς τήν χώραν έκ τοϋ παραπετάσματος.

—’Έπαινος είς τούς : α) Άστυν. Β ' Βουνισέαν Γ ., 'Υπαστυν. Α' Νεροΰτσον 
Ά ν τ ., καί Χουρδάκην Ί ., διότι ούτοι ύπό τήν δεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου,. *
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ένεργήσαντες μετά ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότατος, έργασθέντες δέ πολύ πέραν 
των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, συνέβαλον εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
δράστου κλοπών διαρρήξεως του έπί τής οδού Σταδίου 16’ Ζαχαροπλαστείου «Δ ιε 
θνές» εις τήν κατάσχεσιν τών κλοπιμαίων καί άπόδοσιν τούτων τώ δικαιούχω.

'Τλική άμοιβή εις τούς: άστυφ. Γεωργακόπουλον Κων. καί Λιακόπουλον 
Λέων., διότι άμφότεροι ένεργήσαντες μετά ζήλου καί προθυμίας κατώρθωσαν εν
τός έλαχίστου χρονικού διαστήματος, νά συλλάβουν τον άνωτέρω δράστην.

—'Τλική άμοιβή εις τούς : 'Τπαστυν. Α' Κωστήρην Χρ., Ά ρχιφ. Σπηλιωτό- 
πουλον Άνδρ., Φραιδάκην Νικ., άστ)κας Σέλλαν Δημ., ΙΙαντηλιέρην Παν., Θω- 
μά,κον Βασ., Γιαννακούλιαν Νικ., Βασιλείου Παν., Λάζαρην Βασ., Άναγνωστό- 
πουλον Γ . καί Κότσιαρην Σ τ ., διότι άπαντες οί άνωτέρω έργασθέντες, μετά ζήλου, 
προθυμίας καί μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών υπηρε
σίας ύπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τού πρώτου, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλ
ληψιν τών δραστών τριών σοβαρών άδικημάτων, προκαλέσαντες διά της ταχείας 
καί αποτελεσματικής ένεργείας των εύμένεστάτην έντύπωσιν εις τό κοινόν.

—’Έπαινος εις τούς άστ)κας Καλαμαράν Γρηγ., Δημακογιάννην Σω τ., Κοτ- 
τάν Παν., Τσαγκαράκην Έ μ μ ., Σταματάκην Βασ. καί Κόσυβαν, διότι συνέβαλον 
εΐς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών τών προαναφερομένων σοβαρών άδι
κημάτων.

—Εύαρέσκεια εις τον Άστυν. Α' Νικηφόρον Νικ., διότι κατά τήν άπό τού 
έτους 1950 έν τη Άνωτέρα Δ  /νσει ’ Αεραμύνης υπηρεσίαν του καί έν συνεχεία έν τή 
παρά τη Γεν. Δ/νσει Πολιτικής Άμύνης τοιαύτην, κατέβαλε φιλότιμους προσπά
θειας διά τήν άνάπτυξιν τής Υπηρεσίας αύτής, έργασθείς άόκνως καί εις μέγιστον 
βαθμόν άποδοτικότητος καί διότι χειριζόμενος βασικά θέματα όργανώσεως έπε- 
δείξατο άξιέπαινον ικανότητα καί δραστηριότητα, καί έπετέλεσε σημαντικήν προ- 
ώθησιν εις τον βασικόν τομέα τής όργανώσεως τών Μονάδων Πολιτικής ’Αμύνης 
συμβαλών ούτω εις τήν έν γένει άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν τής Υπηρεσίας τής 
Πολιτικής Άμύνης τής Χώρας.

—'Τλική άμοιβή εις τούς : α) Άστυν. Β ' Άναγνωστόπουλον Παν., διότι 
ώς Προϊστάμενος τού Η' Παρ)τος Ασφαλείας Αθηνών κατόπιν παρασχεθεισών 
αύτώ πληροφοριών, κατηύθυνεν μετά δεξιοτεχνίας τήν παρακολούθησιν έπικινδύνου 
κακοποιού καί έπετεύχθη ή σύλληψις τούτου καί ή έξιχνίασις διά τής ένεργηθείσης 
προανακρίσεως σημαντικού άριθμοΰ άδικων πράξεων.

β) 'Τπαστυνόμον Α' Βλαχοδήμον Τηλ., Άνθυπ/νόμον Παπαδημητρίου 
Κων /νον, διότι άμφότεροι ένεργήσαντες τήν σχετικήν προανάκρισιν μετ’ έπιμονής 
μεθοδικότητος καί δεξιοτεχνίας, έργασθέντες δέ πολύ πέραν τών κεκανονισμένων 
ώρών έργασίας, έπέτυχον τά ώς άνω άναφερόμενα άποτελέσματα.

γ ) Ά ρχιφ/κα Κραββαρίτην Φ., άστ/κας, Παρίσην Νικ., Σπανάκον Λέων, 
καί Χαράμπαλον Σπήλιον, διότι άπαντες ένεργήσαντες τήν παρακολούθησιν τού έν 
λογω κακοποιού μετ’ έπιμελείας, μεθοδικότητος καί δραστηριότητος, έργασθέντες δέ 
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών καί ύπό δυσμενείς καιρικάς συνθήκας έπέ
τυχον τήν συγκέντρωσιν τών άναγκαιούντων στοιχείο»./, τήν σύλληψιν τού κακο
ποιού καί τήν κατάσχεσιν ειδών σημαντικής άξίας.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠ Ο Μ Π Α Ι Α ΣΤΤΝ . ΠΟΛΕΩΝ

Ή  έκπομπή τής Άστυν. Πόλεων τής 2ας Μαρτίου 1955, ή το αφιερωμένη 
εις τό παληό ώραϊο Ελληνικό ’Έθιμο πού έορτάζεται μέ έξαιρετικό κέφι, δηλαδή 
εις τά Κούλουμα τής καθαρας Δευτέρας. "Ενα έκλεκτό έπιτελεΐο καλλιτεχνών καί



ήθοποιών, άποτελούμενον από τή γλυκιά τραγουδίστρια Ρένα Βλαχοπούλου μέ 
συνοδεία στο πιάνο τοΰ Μενέλαου Θεοφανίδη άπό τήν Πόπη Σέρα μέ την ορχήστρα 
Κορινθίου, τό τρίο κιθάρα μέ τήν ορχήστρα Σουγιούλ και τον κ. Καμπαφλή σέ δημο
τικά τραγούδια. Μετεδόθη έπίσης άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιον τοΰ άστυφύλακος 
μέ τίτλον « ’ Ιδανικόν—Καθήκον» γραμμένο άπό τον Άλέκο Άγγελόπουλο.

Στήν έκπομπή τής 9ης Μαρτίου 1955 έλαβον μέρος οί καλλιτέχναι Δανάη μέ 
τήν κιθάρα της σέ τραγούδια τοΰ Ά ττ ίκ , τό τρίο κιθάρα μέ τήν ορχήστρα Σου 
γιούλ, ο Μηνάς Κοκκόρης μέ τό συγκρότημά του σέ δημοτικά τραγούδια. Μ ετε
δόθη έπίσης άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιον τοΰ άστυφύλακος μέ τίτλον « Ό  πορ
τοφολάς», γραμμένο άπό τον Άλέκο Άγγελόπουλο.

*

ΕΤΧ Α Ι Ε ΙΣ  ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονο
μαστικής του έορτής. εις τον Αρχηγόν τοΰ Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρον 
Λεονταρίτην.

’Επίσης εύχονται, χρόνια πολλά εις τον Διοικητήν τής 'Υποδ)νσεως Γενικής 
’Ασφαλείας Αθηνών κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν.

*
$  $

Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Α Ι ΟΜΙΛΙΑΙ

'Η  Κ « Σοφία Κεραμίδα, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Διοικητοΰ τής Σχολής, 
ώμίλησε τήν 5-3-55, εις τούς μαθητάς 'Υπαστυνόμους καί δοκίμους Άρχιφύλακας 
καί άστυφύλακας τής Σχολής «Π ερ ί Νεοελληνικής Χριστιανικής ποιήσεως» καί 
άπήγγειλεν ποιήματα Χριστιανικού περιεχομένου, προκαλέσασα συγκίνησιν καί εν
θουσιασμόν εις όλους, οίτινες τήν καταχειροκρότησαν.

*
*  *

Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ Ε ΙΣ  Τ Η Ν  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΝ

— Εις τούς τελεσθέντας τήν 20-2-55 άγώνας άνωμάλου δρόμου έπί άποστά- 
σεως 3000μ. κατηγορίας άνδρών, ό μετασχών άστυφύλαξ Σύριος ’Ιωάννης κατέ
λαβε τήν δευτέραν θέσιν εις χρόνον 24 .53 ''9 /10 .

Εις τήν μεταβάσαν εις Αίγυπτον τήν 21-2-55, ’Εθνικήν ποδοσφαιρικήν ομάδα 
’Ενόπλων Δυνάμεων συμπεριελήφθησαν ώς μέλη αυτής καί οί επίλεκτοι άστυφύ- 
λακες ποδοσφαιρισταί Άπέργης Άνδρέας καί Πολύζος Εύθύμιος, μετέσχε δέ 
τής άποστολής καί ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Ζουμπουλάκης Γεώργιος όρισθείς επόπτης 
γραμμών κατά τήν διεξαγωγήν τοΰ άγώνος Ελλάδος—Αΐγύπτου.

— Τήν 24-2-55 ή ’Αστυνομική ποδοσφαιρική όμάς συνηντήθη εις φιλικόν 
Ποδοσφαιρικόν άγώνα μέ τήν ομάδα Α2 κατηγορίας «Η Λ Υ ΣΙΑ Κ Ο Σ» εις τό γή- 
πεδόν του παρά τά Κουπόνια. Κατόπιν ενδιαφέροντος άγώνος νικήτρια άνεδείχθη 
ή ’Αστυνομική όμά; μέ σκορ 5—1.

- Τ ή ν  3-3-55 ή ’Αστυνομική ποδοσφαιρική όμάς συνηντήθη εις φιλικόν πο
δοσφαιρικόν άγώνα μέ τήν ομάδα τής ’Εθνικής’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής άπό 
τήν όποιαν ήττήθη μέ σκορ 2—1.

— Εις τό τελεσθέν τήν 6-3-55, εις Άμαρούσιον Πανελλήνιον Πρωτάθλημα 
άνωμάλου Δρόμου έπί άποστάσεως ΙΟΟΟΟμ. μετέσχεν καί ό άστυφύλαξ άθλητής Σύ
ριος ’Ιωάννης δστις κατέλαβε τήν Δευτέραν θέσιν είς τόν έξαίρετον χρόνον 3 2 Ί 5 ', . 
Μετέσχον έν συνόλω 41 άθληταί τοΰ Κέντρου καί τών Επαρχιών.



Κάδε Τετάρτη και ώρα 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταδμός των Ενόπλων',Δυνάμεων 

δά μεταδίδη τήν ήμίωρον καδοδη

γητικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


