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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Α’
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Μηχανικό;—Τοπογράφο;
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διευθυντή; Β’
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ’Ιατρό;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντή; Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Υ φ η γ η τ ή ; Πανεπιστημίου
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, τ . Έ φ έτη ;—Συγγραφεύ;
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Είσαγγελεΰ;
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λογοτέχνι;
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύ παστυνόμο; Α'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Κ αθηγητή; Πανεπιστημίου
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Κ αθηγητή; Πανεπιστημίου
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Ιατροδικαστή;
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Αμερικανικού Κολλεγίου ‘Ελληνικού
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορικό;
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ. ’Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Β'
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α στυνόμο; Β'
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ’Αστυνόμο; Β'
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύ παστυνόμο; Α'
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ύ π α στυνόμο; Α'
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ. ’Α ρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Ά ρχιτέκτω ν
ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύ π α στυνόμο; Α'
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλο; ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Δ/τωρ Δικαίου
ΜΩΡΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ψυχίατρο;
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμο; Α'
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύ παστυνόμο; Α'
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Β'
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντή; Γενικού Χημείου τοΰ Κρότου;
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κ αθηγητή; ’Εγκληματολογία; καί Σωφρονιστική;
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Κ αθηγητή; Δικαστική; Γραφολογία;
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’Ιατρό;
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύ παστυνόμο; Α’
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ύ παστυνόμο; Α’
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Άρχιφύλαξ
ΡΑΨΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύ παστυνόμο; Β'
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητή; Παντείου—Σύμβουλο; Έπικρατεία;
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητή; Ά ν ω τά τη ; ’ Εμπορική;
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρο; Συλλόγου ’Αθηναίων
ΣΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχη; Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Άρχιφύλαξ
ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ά ντεισαγγελεύ; Άρείου Πάγου
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρο; τ ή ; ‘Ελληνική; ‘Εταιρεία; Ψυχικών ’Ερευνών
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Β'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α στυνόμο; Α'
ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ. Γυμνασιάρχη;
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Ικληρή ήταν πάντα ή Μοίρα για τή ζωή τής Ε λλά δο ς... Βουτηγμένο στον ιδρώτα
καί στο αίμα τρώ ει, αιώνες καί αιώνες τώρα, ό 'Έλληνας τδ ψωμί του... Πόλεμοι
καί άνέχειες, θεομηνίες καί συμφορές έπληξαν κατά καιρούς τον μικρό ετούτο
τόπο, πάνω στον όποιον γεννήθηκαν τα υψηλότερα ιδανικά τη ς Γ η ς...
Κ ι’ βμω ς.,.'Ο δαιμόνιος αύτος λαός κατάφερε χίλιες φορές νά άνατρέψη τά
ύλικά δεδομένα, καί, παντοτεινά ρωμαλέος καί αισιόδοξος, νά διεκδικήση μέ πείσμα
την πρωτοπορία στήν ιστορία τού πανανθρώπινου πολιτισμού...
Καί αύτό γιατί άμέτρητες είναι οί άρετές καί ανεξάντλητες οί ψυχικές δυνάμεις
του, άλλά καί γιατί ευτύχησε, κατά καιρούς, νά έχη εμπνευσμένους οδηγούς στήν
ανηφορική πορεία τής ζω ής του.
"Α ς μήν πάμε μακρυά, στούς παληούς "Αρχοντες τή ς ’Αθήνας, τής Σπάρτης,
τή ς Μακεδονίας, τών νησιών μας καίτώ ν άλλων Ελληνικών πόλεων..."Ας σταθού
με στά δικά μας χρόνια, στή γενεά τού αίώνος μας...
Στη νεώτερη 'Ιστορία μας, όπου .υπάρχει ένας θρίαμβος, υπάρχει μαζί καί τ ’
όνομα ένός Βασιληά...'Ό που ύπάρχει μιά Νίκη,ύπάρχει δίπλα καί μιάΒασιλική ύπογραφή..."Οπου ύπάρχει μιά μεγάλη στιγμή, τήν διαδέχεται ενα Βασιλικό Διάγγελμα...
Π ότε ό συνετός ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ό Α ' . . . , πότε ό γενναίος Στρατηλάτης ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ... πότε ό μάρτυρας ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ό Β '... καί πότε πάλι ό ύπέροχος
ΠΑΥΛΟΣ . . .Είναι ονόματα αύτά φορτωμένα εθνικό μεγαλείο, είναι μορφές γεμά
τες πίστη στόΘεό, άγάπη στύ Λαό καί υποταγή στό Υ π έρ τα το Καθήκον, είναι ψυ
χ ές ξεχειλισμένες Φιλοπατρία κι’ ευγένεια...Κι’ είναι μαζί Σύμβολα Έ ν ό τ η τ ο ς ,'Η 
ρωισμού, Αύτοθυσίας καί Δ όξας...
Οί πόλεμοι τούς βρήκαν στό μέτωπο, οί συμφορές στό χαράκωμα, οί θεομη
νίες άνάμεσα στούς δυστυχισμένους...Καί ό λαός τούς άντάμωσε πάντα σιμά του,
προστάτες καί πολύτιμους βοηθούς, στοργικούς κ ι’ άγαπημένους φίλους...
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'Ο Βασιλικός λόγος της Θεσσαλονίκης

’Ώ ! 'Η Βασιλική Οικογένεια τής 'Ε λ λ ά δ ο ς !!!.. Σκεφθήκατε ποτέ πόσα τ ή ς
οφείλουμε;...’Αναλογισθήκατε ποτέ πόσες υπηρεσίες προσέφερε στήν Ε λληνική
Π ατρίδα;...
"Οταν μας κυκλώνει μια συμφορά γυρίζουμε άνήσυχα τα βλέμματά μας κατά,
τό Π αλάτι...’Από εκ εί περιμένουμε τήν Ε λ π ίδ α καί τή Δύναμη...’Από έκεΐ μάθαμε
ν’ άντλοϋμε τήν Παρηγοριά καί τήν Αισιοδοξία...
Θυμάμαι τον άνήσυχο καιρό του ’Αλβανικού Πολέμου...τον ΜάρτυραΒασιληά.
του ιστορικού « Ο Χ Ι» ...τ ό φωτισμένο παραθύρι Του, μέσα στής Νύχτας τή σιγαλιά...
τήν εύλάβεια τής προσευχής Του μέσα στους Ναούς...τήν Πίστη Του στο Θεό καί στή
Ν ίκη...Κ ι’ υστέρα τήν τελευταία μάχη Του στά άδούλωτα Κρητικά βουνά...καί άκόμα δστερα τούς πονεμένους λόγους Του...τήν εγκαρτέρησή Τ ου...τή φιλοπατρία Τ ο υ .,
τήν υποταγή Του στή θέληση τοϋ Λαοϋ Του...
Είναι μιά όλάκαιρη ιστορία, πού τήν έζησα μέ δακρυσμένα μάτια, παιδί σχε
δόν.,.μιά ιστορία θυσίας καί ’Αγάπης, πού μοιάζει μέ παραμύθι...
"Ενα άπό τά πιο όμορφα καί τά πιο τίμια κεφάλαια τής ένδοξης καί λαμπρής
ιστορίας τοϋ σημερινού Βασιλικού Οίκου τής Ε λλά δα ς...
Μοιάζει μέ θρύλο έτούτη ή Ιστορία των Βασιλέων μας...μ’ ένα πανέμορφοθρύλο, πού τον πρωτάκουσα νήπιο άκόμα, κοντά τεσσάρων χρόνων, άπό τά χείλη τού
πατέρα μου, κάποιες άξέχαστες χειμωνιάτικες νύχτες, πλάϊ στή φωτιά πού κοκκί
νιζε τά μάγουλά μου, καί τά ξύλα στο τζάκι, πουχανε στήσει ένα παράξενο κουβεντο
λόι μέ τή φλόγα...
Δέν χόρταινα ν’ άκούω γιά τό Μπιζάνι καί γιά τον Στρατηλάτη Κων
σταντίνο , πού καβάλλα στο ύψηλόσωμο άτι του, ώδηγοΰσε άσυγκράτητος τό Στρα
τό μας στή Νίκη...
«...Τον είδες μέ τά μάτια σου, μπαμπά, τον βασιλέα;
ή μήπως σοΰ έφάνηκε σάν όνειρο νά πούμε;
σάν παραμύθι τά χ α ;...» .
Ν α ί! 'Ο Βασιλικός Οίκος τής Πατρίδας μας κλείνει μέσα του τό χ τές καί τό·
Αύριο τής Φυλής μας. ’Ενσαρκώνει όλα τά Ελληνικά όνειρα καί τούς πόθους μας...
Γ ι ’ αυτό καί φέτος, μέσα στή διεθνή άνησυχία μιας ταραγμένης εποχής, προς τό Πα
λάτι ξαναστρέψαμε τά βλέμματα, καθώς γιορτάζαμε τή Μεγάλη ’Εθνική μας ’Ε 
πέτειο τής 28ης ’ Οκτωβρίου τοΰ 1940.
Κυκλωμένοι άπό άπορίες, φόβους καί άγωνία, σταθήκαμε αντίκρυ άπό τον
Βασιληά ΠΑΥΛΟ , γιά νά άντλήσουμε τή δύναμη καί τήν αισιοδοξία πού ποθούσαμε.
Κ ι’ ό Μεγαλειότατος, τό Σάββατο τής 26ης ’Οκτωβρίου, μιλώντας στο Πανε
πιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, γιά τήν έπέτειο τής Ά πελευθερώ σεω ς τής Μακεδονικής
Πρωτευούσης, μάς έδωσε τήν άπάντηση πού προσμέναμε... ’Έ κλεινε μέσα του δλχ
τά αιτήματα των καιρών ό Βασιλικός Λόγος... Κ ι’ ήταν ένα κήρυγμα ’Αγάπης καί
Π ίστεω ς στήν Αιώνια 'Ελλάδα...
’Ετούτος ό Βασιλικός Λόγος θάπρεπε νά διδαχτή σ’ όλα τά σχολεία καί νά
γίνη τό Σύμβολο τής Π ίστεω ς όλων τών Ε λ λ ή ν ω ν ...Γ ια τί περιείχε άκατάλυτες.
’Αλήθειες, μέ τίς όποιες μονάχα ή Ε λ λ ά ς θά μεγαλουργήση...
"Ολος ό Βασιλικός Λόγος ήταν ένα λογοτεχνικό κομψοτέχνημα, άλλά καί
μιά ρεαλιστική καί τίμια έκτίμησι τής σημερινής πραγματικότητας...'Ό μως υπάρχουν
φράσεις, πού έχουν ξεχωριστή, βαρύνουσα μάλλον, σημασία γιά τήν 'Ελλάδα τής επο
χής μας...Καί αυτές θάπρεπε ιδιαιτέρως νά ύπογραμμισθούν προς κάθε κατεύθυνση.
Έτόνισεν ό Βασιλεύς, ότι ό Λαός είναι σήμερα «άπολύτως ομοιογενής, ή νω » μένος, δημοκρατικός καί άπηλλαγμένος άπό τάς προπολεμικάς πολιτικάς οξύτητας,
» μέ παραδειγματικήν έσωτερικήν άσφάλειαν» καί ότι «προχωρεί σταθερώς τον
» δρόμον τής προόδου...».
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Είναι μιά άξιομνημόνευτη περικοπή αυτή τού Βασιλικού Λόγου, πού περιέχει
πολλές εύχάριστες διαπιστώσεις καί επιτρέπει πολλή αισιοδοξία γιά τό μέλλον. Ν α ί!
Δεν είναι ψέμμα... Ί δ έ τ ε ολόγυρα...ΙΙαντοϋ έργα, παντού άνοδος...'Ο λαός έργάζεται,
ό λαός προχωρεί, ό λαός βαδίζει σταθερά τό δρόμο της προόδου. 'Η εσωτερική άσφάλεια είναι παραδειγματική. Καί, έν συγκρίσει μέ άλλες χώρες, ή 'Ελλάς βρίσκεται
σέ πολύ ψηλότερο σημείο
προόδου καί οικονομικής
σταθερότητας.
Βέβαια οΐ καιροί ε ί
ναι δύσκολοι. Ποιος αντιλέ
γ ει; "Ο μω ς τά τελευταία
χρόνια ή βελτίωση της θέσεω ς τής Ε λλά δος είναι αι
σθητή, καί τό μέλλον προβέλνει μπροστά μας αισιό
δοξο.
Μήν άκοΰτε λοιπόν
τις ύποπτες φωνές άπαισιοδοξίας καί τις μεμψιμοιρίες, εκείνων, πού δέν
θέλουν νά προοδεύση ή
Ε λ λ ά ς. Αύτοί έξυπηρετοΰν
ξένα συμφέροντα. ’Ε μ είς
άς έργαζώμαστε καί ας πι
στεύουμε στις δυνάμεις τής
Φυλής μας. Κ ι’ δλα θά πά
νε καλά.
’Αλλά ας μήν έπαναπαυώμεθα εις τά έπιτεύγματά μας. 'Η δυστυχία δέν
ξεριζώθηκε όλότελα άπό
τον τόπο μας. ’Έ χου μ ε πολ
λά άκόμα νά έπιτελέσουμε.
Τό εϊπεν ό Βασιλεύς:
« ...Τ ό κύριον έσω τε» ρικόν μας μέλημα σήμερον
‘Η Βασιλική Οικογένεια ένίρ αποχωρεί έκ τοϋ ΝαοΟ τοΟ
» είναι ή άνύψωσις τού βι- ‘Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, μετά τήν καθιερωμένην
» οτικοΰ έπιπέδου τού Έ λ - Δοξολογίαν, επί τή έπετείω τής άπελευθερώσεως τής Μα
» ληνικοΰ λαού, μέ ίδιαιτέ- κεδονικής Πρωτευούσης, Οπό τάς θερμάς επευφημίας τοϋ
πλήθους.
» ραν στοργήν καί προσο» χήν διά τάς άπορωτέρας τά ξεις...».
"Ολοι άς βοηθήσουμε προς αύτήν τήν κατεύθυνση. "Α ς γίνη μιά Σταυροφορία
γιά τήν άνακούφιση των άπορων. 'Ο ένας γιά τον άλλον. Ό πτω χός γιά τον πλούσιο.
Κ ι’ ολοι μαζί γιά τήν Πατρίδα. Μονάχα έτσι θά εύημερήσουμε. Μονάδα έτσι θά άπσδείξουμε στήν Οικουμένη π ο ι ο ι ε ί μ α σ τ ε κ α ί π ό σ ο ά ξ ί ζ ο υ μ ε.
"Α ς δώσουμε τά χέρια σ’ αύτόν τον άνήφορο. Καί άς βαδίσουμε ενωμένοι κ ι’
άγαπημένοι σάν ένας "Ανθρωπος, σάν ένας "Ελληνας, γιά νά ξαναφτειάξουμε τήν
Ε λλά δα μας σάν πρίν. Μεγάλη ισχυρή κι’ εύτυχισμένη.
Τ ότε μονάχα μέ τήν ένωση καί τήν σύμπνοια, θά καταφέρουμε νά λύσουμε
δλα μας τά έθνικά προβλήματα. Καί πρώτα άπ’ δλα τό μέγα θέμα τής Κύπρου μας,
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για τήν ελευθερία της οποίας τόσο σκληρά έπολεμήσαμε καί πολεμάμε, καί για την
όποια έτόνισεν ό Βασιλεύς:
« . .. Έ ξ άλλου τό μέγα ’Εθνικόν μας μέλημα στρέφεται περί τήν ύπερήφανον
μεγαλόνησον Κύπρον, τής οποίας ή ημέρα της άπελευθερώσεως καί ή έπίτευξις τής
αύτοδιαθέσεως πρέπει να έλπίζωμεν ότι δεν δύναται πλέον να είναι μακράν...».
’Αγωνίζεται ή Ε λ λ ά ς σήμερα γιά τήν Κύπρον μας, πιο σκληρά καί πιο άποφασιστικά άπό κάθε άλλη φορά. Τό επίσημο Κράτος δεν παρέλειψεν ευκαιρία άπό τοϋ
νά δώση μάχες γύρω άπό τήν ιερή αύτή υπόθεση. Καί τό θέμα προωθήθηκε κάτι
πάρα πάνω άπό ικανοποιητικά. 'Υψώσαμε τή φωνή μας, όσο μάς έπιτρέπουν οί δυ
νάμεις μας, διαφωτίσαμε τον κόσμο, καταθέσαμε προσφυγές, σταθήκαμε παντού
καί πάντα κοντά στους άδελφούς μας τής Κύπρου καί γενικά κάναμε άκέραιον τό
καθήκον μας, άπέναντι τής ήρωϊκής Μεγαλονήσου μας. 'Η εγω ιστική άρνηση κάμ
πτεται σιγά -σιγά. 'Η μέρα τής Μεγάλης Νίκης έγγίζει.
’Αλλά, έκ παραλλήλου, ας μή λησμονούμε καί ένα άλλο μεγάλο καθήκον, έπιτακτικό καί ύψίστης σημασίας γιά τήν εθνική μας άνεξαρτησία. Καί αυτό είναι—
οπώς ύπεγράμμισεν ό Μεγαλειότατος—«...ή άντιμετώπισις τού διεθνούς κομμουνι» σμοΰ, τού καιροφυλακτοΰντος διά νά ύπονομεύση τάς δυνάμεις τού ’Έθνους. Ού» δεις λόγος υπάρχει ανησυχίας, έφ’ όσον δεν παρασυρόμεθα έπιπολαίως εις τό νά
» έφησυχάζωμεν καί νά λησμονώμεν τον κίνδυνον...».
Ν α ί! 'Ο κομμουνιστικός κίνδυνος! ! ! Χ ίλιες φορές νικήθηκεν ό κομμουνισμός
στήν Ε λλά δα , μά άλλες τόσες προσπάθησε νά τήν βλάψη. Είναι δύσκολη ή άντιμετώπισή του. Για τί συνεχώς άλλάζει μορφές, συνεχώς καμουφλάρεται, συνεχώς υπο
βάλλεται σέ πλαστικές εγχειρήσεις καί μάς παρουσιάζεται μέ καινούργια πρόσωπα.
Γ ι ’ αύτό πρέπει νά προσέχουμε. 'Ό λοι στήν Ε λλά δα μισούμε θανάσιμα τον κομμουνι
σμό. Μά, καμμιά φορά, δέν καταφέρνουμε νά τον γνωρίσουμε καί παρασυρόμαστε.
Γ ιατί μάς παρουσιάζεται σάν άθώος υπερασπιστής τών δικαίων μας. Μιλά γιά τό
ψωμί μας, γιά τή δουλειά μας καί μάς πλανεύει.
Π ρ οσ έχετε! 'Έλληνες προσέχετε ! Ε ίτ ε έτσι λέγεται, είτε άλλοιώς ό κομμουνι
σμός είναι πάντα ό ίδιος. ’Απαίσιος, στυγνός καί άνανδρος δολοφόνος. Είναι αυτός
ο ίδιος πού τον άπαίσιο έκεΐνο Δεκέμβρη τού 1944 μάς κατέσφαξε καί ρήμαξε τον
τόπο μας.
Μήν παρασύρεσθε. Ό κίνδυνος δέν παρήλθε. Πάντα ή κόκκινη τίγρις μαίνεται.
Πάντα τήν κεφαλή τής έλευθερίας μας ζη τεί έπί πίνακι.
Τ ό τες σέ μάς...φέτος στή Βουδαπέστη...αύριο άλλοΰ...Είναι πάντα τό ίδιο
σαρκοβόρο θηρίο πού τρέφεται μόνο μέ άνθρώπινες σάρκες καί πίνει μονάχα άνθρώπινο αίμα. Τον γνωρίσαμε έμεΐς τον καταραμένο κομμουνισμό, τον παραγνωρίσαμε
μάλιστα. Δέν άφησε σπιτικό πού νά μήν τό μαυροντύση. Δέν έπιτρέπεται νά ξαναπάθουμε τά ίδια. Χ τυπήστε άλύπητα τά βρωμερά φίδια τής κομμούνας, όπου τά συ
ναντήσετε. Μήν τά ζεστάνετε. Θά σάς δαγκώσουν. Κ λείστε τ ’ αύτιά στις άμαρτωλές
σειρήνες τής καταραμένης Στέππας τού Βορρηά. Δέν άντέχει ή ζεστή ρωμέϊκη ψυχή
μας σέ τόση παγωνιά. Ε ίμα στε φτωχοί, είμαστε καυγατζήδες, είμαστε ό,τι θέλετε.
’Αλλά δολοφόνοι δέν είμαστε. Καί κομμουνιστές ποτέ δέν θά γίνουμε. Μάς έστειλαν
τον τεχνητό δορυφόρο τους γιά νά θαυμάσουμε τήν πρόοδό τους. Μά δέν χρειαζότανε.
Ε ίχαμε πολλούς δορυφόρους τους νά θαυμάσουμε...λαούς ξυπόλητους καί πειναλέους,
ψωριασμένους κατσαπλιάδες, πού περιφέρονται γύρω άπό τον κομμουνιστικό παρά
δεισο έλεεινοί καί άξιοθρήνητοι. ’Εδώ ύπάρχει ό Παρθενώνας. ’Ε δώ γεννήθηκεν ή
’Ελευθερία. ’Εδώ έδίδαξαν οί σοφοί τού κόσμου τούτου τις μεγαλύτερες άνθρώπινες
αλήθειες. Δέν μάς χρειάζονται έμάς τά ματωμένα σφυροδρέπανα. Γιά τίς ώρες τού
πόνου μας καί τών ήθικών δοκιμασιών μας έχουμε τ ί ς ’Εκκλησίες μ α ς...’Ε κ εί πλάι
στίς χλω μές μορφές τών άγιων καί τ ’ άγιοκέρια τή ς πίστης μας, κατοικεί ή δική μας
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ψυχή. ’Ε μ είς 8έν τούς ενοχλούμε. Κανένα δεν ενοχλούμε. Αυτοί γιατί τόσο πολύ επ ι
θυμούν να μάς.,.έλευθερώσουν άπό τό...«μοναρχοφασιστικό ζυ γό ;...» . Ποιος τούς
διώρισε προστάτες μας; Ποιος τούς άνακήρυξε Μ εσίες μας; ’Ά ς κυττάξουν την κακο
μοιριά των άνθρώπων τους κ ι’ άς μάς άφήσουν ήσυχους. ’Έ χου μ ε Βασιληά, έχουμε
Κράτος, έχουμε φιλότιμο, έχουμε συνείδηση. Καί πάνω άπ’ δλα έχουμε παραδόσεις,
καί τάφους μαρτύρων, έκκλησίες καί ιστορία...Καί αγαπάμε τον τόπο μας, δσο φ τω 
χός καί νάναι..."Ας μάς άφήσουν λοιπόν ήσυχους...Μά αν τυχόν καί επιμένουν, άς
κοπιάσουν, δπως κόπιασαν τό Δεκέμβρη. Καί τότε θά καταλάβουν δτι οί "Ελληνες
ποτέ δεν έπαψαν νά μισούν τούς βρωμερούς εχθρούς τής θρησκείας, της πατρίδας καί
τη ς Οικογένειας τους.
"Α ς μήν ξεχνάμε λοιπόν ποτέ τον ύπουλο κομμουνιστικό κίνδυνο, πού παραμο
νεύει τριγύρω μας μέ χίλιες δυο σατανικές μάσκες. Είναι ό πιο φοβερός κίνδυνος γιά
την πατρίδα μας, πού θέλει νά άφανίση τη φυλή μας.
Δέν άνησυχοΰμε πάντως γιά τον ένοπλο κομμουνιστικό κίνδυνο, γιατί δέν είμα
σ τε μόνοι. 'Εκατομμύρια άνθρωποι στη Γη μισούν την κομμουνιστική πανούκλα,
δπως εμείς. "Ολα τά Κράτη της Δυτικής παρατάξεως είναι κοντά μας. Καί δπως
παραστατικώτατα ειπεν ό Βασιλεύς:
«...Μ ετά των άλλων Κρατών τού ελευθέρου κόσμου αποτελούμε ίσχυρότατον,
» συμπαγές σύνολον, συνδεόμενον ύπό τής επιθυμίας καί τής άποφάσεως δλων των
» μετεχόντων εθνών δπως ζήσωμεν οπωσδήποτε έλεύθεροι...».
"Ολος ό ελεύθερος κόσμος είναι κοντά μας. Καί δλοι μαζί άποτελοΰμεν μιά
πανίσχυρη δύναμη, ικανή νά συντρίψη τον κομμουνιστικό κίνδυνο δπου καί δποτε έκ δηλωθή δυναμικά. Μάς λένε οί ύποπτοι ειρηνόφιλοι καί οί δήθεν ούδέτεροι δτι καί τά
Κράτη τής Δύσεως έχουν κι’ αυτά τά έλαττώματά τους. Ποιος τό άρνιέται, ποιος
ύποστήριξε δτι είναι άναμάρτητα; Μονάχα ό Θεός είναι άναμάρτητος... Μά, δσα
έλαττώματα κ ι’ άν έχουν, έχουν πάντως αρχές, έχουν ιδανικά σάν τά δικά μας. ’Ενώ
τά Κράτη τού σοβιετικού μπλοκ δέν έχουν ιδανικά, δέν πιστεύουν πουθενά αλλού
έκτός άπό τό έγκλημα. ’Ε κ εί ή άνθρώπινη ζωή δέν έχει άξια. 'Ο άνθρωπος μετατρέπεται σέ άριθμό. Δέν έχει ψυχή. 'Η ιδιωτική πρωτοβουλία έξαφανίζεται. ’Ελευθερία
δέν ύπάρχει. Ά ντιπολίτευσις δέν υπάρχει. 'Η Θρησκεία είναι τό δπιο τού λαού, καί
ή παρθενικότης τών γυναικών είναι μοναρχοφασιστική επινόηση.
Τ ά Κράτη τής Δύσεως πιστεύουν. Είναι έλεύθερα. ’Έχουν πολιτισμόν. " Ε 
χουν παραδόσεις. "Εχουν οικογενειακές άρχές. ’Έχουν πραγματικά δημοκρατικά πο
λιτεύματα. Κοντά τους είναι ή θέσις μας. Καί ωραιότατα διεκήρυξεν ό "Αναξ:
« ...'Η πραγματική δράσις τής Ε λλά δος, ή μελλοντική τη ς δόξα, εύρίσκονται
» εις τήν δημιουργόν της προσπάθειαν, έντός τού Κόσμου τού Δυτικού Π ολιτισμού...»
’Ε κ εί είναι ή θέσις τής Ε λλά δος, διά τήν οποίαν πρόσέθεσεν ό Βασιλεύς:
« ...'Η ένδοξος Ε λ λ ά ς, ή εύλογημένη αύτή χώρα, προώρισται νά συμβάλη
» άποφασιστικώς εις τό νά βαδίση ή άνθρωπότης προς τάς άνωτέρας μορφάς ζω ής
» προς τήν πραγματικήν εύτυχίαν...».
Καί ή πραγματική αύτή εύτυχία εύρίσκεται—δπως τονίζει ό "Αναξ—«εις τάς
» άρχάς τού Δημοκρατικού πολιτεύματος άφ’ ένός καί άφ’ ετέρου εις τάς άρχάς τού
» Ελληνοχριστιανικού Π ολιτισμού...». ’Ε κ εί εύρίσκεται ή πραγματική ευτυχία:
Ε ις τον Ελληνοχριστιανικόν Πολιτισμόν.
" Ω ! Ποιος Βασιλεύς τού Κόσμου είπε ποτέ τέτοια λόγια προς τον λαόν το υ .;..
Πιστεύει ό Βασιλεύς ΠΑΥΛΟΣ. Καί πιστεύει πολύ. Γ ι’ αυτό ό Θεός είναι κοντά Του
καί Τον προστατεύει. Γ ι ’ αύτό ή Ε λ λ ά ς, επί τής Βασιλείας Του, θά μεγαλουργήση καί
θά δοξασθή.
Τό είπεν ό ίδιος ό Βασιλεύς, περί τό τέλος τού λόγου του: « ...Τ ό Ελληνικόν
» ’Έ θνος θά λάβη καί πάλιν μίαν ήγετικήν θέσιν είς τον κόσμον. ’Αρκεί νά προσα» νατολίσωμεν τήν ψυχήν μας καί νά έφαρμόσωμεν πραγματικά είς τήν ζωήν μας τάς
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» χριστιανικάς άρχάς, αί όποϊαι αποτελούν συγχρόνως την βάσιν του δημοκρατικού
» ημών πολιτεύματος...».
Καί πώς όχι; Μονάχα μέ τήν πίστιν τοϋ Χρίστου θά φτειάξουμε τή ζωή μας
καλύτερη, δικαιότερη, ομορφότερη. Μονάχα τα λόγια Του είναι ή συνταγή της άληθινής εύτυχίας τοϋ άνθρώπου, τά υπέροχα λόγια τοϋ Θεανθρώπου, για τα όποια έγρα
φε κάποτε ό Γ κ α ϊτε: «’Ά ς προάγεται ή παιδεία, ας ευρύνεται ό κύκλος τών Φυσικών
Ε π ισ τη μ ώ ν , άς βαίνη όπου θέλει τό άνθρώπινον πνεύμα. Ουδέποτε θά όπερβή τό
άπαστράπτον καί φεγγοβολούν όψος τών λόγων τοϋ Ίη σ ο ΰ ...» .
«Γνώ σεσθε τήν ’Αλήθειαν» εΐπεν ό Χριστός «καί ή άλήθεια έλευθερώση ήμάς».
Τήν αλήθεια κηρύσσει καί ό Βασιλεύς ΠΑΥΛΟΣ, δίνοντας έτσι κ ι’ ένα δείγμα
τοϋ μεγαλείου τής ψυχής Του.
Τήν άλήθεια κηρύσσει όταν διαπιστώνει τήν έλλειψη «ικανοποιητικής πολιτι
κής άγωγής» τών Ελλήνω ν, κι’ όταν συνιστα νά τον βοηθήσουν όλοι, ώ στε νά λείψη
αύτό τό μειονέκτημα τής 'Ελληνικής φυλής, πού-όπως εΐπεν—είναι έπίκτητο, καί
«οφείλεται εις τάς ίστορικάς περιπετείας τής φυλής, κατά τάς τελευταίας έκατονταε» τίας».
Μέ τον Χριστόν λοιπόν οδηγόν θά βαδίσουμε σταθερά τον δρόμο τής προόδου.
Μέ τις εντολές Του έμπράκτως έφαρμοζόμενες στή ζωή μας, θά βροΰν όλα τά αίτήματά μας τήν λύση τους καί ή ζωή μας θ’ άλλάξη.
Μέ τον Χριστόν καί μέ τό δημοκρατικό μας πολίτευμα, μέσα στο όποιο είναι
όλοι ΐσοι άπέναντι τών νόμων καί οί άρχοντες είναι υπηρέτες τών άρχομένων.
Τήν πίστη Του αύτή τήν διακηρύσσει ό Βασιλεύς μ’ έτοΰτα τά άπλά λόγια:
«...Ε ΐμ εθ α ύπηρέται τοϋ κυριάρχου λαοΰ...».
'Ο λαός είναι κυρίαρχος καί οί άρχοντες υπηρέτες του...Π οιο λοιπόν άλλο πολι
τικό σύστημα μπορεί νά έπιδείξη τέτοια καί τόση κοινωνική ομορφιά καί δικαιοσύνη
όσην τό δικό μας δημοκρατικό καθεστώς;
'Ο Βασιλεύς δηλώνει ότι είναι υπηρέτης τοϋ κυριάρχου λαοΰ. Καί ό «μοναρχοφασισμός;» καί οί «δικτατορίες;» καί τ ’ άλλα παραμύθια τής Χάλι μάς; Αυτά γεννιώνται στά νοσηρά μυαλά τών ινστρουχτόρων. ’Ε μ είς διοικούμεθα μέ τά λόγια τού
Χριστού: «..."Ο ς αν θέλη μέγας γενέσθαι έν ύμϊν, έσται διάκονος υ μ ώ ν καί δς αν
θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δοΰλος».
Αύτή τήν άρχή διακηρύσσει ό Βασιλεύς. Νά γιατί είπα πάρα πάνω ότι ή Ε λ 
λάς ευτύχησε κατά καιρούς νά έχη έμπνευσμένους οδηγούς στήν άνηφορική πορεία
τή ς ζωής της. 'Ο Βασιλεύς ΠΑΥΛΟΣ είναι ένας ’Εκλεκτός 'Η γέτη ς, ένας Καλός
Χριστιανός, ένας άγνός πατριώτης, ένας νομοταγής πολίτης, ό στοργικός πατέρας
τοϋ ’Έθνους μας. Προς Αύτόν άποβλέπει τό ’Έ θνος μας μ’ έμπιστοσύνη. Ε ις Αύτόν
αναθέτει τις ελπίδες καί τούς πόθους του. Τον άκολουθεϊ μέ πίστην καί εύγνωμοσύνη.
Καί θά θυμάται πάντα τούς ύπέροχους λόγους του:
« ...Ε ις.α ύ τό τό άδιέξοδον δύναται ή Ε λ λ ά ς νά καταστή οδηγός καί σωτήρ. 'Η
» Έ λλλά ς μέ τον εύγενή, εύφυά, έργατικόν καί υπερήφανου λαόν της, μέ τήν μοναδι» κήν μακραίωνα παράδοσιν καί τήν συναίσθησιν τής ιστορικής ευθύνης της, μέ τήν
» ώραιοτάτην, γραφικήν, πολύμορφον χώραν καί τάς Έλληνικάς νήσους, μέ τό μο
υ ναδικόν κλίμα, τό προσεγγίζον έντός τοϋ 'Ελληνικού τοπίου τον άνθρωπον προς
» τον Θεόν, μέ τήν αγνότητα τοϋ λαού της, ό όποιος έτοποθέτησε πάντοτε τήν ιδέαν
» υπεράνω τής όλης, ή Ε λ λ ά ς μέ λαόν έκ φύσεως βαθέως δημοκρατικόν, μέ ριζω» μένας εις τήν ψυχήν της τάς άρχάς τοϋ Έλληνοχρστιανικοΰ πολιτισμού, έχει ήδη
» προσφέρει εις τήν άνθρωπότητα τήν πρώτην μεγάλην ύπηρεσίαν.
« Εΐμεθα λαός ό όποιος μεταπολεμικώς, παρά τάς δυσχερεστάτας συνθήκας,
» απεδείξαμεν έμπράκτως τό άνόητον, άβάσιμον καί βεβιασμένον τών κομμουνιστικών
» ιδεών καί κατεφέραμεν τό πρώτον άποφασιστικόν πλήγμα κατά τής προσωρινής

Ό Βασιλικές λόγος τής Θεσσαλονίκης
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» αύτής μολυσματικής νόσου. Λόγω τής ήρωϊκής άντιστάσεως του Ελληνικού Λαοϋ
» έξήλθομεν τής κατοχής τελείω ς κατεστραμμένοι καί μέ εθνικόν καί άτομικόν
» εισόδημα εκμηδενισμένα. Ή κατάστασίς μας ή το τοιαύτη ώ στε, όπως άπέδειξε
3) καί ή διεθνής πείρα, άποτελοΰμεν ευκολον λείαν τοΰ κομμουνισμού, ό όποιος δεν
» ήγνόησε τήν ευκαιρίαν, καί έπέπεσε πάνοπλος, άρπαξ καί άπάνθρωπος. Παρά
3> ταΰτα, ό Ε λληνικός Λαός έφάνη άντάξιος τής κληρονομιάς του, καί διαψεύδων,
» ούχί διά πρώτην φοράν, τήν διεθνή πείραν, άνέτρεψε τήν ορμήν τοΰ καταστρεπτι3> κοΰ κύματος. Δεν λησμονεί δέ ό Ε λληνικός Λαός, ουδέ θά λησμονήση ποτέ, τήν
» κατά τάς δύσκολους έκείνας στιγμάς βοήθειαν των φίλων μας, οί όποιοι ώπλισαν
» τάς γυμνάς Έλληνικάς χειρ ας, γυμνάς, διότι’ ειχον ήδη προσφέρει τά πάντα διά τήν
» ελευθερίαν τής Ά νθρω πότητος...».
Ν α ί! Αυτή είναι ή μόνη φωνή τής ’Αλήθειας, μέσα στή σύγχυση των καιρών
μας.
Ό Βασιλεύς ΠΑΥΛΟΣ μάς έδίδαξε πολλά.
Ό Βασιλεύς ΠΑΥΛΟΣ είναι τό καύχημα καί ή ελπίδα όλων των Ε λλήνων.

Σ. Π.

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ ΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ κ . Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΕΠ Ι ΤΗ ΕΠ ΕΤ ΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
«Προ 17 άκριβώς έτών τό'Ε λληνικόν’Έ θνος, άμυνόμενον τοΰ πατρίου έδάφους,
άνέλαβεν άπέλπιδα άγώνα, εναντίον πανισχύρων έχθρών. Συνεχίζον παράδοσιν πολ
λών γενεών προσέφερε τήν ύπερτάτην θυσίαν διά τήν διαφύλαξιν τής τιμής καί τής
ελευθερίας του.
'Όσον παρέρχεται ό χρόνος, καθίσταται άνάγλυφος, ή βαθυτέρα σημασία τοΰ
άγώνος αύτοΰ. Δεν έπρόκειτο άπλώς περί πολέμου ένός μικρού λαού εναντίον ισχυρών
άντιπάλων. Έ πρόκειτο περί συγκρούσεως δύο κοσμοθεωριών, συγκρούσεως τής όλης
προς τήν ιδέαν.
'Η 'Ε λλά ς όπως πάντοτε εις τήν ιστορίαν της, έγένετο καί τότε πρόμαχος
τής ιδέας τής έλευθερίας, τής ιδέας τής δημοκρατίας καί τής δικαιοσύνης. Αύτό ήτο
τό νόημα τών μαχών του Μαραθώνος καί τής Σαλαμΐνος. Αύτό ήτο τό νόημα τών μα
χών γύρω άπό τήν Βασιλεύουσαν. Αύτό ήτο τό νόημα τοΰ άγώνος τοΰ 1821. Αύτό ήτο
τό νόημα καί όλων τών μεταγενεστέρων εθνικών μας άγώνων μέχρι καί τής μάχης
τή ς ’Αλβανίας. Αύτό είναι, τέλος, καί τό νόημα τοΰ άγώνος, τον όποιον σήμερον ύπό
άλλην μορφήν καί ύπό άλλας συνθήκας διεξάγει ολόκληρον τό Ελληνικόν ’Έ θνος διά
τήν άπελευθέρωσιν τών άδελφών Κυπρίων καί διά τήν ίκανοποίησιν τοΰ περί αύτοδιαθέσεως ίεροΰ αυτών δικαιώματος.
Κατά τήν σημερινήν έπέτειον οί 'Έλληνες στρέφομεν μέ συγκίνησιν τήν σκέψιν
μας προς τούς ήρωας τής ’Αλβανίας, τούς νεκρούς, τούς άναπήρους καί τούς τραυματίας,
προς όλους τούς δοκιμασθέντας διά νά έκπληρώση ή Ε λ λ ά ς τό ιστορικόν της χρέος.
Αί θυσίαι καί τά κατορθώματα εκείνων θά πρέπει ν’ άποτελοΰν παράδειγμα,
τό όποιον θά φωτίζη τήν παρούσαν καί τάς έπερχομένας γενεάς καί θά τάς καθιστά
άνταξίας καί εκείνων, άλλά καί τής ιστορίας τοΰ έθνους».
'Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Ω Ν (ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
κ . Ν ΙΚ . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ^ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΠ Ι ΤΗ ΕΠ ΕΤ ΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
«Τό Πανελλήνιον συγκλονίζεται καί πάλιν σήμερον επί τή Ε θν ική Έ π ετ είω
της 28ης ’Οκτωβρίου καί αί σάλπιγγες διαλαλοΰσιν εις ολόκληρον τον κόσμον τό
μεγαλεΐον τής Ε λληνικής Φυλής.
'Η 28η Ό τωβρίου άποτελεΐ Σταθμόν εις την νεωτέραν ιστορίαν τής Ε λλά δος,
διότι συμβολίζει την έπικράτησιν τοϋ Δικαίου καί τής ’ Ηθικής έπί τη ς βίας καί άπο
τελ εΐ δμνον προς τήν Ελληνικήν άνδρείαν καί τηλαυγή φάρον διά τάς έπερχομένας
γενεάς.
"Οταν τήν χαραυγήν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 μία σιδηρόφρακτος καί πάνο
πλος αυτοκρατορία έπετίθετο κατά τής μικρας εις έκτασιν πλούσιας δμως εις ήθικάς
άρχάς Ε λλά δος, αότη άδιστάκτως, διά τοϋ στόματος τοϋ Πρωθυπουργού της, είπε
τό ιστορικόν έκεΐνο Ο Χ Ι.
Ή καταπτοημένη καί έντρομος γηραιά Ευρώπη έμεινεν ένεός προ τοϋ υπέρο
χου καί μοναδικού παραδείγματος τής μικρας Ελλάδος.
‘ Η Ε λ λ ά ς πιστή εις τάς συμμαχίας της καί μέ πίστιν έπί τήν νίκην έδέχθη τήν
έπίθεσιν. Τ ά έπακολουθήσαντα γνωστά πολεμικά γεγονότα άπέδειξαν δτι ή Ελληνική
Φυλή είναι πιστή εις τά ς ίστορικάς παραδόσες της.
Αί ήθικαί άξίαι έπεβλήθησαν της δλης.
Οί "Ελληνες έδωσαν διδάγματα υπερηφάνειας καί άξιοπρεπείας καί παραδείγ
ματα προς μίμησιν.
'Η δόξα έθεωρήθη ταυτόσημος μέ τούς "Ελληνας καί τήν 'Ελλάδα.
Οί "Ελληνες άπό των άρχαιοτάτων χρόνων έδίδαξαν τήν άνθρωπότητα, δτι, ή
’Ελευθερία, ή οποία άποτελεΐ τό θεμέλιον τής άνθρωπίνης εύτυχίας καί τοϋ πολιτισμοΰ, κταται καί έξασφαλίζεται μόνον μέ έξαίρετον θάρρος, άσυνήθη γενναιότητα καί
έφεσιν προς αυτοθυσίαν.
"Α ς στρέψωμεν έπί τή σημερινή Έ π ε τ ε ίω εύγνωμόνως τήν σκέψιν μας προς τούς
νεκρούς καί αναπήρους καί ας κλίνωμεν εύλαβικά τό γόνυ μας προ των σκιών των.
’Από τό ύπέροχον παράδειγμα τής αύτοθυσίας των ας παραδειγματιζώμεθα
καί άς άντλώμεν έσαεί θάρρος διά τό μέλλον τής φυλής μας».
Άνήναι τή 28η ’Οκτωβρίου 1957
Ό 'Υφυπουργός

ΝΙΚΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

'Ορκωμοσία Ύπαστυνόμων
τής ΙΒ' Εκπαιδευτικής Περιόδου
« . . . Ή άποστολή σας, νέοι ‘Υπαστυνόμοι, ή
αποστολή δλων μ ας, πρέπει νά ξεπερνάη τά δρια
τής συνηθισμένης ύπαλληλικής δράσεως, πρέπει
νά παίρνη πλουσιώτερο κοινωτικό περιεχόμενο,
έτσ ι, π ού, δταν χρειάζεται, νά έκδηλώνεται αυ
θόρμητα, ή α ύ τ α π ά ρ ν η σ ι , ή α υ τ ο θ υ σ ί α ,
ή έ ξ α ρ σ ι πάνω άπό τά γήιν α.
Τότε άκριβώς ό άστυνομικός π α ύ ε ι ν ά
ε ί ν α ι ά ν θ ρ ω π ο ς , γίνεται δ π ρ ο σ τ ά τ η ς ;
άγγελος τής κοινωνίας...»
(Ά π ό την ομιλία τοϋ Δ/ντοϋ κ. Ν . ’Αρχιμανδρίτου)

31 ’Οκτωβρίου 1957.
Είναι νύχτα...νύχτα βαθειά, σιωπηλή, προχωρημένη...
Λάμπουν τά νερά στους δρόμους, κάτω άπό τό ωχρό φεγγάρι, πού στέκει σέ
μιά γωνιά τοϋ Ούρανοΰ άδύνατο, χλωμό, παραπονεμένο...
Νεκρή είναι ή φύση ολόγυρα...Ούτε άγέρας, ούτε φωνή καμμιά, έκτος άπ’ τά.
γαυγίσματα των σκύλων, πού κάπου-κάπου έπαναλαμβάνουν τό ίδιο νυχτερινό ρεφραίν... Ή μυρουδιά της υγρής γης βαραίνει πάνω στήν άτμόσφαιρα, έντονα, τόσο
πού σοϋ δίνει τήν εντύπωση πώς βρίσκεσαι σέ μιά άκροθαλασσιά...
Σ κιές ξετρυπώνουν άπό παντού...Κυκλώνουν τά σπίτια, καιροφυλακτοϋν στούς
δρόμους, σκαρφαλώνουν στά δέντρα, άπλώνονται μακριά, παντού δπου μπορεί νά
φτάση τό βλέμμα σου...
Δροσερά δλα τριγύρω, βουβά, παγωμέ να...ένω τά κιτρινισμένα φύλλα στρώ
νουν τό μικρό μονοπάτι, στήν άκρη της γειτονιάς μου...
Μέσα στής Νύχτας τ ’ απέραντο τοϋτο σκοτάδι τά δέντρα στο λόφο, πέρα στο
βάθος, φαντάζουν σάν γίγαντες, σάν πελώρια ξω τικά ...
Κ ι’ ύστερα δλα άγριεύουν.,.Μέσα στήν κουφάλα τοϋ άντικρυνοϋ δέντρου ένα
άλλόκοτο πλάσμα, μικρούτσικο κι’ άόρατο, δίνει θαρρείς, μέ τό μονότονο βογγητό
του, τό σύνθημα...'Ένας άγέρας σηκώνεται ξαφνικά...Θρηνούσε στήν άρχή, λυσσομανοϋσε πιο έπειτα, ούρλιάζει τώρα κι’ αρπάζει μέ κακία τά πεταγμένα φύλλα των
δέντρων καί τά στριφογυρίζει καί τά τυραννά...
Τ ό τες ανοίγω τό μικρούτσικο θαλασσί πορτατίφ της καμαρούλας μου, άνάβω
ένα τσιγάρο, κι’ άνοίγω γιά μιά άκόμα φορά τό φτωχό μου ήμερολόγιο.
Τό λιγοστό φως μπαίνει δειλό, διστακτικό, στήν κάμαρη μου, γυρνά έδώ κι’
έκεΐ, κι’ ύστερα κάθεται ήσυχα πλάι μου, φωτίζοντας τά κάδρα, τά λίγα έπιπλα, κι’
έτοΰτο τό τραπέζι, πάνω στο όποιο είναι άνοιχτό άκόμα ένα γράμμα, σταλμένο άπό
τον Καναδά...Είναι τοϋ άδελφοΰ μου...
Ε ίχα πολύ καιρό νά λάβω γράμμα του, κι’ είχα άνησυχήσει...Μά σήμερα τό
πρωί, νά ό ταχυδρόμος μέ τό σιέλ παραλληλόγραμμο φάκελλο... «Πηλός. Γράμμα...»
φώναξε της γυναίκας μου ρίχνοντας στο κατώφλι τό γράμμα...
Κάτι μέ ρωτά καί κάτι μοΰ προτείνει λοιπόν τ ’ άδερφάκι μου...Καί θάθελα νά
τοϋ άπαντήσω έτούτη τή στιγμή, καθώς βρίσκομαι κυκλωμένος άπ’ τήν άνάμνηση
της πρωινής εύτυχίας ποΰνοιωσα νά μέ συγκλονίζη γιά μιά άκόμα φορά, μέσα στή
Σχολή...
"Αλλο ένα τσιγάρο, καί:

5232

'Ορκωμοσία 'ϊπαστυνόμων τής Ι Β ' Εκπαιδευτικής Περιόδου

« ’Αγαπημένε μου άδελφέ
Είναι νύχτα, καθώς σοϋ γρά φ ω ...Κ ι’ οξω ό άγέρας έχει πέσει επάνω στην κοι
μισμένη πόλη μέ μια μανία καταστροφής...
’Ά κ ο υ ! ! ! Παράθυρα καί τσίγγοι έχουν συνθέσει μια παράξενη συναυλία...
Μοιάζει μέ ρυθμό τσά-τσά -τσά ...
Μοντέρνα λοιπόν ή φύση...Χορεύει έξαλλα καί τραγούδα...
Μά, άς τήν ξεχάσουμε γιά μιά στιγμή, κι’ ας κουβεντιάσουμε λιγάκι καί για
μάς τούς δυό, όπως μοΰ γράφεις...
Μ έ ρώτησες πολλές φορές (κι’ ακόμα μέ ρωτάς) τί είναι αύτό πού μέ δένει
τόσο σφιχτά πάνω στην ’Αστυνομία...Κι’ ήρθε λοιπόν τό πλήρωμα του χρόνου νά
σοϋ άπαντήσω είλικρινά—όπως σοϋ κουβέντιαζα πάντοτε έσένα...
’Ετούτη ή φράση σου μοΰ θυμίζει τό τραγουδάκι ενός Έ λληνα συνθέτη... « Τ ί εΐν’
αύτό πού τό λένε άγάπη; Τ ί ειν’ αυτό;...»
Ά κ ο υ λοιπόν...
Σάν βγαίνω έξω στούς δρόμους καί στέκουμαι μπροστά στις πλούσιες βιτρίνες,
κ ι’ άνταμώνω τον κόσμο νά πηγαινοέρχεται βιαστικός, καί βλέπω πάρα κάτω τά σφι
χταγκαλιασμένα ζευγαράκια νά φιλιούνται καί συναντώ τούς εργάτες, τούς ιερωμέ
νους, τούς στρατιωτικούς, τούς ύπαλλήλους, τίς γυναίκες, τούς γέρους καί τά παιδιά,
νοιώθω μιά χαρά πολύ μεγάλη...Καί συλλογίζουμαι: «Πόσο όμορφη είναι ή ζωή ! !! » .
Μά όταν λίγο άργότερα διαβάζω στις εφημερίδες τό ’Αστυνομικό Δελτίο, μελαγχολώ..
Μιά κλοπή, ή μιά άπάτη, μιά σύγκρουση, ή μιά δηλητηρίαση, ένας τραυματισμός ή
μιά αυτοδικία χαλάει ευκολα-εΰκολα τήν ομορφιά τής ζω ής... τής τραβά μιά μαύρη
πινελλιά, καί καταντά άποκρουστικό τον πίνακά της. Τότες, μέσα στην μελαγχολία
μου, άγαπώ διπλά τούς καλούς άνθρώπους, καί λέω μ’ όλη μου τήν καρδιά νά τούς
βοηθήσω...
Τήν ώρα εκείνη περνά ένας άντυφύλακας κι’ ή καρδιά μου χτυπά ήσυχα...
«νά ένας φρουρός τής κοινωνίας» συλλογίζουμαι μ’ άνακούφιση... «"Οταν ύπάρχη
αυτός, ή κοινωνία είναι όμορφη κι’ ό πίνακας τής ζωής πεντακάθαρος κι’ όλοφώτει,νος...»
"Οταν σκέφτουμαι έτσι, νοιώθω μιά περηφάνεια.,.Έγώ δέν είμαι ούτε καλός,
ούτε κακός—συλλογίζουμαι—«είμαι ή ίδια ή Κοινωνία. Ή θρησκεία της, ή Πατρίδα
τη ς, ή οίκογένειά της. Δέν έχω λοιπόν τό δικαίωμα νά έγκαταλείψω τούς καλούς
άνθρώπους πού μέ χρειάζονται. Είναι σάν νά τούς δολοφονώ...»
Μέσα στις σκέψεις έτοΰτες τρυπώνει καί ή καρδιά μου...'Η καρδιά μου, ποΰχει
νοιώσει τόση ζεστασιά καί τόση άγάπη άνάμεσα στούς συναδέλφους μας, κοντά στις
εύγενικές καρδιές τους καί τίς όμορφες πράξεις τους... Καί γίνεται ή δουλειά μου
θρησκεία κι’ ό ’όρκος ποΰδωσα βγαίνοντας άπ’ τη Σχολή πίστη. Αύτό είναι όλο μέ
<5υό λόγια.
Βέβαια δέν σκεφτόμουν πάντοτε έτσι. Κάποιο θαυματουργό χέρι όμως κάποτε
(ευλογημένη ή ώρα έκείνη !) άναψε τό καντήλι τής ψυχής μου.Καί μέσα στο τρεμάμενο
φώς του είδα τον άληθινό μου προορισμό. Βρήκα τό δρόμο μου. Καί τον άκολουθώ
πρόσχαρος—έστω κι’ αν κάπου-κάπου άνηφορίζει απότομα ή κατηφορίζει επικίν
δυνα. Δρόμος είναι αυτός.
Καί τό καντήλι τής καρδιάς μου μένει πάντα άναμμένο. Για τί Αυτός πού τό
άναψε δέν ξεχνά νά ρίχνη τακτικά λίγο λάδι μ έσ α ...Γ ι’ αύτό τον άγαπώ. "Ο ,τι έχω
δικά του είναι...κι’ ό,τι μέ άποτελεϊ, του άνήκει...Πολλές φορές σοϋ μίλησα γιά τον
Διευθυντή μου...Πολλές φορές βρήκα μιά εύκαιρία νά σοϋ εξομολογηθώ πόσο πολύπολύ τον άγάπησα, πόσο πρόθυμα ύποτάχθηκα στη θέλησή του, καί πόση εύγνωμοσύνη νοιώθω γι’ Αυτόν... Μ’ έδίδαξε τήν πίστη μου. Καί τόν άκολουθώ όπου πηγαίνει.
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Μά δέν είναι μονάχα ό επιδέξιος Κυβερνήτης τής καρδιάς μου. Elvat μαζί καί
τ ο Μεγάλο Παράδειγμά μου. "Ο ,τι φανταστής, τδ ξέρει...Κ ι’ δ,τι θελήσης θά τδ δής
«πάνω του...
Γράφει καί άπαγγέλλει, τραγούδα καί ραδιοσκηνοθετεί, συνθέτει καί σκηνο
θ ε τ ε ί, φτειάχνει αίθουσες χοροΰ άπδ τδ τίποτε, δημιουργεί θαύματα άπδ τδ χάος...

Οί νέοι Ύπαστυνόμοι δίδουν

τον νενομισμένον όρκου.

Μ ά πρώτα άπ’ δλα εργάζεται...’Εργάζεται νύχτα καί μέρα. 'Ό λο εργάζεται. Π οτέ
ίίέν στέκεται νά ξεκουραστή.
"Αν λοιπδν ζήτας νά μάθης ποιά είναι ή πίστη μου μελέτησε Αυτόν. Καί τότε
■θά τά καταλάβης δλα.
'Όταν όλιγοπιστεΐς Αύτδς θά σ ε „στηρίξη.. ."Οταν αμφιβάλλεις Αύτδς θά σέ
τόνωση...'Ό ταν έχεις άνάγκη βοήθειας θά σταθή κοντά σου σάν φίλος...
Οί γιορτές καί τά γλέντια, οί ορκωμοσίες καί οί εκδρομές τής Σχολής είναι γιά
μένα μιά τονωτική ένεση. Μοϋ δίνουν την ευκαιρία νά τδν άγαπήσω διπλά. Κ ι’
Αύτδν καί την ’Αστυνομία, δπως συνέβη σήμερα τδ πρωί, μέ τήν ορκωμοσία των νέων
^Υπαστυνόμων τής ΙΒ ' ’Εκπαιδευτικής περιόδου...
Σήμερα τδ π ρ ω ί! ! ! 'Έ να άληθινά άξέχαστο κι’ ευτυχισμένο πρωϊνδ έζησα
σήμερα...Καί μιά κι’ είναι σχετικά μέ τδ θέμα μας δσα είδα καί όσα ακόυσα, θά προσ
παθήσω νά στά περιγράψω...
"Ασε λοιπδν τδν άγέρα πού λυσσομανά, καί τήν κρύα νύχτα που με κυκλώνει,
κι’ έλα, μέ τήν φαντασία σου, μαζί μου στήν ’Αστυνομική Σχολή, για να σοϋ παρου
σιάσω τδ έορταστικδ πρόγραμμα τής δμορφης αυτής γιορτής... "Ετοιμος ;..’Εμπρός
λοιπόν...
*

Νά ή Σχολή...
,
Πρόβχαρη, μοντέρνα, ντυμένη στά γιορτινά της μάς υποδέχεται...
’Ετούτο τδ κτίριο !! !..Δέν είναι ένα άψυχο σπίτι...Είναι ή άφετηρία μιάς δια-
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δρομής.,.Έ να σωρό στρατιώτες της ’Αστυνομικής ’Ιδέας ξεκινούν κάθε χρόνο πά
νοπλοι για τον Μεγάλο ’Α γώ να !..
Ί δ έ ς την...πνιγμένη στα λουλούδια καί στις Σημαίες...Π όσο είναι περήφανη;
για τό έργο της ! ! !
Πρόσεξε τις φτηνές διακοσμήσεις της, τα άσήμαντα μπιμπελώ της...Π όση;
ανθρωπιά, πόσο γούστο προσδίνουν σ’ δλο τό χώρο 11! * 0 Διευθυντής μου έφτειαξε.
δ,τι βλέπεις...Τα φρόντισε μόνος του όλα...’Από πολύ πρωί ερχότανε καί στρωνότανε.
στή δουλειά...Κι’ έδώ πού τα λέμε ήταν τόσο απαιτητικός μέ τούς βοηθούς του, ώστε.
καμμιά φορά σέ κούραζε,,
τάθελε δλα τέλεια. Δεν»
συγχωρούσε λάθη σέ τ έ 
τοιες στιγμές, καί...
Μ ά...μά...ώ ρες ε ίν α ι!! Γ.
Π ώ ! πω !...τί κρ ίμ α !! Πά
ει ή γιορτή, βρέχει... Γ έ 
μισε τό προαύλιο λάσπες...
Β ρ έχ ει...Έ λ α νά χωθούμε;
κάτω άπό τό στολισμένοτουριστικό περίπτερο της;
Σχολής, πού κι’ αύτό δικό·
του έργο είναι...
Καί τώρα ;
ΙΙάν’ οί έλπίδες
τά όνειρα σβήσαν...
Μαντεύω τό θυμό τού·
Διευθυντοΰ μου, μόλις άντίκρυσε τις πρώτες στάλλες;
Ό Υ φ υπ ουργό; Εσω τερικώ ν κ. ’Αθανασίου, ομίλων ε!ξ
τής βροχής...’Έ τ σ ι δέν λ έ ς
το ύ ; νέου; Ύ παστυνόμου; κατά τήν ορκωμοσίαν των.
κι’ έσύ;...Μ ά, καλέ, δέν ε ί
ναι θυμωμένος. Συνομιλεί χαμογελαστός, μέσα στην Μεγάλη Αίθουσα τής Σ χο
λ ή ς...Γ ια πάμε κατά ’κεΐ κι’ έμ εΐς...
Μ ά.,.Τί είναι ’τούτο πάλι;
Β λέπεις δ,τι βλέπω;
Βλέπεις τά λουλούδια; τις Σημαιοΰλες; τις διακοσμήσεις; τά μπιμπελώ;
Καλά. Π ότε τά μετέφερε άπ’ τό προαύλιο έδώ μέσα; Γ ιά καμάρωσε σκηνοθεσία!! Ε
Τ ί όμορφο, τί γουστόζικο, τί απλό, μά καί πόσο άρχοντικό μαζί είναι ετούτο τό.
θέαμα πού παρουσιάζει ή Μεγάλη Αίθουσα τής Σ χ ο λ ή ς! ! !
Σάν κεντράκι μοιάζει..."Ολος ό χώρος είναι στολισμένος. Ή κάθε γωνιά τουΤ ά παράθυρα, ή οροφή, οί πόρτες, οί φεγγίτες, οί τοίχοι, οί κολώνες, τά ύποστηρίγματα, δλα στολισμένα... Γιά κάτσε λιγάκι νά καμαρώσουμε αυτήν την όμορφη
εικόνα...
Γιά κ ύ ττα ! ! ! Κ άτω στο δάπεδο αύτά τά μπλέ, κομψά, ξύλινα υπόβαθρα ορί
ζουν τις θέσεις τών προσκεκλημένων μ α ς...’Ε κ εί άριστερά ή ξύλινη έξέδρα γιά τούς
ιερείς...καί δίπλα τό μικρόφωνο, ενώ άπέναντι ό ένισχυτής, τό μαγνητόφωνο καί.
οί άλλες τεχνικές έγκαταστάσεις τής Σχολής.
’Αλλά, ας τραβηχτούμε τώρα στήν άκρη, γιατί άρχισαν νά καταφθάνουν οί.
πρώτοι προσκεκλημένοι μας.
Μέχρι δμως νά γεμίση ή Αίθουσα ας ρίξουμε μιά ματιά άπό τό παράθυρο, να.
•δούμε τί γίνεται έξω στο προαύλιο...
Γιά κύττα ’κεΐ..."Ε να ένοπλο τιμητικό άπόσπασμα άπό 20 δοκίμους άρχιφυ-
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ίλακες.,.Θ ’ άποδώση τιμές στους επισήμους. Πεντακάθαρες είναι οί στολές τους,
^χαρούμενα τά πρόσωπά τους, λάμπουν...Είναι περήφανοι γι’ αυτή την στιγμή...
Καί πάρα κάτω, στο τουριστικό περίπτερο τοϋ προαυλίου, να ή Φιλαρμονική
-τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή όνομαστή Μπάντα, πού διευθύνει ό εκλεκτός καί σεβα
σ τ ό ς Μαέστρος κ. Δουκάκης.
* 0 Διευθυντής μου στο προαύλιο άναμένει, υποδέχεται καί συνοδεύει τούς επι
σήμους...
Για δές κόσμος πού ήρθε...Κορίτσια όμορφα καί γλυκά, κυρίες εύγενικές καί
χαριτωμένες, νέοι λεβέντες καί πανέμορφοι...'Ένα πολύτιμο άνθρώπινο σύνολο...
Έ γ έμ ισ εν ή Αίθουσα...
Τιμούν τήν τελετή αύτή δεκάδες έκλεκτοί επίσημοι. Μεταξύ αυτών οί Βουλευταί κ.κ. Βρανόπουλος καί Γλύκας, ό ’Αρχηγός τής Β . Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώ της, ό Διοικητής τής Σχολής Εύελπίδων Ταξίαρχος κ. Παπαγεωργόπουλος, ό
.Διοικητής τής Σχολής ’Ικάρων Σμήναρχος κ. Μαρμαράς, ό Διοικητής τής Σχολής
Χωρ/κής κ. Μυτιλήνης, ό Ταξίαρχος Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κ. Τζαβέλλας, οί
τ. ’ Αρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων κ .κ. Σπόρου καί Σαμπάνης, ό Γενικός Δ/ντής
’Αστυνομίας Πόλεων παρά τω 'Υπουργείω ’Εσωτερικών κ. Κάλλιαν, οί ’Αστυνο
μικοί Διευθυνταί ’Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Δασκαλάκης καί Κανελλόπουλος,
-οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Νέρης, Ρακιντζής, Ζαγκλής, Καραμπέτσος, Σ π υ§>όπουλος, Τσίπης, Καθά*
■ρειος, Μάργαρης, Μουρούσιας, Νικητάκης, Ά ρχονπουλάκης, Βερελής καί Νι
κηφόρος, οί καθηγηταί τής
Σχολής 'Υπαστυνόμων κ.κ.
Κάτσας, Τούσης, Γλυκοφρύδης, Παπαζαχαρίου, Γ ε ■ωργόπουλος, Κωνσταντινί■δης, Καψάσκης, Οικονό
μου, ’Αργυρίου, Σταύρου,
Τσιτσιράγκος,
Χ α τζημά μας, Κουσιάδης, Κουνιάκης
καί Καμπαφλής, αντιπρο
σω π εία ! μαθητών Σχολών
Εύελπίδων, Ναυτικών Δο
κίμων, ’Ικάρων καί Χ ω ρο
Ό Υφυπουργός Εσω τερικώ ν κ. ’Αθανασίου παραδίδει
φυλακής.
τ ά διπλώματα είς τούς νέους Ύπαστυνόμους.
§p!
Καί οί επίσημοι ολοέ
να καταφθάνουν ύπό τούς
ήχους τής φιλαρμονικής. ’Ετούτη τή στιγμή μπαίνει στήν Αίθουσα ό άγαπημένος
μας κι’ άκούραστος ’Αρχηγός μας, ό κ. Κόκκινος...
Τώρα ή Μπάντα τής ’Αστυνομίας ειδοποιεί οτι φθάνει ό έξοχώτατος έπί τών
Ε σ ω τερ ικ ώ ν 'Υφυπουργός, ό άξιος 'Υπουργός μας κ. Ν. ’Αθανασίου.
’Εν τώ μεταξύ έχουν προσέλθει καί οί ιερείς καί ό Σεβασμιώτατος ’Επίσκοπος
Ρωγών κ.κ. Διονύσιος, καθώς καί ή εκλεκτή Έκκλ.ησιαστική χορωδία τής Χριστια
νικής Φοιτητικής Έ ν ώ σ εω ς.
’Έ τ σ ι ή Θεία ’Ακολουθία άρχίζει.
’Άρτικρυ άπ’ τούς έπισήμους οί νέοι 'Υπαστυνόμοι, εύσταλεϊς, γεροδεμένοι,
σοβαροί...Μαντεύω τήν ζεστή τους συγκίνησι, τό τρελλό καρδιοχτύπι τους, τα γαλαζια όνειρά τους...
’Εκλεκτοί αύτοί άνάμεσα στούς εκλεκτούς πού συναγωνίστηκαν μαζί τους
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στις εισαγωγικές εξετάσεις, αποτελούν σήμερα μια πανέμορφη ’Ελπίδα για την έν
δοξη ιστορία τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Οί νέοι ’Αξιωματικοί της ’Αστυνομίας! ! ! ~ Ω ! ’Ά ς έβρισκα τραγούδια πού δεν
ξανακούστηκαν για να τούς τραγουδήσω...’Ά ς είχα τή δύναμη να τούς πώ όσα νοιώ
θουμε δλοι μας, καθώς στεκόμαστε άπέναντί τους....
Ν α ί! ! ! πανέμορφα παλληκάρια τής ’Αστυνομίας...Πολλές καρδιές χτυπούνσήμερα για σάς... Κ ι’ άπό τούς τάφους
τους οί ήρωες καί οί μάρτυρες τής ’Α 
στυνομίας σάς στέλνουν τις ευχές τους...
Μπροστά τραβάτε... Πάντα μπροστά.
Οικοδομήστε έναν καινούργιο κόσμο...
Χ τ ίσ τε καρδιές καί συνειδήσεις... Δ ώ 
στε τα πάντα για τήν Ε λλά δα μας,
πού τόσο σάς χρειάζεται, ξεχωριστά
αυτήν τήν’ εποχή...
Καί ή Θεία Λειτουργία συνεχίζε
ται. ..ώσπου, σέ μιά στιγμή, τά πάντα,
σώπαίνουν, τά πάντα άκινητοϋν, καθώς
οί νέοι Ύπαστυνόμοι υψώνουν τήν «δε
ξιάν» προς ορκωμοσίαν...
«'Ο ρκίζομαι...»
Στιγμή ουράνια... ’Ά γγελοι κα
τεβαίνουν άπ’ τον Ουρανό, καί πολλές
καρδιές άνεβαίνουν προς τον Θεό...
Γαλήνη θεία...Μονάχα οί καρδιές
κοντεύουν νά σπάσουν...
«...κα ί νά διαχειρίζομαι τιμ ίω ς
καί εύσυνειδήτως τήν άνατεθεΐσαν μοι,
δημοσίαν υπηρεσίαν...»
Οί νέοι Ύπαστυνόμοι κατέβα
σαν τό χέρι...Καί μιά μουσική σκορ
πίζει μιά έκσταση ολόγυρα...
Παίζει ή Μ πάντα...Τήν συνοδεύ
Ό Ύτταστυνόμο; κ. Ραυτόπουλοξ καταθε
ουν οί καρδιές, τά μάτια, οί άναμνήτώ ν στέφανον εις τό Μνημεϊον τοϋ ’Αγνώ
στου Στρατιώτου.
σεις, οί ελπίδες...
Κ ι’ ό ’Εθνικός Ύ μ ν ο ς ύστερα....
Ξεχνιέσαι "καί ξεχνάς...’Αλλού ζής μακριά ταξειδεύεις...Π οιος μπορεί νά.
μήν παραδοθή σέ τέτοιες στιγμές;
Τώρα οί νέοι Ύπαστυνόμοι έν άναπαύσει...
Δυό-τρία λεπτά σιγή, καί ό Δ/ντής μας πλησιάζει στο μικρόφωνο...
'Ο Ά νθρωπος αύτός, πού στάθηκε κοντά στους νέους Ύπαστυνόμους ένα
χρόνο τώρα, πατέρας στοργικός κι’, άγαπημένος, πού έδωσε δλο του τον έαυτό γιά
νά τούς μορφώση, νά τούς διδάξη, νά τούς κατευθύνη, νά τούς ψυχαγωγήση, νά τούς
δώση δσα περισσότερα εφόδια μπορούσε στή ζωή, ό άνθρωπος αύτός ποΰφτειαξε
αύτήν τήν μεγάλη στιγμή τους όμορφη καί γαλάζια, μπροστά στο μικρόφωνο ρίχνει
ένα βιαστικό βλέμμα στοργής κι’ άγάπης στούς νέους βλαστούς τής Οικογένειας των
’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καί μέ συγκίνηση καί μέ τήν μυστική
ικανοποίηση εκείνου πού έπετέλεσε τό καθήκον του, τούς προσφωνεί άργά-άργα.
Δέν είπε πολλά στούς νέους Ύπαστυνόμους ό Δ/ντής μου. Ε ίπ ε λίγα. Μά τά.
λόγια του ήταν ολόκληρο Ευαγγέλιο. Μέσα τους έκλεισε ολόκληρο τό ’Αστυνομικό.
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«πιστεύω». Παλαιός μαχητής στο άστυνομικό χαράκωμα, έδωσε στούς νέους συμπο
λεμιστές του, τις τελευταίες του σχολικές υποθήκες...
*Η γνώριμη φωνή του, ή τόσο άγαπημένη μου καί σταθερή φωνή του, άντήχησε έλπιδοφόρα μέσα στήν κατάμεστη αίθουσα../Ηταν ή τίμια φωνή ένός ά γω νιστοϋ, πού μόχθησε καί πάσχισε για τήν άστυνομική ’Ιδέα καί πού, σέ μια στιγμή
Γαλήνης καί περισυλλογής, κουβέντιασε μέ τούς μαθητές του, μέ τέτοια άπλά λόγια:
«Νέοι Ύπαστυνόμοι,
«’Από σήμερα θ’ άναλάβετε τά καθήκοντά σας ώς ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων.
«Δεν πρόκειται τώρα να σάς υπενθυμίσω τά τυπικά αύτά καθήκοντα, πού
» οί νόμοι τής Πολιτείας καί οί Κανονισμοί τοΰ Σώματος διαγράφουν. Τά. έδιδάχθητε

Οί νέοι Ύπαστυνόμοι φωτογραφούμενοι μετά τοΰ Ύφυπουργοΰ ‘Εσωτερικών κ. ’Αθανασίου,
τοΰ ’Αρχηγού κ. Κοκκίνου, τω ν Διευθυντών κ.κ. Κάλλια καί Τ σίπ η, τοΰ Διοικητοΰ τής
Σχολής κ. ’Αρχιμανδρίτου, τοΰ καθηγητοΟ κ. ’Αργυρίου καί ’Αξιωματικών τής Σχολής
μετά τό πέρας τής όρκωμοσίας.

» κατά κόρον καί στις τρεις περιόδους όταν έγινε ή έκπαίδευσίς σας, ώς άστυφυλά» κων, ώς άρχιφυλάκων καί ώς Ύπαστυνόμων.
«Θά σάς είπω όμως λίγα λόγια γιά τήν ιδανική έννοια τοΰ καθήκοντος, πού
» δεν πηγάζει άπό τήν Κρατική ’Επιταγή καί πού δεν άντλεΐ τό περιεχόμενό του
» άπό τήν έπαγγελματική ύποχρέωσι, άλλά άπό τον ψυχικό κόσμο, άπό τις συγκρουό» μενες ψυχικές δυνάμεις, πού παλεύουν μέσα στον άνθρωπο, γιά ν’άφήσουν διέ—
» ξοδο σέ δ,τι τελειότερο έχει νά έπιδείξη ή ανθρώπινη φύσις: «Τήν ά λ λ η λ ε γ » γ ύ η κ α ί τ ο ν ά ν θ ρ ω π ι σ μ ό».
« ’Ε κ εί πλέον ή έπαγγελματική τέχνη μαζί μέ μιά υπέρτερη συνείδησι, σφιχτά
» αγκαλιασμένη,^δίνει τήν αϊσθησι τοΰ τέλειου, τοΰ άπόλυτου.
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«Φέρνει αποτελέσματα πού μια άνθρώπινη, μια εντελώς άνθρώπινη ύπαρςι,
5) μόνο στή φαντασία, σάν όνειρο, μπορεί νά συλλάβη.
«Κ ι’ όμως, βεβαιωθήτε, πώ ς υπάρχουν άπειρα παραδείγματα μέσα στήν 35
0) χρονη ιστορία του ’Αστυνομικού Σώματος, πού δίνουν τό μέτρο της αύθεντικότητος
» κοςί της αλήθειας αύτής.
«Είναι ζωντανές ιστορίες, πού γράφτηκαν μέ άφθονον ίδρωτα καί πολύ αίμα
3> στις χρυσές σελίδες τού μεγάλου λευκώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων.
«"Ε τσ ι συνήθως διαγράφεται ή ζωή τού άστυνομικοϋ, παράδοξη πάντα, μέ
3) μιά δική της πνοή, μέ δικό της ιδιαίτερο χρώμα.
«Παρουσιάζει τίς καλές, μά καί τίς κακές της όψεις. Τ ή χαρά καί τήν ψυ3) χική ίκανοποίησι, υστέρα άπό μιά κεραυνοβόλο ένέργεια, μιά διάσωσι ένος άτόμου
» πού κινδυνεύει, μιά σύλληψή ένος έπικινδύνου κακοποιού, μιά πρόληψι τρομερού
» έγκλήματος, ή τήν άγωνία, σέ μιά στιγμή πού παλεύει προς τίς δυνάμεις τού
)) σκότους γιά νά σώση το συνάνθρωπο πού κινδυνεύει.
«Είναι ή μοίρα τών άστυνομικών τέτοια, ν’ άγωνίζωνται καί νά πολεμούν
ν συνεχώς τίς δυνάμεις τού κακού, άποφασιστικά, επίμονα, άνοικτίρμονα.
«Παίρνει γι’ αυτό ή αποστολή τους μέσα στύ κοινωνικό σύνολο μιά άνώτερη
Λ αξία. Παίρνει τή θέσι τού στοργικού πατέρα ή άλλού τού δυναμικού πολεμιστή,
3) συχνά όμως καί τού θλιβερού συμπαραστάτη, πού είναι ύποχρεωμένος, είτε άπό
» συμπόνια, είτε άπό άνάγκη νά χύση ένα δάκρυ-βάλσαμο καί παρηγοριά-στήν καρ3> διά πού υποφέρει, στον άνθρωπο πού βλέπει π ώ ς τόν έπληξε ένα τραγικό δυστύ» χημα ή ένα τρομερό έγκλημα.
«'Η άποστολή σας λοιπόν, νέοι 'Υπαστυνόμοι, ή άποστολή όλων μας, πρέπει
3> νά ξεπερνάη τά όρια της συνηθισμένης ύπαλληλικής δράσεως, πρέπει νά παίρνη
3> πλουσιώτερο κοινωνικό περιεχόμενο, έτσι, πού όταν χρειάζεται, νά εκδηλώνεται
3) αύθόρμητα, ή α ύ τ α π ά ρ ν η σ ι ,
ή αύτοθυσία, ή έξαρσι
πάνω
3) ά π ό
τ ά γήινα.
«Τ ότε ακριβώς ό άστυνομικός παύει νά είναι άνθρωπος, γίνεται ό π ρ ο σ τ ά3) τ η ς
άγγελος τή ς
κοινωνίας.
«Προς αύτή λοιπόν τήν έννοια τού καθήκοντος οφείλετε ν’ άποβλέπετε καθ’
3) όλη τή διάρκεια τής υπηρεσίας σας στο ’Αστυνομικό Σώμα, αν θέλετε ή κοινωνία
3> καί μεϊς άκόμη οί παλαιότεροι άξιωματικοί νά σάς καμαρώνουμε πάντοτε καί νά
» σάς κρίνουμε άξιους συνεχιστάς τής 'Ιστορίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
« 'Η ’Αστυνομική Σχολή, οΐ Καθηγηταί σας, ή ήγεσία τού Σώματος, όλοι όσοι
3) έτίμησαν τήν έορτή αύτή, σάς προπέμπουν στον αστυνομικό καί κοινωνικό στίβο
3) καί εύχονται μέ τήν καρδιά τους νά γνωρίσετε πάντα τή χαρά καί τήν ψυχική άγαλ3) λίασι».
Έ π ή ρ ε ύστερα τόν λόγο ό κ. 'Υφυπουργός, πού πλημμυρισμένος θαυμασμό
καί άγάπη γιά τό ’Αστυνομικό Σ ώ μ α καί τό έργο του, άπηύθυνε στούς νέους 'Υ παστυνόμους ένα σύντομο, μά έμπνευσμένο, χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας καί έξαίροντας τήν Ιστορία καί τήν δράση τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Κ ι’ ύστερα οΐ εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας βρήκαν τήν εύκαιρία νά ζήσουν
μέσα στο έγκάρδιο καί πολιτισμένο περιβάλλον τής Σχολής, στιγμές όμορφες, εύγεΛ(ΐκές, άλησμόνητες.
Μ εζέδες καί μπύρα προσφέρθηκαν καί ή άτμόσφαιρα ζεστάθηκε καί ύμνοι
ακούστηκαν γιά τήν ’Αστυνομική Σχολή, κ ι’ οΐ νέοι 'Υπαστυνόμοι καμάρωναν άνάμεσα στούς δικούς τους.
Αύτή είναι λοιπόν ή πίστη μου, άδελφέ μου...’Εδώ μέσα κατοικεί ή καρδιά
μου...’Εδώ μέσα έχω άνεγείρει τό βωμό μου στόν Θεό τών ονείρων μου...
Αυτήν τήν ζωή, αύτούς τούς άνθρώπους, κ ι’ αύτά τά ιδανικά άγάπησα. Καί
-δέν τά άνταλλάζω μέ κανένα άλλο πράγμα στή ζωή. Είναι ή «α ύ τ α π ά ρ ν η σ ι,

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥ Ν ΕΔ ΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
'ϊ π ό τοϋ Δικηγόρου, τ. Έ φέτου καί Γενι------------------------------- κοϋ Γραμματέως της Ελληνικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς ---------------------------------Ποινικού Δικαίου κ. Χ ΡΙΣ Τ Ο Υ Π . ΓΙΩ Τ Η
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Β '. *Η ναρκοανάλυσις ώς αποδεικτικόν μέσον.
" Ε τ ε ρ ο ν θέμα έκ των συζητηθέντων είς τό αύτό συνέδριον, περί οδ θά ειπ ω
ολίγα τινά, είναι : «'Η ναρκοανάλυσις ώ ς άποδεικτικόν μέσον».
Τοϋτο περιλαμβάνει τα έξης εΐδικώτερα έρωτήματα :
α) Πρέπει ό μ ο λ ο γ ί α ι έπιτυγχανόμεναι διά της ναρκοαναλύσεως νά
,γίνώνται δεκταί ώς ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ν μ έ σ ο ν είς τήν π ο ι ν ι κ ή ν δ ι α δ ι 
κ α σ ί α ν ; ’Εάν ναι, ύπό ποιαν έκτασιν καί ύπό ποιους όρους ;
β) ’ Ε ά ν ή ναρκοανάλυσις πρέπει νά έπιτρέπηται ώ ς άποδεικτικόν μέσον,
π ρ έ π ε ι τ ο ϋ τ ο νά έπιτρέπηται π α ρ ά τήν θέλησιν τοϋ κατηγορουμένου ;
’Ή μόνον επί τη π ρ ο σ ω π ι κ ή αύτοΰ αιτήσει ; "Η κατόπιν ά π ο φ ά σ ε ω ς
τοϋ
Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ , ή ύ π ό τοϋ δ η μ ο σ ί ο υ κ α τ η γ ό ρ ο υ , κατά τήν
κρίσιν αύτοΰ ;
γ ) Πρέπει νά είναι παραδεκτή ή π λ ή ρ η ς
κ α τ α γ ρ α φ ή είς τήν έκθεσιν όλων των έ ρ ω τ ή σ ε ω ν κ α ί
ά π α ν τ ή σ ε ω ν τοϋ ναρκοαναλυομένου
ή μόνον ά π ό σ π α σ μ α αυτών άναφερόμενον είς τό άποδιδόμενον έγκλημα ;
ή τέλος μ ί α π ε ρ ι λ η π τ ι κ ή ε κ θ ε σ ι ς των δηλώσεων αύτοΰ, συντασσομένη ύπό των ιατρών—εμπειρογνωμόνων ;
δ) Πρέπει ή ε φ α ρ μ ο γ ή τής ναρκοαναλύσεως νά γίνεται άντικείμενον
διασταυρουμένης μεταξύ
κ α τ η γ ο ρ ί α ς καί ύπερασπίσεως έ ξ ετάσεως
τοϋ ν α ρ κ ο α ν αλ υ ο μ έ ν ο υ ;
’Επειδή ό όρος «ναρκοανάλυσις» είναι καινοφανής καί ένδέχεται ή έννοια αύ
τοΰ νά μή είναι πλήρως άντιληπτή ύπό τινων, ποιούμαι τήν έπεξήγησιν, ότι ή μέθο
δος τή ς «ναρκοαναλύσεως» συνίσταται είς τήν δι’ ύποβολής έρωτήσεων πρόκλησιν
άπαντήσεων άπό άτομον είς τό όποιον έγένετο προηγουμένως ένδοφλέβιος ένεσ.ις
ναρκωτικού τίνος φαρμάκου, συνηθέστερον τής πεντοθάλης, καί περιέστη ουτω τό
άτομον είς κατάστασιν ήμιναρκώσεως. Κατά τό στάδιον αύτό άμβλύνεται ή κυριαρ
χία τής βουλήσεως τοϋ άτόμου καί έπομένως ένδέχεται διά τών άπαντήσεών του
ν’ άποκαλύψη μυστικά, τά όποια όταν διετέλει έν έγρηγόρσει έπιμελώς άπέκρυπτεν
είς τό βάθος τής συνειδήσεως του ή τοϋ ύποσυνειδήτου. Ύ πήρξεν άπαρχή χρησιμοποιήσεως τοιούτων άνακριτικών μεθόδων ύπό ’Αστυνομιών Κρατών τινων τοϋ έλευήαύτοθυσία
καί
ή έξαρσι
πάνω
άπό
τά
γ ή ι ν α » πού μέ
κρατα σφιχτά δεμένο κοντά στήν ’Αστυνομία, είναι μιά ζωή πού δεν τήν νοιώθει
όποιος δέν έζησε μαζί μας.
’Αλλά άρκετά γι’ άπόψε...Κλείνω τό μικρόφωνο τής φαντασίας, γιά νά σοΰ
δώσω τήν εύκαιρία νά ξανακούσης τήν παράξενη συναυλία τοϋ άγέρα, πού ας μείνη
νά καλύψη τά λόγια μου, σάν μοντέρνα μουσική ύπόκρουση.
Μέ όλη μου τήν άγάπη
Σπΰρος Πηλός

5240

Χρήστου Π . Γιώ τη

θέρου Κόσμου, έγένετο δέ περί τούτου δημοσιογραφικός θόρυβος καί διαμαρτυρίαν
έπιστημονικών σωματείων εις διάφορα Κράτη, διά την ύπουλον ταύτην έκμαίευσιν
ομολογιών άπό τούς κατηγορουμένους.
'Η προσωπική μου άποψις επί των τεθέντων έν τώ Συνεδρίω άνωτέρω έρω τήμάτων, ήν καί έγγράφως έχω ήδη διατυπώσει εις την προς τό Συνέδριον Ικθεσίν μου,
έχει έν περιλήψει οΰτω :
Α ί δηλώσεις προσώπου έξεταζομένου έν καταστάσει ήμιϋπνώσεως διά της με
θόδου της «ναρκοαναλύσεως» άποκαλοϋνται γενικώς τήν σήμερον «ομολογία»).
Ό δρος «ομολογία» έπί του προκειμένου μοί φαίνεται πεπλανημένος. Διότι κατά τά
γενικώς παραδεδεγμένα, ομολογία έν τή Ποινική Δικονομία, καλείται ή δήλωσις
γεγονότων, τά όποια ό δηλών άναγνωρίζει δτι θά έχουν έπιβλαβεΐς δικαστικάς συνέ
πειας καθ’ εαυτού (G arraud T r. J u s t. C rim ΙΙή 4 5 9 ). Προϋπόθεσις άρα τής ομο
λογίας είναι τό δτι τό δηλοϋν πρόσωπον έχει συνείδησιν τών λεγομένων του. ’Ακόμη
καί τό πρόσωπον τό υφιστάμενον σωματικάς βασάνους κάμνει έπιλογήν μεταξύ έκείνων τά όποια πρόκειται νά εϊπη καί τών πόνων οδς πρόκειται διά τών βασάνων π ε
ραιτέρω νά ύποστή, ένθυμεΐται δέ καί βραδύτερον τό τί είπεν ύπό τό κράτος τών σω 
ματικών βασάνων. Έ ν ώ κατά τήν έξέτασιν έν καταστάσει τή ς ήμιναρκώσεως διά
τής μεθόδου τής «ναρκοαναλύσεως», τό ούτως έξεταζόμενον πρόσωπον ούτε τή ς βουλήσεώς του κυριαρχεί, ούτε ένθυμεΐται βραδύτερον τίποτε έξ όσων έν τή καταστάσει έκείνη είπε. Δέν πρόκειται επομένως ένταΰθα περί «ομολογίας» ύπό τήν γνωστήν
είς τήν νομικήν καί εις τήν κοινήν γλώσσαν έννοιαν. ’Επειδή δέ έκ τή ς μέχρι τοΰδε
πείρας τών ειδημόνων είναι γνωστόν, δτι τά κατατιθέμενα ύπό του ούτως έξεταζομέ
νου προσώπου ένδέχεται νά περιέχουν άληθείας, άλλά καί φαντασιώδη πράγματα ή
καί υποβολιμαίας άπαντήσεις, αί διά ναρκοαναλύσεως έπιτυγχανόμεναι δηλώσεις ούδέν άλλο είναι κατ’ έμήν γνώμην, ή ένδείξεις sui generis. Α ί ένδείξεις αυται, λόγω
τής όμοιότητος αυτών προς τήν μαρτυρίαν καί ώ ς προερχόμεναι έκ του υποσυνειδή
του δύνανται ν’ άποκληθοϋν διά τού δρου «ύπο— μαρτυρίαι». Ούτως άποκαλούμεναι
αί δηλώσεις αδται θά στερηθούν τής ψυχολογικής έπιδράσεως, τήν οποίαν κέκτηνται
τήν σήμερον έπί τών δικαστικών λειτουργών, τών συνηγόρων καί γενικώς έπί τού
Κοινού ώ ς έκ τού δρου «ομολογία», δι’ ού άποκαλοϋνται. Πολλά δέ συναφή δικονομικά
προβλήματα περί τού θέματος θά έλύοντο αύτομάτως διά τής μεταβολής ταύτης τή ς
ορολογίας ή θά διηυκολύνετο οπωσδήποτε ή λύσις των.
Μέ βάσιν τάς σκέψεις ταύτας άφ’ ένός καί τήν ιερότητα τού άπαραβιάστου τή ς
άνθρωπίνης ψυχής έξ άλλου, τά έπί τών τεθέντων έρωτημάτων συμπεράσματά μου
είναι τά άκόλουθα: Τά προϊόντα τής ναρκοαναλύσεως δέν πρέπει νά χρησιμεύουν ώς
άπόδειξις διά τήν έπ’ άκροατηρίου δίκην, ούδέ νά έπιτρέπηται κατ’ αρχήν ή χρησιμο
ποίησή τής ναρκοαναλύσεως προς άνακριτικόν σκοπόν, ούτε κατ’ α’ίτησιν τού κατη
γορουμένου δπως έκουσίως ύποβληθή είς αύτήν διά νά άποδείξη τήν άθωότητά του.
Νά έπιτρέπηται δμως είς τόν ιατροδικαστήν ή χρήσις τής μεθόδου ταύτης διά νά
έξακριβώση τήν διανοητικήν κατάστασιν ή τήν άπόκρισιν κατηγορουμένου τινός..
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει δλαι αί άπαντήσεις τού έξεταζομένου πρέπει νά καταγράφωνται έν τή ιατροδικαστική έκθέσει, έστω καί αν δέν άναφέρωνται είς τήν ύπό άνάκρισιν ύπόθεσιν, διότι άνευ τοιαύτης πλήρους έκθέσεως τά συμπεράσματα τού ίατροδικαστοΰ θά έχουν δόσιν αύθαιρεσίας, θά υποκαθίσταται δέ όλοσχερώς ή κρίσις
τού πραγματογνώμονος είς τήν τού δικαστοΰ. Κατά τήν διά ναρκοαναλύσεως έξέτασιν
θά πρέπει νά έπιτρέπηται ή συμπαράστασις είδήμονος έμπειροτέχνου έκ μέρους τού
κατηγορουμένου, άλλ’ άνευ ένεργοΰ συμμετοχής αύτοΰ. Έ ξα ιρ ετικ ώ ς έπί ιδιαζόντως
σοβαρών περιπτώσεων έγκλημάτων έξ ών εύρύς ή γενικώτερος κίνδυνος άνακύπτει,
θά πρέπει νά έπιτρέπηται ή χρήσις τής ναρκοαναλύσεως καί δι’ άνακριτικούς έτι
σκοπούς, άλλά κατόπιν άδειας χορηγουμένης ύπό μικρού συμβουλίου έξ άνωτέρων
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δικαστών καί ψυχιάτρων. Τέλος πρέπει να θεσπισθοΰν ποινικαί κυρώσεις δι’ ένδεχομένας παραβάσεις κατά τήν χρησιμοποίησιν της ναρκοαναλύσεως.
’Ε π ί του θέματος τής ναρκοαναλύσεως οί νομικοί του Κόσμου έχουν χωρισθή
εις δύο άντιμαχόμενα στρατόπεδα. Οί μέν τήν άποκρούουν άπολύτως διά τά Κράτη
του έλευθέρου Κόσμου, οί δέ τήν άποδέχονται ύπό περιορισμούς. 'Η βιβλιογραφία
επί του θέματος κατέστη πλουσιωτάτη εντός έλαχίστου χρόνου. Έ ν ’Αγγλία ό 'Υ 
πουργός των ’Εσωτερικών άπηγόρευσεν εις τάς Άστυνομικάς Ά ρ χ ά ς τήν χρήσιν
τοιούτων άνακριτικών μεθόδων. ’Εν Γερμανία ό 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης Β υ τεμ βέργης—Βάδεν διά διαταγής τής 7ης Μαίου 1949 καί ό τής "Ε σσης διά διαταγής του
τής 8ης ’Οκτωβρίου 1949 άπηγόρευσαν τήν χρήσιν τοιούτων μεθόδων. Έ ν ’Ιταλία τό
’Ακυρωτικόν τής Ρ ώ μης άπέρριψε τήν α’ίτησιν κατηγορουμένου ζητήσαντος νά ύποβληθή είς ναρκοανάλυσιν διά νά άποδείξη τήν άθωότητά του. Έ ν Γαλλία ό άββας
Q au, βουλευτής τοϋ Aude κατέθηκε τήν 8ην Μαρτίου 1949 εις τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν πρότασιν νόμου, δι’ ού άπαγορεύονται όλα τά τεχνικά μέσα, τά έπαγόμενα προσ
βολήν είς τήν άκεραιότητα τοϋ άνθρώπου. 'Η πρότασις παρεπέμφθη είς τήν έπί τή ς
Δικαιοσύνης καί τής νομοθεσίας ’Επιτροπήν. Έ ξ άλλου ό Ε λ β ετό ς άρεοπαγίτης καί
καθηγητής κ. Ζ. G raven είς τήν προς τό Συνέδριον ύποβληθεϊσαν έκθεσίν του, προ
τείνει τήν χρησιμοποίησιν τής ναρκοαναλύσεως καί δι’ άνακριτικούς σκοπούς, άλλά
μόνον προκειμένου περί βαρέων έγκλημάτων τοϋ κοινοΰ δικαίου, είς τήν έκ προμελέ
της άνθρωποκτονίαν, εμπρησμόν, ληστείαν, βιασμόν κ .τ.λ ., καί δή προκειμένου περί
κατηγορουμένων βαρυνομένων μέ σοβαράς ύπονοίας ύπό ώρισμένας δέ έγγυήσεις,
ώ ς λ.χ. κατόπιν άποφάσεως τοϋ άνακριτοϋ, ύποκειμένης είς έφεσιν ενώπιον τοϋ Συμ
βουλίου τών Έ φ ετώ ν μετ’ άκρόασιν τών διαδίκων.
'Ο γνωστός Γάλλος καθηγητής τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου, έν τώ Πανεπιστήμια»
τών Παρισίων κ. Η. D onnedieu de V ab res, έπικαλούμενος καί τον καθηγητήν τής
ιατροδικαστικής είς τό αύτό Πανεπιστήμιον κ. H euyer, γράφει είς τό άρθρον του έν
τή R ev u e In tern atio n ale de police crim inelle, 1949, η)ο 29 σελ. 3 «...καταλήγων
έπιθυμώ νά εΐπω , ότι δέν είναι παράδοξον νά έλπίζη τις, ότι ή πρακτική τής ψυχοαναλύσεως καί τοϋ έσπευσμένου διαδόχου αυτής, τής ναρκοαναλύσεως θά έλθη ήμέρα
κατά τήν οποίαν θά καταλάβη τήν θέσιν της έν τή έγκληματολογία ώς μέθοδος ψυχο
λογικής έξερευνήσεως τών έγκλημάτων προς άποκάλυψιν μύχιων τινών καί σκοτεισών έλατηρίων τών έγκλημάτων αύτών».
Έ π ί πάσι τούτοις, τό περί ού πρόκειται Συνέδριον τοϋ Λονδίνου, άποφυγόν
τήν κατά βάθος διερεύνησιν τοϋ θέματος περιωρίσθη είς τό νά δώση άπάντησιν έπί
πρωταρχικού ζητήματος. 'Η άποψις έχει ώ ς εξής:
« ’Επειδή ή συνέλευσις αότη έχει τήν γνώμην, ότι ή ναρκοανάλυσις» τών δια
δίκων ή τών μαρτύρων κατά τό στάδιον τής δικαστικής διαδικασίας άντίκειται
είς τάς άρχάς τής φυσικής δικαιοσύνης,
’Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ότι ή παρούσα συνέλευσις θεωρεί άπαράδεκτον οίανδήποτε χρήσιν τής ναρκαναλύσεως είς τήν δικαστικήν διαδικασίαν, καί ότι ή Διεθνής Ε τα ιρ εία τών Δικηγορικών
Συλλόγων καταλήγει είς τό νά άναγράψη τό άκόλουθον συμπέρασμα: «Οίαδήποτε
πληροφορία έπιτευχθεΐσα διά τής ναρκοαναλύσεως πρέπει νά είναι άπαράδεκτος ώς
άποδεικτικόν μέσον ένώπιον οίουδήποτε Δικαστηρίου. Καλεΐ δέ όλα τά Κράτη, όπως
σεβασθοΰν τον κανόνα τοΰτον».
Διά τής άποφάσεώς του ταύτης τό Συνέδριον δέν έξήντλησε ολόκληρον τό θέμα,
άλλά περιωρίσθη είς τήν έρευναν τής ναρκοαναλύσεως ώ ς άποδεικτικοΰ μέσου ένώ
πιον Δικαστηρίου.
Κρίνοντα τήν άπόφασιν ταύτην μέλη τινά τοϋ Συνεδρίου, έξέφρασαν τήν γνώ
μην, ότι τό όλον θέμα τής ναρκοαναλύσεως θά συζητήται καί θά παραμένη άλυτον
έπί άρκετάς ΐσω ε άκόμη δεκαετίας είς τον έλεύθερον κόσμον.
(Συνεχίζεται)

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
'Υπό τοΰ τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ

Ε ις δλας τάς χώρας δημιουργοΰνται τά ίδια προβλήματα περίπου, εις τον
άγώνα κατά τοΰ έγκλήματος. Διά νά δοθούν ομοιόμορφοι κατά τό δυνατόν λύσεις,
δεδομένου δτι έκάστη έθνική Ποινική Νομοθεσία έχει τον ίδικόν της χαρακτήρα
διαμορφούμενον άπό τά ήθη, τάς συνήθειας καί τούς εθνικούς έν γένει θεσμούς, ή
διεθνής συνεργασία έν τώ πεδίω τοΰ Ποινικού Δικαίου ύπήρξεν άναγκαία. Έ κ τής
άνάγκης ταύτης ωθούμενοι οί ποινικολόγοι πολλών χωρών προήλθον εις τήν σύστασιν
τής Διεθνούς Έ ν ώ σ εω ς τοΰ Ποινικού Δικαίου (U nion In te rn a tio n a le de d roit
P e n a l) καί μετά τήν διάλυσιν ταύτης εις τήν σύστασιν τή ς Διεθνούς Ε τα ιρ εία ς
τοΰ Ποινικού Δικαίου (A ssociation In tern atio n a le de d roit P e n a l).
'Η Διεθνής "Ενωσις Π .Δ . ίδρύθη περί τάς άρχάς τού 1 889, συγκαταλέξασα
έν άρχή περί τούς 3 3 0 ποινικολόγους, προστεθέντων μετέπειτα πλείστων άλλων άποδεχομένων τάς βάσεις έφ’ ών ή «'Ε νω σις» έστηρίζετο.
Ή Διεθνής "Ενωσις συνεπήχθη κατόπιν πρωτοβουλίας καί ενεργειών τοΰ F r.
von L isz t, καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου έν Βερολίνω, τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Π .Δ .
έν τώ Πανεπιστημίω τών Βρυξελλών D . P rin s καί τού ’Ολλανδού καθηγητοΰ τοΰ
Π .Δ . έν τώ Πανεπιστημίου Άμστελοδάμου ν. H am el.
'Ο σκοπός τής Διεθνοΰς Έ ν ώ σ εω ς έκδηλοΰται εις τό άρθρον Ιον τοΰ κατα
στατικού της, τό όποιον λ έ γ ε ι:
« 'Η Διεθνής "Ενωσις τοΰ Ποιν. Δικαίου έκκινεΐ άπό τήν αρχήν δτι τό έγκλημα
» καί τά μέσα δι’ ών καταπολεμείται, πρέπει νά έρευνώνται τόσον άπό νομικής δσον
»καί άπό άνθρωπολογικής καί κοινωνιολογικής πλευράς. Σκοπόν δέ έχει νά διερευνά
» έπιστημονικώς τό έγκλημα, τά αίτιά του καί τά μέσα δι’ ών θά καταπολεμηθή».
Τ ά άνωτέρω άνεπτύχθησαν πολλάκις ύπό τών ιδρυτών τής Διεθνοΰς Έ ν ώ σ εω ς.
'Ο V. L isz t λέγει: «'Η ενω σις έκκινεϊ άπό τήν ιδέαν δτι ό καταπολεμών τήν έγκλημα» τικότητα πρέπει νά τήν γνωρίζη. Τό έγλημα παρουσιάζεται προ ήμών ώ ς γεγονός
» δχι μόνον τοΰ άτομικοΰ βίου, άλλά καί τοΰ κοινωνικού βίου. 'Υ πό .τάς δύο αύτάς
» άπόψεις νά έρευναται, δτε ή έρευνα δύναται νά χαρακτηρισθή ώς έγκληματική βιο» λογία καί ώς έγκληματική κοινωνιολογία».
'Η έγκληματική κοινωνιολογία έμφανίζεται κυρίως άπό τοΰ 1835, δτε ό βέλγος
Q u etelet έδημοσίευσε τό έργον του: « S u r Γ H om m e e t le developpem ent de ses
fa cu ltes ou essai de P h y siq u e sociale».
Αυτή έρευνα τό έγκλημα ώ ς κοινωνικόν φαινόμενον, κατ’ άντίθεσιν προς τήν
έγκληματικήν άνθρωπολογίαν ή βιολογίαν, ήτις έρευνα τό έγκλημα ώς βιολογικόν
φαινόμενον.
'Η Διεθνής "Ενωσις στηρίζεται έπί ώρισμένων βάσεων, αίτινες είναι άνεγεγραμμέναι είς τό άρθρον 2 τοΰ καταστατικού της καί είναι αί εξής:
«α ) Σκοπός τοΰ Ποιν. Δικαίου είναι ή καταπολέμησις τή ς έγκληματικότητος,
» θεωρουμένης ώς κοινωνικού φαινομένου.
« β ) 'Η έπιστήμη τοΰ Ποιν. Δικαίου καί ή Ποινική Νομοθεσία συνεπώς όφεί» λουν νά λαμβάνουν ύπ’ οψει τά πορίσματα τών άνθρωπολογικών καί κοινωνιολο» γικών σπουδών.
« γ ) 'Η ποινή είναι έκ τών δραστηριωτέρων μέσων άτινα διαθέτει τό Κράτος
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» προς καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος, οΰχί τό μοναδικόν και δεν πρέπει νά
» άποχωρίζεται των λοιπών κοινωνικών μέτρων και ιδία τών προληπτικών.
«δ) 'Η διάκρισις τών έκ περιστάσεως έγκληματιών καί τών έκ συνήθειας
» είναι ουσιώδης τόσον έν τή πρακτική δσον καί έν τή θεωρία καί δέον νά άποτελή τήν
)) βάσιν τών διατάξεων του Ποινικού νόμου.
« ε ) ’Επειδή ή ποινική δικαιοσύνη καί ή σωφρονιστική υπηρεσία, συντρέχουσι
» προς τον αύτόν σκοπόν, καί ή άξια τής καταδίκης εναπόκειται εις τον τρόπον καθ’
» δν έκτελεΐται αυτή, ό διαχωρισμός κατά τό νεώτερον Δίκαιον τή ς ποινικής δίκαιο
υ σύνης καί τής σωφρονιστικής υπηρεσίας είναι εναντίον τής λογικής καί λίαν έπι» βλαβής.
« σ τ ) ’Επειδή έν τώ συστήματιτών ποινών ή ποινή τής στερήσεως τής έλευθε» ρίας κατέχει τήν πρώτην θέσιν, ή Έ ν ω σ ις άποδίδει πρωτίστην σημασίαν εις τήν
» βελτίωσιν τών φυλακών.
« ζ ) 'Ω ς προς τάς βραχυχρονίους ποινάς φυλακίσεως ή Διεθνής 'Έ νω σις θεωρεί
» δτι ή άντικατάστασις τής φυλακίσεως διά μέτρων έξ ίσου άποτελεσματικών είναι
» δυνατή.
« η ) 'Ω ς προς τάς μακροχρονίους ποινάς φυλακίσεως, αύται δέον νά έξαρτώνται
)) ούχί άποκλειστικώς έκ τής υλικής καί ήθικής βαρύτητος τοϋ διαπραχθέντος άδιυκήματος, άλλά καί έκ τών άποτελεσμάτων τοϋ έφαρμοζομένου σωφρονιστικοΰ συ» στήματος.
καί « θ ) 'Ω ς προς τούς καθ’ εξιν έγκληματίας ή "Ενωσις φρονεί, δτι καί άν
» άκόμη έπαναλαμβάνωνται ούχί σημαντικαί έγκληματικαί πράξεις ύπό τών έγκλη)) ματιών, πρέπει ουτοι διά τών ποινών καί τοϋ σωφρονισμού νά καταστώσιν άδύνατοι
» νά βλάψωσιν έπί μακρότερον χρόνον».
Ή Διεθνής "Ενωσις τοϋ Π .Δ . προσεπάθησε κυρίως νά συνδυάση τάς ιδέας τής
κοινωνικής άμύνης προς τάς άρχάς τών άοτμικών έλευθεριών.
Ή Δ .Ε .Π .Δ . ενεκα τοϋ πρώτου Πανευρωπαϊκού πολέμου διελύθη καί άπό τό
1 9 2 6 ποινικολόγοι διαφόρων χωρών ύπό τήν αιγίδα τής Νομικής Σχολής τών Παρισίων, συνέπηξαν τήν Διεθνή 'Εταιρείαν τοϋ Ποινικού Δικαίου. Πρόεδρος αυτής τό
πρώτον έγένετο ό Βέλγος νομομαθής C. de W ia rt.
'Η Διεθνής Ε τα ιρ εία Π .Δ . δεν κατήρτισεν ώρισμένον πρόγραμμα διά ν ά μ ή
άποκλείση τούς μή άποδεχομένους τούτο. Αΰτη έπεζήτησε διά τής συμμετοχής τών
ποινικολόγων τών διαφόρων χωρών νά έξευρεθώσι τά μέσα έκείνα τά όποια θά ήδύναντο νά άποβώσι συντελεστικά προς καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος.
Τόσον ή Δ. 'Έ νω σις Π .Δ . συνήρχετο, δσον καί ή Δ . Ε τα ιρ εία Π .Δ . συνέρχεται
κατά χρονικά διαστήματα εις διεθνή συνέδρια τού Ποινικού Δικαίου, καθ’ ά μελετώνται τά κατά τήν έγκληματικότητα ύπό διαφόρους φάσεις της καί έπιζητεΐται ή άνεύρεσις τών μέσων έκείνων, άτινα θά είναι δραστικά διά τον άγώνα κατά τής έγκλη
ματικότητος, άνταλλασσΌμένων ιδεών μεταξύ τών συνέδρων τών διαφόρων Χωρών.
Τό πρώτον συνέδριον τής Διεθνούς Ε τα ιρ εία ς συνήλθεν έν Βρυξέλλαις τό 1926
καί τή είσηγήσει τού E n rico F erri άπεδέχθη όμοφώνως τήν εξής πρότασιν:
«Τό συνέδριον παραμερίζον τάς θεωρητικάς -συζητήσεις περί τής ουσιαστικής
» ή τυπικής διαφοράς μεταξύ ποινής καί άσφαλιστικών μέτρων, διαπιστοΐ δτι δεν
» άρκεΐ ή ποινή ώς μόνη κύρωσις τού έγκλήματος διά τήν κοινωνικήν άμυναν κατα
» τών έπικινδύνων έγκληματιών λόγω ψυχικών άνωμαλιών ή λόγω νεαράς ήλικίας
» ή έ'νεκα διαθέσεως ή συνήθειας προς τό έ'γκλημα. ’Εκφράζει τήν ευχήν νά περιέχη
» ό Ποινικός Κώ διξ καί άσφαλιστικά μέτρα άνάλογα προς τήν προσωπικότητα τού
» έγκληματίου καί μάλιστα τοιαΰτα άνταποκρινόμενα προς μεγαλυτέραν ή μικρο» τέραν έπιδεκτικότητα τού έγκληματίου προς κοινωνικήν έπαναπροσαρμογήν».
Ά π ό τής έποχής τού συνεδρίου αυτού, παρετηρήθη νά λαμβάνωνται έντόνως
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υπό των περισσοτέρων Κρατών νομοθετικά μέτρα προς διασφάλισιν άπό των επικιν
δύνων εγκληματιών.
To Β ' συνέδριον τής Δ. Ε τα ιρ εία ς Π .Δ . συνήλθε τον ’Οκτώβριον 1929 εις Βουκουρέστιον. Ε ις τό Γον συνέδριον, τό συγκληθέν έν Παλέρμω τής ’Ιταλίας τον ’Απρί
λιον 1933, έγένετο άποδεκτή ή πρότασις του "Ελληνος άντιπροσώπου όπως τό Δον
συνέδριον τή ς Διεθνούς Ε τα ιρ εία ς συνέλθη τον ’Απρίλιον τοΰ 1936 έν Άθήναις.
"Ενεκα όμως τής άνωμάλου τότε διεθνούς καταστάσεως συνεφωνήθη μεταξύ τής Ε λ 
ληνικής Κυβερνήσεως καί τής Διεθνούς Ε τα ιρ εία ς, όπως τό συνέδριον συνέλθη έν
Άθήναις τήν 27 Σεπτεμβρίου 1937. ’Επειδή όμως προέκυψαν οικονομικά! δυσχέρειαι
διά τήν σύγκλησιν τού συνεδρίου έν Άθήναις, τό Δον συνέδριον συνήλθεν εις Παρισίους περί τά τέλη ’Ιουλίου 1937.
’Ή δη τήν 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 ’Οκτωβρίου έ.ε. συνήλθεν, ώς γνωστόν,
τό 7ον συνέδριον τής Διεθνούς Ε τα ιρ εία ς Π .Δ . έν Άθήναις. Ή σπουδαιότης καί ή
σημασία τής συγκροτήσεως έν Ά θήναις τοιούτου συνεδρίου είναι βεβαίως νοητή.
Ε ις τούτο έ'λαβον μέρος 2 00 αντιπρόσωποι έκ 32 χωρών καί 100 "Ελληνες, άνώτατοι
δικαστικοί, δικηγόροι, καθηγηταί Πανεπιστημίων κλπ.
Ε ις τό συνέδριον τούτο συνεζητήθησαν τά έξής θέματα: α) Σύγχρονος προσα
νατολισμός τών έννοιών τοΰ αύτουργοΰ έγκλήματος καί τή ς συμμετοχής είς τό έγκλη
μα. Έ π ’ αυτών εισηγητής ό καθηγητής ’Αργεντινός κ. Λουΐ Χιμένεθ ντε Ά ζουά.
β ) 'Ο έλεγχος τής διακριτικής έξουσίας τοΰ δικαστοΰ έν τώ καθορισμώ τών
ποινών καί τών μέτρων άσφαλείας. Έ π ’ αυτού εισηγητής ό "Ελλην καθηγητής κ.
Γάφος.
γ ) Αί νομικαί, διοικητικαί καί κοινωνικά! συνέπειαι τής ποινικής καταδίκης.
Εισηγητής ό Σουηδός καθηγητής κ. Ίβ άρ Στράλ. Κατά τήν συζήτησιν τοΰ θέματος
τούτου ό "Ελλην καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας κ. Κων. Γαρδίκας προέτεινεν
όπως αί ποιναί αί συνεπαγόμεναι κοινωνικάς στερήσεις διατηρούνται όταν παρίσταται
αναγκη προλήψεως υποτροπών. 'Η πρότασις έγένετο δεκτή.
δ) Ποινικά άδικήματα διαπραττόμενα έπί άεροσκαφών καί συνέπειαι αυτών.
Εισηγητής ό έκ Δυτ. Γερμανίας καθηγητής κ. Ά λ . Μέγερ. Τό θέμα αυτό σημαντικόν,
ένεκα τής μεγάλης άναπτύξεως τών άεροπορικών συγκοινωνιών, τό πρώτον συζητεΐται εις διεθνές ποινικόν συνέδριον.
Τό έν Ά θήναις συνελθόν 7ον διεθνές συνέδριον τού Ποιν. Δικαίου, ώς έδήλωσεν
ο Πρόεδρος τοΰ συνεδρίου Βέλγος καθηγητής καί μόνιμος γεν. Γραμματεύς τοΰ έν
Β ελγίω υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Π. Κορνίλ, ύπερέβη είς έπιτυχίαν τό προ τετραε
τίαν είς Ρώμην συνελθόν. Καί άλλοι σύνεδροι έξέφρασαν καί ίκανοποίησίν των. 'Ο
δέ Γάλλος άντιπρόσωπος ειπεν: «Άντλοΰμεν τό άνθρωπιστικόν πνεύμα έκ τής Έ λ » ληνικής άρχαιότητος, άνευ δέ τού πνεύματος τούτου τό όλον ποινικόν δίκαιον
» μετατρέπεται είς μάταιον σύστημα καί άψυχον τεχνικήν».
'Ο Γεν. Γραμματεύς τής Δ .Ε .Π .Δ . καθηγητής κ. Μπουζά μεταξύ άλλων είπε
καί τά έξής:
« Ε π ιθ υ μ ώ νά ευχαριστήσω άκόμη τήν Ε λλά δα , διότι ύπήρξεν ή μητέρα πά>’ σης μεγάλης ιδέας, ή οποία σήμερον έτι άποτελεΐ τον λόγον τής ύπάρξεώς μας καί
» είναι ή βάσις τοΰ δικαίου τό όποιον θεραπεύει ή ήμετέρα Διεθνής Ό ργάνω σις».
Ν. ΚΙΝΝΑΣ

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Η ΕΝΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΙ Σ

ΤΗΝ

Ε.Σ.Σ.Δ.

’Από τό περιοδικόν

_________________«Τά γεγονότα καί τά κ ε ί μ ε ν α » , ____________________
τεϋχος

16ον,

’Ιούνιος 1957

Ε ις τά ς άπεγνωσμένας προσπάθειας πού καταβάλλει ή σοβιετική ήγεσία διά
την άντιμετώπισιν της εσω τερικής κρίσεως τοϋ κομμουνισμού ώ ς συστήματος καί
ιδεολογίας, προσετέθη άπό τοϋ παρελθόντος Φεβρουάριου ή εντασις της άντιθρη■σκευτικής εκστρατείας.
Δ ι’ ένός διατάγματος της Κεντρικής ’Επιτροπής τής Κομσομολ (Σοβιετικής
Ό ργανώ σεω ς τής Νεολαίας), δημοσιευθέντος είς τήν «Κομσομόλσκαγια Πράβντα»
τή ς 12ης Φεβρουάριου, δίδονται όδηγίαι είς τάς Έ πιτροπ άς τή ς Κομσομολ, όπως
επιστρατεύσουν πάντας τούς δυναμένους νά εξηγήσουν «μέ πειστικότητα τήν αντιε
πιστημονικήν ούσίαν τής θρησκείας» διδασκάλους, καθηγητάς, ιατρούς, άστρονόμους, γεωλόγους, μηχανικούς κ .λ.π ., προς καταπολέμησιν των θρησκευτικών π ε
ποιθήσεων, αί όποΐαι, ώς μ ετ’ έμφάσεως τονίζεται «δεν επικρατούν μόνον είς τήν
παλαιοτέραν γενεάν άλλά καί μεταξύ των νέων».
Μ ετά τήν δημοσίευσιν τού διατάγματος αύτοΰ, συνεκροτήθη ύπύ τήν αιγίδα
πού Κομμουνιστικού Κόμματος εν Συνέδριον διάρκεσαν έπί ΙΟήμερον, κατά το όποιον
κατεστρώθησαν σχέδια διά τήν έντατικωτέραν διεξαγωγήν τής άντιθρησκευτικής καί
άθει'στικής προπαγάνδας είς ολόκληρον τήν Σοβιετικήν Έ ν ω σ ιν . Οί 3 5 0 καί πλέον
«εμπειρογνώμονες έπί τού άθεϊσμοΰ», οί όποιοι παρεκάθησαν είς τό Συνέδριον, μάς
δίδουν μίαν ιδέαν τής σοβαρότητος πού άποδίδεται είς τήν εκστρατείαν αύτήν, ή
όποια πάντως δεν είναι καθόλου πρόσφατος. 'Ωμιλήσαμεν άλλωστε περί νέας έντά<ιεως καί όχι περί ένάρξεως ή έπαναλήψεως τής άντιθρησκευτικής προπαγάνδας.
Μία παρομοία εκστρατεία είχ ε έξαπολυθή καί τον Νοέμβριον τού 1954 αν καί μικροτέρας έντάσεως.
'Η Θρησκεία ήτο καί έξακολουθεΐ νά είναι μόνιμος πηγή άνησυχίας διά τήν
-σοβιετικήν ήγεσίαν, οχι μόνον διότι άντιτίθεται είς τον κομμουνισμόν δογματικώς
άλλά, καί κυρίως, διότι έπηρεάζουσα βαθύτατα πολλά εκατομμύρια πιστών άποτελ εΐ κοινωνικήν δύναμιν ικανήν, υπό κατάλληλον καθοδήγησιν, νά συμβάλη άποφασιστικώ ς είς τήν άνατροπήν τού κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού. Διά τον λόγον
ακριβώς αύτόν, τό σοβιετικόν καθεστώς άπό τής έγκαθιδρύσεώς του άπέβλεψε
πρώτον είς τον άποκεφαλισμόν τής ’Εκκλησίας, είς τήν έξόντωσιν δηλαδή τών στε
λεχών της έκείνων τά όποια είτε άντετάχθησαν ένεργητικώς είς τον άθεϊστικόν κομ
μουνισμόν, είτε δεν έδέχθησαν νά παράσχουν έμπράκτως άποδείξεις πλήρους υποτα
γή?·
Τον Μάιον τού 1922 ό ίδιος ό Πατριάρχης Μόσχας Τύχων, συνελήφθη κρατη
θείς είς τάς φυλακάς μέχρι τον ’Ιούνιον τού 1923. Τό έτος έκεϊνο 28 επίσκοποι καί
1 0 0 0 περίπου ιερείς έξετελέσθησαν. Ταυτοχρόνως τά μοναστήρια έκλείσθησαν καί
μέ τό διάταγμα τής 2 3 -2 -2 2 έκρατικοποιήθη ολόκληρος ή εκκλησιαστική περιουσία,
ενώ άλλα διάφορα διοικητικά μέτρα, κυρίως οικονομικής φύσεως, έδημιούργου διά
τήν ’Εκκλησίαν μίαν έξαιρετικώς δυσμενή κατάστασιν.
Ά π ό τούς ιερείς άφηρέθησαν τά πολιτικά τους δικαιώματα καί τά παιδιά
τους δέν έγένοντο δεκτά είς τά σχολεία δευτεροβαθμίου έκπαιδεύσεως καί τά Πανε
πιστήμια.

5246

Ή εντασις της άντιθρησκευτικής έκστρατείας εις την Ε .Σ .Σ .Δ .

"Οταν άπέθανεν ό Πατριάρχης Τύχων ( 7 -4 -2 5 ), αί άρχαί ήμπόδισαν την εκ 
λογήν νέου Πατριάρχου και συνέλαβον πολλούς κατά σειράν άντικαταστάτας τουΤον μητροπολίτην Πέτρον, τον όποιον άφισαν κατά τό διάστημα αυτό ώ ς «τοποτηρητήν τοΰ Πατριαρχικού Θρόνου» τον συνέλαβον τον Δεκέμβριον τού 1925, διότι
δέν έπέδειξεν έλαστικότητα καί τον έξώρισαν εις τον Βορραν. Τελικώ ς έπετεύχθη
κατά τό 1927 κάποιος συμβιβασμός καί την θέσιν τοΰ μητροπολίτου κατέλαβεν ό
εύπειθέστατος αυτού μητροπολίτης Σέργιος, ό όποιος άπεκάλεσε τον Στάλιν, τον
ηρώα αύτόν των ομαδικών εγκλημάτων καί των αιματηρών έκκαθαρίσεων «θεόπνευστον ηγέτην».
Δύο άλλα κύματα βίαιων διωγμών έξαπελύθησαν κατά την εποχήν τής άναγκαστικής κολλεκτιβοποιήσεως τών άγροτών τό 1929 καί κατά τήν περίοδον τών μεγά
λων έκκαθαρίσεων.
Σκοπός όλων αυτών τών διωγμών ήτο νά έκμηδενισθή ή ’Εκκλησία, νά τη ς
άφαιρεθή κάθε δυνατότης χρησιμοποιήσεως τής έπιρροής της έναντίον τοΰ καθεστώ
τος. ’Αλλά, όταν μία δικτατορία χρησιμοποιεί τοιαύτας μεθόδους διά νά ύποτάξη
τούς άντιπάλους της, ούδείς πλέον δύναται νά γνωρίζη πού άκριβώς εύρίσκονται τά
όρια τής καθαρας σκοπιμότητος καί άπό πού άρχίζει ή άχαλίνωτος βαρβαρότης. Πολύ
όλιγώτερον δύνανται νά περιορισθοΰν τά κατώτερα έκτελεστικά όργανα.
"Οταν ό Στάλιν έστερέωσεν τήν εξουσίαν του έλεγε διά τήν περίοδον αυτήν:
«Τό Κόμμα δέν δύναται νά είναι ούδέτερον έναντι τοΰ φορέως τών θρησκευ» τικών προλήψεων, έναντι τοΰ άντιδραστικοΰ κλήρου, πού δηλητηριάζει τάς διανοίας
» τών εργαζομένων μαζών. Κατεπνίξαμεν τον άντιδραστικόν κλήρον; Ναί, τον κα τε» πνίξαμεν. Τ ό άτύχημα είναι ότι δέν τον έξεκαθαρίσαμεν πλήρως».
’Ε μ μ έσω ς επίσης ομολογεί καί ό Νικήτας Κροΰστσεφ τούς διωγμούς καθώς
καί τήν σκοπιμότητά τους, προσπαθών νά τούς δικαιολογήση:
« 'Η κατά τό παρελθόν δίωξις τής θρησκείας εις τήν Ρωσίαν, είπεν, δέν άφεώρα
» τήν Ρωσικήν ’Εκκλησίαν άλλά τούς ήγέτας της, οί όποιοι προσεπάθουν νά διαστρε» βλώσουν τούς σκοπούς τής έκπαιδεύσεως».
Έ ν τούτοις οί διωγμοί αύτοί δέν έδικαιολογοΰντο άπό τήν Μαρξιστικήν θεω 
ρίαν, οΰτε έπετρέποντο άπό τό πρώτον Σύνταγμα τής Ε .Σ .Σ .Δ . τοΰ 1918. Συμφώνως προς τήν θεωρίαν «ή τελειωτική έξαφάνισις τής θρησκείας είναι δυνατή μόνον
μέ τήν έξαφάνισιν τοΰ κεφαλαιοκρατικού συστήματος καί τής έκμεταλλεύσεως, ή
έξαφάνισις τής θρησκείας θά ήρχετο ώ ς συνέπεια τής μεταβολής τών όρων τής κοι
νωνικής παραγωγής καί όχι ώς συνέπεια διωγμών». Καί τό πρώτον Σύνταγμα τή ς
Ε .Σ .Σ .Δ . στηριζόμενον είς τήν αρχήν αύτήν έγγυατο «έλευθερίαν θρησκευτικής
καί άντιθρησκευτικής προπαγάνδας». Αύτό ήτο ένα φιλελεύθερον άρθρον αν καί είς
τήν πραγματικότητα ή ’Εκκλησία έξησθενημένη καί άπομεμονωμένη, θά μειονεκτοΰσε σοβαρά έναντι τής άντιθρησκευτικής προπαγάνδας τήν όποιαν θά διεξήγε τό
Κράτος μέ όλα τά μέσα τά όποια είχε είς τήν διάθεσίν του.
'Ω ς τόσον οί μπολσεβίκοι έγνώριζον οτι αν τά αστυνομικά μέτρα καί οί διωγ
μοί ήδύναντο νά θραύσουν τήν σπονδυλικήν στήλην τής ’Εκκλησίας, δέν ήσαν έν τούτοις άρκετά διά νά έξαφανίσουν τό θρησκευτικόν αίσθημα τοΰ λαοΰ. Αύτό θά έπρεπε,
κατά τήν άντίληψί τους, νά καταπολεμηθή, μέ μίαν έπίμονον καί έντατικήν άντιθρησκευτικήν προπαγάνδαν, ή όποια θά ήρχιζεν άπό τά θρανία τοΰ δημοτικού σχολείου.
'Η άντιθρησκευτική προπαγάνδα όμως έσυστηματοποιήθη άπό τό 1925. Τό έτος
εκείνο ίδρύθη ή « Έ ν ω σ ις τών Ά θ έω ν » ή όποια έξέδωσε μίαν έφημερίδα τον «Μ πέσβοζνικ» ('Ο "Α θεος) καί ίδρυσε καί ένα τμήμα «πιονιέρων» άπό παιδιά ήλικίας 6
εω ς 14 ετών. Ε ίς τά παιδιά αύτά, τά όποια φυσικά ήσαν άνίκανα διά λογικήν κρίσιν,
έδιδάσκετο ότι δέν υπάρχει Θεός καί ότι οί παπάδες είναι έκμεταλλευταί. Διά τούς
εφήβους κατέφυγον sir τον γαλλικόν άντικληρικισμόν τοΰ Βολταίρου, καί τον ά θεϊ-
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σμόν του Ντιντερό, του Έ λβ ετίου καί του Χόλμπαχ, πού τά φυλλάδιά των τά μετέ
φρασαν καί τά έτύπωσαν είς εκατομμύρια άντιτύπων. Τούς μεγάλους τούς κατέπληξαν, οργανώνοντας κατά τά Χριστούγεννα καί το Πάσχα άποκρουστικά «άθεϊστικά
καρναβάλια», δπου διάφορες γελοιογραφίες άναπαριστάνουν άνακατεμμένους παπάδες,
καλογέρους, πάστορας, ραββίνους καί μουλάδες.
"Ο μω ς τά άποτελέσματα της έκστρατείας αυτής ήσαν πενιχρά, διότι έπρόκειτο
περί έκστρατείας έντελώς άρνητικής. Οί μπολσεβίκοι έπεδίωκον νά γκρεμίσουν μίαν
πίστιν χωρίς νά είναι ικανοί νά πληρώσουν τό ψυχικόν κενόν πού θά έδημιουργεϊτο,
μέ μίαν άλλην πίστιν ίσχυροτέραν τής πρώτης. Ό κομμουνισμός είτε ήτο άντιπαθής,
είτε άφινεν άδιαφόρους τάς μεγάλας λαϊκάς μάζας. Καί δταν ή σοβιετική ήγεσία
άνεζήτησεν άγωνιωδώς νέα συνθήματα διά νά διεξαγάγη τον πόλεμον κατά τοϋ
Χίτλερ—κατόπιν τής άδυναμίας τοϋ κομμουνιστικού ύλισμοΰ νά έμπνεύση τον λαόν—
κατέφυγεν είς τήν θρησκείαν καί τον πατριωτισμόν. Τό 1943 έγιναν σημαντικαί
παραχωρήσεις προς τήν ’Εκκλησίαν, άπενεμήθησαν τιμαί είς άνωτέρους κληρικούς
καί έπετράπη ή εκλογή Πατριάρχου. Ταυτοχρόνως έχαλαρώθησαν τά δεσμά τής
λατρείας καί επαυσεν ή άντιθρησκευτική προπαγάνδα.
'Ο Πατριάρχης καί οί μητροπολίται εύλογοϋσαν τά ρωσικά στρατεύματα καί
έβοήθουν είς- τήν έμψύχωσιν των μετόπισθεν, πράγμα τό όποιον άπεδείχθησαν άνίκανοι νά επιτύχουν οί νεοσύστατοι «επίγειοι» θεοί καί δαίμονες τοϋ ύλιστικοΰ κομ
μουνισμού.
Ή επιτυχία τής νέας αύτής θρησκευτικής πολιτικής ένέπνευσεν είς τό Κρεμλϊνον τήν ιδέαν τής χρησιμοποιήσεως τοϋ ύποτεταγμένου είς αύτό ρωσικού κλήρου
διά τήν ένίσχυσιν τής προπαγάνδας τοϋ εξωτερικού. Καί ό Πατριάρχης Ά λ έξιο ςό όποιος έχαρακτήρισε τον Στάλιν ώς «συνετόν ήγέτην πού έταξεν ό θεός επί κεφα
λής τοϋ μεγάλου ήμών «’Έθνους»-άνέλαβεν νά διαδώση τον μΰθον τή ς Μόσχας ώ ς
μίας άλλης Ρώ μης, έκκλησιαστικοΰ Κέντρου τής πανσλαβιστικής έπεκτάσεως είς
τήν ’Ανατολικήν Εύρώπην καί νά έπεκτείνη τήν έπιρροήν τοϋ Πατριαρχείου του έπί
των ορθοδόξων τής ’Ανατολικής Μεσογείου.
Έ ν τούτοις, μετά τον τερματισμόν τοϋ Β ' Παγκοσμίου πολέμου καί ένώ ή
χρησιμοποίησις τής Ρω σικής ’Εκκλησίας διά τήν ένίσχυσιν τής προπαγάνδας τοϋ
εξωτερικού έγένετο έντατικώτερον καί συστηματικώτερον, ήρχιζε μία νέα περίοδος
άντιθρησκευτικής προπαγάνδας είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν. Ό Στάλιν καί οί υφι
στάμενοί του, παρ’ δλον δτι έχρησιμοποίησαν τήν ’Εκκλησίαν είς μίαν στιγμήν θα
νάσιμου κινδύνου διά τό καθεστώς καί έξηκολούθουν νά τήν χρησιμοποιούν διά τήν
έξωτερικήν προπαγάνδαν, δεν έπαυσαν νά τήν θεωρούν ώ ς έναν έπικίνδυνον άντίπαλον. Τίποτε τό έκπληκτικόν δεν ύπάρχει είς τήν φαινομενικήν αύτήν άντίφασιν.
Ούτε ήτο άλλωστε ή πρώτη φορά πού ό Κομμουνισμός έξεμεταλλεύθη έναν άντίπαλον διά τήν προώθησιν των ίδικών του σχεδίων, άναβάλλων τήν έξόντωσιν του δι’
εύθετώτερον χρόνον.
Τό γεγονός ότι έπί κεφαλής τής ’Εκκλησίας έτοποθετήθησαν ύπάκουοι κλη
ρικοί, ή δέ «έπαγρύπνησις» τής N .V .D . ήτο συνεχής, δεν άπήλλασσε τήν σοβιετικήν
ήγεσίαν άπό τον κίνδυνον τον όποιον άντιπροσώπευε μονίμως διά τό καθεστώς. Κατά
τήν διάρκειαν τού πολέμου ή έπιρροή καί ή δύναμίς της εΐχον αύξηθή καί έάν έξηκολούθει νά άπολαμβάνη των έλευθεριών πού τής εΐχον παραχωρηθή κατά τήν περίοδον
έκείνην θά καθίστατο μία δύναμις πλέον έπικίνδυνος.
Άνελήφθη λοιπόν νέα έκστρατεία έναντίον της, έκστρατεία ή οποία είς τούς
δορυφόρους έλαβε τήν μορφήν διωγμών, άναλόγων μέ έκείνους τής προπολεμικής
περιόδου είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν. Τούτο έξηγεϊται άπό τό γεγονός ότι είς τάς
χώρας τής ’Ανατολικής Ευρώπης ό άγων κατά τής θρησκείας έπρεπε πρώτον νά διέλθη άπό τήν φάσιν τής έξοντώσεως τών άνυποτάκτων κληρικών καί τή ς ύπαγωγής
τή ς ’Εκκλησίας ύπό τον άπόλυτον έλεγχον τών κομμουνιστικών κομμάτων.
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Συμφώνως προς τούς υπολογισμούς τοϋ αίδεσιμωτάτου Κίντερμαν, διευθυντοΰ τοΰ Σεμιναρίου του Μεγάλου ’Αλβέρτου εις το Κενινγκστάϊν τή ς Δυτικής
Γερμανίας, 2 0 .0 0 0 περίπου καθολικοί ιερείς έξοντώθησαν άπο τή ς έπικρατήσεως
τοϋ κομμουνισμού είς τάς χώρας αύτάς.
Ε ίς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν δεν υπήρχε φαίνεται λόγος νά λάβη ή νέα εκστρα
τεία κατά τής θρησκείας τήν μορφήν αιματηρών έκκαθαρίσεων καί έτσι περιωρίσθη
είς τά δρια τής εντατικής άντιθρησκευτικής προπαγάνδας, ή οποία ήρχισε νά άσκήται
άπο το 1946.
Το ίσχύον σοβιετικόν Σύνταγμα τοΰ 1936 καθορίζει άρκετά σαφώς τήν μορφήν
τών σχέσεων μεταξύ Κράτους καί ’Εκκλησίας άφ’ ένός καί ’Εκκλησίας καί Σχολείου
άφ’ ετέρου. Τ ό άρθρον 124 καθιερώνει τήν «ελευθερίαν τής θρησκευτικής λατρείας
καί τήν ελευθερίαν τής άντιθρησκευτικής προπαγάνδας». Τοΰτο σημαίνει δτι ένώ ή
Ε κ κ λ η σ ία , δπως καί κάθε πιστός, άπολαμβάνουν μόνον ελευθερίας λατρείας άλλά δχι
καί κατηχήσεως καί προσηλυτισμού, τά κρατικά δργανα μέ δλα τά μέσα πού θέτει
είς τήν διάθεσίν των τό Κράτος, μάχονται άπεριορίστως τό θρησκευτικόν αίσθημα
τών άνυπερασπίστων πιστών.
Ό κυριώτερος στόχος τής έπιθέσεως αυτής είναι ή νέα γενεά, τής οποίας ή
άντιθρησκευτική διαπαιδαγώγησις άρχίζει έξ άπαλών ονύχων. Συμφώνως προς τό
Σοβιετικόν Σύνταγμα «τό Σχολεϊον χωρίζεται άπο τήν ’Εκκλησίαν» άλλά δεν χωρί
ζεται βεβαίως καί άπο τήν άντιθρησκευτικήν προπαγάνδαν.
«'Ο καλός σοβιετικός διδάσκαλος είς τον όποιον τό Κόμμα έμπιστεύεται τήν
» έκπαίδευσιν τής νεολαίας δεν ήμπορεΐ οδτε καί πρέπει νά κράτηση ούδετέραν στά» σιν έ'ναντι τής θρησκείας, ή νά άκολουθήση μίαν πολιτικήν μή έπεμβάσεως—τήν
» στάσιν ένός άντικειμενικοΰ παρατηρητοΰ—είς περιστάσεις πού δσοι πιστεύουν προσ» παθοΰν νά μολύνουν πολλές φορές τά παιδιά μέ τό δηλητήριο τή ς θρησκείας....
» Είναι υποχρεωμένος, μεταξύ άλλων, νά γίνεται ενεργός προπαγανδιστής τής άθείας,
» άλλά καί φορεύς τών ιδεών τοϋ άγωνιστικοΰ προλεταριακού άθεϊσμοΰ», γράφει ή
«Διδασκαλική Έ π ιθεώ ρ ησις» τής 26ης Δεκεμβρίου 1949».
’Αλλά ή άντιθρησκευτική προπαγάνδα δέν είναι μόνον καθήκον τών διδασκά
λων, οΰτε διεξάγεται μόνον είς τό σχολεϊον.
« Ό άγων κατά τών θρησκευτικών προκαταλήψεων καί ή επιστημονική άθεϊ» στική προπαγάνδα, άποτελοΰν άδιάσπαστον καί, άκόμη, έξαιρετικώς ζωτικόν μέρος
» τής κομμουνιστικής διαπαιδαγωγήσεως τών λαϊκών μαζών», γράφει είς τό άρθρον
του τό Σοβιετικόν περιοδικόν «’Επιστήμη καί Ζω ή» τον Φεβρουάριον τοΰ 1950.
Ή ιδία αύτή άντιθρησκευτική έκστρατεία συνεχίζεται μέχρι σήμερον, άλλοτε
με μικροτέραν καί άλλοτε μέ μεγαλυτέραν έντασιν. Φαίνεται δτι οί ’ίδιοι εκείνοι πού
διεξάγουν τήν άντιθρησκευτικήν προπαγάνδαν άπο επαγγελματικήν καί κομματικήν
υποχρέωσιν δέν έχουν σοβαρούς λόγους νά είναι ενθουσιασμένοι μέ τό έργον τους.
Χαλαρώνουν βαθμιαίως τάς προσπάθειας των καί ξεπέφτουν είς μίαν μηχανικήν καί
μονότομον έπανάληψιν τυποποιημένων επιχειρημάτων. ’Έ τ σ ι τό Κόμμα βρίσκεται
εις τήν άνάγκην νά τούς δραστηριοποιή κατά διαστήματα μέ συνέδρια, σεμινάρια,
κεκαλυμμένας ή καί άπροκαλύπτους άπειλάς, καί ύποδείξεις.
Κάποια μεταβολή έσημειώθη μετά τον θάνατον τοΰ Στάλιν. Κατά τήν μεταπο
λεμικήν σταλινικήν περίοδον έσημειώθησαν φαίνεται πολλά έκτροπα καί ύπερβολαί
τάς οποίας κατεδίκασεν ό Νικήτας Κροΰστσεφ είς τήν κομματικήν άπόφασιν τής
1 3 -1 1 -5 4 :
«Τό Κόμμα—γράφει ή άνωτέρω άπόφασις—θεωρεί άπαραίτητον νά άποφεύ» γωνται αί προσβλητικαί εκφράσεις ή πράξεις αί θίγουσαι τά αισθήματα τών π ι» στευόντων.,.Τόν τελευταΐον καιρόν έλαβον χώραν είς πολλά μέρη, κατά τήν διάρ» κειαν τής άντιθρησκευτικής καί άθεϊστικής προπαγάνδας, χονδροειδή σφάλματα...
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3) Ε ις ώρισμένας κεντρικάς καί τοπικάς εφημερίδας, καθώς καί εις τάς διαλέξεις με3) ρικών ομιλητών, έπετράπησαν ύβριστικαί επιθέσεις έναντίον τοϋ κλήρου καί τών
» πιστών, οί όποιοι άκολουθοϋν τάς θρησκευτικάς τελετάς. 'Υπήρξαν περιπτώσεις
3) καθ’ ας μερικοί ιερείς καί πιστοί έχαρακτήρίσθησαν άβασίμως ώς άνάξιοι πολιτι3) κής εμπιστοσύνης. Ε ις πολλάς περιοχάς ένεφανίσθησαν έκ μέρους τοπικών όργα3) νώσεων καί άτόμων περιπτώσεις διοικητικής επεμβάσεως εις τήν δράσιν θρησκευ3) τικών σωματείων, καί ομίλων καί βαναύσου συμπεριφοράς έναντι τοϋ κλήρου.
3) ...Παρόμοια σφάλματα κατά τήν διεξαγωγήν τής άντιθρησκευτικής προπαγάνδας
3) εύρίσκονται εις βασικήν άντίφασιν προς τό πρόγραμμα καί τήν πολιτικήν τοϋ κόμ3) ματος, έναντι τής θρησκείας καί τών πιστών καί άποτελοΰν παραβάσεις κατ’
3) έπανάληψιν δοθεισών άποδείξεων περί άπαγορεύσεως τή ς προσβολής τών αΐσθη3) μάτων τών πιστευόντων».
'Η άπόφασις αύτή δέν έσήμαινε καθόλου ότι ή έπίθεσις κατά τή ς θρησκείας
θά έχαλαροΰτο, δεδομένου ότι τον ’ίδιον μήνα ώργανώθη εις τήν Μόσχαν Σεμινάριον
1 0 ήμερών διά 8 0 διευθυντάς καί μονίμους όμιλητάς τών Κεντρικών Γραφείων Δια
λέξεων τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας τής Ε .Σ .Σ .Δ ., μέ σκοπόν τήν έντασιν καί βελτίωσιν
τή ς άντιθρησκευτικής καί άθειστικής προπαγάνδας. ’Εσήμαινε άπλώς ότι οί διάδο
χοι τοϋ Στάλιν άντελήφθησαν κάπως άργά κάτι πού έχει έπαληθευθή πολλάκις εις
τήν ιστορίαν, ότι οί διωγμοί κατά τής θρησκείας τήν δυναμώνουν άντί νά τήν έξασθενίζουν. Έ κ τ ο τ ε κατεβλήθη προσπάθεια άναπτύξεως τής άντιθρησκευτικής καί άθεϊστικής προπαγάνδας κατά τρόπον πού νά μή προκαλή άντιδράσεις μεταξύ τοϋ λαοΰ
ε ις μίαν περίοδον μάλιστα κατά τήν όποιαν ή σημερινή σοβιετική ήγεσία έκανε τό
κα τά δύναμιν προκειμένου νά επιτυχή τήν άνοχήν του.
'Ό μ ω ς, αν κρίνη κανείς από τήν νέαν έντασιν τής άντιθρησκευτικής εκστρα
τεία ς, κατόπιν τοϋ διατάγματος τής Κ .Ε . τής Κομσομόλ, γιά τό ΙΟήμερον συνέδριον
τώ ν «έμπειρογνωμόνων έπί τοϋ άθεϊσμοΰ» εις τήν Μόσχαν καί ή νέα αύτή τακτική
δέν έφερε σπουδαία άποτελέσματα. Πρόκειται ούσιαστικώς περί έπαναλήψεως τοϋ
ίδιου φαινομένου τό όποιον παρετηρήθη κατά τήν διάρκειαν τής λεγομένης «άποσταλινοποιήσεως» εις άλλους τομείς τής κοινωνικής δραστηριότητος εις τήν Ε .Σ .Σ .Δ .
Η κάποια χαλάρωσις τών μεθόδων βίας καί καταπιέσεως δέν έδημιούργησε βεβαίως
νέους ήρωας καί μάρτυρας, άλλά έπέτρεψε τήν έμφάνισιν άνησυχητικών διά τήν
εξουσίαν τάσεων.
'Ο σοβιετικός λαός, μέ τήν πρωτοπορείαν τών φοιτητών καί μιας μερίδος
διανοουμένων, έξεμεταλλεύθη τήν ευκαιρίαν διά τήν διεύρυνσιν τών δικαιωμάτων
καί τών ελευθεριών του. ’Από τήν κίνησιν αυτήν δέν ήτο δυνατόν νά λείψουν οί πι
στοί, οί όποιοι άσφαλώς έπιθυμοΰν νά έξασφαλίσουν ευρύτερα περιθώρια έξασκήσεως
τή ς θρησκευτικής λατρείας καί κάποια δικαιώματα κατηχήσεως καί προσηλυτισμού.
Τό δυστύχημα διά τον Κροΰστσεφ καί διά τούς σύν αύτώ είναι δ,τι τήν αδυ
ναμίαν των νά χρησιμοποιήσουν τάς παλαιάς...άποτελεσματικάς σταλινικάς μεθό
δους, πρέπει νά τήν άντικαταστήσουν μέ τήν έντασιν τής προπαγάνδας, εις μίαν π ε
ρίοδον κατά τήν όποιαν καί οί ίδιοι οί «διαφωτισταί» έχουν άπαυδήσει άπό τον άχαρι
ρόλον τοϋ ύποστηρικτοΰ μιας χρεωκοπημένης ΐδεολεγίας.
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Κύπρος, τής χώρας των ηρώων θυγατέρα,
σκληρού τυράννου σέρνεις χρόνια τή σκλαβιά
ζής στην ντροπή καί στής κρεμάλας τή φοβέρα,
μά είσαι πάντα Έ λληνίδα στην καρδιά.
*
Τ ις αλυσίδες τις βαριές μονάχη σέρνεις,
χρόνια πασκίζεις για της Μάννας τό φιλί,
μά πάντ’ αλύγιστη, στητή, ποτέ δέν γέρνεις,
γιά λευτεριά παλεύεις μόνο καί τιμή.
*

Σ τή ς ένδοξης Πατρίδας-Μάννας
πάνω στις γνώριμες τή ς δόξας
πατοϋν-πατοϋν καί τά δικά σου
τρανών ηρώων ζωντανεύουν τις

μας τ ’ άχνάρια,
τις κορφές
παλληκάρια
μορφές...
*

Αΐματα γύρω σου ποτάμια καί άγχόνες
ζητούν νά πνίξουν μιάν άνθρώπινη φωνή,
φωνή πού μέσα σου αντιλαλεί αιώνες
καί έμψυχώνει τά παιδιά του Διγενή.
*

"Ο μως, τρανής Πατρίδας κόρη, άδελφή μας
δσο άκόμα, όσο αίμα κ ι’ αν χυθή,
όσες κρεμάλες καί νά στήσουν οί έχθροί μας,
ή "Αγια μέρα πλησιάζει καί θαρθή.
*

Τρέχα, πολέμα καί μή χάνεις την έλπίδα,
τής Δόξας είμαστε οί "Ελληνες γνωστοί'
Έ κ ε ΐ , στο πλάι' σου, παλεύει κι’ ή Πατρίδα
στήν ιστορία της τήν ένδοξη πιστή.
Θ . ΧΑ ΡΛ Α ΥΤΗ Σ
Ύπαστυνόμος

Δημήτριος Βλαστάρης
Την 4ην τρέχοντος μηνός άπεβίωσεν, έκ καρδιακής προσβολής ό Διοικητικός
Διευθυντής του ’Αστυνομικού Σώ ματος Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Β λ α σ τ ά ρ η ς . 'Ο έκλι-πών ύπήρξεν έπίλεκτον μέλος τής Κοινωνίας μας καί διεκρίνετο διά τήν άκεραιόπ ητα του χαρακτήρος του, διά τήν υποδειγματικήν προσήλωσίν του εις τά Ε λ λ η 
νοχριστιανικά ιδεώδη καί διά τάς άρετάς καί τήν εύγένειαν τής ψυχής του.
Διά τοϋτο πλήθος έκλεκτοϋ κόσμου ήκολούθησαν τήν σορόν του, μέχρι τής
τελευταίας κατοικίαςτου, όπως οί τέω ς 'Υπουργοί κ .κ. Μανιαδάκης καί Ρέντης, ό
Βουλευτής ’Αθηνών κ. Βρανόπουλος, ό
Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Κατσώτας, ό
Πρόεδρος του Α .Σ .Δ .Υ . κ. Λιάνόπουλος,
-ό Γεν. Γραμματεΰς τοϋ 'Υπουργείου ’Ε 
ξω τερ ικώ ν κ. Κωνστ. Ράλλης, ό κ. Λαζα,ρίδης τ. Γεν. Δ/ντής 'Υπουργείου ’Ε σ ω 
τερικών, ό Πρόεδρος Έ φ ετώ ν κ. Σουρ■γιαδάκης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας
χ. Νικ. Κόκκινος, ό προϊστάμενος Ειρη
νοδικείου ’Αθηνών κ. Πετρόχειλος, δ
Α ρ χ η γ ό ς τής Χωροφυλακής κ. Μακρυ■νιώτης, ό Στρατηγός Χωρ/κής κ. Τσα
ούσης, οί τέω ς ’Αρχηγοί τοϋ ’Αστυνομι
κού Σώματος κ.κ. Νάσκος, Σπόρου, Σαμ•πάνης, Έ β ε ρ τ καί Πανόπουλος, ό ’Αρ
χιεπίσκοπος ’Αρμενίων καί άντιπροσωπεία Δ/ντών, ό Διοικητικός Δ/ντής τοϋ
'Υπουργείου ’Εσωτερικών κ. Άργυράκης,
•άπαντες οί έν ένεργεία καί τέω ς ’Α στυ
νομικοί Διευθυνταί, πλεϊστοι άστυνομικοί
υπάλληλοι καί άντιπροσωπεΐαι διαφόρων
•τάξεων.
Στεφάνους κατέθεσαν: Τό Σ ώ μ α ’Α στυνομίας Πόλεων, οί διοικητικοί υπάλ
ληλοι ’Αστυνομίας Πόλεων, τό Κεντρικόν
+ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Β Λ Α Σ Τ Α Ρ Η Σ
Συμβούλιον τών έν Έ λλά δι ’Αρμενίων, ό
’ Αλέξανδρος Βαμβέτσος, ό ’Ιωάννης Πα
νόπουλος, ή Γαρυφαλλιά Βασάλου, ό Νικόλαος! Καμπάνης καί πολλοί άλλοι.
’Ε κ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, άπεχαιρέτησε τον νεκρόν, έν μέσω
γενικού πένθους καί συντριβής, ό Διευθυντής τών ’Αστυνομικών Σχολών καί τοϋ
Περιοδικού μας κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, εΐπών τά εξής:
«Τό Σώ μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ εύλάβεια καταθέτει, ενα στεφάνι
άπό άνθη τής ’Α ττικής γής, στο σκήνωμα τού άειμνήστου Δημητρίου Βλαστάρη.
«'Ο Δημήτριος Βλαστάρης, γεννήθηκε τό 1888 στο χαριτωμένο νησάκι τών
» Κυκλάδων, τήν Κύθνο. ’Από έκεί, μετά τις Γυμασιακές σπουδές του καί τήν άπό-
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» κτησι του πτυχίου τής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Α θηνών, ξεκίνησε:
» μέ ενθουσιασμό καί πίστι στην Ελλά δα .
«Μ πήκε στο διοικητικό κλάδο των δημοσίων υπαλλήλων καί έργάσθηκε μέ.
» έξαιρετική άπόδοσι, ώ στε ή Πολιτεία νά τον τιμήση μέ τούς άνωτάτους βαθμούς.
» τής υπαλληλικής ιεραρχίας.
«'Η ’Αστυνομία Πόλεων, τον έγνώρισε άπό τα πρώτα βήματά της, τό 1 9 2 5 ,
» όπόταν ούτος έτοποθετήθη ώ ς Τμηματάρχης Α ' τά ξεω ς στις Διοικητικές Ύ π η » ρεσίες της, γιά νά φθάση αργότερα στή θέσι του Γενικού Διευθυντοϋ τή ς Δ ιευ » θύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερικών.
« ’Από τό 1935 μάλιστα, υπηρέτησε συνεχώς στή Διεύθυνσι Υ π η ρ εσία ς Ά λ » λοδαπών γιά την όργάνωσι τής οποίας προσέφερεν άκέραιη τη συμβολή του- γνώ» στης δέ τών σκοπών τούς οποίους ή 'Υπηρεσία αύτή έπεδίωκεν, είργάσθη κατά.
» τέτοιο τρόπο, ώ στε, κατά τήν περίοδο ιδίως του πολέμου, άκόμη καί τή ς κατο» χής, νά έξυπηρετήση εξαιρετικά τήν ’Ασφάλεια τή ς Χώρας.
«Τήν 'Υπηρεσία αύτή, διηύθυνε μέχρι τή ς άποχωρήσεώς του άπό τή Δήμο
υ σία 'Υπηρεσία, εύτυχήσας νά καλύψη έξ ολοκλήρου τό δριον ήλικίας του άνωτά» του δημοσίου λειτουργού. 'Η πολιτεία τοΰ άπένειμε καί μετά τήν άποχώρησί-του
)) τον τίτλο τοΰ επίτιμου Γεν. Δ/ντοΰ τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών».
« Ώ ς δημόσιος υπάλληλος, ώ ς πολίτης καί ώ ς οικογενειάρχης, ό Δημήτριος
» Βλαστάρης, ύπήρξεν υπόδειγμα παντού καί πάντοτε.
« ’Εκείνο δμως, πού τον έκαμνε ν’ άγαπιέται καί νά έκτιμάται άπό δλους γ ε» νικώς, ήταν ό χαρακτήρας του.
«Είναι άλήθεια πώ ς τον χαρακτήρα κάθε άνθρώπου τόν δείχνουν οί πράξεις
» του. Καί τις πράξεις άκριβώς τοΰ Δημητρίου Βλαστάρη τις ένέπνεεν ή ακέραιο
υ της, ή πρακτική φρόνησις καί ή άρετή. Έ βασίζοντο δέ αδται καί ήσαν πάντοτε.
» σύμφωνες, μέ τά διδάγματα τής Θρησκείας, τής ήθικής καί τή ς λογικής.
« Σ ’ δλη του τή σταδιοδρομία, βάδιζε σταθερά καί μέ περίσκεψι, θεωρών τήν
» έκπλήρωσι τοΰ καθήκοντος άνώτερη άπό κάθε άλλη ένέργεια, καί τή χαρά πού» πηγάζει άπό τή συνείδησι, ύπέρτερη τών έπαίνων τοΰ κόσμου τούτου.
«ΤΗταν προικισμένος μέ δύναμι ψυχής, πού τόν βοηθοΰσε στις δυσκολίες.
» τής ζω ής καί τοΰ έ'δινε θάρρος καί αύτοβουλία.
« Ή ευσυνειδησία καί ή ευγένεια τοΰ χαρακτήρος του, τόν ώπλιζαν μέ στα» θερότητα καί πίστι καί τόν άνύψωναν στή συνείδησι τοΰ κοινοΰ.
« Έ κ φύσεως άγαθός καί μέ τή δύναμι τής θελήσεως, είχ ε γίνει ό φυσικός
» οδηγός δλων τών συνεργατών καί τών υφισταμένων του, πού τόν άκολουθοΰσαν
» αύτομάτως καί κατηύθυνε καί άνύψωνε δ,τι εύρίσκετο μέσα στά δρια στά όποια.
» έξετείνετο ή δικαιοδοσία του.
«Φάρος άληθινός προόδου, φώτιζε πάντοτε τήν ήθική άτμοσφαΐρα, ή οποία
» τόν περιέβαλλε.
« ’Αλλά πέραν άπό αυτά, πέραν άπό τά δημιουργήματα καί τήν άπόδοσι τοΰ·
» καθενός, εκ εί δπου παύει ό άνθρωπος ν’ άναμετριέται προς τή σημασία τών έργων
» του καί δέν μένει τίποτε άλλο παρά ένα στιγμιαίο φαινόμενο στον αιώνιο κόσμο,
» ή άνθρώπινη φύση τοΰ Δημητρίου Βλαστάρη, θά μείνη γιά δσους τόν γνώρισαν,
» σάν μιά άχτΐδα άπόλυτης ώραιότητος, σάν ένα διαρκές μνημείο τής άξίας του καί.
» θά ΐσχύη καί γι’ αυτόν ή έπιτάφειος ρήσις τοΰ Θουκιδίδη:

« ’Ανδρών αγαθών έργω γενομένων, έργω καί δηλοϋσθαι τάς τιμ ά ς».
«Ο ί παλαιοί συνεργάτες του καί ολόκληρος ή ’Αστυνομία Πόλεων εύχεται.
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» τήν έξ ύψους παρηγοριάν στους οικείους καί τήν αίωνία γαλήνη στον άείμνηστο
» Δημήτριο Βλαστάρη.

«Αίωνία ή μνήμη του».
Τ α «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» διερμηνεύοντα τα αισθήματα πένθους
ολοκλήρου τοΰ άστυνομικοΰ κόσμου, υποβάλλουν είς τήν οικογένειαν του μεταστάντος τά θερμά των συλλυπητήρια. Καί εύχονται όπως ό Κύριος, ό καί Νεκρούς
καί ζώντας έξουσιάζων, την μέν ψυχήν Αύτοΰ κατατάξη έν σκηναΐς δικαίων, είς δέ
τούς οικείους του χαρίση τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Σ Σ Τ Η Σ Ο Β ΙΕ Τ ΙΚ Η ΕΝ Ω ΣΙ
Ε ίς το δοκίμιον «Διάλογος μέ τον Έ ρεμπουργκ» τού Βάσου Βασιλείου,
το όποιον δημοσιεύεται είς τήν «Ν ΕΑΝ Ε Σ Τ ΙΑ Ν » της 1ης Ιουλίου 1957,
περιλαμβάνεται συνέντευξις τοΰ διασήμου Ρώσου συγγραφέως Ή λ ία ’Έ 
ρεμπουργκ, πού έπεσκέφθη τελευταίως τήν χώραν μας. Ε ίς τήν συνέντευξιν
αυτήν ό "Ερεμπουργκ προβαίνει είς ομολογίας πράγματι καταπληκτικάς.
’Ιδού τί λέγει:
«Είναι άλήθεια δτι έγιναν ομαδικές εκτοπίσεις Ελλήνω ν χωρίς αίτια
» είς τήν Σοβιετικήν Έ ν ω σ ιν . Τούς έξεσήκωσαν δλους μαζί, άπρόοπτα άπο
» τά σπίτια των καί τούς έστειλαν στήν Σιβηρίαν καί άλλου. 'Υ πήρξε μία
» πράξη άδικη καί σκληρή».
Καί δμως τόσα χρόνια σχολιάζει ό κ. Βασιλείου, αί Έ λληνικαί Κυβερ
νήσεις έκαμαν διαβήματα διά τήν έξορίαν των Ελλήνω ν αυτών, τόσα χρόνια
αί Διπλωματικαί Ύπηρεσίαι τοΰ 'Υπουργείου Ε ξω τερ ικ ώ ν ζητοΰν νά ξυπνή
σουν το έπίσημον Σοβιετικόν ένδιαφέρον διά τό γεγονός, τόσα χρόνια ό Ε λ 
ληνικός άριστερισμός δχι μόνον έπέμεινεν νά τό άγνοή, άλλά καί μέχρι αύτήν
τήν στιγμήν έπέμεινε νά τό άρνήται. Καί τώρα έρχεται ό "Ερεμπουργκ καί
έπιβεβαιώνει τό γεγονός... ν
«Γεγονότα καί Κείμενα, τ. 16ον»

ΤΟ

ΑΛΛΟΘΙ

’ Ηταν ’Ιούλιος. To άπόγευμα κατά τίς 4 μ.μ. ή ώρα βρισκόμουν στο γραφείο
του φίλου μου Ύπαστυνόμου της Γενικής ’Ασφαλείας κ. X . ’Εκείνη τή στιγμή χτύ
π ησε τό τηλέφωνο καί τον ειδοποίησαν δτι στο γκαράζ της όδοΰ Α βρέθηκε τό π τώ 
μα του φύλακος. Τό πτώ μα είχ ε τραύμα στήν καρδιακή χώρα μέ μαχαίρι καί ήταν
προφανές πώ ς χτυπήθηκε άπό πίσω.
'Ο φίλος μου Ύπαστυνόμος μέ πήρε μαζί του. "Οταν φτάσαμε στο γκαράζ
έκανε αύτοψία καί έκτος άπό τίς άλλες ενέργειες βρήκε στο θυρωρείο μιά φωτογρα
φική μηχανή πού άνήκε στο θύμα.
’Από τήν προφορική έξέτασι πού έ'γινε διαπιστώθηκε ότι στις 2 ή ώρα τό θύμα
παρήγγειλε 2 καφέδες σε ένα καφενείο πού βρίσκετο έκεΐ κοντά. Τό γκαρσόνι κατέ
θεσε δτι οί καφέδες προωρίζοντο γιά τό θύμα καί τον φίλο του Κ ., πού ήταν μαζί του
στο θυρωρείο.
'Ο Κ . βρέθηκε άμέσως καί κατέθεσε δτι στις 2 .0 5 ' άφοΰ ήπιε καφέ μέ τό φίλο
του (τό θϋμα) έφυγε καί πήγε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δπου έπρόκειτο νά
γίνη άγώνας ποδοσφαίρου, συνάντησε μάλιστα στήν είσοδο τό φίλο του άστυφύλακα
Ν. τον όποιο ρώτησε τί ώρα ήταν καί αύτός τού άπάντησε δτι ή ώρα ήταν 2 .2 5 '.
"Επομένως ύπήρχε γιά τον Κ . τό άλλοθι άποδεδειγμένο.
Ή Σήμανσι δπου στάλθηκε άμέσως ή φωτογραφική μηχανή τού θύματος έκανεν έμφάνισι τού φίλμ, δπου ή τελευταία φωτογραφία ήταν ενός αυτοκινήτου
κούρσας πού βρίσκετο άπέναντι άκριβώς άπό τό γκαράζι. Μαζί δμως μέ τήν κούρσα
είχ ε φωτογραφηθή καί ένα ρολόγι τού τοίχου μεγάλο, τό όποιο ήταν έκεΐ τοποθετη
μένο άπό τό διευθυντή τού άπέναντι ωρολογοποιείου γιά διαφήμισι. Τό ρολόγι έδειχνε
ώρα 3 μ. μ. Ε π ο μ έν ω ς τό θύμα ζοΰσε τήν ώρα έκείνη γιά νά ληφθή αυτή ή
φωτογραφία.
£2
'Ο Ύπαστυνόμος X . άφοΰ έπί δύο ώρες μελέτησε τήν ύπόθεσι μοΰ είπ ε:
«Ε ίμ α ι βέβαιος δτι δράστης είναι ό Κ. ό φίλος τού θύματος, γιατί υπήρχαν
» σοβαροί λόγοι τιμής, δεδομένου δτι τό θύμα είχε διαφθείρει τήν άνήλικο άδελφή
» τού Κ.
Π ώ ς δμως κατώρθωσε ό Κ . νά δημιουργήση τό άλλοθι; ( α)

1. Ή "λύσις θά δοθή στο έπόμενον. Έ ν τώ μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται μας άστυνομικοί νά άποστείλουν μέχρι τής 6ης Δεκεμβρίου έ.έ. τάς απαντήσεις των καί θά δημοσι«υθή ή ορθή πού θά λύση τό πρόβλημα.
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Σ Τ Η 12Η Σ Ε Α Ι Δ Α
Τής ΝΙΝΑΣ Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Υ
(Συνέχεια άπό το προηγούμενο καί τέλος)

— Π ώ ς τά...καταφέρατε;
— «Π ήγα στο σπίτι της τό πρωί. Τ ή βρήκα μόνη. Στην αρχή μόλις μέ είδε,
» ξαφνιάστηκε. Κάποια δυσαρέσκεια μπόρεσα να διακρίνω στο πρόσωπό της. ’Ε γώ
» όμως σκέφτηκα νά τά παίξω όλα για ολα, αν ήθελα νά φτάσω στο σκοπό μου.
» ΤΗρθα νά συμφιλιωθούμε, τής είπα. "Ισ ω ς νά έφταιγα και έγώ πού σέ ύποψιά3> στηκα. Μέ κύτταξε δύσπιστα. Μά τά λόγια μου την έπεισαν γιά τά αίσθήματά μου.
» Μου πρότεινε νά πιούμε καφεδάκι. "Αλλο πού δεν ήθελα νά την άπομακρύνω.
» Ή κουζίνα της εύτυχώς είναι άπέναντι. 'Όταν άνοιξα τή ντουλάπα της, το χέρι
» μου έτρεμε. Μ έ ένα γρήγορο βλέμμα, άγκάλιασα το εσωτερικό της. Μερικά φορε3) ματάκια ήσαν κρεμασμένα μέ τάξι. Προς τό άριστερό μέρος τή ς ντουλάπας, διέ3) κρίνα ένα κόκκινο φόρεμα μέ άσπρα πουάν. ’Εδώ είμαστε σκέφτηκα. Νά καί ή
3> ζώνη τού φορέματος κρεμασμένη ανάμεσα σέ άλλες. "Απλωσα τό χέρι μου, τήν
3> άρπαξα καί μέ γρήγορη ταχύτητα, τήν έκρυψα στήν τσάντα μου.
«Σήμερα έκανα δυο καλές πράξεις, είπε γελώντας αινιγματικά. Συμφιλιώθηκα
3) μέ τ ή ... φίλη μου, καί βοήθησα τήν... ’Αστυνομία».
— Μπράβο σας δεσποινίς Λίτσα. Ε ίσθε σπουδαίο κορίτσι. ’Α ξίζει ό κόπος
νά σάς κάνη αΰξησι ό προϊστάμενός σας. Μά θέλω καί κάτι άλλο άπό σάς. "Εστριψε
λίγο τό κεφάλι του προς τ ’ αριστερά, καί βλέποντας κάποια ήλικιωμένη κυρία πού κα
θόταν πλάι του στο άλλο τραπεζάκι, έσκυψε ποιο κοντά καί τή ς ψιθύρισε κάτι σ τ’ αυτί.
— Καλά, καλά... θά γίνη κι’ αύτό. Μά πρέπει νά περιμένετε λιγάκι. Είναι
κάπως δύσκολο, μά ελπίζω νά τό καταφέρω.
'Ό ταν εκείνο τό μεσημέρι ό 'Υπαστυνόμος Ζΐσκος έφυγε άπό τά «Βουστάσια»,
τράβηξε κατ’ εύθεΐαν γιά τήν ’Ασφάλεια. "Ερριξε μιά ματιά στο ρολόϊ του. Προ
λαβαίνω, ψιθύρισε μέ ίκανοποίησι. Βάδιζε τόσο άνάλαφρα, πού νόμιζε κανείς οτι
πετοϋσε. Εύτυχώς. Βρήκε τον ’Αστυνόμο Μπίλλη σκυμμένο πάνω σέ κάτι χαρτιά.
— Νάτος ό δράστης, φώναξε γελώντας καί σήκωσε επιδεικτικά τή ζώνη.
’ Εδώ τον έχω. Δ έ στόλεγα έ γ ώ ; Καί τού διηγήθηκε μέ κάθε λεπτομέρεια τις έρευνές
του. Σήκω σε τό χέρι του έκεΐνος καί τον χτύπησε φιλικά στον ώμο.
— Μωρέ σύ είσαι σπουδαίος. Δέν κάνεις γιά δώ.
•—’Αλλά γιά πού κάνω;
—’Εσύ κάνεις γιά ’Αρχηγός τής Σκότλαδ— Γυάρντ.
—’Αφήστε τό πνεύμα τώρα καί τήν Σκότλαδ-γυάρντ. Καλά είμαι καί δώ.
-—’Αλήθεια... γιά κύττα τί ωραίο χ ρ ώ μ α !! Κόκκινο χτυπητό. Τώρα δέ μένει
τίπ ο τ’ άλλο παρά νά κάνουμε καί τήν... έπαλήθευσι. ’Εάν ύπάρχη βέβαια. Για τί.,
κόκκινα φορέματα υπάρχουν πολλά.
—Τ ί απαισιοδοξία είναι αύτή κύριε ’Αστυνόμε; τού είπ ε μέ κάποια κωμική
διάθεσι, πού δέν μπόρεσε νά άποφύγη μέσα στον ένθουσιασμό γιά τή μεγάλη του
επιτυχία.
—’Απαισιοδοξία; όχι δά. Ή .. . έπαλήθευσι θά δείξη αν είναι όπως τό λές.
*
Είχαν μπή οί πρώτες μέρες τού Σεπτέμβρη. Ό ούρανός ήταν γκρίζος καί μιά
ψιχάλα άρχισε νά δροσίζη τήν πυρωμένη άτμόσφαιρα. 'Έ να δειλό χτύπημα άκούστηκε έξω άπό τό γραφίΐο τού ’Αστυνόμου Μπίλλη.
— Νομίζω πώς είναι αυτές, ψιθύρισε σιγανά ό 'Υπαστυνόμος Ζΐσκος στον
συνάδελφό του. Ε το ιμ ά σ τη κ ε νά πή καί κάτι άλλο, μά ή πόρτα άνοιξε διακριτικά
καί δυο κοπέλλες, μιά κοντή παχουλή καί μιά ψηλή μελαχροινή φάνηκε στο άνοιγμα.
Σηκώθηκε πρόθυμα ό 'Υπαστυνόμος Ζΐσκος καί τις πλησίασε.
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— Νά σοΰ συστήσω τον μνηστήρα μου, Εΰα. 'Ο κύριος Θεόδωρος Ζΐσκος.
'Η δεσποινίς Εύα Γιατρά.
— «Χάρηκα πολύ», Ικανέ κείνος μέ μια έλαφρά ύπόκλησι σφίγγοντάς της το
χέρι. Στράφηκε υστέρα στον ’Αστυνόμο Μπίλλη καί έκανε τις τυπικές συστάσεις.
"Ερριξε εκείνος έρευνητικό τό έμπειρο μάτι του στην ψηλή κοπέλλα καί τής χαμο
γέλασε.
Πέρασε λίγη ώρα. Ή συνομιλία είχε στραφή σέ θέματα άσχετα προς την
ύπόθεσι πού άπασχολοϋσε τούς άστυνομικούς. Σ έ μια στιγμή ό ’Αστυνόμος Μπίλλης ρώτησε τή ψηλή κοπέλλα.
— Σας άρέσουν τα βιβλία δεσποινίς Εύα;
— Μ μ... αν βρω κανένα καλό δέν τάφήνω.
—Έ . . . τότε λοιπόν θά σάς προσφέρω έγώ ένα.
Μέ άργές κινήσεις άνοιξε τό συρτάρι του γραφείου του, καί έβγαλε ένα κομψό,
βιβλίο μέ κόκκινη στέλλα.
—'Ο ρ ίστε... Σάς τό δωρίζω, τής είπε καί άπλωσε τό χέρι του προς τό μέρος
της, προσπαθώντας νά μή του ξεφύγη καμμιά λεπτομέρεια άπό τις γκριμάτσες τού
προσώπου της. Τούριξε μιά ματιά έκείνη, καί τό πρόσωπό τη ς άρχισε νά χλω μιάζη.
— Μ ά... τί πάθατε; Σ έ καλό σα ς! Λερώσατε τό φόρεμά σας μέ τήν πορτοκαλλάδα! Τ ρ έμ ετε; είσθε άδιάθετη μήπω ς; ...ελά τε λοιπόν... πάρτε το ή μήπω ς
δέν σάς άρέσει τό ... δώρο μου; μοϋ είπαν πώ ς τό βιβλίο αυτό «καρδιές πού πό
νεσαν», είναι ώραΐο.’Νά πάρη ή ευχή. ’Έ χ ω ξεχάσει τά γυαλιά στο σπίτι, άλλοιώς,,
θά τοδρριχνα μιά ματιά. "Αν θέλετε, μοϋ διαβάζετε σεις λίγο άπό τις π ρώ τες
σελίδες.
Τ ά μάτια τής νέας καθώς κυττοΰσε τό βιβλίο, έγιναν πελώρια. Μιά θανάσιμη:
ώχρότης άπλώθηκε γύρω άπό τό μελαψό πρόσωπό της. Σ ήκω σε τό χέρι καί τό πήρε.
Νόμιζε κανείς πώ ς κείνη τή στιγμή βαστοϋσε ένα πυρωμένο σίδερο. Τ ό βλέμμα τ η ς
έπεσε άπελπισμένο στή φίλη της. 'Ύ στερα, στούς δύο άστυνομικούς πού τήν κυττοΰσαν μέ περιέργεια, καί υστέρα... ό κρότος τοϋ βιβλίου άκούστηκε κάτω στο πάτωμα
βαρύς, πένθιμος.
—’Αφήστε με. Δέν μπορώ, φώναξε μέ πνιγμένη φωνή. Σηκώθηκε ό ’Α στυ
νόμος Μπίλλης καί τήν πλησίασε.
—'Ο μολογείς λοιπόν;
"Ενας λυγμός σάν κλαψιάρικη σειρήνα τράνταξε τούς τέσσαρες τοίχους τοϋ
γραφείου.
—’Ε λά τε... φανήτε, γενναία. Σάς πρόδωσε ή ίδια ή συνείδησί σας. Ξέρατε:
νά... σκοτώ σετε, μά δέν ξέρατε νά... κρυφθήτε. Σάς πρόδωσε καί κάτι άκόμα...
μιά άσήμαντη λεπτομέρεια. Τ ό ... κόκκινο χτυπητό φόρεμά σας. Δέν είσαστε έξυ
πνη. Ά λλοιώ ς θά φροντίζατε νά εξαφανίσετε κείνο τό ... καταραμένο φόρεμα.
"Ισ ω ς μοϋ πήτε π ώ ς θά τό μαθαίναμε άπό κάποιον πού σάς είδε νά τό φοράτε.
Σω στά. Μά τά λόγια φεύγουν... τά παίρνει πολλές φορές ό άνεμος τής άμφιβολίας, καί μόνον οί χειροπιαστές αποδείξεις έπισφραγίζουν τά γεγονότα! ! ! Π ές τ ε
μας τώρα γιατί τό κάνατε αύτό; γιατί σκοτώσατε τήν κοπέλλα;
—Τ ή σκότω σα; τή σκότω σα ;... ώ δέν έπρεπε νά τό κάνω... κ ε ί ν ο ν έπρεπε
νά σκοτώ σω. Αύτός μουφταιξε. Τ ί ωφελεί τώρα νά κρυφτώ. Μιά καί ήρθαν έτσ ι
τά πράγματα θά σάς τά πώ δλα.
—"Ε τσ ι μπράβο.
Κάποιο πρωί, έδώ καί ένα χρόνο, χτύπησα τήν πόρτα τοϋ κυρίου Ά νδρέα
Παχνά. Ε ίχα τόση άνάγκη νά έργασθώ... ’Εκείνος μέ δέχτηκε μέ προθυμία, άφοϋ
προηγουμένως μοΰριξε μιά έξεταστική ματιά άπό πάνω έω ς κάτω. Πέρασε λίγος
καιρός, κ ι’ ένα μεσημέρι μοϋ πρότεινε νά φάμε μαζί. Δέν έφερα άντίρρησι. ’ Ηταν
τόσο εύγενικός, τόσο καλός. Ά π ό καιρό είχα καταλάβει π ώ ς τοϋ άρεσα πολύ. Κ ι'
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έπειτα, κάθε φτωχό κορίτσι κυττάζει πώ ς θά μπορέση νά βρή έναν άνθρωπο νά ήσυχάση. Ποιος ξέρει; Καμμιά φορά γίνονται και θαύματα. Μέ καταλαβαίνετε, νομίζω,
τί θέλω νά πώ .
— Ναι. Σ έ καταλαβαίνουμε. Λοιπόν;
— Λοιπόν, τό ειδύλλιο άρχισε. ’Αργότερα μέ σταμάτησε καί άπό τή δουλειά.
Δεν θέλω νά κουράζεσαι, μου είπε. ’Ή μουν ευτυχισμένη. Μιά γλυκειά ελπίδα γιά
τό μέλλον μου γέμιζε την ψυχή. Τον είχα άλλως τε άγαπήσει! "Οταν... όταν., έδώ
ξέσπασε πάλι σέ παραπονεμένους λυγμούς.
—"Ο ταν;
—"Οταν άρχισε σιγά-σιγά ν’ άπομακρύνεται άπό τή ζωή μου. Την αιτία την
έμαθα. Ε ίχ ε άγαπήσει κάποια πλούσια καί ωραία κοπέλλα, πού έμενε στο Φάληρο.
’Έκλαψα, τοϋ είπα πόσο δυστυχισμένη μέ έκανε μέ τή στάσι του. Μάταιος κόπος...
Τον παρακάλεσα τότε, νά μέ προσλάβη ξανά στο εργοστάσιο. Τ ί θά γινόμουν χωρίς
αύτό, καί χωρίς εργασία; Τ ί θέλομε νά άνακατέψωμε πάλι τά παλιά; μοϋ είπε ψυχρά.
Ή άγάπη μου γι’ αυτόν έγινε μίσος. Μά, περισσότερο μίσησα ε κ ε ί ν η . . .
εκείνη πού μοϋ τον πήρε. Καί τότε, κατέστρωσα ένα τρομερό, πραγματικά, σχέ
διο. Θά τή σκότωνα. Φρόντισα καί τή γνώρισα. Ά π ό άπόστασι βέβαια. ’Έ μαθα
ότι τά μυθιστορήματα τής άρεσαν πολύ. ’Αγόρασα λοιπόν τις... « κ α ρ δ ι έ ς
πού π ό ν ε σ α ν »
καί έφωδιασμένη μέ ένα δραστικό δηλητήριο, άλειψα τις
σελίδες του.
— Ποιος σάς προμήθευσε τό δηλητήριο;
— Δέν θέλετε νά μάς τό π ή τε; Τέλος πάντων... αυτά τά βρίσκουμε άργότερα.
Συνεχίστε παρακαλώ.
—·Δέν έμενε λοιπόν, παρά ό τρόπος πού θά έφτανε τό βιβλίο στά χέρια της.
Κείνο τό πρωί τοϋ Αύγούστου, τηλεφώνησα στο σπίτι της, καί μοϋ είπαν ότι
είχ ε κατέβει στον Πειραιά νά συναντήση τον άρραβωνιαστικό της. Αύτό μέ έξώ ργισε περισσότερο. Τό μεσημέρι, κατά τή μία, τηλεφώνησα ξανά. Δέν είχε άκόμα
έπιστρέψει. Κρύφτηκα τότε σέ μιά γωνιά λίγο πιο κάτω άπό τό σπίτι τη ς, καί
περίμενα. Ποΰ θά πήγαινε; άπό δώ θά περνούσε. Κόντευαν τρεις, όταν τήν είδα
νά έρχεται δροσερή, χαρούμενη, εύτυχισμένη. 'Έ να φίδι μοϋ δάγκωσε τήν καρδιά.
"Οταν έφτασε κοντά μου, τήν πλησίασα καί τήν παρακάλεσα ν’ άγοράση ένα βι
βλίο. Τ ή ς είπα ότι άπό αύτή τή δουλειά συντηρούσα τήν άρρωστη μετέρα μου,
καί τά δυό μου άδελφάκια. Ά ν ο ιξε κείνη πρόθυμα τήν τσάντα της, καί μοϋ έδωσε
ένα χαρτονόμισμα. Πήρε υστέρα τό βιβλίο, καί άπομακρύνθηκε χωρίς νά περιμένη
τά ρέστα. Έ ρ ρ ιξα μιά ματιά γύρω μου. Κανένας δέ μέ είχε δή. ’Έ τ σ ι νόμιζα τούλάχιστο. ’Έ κα νε φοβερή ζέστη καί ό κόσμος ζητούσε λίγη δροσιά πίσω άπό τις
κλειστές γρίλλιες. ’Έ φ υγα ικανοποιημένη. Αύτό πού ήθελα, τό έκανα. Δέν έχω
νά σάς πώ τίποτε άλλο. Ε ίμ α ι έτοιμη νά πληρώσω τό σφάλμα μου...
Σ τά πρόσωπα τών άστυνομικών είχε ζωγραφιστή μιά βαθειά ίκανοποίησι,
πού κατώρθωσαν ν’ άποκαλύψουν τό δολοφόρο τής άμοιρης νέας.
— ’Ε γώ θά πάω, ψιθύρισε μέ πονεμένη φωνή ή παχουλή κοπέλλα. Κατέβηκε
μελαγχολική τά σκαλιά, ένώ δυό καφτά δάκρυα πάλευαν άπεγνωσμένα στά δροσερά
μάγουλά της. Ή τα ν τό δάκρυ τής έκδικήσεως, καί τό δάκρυ τής συμπόνιας...’Έ ξ ω
οί ψιχάλες είχαν δυναμώσει καί έπεφταν άργά, μονότονες, θλιμμένες γιά τήν κατα
στροφή μιάς άθώας ύπάρξεως άπό μιά άλλη τιποτένια, πού τήν ίδια στιγμή κιόλας
είχε δεχθή τήν εύγενική της χειρονομία, μιά χειρονομία στολισμένη μ’ όλα τά κρι
νολούλουδα τής άνθρωπιάς, τής συμπόνιας καί κατανοήσεως—άπό τήν άλλη εκείνη,
ή οποία μέ στενόκαρδο έγωϊσμό ήθελε όλα, μέ έπίκεντρο τό Ε Γ Ω της, νά κινούνται
καί νά έργάζωνται γ ι’ αύτήν κ ι’ άν κανείς άντιταχθή έστω καί έν άγνοια του στις
επιθυμίες της, νά τον θυσιάση στον Μολώχ τού έγωκεντρικοΰ της κόσμου... στά
κακούργα ένστικτα τού πρωτόγονου άνθρώπου.
NINA ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Ελληνικό
Μ η ν ο λ ό γ ιο
'Τπο κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ, Άρχιφύλακος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Είναι ό μήνας πού σκορπά άμείλιχτες τις νότες άπό το κύκνειο άσμα τού φθι
νοπώρου. Είναι ό μήνας πού σωριάζει άδυσώπητα στον εξοχικό δρομίσκο τά κίτρινα
φύλλα καί κάνει τον τριγμό τους να συνθέτη τό προαιώνιο φθινοπωρινό έμβατήριο.
Τό γαλάζιο παραχωρεί μέ λύπη τή θέση του στο βαθύ νεφέλωμα τοϋ στερεώματος
καί οί ντάλιες καί τά χρυσάνθεμα σκύβουν πολλές φορές στή γή, ύστατη επίκληση
στην άνελέητη ορμή τοϋ έπερχομένου χειμώνα.
Τό τραγούδι τής μελαγχολίας, τό φθινοπωρινό τραγούδι τής φθοράς καί τής
νέκρωσης των πάντων, άντηχεϊ παντού. Τό τραγουδούν ψηλά στά κλαδιά τους τά
τελευταία φύλλα των δένδρων, καθώς πέρνα βιαστικός καί άδυσώπητος άνάμεσά
τους ό άέρας πού ταξιδεύει στούς κάμπους καί στις πολιτείες, στά χωριά καί στά
κορφοβούνια. Τ ό παίρνει ό άέρας τό φθινοπωρινό τραγούδι καί τό πάει μακρυά. Κ ά
ποτε τό σκορπά πάνω στις πεδιάδες, κάποτε τό σιγοσβύνει στις πλαγιές, κάποτε τό
ξαναζωντανεύει στις μόνιμες φυλλωσιές πού συναντά στο δρόμο του. Λίγο άκόμα καί
θά χαθή, θά σβυσθή γιά πολύ καιρό τό φθινοπωρινό τραγούδι. Τ ά φτερά τοϋ άνέμου
θά τό πνίξουν στήν άπογυμνωμένη φύση, τά λόγια του όμως καί ή μουσική του θά
ριζώσουν βαθειά στις ψυχές των άνθρώπων, γιατί έχουν γραφή μέ τον πόνο καί τον
καϋμό των φύλλων καί τής γενικής φθοράς...
Θλίβονται καί πονοΰν τά φύλλα έν όσω ό Νοέμβρης προχωρεί. Τό βλέπουμε
τοΰτο σ’ όλα τά φύλλα, άκόμη καί σ’ εκείνα πού δέν πέφτουν καί μένουν στά κλαριά
γιά νά περάσουν τό βαρύ χειμώνα. Καί, είτε θροοΰν μέ τό πέρασμα τοϋ άέρα, είτε
βογγοΰν μέ τις ριπές του, ό ήχος τους γεμίζει άπό τό στεγνό κλάμα τή ς φθοράς πού
σκορπίζουν όσα κίτρινα καί ξερά σωριάζονται στή γή. Ω σ τό σ ο , ό άέρας παίρνει τό
τραγούδι τους καί τό πάει μακρυά στούς κάμπους, στά χωριά, στά πέλαγα καί στις
πολιτείες. Β λέπει ό λαός μας τήν επικείμενη φθορά καί νοσταλγεί, φιλοσοφεί καί θρηνεί:
« Σ ’ ένα δέντρο θεόρατο έχτιζα τή φωληά μου,
μά δά μαδοΰν τά φύλλα του καί καίγετ’ ή καρδιά μου.»
«Καί τό πουλί ποδναι πουλί, καί κείνο έχει πόνο
καί στο κατάξερο κλαδί τονέ περνά τον πόνο»
Δέν μένουν άμέτοχα στον πόνο καί τη φθορά τ ’ άνθρώπινα φΰλα. Ό πόνος τοϋ
φυτικοΰ κόσμου έχει ώ ς επακόλουθα τον άδυσώπητο πόνο τοϋ άνθρώπου, έκεΐνον τον
πόνο πού τραγούδησαν χιλιάδες αύτοσχέδιοι τροβαδούροι καί άπλοι τραγουδισταί,
στήν ύπαιθρο καί στήν πολιτεία, σάν τό φθινοπωρινό ξεψυχούσε:
« Σ ’ ένα δέντρο ’χτιζα φωληά, ποΰχεν άνθούς καί φύλλα,
μά τώρα μαραθήκανε καί μείνανε τά ξΰλα»

'Ελληνικό Μηνολόγιο

5259

«Κλαΐνε βογγοΰνε τά βουνά, καί κείνα σάν καί μένα,
άναστενάζουνε κ ι’ αυτά γιατ’ είναι χω ρ ισμ ένα ......
*
Μια μεγάλη σελίδα στο « Έ λ λ η ν ι κ ο
Μ η ν ο λ ό γ ι ο » κλείνει μέ τό
διάβα τοΰ Ν ο έ μ β ρ η . Τελειώνει τό φθινόπωρο, ή χιλιοτραγουδισμένη αύτή έποχή πού δονεί τά αισθήματα καί μαστιγώνει τις καρδιές καί τις αισθήσεις. Κ ι’ άρχίζει
ό χειμώνας, ή έποχή μέ άλλου είδους ομορφιές καί συγκινήσεις γιά τον ποιητή άγροτικό μας ήρωα.
Σύμφωνα μέ μιά λαϊκή παράδοση, ό χειμώνας «μηνά» τον ερχομό του άπό τις
1 1 -1 4 του Νοέμβρη:
«'Ά η Μηνάς έμήνυσε του πάππου του χειμώνα:
—έ'ρχουμι ή δέν έ'ρχουμι, άλλά τ ’ "Αη Φιλίππου αύτοϋ είμαι».
(Μεσολόγγι)
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση αύτή, ό "Αγιος Μηνάς έρώτησε κάποτε τον χει
μώνα πότε θά έρθη. Καί ό χειμώνας τοΰ απάντησε οτι αν δέν έρθη στήν εορτή του 11
Νοεμβρίου, θά φθάση οπωσδήποτε τοΰ 'Αγίου Φιλίππου, ήτοι στίς 14 τοΰ μηνός.
Τήν παράδοση αύτή τή βρίσκουμε σ’ όλη τήν Ε λλά δα σχεδόν, μέ ελάχιστες
παραλλαγές. Έ κ τ ο ς άπό τό Μεσολόγγι, συναντούμε αύτούσια τήν παράδοση καί
στήν ορεινή Ρούμελη, στά χωριά τοΰ Όλύμπου καί στήν ορεινή Πελοπόννησο:
«Έ ά ν δέν έ'ρθω τ ’ Α γ ίο υ Μηνά, τοΰ 'Αγίου Φιλίππου αύτοΰ είμαι
καί νά μοΰ χαιρετάς τούς παληοκαπάδες».
—«Παληοκαπάδες» ένοεϊ ό λαός μας τούς βοσκούς καί τούς άγρότες πού σκοπεύουν
νά περάσουν τον νέο χειμώνα μέ παληές κάπες. Αύτοί λοιπόν «είναι νά τούς κλαΐς»
γιατί δέν πρόκειται νά τά βγάλουν πέρα μέ τό νέο χειμώνα...
—Τήν παράδοση αύτή γιά τον έρχομό τοΰ χειμώνα, τήν συναντάμε παραποιημένη
στά νησιά καί γενικώς στά πεδινά μέρη. ’Ε κ εί, επειδή τό κρΰο γίνεται αισθητό αργό
τερα, ό λαός έχει τοΰτο τό γνωμικό γιά τό μήνυμα τοΰ χειμώνα:
«’Ά ν τ ’ 'Αγιοΰ Φιλίππου δέν έρθω,
τ ’ "Αγια των 'Α γιών μέ δέξου».
Γενική είναι ή έντύπωση στο λαό μας, ότι άπό τά μέσα τοΰ Νοέμβρη σχεδόν
αρχίζει ό χειμώνας. ’Αρχίζει ή περίοδος τοΰ χρόνου μέ τις μεγάλες νύχτες. ’Ανάβουν
λοιπόν τά τζάκια, τά μαγγάλια, καί άρχίζουν οί μεγάλες χειμωνιάτικες συντροφιές
μέ τά παραμύθια, τά αινίγματα καί τήν προσδοκία τής άνοιξης.
Τ ά παραμύθια καί τά αινίγματα πού λέγονται στίς συναναστροφές αυτές, άποτελοΰν μεγάλο λαογραφικό ένδιαφέρον. Είναι παρμένα κι’ αύτά, όπως καί τά τραγού
δια καί τά γνωμικά, άπό τις καθημερινές άσχολίες καί τά παρατηρήματα τοΰ λαοΰ μας
πού σχετίζονται μέ τον καιρό, τή φυσική άλλαγή, τό έκάστοτε νέο σκηνικό πού στή
νεται άπό τον πανδημιουργό μέ τόση περισσή τέχνη. Σ τά παραμύθια καί τά αινίγ
ματα άντικατοπτρίζεται τό ψυχικό μεγαλείο τοΰ Ελληνικού ληοΰ σάν σύνολο, άλλά
καί τοΰ κάθε τοπικοΰ λαοΰ τής χώρας σάν μονάδα τοΰ συνόλου.
Βρίσκουμε στά νησιά μας τοΰτο τό όμορφο παραμύθι τον Νοέμβριο. Ε ί 
ναι άλληγορικός μύθος καί άφορά τον Γλάρο, άφ’ ενός, πού πέτα μόνος καί έρημος
πάνω άπό τις θάλασσες άφοΰ τά διαβατάρικα πουλιά τον έγκατάλειψαν, άφ’ έτέρου
δέ άφορά τον Βάτο, πού μέ τον Νοέμβριο γυμνώνεται καί λαβαίνει ιερή μορφή γιά
πολλά νησιά. Τό τρίτο πρόσωπο πού άφορά ό μύθος, είναι ή Νυχτερίδα, τό θηλαστικό,
πού σκοτώνουν τον Νοέμβριο γιά νά καρπωθοΰν τό πολύτιμο «κοκκαλάκι» του
ακαταμάχητο φίλτρο τοΰ έρωτα καί τής σαγήνης.
Συνεταιρίστηκαν λοιπόν—άκοΰμε στή Σάμο καί τή Μύκονο ιδίως—τρεις καλοί
άρθρωποι. ΤΗταν δυο άνδρες καί μία γυναίκα καί άποφάσισαν νά κάνουν γενικό εμ 
πόριο. 'Ο ένας συνεταίρος λεγόταν Γλάρος, ό άλλος Βάτος καί ή γυναίκα Νυχτερίδα.
’Έβαλαν ώς κεφάλαια, ό μέν Γλάρος χάλκινα άγγεϊα, ό δέ Βάτος πολυτελές ύποκάμισο.
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'Η Νυχτερίδα κατέθεσε μεγάλον άριθμό χρημάτων τά όποια δανείστηκε άπό ενα,
τρομερό τοκογλύφο. Πήραν λοιπόν ενα καράβι καί ξεκίνησαν, άλλα στο δρόμο μεγάλη
τρικυμία κατατσάκισε στούς βράχους τό καράβι. Τ ά κεφάλαια καταποντίσθηκαν
τότε, άλλά σώθηκαν οΐ τρεις συνεταίροι, οΐ όποιοι καί μεταμορφώθηκαν στη σημε
ρινή μορφή των. Έ κ τ ο τ ε , ό ταλαίπωρος Γλάρος περιίπταται στις θάλασσες καί τις
λίμνες, περιμένοντας πότε θά στερέψουν τά νερά γιά νά εύρη στο βυθό τά χάλκινα
άγγεΐα του. Κάποτε χάνει τήν ύπομονή του καί τον βλέπουμε νά βυθίζεται στά νερά,
έλπίζοντας κάποτε στήν άνεύρεση των άγγείων. 'Ο δύστυχος Βάτος πάλι, συλλαμ
βάνει μέ τ ’ άγκάθια του τούς διαβάτες μέ τήν ελπίδα ότι θά βρή σ’ αυτούς τό άτίμητο
ύποκάμισο. "Οσο γιά τήν άτυχη Νυχτερίδα, αυτή κρύβεται τήν ήμέρα καί έμφανίζεται μόνον τή νύχτα, τρέμοντας τήν καταδίωξη του τοκογλύφου δανειστοϋ τη ς...
Γιά τούς μύθους καί τις παραδόσεις του λαού μας θά ήταν σκόπιμο νά πούμε
πολλά. 'Υπάρχει όμως πάντοτε μπροστά μας τό αιώνιο ζήτημα τού χώρου καί γι’
αυτό φεύγουμε όχι χωρίς λύπη."Ισως σ’ άλλη εύκαιρία νά έπανέλθουμε... δριμύτεροι.
*
Χαρακτηριστικό σημείο τού Νοέμβρη είναι τό τέλος τής σποράς. Οί γεωργοί
μας τελειώνουν τά ζευγαρίσματα γιά τις όψιμες σπορές πλέον καί ετοιμάζονται μέ
στω ϊκή φιλοσοφία γιά τήν άντιμετώπιση τού χειμώνα.
Έ ν όσω ό καιρός τό έπιτρέπει οί άγρόται μας ξελακιάζουν καί φυτεύουν και
νούργια δέντρα. Στά νησιά καί στις περιοχές πού ευδοκιμεί ή έληά, άρχίζει τό ράβ
δισμα καί τό λιομάζεμα. Συναντάμε λοιπόν στις περιοχές αυτές τό γνωστό τραγούδι
τής έληάς, πού είναι καί προτροπή τού άγρότη:
«Βγάλι μι άπού τ ’ άγκάθ’
νά σί βγάλ’ άπού τά πάθ’».
Στάθηκε κι’ ή έκδήλωση αύτή τού λαού μας άφορμή γιά φιλοσοφημένες παροι
μίες. Στήν "Αμφισσα, τήν ’Ιτέα καί τή Μυτιλήνη πιο πολύ, ό λαός μας συνεπαίρανε:
«Μηδ’ ίλιά χουρίς ξηράδ’
μηδ’ άνθρωπους χουρίς ψιγάδ’ ...»
’Από τά πολύ παληά χρόνια, ό λαός μας πίστευε οτι ό καταλληλότερος μήνας
γιά τό φύτεμα των άμπελιών είναι ό Νοέμβριος. Τούτο πιστεύεται καί σήμερα στήν
Κρήτη, τά νησιά, τή Ρούμελη καί τήν Πελοπόννησο, όπου καί συναντάμε τό γνωμικό:
«Μ ί τούν Ά γ ’ Ά ντριά ίφύτιυι ού φρόνιμους άμπέλ’
κι άγάλια άγάλια γίνηκι’ ή άγουρίδα μέλ’ ».
Γνωστή έκδήλωση τού λαού μας κατά τον Νοέμβριο είναι καί τό μάζωμα τού
Πετροκάβουρα στά ποτάμια καί στά ρέματα. ’ Εδώ ό λαός μας τά έβαλε μέ τούς οκ
νηρούς καί τούς άσωτους, των όποιων ή εύδαιμονία δέν διαρκεΐ έπί πολύ. Τ ά έβαλε
άκόμα καί μέ τούς άρχοντες πού κάνουν κατάχρηση τής εξουσίας των. Μέ τό παρα
κάτω γνωμικό, ό λαός ειδοποιεί τούς πρώτους ότι θά στερεύσουν οί πόροι των καί
υπενθυμίζει στούς δευτέρους ότι θά χάσουν τήν αρχή, όπως άκριβώς συμβαίνει μέ
τον Πετροκάβουρα, πού άμέριμνος ζή στά ποτάμια καί στις ρεματιές τόν χειμώνα:
«Άγάλια-άγάλια κάβουρα, νάρθη τό κολακαϊρι
νά ξεραθούν οί ποταμοί, νά πιάσης άλλα μέρη».
Είμα στε περίεργοι όμως νά δούμε τί συμβαίνει στά χωριά τού Παρνασσού,
έν όσω ό Νοέμβριος προχωρεί καί τά χιόνια, τό κρύο καί ό άνεμος σαρώνουν τά πάν
τα έξω άπό τήν καλύβα τού χωρικού. Τήν περιέργεια αυτή μάς τήν λύνει ό τσοπάνος
. πού συναντάμε σέ κάποιο δίστρατο:
« ’Αλησμονιούνται κι’ οί φιλιές, ξεχνιούνται κι’ οί άγάπες,
συναπαντούνται καί μιλούν σάν ξένοι, σάν διαβάτες...»
*
Τό εορτολόγιο τού Νοέμβρη περιλαμβάνει άφθονο λαογραφικό υλικό. Τούτο

Ελληνικό Μηνολόγιο

5261

τό παρατηρούμε σε δλους τούς χειμωνιάτικους μήνες, άφοΰ ή έκκλησία μας τιμά τούς
"Αγίους τη ς επί το πλεϊστον άπο Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο.
Μεγάλο ενδιαφέρον άπο λαογραφικής σκοπιάς, παρουσιάζει ή εορτή τοϋ
"Αγίου Μηνά στις 11 του Νοέμβρη. Σ έ πολλά μέρη τής χώρας δταν χαθή κάτι παρακαλοΰν τον "Αγιο Μηνά να το «μηνύση».
Έ κ ε ΐ δμως πού ό "Αγιος Μηνάς κατέχει μεγάλη θέση στή λαϊκή ψυχή, είναι
ή Κρήτη. "Αφθονα είναι τά θαύματα πού ό Κρητικός λαός άποδίδει στον πολιούχο
τού 'Ηρακλείου "Αγιο, δπως άφθονοι έπίσης είναι καί οί θρύλοι καί οί δοξασίες σχε
τικά μέ τον "Αγιο σ’ όλη τήν Κρήτη.
Πολλές γνώμες φέρουν τον "Αγιο Μηνά ώς γέννημα τής Κρήτης καί μάλιστα
τού 'Ηρακλείου. Σ ’ αύτο συντείνει πιο πολύ το μεγάλο θαύμα τού 1826 πού άναφέρεται στούς άγώνες τού Κρητικού λαού εναντίον των Τούρκων. Επικρατέστερη δμως
είναι ή γνώμη πολλών συγγραφέων καί ιδίως τού καθηγητοΰ κ. Δασκαλάκη ’Αποστό
λου, ό όποιος άποδεικνύει δτι ό 'Α γιος Μηνάς ήτο Αιγύπτιος καί μάλιστα άπο τό Έ λ άλά-Μέϊν δπου συνετρίβη ή γερμανική φιλοδοξία χάρις εις τό θαύμα τού 'Αγίου.
’Αναφέρει ό κ. Δασκαλάκης δτι ήγνόει δτι τό Έ λ-ά λά -Μ έϊν είναι παραφθορά τού
■ονόματος Μηνάς, καί δτι προσέφυγε στήν Πατριαρχική βιβλιοθήκη μετά τήν μάχη,
γιά περισσότερες πληροφορίες, δπου καί έβεβαιώθη γιά τούτο.
Τό μεγάλο θαύμα τού "Αγίου Μηνά στήν ’Αφρικανική έρημο, άποδεικνύει
γιά πολλούς δτι ό "Αγιος ήθελε έλεύθερη τήν πατρίδα του—τό "Ελ-άλά-Μ έιν καί τούτο
τό επέτυχε μέ τό συγχρονισμένο θαύμα του. Διηγούνται πολλοί "Ελληνες καί "Α γ
γλοι πολεμισταί, δτι είδαν τον "Αγιο Μηνά μέ δύο καμήλους—δπως άκριβώς είναι
ζωγραφισμένος σέ Μεσαιωνικά φυλαχτά—νά προπορεύεται τής μεγάλης μάχης πού
έ'κρινε τήν τύχη τού πολέμου. Τό γεγονός τού δτι άκινητοποιήθηκαν τήν ίδια μέρα
τού οράματος τά μηχανοκίνητα τού Ρόμελ, χάρις στο άδειασμα τού πετρελαίου των
άπο μυστηριώδεις οπές, πολύ όρθώς άποδίδεται στον "Αγιο Μηνά. Τό γεγονός τούτο
αναζωογόνησε τήν πίστη τού στρατού, ό όποιος καί έπέτυχε τήν περίλαμπρη νίκη.
Γιά τον Κρητικό λαό—άνεξάρτητα τής καταγωγής του—ό "Αγιος Μηνάς είναι
θαυματουργός προστάτης ολοκλήρου τού νησιού. Τό χτίσιμο τού ναού τού "Αγίου
έγινε θρυλικό, άφ’ ενός γιατί διήρκεσε πολλά χρόνια— 1861 μέχρι 1 8 9 5 —άφ’ έτέρου
γιατί κατά τήν περίοδο τού χτισίματος συνέβησαν γεγονότα μεγάλης σημασίας γιά
τήν ιστορία τής Κρήτης. Τό χτίσιμο καί τά έγκαίνια τού ναού χρησιμοποιούν οί παληοί
Κρητικοί ώ ς χρονολογία, άντί νά μεταχειρισθοΰν τά έτη 1 8 6 1 -1 8 9 5 . Λένε λ.χ.
•όντέν έθεμελιώθηκεν ό "Αγιος Μηνάς ή «'Οντέν θρονιάστηκεν ό "Αγιος Μηνάς» κ.τ.λ.
Μεγάλο θαύμα είναι τό δτι επί τών φοβερών γερμανικών βομβαρδισμών, δλες οί
βόμβες έπεσαν γύρω άπο τό Ναό, χωρίς καμμία νά έπιτύχη τού άντικειμενικοΰ της
σκοπού. Τό παρακάτω δίστιχο τής Κρητικής λαϊκής μούσας, μάς δείχνει πόσο στερεό
καί θαυματουργό συνάμα θεωρείται τό κτίριο τού Ναού:
« 'Ω σ τ έ νά στέκουν τά βουνά κι’ "Αη Μηνάς στή χώρα,
Ώ σ το τεσ ά ς θά σ’ άγαπώ κι’ ας μή σέ πάρω κι’ όλα...».
*
"Αλλη εορτή τού μηνός πού διανύομε, είναι τού 'Α γ. Φιλίππου. Γνωστή είναι ή
πενία του, άφοΰ ήταν άπλός ψαρράς δπως μαθαίνουμε άπο τις "Α γιες Γραφές. Π ι
στεύει λοιπόν γιά τον "Αγιο ό λαός μας, δτι ήταν καί γεωργός συνάμα κι’ δτι:
«Ού φτουχός ού Φίλιππας στού χουράφ’ άπόκρηυι...».
Τό γνήσιο τής «άποκρηάς» τού Φιλίππου 0έν δυνάμεθα νά βεβαιώσουμε. Κανείς
δέν είναι σέ θέση νά μάς πή δτι στις ημέρες τού 'Αγίου Φιλίππου, υπήρχε καί ή
σημερινή άποκρηά γιά τήν γέννηση τού Κυρίου. ’Ανεξάρτητα δμως άπο αύτό, ή
γνώμη αύτή τού λαού μας δείχνει δτι ή γιορτή τού 'Αγίου Φιλίππου δέν είναι γιά
αργίες καί ευωχίες, γιά τό γεγονός τού δτι εποχή τής σποράς καί τών γενικών άσχολιών τού λαού, δέν επιτρέπεται νά σπαταλάται ό λαός στά καρναβάλια καί τις παντός
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είδους τελετές. 'Η λαϊκή παράδοση μάς λέγει δτι ό "Αγιος Φίλιππος ήταν τόσο φτω
χός, πού δεν μπορούσε να περιποιηθή κάποιον ξένο, ό όποιος τον έπεσκέφθη τό βράδι
τής άποκρηάς. ~Ηταν όμως πολύ φιλόξενος ό "Αγιος, γ ι’ αότο έσφαξε τό ένα βώδι.
πού χρησιμοποιούσε στο χωράφι για τή σπορά. ’Έ τ σ ι άπόκρεψαν μαζί. Τό πρωί, σαν
έ'φυγε ό επισκέπτης, πήρε τό ένα βώδι καί πήγε στο χωράφι. ’Ε κ εί έφθασε σέ λίγο
καί τό βώδι πού είχ ε σφαγή. Τό είχ ε έπαναφέρει στή ζωή ό επισκέπτης, πού δεν ήταν
άλλος άπό τον Χριστό. ’Ακούστηκε τότε φωνή άπό τον ουρανό πού έλεγε στον "Αγιο:
«Δουριάν έδωσες, δουριάν έλαβις...»
Μέ τό διάβα τής έορτής τού 'Αγίου Φιλίππου, άρχίζουν στήν ύπαιθρο καί οΐ
προτάσεις των νέων στούς γονείς των κοριτσιών για τ ’ άρραβωνιάσματα. ’Επειδή
δμως ό άρραβώνας προϋποθέτει καί τό άπαραίτητο φιλί, άκοΰμε τό λαό μας να λέγη,
τό σκω πτικό:
« Τ ’ "Αη Φιλίππου διάβηκι, φρουντήστι τα χειλούδια σα ς...»
Φθάνουμε στις 21 τού μηνός, πού ή ’Εκκλησία μας γιορτάζει τα Είσόδια τήςΘεοτόκου. Τ ή γιορτή αυτή τή συναντάμε ώς «Παναγιά Μεσοσπουργίτισσα» ώς.
«Παναγιά Άποσπουργίτισσα» καί «'Α γία των 'Α γιών». Οί δύο πρώτοι χαρακτηρι
σμοί άνάγονται στή σπορά, άνάλογα μέ τό σημείο στο όποιο βρίσκεται αυτή στις.
21 τού μηνός, στά πεδινά καί στά ορεινά μέρη.'Ο χαρακτηρισμός «'Α γία τών 'Α γιώ ν»
φανερώνει τήν τιμητική θέση πού δίνει ό λαός μας στή μητέρα τού Χριστού.
Σ έ πολλά νησιά, στήν ορεινή Λωρίδα καί στήν Κρήτη, πανηγυρίζουν αύτή τήνήμέρα έκκλησίες τής Παναγίας χτισμένες σέ σπήλαια. ’Έ χουμ ε έτσι καί τήν «Πανα
γιά Σπηλιώτισσα» γιά τήν οποία ύπάρχει καί τό σχετικό λαϊκό δίστιχο:
«~Ω Παναγιά Σηλιώτισσα, έμπα καί σύ στή μέση,
νά πάρω, έκεϊνον π ’ άγαπώ γιατ’ άλλος δέν μ’ άρέσει».
Πατροπαράδοτο είναι τό έθιμο τού βρασμού ποικιλίας δλων τών δημητριακών·
κατά τήν ήμέρα αύτή. Βράζουνται μαζί σιτάρι, αραβόσιτος, φασόλια, ρεθύθια, κ .τ.λ .
Τό...έδεσμα αυτό τό ονομάζει ό λαός μας « μ π ο ύ λ ι α», ήτοι φαγητό «άπ’ δλα»
τά άγαθά πού σπέρνει.
Σ τις 25 τού μηνός, γιορτάζεται ή μνήμη τής 'Α γίας Αικατερίνης. Πιστεύουν·
σε πολλά μέρη, άλλά πιο πολύ στή Γορτυνία καί τήν Παρνασσίδα, δτι ή βροχή τήν
ήμέρα αύτή είναι πολύ ωφέλιμη. Σ τις παρατηρούμενες άνομβρίες λοιπόν καί κατά,
τις όποιες βρέχει γύρω στις 25 τού μηνός, πιστεύεται δτι ή 'Α γία Αικατερίνη δανεί
ζεται τό νερό άπό άλλον "Αγιο. Τούτο, διότι κατά πολύ παλαιά Συναξάρια, ή.
Αγία Αικατερίνη συνήθιζε νά δανείζεται πάντοτε τό νερό πού έδινε νά δροσιστοΰν οί.
επισκέπτες της καί μέ τό όποιο έπότιζε τις γλάστρες τη ς...
Τελειώνει ό Νοέμβριος—καί μαζί μ’ αύτόν τό φθινόπωρο— μέ τήν έορτή τού'Αγίου ’Ανδρέου στις 3 0 τού μηνός. ’Από τήν λέξη « Ά ν δ ρ έ α ς» ό άπλοϊκός λαός
μας-κατασκεύασε τό «άνδρειωμένος». Ά κοΰ μ ε λοιπόν στή Θεσσαλία καί τήν Ή πειρο·
τούτο τό γνωμικό γιά τον καιρό:
« ’Α π ’ τ ’ Ά γ ιο υ Ά ντριγιά, άντριγεύ’ τού κρύου».
’Αλλού στή Θράκη, Μακεδονία καί Στερεά 'Ελλάδα:
« Α π ’ τ ’ Ά γ ιο υ Ά ντριγιά άρχίζ’ ήμέρα ν’ άντριγεύ’ ».
—’Ισχύει αύτό γιά τό παληό ήμερολόγιο πιο πολύ, άφοΰ μέ τά μέσα τού
Δεκέμβρη άρχίζει νά γίνεται κάπως αισθητό τό μεγάλωμα τής ήμέρας.
Γεγονός παραμένει γιά ολόκληρο τον ύπαίθριο λαό μας, δτι άπό τήν ήμέρα.
αύτή «άντριεύ» ό χειμώνας. Σ τά νησιά, οί κοπέλλες άφοΰ προσκυνήσουν καί άνάψουν
κεριά στήν έκκλησιά γιά νά βοηθήση ή χάρη τού Α γ ίο υ νά πάρουν «άντρειωμένον»
αντρα, παίρνουν μιά χούφτα σιτηρά καί τά σκορπίζουν στούς κήπους τών σπιτιών
τους καί στά δίστρατα. Τ ό βράδυ πού θά κοιμηθούν, βλέπουν τον τυχηρό πού θάρθη νά
θερίσουν τον άλλο χρόνο. Αύτός θά είναι κι’ ό «άντρειωμένος» πού θά παντρευτούν....
(Π ροσεχώς, ό Δεκέμβριος)
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ΑΓΙ ΑΣΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝ Α Ρ Ξ ΕΙ ΤΩΝ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Σ
Υ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ω Ν ΙΓ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Υ
Την Τετάρτην, 6 -1 1 -5 7 , καί ώραν 11ην, εις τό Διδακτήριον της Σχολής 'Ύ π αστυνόμων, τό όποιον είχ ε καταλλήλως διακοσμηθή, έγένετο 'Αγιασμός, ίερουργοΰντος
του αίδεσιμωτάτου εφημερίου 'Ιερού Ναοϋ 'Αγίου ’Ελευθερίου κ. Γ . Δαμήλου, έπί
τη ένάρξει των μαθημάτων τής Ι Γ ' ’Εκπαιδευτικής περιόδου τής Σχολής Ύ π α σ τυ νόμων.
Προς τούς νέους δοκίμους Ύπαστυνόμους ώμίλησε, μετά τό πέρας τοϋ 'Α 
γιασμού, ό Διευθυντής των ’Αστυνομικών Σχολών κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης,
διά τοϋ κάτωθ. περιληπτικού, άλλά μεστού εννοιών, λόγου, καταχειροκροτηθείς
ένθουσιωδώς :
«Νέοι δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι,
«Τό περιβάλλον τής ’Αστυνομικής Σχολής καί τό πνεύμα πού την διέπει,
» σάς είναι γνωστά άπό τήν έκπαίδευσί σας ώ ς αστυφυλάκων καί ώς άρχιφυλάκων.
«Τώρα όμως θά έκπαιδευθήτε ώ ς άξιωματικοί πλέον τής ’Αστυνομίας Πό» λέων, δηλαδή ώς ήγετικά στελέχη αύτής.
«Καί πρέπει νά γνωρίζετε ότι ή έκπαίδευσίς σας δεν θά είναι άρκετή, γιά νά
)> σάς κάνη τέλειους ηγήτορες, όταν έκτείνεται μόνον στον τομέα τών γνώσεων καί
)) δεν περιλαμβάνει τό σπουδαιότερον όλων, τήν δημιουργία δηλαδή χαρακτήρος τ ε » λείου, χαρακτήρος πού θά σάς δίνη τό δικαίωμα νά φέρετε τον τίτλο τού κυρίου,
» τού τζέντλεμαν.
« Σ ’ αυτό θά σάς βοηθήση πολύ ή πείρα πού άποκτήσατε έκτελώντας άστυ» νομική ύπηρεσία, ώς αστυφύλακες καί ώς άρχιφύλακες, γιατί άσφαλώς θά σάς
» έ'τυχαν π λεϊστες περιπτώσεις κατά τις όποιες θ’ άντελήφθητε ότι οχι τόσον οί
» γνώσεις τών νόμων, όσον ό τρόπος τής έφαρμογής των καί ή συμπεριφορά τών
» έκτελεστικών οργάνων, δηλαδή τών άστυνομικών, συντελεί στήν επιτυχία ή άπο» τυχία τή ς άποστολής τής ’Αστυνομίας.
« Γ ι ’ αύτό ακριβώς θά σάς παρακαλέσω, παράλληλα προς τή μελέτη τών μα» θημάτων, νά καταβάλλετε προσπάθειες, ώ στε τυχόν υπάρχοντα έλαττώματα στή
» συμπεριφορά καί στο χαρακτήρα σας έν γένει, νά καταπολεμηθούν μέ τήν αύτοά» σκησι, γιά νά κατορθώσετε έ'τσι, όταν θά βγήτε μέ τό καλό άπό τή Σχολή αυτή,
» μέ τή στολή τού ’Αξιωματικού τής ’Αστυνομίας, νά είσθε τέλειοι καθ’ όλα.
«Μ ’ αύτό τον τρόπο, θά βοηθήσετε καί τον εαυτόν σας, γιατί θά επιτύχετε
» άσφαλώς ταχεία άνοδο, άλλά καί τήν κοινωνία, ή οποία στο πρόσωπό σας θά έμφα» νίζεται πολιτισμένη.
«Σάς συγχαίρω γιά τήν έπιτυχία σας καί εύχομαι νά περάσουμε τήν περίοδον
» τής έκπαιδεύσεώς σας, όσο τό δυνατόν πλέον ευχάριστα».

ΣΤΟ Π ΕΡΙΘ ΩΡΙΟ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Βρά δυ. . .
Ύ π ό κ.

I . ΡΑ ΓΚΟ Υ, Ύπαστυνόμου Β '

’Ώ τί γλυκεία βραδυά πού είναι άπόψε. Ούτε φύλλο δεν κουνιέται. Μια ελα
φριά δροσιά είναι άπλωμένη γύρω μου. Ψηλά στον ούράνιο θόλο, το φεγγάρι ολό
γιομο σαν άσημένιος δίσκος, φαντάζει πάνω στο άνοικτό γκρί-μπλέ βελούδο τού
’Αττικού ούρανοΰ, άσημώνοντας τύ δρόμο καί τί κορυφές των δένδρων πού φαίνονται
λίγο πιο κάτω. Στύ χρυσαφένιο αύτο ούράνιο στερέωμα, τ ’ άστέρια λάμπουν παρά
ξενα καρφωμένα σαν πολύτιμα πετράδια. Πίσω άπ’ το παράθυρό μου κυττάζω μέ
βλέμμα άπλανές το άπειρο. Οί κορυφές των δένδρων κλίνουν έλαφρά προς τά κάτω,
λές καί είναι ευσεβείς άνθρωποι καί προσεύχονται κατανυκτικά. "Ολα γύρω μου
κοιμούνται ήσυχα, κάτω άπ’ τή μαγεμένη αύτή άστροφεγγιά.
"Ω τί μαγεία ! Τ ί γαλήνη ! Τούτη την ώρα ή ψυχή κάθε άνθρώπου δέ μένει
στά στήθη. Π ετάει, φεύγει, άνεβαίνει ψηλά στά ύψη. Είναι έλεύθερη, μακρυά άπο
κάθε σκέψι καί φροντίδα, μακρυά άπο κάθε επίγειο δεσμό. Τούτη τή στιγμή νοιώθω
μιά ξέχωρη συγκίνησι καί ψυχική άγαλλίασι άφήνοντας τις σκέψεις μου ελεύθερες,
μακρυά άπο κάθε υλική μέριμνα καί ίδιοτελή στοχασμό.
Το φεγγάρι όλο καί προχωρεί-προχωρεΐ, χύνοντας άπλετο φως στο διάβα του
στά κουρασμένα άπ’ τον κάματο τής ήμέρας όντα ζωντανά. 'Ολόκληρη ή φύσι άγάλλεται. Παντού ήσυχία, λές κι’ ενα νεκρικό πέπλο έχει καλύψει τά πάντα.
Τέτοιες ώρες, μόνος του κανείς σ’ ένα τέτοιο θεϊκό μεγαλείο, νοιώθει νά τον
πλημμυρίζουν παράξενα συναισθήματα. Στή μοναξιά του αύτή, αισθάνεται τήν άνάγκη νά πετάξη ψηλά, ν’ άνέβη σ’ άλλους άγνωστους κόσμους, εκεί πού ή κακία τού
κόσμου ίσω ς άκόμη νά μήν έστησε το θρόνο της.
Τή νεκρική τούτη σιγαλιά έρχεται νά ταράξη γιά λίγο ό ρυθμικός κτύπος τού
ρολογιού, πού έτσι ζητάει νά μέ προειδοποιήση ότι είναι καιρός νά κοιμηθώ.’Ασυναί
σθητα μετρώ τούς κτύπους του, μολονότι αΐσθάνθηκα κάποια στενοχώρια γιατί μέ
διέκοψε άπ’ το ταξίδι μου στο άπειρο.
'Η ώρα είναι δώδεκα. Είναι μεσάνυχτα, κι’ όμως τά βλέφαρά μου στέκονται
ορθάνοιχτα. Προσπαθώ γιά λίγο νά ξεχάσω τον ενοχλητικό έπισκέπτη, τό ρολόγι
καί βυθίζομαι ξανά στούς τόσο γλυκείς ρεμβασμούς μου. Τούτη τή στιγμή θάθελα
νάμουνα ζωγράφος γιά νά ζωγραφίσω τήν εξαίσια τούτη νυχτιάτικη ομορφιά καί
ποιητής νά γράψω χίλιων λογιών στίχους, έξυμνώντας ολόκληρο τό μεγαλείο της
φύσεως καί εκφράζοντας κάθε συναισθηματική μου σκέψι.
Είμαι μόνος, κατάμονος, λές κι’ είμαι κάποιος θλιβερός γκιώνης. ’Ί σ ω ς νάμαι
κάτι τέτοιο. Τ ί τά θέλετε όμως. Τούτες τις ώρες τις νοιώθω άπόλυτα δικές μου.
Βρίσκω τήν ήσυχία πού άναζητάει κάθε κουρασμένη καί πικραμένη άπ’ τις κακοτυχιές της ζωής ψυχή. Τώρα μπορώ νά φιλοσοφήσω τή ζω ή, νά δώ τις χαρές καί τις
λύπες της, τήν αγάπη καί τό μίσος της, τήν ευτυχία καί τή δυστυχία της. Μακρυά
άπο κάθε μικρόψυχη σκέψι μπορώ νά δώ κατάμουτρα τον άφάνταστο κανονισμό τής
ζωής, τήν άσπλαχνη κτηνωδία της, πού άσυγκίνητη, τσαλαπατάει τον πιο άνίσχυρο
καί μέ τό δίκιο τού ίσχυροτέρου, χωρίς ήθική αισθηματικότητα, γκρεμίζει κάθε
εμπόδιο. Βλέπω όμως παράλληλα μέ ξάστερο μυαλό καί τήν καλή οψι τής ζωής,
τήν ζωή τήν τίμια καί ήθική, τήν άνθρώπινη καί δίκαιη καί σκέπτομαι π ώ ς σ’ αύτό
τον κόσμο τίποτε δέν μένει στον άνθρωπο, σαν ή κρύα πέτρα τού τάφου τού κλείση
γιά πάντα τό δρόμο τής πρόσκαιρης ζωής. Τιμές, δόξα, μεγαλεία, πλούτη κι’ ομορ
φιές, όλα γίνονται «σκωλήκων βρώμα καί δυσωδία». Μένει όμως ή καλωσύνη πού
δέ σβύνει στον τάφο, άλλά παραμένει χρόνια μετά, γιά νά θυμίζη τήν πραγματική
άξια τής ζωής.
Μ έ τις σκέψεις αυτές πού όλο καί πιότερο, θεριεύουν, αισθάνομαι τά βλέφαρα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό Q IL . C E S B R O N , κατά μετάφρααιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

·.·?

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ό τε επεμβαίνει, ό Φρανσουά άνοίγοντας ένα παληό χάρτη των Παρισίων:
« Κ υ ττά ξτε..» . Καί τό χοντρό του δάκτυλο δείχνει ένα τρίγωνο στα ’Ανατολικά προάστεια . « Έ κ ε ϊ. ’Ανήκει στήν πόλη. Στην 'Υπηρεσία Δημοσίων Έ ρ γ ω ν . "Α ς κάνουμε
διαβήματα. Κ άτι θά πετύχουμε κ α ί...».
— «Θά άσχοληθώ έγώ μ’ αύτό» επεμβαίνει ό Νταριέ «αλλά ή παράγκα δεν
•φτάνει. Θά χρειαστούν...».
•
—« ’Ακουστέ τί θά χρειασθοϋν» τον διακόπτει ό Φρανσουα «πρώτα-πρώτα
μια πινακίδα πού νάγραφε ποιες δουλειές προσφέρονται σέ μάς, γιά νά δουλέψουμε
■όλοι. Χάνουμε συνεχώς δουλειές καλές, γιατί δέν τις ξέρουμε. Τρεις δουλειές πρότει"ναν στον Μ ωρίς τις προάλλες, μά κανένας δέν έπωφελήθηκεν άπ’ αύτές. Καί τήν ίδια
■εποχή ό Μπενίτο, ό Ά λφρέντ κι’ ό Σαρλό είναι άνεργοι, ενώ ό Λουσιέν κάνει μιας
■ώρας διαδρομή γιά νά πάη στη δουλειά του.,.Μ ιά πινακίς είναι απαραίτητη. Κ ι’
επ ειτα έχουμε άνάγκη άπο τρία ή τέσσερα δωμάτια στήν πόλη, γιά νά κοιμώνται τά
-παιδιά. Είναι δυο πού κοιμούνται σ’ ένα κεφαλόσκαλο...».
—«Τρία θές νά πής» συμπληρώνει ό Κλώντ. «Καί νά, άπ’ αύτήν τήν ’βδομάδα
ό μεγάλος Ζάκ κοιμάται πάνω σ’ ένα τραπέζι τού μπάρ, γιατί ή μάννα του κοιμάται
μ ’ ένα καινούργιο φίλο κ ι’ αυτό τον άηδιάζει...».
«...'Έ ν α κ έ ν τ ρ ο !!!..» έπαναλαμβάνει μηχανικά ό Νταριέ, σάν νά μονολογή
«ένα κέντρο καί μιά πινακίς...».
— «Είσα ι πάρα πολύ οργανωτικός» λέει άργά ό Φρανσουά, πού ποτέ του δέν
χαμογελά «άλλά αν τό κέντρο αύτό πού προτείνεις είναι μακριά άπ’ τό δρόμο τών
παιδιών, τότε χάθηκάν δλα...».
μου νά άνοιγοκλείνουν ζητώντας φαίνεται κι’ αύτά λίγη άνάπαυσι.’Αρχίζω νά νυστά
ζ ω . Τό ρολόγι κτυπάει μία μετά τά μεσάνυχτα. Σηκώνομαι καί πηγαίνω προς τό
κρεββάτι μου. Είναι ώρα νομίζω κ ι’ έγώ νά ξεκουράσω λίγο τό φορτίο μου, τον
εαυτό μου καί σάς νά άπαλλάξω άπό τούτη τήν άχαρη ρωμαντικότητά μου...
Πιστεύω πώς καί σεις κάποτε βρεθήκατε στήν ίδια μέ μένα άπόψε θέσι. Θές
λίγο τό φεγγάρι, λίγο ή φύσι, λίγο κάποιες περασμένες χαρές, μ’ έσπρωξαν νά σύρω
τούτες τις γραμμές, γιά τις όποιες δέν ζητώ λογοτεχνικές δάφνες. Κάποτε-κάποτε
όλοι μας άθελά μας γινόμαστε καί ποιηταί καί λογοτέχναι, φθάνει νά ύπάρξη κάποια
αιτία μέ ενδιαφέρον θέμα. ’Αφήνοντας τούτη τή μικρή φιλολογική, παρλάτα, πού δέν
εννοεί νά σάς άφήση ήσυχους, σάς λέγω καληνύχτα κι’ όνειρα γλυκά, αν διαβάζοντά ς με αΐσθανθήκατε τήν άνάγκη νά.,.κοιμηθήτε.
I. ΡΑ Ι ΚΟΣ
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« ...Έ κ τ ο ς αυτού, συνεχίζει ό Κλώντ μέ σιγανή φωνή, έκτος αύτοΰ δεν είναι,
το παν να δώσης στέγη καί ρούχα στους άνθρώπους. Χρειάζεται κάτι άκόμα-πώς νά
τό π ώ ;;.. Χρειάζεται να αίσθάνωνται ζεστασιά δλοι μαζί, νάναι ευχαριστημένοι δταν*
είναι μαζί... Νά άδιαφοροϋν για τούς πειρασμούς τή ς ζωής καί νά αγαπούν, καί νά
ποθούν το κέντρο τους καί τη συντροφιά των άλλων παιδιών. 'Όταν αύτο γίνη δλα τ ά
άλλα θάρθουν μόνα τους...».
« ...'Ο ρίστε» σκέπτεται ό Νταριέ «ό Φρανσουά είναι ή πίστις καί ό Κλώντή έλπίδα.,.Αύτά τά δυο έ'χουν ανάγκη τά παιδιά κι’ δχι άπλώς τήν ώργανωμένη φι
λανθρωπία, δπως πίστευα έγώ . Ε ίχ α άδικο...» Κ ι’ ύστερα συνεχίζει δυνατά:
—«’Έ χ ε τ ε δίκηο. Συμφωνώ. ’Αλλά άπόψε...».
—«Μην βιάζεσαι» λέει ήσυχα ό Φρανσουά, γεμίζοντας μέ καπνό, μιά τεράστια,
πίπα. «Θά έρθουν καί τά άλλα τά παιδιά. Μά ν ά ! κατά φωνήν...Καλώς τους. Κοπιάστε^
Γειά σου Σ α ρλό.,.Γειά σου μεγάλε Ζάκ...Μπράβο Λουσιέν πού ήρθες...».
’Απέναντι όρθια στήν πόρτα τά 3 παιδιά...Τρεις διαφορετικοί τύποι καί φυσιο
γνωμίες. Ό Σαρλό...Στενοί κρόταφοι, δύο σάπια δόντια έμπρός... Ό Ζ ά κ ...’Ακαθο
ρίστου ήλικίας.,.Μ έ τό κοκκαλιάρικα δάκτυλα, καί ωχρό πρόσωπο, πού κατατρώει,
σταθερά ή φ υμ α τίω σις.,.Ό Λουσιέν...λευκό μεταξωτό μαντήλι στο λαιμό, ξανθειές.
μποΰκλες, πού τις κατσαρώνει μέ ζαχαρόνερο.
’Έ χουν κ ι’ οί τρεις τά χέρια στις τσ έπ ες...
—« Γ ειά σας !..0 ί άλλοι δέν είναι έδώ !..» Γυρνούν τά βλέμματα τριγύρω καί ε
τοιμάζονται νά ξαναφύγουν. Ό Νταριέ νευριάζει, μά ό Κλώντ τραβά ένα φάκελλο·
άπό τήν τσέπη του.
—«Κοπιάστε νά δήτε παιδιά...Πλησιάζει. ’Ελάτε λοιπόν άπό έδώ ...».
Β γά ζει καί τούς μοιράζει ταυτότητες πού έχουν τον τίτλο τών Φιλικών 'Ο μά
δων. Παίρνουν τά παιδιά τις ταυτότητες κι’ άρχίζουν τις κουβέντες καί τις έρ ω τήσεις...
—«’Έ χ ε ις ταυτότητες γιά δλους;..».
—« ’Ε γώ δέν έχω φωτογραφία. Τήν τελευταία τήν έδωσα χτες...».
— «Π ρέπει νά γράψω τό ονομά μου μέ καλλιγραφικά γράμματα; Πειράζει άν τά.
γράψω μέ στυλό διάρκειας;...».
—« Ό Γενικός Γραμματεύς.,.Τί είναι αυτός ό Γενικός Γραμματεύς;».
—«Παιδιά ησυχία...«φωνάζει ό Κλώντ. «Κ υττά χτε έδώ—θά σάς παρουσιάσωτό γενικό γραμματέα τής νέας όμάδος μας. Σκέφθηκα λοιπόν δτι αύτός μπορεί νάναι.
ό Σαρλό. Αύτός θά μπή γενικός γραμματεύς...».
«...Μ ά ...κ α λά ...έγ ώ ;.. έγώ γραμματεύς;..» ρωτά ό Σαρλό κατακοκκινίζοντας.
Ό Σαρλό γενικός Γραμματεύς; Μ π ρ ά β ο !!!» ψιθυρίζουν άπορημένα τά παι
διά.
Έ ν τ ώ μεταξύ έχουν μπή στό μπάρ ό Ά λφρέντ, ό Μπενίτος κ ι’ ένας τρίτος:
φίλος τους, καί κυττάζουν παραξενεμένοι τον Σαρλό...
« ... Ο Σαρλό ό τεμπέλης...» συλλογίζονται «ό χυδαίος, ό κλέφτης, γενικός
γραμματεύς;...».
«...Σύμφωνοι» λένε στό τέλος τά παιδιά...
Μέσα στή φασαρία ξυπνά ό μικρός Μανουέλ, ρωτά τήν ώρα καί τί συμβαίνει,,
κ ι’ δταν μαθαίνει τά νέα φωνάζει; « Ζ ή τ ω ω ω ω ! ! ! » .
—«Θά ψάξω νά βρώ τον άδελφό μου γιά τις ταυτότητες» προτείνει ό Ντεντέ:
«έχει ώραΐο γραφικό χαρακτήρα ό άδελφός μου...».
—«Δέν...δέν...δέν ύπάρχει άνάγκη», τραυλίζει ό Σαρλό. «Δέν είναι άνάγκη νά
φερης τον άδελφό σου...Μπορώ κι’ έγώ νά γράψω τις ταυτότητες...Γράφ ω κι’ έγώώραΐα. Θά τό δήτε».
—«Λοιπόν, παιδιά» λέει τότε ό Φρανσουά, ξανανάβοντας τήν πίπα του γιά
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έβδομη φορά «νά μήν φύγη κανένας. ’Έ χου μ ε ν’ άποφασίσουμε πολύ σπουδαία πράγ
μ α τα άπόψε...Κι’ δσοι άπουσιάζουν, κακό τοϋ κεφαλιού τους...».
« ...Ό χ ι...6 χ ι...» τού σφυρίζει ό Νταριέ σ τ’ αυτί... «Δεν μπορούμε νά κάνουμε
•τίποτε αν ό Κάϊδ δεν είναι έδώ ...».
«Μά, έπίτηδες δεν ήρθε άπόψε...» ξαναλέει ό Φρανσουά.
«Το ξέρω άπαντα» ό Νταριέ. «Μά πρέπει νά τον βρούμε καί νά τον φέρουμε
■έδώ. Ά λ λο ιώ ς χτίζουμε στήν άμμο. Θά πάω νά τον βρω. ’Ε σ είς, έν τώ μεταξύ, ύπο■γράψτε τις ταυτότητες, μιλήστε γιά το βαγόνι, γιά το γήπεδο... Σοΰ ορκίζομαι ότι
θά τον φέρω έδ ώ !...» .
Καί νά ό Νταριέ καί πάλι μόνος στον έρημο αύτό δρόμο... Μόνος; Μά οχι...
“ Ε χ ει τήν έντύπωση ότι τώρα κάποιος τον συνοδεύει. ’Ί σ ω ς ένα θάρρος ή μιά άποφασισ τικό τη ς...
Μέ τις γροθιές σφιγμένες καί μ’ ένα παράξενο χαμόγελο στά χείλη βαδίζει
■σταθερά, δίχως φόβους καί όνειρα. Τίποτε, αύτή τη φορά, δέν μπορεί νά τον σταματήσ η . «”Η άπόψε. ’Ή π ο τέ!» Λ έει ξανά. Αύτά τά λόγια τά είχε πή μέσα στο μπάρ μέ
κάποια άπελπισία, μά τώρα, τά προφέρει μέ βεβαιότητα. «’Ή άπόψε. ’Ή π ο τέ!» .
Ξέρει τούς μικρούς έτούτους δρομίσκους. Μπορεί σχεδόν μέ τή μυρουδιά νά
βρή τήν άθλια κατοικία τών γονέων τού Μάρκ, πού ήταν κτισμένη έπάνω σ’ έρα περί
βολο μιας άποθήκης σκουπιδιών. Το παιδί τού είχε πή κάποτε: «’Ε κ εί ρίχνουν τά
σκουπίδια, κι’ έγώ τούς βοηθώ».
'Ο Νταριέ άκούει, άπό μακρυά, την βραχνή φωνή τή ς κυρίας Φ ορζώ ...Βλα στη
μάει ένα παιδί ή κάποιο ζώο. Μά, μόλις διακρίνει τον δικηγόρο άλλάζει τόνο...Παίρνει
την «καθώς πρέπει» φωνή της:
—«'Ο υιός είπ α τε;..Θ ά έπρεπε νά είναι έδώ.,.Μ ά, φαίνεται, δέν έτελείω σε άκόμ η τά καθήκοντά του...»
—«Καί πού έργάζεται;..».
—«Δέν ξέρω πού άκριβώς...».
Τήν ίδια στιγμή άκούγεται τό ροχαλητό ενός μεθυσμένου στήν πιο σκοτεινή
■γωνιά τού μοναδικού δωματίου...
— «'Ο σύζυγός μου είναι άκόμα λίγο...άσθενής...» λέει κοφτά.
—«Χαίρετε, κυρία Φ ορζώ ...» άπαντα ό δικηγόρος.
Αύτό είναι τό μοναδικό δώρο πού μπορεί νά τής κάνη άπόψε: τό όνομά της.
'Σ' αύτήν τήν ταπεινωμένη γυναίκα, πού δέν έχει ηλικία, καί πού τό γαλανό βλέμμα
τη ς διατηρεί μιά παληά περηφάνεια, αύτό είναι τό καλλίτερο δώρο: «Χαίρετε κυρία
Φ ο ρ ζώ ...
Καί ό Νταριέ συνεχίζει τον δρόμο του...Στρίβει σ’ ένα δρόμο, έπειτα σ’ άλλον,
■ενώ ή μυρωδιά τών σκουπιδιών γίνεται πιο άσθενική. Νά τό σπίτι πού μένει ό Μενλερέν, ό Κάϊδ δηλαδή.
«’Ό χ ι. Δέν είναι έδώ ...» τού άπαντοΰν...«Δέν θά γυρίση πριν άπό τά μεσά
νυχτα...Μονάχα τότε ό μεγαλύτερος άδελφός του, πού κοιμάται τώρα, θά φύγη γιά
νά δουλέψη στήν αγορά, καί θά μπορέση νά τού παραχωρήση τό κρεββάτι...».
'Ο Νταριέ ξαναφεύγει. ’Όρθιο μπροστά στήν μισοσπασμένη πόρτα ένα μικρό
παιδί τού λέει: «Ξ έρεις; Έ γ ώ είμαι έδώ τώρα ό Μεγάλος ’Αρχηγός. Ή μαμά βγήκε,
κα ί ό Μ εμέ είναι στο κρεββάτι...».
Λίγο πιο κάτω ό δικηγόρος, πάει νά ξεχωρίση δυο παιδιά πού χτυπιούνται.
« ...Γ ια τί, κύριε, μάς ξεχωρίσατε; παίζαμε τό διαζύγιο...».
Ό Νταριέ συνεχίζει τό δρόμο του...’Ερευνα όλα τά μέρη... Ά π ό μπάρ σέ τα
βέρνα...άπό τον Μαμίλ στον Πιερό:
«...Ε ίδ α τε τον Κ ά ϊδ ;...ξέρ ετε πού είναι ό Μ άρκ;...» Μά, κανείς δέν ξέρει...
Διασχίζει σιωπηλές ομάδες Βόρειό—’Αφρικανών, πού μοιάζουν ό ένας μέ τον
άλλον, όπως αύτά τά σπίτια...
(Συνεχίζεται)

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Α Ι ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Μέ τή Σχολή Άρχιφυλάκων
στους Δελφούς
'Υπό κ. Σ . ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλακος:

Τ ά ξημερώματα τοϋ Σαββάτου τής 26ης ’Οκτωβρίου, άνήμερα τή ς γιορτής
τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, δυο πολυτελέστατα τουριστικά λεωφορεία ξεκίνησαν άπ’
την Σχολή μεταφέροντας τούς δοκίμους άρχιφύλακας στους Δελφούς.
'Ο καιρύς ήταν συννεφιασμένος κι’ αύτό έκανε πιο μαγευτική τή διαδρομή*
κατά τή διάρκεια τής οποίας έπεκράτησε πλούσιο κέφι καί χαρά.
’’Ηταν μιά άπ’ τις πιο δμορφες εκπαιδευτικές έκδρομές τής Σχολής, πού άφη
σε άξέχαστες άναμνήσεις καί χάρισε ζωντανές συγκινήσεις στόύς έκδρομεϊς.
Μ έ τήν συνηθισμένη άκρίβεια, τάξη καί έπιμέλεια είχαν δλα τακτοποιηθή άπό
πρίν, ώ σ τε ή έπιτυχία τής έκδρομής, νάναι απόλυτα έξασφαλισμένη.
Έ κ τ ο ς άπο τά θαυμάσια τοπεΐα καί τήν ομορφιά τή ς φύσεως, ένα δεματάκι
μέ χίλιες δυο λιχουδιές, πού είχ ε διανεμηθή σέ κάθε εκδρομέα, συμπλήρωσε τά ...
κενά του...στομάχου, ένω τά τραγούδια καί τά άνέκδοτα, πού άκούγονταν άπο τά.
μικρόφωνα των λεωφορείων, έφτειαχναν ένα χαριτωμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα,
πού σκόρπισε τον γενικό ένθουσιασμό.
Κ ι’ υστέρα άπ’ το τερπνόν ήρθε καί το ωφέλιμον...έκεϊ στά έρείπεια των·
Δελφών, δπου οί δόκιμοι άρχιφύλακες ξανάζησαν χίλιους δυο θρύλους καί άλλες τό 
σες ιστορικές σελίδες τής πάτρίδας μας.
'Έ να λουτρό πνευματικό ήταν αυτή ή εκδρομή, άλλά καί μαζί μιά ευκαιρία
νά πλουτίσουν οί μαθηταί τής Σχολής Άρχιφυλάκων τή γνώσεις τους καί νά μάθουν
ένα σωρό χρήσιμα, άγνωστα πράγματα άπ’ τήν άρχαία Ε λληνική ζωή καί τήν
Μυθολογία.
Κ ι’ υστέρα πιο κάτω , στο Χάνι τής Γραβιάς, μιά άλησμόνητη ιστορική σελί
δα τής Ε λλη νικ ή ς Έ παναστάσεω ς έκανε πολλά μάτια νά δακρύσουν καί πολλές
καρδιές νά χτυπήσουν στο ρυθμό τής Μεγάλης Ε θ ν ικ ή ς ’Ιδέας.
Κ ι’ δταν άργά τό βράδυ, έπέστρεψαν οί εκδρομείς στή Σχολή είχ ε καθένας
πάρει μαζί του καί κάτι άπο τήν δμορφη αυτή εκδρομή...Είχε καλύτερα γνωρίσει
τον συνάδελφό του, είχ ε σφυρηλατήσει πιότερο τούς δεσμούς του μέ τή Σχολή, είχε:
ξεκουράσει τό πνεύμα του, είχ ε πλουτίσει τις γνώσεις του, κι’ είχ ε μαζί ζήσει στιγ
μές υπέροχες άληθινής εύτυχίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
— Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Α' κ. Κελένης
Μιχαήλ καί οί ’Αστυφύλακες: Λευκός Κωνσταντίνος, Φωτόπουλος Παναγιώτης,
Χρυσανθόπουλος ’Αθανάσιος καί Λ ιώσης Θεμιστοκλής.
—Διεγράφη του ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό Ύπαρχιφύλαξ.
Ζώ ης ’Απόστολος.
*
Α Σ Τ Τ Ν Ο Μ ΙΚ Α Ι

ΣΧΟΛΑΙ

—Τήν 3 1 -1 1 -1 9 5 7 έξήλθον τής ’Αστυνομικής Σχολής κατόπιν έτησίας ευ
δόκιμου φοιτήσεως 4 0 Ύπαστυνόμοι τής ΙΒ ' έκπαιδευτικής περιόδου.
Ή τελετή τής ορκωμοσίας των (τής οποίας περιγραφή δημοσιεύεται εις άλλην
στήλην τοΰ περιοδικού) έσημείωσε εξαιρετικήν επιτυχίαν.
Οί έξελθόντες είναι οί κάτωθι, οΐτινες έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως:
Α '. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή
Διεύθυνσις
’Αθηνών:
Ά λεξόπουλος Φ ώ τιος, Θεοδώρου Χρήστος, Καστάνης Νικόλαος, Καφίρης
’Απόστολος, Κεχρής Ή λ ία ς, Κοντογιάννης Κωνσταντίνος, Κυριακόπουος ’Ιωάννης,
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, Μακρυνιώτης Παναγιώτης, Μαργαρώνης Κωνσταν
τίνος, Μαρνέρης Πέτρος, Μάτσικας ’Ιωάννης, Μπουκουβάλας Δημήτριος, Νοτάκης
Κωνσταντίνος, Ξενάκης Δημήτριος, Παπαθεοδώρου ’Αθανάσιος, Πάτσιος Χριστό
φορος, Πιέρρος ’Ιωάννης, Ραφτόπουλος Παναγιώτης, Ροβίθης ’Ελευθέριος, Σακκέτος Γεώργιος, Στριχάς Χρήστος, Φρύδας Κωνσταντίνος καί Χ ατζακος Δημήτριος.
Β '. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή
Διεύθυνσις
Πειραιώς:
Άγγελόπουλος Σωτήριος, Γιαννούλης ’Ιωάννης, Δαλιεράκης Γεώργιος, Δ έρκας Παναγιώτης, Δερουκάκης ’Αλέξανδρος, Μπακής Παναγιώτης, IIαπαδημητριού
Νικόλαος, Φραιδάκης Νικόλαος καί Χαρλαύτης Θεόδωρος.
Γ ' ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή
Διεύθυνσις
Πατρών:
Γεωργίου ’Ιωάννης, Καρβουνάκης Μιχαήλ, Παπακυμπουρόπουλος Γεώργιος,
Ρ ΐζος Δημήτριος καί Σαμπάνης Γεώργιος.
Δ '. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς Κ ε ρ κ ύ ρ α ς :
Ά νδριώτης Χρήστος καί Ράγκος ’Αλκιβιάδης.
*
* *
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ι Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι
Έλάβομεν τήν κατωτέρω έπιστολήν τοΰ κ. Δημητρίου Σκουζέ, ήν καί εύχαρίστω ς δημοσιεύομεν :
Προς τήν Ά ξιότιμον
Σύνταξιν των « ’Αστυνομικών Χρονικών»

’Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διευθυντά,
Έ λαβον εγκαίρως τά άντίτυπα τού 106 τεύχους τοΰ περιοδικού σας καί έδιάβασα μετά ιδιαιτέρας χαράς, ομολογώ δέ καί τίνος ίκανοποιήσεως τάς επί τοΰ τελευ
ταίου βιβλίου μου «Νοσταλγίες» κρίσεις τοΰ συντάκτου σας κ. Σ .Π .
Διά τής παρούσης επιθυμώ νά τοΰ έκφράσητε τάς άπειρους εύχαριστίας μου
διά τήν τόσον επιτυχή άντίληψιν τής συναισθηματικότητος, πού διέπει τάς σκέψεις
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μου, διά τήν παλγ)ά καλή εποχή, τήν οποίαν δσοι την έζησαν, ασφαλώς θά την νο
σταλγούν.
Δεχθήτε επί τούτοις τήν έκφρασιν της άπειρου έκτιμήσεώ ς μου.
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ ΣΚ Ο ΥΖΕ Σ
*
* *
Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ Ε ΙΣ Σ Χ Ο Λ Η Ν Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ Α Μ ΥΝ Η Σ
Τήν 26ην ’Οκτωβρίου 1957 έγένετο εις τήν Σχολήν ’Εθνικής Ά μύνης ειδική
διάλεξις περί «άποστολής καί όργανώσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων» υπό του ’Αστυ
νομικού Διευθυντοϋ Α ' κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου.
*
* *
Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α Ι Ε Κ Π Ο Μ Π Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ ΕΩ Ν
Κάθε Τετάρτη, στις 7 .3 0 ' μ.μ., άπό τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν ’Ενόπλων Δυ
νάμεων τά προγράμματα τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, συγκεντρώνουν
τήν γενικήν προτίμησι καί τό θαυμασμό τοϋ κοινού, τό όποιο ένθουσιωδώς εκφράζεται
γ ι’ αυτά.
Έ ν τώ μεταξύ συνεχίζονται οί μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες τής ’Αστυνο
μικής ’Εκπομπής.
—Τό πρόγραμμα τής 23/10/57, ήταν άφιερωμένο στο καθαρώς κοινωνικό
καί εκπολιτιστικό έργο τού ’Αστυνομικού Σώματος, μέ χαρακτηριστικά σκίτσα
άπό τήν 35χρονη δράση του. Στο πρόγραμμα αυτό, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ κι
νηματογραφική μουσική, έλαβαν μέρος τό γνωστό ντουέττο Νικηφόρου—Νάκου,
ή Γ ιώ τα Λίδια, ό Ζάχος, ή ορχήστρα Τσιλίφη, καί μετεδόθησαν τραγούδια κατ’
έκλογήν των άκροατών.
*
* *
—Μιάν άκόμα μεγάλη ραδιοφωνικήν έπιτυχίαν τής έκπομπής τής ’Αστυνο
μίας άπετέλεσε τό εκλεκτό πρόγραμμα τής 30/10/57, πού ήταν άφιερωμένο στήν
28η ’Οκτωβρίου τού 1940, σέ κείμενο καί έπιμέλεια ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ
κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου. Τό πανηγυρικό αύτό πρόγραμμα προκάλεσεν αίσθη
ση καί σκόρπισεν άξέχαστες συγκινήσεις χάρις στις όμορφες, καλογραμμένες σκη
νές τού κ. ’Αρχιμανδρίτου, σέ άψογο λογοτεχνικό στύλ καί πλούτο εικόνων άπό τήν
έθνική ζωή τής Ε λλά δος. Τό κείμενο συνωδευόταν άπό βελούδινη μουσική ύπόκρουση. Έχρησιμοποιήθησαν συνολικά 14 δίσκοι κλασσικής μουσικής καί 9 ήχητικά. Τ ά σχόλια των άκροατών γιά τήν εκπομπή αύτή ύπήρξαν ένθουσιώδη, πλεΐστοι δέ όσοι έζήτησαν τήν έπανάληψή της.
(Κείμενα, έπιμέλεια, μοντάζ, ραδιοσκηνοθεσία, μαγνητοφωνήσεις καί τε 
χνική φροντίδα: 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής.
Συμμετέχει πάντα ό Γιώργος Ντούμας. Δίσκοι έκ τού κατ/τος Γ . Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Τ ά προγράμματα παρουσιάζει ό Ά ρχιφύλαξ Σπύρος Π ηλός).
*
Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. ’Εμμανουήλ Λουκάκην καί Άστυκτηνίατρον
κ. Ίωάννην Δημοτάκην, τάς έπιστολάς σας έλάβομεν καί σας εύχαριστοΰμε γιά τά
καλά σας λόγια.
’Αστυφύλακα κ. Γεώργιον Γεωργακόπουλον: Τό «'Η Σημαία μας», μαρτυρεί
προσπάθειαν νά δημιουργήσετε λογοτεχνικό στύλ πρωτότυπον. ΓΙρός τούτο όμως
χρειάζεται μεγάλη άσκησις, ώστε νά παρουσιασθή τέτοιο πού νά μπορεί νά κριθή
κατάλληλο προς δημοσίευσιν.
’Αστυφύλακα κ. Π. Μπουρίκαν. Τό «ό Σταυρός» πολύ καλό, έλλείψει χώρου
όμως δέν έδημοσιεύθη κατά τήν έορτήν τής 'Υ ψ ώσεω ς τού Τιμίου Σταυρού.
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