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ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ I. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩΣ ΝΕΤΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-282

Α ^ έσα άπό τά μακρυνά καί άνεξερεύνητα Παλάτια των Χρόνων, ένας φωτει
νός χείμαρρος ξεχύνεται πάνω στους δρόμους της Γης...
Καί μέ την έκτυφλωτική λάμψη του φωτίζει τής ταραγμένης γενεάς μας
τά κουρασμένα βήματα...
Γεννηέται ένας καινούργιος Βασιληάς του Κόσμου, καί εκατομμύρια άνθρώπινα βλέμματα είναι γυρισμένα προς τό χρυσοστόλιστο λίκνο του...
Μια νέα, παντοδύναμη χρονική κοσμογονία συντελεΐται πάνω στα χαλάσματα
του 1957...
'Ένα καινούργιο Οικοδόμημα...
Τό χτίζουν οί λεπτοδεϊχτες των ρολογιών, οί στιγμές πού κυλούν, οί παλμοί
των άνθρώπινων καρδιών, οί πόθοι καί τά όνειρά τους...

5384

Το Νέον Έ τος 1958

To καταχωρίζει στα Πρακτικά της Ζωής ό Νέος 'Ημεροδείκτης, καθώς
άνοίγεται πεντακάθαρος στην πρώτη του σελίδα...
1 9 5 8...
Μιά βασανισμένη Άνθρωπότης χαιρετίζει μέ χαρούμενο δέος τήν μεγάλη^
χρονική άλλαγή, τήν ντύνει μέ δλες τις ’Ελπίδες της, τή στολίζει μέ τα ωραιότερα
όνειρά της...
Πρέπει ό Καινούργιος Χρόνος νάναι εύτυχισμένος... Πρέπει επί τέλους να
οΐκοδομήση τήν Ειρήνη, μιά καινούργια ζωή...
1 9 5 8...
Γονατιστοί οί λαοί προσκυνούν τον ’Ερχομό του...
Τον προσκυνούν μέ εύλάβεια, άποθέτοντας πάνω του τήν πάσαν ’Ελπίδα τους...
'Ο άπολογισμός τού χρόνου πού έ'φυγε δέν είναι καθόλου ευχάριστος... “Ε
φυγε έγκαταλείποντας πίσω του αγωνίες, φόβους, άβεβαιότητα...
“Εφυγεν δμως πιά... Κι’ δλα ξεχάστηκαν...
Τώρα οί άνθρώπινες καρδιές ξανακτυπούν στο ρυθμό μιας καινούργιας ’Ελ
πίδας...
Οί ευχές πού άνταλάσσονται δέν είναι συμβολικές... Δέν άντιπροσωπεύουν ένα_
καθιερωμένο τύπο... ’Ενσαρκώνουν καί εκφράζουν τον πρώτο καί ύστερο, τον κεν
τρικό καί παντοδύναμο πόθο τού μεταπολεμικού ανθρώπου : νά βρή έπί τέλους τή;
χαρά μιας άδιατάρακτης καί ειρηνικής ζωής... νά εύτυχήση, άφοΰ πλάστηκε κατ’
εικόνα Θεού καί καθ’ όμοίωσιν...
Έ τσ ι τό 1958 έχει πολλά νά έπιτελέση...
Καλείται νά δημιουργήση ένα Νέο Κόσμο, ενωμένο, άδελφωμένο καί χα
ρούμενο...
Καλείται νά έπανορθώση τά λάθη τού προκατόχου του... νά διορθώση πολλά,
κακώς κείμενα...
'Τπό αυτές τις προϋποθέσεις γίνεται δεκτό μέ αληθινή ανακούφιση...
Ποιος ξέρει... “Ισως...
Δέν έλειψεν άπό τον άνθρωπο ή ’Ελπίδα...
Δέν έξαντλήθηκεν ή άντοχή του...
"Οσο κι’ άν μεγαλώνη, δσο κι’ άν σοβαρεύεται, δσο κι’ αν γίνεται σοφός,,
μένει στο βάθος ένα παιδί...
Καί, δίπλα στο όμορφοστολισμένο δέντρο, πλάθει κάθε χρόνο καινούργια,
όνειρα... Καρτερεί τά δμορφα παιχνίδια πού τού έχει ύποσχεθή ή Ζωή...
Περιμένει πάντα τό Μεσσία του...
Τρέχει ξοπίσω του λαχανιασμένος, άδιόρθωτα ρωμαντικός, αιώνια ονειρο
παρμένος, νά τού προσφέρη, σάν τούς Μάγους τής Βίβλου, τά ωραιότερα δώρα τής;
καρδιάς του...
1 9 5 8...
Είθε ό Καινούργιος Χρόνος νά μήν άπογοητέψη τήν εμπιστοσύνη δλου εκεί
νου τού έξαλλου πλήθους, πού χθές βράδυ τον ζητωκραύγασε μέ ένθουσιασμό...
Είθε νά δικαιώση τήν κάθε μιά άνθρώπινη ’Ελπίδα ξεχωριστά, κι’ δλες μαζί
τις προσδοκίες τής Οικουμένης...
Ε’ίθε, δταν λήξη ή 12μηνη θητεία του καί γείρη τό κεφάλι στήν “Αβυσσο τούπαρελθόντος, νά έχη άφήσει πίσω του μονάχα ευλογίες καί χαρά...
1 9 5 8...
Ό καινούργιος Χρόνος βρίσκει τήν ’Αστυνομία Πόλεων στήν πρώτη πάντα,
γραμμή τού κοινωνικού μετώπου, μέ τό δπλο στο χέρι... Γιά μιά μονάχα στιγμή,
θά σταθούν οί άνδρες της νά χαιρετίσουν τό Νέον “Ετος... Κι’ ύστερα θά συνεχίσουν»

Το Νέον Έ τος 1958
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τον άνηφορικό δρόμο του Καθήκοντος καί της Θυσίας, αυτόν πού βαδίζουν χρόνια καί
χρόνια τώρα, χωρίς ποτέ να σταματούν...
'Όλοι οί χρόνοι πού ήρθαν, κι’ οί άλλοι πού έ'φυγαν έκεΐ τούς βρήκαν, στην
ΐδια πάντα θέση... Να άγωνίζωνται...
"Ενας άδιάκοπος, πολύμορφος καί έξαντλητικός άγώνας είναι τα πεπραγμένα
της ’Αστυνομίας Πόλεων, στα χρόνια πού πέρασαν... "Ενας άγώνας πολλές φορές
αιματηρός καί πάντοτε έπίπονος...
Κι’ έτοΰτος ό άγώνας τού πρόσφατου καί άπώτερου παρελθόντος έδημιούργησε μιά τιμημένη παράδοση, πού θά συνεχισθή καί τον καινούργιο Χρόνο, μέ την
ΐδια Πίστη, μέ την Ϊδια Φλόγα, μέ τον ίδιο Ενθουσιασμό...
1 9 5 8...
Στο φετεινό πρωτοχρονιάτικο προσκλητήριο της ’Αστυνομίας υπάρχουν πολ
λοί άπόντες. Πολλοί, άμέτρητοι άπ’ αυτούς πού μόχθησαν για την ’Αστυνομική
Δόξα, δέν θά βρεθούν έφέτος κοντά μας, να χαροΰν κοντά στούς δικούς τους τις ώρες
ετούτες τής χαράς...
Μά οί ψυχές τους θά συμμερίζωνται τη δική μας Εύτυχία...
Εκείνοι οί εύλογημένοι Νεκροί μας καί έτοΰτοι πού τούς διαδέχτηκαν, κι’
οί άλλοι πού θά έ'ρθουν ύστερα, συνθέτουν τήν άτέλειωτη άστυνονική Ιστορία...
μιά ιστορία άγάπης, ήρωισμοΰ καί κοινωνικής άλληλεγγύης... Μέ πολύτιμες περ
γαμηνές αίματος, μόχθου καί δράσεως άνταμώνει τον Καινούργιο Χρόνο ή ’Αστυ
νομία Πόλεων...
Καί είναι άποφασισμένη νά προσθέση νέους τίτλους καί νέες δάφνες, χωρίς
νά πτοήται άπ’ τις περιστάσεις, τα γεγονότα καί τις άντιξοότητες τής Ζωής.
1 9 5 8...
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» άνοίγουν μιά γιορτινή, λουλουδιασμένη
παρένθεση, καθώς μπαίνουν στον έκτο Χρόνο τής άγωνιστικής ζωής τους...
Μέ τη δικαιολογημένη χαρά δτι πάντα καί παντού ύπηρέτησαν πιστά τήν
’Αστυνομική ’Ιδέα, τήν Κοινωνική Δικαιοσύνη καί τον Ελληνικό Λαό, συμμερί
ζονται τά αισθήματα των άναγνωστών τους καί κάθε συνανθρώπου τους, ενατενί
ζοντας τό μέλλον μ’ έμπιστοσύνη.
"Οσα σύννεφα καί αν σκιάζουν τον διεθνή 'Ορίζοντα δέν μπορεί παρά στο στέλος
όλα νά διαλυθούν καί νά χυθή τό ηλιακό φως στήν άνθρωπότητα.
'Ο Θεός τής Ελλάδος άγρυπνεΐ. 'Η Ύπέρμαχος Στρατηγός των "Οπλων μας,
ή γλυκειά Μητέρα των πονεμένων, είναι κοντά μας.
'Ο Καινούργιος Χρόνος θά μάς δικαιώση.
Θά δικαιώση τούς ειρηνικούς άγώνες μας γιά τήν άνασυγκρότηση τής Χώ
ρας μας.
Θά δικαιώση τήν Πίστη καί τά ’Ιδανικά μας.
1 9 5 8- '
Φίλε άναγνώστη, οποίος κι’ αν είσαι, δπου κι’ αν μένης, δποιο καί νάναι τό
επάγγελμά σου, πλημμύρισε αισιοδοξία γιά τό μέλλον...
Μιά νέα ζωή άνέτειλε σήμερα...
"Ας εϊναι στ’ άλήθεια εύτυχισμένος καί χαρούμενος ό Καινούργιος Χρόνος...
Σοΰ τό εύχόμαστε, μέ δλη μας τήν καρδιά...
Σ. Π.

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 7ΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957
'Υπό τοΰ τέως Έφέτου, Πράκτορος εις τά
μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια, Γεν. Γραμματέως της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού
Δικαίου καί μέλους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Διεθνούς 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου
κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΓΙΩΤΗ

Τό Διεθνές Συνέδριον Ποινικού Δικαίου, το όποιον συνήλθε προσφάτως έν
Άθήναις κατά τάς άνω χρονολογίας, είναι τό έβδομον κατά σειράν, συγκληθέν υπό
τής έν έτει 1924 έν Παρισίοις ίδρυθείσης «Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου»
(Association Internationale de Droit Penal), ήτις είναι διάδοχος τής μετά τον
πρώτον παγκόσμιον πόλεμον διαλυθείσης «Διεθνούς Ένώσεως Ποινικού Δικαίου»
(Union Internationale de Droit Penal). Περί των διεθνών τούτων ’Οργανώσεων,
συνοπτικήν άλλά καί σαφή άμα έκθεσιν έδημοσίευσεν εις τελευταΐον τεύχος τών
« ’Αστυνομικών Χρονικών» (Ε', σελ. 5242—5244) ό έγκριτος τέως ’Αρχηγός ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Ν. Κίννας, ύπό τον τίτλον «'Η Διεθνής'Ένωσις καί ή Διεθνής
'Εταιρεία τοΰ Ποινικού Δικαίου». Εις τό άρθρον τοϋτο παραπέμπομεν τον άναγνώστην, ΐνα λάβη γνώσιν περί τοΰ πώς προήλθεν ή κίνησις, τής οποίας άπότοκος είναι
καί τό ήμέτερον συνέδριον, ποιοι διεθνείς οργανισμοί Ισχον καί έχουν τήν πρωτο
βουλίαν τής έκάστοτε όργανώσεως τοιούτων συνεδρίων άνά τάς διαφόρους Χώρας,
ώς καί ποια τά έγκληματολογικής μορφής αίτια, τά όποια ώθησαν καί ώθοΰσιν εις
μίαν τοιαύτην διεθνή συνεργασίαν. Τον δ’ έπιθυμοϋντα νά πληροφορηθή περί τής
πρακτικής χρησιμότητος τών διεθνών τούτων συνεδρίων, παραπέμπομεν εις τό
επίσης εις τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» καταχωρηθέν ήμέτερον άρθρον (Ε', σελ.
5140—5141) ύπό τον τίτλον «Διεθνή συνέδρια Νομικών, τά έν Αονδίνω δύο συνέ
δρια έπαγγελματιών νομικών καί συγκριτικού δικαίου».
α Προπαρασκευή τοΰ συνεδρίου τώ ν ’Αθηνών.
Κατά τήν λήξιν τοΰ 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποινικού Δικαίου, τό όποιον είχε
συνέλθει έν Ρώμη προ τετραετίας (έν έ'τει 1953), οί έκπρόσωποι τής είρημένης
«Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου», ή όποια καταλέγεται μεταξύ τών συμβου
λευτικών τοΰ ΟΗΕ διεθνών οργανισμών, διερμηνεύοντες καί τήν προσωπικήν έπιθυμίαν πολλών άλλων μελών τού τότε συνεδρίου, άπετάθησαν προς τήν συμμετασχούσαν τού συνεδρίου έκείνου Ελληνικήν άντιπροσωπείαν, τής όποιας προ'ίστατο
ό τότε 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Δημ. Μπαμπάκος καί έδήλωσαν, δτι ευχα
ρίστως θά έβλεπαν νά συνήρχετο εις ’Αθήνας τό προσεχές 7ον Διεθνές Συνέδριον
Ποινικού Δικαίου. 'Ο 'Υπουργός κ. Μπαμπάκος άπήντησεν, δτι έξ ιδίας πρωτο
βουλίας δέν δύναται νά δώση άπάντησιν οίανδήποτε, έπεφυλάχθη δμως νά ύποβάλη
τό ζήτημα ύπό τήν κρίσιν τής Κυβερνήσεως. Πράγματι, μετά τινα χρόνον τό τότε
Κυβερνητικόν Συντονιστικόν Συμβούλιον έλαβεν άπόφασιν, δπως προσκαλέση τήν
Διεθνή Εταιρείαν Ποινικού Δικαίου, ΐνα αδτη συγκαλέση τό προσεχές 7ον συνέδριον αύτής εις ’Αθήνας έν έτει 1957, κατά χρονολογίαν όρισθησομένην μεταγενεστέρως. Μετά τούτο ό 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Μπαμπάκος κατά Μάρτιον
1954 συνεκάλεσε συμβουλευτικόν πολυμελές συμβούλιον έκ μελών τής «Ε λλη
νικής 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου», άποτελούμενον ιδίως έκ πρώην 'Υπουργών τής
Δικαιοσύνης, Άνωτέρων καί Ά νωτάτω ν Δικαστικών λειτουργών, καθηγητών καί
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υφηγητών Πανεπιστημίων καί άλλων έκπροσώπων της Ελληνικής Ποινικής Ε π ι
στήμης καί Πράξεως, εις τούς όποιους εθηκε τό ερώτημα άν είναι σκόπιμον να συγκληθή έν Άθήναις τοιοϋτο διεθνές έπιστημονικόν συνέδριον. Έ κ των είκοσι πέντε
(25) προσελθόντων, δύο μόνον διετύπωσαν άντιρρήσεις. "Απαντες οί λοιποί μια
φωνή άπεφάνθησαν υπέρ της συγκλήσεως αύτοΰ, ώς όντος πολλαπλώς έπωφελοΰς
άλλά καί τιμητικού άμα διά την Χώραν μας, άφοΰ μάλιστα άλλα Κράτη έπιδιώκουν
τοιαΰτα διεθνή συνέδρια εις τον τόπον των καί διά τουριστικούς άκόμη λόγους.
’Ακολούθως έγένετο έπίσημος πρόσκλησις άπό μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως
προς τήν έν Παρισίοις έδρεύουσαν «Διεθνή Εταιρείαν Ποινικού Δικαίου», ίνα το
7ον αύτής συνέδριον συνέλθη εις ’Αθήνας κατά τό έτος 1957, είς χρονολογίαν καθορισθησομένην βραδύτερον.
Περαιτέρω, κατά ’Οκτώβριον 1955, τό έν Άθήναις Ελληνικόν έθνικόν τμήμα
τής Διεθνούς ταύτης 'Εταιρείας, ύπέβαλεν είς τον 'Υπουργόν τής Δικαιοσύνης, διά
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής «Ελληνικής Εταιρείας Ποιν. Δικαίου», κατά
λογον περιέχοντα άριθμόν τινα έκ των μελών του μέ τήν παράκλησιν, όπως ό κ.
'Υπουργός συγκροτήση έκ τού καταλόγου τούτου ’Οργανωτικήν ’Επιτροπήν τού
συνεδρίου, ήτις καί κατηρτίσθη μετ’ ολίγον. (*)
Ή ’Οργανωτική αΰτη ’Επιτροπή, τής όποιας έσχον τήν τιμήν νά μοί άνατεθή
ή προεδρία, διατελοΰσα είς συνεχή έπικοινωνίαν μετά τής «Διεθνούς Εταιρείας Ποι
νικού Δικαίου», προέβη είς πάσαν προκαταρκτικήν ένέργειαν προς όργάνωσιν τού
συνεδρίου άπό τε έπιστημονικής καί τεχνικής πλευράς. Καί άπό μέν έπιστημονικής
πλευράς, άπετάθη είς προσωπικότητας τού τε έσωτερικοΰ καί τού έξωτερικοΰ καί
προύκάλεσε τήν ύπ’ αύτών σύνταξιν έγγράφων εισηγήσεων (rapports) έπί των τεσ
σάρων έν τω συνεδρίω συζητηθησομένων θεμάτων, τά όποια ήσαν τά εξής :
Θ έ μ α Ι ο ν . 'Ο σύγχρονος προσανατολισμός των έννοιών τού αυτουργού
τού έγκλήματος καί τής συμμετοχής είς τό έγκλημα.
Θ έ μ α 2 ο ν. 'Ο έλεγχος τής διακριτικής έξουσίας τού δικαστοΰ έν τω καθο
ρισμοί των ποινών καί τών μέτρων ασφαλείας. (Μέ τό θέμα τούτο συνέχεται καί ζή
τημα προστασίας τής έλευθερίας τού άτόμου).
Θ έ μ α 3 ο ν. Αί νομικαί, διοικητικαί καί κοινωνικαί συνέπειαι τής ποινικής
καταδίκης.
Θ έ μ α 4 ο ν. Ποινικά άδικήματα διαπραττόμενα έπί άεροσκαφών καί συνέπειαι αύτών.
Αί συγκεντρωθεϊσαι έπί τών άνωτέρω θεμάτων τοιαΰται είδικαί εισηγήσεις
άπό όλας τάς Χώρας ύπερέβησαν κατ’ άριθμόν πάσαν προσδοκίαν καί πάν προηγούμενον τοιοΰτον συνέδριον, έπλησίασαν δέ, άν δέν ύπερέβησαν, τήν εκατοντάδα.
Οΰτω, πεντήκοντα καί μία (51) έδημοσιεύθησαν είς δύο έν συνεχεία τεύχη τής
Revue Internationale de droit penal (τό τελευταίου τού έτους 1956 καί τό πρώ
τον τού έτους 1957), έτεραι δέκα έννέα (19) έδημοσιεύθησαν είς ειδικήν έκδοσιν
έτους 1957 τού Centre frangais de droit compare, περί τάς δέκα (10) είς ειδικήν
γερμανικήν έκδοσιν έτους 1957, άλλαι είς βελγικά καί ιταλικά περιοδικά, έτεραι
είναι άκόμη άδημοσίευτοι, πρόκειται δέ νά δημοσιευθοΰν είς τό προσεχές τεύχος
τής Revue Internationale de droit penal. Μεταξύ τών άνωτέρω έλληνικαί ειση
γήσεις υπήρξαν δέκα τέσσαρες (14).
Αί είδικαί αδται εισηγήσεις ή έκθέσεις άπεστάλησαν έγκαίρως είς έκαστον
τών τεσσάρων γενικών εισηγητών, οΐτινες συνέταξαν έκαστος άνά μίαν «γενικήν
είσήγησιν» έπί ενός έκάστου τών τεσσάρων θεμάτων. Αί τέσσαρες «γενικαί είση* Τήν σύνθεσιν τής ’Επιτροπής ταύτης, δρα εις « ’Αστυνομικά Χρονικά», έτος Ε' σελ.
5028 - 5029.
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γήσεις» περιλαμβάνονται εις το τελευταΐον τεύχος τής Revue Internationale
de droit penal, έξετυπώθησαν δέ καί εις ειδικόν τεύχος έπιμελεία τής ’Οργανωτικής
’Επιτροπής έν τω Έθνικώ ήμών Τυπογραφείο). Τό περιέχον τάς «γενικάς εισηγήσεις»
έντυπον άπεστάλη άεροπορικώς εις τούς έ'χοντας δηλώσει συμμετοχήν συνέδρους,
εις τρόπον ώστε εΖχον ουτοι τούτο εις τήν διάθεσίν των πριν αναχωρήσουν έκ των
Χωρών των διά να συμμετάσχουν τού συνεδρίου. Ή δέ επί ενός έκάστου των 4
θεμάτων «γενική είσήγησις» άπετέλεσε τήν άφετηρίαν των έπακολουθησασών έν
τω συνεδρίω συζητήσεων. ’Από τεχνικής πλευράς έξ άλλου, ή ’Οργανωτική ’ Επι
τροπή, έν συνεννοήσει πάντοτε μετά τής «Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου»,
καθώρισε τήν άκριβή χρονολογίαν τής συγκλήσεως καί διάρκειας τού συνεδρίου ώς
καί τό πρόγραμμα αυτού, άνεκοίνωσε ταΰτα εις τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί
Θεσσαλονίκης καί τάς Άνωτάτας Σχολάς, καθώς καί είς τάς αρμόδιας Άρχάς τού
Κράτους καί έν γένει διεξήγαγε τάς λοιπάς λεπτομέρειας τής όργανώσεως.
Άντιπαρέρχομαι τάς άπ’ αρχής καί μετέπειτα συνεχείς καί έντονους μέχρι
καί τών τελευταίων άκόμη ήμερών παρεμβληθείσας άντιδράσεις ένίων παραγόντων
κατά τής συγκλήσεως τού συνεδρίου καί περαιτέρω διά τήν ματαίωσιν, αυτού συγκληθέντος. Παρουσίασεν ούχ’ ήττον τό συνέδριον τών ’Αθηνών τούτο τό έξαιρετικόν,
ότι διά πρώτην φοράν άπό μακρών ήδη έτών είς συνέδριον τής Διεθνούς Εταιρείας
Ποινικού Δικαίου μετέχουν σύνεδροι άπό δλας τάς ήπείρους. Παραπλεύρως τών ’Α
μερικανικών Κρατών, τής Μεγάλης Βρεταννίας, τών Σκανδιναυϊκών Κρατών, τής
’Ιαπωνίας, βλέπομεν άντιπροσώπους τής Αίγύπτου, τής Συρίας, τού Λιβάνου, τής
Τουρκίας, τού Σουδάν παρά τούς αντιπροσώπους τής Γαλλίας, τής Γερμανίας, τής
’Ιταλίας, τού Βελγίου, τής Ελβετίας κλπ., βλέπομεν άντιπροσώπους τών λαϊκών
Δημοκρατιών, Σοβιετικής Ρωσίας, Πολωνίας, Τσεχοσλοβακίας, Ρουμανίας, Γιουγκοσλαυίας, Βουλγαρίας, διεξάγοντας έπιστημονικάς συζητήσεις έν πνεύματι άμοιβαίας κατανοήσεως. Κορυφαί τής Ποινικής ’Επιστήμης καί διανοήσεως άπετέλεσαν
τήν διεθνή ταύτην συγκέντρωσιν. 'Υπουργοί Δικαιοσύνης, ’Ακαδημαϊκοί, Καθηγηταί Πανεπιστημίων, ’Ανώτεροι καί ’Ανώτατοι Δικασταί καί Εισαγγελείς, ’Α
νώτατοι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, διαπρεπείς δικηγόροι, Έγκληματολόγοι διε
θνούς φήμης άπό τριάκοντα έπτά (37) Κράτη. 'Ο άριθμός τούτων άνήλθεν εις τριακοσίους τεσσαράκοντα (340) περίπου, έξ ών διακόσιοι είκοσι (220) άλλοδαποί
καί περί τούς έκατόν είκοσιν (120) 'Έλληνες, μή λαμβανομένων, εννοείται, ύπ’ οψει
τών μελών τών οικογενειών των, τά όποια συνώδευσαν άρκετούς έκ τούτων άπό
τουριστικής πλευράς. ’Επίσης μετέσχον τού συνεδρίου καί πολλαί διεθνείς οργα
νώσεις, μεταξύ τών οποίων καί ή INTERPOL, άποστείλασα καί έντυπον έκθεσιν
είς πολλά άντίτυπα έπι τού 4ου θέματος, τού άφορώντος τά έπί άεροσκαφών τελού
μενα έγκλήματα.
Αί συνεδριάσεις τού Συνεδρίου, άπό τής έναρκτηρίου μέχρι καί τής τελευταίας,
Ιλαβον χώραν είς τό έπί τής οδού 28ής ’Οκτωβρίου (Πατησίων) 76 μέγαρον τής
Ά νωτάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών, εύγενώς παραχωρηθέν ύπό τής Συγκλήτου. Τό κτίριον τούτο, προσφάτως εύρυνθέν καί άνακαινισθέν, άπεδείχθη λίαν κατάλληλον άπό πάσης άπόψεως διά τοιαύτας διεθνείς συγ
κεντρώσεις.
( Συνεχίζεται)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ( 1 9 2 1 -1 9 5 8 )
*Υπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντοϋ A‘
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝ ΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
- Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΗΣ -

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

176. —Πώς ο ί κομμ οννισταί προπαρασκεύασαν καί άρχισαν τον
εμφύλιο πόλεμο κατά την κατοχή.
177. —Έ νίσχυσις τον εμφυλίου πολέμου άπό τούς κατακτητάς
καί έκμετάλλεναις τούτου.

** *

176. Πώς οί κομμουνισταί προπαρασκεύασαν καί άρχισαν τον έμφύλι.ο πόλεμο κατά τήν κατοχή.
Ά πό τό 1942 οί κομμουνιστικές οργανώσεις, άφοΰ συνήλθαν ιδεολογικά
μετά τήν έπίθεσι των Γερμανών κατά τής Ρωσίας, άρχισαν ν’ ανασυγκροτούνται
ώς οργανώσεις πλέον έπαναστατικές καί μέ συνθήματα έθνικοαπελευθερωτικά
καί κοινωνικά. Κατά τό στάδιο αυτό τής άνασυγκροτήσεώς των ύψωσαν τή σημαία
τής έπαναστάσεως κατά των κατακτητών καί καλοΰσαν σ ε συνεργασία τούς "Ελ
ληνας άνεξαρτήτως πολιτικών καί κοινωνικών πεποιθήσεων.
Προς τούτο καί γιά νά μή δώσουν υπόνοια στους έθνικόφρονας πολίτας, ότι
τούς παρασύρουν προς τήν κομμουνιστική ιδεολογία, συγκρότησαν τήν όργάνωσι μέ
τον τίτλο « ’Εθνικό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο» (Ε.Α.Μ .), ή οποία παρουσιάζεται
φαινομενικά ώς άνεξάρτητη άπό τό Κ.Κ.Ε., άλλά στήν πραγματικότητα ήταν πλαι
σιωμένη άπό δοκιμασμένους κομμουνιστάς ώς ήγετικά στελέχη.
Παράλληλα, οί κομμουνισταί ίδρυσαν τότε σάν στρατιωτική έπαναστατική
όργάνωσι τό «Λαϊκό ’Απελευθερωτικό Στρατό» (Ε.Λ.Α.Σ.) μέ συνθήματα όμοια
προς τό Ε.Α.Μ. καί μέ σκοπό τήν όργάνωσι άνταρτοπολέμου κατά τών κατακτητών.
Τέλος στις πόλεις ιδίως συγκροτείται τήν ίδια εποχή καί ή « ’Εθνική Παν
ελλήνιος Όργάνωσις Νέων» (Ε.Π.Ο.Ν.) καθώς καί ή «Όργάνωσις Προστασίας
Λαϊκών ’Αγωνιστών» (ή γνωστή «Ο .Π .Λ.Α.»), τής οποίας άρμοδιότης ήταν ή
δολοφονία τών Ελλήνων πού άντιδροϋσαν ή δέν συμφωνούσαν μέ τά συνθήματα
καί τις άποφάσεις τού Κ.Κ.Ε., τού Ε.Α.Μ., καί τού Ε.Λ.Α.Σ.
Οί ’Οργανώσεις αύτές άνησύχησαν πολύ τήν ’Αστυνομία, ή οποία γνώριζε
τά μυστικά τών κομμουνιστικών μεθόδων, γιατί ήταν πλέον φανερό ότι γρήγορα
έφ’ όσον οί οργανώσεις αύτές θά έδυνάμωναν, θά έπεδίωκον τήν έφαρμογή τού κομ
μουνισμού καί τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, προκαλώντας τον έμφύλιο πό
λεμο καί τήν τρομοκρατία.
Καί πραγματικά ή ’Αστυνομία δέν διεψεύσθη.
Κατά τό τέλος τού 1942 ώς καί τούς πρώτους μήνες τού 1943, οί σκοποί τών
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οργανώσεων Ε.Α.Μ., Ε.Λ.Α.Σ., Ε.Π.Ο.Ν. καί Ο.Π.Λ.Α. έγιναν πιο συγκεκρι
μένοι. Δεν περιορίζοντο πλέον στήν ηγεσία μόνον τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοϋ άγώνος
άλλα έριχναν καί συνθήματα καθαρώς κομμουνιστικά.
Κάθε πολίτης πού δεν συμφωνούσε καί δεν συμμορφωνόταν μέ τά συνθήματα
αυτά τον θεωρούσαν εχθρό τοΰ άγώνα τους καί τον κατεδίωκαν εξοντωτικά.
"Ετσι έκηρύχθη πλέον έπίσημα ό έμφύλιος πόλεμος. To Ε.Α.Μ., ό Ε.Λ.Α.Σ.
καί ή Ο.Π.Λ.Α. δεν άνεχόταν τήν ύπαρξη καμμιάς άλλης αντάρτικης άπελευθερωτικής όργανώσεως ή όμάδος. 'Η Ε.Κ.Α. τοΰ Συνταγματάρχου Ψαρροΰ καί ό Ε.
Δ.Ε.Σ. τού Στρατηγού Ν. Ζέρβα καί άλλες πολλές ’Εθνικές ομάδες άνταρτών στηνΠελοπόννησο έκηρύχθησαν ύπό διωγμόν καί έξόντωσιν. 'Ο Συνταγματάρχης Ψαρρος
σφάζεται άπο τον Ε.Λ.Α.Σ. δολίως καί διαλύεται το Σύνταγμά του, πού άπετελεΐτοάπο άκραιφνεϊς έθνικόφρονας. Οί άνταρτικές ομάδες τής Πελοποννήσου διαλύονται,
δλες καί δολοφονούνται οί άρχηγοί των. 'Ο Ζέρβας κτυπιέται έπανειλημμένως, άλλα
κατορθώνει να συγκρατηθή γιατί γνώριζε καλά τη δολιότητα των κομμουνιστών
καί έτσι έδρασε στήν "Ηπειρο μέχρι της άπελευθερώσεως.
Στήν Πρωτεύουσα, τάς ’Αθήνας, εξαπολύουν οί κομμουνισταί άφάνταστη
τρομοκρατία, μέ συλλήψεις, κακοποιήσεις, έξαφανίσεις καί δολοφονίες έθνικοφρόνων πολιτών. 'Ο έμφύλιος πόλεμος μέρα μέ τήν ήμέρα όξύνεται καί έντείνεται. ΟΙ
κομμουνισταί μέ τις οργανώσεις των, δηλαδή το Ε.Α.Μ., τον Ε.Λ.Α.Σ., τήν Ε.Π.Ο.Ν.
καί τήν Ο.Π.Λ.Α. προπαρασκευάζουν δραστήρια τήν έξέγερσι, γιά νά καταλύσουν
το Κράτος καί καταλάβουν τήν εξουσία.
Φυσικό ήταν οί κατακτηταί, σαν άντίπαλοι των, νά παίρνουν δευτερεύουσα θέσι,.
γιατί κύριος εχθρός έθεωρεΐτο δπως είναι γνωστόν, ό “Ελληνας έθνικόφρων πολί
της καί αύτος σύμφωνα μέ τά σχέδια καί τις έπιδιώξεις των έπρεπε τελικά νά
καταβληθή.
177. Έ νίσχυσις τοΰ εμφυλίου πολέμου άπο τούς κατακτητάς καί
έκμετάλλευσις τούτου.
Οί κατακτηταί ’Ιταλοί καί Γερμανοί, καί ιδίως οί Γερμανοί, διέγνωσαν άπο
τήν πρώτη στιγμή τούς πραγματικούς σκοπούς τοΰ Ε.Α.Μ., τού Ε.Λ.Α.Σ. καί όλων
τών συναφών κομμουνιστικών οργανώσεων, γ ι’ αύτο οχι μόνον ήνέχθησαν τις
οργανώσεις αυτές, άλλά εμμέσως τις βοήθησαν μέ κάθε τρόπο.
Πλεΐστοι σημαίνοντες κομμουνισταί πού πέσανε στά χέρια τους, ώς κατάδικοι ή ύπόδικοι γιά κοινά εγκλήματα, άφέθησαν ελεύθεροι ή τούς δόθησαν ευκαιρίες
νά δραπετεύσουν. Σέ πολλές περιπτώσεις άπαγωγών Ελλήνων έθνικιστών, ένώ
μπορούσαν οί Γερμανοί νά πετύχουν άμεσο άπελευθέρωσι, άφηναν νά γίνωνται οί.
φόνοι, γιά νά έντείνεται έτσι ό έμφύλιος πόλεμος.
Παράλληλα συγκρότησαν, γιά τή δίωξι δήθεν τών κομμουνιστών, διάφορες
οργανώσεις τις οποίες παρουσίαζαν ώς έθνικιστικές, ένώ στήν πραγματικότητα,
ήσαν συγκροτήματα κακοποιών πού έξεπαιδεύοντο ειδικά άπο τούς Γερμανούς κατά
το πρότυπο τών "Es—"Es κλπ., μέ σκοπύ τή διάπραξι φόνων τών κομμουνιστών
καί έθνικιστών πρακτόρων τών συμμάχων.
"Ετσι κατώρθωναν νά έντείνουν τον έμφύλιο πόλεμο. Δυστυχώς, μερικοί έγκληματίαι τοΰ τύπου αύτοΰ, είσεχώρησαν ώς πράκτορες στήν υπηρεσία Ειδικής ’Α
σφαλείας καί διέπραξαν διάφορα σκληρά έγκλήματα, οχυρωμένοι στή Δημοσία αυτή
'Υπηρεσία.
Μ' αύτο τον τρόπο ό έμφύλιος πόλεμος ένετάθη καί πήρε μορφή άλληλοσφαγής, περί το τέλος τοΰ έτους 1943 καί τήν άρχή τοΰ 1944.
'Η τότε κατοχική Κυβέρνησις βρέθηκε σέ μιά τέτοια κατάστασι, πού έπέβαλε
τήν προστασία τών έθνικοφρόνων πολιτών, άπο τά έγκλήματα τών κομμουνιστών.
Ήναγκάσθη λοιπόν νά ζητήση δπλα άπο τούς κατακτητάς, σύμφωνα μέ τά διεθνή

Θεϊον Βρέφος
'Υπό τοϋ Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συ
νεδρίου καί Διδάκτορος τοϋ Δικαίου·
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
«Έ γεννήθη ύ μ ίν σήμερον Σωτήρ,
δστις είναι Χριστός κα ί Κ ύ ρ ιο ς... »

Νύξ ιερά καί μυστηριώδης. Νύξ των νυκτών. Προ χιλίων έννεακοσίων πεντήκοντα επτά ετών, κατά την μοναδικήν αυτήν Νύκτα, ή Παρθένος Μαρία έγέννησε τον υίδν αυτής καί τον έσπαργάνωσεν εις τήν φάτνην. Ή μεγάλη προετοι
μασία διά τήν άπολύτρωσιν τοΰ κόσμου έ'ληξε κατά τήν Νύκτα εκείνην. Ό άναμενόμενος ’Εμμανουήλ «ό Θεός μεθ’ ημών» διά τον όποιον έπροφήτευσαν οί Προφήται δτι θά ήρχετο, ήλθεν έπί τέλους.
α'Ο Λόγος σάρξ έγένετο καί έσκήνωσεν έν ήμϊν» λέγει ό Ευαγγελιστής ’Ιω
άννης. Κατά τήν μοναδικήν εκείνην εις τήν ιστορίαν της άνθρωπότητος Νύκτα,
έλαβε χώραν τό πλέον βαρυσήμαντον γεγονός, πού έπρόκειτο νά έχη τεράστιας
συνεπείας είς τήν Παγκόσμιον 'Ιστορίαν καί θά μετέβαλεν αύτόν τον ροϋν τής άν
θρωπότητος. "Ενας νέος παράγων, υπερφυσικής τάξεως, είσεχώρησε μέ τήν γέννησιν
τοΰ Βρέφους έκείνου είς τήν ιστορίαν τοΰ κόσμου. Ό ’Άναρχος καί ό ’Αχώρητος,,
αυτός ό Αιώνιος Λόγος τοΰ Θεοΰ, ήλθεν εις τήν γήν καί κατώκησε μεταξύ τών
άνθρώπων. Γεγονός άληθώς καταπληκτικόν καί πλήρες άπό υπερκόσμια μυστήρια.
Καί αυτός ό ’Απόστολος Παΰλος όταν τό άναφέρη είς τάς έπιστολάς του δεν συγκρατεΐται καί άναφέρει μέ δέος καί μέ θαυμασμόν, «τό μυστήριον τής εύσεβείας
είναι μέγα. 'Ο Θεός έφανερώθη έν σαρκί».
’Ανθρώπινοι πόθοι καί ίκεσίαι αιώνων πολλών έπραγματοποιήθησαν έπί.
τέλους κατά τήν Νύκτα τών Χριστουγέννων. Μέγα άληθώς καί ύπερθαύμαστον καί
άσύλληπτον μέ τ ’ άσθενή μέτρα τοΰ άνθρωπίνου λογικοΰ μας γεγονός έπραγματοποιήθη. "Εχει τόσην έξαιρετικήν σημασίαν διά τήν άνθρωπότητα δλων τών αιώνων
ή γέννησις τοΰ Χριστοΰ, άστε καί αυτοί άκόμη οί άγγελοι, κατήλθον έξ Ούρανοΰ
κατά τήν μοναδικήν έκείνην Νύκτα καί έχαιρέτησαν τό Θειον Βρέφος μέ τον άγγε-;
λικόν των δμνον :
«Δόξα έν 'Υψίστοις Θεω καί έπί γης ειρήνη έν άνθρώποις ευδοκία».
νόμιμα, γιά νά συγκρότηση Σώματα ’Ασφαλείας άπό έθνικόφρονες πολίτες καί κατορθώση έτσι νά προστατεύση τις πόλεις κυρίως, άπό τά έγκλήματα τών κομμου
νιστών. Οί Γερμανοί φυσικά έδωσαν ευχαρίστως δπλα, γιατί έτσι ένέτειναν τον έμφύλιο πόλεμο καί έπίστευαν δτι μ’ αυτό τον τρόπο δέν θά έμενε πλέον καιρός στούς
'Έλληνες νά δράσουν σ’ εύρεΐα κλίμακα έναντίον τους.
Τώρα τό αν τά Τάγματα ’Ασφαλείας ώφέλησαν ή έβλαψαν τήν Ελλάδα θά
κριθή άργότερα.
Πάντως τά Τάγματα ’Ασφαλείας άπετέλεσαν άντίδρασι στά έγκλήματα τώ ν
κομμουνιστών καί αν 6χι τίποτε άλλο έμάκρυναν τό χρόνο τής κομμουνιστικής έξεγέρσεως έπ’ ώφελεία τής Ελλάδος.
"Ετσι μέσα σέ μιά περίοδο άλληλοσφαγών, τρομοκρατίας καί πλήρους συγχύσεως, φτάσαμε στήν ευλογημένη ήμέρα τής άπελευθερώσεως τών ’Αθηνών, τον
Όκτώβρη τοΰ 1944.
(Είς τό έπόμενο: Ή Ασφάλεια ’Αθηνών, κατά τήν κομμουνιστική έξέγερσι ·τό Δε
κέμβρη 1944).
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Δημ. Μαγκριώτη

To άπλοΰν καί συνειθισμένον τούτο φυσικόν γεγονός της γεννήσεως ενός
βρέφους εις μίαν φάτνην, πλησίον μιας άσήμου πόλεως, έκεΐ κάτω εις την Ίουδαίαν,
■έπρόκειτο ν’ άναστατώση κυριολεκτικώς τον κόσμον καί να φέρη καί ειρήνην καί
ευδοκίαν εις τούς άνθρώπους.
Έκτοτε, όλοι οί λαοί τής γης δεν μεταχειρίζονται πλέον άλλην χρονολογίαν,
παρά την προ Χριστού καί την μετά Χριστόν. Ά λλ’ έκτος τούτου, ή γέννησις τού
Βρέφους έκείνου έπρόκειτο νά θέση τά θεμέλια ενός νέου πολιτισμού καί ενός νέου
κόσμου, τού Χριστιανικού, πού δεν θά έβασίζετο πλέον εις τά διδάγματα της φιλο
σοφίας καί της άνθρωπίνης σοφίας, άλλά τού ένσαρκωθέντος Υιού καί Λόγου τού
Θεού, τού ’Ιησού Χριστού, εις τά διδάγματα τής αγάπης, τής ταπεινώσεως, τής
υπηρεσίας καί τής θυσίας.
Τό κύριον όμως έργον τού ένσαρκωθέντος κατά την Νύκτα έκείνην Υιού καί
Λόγου τού Θεού, ή βασική Του άποστολή ήτο «νά δώση φως καί ζωήν εις τον κό
σμον», όπως γράφει ’Ιωάννης ό Εύαγγελιστής, ήτο «νά ζητήση καί νά σώση τό
απολωλός», ώς λέγει ό ίδιος ό Ίησούς.ΈΙτο νά φανερώση τήν άπειρον αγάπην καί
ευσπλαχνίαν τού Θεού προς τον κόσμον, προς τήν ξεπεσμένην άνθρωπότητα
παί νά τήν σώση άπό τά δεσμά τής δουλείας εις τό ήθικόν κακόν, δηλαδή άπό τήν
αμαρτίαν. Έπρόκειτο δέ νά γίνη τούτο καί όντως έπραγματοποιήθη μέ τήν Λυ
τρωτικήν θυσίαν τού Χριστού έπί τού Σταυρού, «ίνα πας ό πιστεύων εις Αύτόν
έ'χη ζωήν αιώνιον».
Τό γεννηθέν προ δύο χιλιάδων περίπου έτών κατά τήν Νύκτα των Χριστου
γέννων Θειον Βρέφος, εις τό όποιον ένεσαρκώθη ό Υιός καί Λόγος τού Θεού, μάς
έδωκεν έπίσης καί ύπόδειγμα ζωής πλήρους ύπακοής καί υποταγής εις τό θέλημα
τού Θεού, μάς έδίδαξεν έμπράκτως πώς ό Θεός θέλει νά ζώμεν ώς τέκνα Αυτού.
Έπεσφράγισε δέ τήν διδασκαλίαν Του περί άγάπης, υπηρεσίας καί θυσίας μέ αυτήν
ταύτην τήν προσφοράν τής ζωής Του ώς έξιλαστηρίου θυσίας έπί τού Σταυρού χάριν
τής άμαρτωλής άνθρωπότητος.
Κι’ έν τούτοις, ύστερον άπό τόσους αιώνας μετά τήν γέννησίν Του καί τήν
ύπερτάτην Του θυσίαν, ποία άγνοια υπάρχει μεταξύ τών άνθρώπων καί τών περισ
σοτέρων άκόμη έκ τών τιτλοφορουμένων ώς Χριστιανών, όσον άφορα τήν Θεότητα
τού προσώπου Του, ποϊαι παρεξηγήσεις ώς προς τό πνεύμα τής διδασκαλίας Του,
■ποία άδιαφορία ώς προς τήν ύπακοήν εις τάς έντολάς Του, ποία όλιγοπιστία, άν μή
καί άπιστία εις τό Εύαγγέλιόν Του. Πού είναι ή ανυπόκριτος άγάπη τών οπαδών
Του τήν οποίαν ’Εκείνος έδίδαξε καί έφήρμοσεν;
Πού ή όπακοή εις τάς έντολάς Του; Πού ή άλληλεγγύη καί ή αρμονική συμβίωσις μεταξύ τών οπαδών Του, πού ή ταπείνωσις, ή ύπηρεσία άλλήλων, ή αύτοθυσία, άρεταί πού θά έπρεπε νά ήσαν τό διακριτικόν γνώρισμα καί τό κόσμημα τών
οπαδών Του;
’Ά ν άμφιβάλλη κανείς περί πάντων τούτων, δέν έχει εί μή νά ρίψη έν βλέμμα
γύρω του καί άν θέλη νά είναι ειλικρινής μέ τον εαυτόν του, ας θελήση νά βυθομετρήση τήν καρδίαν του. Τότε θ’ άντιληφθή τήν αιτίαν τής θλιβεράς άσυνεννοησίας
καί πάσης φύσεως ήθικής άκαταστασίας πού έπικρατεΐ μεταξύ τών περισσοτέρων
Χριστιανών. Τότε θά κατανοήση διατί ή θρησκευτική ζωή τών περισσοτέρων, πε
ριορίζεται μόνον εις έξωτερικούς τύπους καί όχι εις προσφοράν καρδίας προς τον
Χριστόν ώς ό ’ίδιος έπιζητεΐ. Τότε θά γίνη άντιληπτόν διατί υπάρχει τόση άδια
φορία διά τήν έφαρμογήν τών διδαγμάτων τού Σωτήρος μας εις τήν πρακτικήν
ζωήν, τόσος εύκολος συμβιβασμός μεταξύ τού αγαθού καί τού κακού, τόσος έγωϊσμός καί κακία.
Ά ς θελήσωμεν λοιπόν ν’ άναζητήσωμεν έντός τών καρδιών μας τά αίτια τής

Τό Θειον Βρέφος
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λυπηράς αυτής καταστάσεως, ή οποία δημιουργεί τόσην κακοδαιμονίαν εις την σύγ
χρονον κοινωνίαν μας.
• 'Η άπειρος όμως άγάπη καί ευσπλαχνία του Θεού, παρέτεινεν ευτυχώς τό
νήμα της ζωής μας, κατά την συνεχιζομένην εΐσέτι περίοδον τής Χάριτος. Καί ουτω
μέ την εορτήν των Χριστουγέννων μάς παρέχεται μία εΐσέτι ευκαιρία πραγματικής
επιστροφής μας εις Αυτόν, μέ ταπείνωσιν καί μέ συντριβήν καρδίας.
’Εκείνος πού κατήλθεν έξ Ουρανών διά νά γεννηθή ως Θειον Βρέφος κατά τήν
μοναδικήν Νύκτα τών Χριστουγέννων, έξακολουθεΐ εΐσέτι νά μάς άγαπά τόσον πολύ,
ώστε θέλει νά έπωφεληθώμεν όλοι άπό τό χυθέν ύπέρ ήμών Τίμιον Αίμα Αύτοϋ έπί
του Σταυρού καί θέλει νά μάς έλκύση όλους προς Εαυτόν, διά νά μάς δώση τήν άναγέννησιν τής καρδίας καί τήν αιώνιον ζωήν, διά νά μάς χαρίση εδώ εις τήν γήν τήν
ειρήνην τού πνεύματος, τήν χαράν καί τήν πνευματικήν δύναμιν ώστε νά ζήσωμεν
τήν Χριστιανικήν ζωήν.
"Ας μή χάσωμεν λοιπόν τήν εύκαιρίαν ταύτην καί ας μή περιορισθώμεν κατά
τήν χαρμόσυνον αυτήν ήμέραν νά έορτάσωμεν μόνον έξωτερικώς καί μέ καλοφαγίαν
τήν γέννησιν τού Θείου Βρέφους, τού Σωτήρος μας, άλλ’άς έπιζητήσωμεν νά γνωρίσωμεν καλύτερον τον ένσαρκωθέντα Υιόν καί Λόγον τού Θεού. "Ας έπιζητήσωμεν
άπό καρδίας μίαν νέαν επικοινωνίαν μαζί Του, καθαρώς πνευματικήν. "Ας Τού ζητήσωμεν όπως έλθη καί διαμείνη εις τάς καρδίας μας ώς ό Σωτήρ μας καί Κύριός
μας, ώς ό 'Οδηγός μας καί Σύμβουλός μας.
"Ας έπιζητήσωμεν νά Τον ένθρονίσωμεν εις τάς οικογένειας μας ώς τον π ι
στότερου Φίλον μας, ώς τον Θειον Σύμβουλον καί Πάνσοφον οδηγόν μας καί εις τό
"Εθνος μας ώς τον "Αρχοντα τής Ειρήνης καί τον Βασιλέα τών Βασιλέων.
Καί τότε ό καθείς έξ ήμών, ώς άτομα, άλλά καί ολόκληρος ή Κοινωνία καί τό
"Εθνος μας θά έορτάσωμεν μέ άλαλαγμούς χαρμοσύνους τήν ριζικήν μεταβολήν
που θά έπέλθη εις τάς καρδίας καί τον χαρακτήρα όλων όσοι θά τον δεχθούν όχι
μόνον μέ λόγους καί τύπους, άλλ’ εΐλικρινώς καί άπό καρδίας ώς Σωτήρά των, καί
ασφαλώς τότε ή ταλαιπωρημένη Πατρίς μας, ένωμένη καί ομονοούσα, μέ τον Χρι
στόν ώς θεμέλιον καί συνδετικόν κρίκον καί "Αρχοντα τής Ειρήνης, θά ΐδη καλυτερας ήμέρας καί θά δυνηθή νά πραγματοποιήση τήν υψηλήν της άποστολήν εις τον
κόσμον.
ΔΗ Μ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κείμενον λόγου έκφωνηθέντος την 1212-55 είς τον Σύνδεσμον Βιομηχάνων
Πολιτείας Ίλλινόϊς υπό τοϋ 'Τπουργοϋ Έ ξωτερικών ’Αμερικής κ. Φ. ΝΤΑΛΛΕΣ

Φαίνεται δτι εύρισκόμεθα εις μίαν νέαν φάσιν τοϋ άγώνος μεταξύ Διεθνούς
Κομμουνισμού καί Ελευθερίας.
'Η πρώτη μεταπολεμική δεκαετία ήτο ή φάσις τής βίας ή τής άπειλής βίας.
Κατ’ αύτήν, έξεδηλώθη ή Σοβιετική στρατιωτική κατοχή τού Βορείου ’Ιράν, ό
κομμουνιστικός συμμοριτοπόλεμος είς τήν Ελλάδα, ό Σοβιετικός άποκλεισμός τού
Βερολίνου, ή καμμουνιστική κατάληψις τής Τσεχοσλοβακίας ύπό τήν άπειλήν ενόπλου
εισβολής, ό πόλεμος εναντίον τής Κορέας, ό πόλεμος έναντίον τής ’Ινδοκίνας, αί
έχθροπραξίαι είς τά στενά τής Φορμόζας καί αί έχθρικαί άπειλαί έναντίον τής Δυτι
κής Εύρώπης, δταν ή 'Ομόσπονδος Γερμανική Δημοκρατία έλαβε μέτρα διά τήν συμ
μετοχήν της είς τον .Δυτικόν Συνασπισμόν.
’Από τής παρελθούσης άνοίξεως, ή φάσις αυτή τής βίας φαίνεται δτι ύπέστη
έ'κλειψιν. Πρέπει, δμως, νά ένθυμούμεθα δτι έκ των δογμάτων τά όποια έδίδασκεν
ό Λένιν, καί ύπεγράμμιζε διαρκώς ό Στάλιν, ήτο ή πολιτική «τής τεθλασμένης».
Ό Στάλιν έτόνιζεν έπανειλημμένως δτι οί κομμουνισταί πρέπει νά γνωρίζουν πότε
νά υποχωρούν καί πότε νά έπιτίθενται, καί, ’δτι δταν εύρίσκονται είς άδιέξοδον,
πρέπει, άσφαλώς, νά εξευρίσκουν άλλην οδόν.
Ό Στάλιν άπέθανεν. ’Επί 30 ετη, δμως, τά γραφόμενά του άπετέλουν τό
κομμουνιστικόν «Πιστεύω». Είς τήν πραγματικότητα, άν δχι κατ’ όνομα, ό Σταλι
νισμός εξακολουθεί νά άποτελή σημαντικόν παράγοντα είς τήν Ρωσίαν.
Λόγοι προνοίας, συνεπώς, έπιβάλλουν νά ένεργώμεν βάσει τής άντιλήψεως
δτι ή παρούσα Σοβιετική πολιτική δεν οφείλεται είς μεταβολήν σκοπών, άλλ’ είς
μεταβολήν τακτικής.
Δεν θέλομεν, δμως, νά έφαρμοσθή εκ νέου ή πολιτική τής βίας. Συνεπώς,
άξίζει νά συνειδητοποιήσωμεν πλήρως ποια είναι ή πολιτική τού ’Ελευθέρου Κόσμου
ή οποία ήγαγεν τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν νά άπαρνηθή τήν τακτικήν τής βίας καί τοϋ
εκφοβισμού, ώς μή αποδοτικήν.
Τά έλεύθερα κράτη υιοθέτησαν καί έφήρμοσαν δύο στενώς συνδεδεμένας
πολιτικάς «γραμμάς», είς τον τομέα τής συλλογικής ασφαλείας. Ή .πρώτη άποβλέπει
είς τό νά καταστήση σαφές δτι ή έ'νοπλος έπίθεσις θά άντιμετωπισθή μέ συλλογικήν
δρασιν. 'Η δευτέρα αποβλέπει είς τήν δημιουργίαν δυνάμεων, ούτως ώστε ή προειδοποίησις αυτή νά άποκτήση ουσιαστικόν περιεχόμενον.
Τό πολιτικόν σύστημα προειδοποιήσεως.
Τό πρώτον σημαντικόν πολιτικόν σύστημα προειδοποιήσεως προς τήν Σο
βιετικήν Έ νωσιν ήτο τό Βορειοατλαντικόν Σύμφωνον, προϊόν τής συνεργασίας μεταξύ
Δημοκρατικών καί Ρεπουμπλικανών, κατά τήν περίοδον 1948-49.
Διά τού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, τά Συμβαλλόμενα μέρη κατέστησαν
γνωστόν είς τούς Σοβιετικούς ήγέτας δτι αν ή Σοβιετική Έ νωσις έπετίθετο έναντίον
ένός έξ αυτών θά ήτο άναγκασμένη νά πολεμήση έναντίον όλων. "Αν ό Κάϊζερ καί ό·
Χίτλερ έγνώριζον, έκ τών προτέρων, δτι αί έπιθετικαί των ένέργειαι θά έξαπέλυον
άσφαλώς έναντίον των τήν πλήρη ίσχύν τών 'Ην. Πολιτειών, πιθανώς νά μή εϊχον
έξαπολύσει τοιαύτην ένοπλον έπίθεσιν. ’Επειδή τούτο δεν συνέβη, δεν ύπελόγισαν
καλώς. Τό Βορειοατλαντικόν Σύμφωνον άπέκλεισε τό ένδεχόμενον ένός τοιούτου
κακού υπολογισμού. 'Ως εϊπεν ό Γερουσιαστής Βάντεμπεργ, τό Βορειοατλαντικόν
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Σύμφωνον «άποτελεΐ τον πρακτικώτερον άνασχετικόν παράγοντα του πολέμου, τον
όποιον έφεΰρε, μέχρι τοΰδε, ό άνθρώπινος νους».
Τό Βορειοατλαντικόν Σύμφωνον, όμως, δεν ή το άρκετόν. Μόνον μέ άύτό, θά
ήδύνατο να νομισθή ότι έπιδεικνύομεν σχετικήν άδιαφορίαν δι’ δ,τι συμβαίνει
αλλαχού, σγκεκριμένως δέ εις την ’Ασίαν. Πράγματι, έν έτος προτού τεθή έν ίσχύϊ,
τό Βορειοατλαντικόν σύμφωνον, οί κομμουνισταί έπετέθησαν εναντίον της Δημοκρα
τικής Κορέας.
Τώρα, όμως, πλήν των χωρών της Νοτιοανατολικής ’Ασίας αί όποΐαι προετίμησαν την «ουδετερότητα», τά κενά του πολίτικου συστήματος προειδοποιήσεως
έχουν καλυφθή. Αί Ή ν. Πολιτεΐαι, τή έγκρίσει καί των δύο κομμάτων, συνήψαν
Σύμφωνα ’Αμοιβαίας ’Ασφαλείας μέ τάς Φιλιππίνας, τήν ’Ιαπωνίαν, τήν Δημοκρα
τίαν τής Κορέας καί τήν έν Φορμόζα Δημοκρατίαν τής Κίνας. 'Υπεγράψαμεν Σύμ
φωνον μετά τής Αύστραλίας καί τής Νέας Ζηλανδίας. 'Υπεγράψαμεν, μετά έπτά
άλλων κρατών, τό Σύμφωνον Συλλογικής ’Ασφαλείας Νοτιοανατολικής ’Ασίας.
'Υφίσταται τό Βαλκανικόν Σύμφωνον, μεταξύ Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδος καί Τουρκίας
ώς καί τό Σύμφωνον τής Βαγδάτης, τό όποιον περιλαμβάνει τό «Βόρειον πρόχωμα»
άποτελούμενον από τήν Τουρκίαν, τό ’Ιράκ, τό ’Ιράν καί τό Πακιστάν.
"Ολα αύτά τά σύμφωνα ύπεγράφησαν συμφώνως προς τό «άναφαίρετον δικαίω
μα συλλογικής αύτοαμύνης», τό όποιον προβλέπεται ύπό του Καταστατικού Χάρτου
του ΟΗΕ. "Ολα όμοΰ, αποτελούν έν παγκοσμίου κλίμακος πολιτικόν σύστημα
προειδοποιήσεως. Άποτρέπουν τούς τυράννους άπό τον κακόν υπολογισμόν, άπό
του νά χρησιμοποιήσουν τά έρυθρά στρατεύματα διά τήν κατάκτησιν άσθενεστέρων
κρατών, έν προς έν.
'Ο άνασχετικός παράγων τής ισχύος.
Δέν αρκεί, όμως, ή ΰπαρξις ενός πολιτικού συτήματος προειδοποιήσεως.
Χρειάζεται έπίσης, νά στηρίζεται έπί ισχυρών δυνάμεων, διά νά άποτέλή αποτε
λεσματικόν άνασχετικόν παράγοντα. Τούτο δημιουργεί έν δυσχερές πρόβλημα.
«Έ φ ’ όσον είκοσι κράτη εκτείνονται κατά μήκος τών 20.000 μιλίων τού Σι
δηρού Παραπετάσματος, δέν είναι δυνατόν νά δημιουργηθοΰν στατικαί άμυντικαί
δυνάμεις, αί όποΐαι θά καθίστων κάθε κράτος άπρόσβλητον, εις μίαν μεγάλης κλί
μακος καί αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν, τήν όποιαν θά ήδύνατο νά έξαπολύση ή Ρωσία.
"Αν άποπειρώμεθα νά πράξωμεν τούτο, δέν θά ύπήρχον πουθενά ΐσχυραί δυνάμεις
καί θά ύπήρχεν πτώχευσις παντού. Αυτό, όμως, δέν σημαίνει ότι πρέπει νά άπορρίψωμεν τήν όλην έννοιαν τής συλλογικής ασφαλείας καί άπλώς καί μόνον νά ένισχύσωμεν τήν άμυνάν μας εις τήν περιοχήν μας........ Εύτυχώς δέν έχομεν νά έκλέξωμεν
μεταξύ τών δύο καταστροφικών σκελών τού διλήμματος αύτοΰ. Δέν χρειάζεται ούτε
νά κατανείμωνεν τάς δυνάμεις μας εις ολόκληρον τον κόσμον, εις τήν ματαίαν
προσπάθειαν προς δημιουργίαν στατικής άμύνης είς όλα τά σημεία, ούτε νά άμυνθώμεν εναντίον τού ύπολοίπου κόσμου......... Διά τήν άντιμετώπισιν τού ένδεχομένου
ολοκληρωτικής έπιθέσεως, έκ μέρους αύτής ταύτης τής Σοβιετικής Ένώσεως,
υπάρχει μόνον μία άποτελεσματική μέθοδος άμύνης, τόσον δι’ ήμάς όσον καί διά τούς
άλλους : ή δυνατότης άντεπιθέσεως, ή όποια άποτελεΐ τον μοναδικόν άνασχετικόν
παράγοντα, έν έσχάτη άναλύσει........Ή άντεπίθεσις δέον νά περιλαμβάνη τήν χρησιμοποίησιν όλων τών μεθόδων άντεπιθέσεως, μέ τήν μεγίστην ελαστικότητα..... Κατ’
αυτόν τον τρόπον, ή έννοια τής συλλογικής άσφαλείας δύναται νά άποκτήση λογικόν
και πρακτικόν περιεχόμενον»
Αύτά έδήλωσα προ πέντε έτών.
Τό πρόγραμμα αύτό έχει τώρα καταστή πραγματικότης. ’Έχομεν έφαρμοσει, τώρα, μαζί μέ τούς συμμάχους μας, έν σύστημα συλλογικής άσφαλείας, τό
οποίον δύναται νά έφαρμοσθή έλαστικώς καί είς οίανδήποτε κλίμακα, ούτως ώστε
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νά καταστήση ένδεχομένην έπίθεσιν λίαν δαπανηράν. 'Η ίκανότης μας προς άντεπίθεσιν πρέπει νά είναι, καί είναι, σημαντική, ούτως ώστε νά άποτρέπη οίασδήποτε
μορφής έπίθεσιν. ’'Αν, δμως, χρειασθή νά χρησιμοποιήσωμεν την ικανότητα αυτήν,.
πρέπει νά την χρησιμοποιήσωμεν κατ’ επιλογήν καί συμφώνως προς την έκάστοτε
περίστασιν.
«Διά νά άποτρέψωμεν την έπίθεσιν πρέπει νά έ'χωμεν τήν ελαστικότητα καί
τά μέσα ώστε νά δυνάμεθα νά άνταποκριθώμεν είς οίανδήποτε στιγμήν. Είς πολλάς
περιπτώσεις, μία άπροκάλυπτος έπίθεσις έκ μέρους των κομμουνιστικών δυνάμεων
θά ειχεν ώς άποτέλεσμα τήν έκρηξιν ενός παγκοσμίου πολέμου. Ό ελεύθερος Κόσμος,,
δμως πρέπει νά εχη τά μέσα νά άντιδρα άποτελεσματικώς, κατά τήν κρίσιν του, δπου·
καί δταν θέλη. Δεν πρέπει νά θέση εαυτόν είς τήν θέσιν είς τήν οποίαν ό μόνος τρόπος
άντιδράσεως, είναι ή εκρηξις παγκοσμίου πολέμου. ’Εκείνο τό όποιον προέχει είναι,
ό ενδεχόμενος έπιτιθέμενος νά γνωρίζη, έκ των προτέρων, δτι θά ύποστή περισσότέρας ζημίας παρά πιθανά οφέλη, από τήν έπιθετικήν του ένέργειαν. Τοΰτο σημαίνει.
δτι άπαιτεΐται ή δημιουργία περιφερειακών συστημάτων άσφαλείας, διαθετόντων
πλέον ευκινήτους άνασχετικάς δυνάμεις άπό δ,τι διαθέτουν αί καθ’ έκαστον χώραι.
Ή μέθοδος πραγματοποιήσεως τούτου θά διαφέρη, άναλόγως τών χαρακτηριστικών
τών διαφόρων περιοχών».
Αύτάς τάς σκέψεις διετύπωσα είς έν άρθρον προ δύο έτών.
Τά Σύμφωνα ’Αμοιβαίας ’Ασφαλεία^, τά όποια έχομεν υπογράψει, συμβάλλουν
είς τήν δημιουργίαν, έπί περιφερειακής βάσεως, τής άπαραιτήτου ισχύος, διά τήν
κατοχύρωσιν τής διεθνούς τάξεως, τήν έξουδετέρωσιν τών υπονομευτικών ένεργειών
καί τήν άντιμετώπισιν έπιθέσεως, ούτως ώστε νά δοθή χρόνος είς τάς έκτάκτως
εύκινήτους δυνάμεις νά άντεπιτεθοϋν.
Ουτω ή πολιτική μας είς τον τομέα τής συλλογικής άσφαλείας άποβλέπει,.
άφ’ ένός, είς τήν άποτροπήν ένοπλου έπιθέσεως, καί, άφ’ ετέρου, είς τήν έπ’ άόριστον
διατήρησίν των.
Τά δύο στοιχεία τά όποια άνέλυσα (άφ’ ένός, τό πολιτικόν σύστημα προειδοποιήσεως, καί άφ’ έτέρου, τον άνασχετικόν παράγοντα τής ισχύος) άποτελοϋν έν
συναρτήσει, μίαν σταθεράν βάσιν διά τήν ειρήνην.
’Εάν έπιθυμώμεν νά συνεχισθή ή είς παγκόσμιον κλίμακα Ειρήνη, δέον δπως:
κατοχυρώσωμεν ταύτην πλήρως.
Άγωνιζόμεθα σκληρώς διά τήν έξεύρευσιν έφικτοΰ συστήματος περιορισμού·
τών έξοπλισμών. ’Εν τούτοις, μέχρις δπου έπιτύχωμεν είς τάς έν λόγω προσπάθειας
μας, ήμεϊς καί οί σύμμαχοί μας πρέπει συνεχώς νά διατηρώμεν δυνάμεις, όπλα,
καί μέσα είς τό άναγκαΐον έπίπεδον, προς άποτροπήν έκδηλώσεως ένοπλου έπιθέσεως
είς μεγάλην ή μικράν κλίμακα. Τοΰτο άποτελεΐ άπαραίτητον τίμημα διά τήν διασφάλισιν τής Ειρήνης.
*0 άγών διά τήν έξασφάλισιν δικαιοσύνης.
Μολαταύτα, δεν τολμώμεν νά θεωρήσωμεν ώς δεδομένον δτι ό μόνος κίνδυνος
προέρχεται άπό τήν έκδήλωσιν ένοπλου έπιθέσεως καί δτι, έάν είναι δυνατόν νά άποτραπή αύτη, δυνάμεθα τότε νά έπαναπαυώμεθα.
'Τφίστανται ακόμη σοβαραί άδικίαι, πού πρέπει νά άποκατασταθοΰν καί σο
βαροί κίνδυνοι νά άποτραποΰν.
Όμιλών, τον παρελθόντα Αύγουστον, ό Πρόεδρος Άϊζενχάουερ έτόνισεν, με
ταξύ άλλων, καί τά εξής :
«'Η σφοδρά έπιθυμία προς άποτροπήν τού πολέμου—έάν δεν έ'χωμεν άλλον βαθύτερον σκοπόν άπό τήν συγκεκριμένην αυτήν έπιθυμίαν- δυνατόν νά όδηγήση είς
ρητήν ή σιωπηράν συμφωνίαν, συνεπαγομένην διαιώνισιν τών υφισταμένων άδικιών.
Δέον δπως μή συμμετάσχωμεν είς οίανδήποτε παρομοίαν «εικονικήν» συμφωνίαν,
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μή έκφράζουσαν τούς πόθους μας. ’Εάν δέν πράξωμεν τοΰτο, θά ήθέλομεν προδώση
τήν ιδίαν ήμών συνείδησιν. Εις τά όμματα όλων όσοι υποφέρουν άπό τάς παρούσας;
άδικίας, ήθέλομεν τότε καταστή έταϊροι των καταπιεζόντων αυτούς. Κατά τήν κρίσιν δέ της ιστορίας, ήθέλομεν, οότω, πωλήση τήν ’Ελευθερίαν του άτόμου προς
έξασφάλισιν μιας εικονικής ειρήνης. Έπιπροσθέτως, ήθέλομεν ένισχύση τάς πιθανό
τητας μιας μελλοντικής συρράξεως».
Περαιτέρω, ό Πρόεδρος άνεφέρθη εις τήν διαίρεσιν τής Γερμανίας καί εις
τήν ύφισταμένην εις τάς κατεχομένας χώρας κυριαρχίαν, ώς παράδειγμα των άδικιών περί των όποιων εΐχεν ομιλήσει.
Δέν πρόκειται νά άποκαταστήσωμεν τάς προαναφερθείσας άδικίας, προσφεύγοντες έξ ιδίας πρωτοβουλίας εις τήν βίαν. Έ ν τούτοις, δυνάμεθα—καί θά τό. πρά
ξωμεν— νά διατηρώμεν τάς άδικίας αύτάς εις τό προσκήνιον των άνθρωπίνων σκέ
ψεων, καθισταμένου, ουτω, δυνατού εις τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην νά προβή
αυτή εις τάς δεούσας έπί του προκειμένου ένεργείας, καταβάλλουσα συντόνους προς
τοΰτο προσπάθειας, οπότε καί θά έξάσφαλισθή τό ποθούμενον αποτέλεσμα. Ούδέν
έ'θνος, άλλωστε, όσονδήποτε ισχυρόν, έπιθυμεΐ νά προκαλή είς όλοέν αΰξουσάν
κλίμακα τήν ήθικήν καταδίκην του κόσμου. Ένέργειαι ώς ή άνωτέρω, άπετέλεσαν
σημαντικόν συντελεστήν, χάρις είς τον όποιον άπεκατεστάθη ή ελευθερία τής Αύστρίας. Τον παρελθόντα Μάϊον, κατόπιν επταετούς καθυστερήσεως, ή Σοβιετική
Έ νωσις υπέγραψε τήν μετά τής Αύστρίας Συνθήκην Ειρήνης. Αί δυνάμεις τών>
’Ερυθρών άπεσύρθησαν καί ή Αυστρία άπηλευθερώθη.
Άντιμετωπίζομεν τώρα παρόμοιον μέ τό προαναφερθέν πρόβλημα, άναφερόμενον είς τήν άποκατάστασιν τής Γερμανικής ένότητος.
Ή κατά τον παρελθόντα ’Ιούλιον συνάντησις των ’Αρχηγών τών Κυβερνή
σεων, έν Γενεύη, έφερε τό έν λόγω πρόβλημα είς τό προσκήνιον. Κατ’ αυτήν, οί.
τέσσαρες ’Αρχηγοί τών Κυβερνήσεων συνεφώνησαν έπακριβώς ότι «άποκατάστασις τής Γερμανικής ένότητος, διά τής διενεργείας έλευθέρων έκλογών, θέλει έξασφαλισθή». ’Εν τούτοις, κατά τήν δευτέραν έν Γενεύη Διάσκεψιν τοΰ παρελθόντος μηνός, ή Σοβιετική "Ενωσις ούσιαστικώς κατήγγειλε τήν έν λόγω συμφωνίαν, παρά,
τάς ύποβληθείσας ύπό τής Δύσεως προτάσεις, διά τών οποίων παρεσχέθη τό άνώτατον όριον έγγυήσεων περί τοΰ ότι μία έκ νέου ένοποιημένη Γερμανία δέν ήθελε
δημιουργήση, τόσον διά τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν όσον καί δι’ οίονδήποτε έκ τώνγειτόνων τής Γερμανίας, κατάστασιν χαρακτηριζομένην άπό έλλειψιν άσφαλείας.
Προφανώς, ή Σοβιετική Έ νωσις άναγνωρίζει ότι έκλογαί, διενεργούμεναι καθ’
άπασαν τήν Γερμανίαν, ήθελον άσφαλώς άπομακρύνη άπό τήν αρχήν τήν Κυβέρνησιν—άνδρείκελον, τήν οποίαν αυτή έγκατέστησεν είς τήν ’Ανατολικήν Γερμανίαν.
Τοΰτο, παραλλήλως, ήθελεν έχη άντίκτυπον καθ’ άπαντα τον κόσμον τών Σοβιε
τικών δορυφόρων.
"Οθεν, ή Σοβιετική "Ενωσις έλαβε τήν άκαμπτον στάσιν, τήν συνεπαγομένην·
μή άποδοχήν οίωνδήποτε προτάσεων, άναφερομένων είς τήν Γερμανίαν καί όσον
δήποτε λογικών, έάν θά καταστη δι’ αύτών δυνατόν είς τον Γερμανικόν λαόν νά
απαλλαγή έκείνων τούς όποιους τά Σοβιέτ έξέλεξαν ώς κυβερνήτας τής ’Ανατο
λικής Ζώνης τής Γερμανίας.
’Αποτέλεσμα τών άνωτέρω είναι ότι ή Δύσις δέον όπως συνέχιση διατηρούσα
αμείωτον τήν έκ μέρους τής παγκοσμίου κοινής γνώμης πίεσιν διά τήν άποκατάστασιν τής ύφισταμένης άδικίας, δι’ ής 17.000.000 Γερμανοί ζοΰν κεχωρισμένοι.
από τό μέγα πλήθος τών συμπατριωτών των.
Ή Δυτική ένότης.
Αί χώραι τής Δυτικής Ευρώπης, δέον, έπίσης, όπως συνεχίσουν ένισχύουσαι.
τήν ιδίαν αύτών ένότητα, οχι μόνον είς τον άμυντικόν τομέα, άλλά καί είς τον τής
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έξασφαλίσεως τής ευημερίας. Τό βαθύτερου αίτιον του πολέμου και τής οικονομι
κής καχεξίας είς την έν λόγω περιοχήν ώφείλετο είς τάς μεταξύ των χωρών τής
Δυτικής Ευρώπης αντιζηλίας καί διαιρέσεις τοϋ παρελθόντος.
'Ο ’Οργανισμός τοϋ Βορειοατλαντικού Συμφώνου συντελεί, είς μέγα βα
θμόν, δχι μόνον είς την προάσπισιν τής Εύρώπης, άλλα καί είς την άνάπτυξιν είς
τά κράτη—μέλη τού αισθήματος τής ένότητος καί συναδελφοσύνης. Την προσεχή
εβδομάδα, καθ’ ήν θά μεταβώ είς Παρισίους μετά τών 'Υπουργών τών Οικονο
μικών καί τής Ά μύνης, κ.κ. Χάμφρεϋ καί Ούίλσον, διά την Διάσκεψιν τοϋ έξ 'Υ 
πουργών Συμβουλίου τού ΝΑΤΟ, θέλω καί πάλιν εύρεθή εντός τής άτμοσφαίρας
οπού επικρατεί τό άνωτέρω πνεύμα. Αί έν λόγω συναντήσεις καθιστούν δυνατόν
είς τούς 'Υπουργούς τών ’Εξωτερικών, τών Οικονομικών καί τής Άμύνης όπως
άνταλλάσσουν μεταξύ των άπόψεις, ένισχύοντες, οδτω, έτι περισσότερον τούς συν
δέοντας τά 15 μέλη τού ΝΑΤΟ δεσμούς. Οί περί ών ό λόγος δεσμοί είναι ισχυροί
καί δεδοκιμασμένης άντοχής. Τό ΝΑΤΟ είναι κάτι περισσότερον άπό ’Οργανι
σμός στρατιωτικής άμύνης. Τά μέλη του συνεχώς έπιδιώκουν καί έξευρίσκουν επω
φελή μέσα, πλήν τών έπί τού στρατιωτικού τομέως, ίνα έκδηλώσουν τήν στενότητα
καί τήν θερμότητα τών μεταξύ αύτών σχέσεων καί δεσμών.
'Ωσαύτως, ύφίσταται άνάγκη έ'τ ι περαιτέρω ένισχύσεως τής μεταξύ τών
χωρών τής ’Ηπειρωτικής Εύρώπης ένότητος. "Εξ χώραι—ή Γαλλία, ή Γερμανία,
ή ’Ιταλία, τό Βέλγιον, ή 'Ολλανδία καί τό Λουξεμβούργου—Ιχουν ήδη έγκαινιάσει
κοινούς θεσμούς, συγκεκριμένως, μάλιστα, τήν Κοινοπραξίαν Άνθρακος καί Χάλυβος. ’Ήμην εύτυχής ότε, κατά τό πρόσφατον ταξίδιόν μου είς τήν Ευρώπην,
διεπίστωσα ότι ή προαναφερθεΐσα κίνησις προσλαμβάνει όλοέν καί νέαν ζωτικό
τητα. 'Η ισχύς τής έν λόγω κινήσεως δέον όπως προέρχεται ιδίως άπό τούς ενδια
φερομένους λαούς. Πάντως, αυτή άποτελεϊ έξέλιξιν διά τήν οποίαν αί 'Ην. Πολιτεΐται έπιδεικνύουν μέγα ενδιαφέρον καί είναι πρόθυμοι όπως, είς διδομένην ευκαι
ρίαν, ένισχύσουν ταύτην.
Μέ τήν έξέλιξιν τής προαναφερθείσης κινήσεως φυσικόν είναι νά άσκή αΰτ/)
ίσχυράν έπίδρασιν έπί τών χωρών τής ’Ανατολικής Εύρώπης. ’Εάν αί χώραι τής
Δυτικής Εύρώπης έξασφαλίσουν διά τής ένότητος όλοέν αυξουσαν ευημερίαν, θά
δημιουργηθή είς τάς δορυφόρους χώρας αΰξουσα πίεσις προς άπόκτησιν άνεξαρτήτων κυβερνήσεων, αΐτινες νά είναι είς θέσιν νά άνταποκρίνωνται είς τάς άνάγκας
καί τούς πόθους τού λαού έκάστης τών έν λόγω χωρών.
Τά άνωτέρω δυνατόν νά φέρουν έγγύτερον τήν ήμέραν καθ’ ήν οί Σοβιετικοί
ήγέται θέλουν άναγνωρίση ότι ή διατήρησις είς υπόδουλον κατάστασιν τών προαναφερθεισών χωρών τής ’Ανατολικής Εύρώπης συνεπάγεται τήν έφαρμογήν άπηρχαιωμένων καί άντιδραστικών μεθόδων, αίτινες στοιχίζουν—τόσον άπό ήθικής
όσον καί άπό ύλικής πλευράς—τόσον πολύ ώστε νά έξουδετερώνωνται τά έπιφανειακά
πλεονεκτήματα αύτών.
ΑΙ όλιγώτερον ανεπτυγμένοι χ ώ ρ α ι.
'Ωσαύτως, νέα καθήκοντα άντιμετωπίζομεν είς τάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας
περιοχάς τού κόσμου, όπου έκατοντάδες έκατομμυρίων λαού στερούνται δ,τι θά
ήτο δυνατόν καί θά επρεπε νά διαθέτουν.
Αί προαναφερθεΐσαι περιοχαί ύπήρξαν πάντοτε στόχος τού Σοβιετικού Κομ
μουνισμού.
Σήμερον, καθώς οί ήγέται τής Σοβιετικής Ένώσεως άσχολοϋνται μέ τήν
προσπάθειαν νά έπεκτείνουν τήν έπιρροήν των, χρησιμοποιοΰντες προς τούτο βίαν,
εξέλεξαν τάς άνωτέρω περιοχάς ώς στόχον τών δολίων σχεδίων των.
’Εξ άλλου, ό λαός τής Σοβιετικής Ένώσεως στερείται, είς μέγα βαθμόν,
•πολλών έκ τών χρειωδών τής καθημερινής ζωής. 'Ωσαύτως, οί λαοί τών δορυφόρων
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χωρών άποτελοΰν άντικείμενον ιδιαιτέρας έκμεταλλεύσεως, το δέ βιοτικόν αυτών
έπίπεδον έχει ύποστή σοβαράν μείωσιν. Έ ν τούτοις, είναι ευκολον διά τούς Σοβιε
τικούς ήγέτας να παρουσιάζωνται έπιλήσμονες τών έν λόγω άναγκών, ενώ, παραλλήλως, επιδεικνύουν ενδιαφέρον διά την τύχην έκείνων τούς οποίους άποκαλοΰν
«αποικιακούς καί ύπαγομένους εις ξένην κυριαρχίαν λαούς». Τών τελευταίων μά
λιστα ή εισδοχή εις τον Σοβιετοκομμουνιστικόν κλοιόν αποτελεί άνέκαθεν άπροκάλυπτον άντικειμενικόν σκοπόν της Σοβιετικής πολιτικής.
Οί ήγέται τής Σοβιετικής Ένώσεως, δντες οί ίδιοι έρμηνευταί μιας υλι
στικής κοσμοθεωρίας, έχουν συγκεντρώσει τάς επί τοϋ μορφωτικού τομέως προ
σπάθειας των εις την έκπαίδευσιν επιστημόνων. Μέχρι τοΰδε, είς την Σοβιετικήν
Ένωσιν, ό άριθμός τού έξησκημένου τεχνικού προσωπικού είναι μέγας. ’Εννοείται
ότι οί έν λόγω τεχνικοί εύρίσκονται πάντοτε εις τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεώς των,,
τής οποίας άπάσας τάς έπιθυμίας καί τά προς αυτούς αιτήματα είναι ύποχρεωμένοι
νά πληρούν. Ουτω, διατίθενται οδτοι προς έπίσκεψιν άλλων περιοχών τού κόσμου,
•συμβολικήν υποσχέσεων αίτινες παρέχονται προς δελεασμόν τού πληθυσμού τών
έν λόγω χωρών.
’Εν τούτοις, τά άνωτέρω δέν σημαίνουν ότι όφείλομεν νά πανικοβληθώμεν,
λόγω τού ότι ό Σοβιετικός Κομμουνισμός έμφανίζεται τώρα φέρων νέον μανδύαν.
Όφείλομεν νά μή θεωρήσωμεν ώς δεδομένον, ώς φαίνεται νά θεωρούν μερικοί, ότι
οί ήγέται τών ’Ασιατικών χωρών δέν Ιχουν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνον καί έπομένως δύνανται εύκόλως νά έξαπατηθοΰν άπό ψευδείς ύποσχέσεις. Πράγματι, οί
-έν λόγω ήγέται έχουν μακράν πείραν είς τον πολιτικόν τομέα, συντελέσαντες, οΰτω,
■είς τό νά άποκομίσουν αί χώραι των μεγάλα πολιτικά ώφέλη.
Έ ν τούτοις οί έλεύθεροι ύποανάπτυκτοι λαοί, έχουν άνάγκην τής ιστορικής
βοήθειας τήν οποίαν αί βιομηχανικώς ώριμοι οίκονομίαι έχουν θέσει είς τήν διάθεσιν τών όλιγώτερον έξελιχθεισών οικονομιών. Τό πρόγραμμα τούτο έκτελεΐται
υπό μιας θαυμασίας όμάδος άφωσιωμένων άνδρών καί γυναικών. Τό δέ Κογκρέσσον
έχει έγκρίνει τά άπαραίτητα κονδύλια διά τήν χρηματοδότησίν του. 'Τπολογίζομεν,
ότι διά τό τρέχον έτος θά ζητήσωμεν παρά τού Κογκρέσσου νά μάς χορηγήση τά
ποσά έκεΐνα τά όποια θεωροΰμεν ότι είναι δυνατόν νά δαπανηθοΰν άποδοτικώς.
Έλπίζομεν δέ οτι τό Κογκρέσσον θά έπιδείξη, όπως καί είς τό παρελθόν, άνάλογον
πατριωτισμόν. Θά ζητήσωμεν έπίσης, νά μάς έπιτραπή μιά κάποια μεγαλυτέρα
«ύκινησία έν συγκρίσει προς τό παρελθόν.
Βοηθοΰμεν όμως καί κατ’ άλλον τρόπον. Π.χ. οί έπιστήμονές μας όμοΰ μετ’
■επιστημόνων άλλων φιλικών χωρών είχον διΐδει τάς τεράστιας δυνατότητας τάς
οποίας προσφέρει ή άτομική έπιστήμη. Είμεθα οί πρώτοι οί όποιοι έπετύχαμε τήν
διάσπασιν τού άτόμου άφ’ ενός, καί τήν χαλιναγώγησιν τής διασπάσεως άφ’ έτέρου.
Προηγούμεθα δέ κατά πολύ είς τήν άνάπτυξιν τού σχεδίου τού Προέδρου ’Ά ϊζενχάουερ περί ειρηνικής χρησιμοποιήσεως τής άτομικής ένεργείας.
Πάντως, τά επόμενα έτη θά θέσουν τό έθνος μας ένώπιον δυσκόλου έργου.
Μιά κοινή άντίδρασις διά νά είναι έπιτυχής θά πρέπει νά προκαλέση άναβίωσιν
τού σταυροφορικοΰ πνεύματος τής παρελθούσης ιστορίας μας.
’Απαραίτητον είναι νά δημιουργήσωμεν έκ νέου τήν άτμόσφαιραν έκείνην
ήτις έδιδε δύναμιν καί ζωήν είς τούς ιεραποστόλους μας, τούς ιατρούς, διδασκάλους
καί έμπορους, οί οποίοι διέσχισαν όλον τον κόσμον χάριν τών προνομίων ένός νέου
τρόπου ζωής. Τά πρόσωπα αύτά δέν έπεζήτουν τήν άπόκτησιν χρημάτων παρ’
όλον ότι τό κίνητρον τού κέρδους ήτο έν τίμιον κίνητρον. ’Εκείνο τό όποιον έπεζήτουν καί έπέτυχον ήτο ή μοναδική ίκανοποίησις ήτις προέρχεται έκ τής δημιουργίας
καί τής συμμετοχής είς τά κοινά.
Θά ήτο πράγματι τραγικόν αν ό λαός μας, ιδίως δέ ή νεολαία, έμαγνητί-
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ζετο υπό των χρηματικών υπολογισμών καί της δελεαστικότητος τοϋ έμπορίου,
μέχρι τοϋ σημείου ώστε νά άπολέση τδ πνεύμα τών ιεραποστόλων καί την έννοιαν
τοϋ προορισμού, τα όποια υπήρξαν τόσον χαρακτηριστικά του έθνους μας εύθύς έξ
άρχής καί τα όποια τό έκαμαν τόσον μέγα.
Πολλάκις άναλογίζομαι τήν βιβλικήν ύπόσχεσιν οτι έγκόσμια άγαθά θέλουν
δοθή εις έκείνους οιτινες άναζητοϋν πρώτον τήν δικαιοσύνην καί βασιλείαν τοϋ
Θεοΰ. Τό έθνος τοΰτο εύρίσκετο ύπό τήν έπιρροήν θρησκευτικών άντιλήψεων άπό
τάς πρώτας ήδη ήμέρας της ζωής του. Οί προπάτορές μας έπίστευον ότι ό "Υψιστος
συνεδημιούργησε τούς άνθρώπους όμοΰ μεθ’ ώρισμένων άπαραγράπτων δικαιω
μάτων. Έπίστευον είς τον νόμον τής άγάπης καί τον άντικαθρεπτισμόν τούτου επί.
τοϋ δικαίου. Εΐχον συναίσθησιν τής άποστολής των είς τον κόσμον, θεωροΰντες
ότι ήτο τό καθήκον των νά βοηθοΰν τούς άνθρώπους καί νά ένεργοΰν συμφώνως
προς τό θέλημα τοϋ Θεοΰ. Οί άνθρωποι αύτοί διέβλεπον ένα μεγάλο μέλλον, ένο>
προσέβλεπον μετά πληρότητος είς ένα μεγάλον σκοπόν.
’Εντός τοϋ πνεύματος τούτου τής πίστεως άνεπτύχθη μία χώρα τής οποίας
αί έκδηλώσεις τής πνευματικής καί υλικής άλληλοβοηθείας δέν ευρίσκουν άλλο
προηγούμενον είς τήν ιστορίαν. Δέν έπρόκειτο περί προνομιακής διατηρήσεως τών
άγαθών. Άντιθέτως, ή κοινοχρησία ύπήρξεν ή βασικωτέρα αρχή. Εκατομμύρια
ξένων έγένοντο άσμένως άποδεκτά, διά νά έκμεταλλευθοΰν άπό κοινού τάς ευκαιρίας,
τάς οποίας έδημιούργησαν οί ίδρυταί τοϋ έθνους καί οί άπόγονοι αυτών.
Διά τών ιεραποστόλων, σχολείων καί έκκλησιών, αί Άμερικανικαί άντιλήψεις διεδόθησαν είς δλην τήν γήν. 'Η κυβέρνησίς μας συνέδραμεν καί ένίσχυεν
όλους έκείνους οιτινες προσεπάθουν νά προαγάγουν τήν έλευθερίαν τοϋ άνθρώπου.
Έ ν τώ μεταξύ, τά ύλικά άγαθά ηύξάνοντο είς τάς 'Ην. Πολιτείας. Τώρα όμως
πρέπει νά προσέξωμε πολύ μήπως τά δευτερεύοντα αύτά έπιτεύγματα τών μεγάλων
προσπαθειών μας, γίνουν αυτοσκοπός. Αυτός είναι ό κίνδυνος άπό τον όποιον πρέπει.
πάντοτε νά φυλασσώμεθα. ’Ιδίως σήμερον, όταν ένα μέγα υλιστικόν κράτος ώς ή
Σοβιετική Έ νωσις προσπαθή άσυνειδήτως καί έν ψυχρώ νά έκμεταλλευθή διά.
παντός τρόπου τάς έπιδιώξεις καί τούς πόθους τών ύποαναπτύκτων λαών.
’Εκείνο τό όποιον παντός άλλου χρειάζεται ό κόσμος τήν στιγμήν αύτήν,.
είναι νά παραμείνουν αί 'Ην. Πολιτεΐαι πισταί είς τά ιστορικά ιδεώδη των καί τήν
έκ παραδόσεως τακτικήν τής κοινής διαθέσεως τών πνευματικών, ψυχικών καί υλι
κών άγαθών, βοηθοΰσαι οΰτω τούς υποτελείς νά κατακτήσουν τήν έλευθερίαν τω ν
καί τούς έλευθέρους νά παραμείνουν έλεύθεροι, οχι μόνον μέ τήν τυπικήν ερμηνείαν
τής λέξεως, άλλά κυρίως μέ έκείνην ήτις έπιτρέπει είς τούς άνθρώπους τήν έπ ιδίωξιν τής ευτυχίας των έν τώ πλαισίω τής διακηρύξεως τής άνεξαρτησίας μας.
’Ά ς μή λησμονώμεν δέ, ότι ή διακήρυξις αΰτη—όπως εϊπεν ό Λίνκολν—δέν
άπηυθύνετο άποκλειστικώς είς τάς 'Ην. Πολιτείας, άλλά άπευθύνεται είς τον κό
σμον δλον, μεταδίδουσα μήνυμα έλευθερίας καί έλπίδος διά μέσου τών αιώνωνΔιότι είς αυτήν τήν διακήρυξιν έμπεριείχετο ή ύπόσχεσις ότι έν καιρώ τώ δέοντι
«αί άλύσεις όλων τών άνθρώπων θέλουν θραυσθή καί τότε είς όλους θέλει δοθή ή
αυτή ευκαιρία».
Αύτό είναι τό πνεύμα τό όποιον περιέβαλε τήν άπαρχήν τής πορείας τοϋ.
έθνους μας. ’Ά ς γίνη λοιπόν καί τό πνεύμα τής σήμερον.
Φ. ΝΤΑΛΛΕΣ

ΤΙΜΗ Γ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
'Υπό Άρχιφύλκκος κ. Σ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

’Έκλεισε ή αυλαία τοϋ 1957.
'Ένας ολάκερος χρόνος διάβηκε. Θαρρείς πώς ήταν μια φευγαλέα στιγμή, πού
«ήλθε, είδε καί άπήλθε».
’Από τό άπέραντο «κομπολόι» της αΐωνιότητος, μία άκόμη «χάνδρα» κύλησε
στην άπύθμενη χαράδρα του παρελθόντος...
Μία «χάνδρα», Ινας χρόνος!!..
Τελείωσε, έφυγε χωρίς επιστροφή τό 1957...
Μαζί μέ αυτό, τελείωσε καί ή υπηρεσία ένός αριθμού συναδέλφων μας, πού
συμπλήρωσαν τ ’ δριο ηλικίας.
Ό καινούργιος χρόνος θά τούς εύρη συνταξιούχους. ’Ακούραστοι αγωνιστές
τής ζωής, θά ξεκουρασθοϋν πιά. Καιρός ήταν...
ΎΗρθαν στήν ’Αστυνομία μας στην ’Άνοιξη τής ζωής τους καί φεύγουν χει
μώνα!.. ·
’Άνοιξη μυρωμένη ήταν στο ξεκίνημα! Ξανθός ’Απρίλης, πνιγμένος στά λούλουδα, στοϋ γαλάζιου ούρανοΰ τά φωτεινά χαμόγελα λουσμένος...
'Όλοι οί άνθρωποι, έτούτη τη σφριγηλή εποχή έχουν γιά άφετηρία τής δη
μιουργίας τους... Τότε ξεκινούν. Όμοιοι ορειβάτες, μέ έφόδια τή πίστη καί τήν
ελπίδα, σκαρφαλώνουν στά «κατσάβραχα» τής ζωής, γιά νά φτάσουν κάποτε στή
κορυφή, στήν επιτυχία!..
Τότε ξεκίνησαν καί οί συνάδελφοί μας...
Κυπαρίσσι ήταν τό κορμί. ’Ατσάλινα τά νεύρα.
Τά μάτια, δμοια διαμάντια στή λάμψη, άνήσυχά, άνίχνευαν τά ΐχνη τής έπιτϋχίας...
Οί φλόγες τής θέλησης καί τού θάρρους πύρωναν τής καρδιάς τούς ευγενικούς
πόθους!...
Κύλησε όμως γοργά ή εύλογημένη αύτή εποχή καί τό ήμερολόγιο τής ζωής
έγραψε (^καλοκαίρι».
Τής άδιάκοπης δουλειάς ό κάματος μονιμοποίησε τον άρμυρό ίδρωτα στο
πρόσωπο.
Τά όνειρα τής Ά νοιξης, ή σμίλη τής εργασίας τά λάξευε, τούς έδινε μορφή
συγκεκριμένη..;
Θλιβερή ήταν ή άπώλεια τού Μάη, αλλά δέν υπήρχε καιρός γιά θρήνο...
ΤΗρθε τό μελαγχολικό φθινόπωρο, σάν τό καλοκαίρι έσβυσε.
Ό γαλανός ούρανός σκεπάστηκε άπό τά πρώτα σύννεφα..."Εφτασαν τά πρωτοβρόχια...
Οί ρυτίδες..., σάν άστραπές αύλάκωσαν τό πρόσωπο!..
Τό βάρος των χρόνων, πού κύλησαν, κύρτωσε τό υπερήφανο κυπαρίσσι...
Ό βορριάς παρέσυρε τά πλούσια μαλλιά, πού σάν πυκνή βλάστηση στόλιζαν
τό κεφάλι!...
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Σ. Άλεξοπούλου

Το ακούραστο, αιώνιο ρεϋμα τοϋ χρόνου αδιάκοπα κύλαγε καί τό φθινόπωρο...
πέθανε...
’Από τό τάφο του όμως γεννήθηκε κάτι, ποδχε τοϋ χάρου τή παγωνιά...
Γεννήθηκε ό Χειμώνας...
Τά χιόνια έλεύκαναν τά λίγα μαλλιά, πού ή... μεγαλοψυχία τοϋ Φθινοπώρου
άφησε...
Τή νεανική λάμψη των ματιών τή σκέπασε ή ομίχλη τοϋ Δεκέμβρη !!!....
Τό χειμωνιάτικο ξεροβόρι αλύπητα μαστίγωνε τό κυπαρίσσι, πού μέ κόπο
αγωνιζόταν νά σταθή.
'Όλα άλλαξαν. "Ιδια μόνο έμεινε ή φλόγα, πού πύρωνε τά στήθεια.
Ή τροχιά, πού οί χρόνοι διέγραψαν, στάθηκε άνύμπορη νά προσβάλη τήν
άσβυστη κανδήλα της ψυχής...
Αύτή δέν θά σβύση. Τά ιδανικά, πού τήν τροφοδοτούν είναι αιώνια καί της
χάρισαν τήν ΑΘΑΝΑΣΙΑ!..
"Ανοιξη ήταν τό ξεκίνημα...
Χειμώνας ό τερματισμός...
Σάν άθληταί ρίχτηκαν στο στίβο τής ζωής οί συνάδελφοί μας καί άφοΰ πάλαιψαν μέ άπειρα έμπόδια, πού ή ίδια ή ζωή τούς έβαλε στο δρόμο τους, έφτασαν
στο τέρμα νικηταί...
Νικηταί, τροπαιοΰχοι. Ποιος μπορεί νά τό άρνηθή;
Ποιος δέν θά αναγνώριση τό μόχθο πού καταβάλανε γιά ν’ άνέβουν στο «Γολ
γοθά» καί νά μάς δωρήσουν τήν « ’Ανάσταση;».
Δέν θά βρεθή, δέν είναι δυνατόν νά βρεθή τέτοιος άχάριστος στήν ’Αστυνο
μία μας...
Είχαν τήν ευτυχία ν’ άκολουθήσουν τό ’Αστυνομικό έπάγγελμα, δταν τό
Σώμα μας ήταν ακόμη νήπιο, βρέφος.
Αύτοί τό πήρανε στοργικά στήν άγκαλιά τους καί τό έγαλούχησαν μέ τον
ιδρώτα τους. Τό άνδρωσαν, τό χαλύβδωσαν...
Πρόταξαν τά στήθειά τους καί κυνήγησαν μακριά τ’ άρπακτικά κοράκια, πού
θέλησαν νά κατασπαράξουν τις σάρκες τοϋ... βρέφους...
Ζηλευτοί "Ατλαντες σήκωσαν στούς ώμους τους τό άσήκωτο φορτίο τών κα
θηκόντων τους, χωρίς μεμψιμοιρία, ή γογγυσμό...
’Ανδρειωμένοι καπετάνιοι, ώδήγησαν τό πλοίο τής ’Αστυνομίας μας σώο,
άφοΰ πέρασαν μέ Θαυμαστή δεξιοτεχνία τούς ύφάλους καί τά...μανιασμένα κύματα!..
Ή σκληρή όμως μοίρα τοϋ άνθρώπου είπε κι’ εδώ τή τελευταία λέξη... ’Α
δυσώπητος ό χρόνος έγραψε μέ μαΰρο μελάνι «γεράματα»...
Γέρασαν οί καπετάνιοι... Πρέπει νά ξεκουρασθοΰν... Ν’ άφήσουν τό τιμόνι...
Ή σειρά μας τώρα ν’ αρπάξουμε τό τιμόνι καί νά εξακολουθήσουμε τήν άτέλειωτη πορεία, πού αύτοί μάς χάραξαν...
Τώρα είναι πιο εύκολα. Ό δρόμος φωτεινός... Λίγα τά έμπόδια...
Βέβαια υπολείπονται πολλά καί τά βράχια ναυάγια προσμένουν...
'Τποσχόμεθα όμως ότι θά φανούμε καλοί καπετάνιοι, καλό πλήρωμα...
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες καί θέλησή μας είναι νά τις άντιμετωπίσουμε, γ ι’
<αύτο καί θά νικήσουμε...
"Οταν θάρθη καί ό δικός μας χειμώνας, θά μπορούμε κι’ έμεΐς νά ξεκουρασθοΰμε μέ ήσυχη καί άσυννέφιαστη τή συνείδηση, όπως κι’ έσεΐς τώρα...
Παίρνουμε όρκο γ ι’ αύτό. 'Ο όρκος μας θά τηρηθή..
"Αν ζήτε θά μάς σφίξετε τό χέρι. "Αν όμως 6χι, θάρθη τό χαρούμενο μήνυμά
μας νά σάς γέμιση άγαλλίαση καί ευφροσύνη ψηλά στά ούράνια, στήν άγκαλιά τοϋ
Θεού...

Τιμή σ’ αυτούς πού φεύγουν
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Άνο.ίγοντας ή αύλαία του 1958, θ’ άρχίση ή ζωή τοϋ συνταξιούχου σέ πολλούς
συναδέλφους μας, πού μέχρι χτες ήσαν σιμά μας...
Δεν θάναι πια μαζί μας νά μάς φωτίζουν μέ τήν άλάθητη πείρα τους.
Νά μάς καθοδηγούν μέ τις άπεριόριστες γνώσεις τους.
Στα μάτια μας θά λάμψουν δάκρυα πόνου, γιά τήν άποχώρηση...καί οί καρ
διές μας θά σφικτοΰν...
Θά νοιώσουμε γιά λίγο σάν μόνοι, αδύνατοι...
Φεύγει τό παλαιό αίμα άπό τις άρτηρίες τής υπηρεσίας μας καί θ’ άγωνισθοΰμε νά συνέλθουμε...
Τούτες τις σκληρές στιγμές, πρέπει οΐ καρδιές νάναι λευκές, καθαρές, άνεπηρέαστες άπό πάθη καί θλιβερά αισθήματα...
’Ίσως, κατά τή συνεργασία μας μέ τούς συναδέλφους μας πού φεύγουν, νά
πικραθήκαμε ή νά έπικράναμε...
’Ίσως, αυτοί ή έμεϊς σάν προϊστάμενοι ή υφιστάμενοι, νά μάς άνέφεραν, έτιμώρησαν ή καί άδίκησαν κατά τή γνώμη μας.
Μπορεί καί χολή νά γέμισε ή ψυχή μας...
Τότε ’ίσως νάγινε αυτό. Τώρα όμως πρέπει, έπιβάλλεται ν’ άποβληθοΰν άπό
τή ψυχή μας τά μελανά παράσιτα...
“Αν τότε υπήρχε μιά δικαιολογία νά συννεφιάση ό ουρανός της ψυχής μας,
τώρα θά είμαστε εντελώς άδικαιολόγητοι, άν έμποδίσουμε τον άνεμο τής καλωσύνης
νά παρασύρη τά μαύρα σύννεφα τής κακίας.
'Ό ,τι καί νάγινε, δέν δύναται ν’ άποδοθή σέ δόλο, σέ υστεροβουλία.
Πρέπει νά πιστέψουμε καί έτσι είναι, δτι γιά τό καλό τής υπηρεσίας μας
έγινε καί τά δυσάρεστα εύκολα θά λησμονηθούν.
“Ας ξεχαστοΰν λοιπόν οί μικροπροσριβές, πού ό πόθος μας γιά τήν εξυπηρέ
τηση τής υπηρεσίας μας γέννησαν καί, ας τό ομολογήσουμε, ή εριστική διάθεση
τής φυλής μας !!!..
Τούτες οί στιγμές είναι ιερές.
“Ας άφήσουμε τό χαμόγελο τής άληθινής άγάπης νά λάμψη στοΰ άποχωρισμοΰ τής ώρες...
“Ας πάρουμε τό χέρι των συναδέλφων μας, πού φεύγουν καί ας τό σφίξουμε
με ευγνωμοσύνη, μέ θέρμη...
Τούς χρωστάμε τόσα. Τούς όφείλουε τό πάν.
“Αν τά χείλη μας μπορούν άπό τή συγκίνηση νά ψελλίσουν δυο λόγια, ας
ψιθυρίσουν ενα μεγάλο, ένα άπέραντο εύχαριστώ σ’ αυτούς, πού φεύγουν...
“Αν δμως ή θλίψη γιά τον αποχωρισμό σφαλίση τά χείλη μας, τότε ας άφή
σουμε τή ψυχή μας, νά τιμήση τούς ήρωες τής ύπηρεσίας μας μέ λίγα δάκρυα...
συγκίνησής...
Ήρθαν τήν “Ανοιξη καί φεύγουν τό Χειμώνα.
Πώς πέρασε τόσος καιρός; Πνοή άνέμου ήταν ή τρελλό συννεφάκι, πού το
παρεσυρε τού άγέρα ή ορμή;...
Τιμή σ’ αύτούς, πού φεύγουν. Τιμή καί δόξα. Δόξα κι’ ευγνωμοσύνη.
Ευγνωμοσύνη άπέραντη, αιώνια...
ΣΩ ΚΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΑ ΣΚΙΤΣΑ

Ό καλός άστυφύλακας
Τής ΡΟΥΛΑΣ

ΚΑΛΙΜΨΑΚΗ

Χειμώνας. 'Η νύχτα άγρια άπλώνει γρήγορα τά κατασκότεινα πέπλα τής.
Είναι μια άπό τις πιο παγωμένες νύχτες τοΰ Δεκέμβρη. Σκοτάδι καί μια νεκρική
σιωπή είναι απλωμένη παντού. Ό άέρας λυσσομανά σάν δαιμονισμένος βρυκόλακας.
'Η οργή του σήμερα είναι μεγαλύτερη άπο κάθε άλλη φορά. Κάπου-κάπου μερικά
φανάρια τοΰ δρόμου ρίχνουν ολόγυρα τό άσθενικό τους φως. Ψυχή δεν φαίνεται- όλοι
κλεισμένοι στα σπίτια τους. Καί όμως κάπου έδώ κοντά άκούγονται τά βήματα ενός
άνθρώπου. Στο λιγοστό φως ένός φαναριού διακρίνω τή σιλουέττα του, είναι ένας
πόλισμαν. Τό σώμα του τυλιγμένο όσο καλύτερα μπορεί κάτω άπο τό άδιάβροχό του,
προσπαθεί νά κράτηση τήν ολίγη ζεστασιά πού έχει. Τά χέρια του σφίγγονται
σπασμωδικά, παγωμένα, μέσα στά γάντια του, καί τό βήμα του συνεχίζεται αργό μά
σταθερό.
Μά...καλά δεν έχει αυτός σπίτι ; Δεν τον περιμένει μ’ αυτόν τό παληόκαιρο
ένα ζεστό καί ή γλυκειά θέρμη μιας φωτιάς ;
Καί όμως ό άνθρωπος αυτός της ’Αστυνομίας Πόλεων βρίσκεται αύτή τήν
στιγμή έξω, ολομόναχος, σπρωγμένος άπο τήν δυνατή ορμή τοΰ καθήκοντος. Νοιώθει
τά μέλη του παγωμένα, ποθεί τήν ζεστασιά τοΰ κρεββατιοΰ του, καί όμως ή σκέψις ότι
έκτελεΐ τό καθήκον του, ότι ή δίκιά του ή κούρασις ξεκουράζει τούς άλλους, τον
ενθαρρύνει.
Ξαφνικά τά μάτια του στηλώνονται σ’ ένα παγκάκι τοΰ πάρκου, επάνω σ’
έναν άκαθόριστο όγκο.
Στέκεται μιά στιγμή άκίνητος κι’ όστερα σταθερά πλησιάζει. Κάτω άπο ένα
άβέβαιο φως διακρίνει τό χλωμό πρόσωπο ένός παιδιού, ένός μικροΰ άλήτη. Τό σώμα
του τυλιγμένο μέσα σέ κάτι κουρέλια, είναι κουλουριασμένο έπάνω στο ψυχρό πα
γκάκι, μελανό άπο τήν παγωνιά.
"Ενα, δύο, τρία, άπαλά σπρωξίματα. Τό άλητάκι πετάγεται έπάνω τρομαγμένο.
Τά μάτια του στο άντίκρυσμα τοΰ πόλισμαν άνοιγοκλείνουν νευρικά. Τώρατό σώμα
του τρέμει περισσότερο κάτω άπο τό αυστηρό βλέμμα. Καί ξαφνικά, έκεί πού δεν
τό περιμένει κανείς, πέφτει στά γόνατα καί άνάμεσα στούς λυγμούς τοΰ ψιθυρίζει:
—"Αχ! μή κύριε άστυνόμε, όχι, 6χι δεν φταίω έγώ. Σίγουρα ήρθατε νά μέ
πιάσετε γιά τήν κλοπή πού έκανα, μά σάς είπα δεν φταίω έγώ. Πεινοΰσα, πεινούσα
τόσο πολύ, δεν είχα κανένα. Παντοΰ συνάντησα τήν κακία καί τήν άπονιά. Τόσο καιρό
ζώ αύτή τήν ζωή, μά τί νά έκανα ; "Ω! σάς παρακαλώ, μή μέ πάτε στήν φυλακή,
σάς παρακαλώ μή μέ πάτε στήν φυλακή, δέν θέλω, συγχωρέστε με καί...Σταμάτησε
άπότομα από ένα λυγμό. Τό δυνατό φύσημα έκαμε τό κορμάκι του νά ταλαντευτή.
—Σήκω έπάνω παιδί μου, άκούστηκε μαλακή ή φωνή τοΰ άστυφύλακα. Καί
κυττάζοντας τό ικετευτικό, τό φοβισμένο βλέμμα τοΰ μικροΰ, συνέχισε. Μή φοβά
σαι μικρέ μου, δέν θά πφς φυλακή, δέν θά ξαναπεινάσης πιά. Μά... έλα μαζί μου.
'Ένα ζεστό σπίτι περίμενε τώρα καί τούς δυό. 'Ο καλός πόλισμαν θά φρόντιζε
μέ όλη του τήν καρδιά γ ι’ αυτόν τον μικρό άλήτη. Θάκανε τό πάν γιά νά τον βοηθήση,
γιά νά τόν σώση άπο τήν καταστροφή, πού τον είχαν οδηγήσει οί ίδιοι οί άνθρωποι.
Θά τοδδινε νά καταλάβη, πώς ή κοινωνία δέν είναι τόσο κακιά, τόσο άσπλαχνη, όσο
φαίνεται. Θά τοΰδινε θάρρος γιά νά συνέχιση μιά τίμια ζωή.
Μποροΰσε νά τόν όδηγήση στή φυλακή, νά τόν χτυπήση, γιατί είχε κλέψει,
όπως θά έκανε καί κάθε άλλος άνθρωπος καί έτσι νά ξεφύγη άπο τις φροντίδες καί τις
σκοτούρες τοΰ ξένου άνθρώπου. Μά 6χι, ό έαυτός του σ’ αυτή τήν σκέψη επαναστατεί
ζωηρά, καί τέλος άποφασίζει νά κάνη δ,τι τοΰ υπαγορεύει ή δική του ευγενική ψυχή.

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ

ΠΙ ΤΕΡ

’Υπό ’Αστυνόμου Β’ κ. Α Λ . ΚΡΟΚΙΔΗ

Είναι γνωστό ότι, δύο άπό τά μεγαλύτερα κέντρα κατασκοπίας τοϋ'Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, ήσαν ή Καζαμπλάνκα κατά πρώτο λόγο καί ή Αλεξάνδρεια
κατά δεύτερο.
’Εκεί είχε μαζευτή, κατά τήν διάρκεια τοϋ Πολέμου, ολη ή... αφρόκρεμα των
κατασκόπων άπ’ όλα σχεδόν τά μέρη τοϋ Κόσμου. Έ κ εΐ έλάμβανον χώραν ή μεγα
λύτερες μηχανορραφίες καί πλεκτάνες. Σ’ αυτές της δύο πόλεις διεξήγετο ένας άλλος
μυστικός Πόλεμος μέ πρωταγωνιστάς, φυσικά, τήν Ίντέλιντζες Σέρβις άπό τό ένα
μέρος καί τήν Γκεστάπο άπό τό άλλο.
Ή τα ν ή έποχή κατά τήν οποίαν οΐ Σύμμαχοι προσπαθούσαν ν’ άνακαλύψουν
τό μυστηριώδες υγρό πού χρησιμοποιούσαν οί Γερμανοί γιά τήν έμφάνισι της « ’Αό
ρατης Γραφής». Εκατοντάδες πρακτόρων ειχον έξαπλωθή προς όλα τά μέρη καί
εΐργάζοντο πρός τον σκοπόν τούτον. Τέλος, μιά μέρα, ένας άπ’ αυτούς βρήκε κά
ποια στοιχεία. Είχε δηλαδή κατορθώσει νά πάρη άντί άδράς άμοιβής τή χημική σύστασι τοϋ ύγροϋ, χωρίς όμως νά είναι βέβαιος περί τής γνησιότητάς της.
Κατόπιν τούτου τηλεφώνησε στον προϊστάμενό του στο Κάϊρο, άπό τον
οποίον έλαβε τήν άπάντησι ότι θά τοϋ έστελνε έναν ειδικό έπί τοϋ θέματος γιατρό,
ο οποίος έσχάτως ειχεν έρθει άπό τήν 'Ισπανία, όνόματι Πίτερ. «Είναι Γιατρός τής
οικογένειας μας» τοϋ είπε άπό τό τηλέφωνο καί μπορείς νά έχης άπόλυτο εμπι
στοσύνη. Αύριο βράδυ κατά τάς 8 θά βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό, θά τον
γνωρίσης άπό μιά ιδιότροπη πίπα πού θά έχη στο στόμα. Μή περιμένης όμως νά
συνάντησης κανένα ήλικιωμένο σοβαρό άσπρομάλλη. 'Ο Πίτερ είναι ένας μεσόκοπος
απλός άνθρωπος, πολύ μοντέρνος, μεγάλος καλοφαγάς καί λατρεύει τήν Τζάζ.
Καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται...», αυτά τοϋ είπε κι’ έκλεισε τό τηλέφωνο.
Τήν επομένη τό βράδυ στάς 8, πήγε στο σταθμό όπου τον περίμενε ένας
■ψηλόλιγνος άνθρωπος, μέ μιά γυριστή πίπα στο στόμα σέ σχήμα Σφίγγας. Ή τα ν
~εριπου όπως τον περιέγραψε ό Προϊστάμενός του. Τον πλησίασε, τόν χαιρέτισε,
εκείνος τόν έκτύπησε φιλικά στήν πλάτη καί τοϋ είπε : «Πρώτα-πρώτα θά πρέπη
να πάμε κάπου νά φάμε, έχω άκούσει γιά κάποιο έστιατόριο πού φημίζεται γιά τή
κουζίνα του, έκεϊ θά τά ποΰμε μέ τήν ήσυχία μας». "Ενα τέταρτο άργότερα καθόΉ ’Αστυνομία Πόλεων είχε κάμει καί πάλι τό καθήκον της. Είχε σώσει μιά
ψυχή έτοιμη γιά τό κατρακύλισμα στο βούρκο.
’Αλήθεια, πόσα καί πόσα δέν πρέπει νά χρεωστοΰμε στούς άστυφύλακες! Βρί
σκονται παντοΰ, παρουσιάζονται πάντοτε σάν σωτήρες τήν ώρα πού τούς άναζητοΰμε
καί δέν τούς περιμένουμε. Κι’ αν καμμιά φορά φέρνονται κάπως σκληρά κατά τή
γυώμη μας, δέν πειράζει.
"Ολοι πρέπει νά γνωρίζουμε, πώς κάτω άπό τό σκληρό της καθήκον κρύβε
ται πάντοτε μιά ευγενική, μιά μεγάλη, καρδιά.
ρ. ΚΑΛΙΜΨΑΚΗ
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Ά λεξ. Κροκίδη—Ό γιατρός ΓΙίτερ

ταν κι’ οί δυό τους σέ ένα τραπέζι στο βάθος ένδς πολυτελεστάτου έστιατορίου. Παρήγγειλαν ψάρι μαγιονέζα. 'Ο Γιατρός παρήγγειλε κρασί ντόπιο, ό δέ άλλος Κύπρου.
«Είναι μεγάλη έπιτυχία», εΐπεν ό Γιατρός μετά άπό λίγο «τό ότι κατώρθωσες
νά πάρης στα χέρια σου αυτά τά στοιχεία, τά όποια δέν άμφιβάλλω θά είναι γνή
σια. Πίνω λοιπόν είς υγείαν της επιτυχίας σου». Καί ταύτοχρόνως σήκωσε τό πο
τήρι του καί τό τσούγκρισε μέ τό ποτήρι του άλλου. Κατά τό σήκωμα χύθηκε λίγο
κρασί πάνω στο άσπρο τραπεζομάντιλο, στο όποιο παρουσιάστηκαν δύο κόκκινες
κηλίδες. Ό άλλος έν τώ μεταξύ άρχισε νά του έξιστορή γιά ένα ταξίδι πού είχε
κάνει στή Βόρειο ’Αμερική. 'Ο Γιατρός τον άκουγε μέ προσοχή καθώς έκοβε μέ
μαεστρία τή ραχοκοκαλιά του ψαριού. Του είπε έν συνεχεία ότι είχεν έπισκεφθή
την Νέα ’Ορλεάνη, ότι έμεινε στο Στοριβίλε όπου άνεμνήσθη τής παληές δόξες του,,
τό ρωμαντισμό του κλπ., πού τόσο τον είχαν γοητεύσει στά παιδικά του χρόνια..'Ο Γιατρός έγνεψε στο γκαρσόνι καί παρήγγειλε άκόμη μιά μερίδα ψάρι.
Νομίζω ότι σάς κούρασα μ’ αυτά τά ταξίδια καί τήν πολυλογία μου, είπε στο Γιατρό..
—«’Ά ! όχι, παρακαλώ, άπεναντίας» άπήντησε καί ήπιε μιά γουλιά κρασιού.
'Ο άλλος σώπασε, κάθησε λίγο · σκεφτικός κυττάζοντας τά κοκκαλάκια πούείχαν μείνει μέσα στο πιάτο του καί τις κόκκινες βούλες τού κρασιού πού είχαν
μείνει πάνω στο άσπρο κατακάθαρο τραπεζομάντηλο. Ξαφνικά άφησε τό μαχαίρι,
καί τό πηροΰνι άπό τά χέρια του, μισόκλεισε τά μάτια κι’ έγειρε προς τά πίσω σάν
νά πονοΰσε.
—«Τί σοΰ συμβαίνει;», ρώτησε ό Γιατρός καί μισοσηκώθηκε άπό τό κάθισμα.
—«Μπά τίποτε τό σοβαρό», άπήντησε ή... καρδιά μου κτυπάει... μοΰ φαίνεται
πώς θά φύγη άπό τή θέσι της, αυτό τό τσιγάρο..., δέν μπορώ νά τό κόψω... Καμμιά
μέρα θά μέ στείλη... φορές... φορές φτάνει στούς 120 σφιγμούς, άλλά τόσο δυνα
τούς πού μοΰ φαίνεται πώς θά σπάση... ξέρω όμως αν είναι καί τό τσιγάρο...» καί.
άσυναίσθητα σήκωσε τό χέρι του τό όποιον έπιασε ό Γιατρός, έπιασε μέ τον άντίχειρα τό σφυγμό, τον κύτταξε γιά λίγο στά μάτια καί μετά τού είπε:
—«Βρίσκω τό σφυγμό σου πολύ κανονικό, κάποια νεύρωσις, δέν είναι τίποτε
τό σοβαρό».
—«’Ώ ναι», άπήντησε ό άλλος «μοΰ πέρασε, τώρα αισθάνομαι καλύτερα,
αύτό μοΰ συμβαίνει συχνά όταν φάω πολύ ή καπνίσω...».
—«Μήν ανησυχείς δέν είναι τίποτε’ έγώ μάλιστα νομίζω» προσέθεσε ό Για
τρός, «άφοΰ αισθάνεσαι καλύτερα, ότι μπορούμε τώρα νά ίδοΰμε κείνα τά στοιχεία,
πού έχεις, γιατί έγώ όπως ξέρεις στάς i2 ... πρέπει νά φύγω πάλι γιά τό Κάιρο. Πιές
λίγο νερό θά σοΰ κάμη καλό...».
'Ο άλλος άντί άπαντήσεως έβαλε τό χέρι στή πίσω τσέπη τού παντελονιού,
έσκυψε προς τό μέρος τού Γιατρού καί τού είπε σιγά, άλλά έντονα :
—«Μή κουνηθής άπό τή θέσι σου καί κάνε ότι σοΰ πώ. ’Εσύ δέν είσαι ό Πίτερ! Στή τσέπη μου έχω τό πιστόλι καί θά σέ σκοτώσω μέ τήν πρώτη κίνησι πούθά κάνης. ’Εκτός τούτου στο τραπέζι απέναντι μας είναι άνθρωποι δικοί μου, πρό
σεξε...».
'Ο πραγματικός Πίτερ βρίσκεται έν τώ μεταξύ στο Νοσοκομείο, άπό ένα
ατύχημα πού τού είχε συμβή στό τραίνο. Βρέθηκε έν άφασία κοντά στις σιδηρογραμμές, λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τήν πόλι καί τον μετέφεραν στό Νοσοκομείο-'
Είχε πέσει άπό τό τραίνο...
’Αλλά τρία πράγματα έκαμαν τον πράκτορα νά. πεισθή ότι αυτός δέν ήταν
ό πραγματικός Πίτερ. Ποια είναι αυτά; ( 1)
1. Ή λύσις θά δοθη στό επόμενον. Έ ν τώ μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται μας άστυνομικοί νά άποστείλουν μέχρι της 6ης ’Ιανουάριου έ. έ. τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευθη ή όρθή πού θά λύση τό πρόβλημα.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡ1ΠΠΗ ΕΝΔΗΜΙΚΗ
'Υπό τοϋ Ίατροϋ-’Αστυνόμου Α' κ. Α . ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Πλήθη άνθρώπων, ώς είναι γνωστόν, προσβάλλονται κατ’ έτος καί δή κατά
τον χειμώνα άπό κοινά μικροκρυολογήματα μέ διάφορον ονομασίαν, ώς γρίππη,
ΐνφλουένζα, κυνάγχη, φαρυγγίτις, ρινικός κατάρρους κλπ. Έ ν τούτοις πρόκειται
περί μιας καί της αύτής νόσου, έκδηλουμένης μέ διάφορα κλινικά συμπτώματα καί
μορφάς, όφειλομένης εις τον αυτόν αίτιολογικόν παράγοντα, δηλαδή τον διηθητόν
ιόν μέ διαφόρους όρολογικάς παραλλαγάς.
Διά τής παρούσης περιγραφής τής γρίππης δέν έπιδιώκομεν νά φέρωμεν εις:
φως νέα ή άγνωστα ζητήματα, δεδομένου ότι ή γρίππη είναι ή πλέον έκλαϊκευμένη
νόσος καί επομένως άλλος όλιγώτερον, άλλος περισσότερον γνωρίζει τό προκαλοΰν
ταύτην αίτιον, τον τρόπον τής μεταδόσεως, τον τρόπον τής προφυλάξεως, ακόμη καί
την θεραπείαν ταύτης. Παρ’ όλα όμως ταΰτα μία σύντομος άνάπτυξις τής νόσου ταύτης μέ ώρισμένα επιστημονικά στοιχεία δέν είναι άσκοπος, άλλά έχει την θέσιν της:
καί μάλιστα σήμερον όπου άπειλούμεθα άπό τήν ’Ασιατικήν τοιαύτην. Πριν δέ νά εΐσέλθωμεν εις τήν περιγραφήν τής παρούσης επιδημίας, θά παραθέσωμεν λεπτομέ
ρειας τινάς, αίτινες άφορώσιν γενικώτερον τήν νόσον τής γρίππης.
Ή γρίππη είναι νόσος λοιμώδης καί ώς τοιαύτη είναι λίαν μεταδοτική. Παρου
σιάζεται δέ ύπό δύο κυρίως μορφάς, τήν έ ν δ η μ ι κ ή ν μορφήν καί τήν έ π ιδ η μ ι κ ή ν τοιαύτην. Ή ενδημική μορφή παρουσιάζεται κατά τάς διαφόρους:
έποχάς τοϋ έτους μηδέ τοϋ θέρους έςαιρουμένου, ότέ μέν κατά σποραδικά κρούσματα
καί ύπό έλαφράν μορφήν, ότέ δέ κατ’ άθρόα καί ομαδικά κρούσματα ύπό βαρεΐαν
μορφήν.
Ή επιδημική μορφή παρουσιάζεται κατά μακρότατα χρονικά διαστήματα
30, 40 ή καί 50 άκόμη έτών καί ύπό μορφήν έπιδημικήν μεγάλης έντάσεως καί έκτάσεως, ώστε εις διάστημα ολίγων ήμερων είναι δυνατόν νά μεταδοθή εις ολόκληρον
τήν χώραν ένθα ένεφανίσθη, ή καί εις ήπειρον άκόμη, προκαλοΰσα τον φόβον καί τον
τρόμον των διαφόρων λαών τής γής, λόγω τής θανατηφόρου δυνάμεως.
Τ ό α ί τ ι ο ν : ’Από γενομένας κατά τό παρελθόν έπιστημονικάς έρεύνας καί.
μελέτας είναι έξηκριβωμένον πλέον, ότι ό αίτιολογικός παράγων τής γρίππης οφεί
λεται εις διηθητόν ιόν. Ό διηθητός ουτος ιός παρουσιάζεται ύπό διαφόρους τύπους,
έκαστος τών όποιων προκαλεΐ καί ιδίαν μορφήν έπιδημίας. Οΰτω κατά τάς έρεύνας
κατωρθώθη νά άπομονωθή ιός γρίππης άνήκων εις τον τύπον Α. Ό ιός όμως ούτος
παρουσιάζει πολλάς όρολογικάς διαφοράς καί κλινικάς εκδηλώσεις. Έ ν συνεχεία
άπεμονώθη καί έτερος ιός γρίππης άνήκων είς τον τύπον Β. ’Αλλά καί ούτος παρου
σιάζει άρκετάς παραλλαγάς, έπί πλέον δέ καί κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μέ
τον ιόν τύπου Α. ’Εντός όμως τών καθωρισμένων δύο μορφών ίοΰ τύπου Α καί Β,.
υπάρχουν καί ακαθόριστοι μορφαί ΐοΰ, όστις άνήκει εις τον τύπον Τ. 'Ο ιός τοϋ τύ
που ΐ εργαστηριακούς ένώ δέν παρουσιάζει όρολογικάς διαφοράς καί άντιδράσεις
ομοίας μέ έκείνας πού παρουσιάζουν οί τών τύπων Α καί Β, κλινικώς παρουσιάζει
τάς αύτάς εκδηλώσεις μέ τάς τών Α καί Β. Επομένως έκαστος ιός έκ τών άναφερθέντων τύπων A, Β καί Τ παρουσιάζει ιδίαν μορφήν γρίππης, έργαστηριακώς καί
κλινικώς. Κατωρθώθη δέ διά τών εργαστηριακών μέσων νά διαπιστωθή, εις ποιον ιόν
ανήκει έκάστη ένσκήπτουσα έπιδημία γρίππης.
Έ ν συνεχεία άλλοι έρευνηταί κατώρθωσαν νά άποδείξουν τήν εντός τοϋ αί
ματος άνάπτυξιν άντισωμάτων, άτινα εξουδετερώνουν τόν ιόν τύπου Α καί Β, άποδείξαντες καί πειραματικούς τήν μόλυνσιν τών άνθρώπων καί τών ζώων. Διά τής έξουδετερώσεως τών ιών Α καί Β, δυνάμει τών έν τώ αίματι παραγομένων αντισωμάτων*
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διαπιστοΰται σαφώς εις ποιον ιόν οφείλεται ή λοίμωξις. Τήν έρευναν δέ ταύτην άνέλαβεν ό Διεθνής ’Οργανισμός 'Υγείας, δστις έδρεύει εις τό Λονδϊνον ευθύς ώς
■ένεφανίσθη τό πρώτον ή ’Ασιατική γρίππη, τό δέ άποτέλεσμα κοινοποιεί είς δλα τα
Κράτη. Έ κ τών άνακοινώσεων δέ τοϋ Δ.Ο.Υ., αίτινες περιήλθον είς τήν άντίληψίν
μας φαίνεται, δτι ό προκαλέσας τήν σημερινήν έπιδημίαν ιός, οφείλεται είς τόν ίόν
•τύπου Α.
Γεννάται δμως τό ερώτημα ποιος έκ τών ίών προκαλει τήν συχνοτέραν καί βαρυτέραν μορφήν γρίππης;
Χάρις είς τάς γενομένας έργαστηριακάς έρεύνας καί παρατηρήσεις κατά τήν
διάρκειαν τών διαφόρων έπιδημιών άπεδείχθη, δτι ό συνηθέστερος καί επικρατέστερος
ιός ό προκαλών τάς έπιδημίας γρίππης είναι ό ίος τύπου Α, δστις προκαλει έπιδημίαν
έκδηλουμένην μέ μεγαλυτέραν έντασιν καί μεταδιδομένην είς μεγαλυτέραν έκτασιν,
■η δέ έμφάνισίς της λαμβάνει χώραν πάντοτε κατά τήν έναρξιν τοϋ χειμώνος. Ά ντιθέτως ό ίός τύπου Β προκαλει έπιδημίας μικροτέρας έντάσεως καί έκτάσεως καί δή
κατά τό τέλος τοϋ χειμώνος καί άρχάς της άνοίξεως. Είναι δμως δυνατόν νά συνυπάρ
ξουν άμφότεροι οί ίοί τύπου Α καί Β είς μίαν καί τήν αυτήν έπιδημίαν υπό διάφορον
δμως άναλογίαν καί κλινικάς έκδηλώσεις.
Καί ό ίός τύπου Υ; Καί οδτος έξηκριβώθη, δτι δύναται νά συνυπάρχη είς τάς
επιδημίας γρίππης μέ τήν έξης δμως διαφοράν, δτι οδτος είναι όλιγώτερον συχνός
είς τάς έπιδημίας τύπου Α καί περισσότερον συχνός είς τάς τοϋ τύπου Β, άκόμη δέ
•καί είς τάς μικτάς μορφάς. 'Ως άναφέρεται δέ άπό μελέτας άλλων έρευνητών γενο
μένας κατά τό παρελθόν, αί ένσκήψασαι έπιδημίαι γρίππης κατά τά έτη 1937,1943,
1947 καί 1948 ώφείλοντο είς τόν ίόν Α.
Δυνατόν νά έρωτήση τις πώς καί διατί έμφανίζεται ή γρίππη κατά τόσον συξνάς περιόδους; 'Η συχνή έμφάνισίς της οφείλεται είς τήν έν ένεργεία διατήρησιν
-τών διηθητών ίών τής γρίππης έντός τοϋ ρινοφάρυγγος καί τών άναπνευστικών
οδών τών υγιών μικροβιοφορέων καί λόγω τών συνεχών μικροεπιδημιών άνά τόν
κόσμον καί σποραδικών κρουσμάτων, ώστε τά μικρόβια νά διατηρούνται έν ένεργεία,
■άκόμη καί είςτά ζώα, ιδίως τούς χοίρους, οίτινες μολύνονται κατά τάς έπιδημίας
■άπό τούς γριππιώντας ανθρώπους.
Σ υ μ π τ ώ μ α τ α : ' ! ! γρίππη έκδηλοΰται διά ποικιλίας συμπτωμάτων, άπό
της άπλής άδιαθεσίας μέχρι της βαρείας λοιμώξεως. Τά πρώτα συμπτώματα είναι
κεφαλαλγία, πόνοι τών άρθρώσεων, πταρμοί, βράγχος της φωνής, δυσκαταποσία
λόγω νυγμώδους καύσου τοϋ φάρυγγος, έπίμονος ξηρός βήξ, βόμβοι τών ώτων,
ίλιγγοι κλπ. Είς βαρυτέρας περιπτώσεις προεξάρχουν έντονοι καί καθολικοί πόνοι
-τοϋ σώματος, ρίγος έντονον, πυρετός υψηλός, άφθονος έφίδρωσις, ύπερκόγχιες κεφαλαλγίαι, άϋπνία, ρινορραγία κλπ. τά όποια χαρακτηρίζουν τήν βαρεΐαν λοίμωξιν.
Ό ίός τής γρίππης προσβάλλει καί τό πεπτικόν σύστημα μέ τά εξής συμπτθύ
ματα : βάρος κατά τό έπιγάστριον, ανορεξία, ναυτία, έμετοι, κωλικοί τών έντέρων,
διαρροϊκόν σύνδρομον, λοιμώδης ίκτερος, καθ’ δσον ό ίός προσβάλλει τό ήπατικόν
κύτταρον κλπ. Τοιαύτην πολυμορφίαν συμπτωμάτων καί κλινικών έκδηλώσεων
παρουσιάζει ή γρίππη, ό ίός τής οποίας προσβάλλει δχι μόνον τό άναπνευστικόν σύ
στημα, άλλά καί τό νευρικόν καί τό πεπτικόν.
At συνήθεις έπιπλοκαί τής γρίππης είναι βρογχοπνευμονίαι καί πνευμονίαι,
■ώτίτιδες, μηνιγγίτιδες κλπ.
Μ ε τ ά δ ο σ ι ς : 'Η νόσος μεταδίδεται διά τών έκτοξευομένων σταγονιδίων
κατόπιν βηχός, πταρμού, ομιλίας κλπ. δι’ ών μολύνεται ό ατμοσφαιρικός άήρ, τόν
όποιον άναπνέουν οί υγιείς. 'Η μετάδοσις δέ άπό χώρας είς χώραν οφείλεται τόσον
είς τήν μεμολυσμένην άτμόσφαιραν, ήτις διά τών ρευμάτων άέρος μεταφέρεται έδώ
καί έκεΐ, δσον καί διά τών ταξιδευόντων άσθενών ή καί υγιών μικροβιοφορέων.

Γρίππη ενδημική
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Π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς : Ο ύ δ έ ν προφυλαχτικόν μέτρον είναι ισχυρόν νά μας
προστατεύση άπό τήν γρίππην, ούχ ήττον όμως συνιστάται: α) Ή προφύλαξις άπό τό
ψΰχος, τήν υγρασίαν, τήν κόπωσιν κ.λ.π. β) 'Η άντισηψία τοϋ ρινοφάρυγγος, ή άποφυγή των κέντρων διασκεδάσεως, θεάτρων, καφενείων... 'Η άπομόνωσις καί ή
άπολύμανσις, άτινα δίδουν άριστα άποτελέσματα εις πολλάς μεταδοτικάς νόσους
διά τήν γρίππην είναι ά ν ί σ χ υ ρ α. Πάντως ή άπομόνωσις των γριππιώντων συνιστάται καί έπιβάλλεται. Θά ήτο παράλειψις έάν ώς προφυλαχτικόν μέσον δεν άναφέρωμεν τό άντιγριππικόν έμβόλιον. Ή άνακάλυψις των διαφόρων ιών της γρίππης
συνετέλεσεν είς τήν παρασκευήν άντιγριππικοϋ έμβολίου, τό όποιον ώς λέγεται προκαλεϊ άνοσίαν ένός έτους περίπου. Άντιγριππικοϋ έμβολίου έκαμαν χρήσιν οί ’Α
μερικανοί κατά τήν διάρκειαν του πολέμου καί μετά τον πόλεμον εις στρατιώτας.
Έ κ τοϋ εμβολιασμού παρετηρήθη τό έξης: ’Επί όμάδος στρατιωτών έμβολιασθέντων,
προσεβλήθη έκ γρίππης ένας ελάχιστος άριθμός έξ αύτών καί μάλιστα υπό έλαφράν μορφήν. Ά ντιθέτως έπί ίσου άριθμοΰ στρατιωτών μή έμβολιασθέντων προσε
βλήθη έκ γρίππης μεγάλος άριθμός έξ αύτών καί ΰπό βαρυτέραν μορφήν, έπομένως
τό έμβόλιον, όταν ΰπάρχη, πρέπει νά χρησιμοποιείται. Τό ζήτημα της νοσήσεως ένός
γανισμός κατά της λοιμώξεως, άφ’ έτέρου δέ άπό τον άριθμόν τών είσδυσάντων μι
κροβίων (πολλά-λίγα) ώς καί άπό τήν τοξικήν δύναμιν τών μικροβίων, διότι άλλα
μέν έχουν ΐσχυράν, άλλα δέ έξησθενημένην τοιαύτην. Ό οργανισμός έκάστου άτόμου άντιδρα κατά τον ίδικόν του τρόπον, διά τοΰτο παρατηρούνται διάφοροι έκδηλώσεις καί κλινικαί παραλλαγαί νόσου τινός.
Θ ε ρ α π ε ί α : Αΰτη είναι συμπτωματική, δηλαδή καταπολεμοϋμεν τά
διάφορα συμπτώματα διά φαρμάκων, π.χ. κατά τοϋ πυρετού τά αντιπυρετικά, κατά
τών πόνων τά παυσίπονα, κατά της έξαντλήσεως τά τονωτικά, κατά τοϋ βηχός τά άντιβηχικά κ.λ.π. Τά άτιβιοτικά ούδεμίαν έπίδρασιν έχουν έπί τοϋ ΐοΰ της γρίππης. Ταΰτα μεταχειριζόμεθα θεραπευτικώς πλέον κατά τών έπιπλοκών της γρίππης, ώς είναι
ή πνευμονία, ή βρογχοπνευμονία κ.λ.π., αίτινες οφείλονται εις άλλα μικρόβια καί δχι
είς τον ιόν.
Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ
Θρασυτάτη απόπειρα φόνου έναντίον 'Τπαρχιφύλακος του ΚΔ' Παραρτή
ματος ’Ασφαλείας έλαβε χώραν έν Άθήναις τήν 17ην Δεκεμβρίου έ.έ., παρά τάς.
ύπωρείας του Λυκαβητοΰ προς τούς ’Αμπελοκήπους, έκ μέρους ένός άγνώστου. Ό
κακοποιός άφοΰ έπυροβόλησε έξάκις διά περιστρόφου καί έτραυμάτισε σοβαρώτατα τον αστυνομικόν, έτράπη εις φυγήν καί έξηφανίσθν).
Τά γεγονότα έξειλίχθησαν ώς άκολούθως. 'Ο 'Υπαρχιφύλαξ Κ226 Καμπέρης
Εύάγγελος του Νικολάου, έτών 44, υπηρετών είς τό ΚΔ' Παράρτημα ’Ασφαλείας
’Αθηνών εΐχεν έξέλθει τήν 17-12-57 καί ώραν 5ην μ.μ. είς υπηρεσίαν μετά του
άστυφύλακος Κ.1190 Παγώνη Νικολάου, διά τον έλεγχον υπόπτων ατόμων περιφερομένων, είς τήν περιφέρειαν τοΰ Παραρτήματος. Περί τήν 5.30' εσπερινήν, οΐ
δύο άστυνομικοί, ένώ εύρίσκοντο πλησίον τών παρά τά «νταμάρια» Λυκαβητοΰ
ασυρμάτων τής ’Αεροπορίας, άντελήφθησαν εκεί πλησίον δύο άτομα τά όποια έ
πρεπε νά έλέγξουν. Προς τοΰτο διεχωρίσθησαν, άκολουθήσαντες διάφορον κατεύθυνσιν έκαστος καί άπεμακρύνθησαν είς μίαν άπόστασιν 150 μέτρων περίπου. Δεν
παρήλθον παρά ελάχιστα λεπτά της ώρας, όταν ό άστυφύλαξ Παγώνης Νικόλαος
ήκουσε τέσσαρας πυροβολισμούς καί έν συνεχείφ,.
είς χρόνον δευτερολέπτων, άλλους δύο. Εύθύς αμέ
σως άνεστράφη τοΰ δρομολογίου του καί έλαβε κατεύθυνσιν προς τό σημεΐον, όπου προ ολίγου είχεν
άποχωρισθή τοΰ 'Τπαρχιφύλακος καλών αυτόν,
πλήν όμως δεν έλάμβανεν άπάντησιν. Σέ μιά στι
γμή ό άστυφύλαξ ήκουσε τον Καμπέρην νά καλή
είς βοήθειαν. Έτρεξε προς τό μέρος τών φωνών
καί εκεί άνεΰρε τοΰτον πεσμένον χαμαί καί αίμόφυρτον είς τό πρόσωπον. Ό τραυματισθείς εΐπεν
ότι ένα άτομον ύψηλοΰ άναστήματος, μελαχροινόν,
τό όποιον έφόρει μπουφάν καί παντελόνι όμοιου
χρώματος μέ έκεΐνα πού φοροΰν οί σμηνΐται της
’Αεροπορίας, έπυροβόλησεν κατ’ αύτοΰ έξάκις διά.
περιστρόφου, εύθύς ώς τοΰ έζήτησε νά τοΰ έλέγξη
τήν”ταύτότητα' μέ τό άτομον αυτό συνηντήθη ολί
γον μετά τήν άπομάκρυνσίν του άπό τοΰ άστυφύ
λακος Παγώνη. ’Εκ τών σφαιρών πού ερρίφθησαν,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ
πέντε τον εύρηκαν είς τήν κεφαλήν, σιαγώνα καί
τον άριστερόν βραχίονα.
Ό τραυματισθείς μετεφέρθη άμέσως είς τον «Ευαγγελισμόν» όπου τήν ίδιαν
νύκτα υπεβλήθη είς δύο χειρουργικάς επεμβάσεις. Τούτον έπεσκέφθησαν ό ’Αρχηγός
κ. Ν. Κόκκινος, πολλοί άνώτεροι ’Αξιωματικοί της ’Αστυνομίας, άργότερον δέ καί
ό 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Ν. ’Αθανασίου.
'Η κατάστασις τοΰ 'Υπαρχιφύλακος, κατ’ άνακοίνωσιν τών ιατρών, έβελτιώθη
αίσθητώς, μετά τάς χειρουργικάς επεμβάσεις, ήδη δέ εύρίσκεται έκτος κινδύνου.
'Ο 'Υπαρχιφύλαξ Καμπέρης έξήλθεν έκ τής ’Αστυνομικής Σχολής Κερκύρας
τήν 25-1-1937. 'Υπηρέτησεν είς πολλάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, άπό δέ τοΰ Φε
βρουάριου 1955 υπηρετεί είς ΚΔ' Παρ/μα ’Ασφαλείας. Διαρκούσης τής έχθρικής
κατοχής έπέδειξεν έθνικήν δράσιν έξαιρετικήν, προαχθείς διά τοΰτο είς 'Υπαρχιφύλακα. Πρόκειται περί άστυνομικοΰ ύπαλλήλου άκεραίου χαρακτήρος καί έξαιρετικοΰ ήθους, διακρινομένου διά τον ζήλον του πρός τήν 'Υπηρεσίαν καί τήν ύπαλληλικήν ευσυνειδησίαν. Δι’ αυτό έξετιμάτο καί ήγαπάτο ύφ’ όλων τών Προϊσταμένων
του, ύπό τάς διαταγάς τών οποίων ύπηρέτησεν, καθώς καί τών συναδέλφων του μετά,
τών οποίων συνυπηρέτησεν.
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'Υπό Άρχιφύλακος κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

...Μεγάλη κοσμική πρεμιέρα, χθες τά Μεσάνυχτα, στο άπέραντο και μοντέρνο
θέατρο της Ζωής...
Εκατομμύρια άνθρωποι γέμισαν ασφυκτικά τις πλατείες, τά θεωρεία, τούς
εξώστες... γιά νά παρακολουθήσουν το καινούργιο ’Έργο πουγραψε, έπιμελήθηκε
καί σκηνοθέτησεν ό «πανδαμάτωρ» Χρόνος... ένα έ'ργο πολυθόρυβο, σινεμασκόπ,
έγχρωμο, μέ αμέτρητους κομπάρσους καί μέ φανταχτερά, μοντέρνα σκηνικά...
Σκηνοθεσία κάπως σουρεαλιστική, μά πρωτότυπη καί επιτυχημένη...
Τούρτες καί γλυκά, ευχές καί τράπουλες, γλέντι καί φαγοπότι, δώρα καί
πολύχρωμες κάρτες, οχλοβοή καί τραγούδια, παιχνίδια λογιών—λογιών καί βασιλόπιττες, καί Ά η Βασίληδες σέ χίλιες πόζες καί σέ χίλιες στάσεις, συνέθεσαν μιά
εικόνα φανταχτερής γοητείας...
Κι’ όταν άνοιξεν ή Αυλαία—κάπου γύρο στά Μεσάνυχτα—έμφανίστηκε. στή
σκηνή χαμογελώντας ενα ροδοκόκκινο κι’ άκριβοντυμένο παλληκάρι, φορτωμένο
μέ χιλιάδες δώρα... "Ηταν ό Πρωταγωνιστής τής βραδυας, πού ύπεδύετο στο έργο
το ρόλο ενός Μαγικού ’Άρχοντα τών πεπρωμένων τής Γής... Φορούσε Στέμμα μέ
πολύτιμα πετράδια πού άστραφταν.,.Καί τον άκολουθοΰσαν 12 τρελλόπαιδα, πού
έκαναν διαβολεμένο θόρυβο μέ σάλπιγγες, μέ ροκάνες, μέ τουφέκια, μέ σπαθιά, μέ
ένα σωρό παιχνίδια...
Τότες τά φώτα έσβησαν συμβολικά τρεις φορές, προς τιμήν τού Μαγικού
Άρχοντα, πουφερνε στο στήθος του, μέ παρδαλά χρώματα, έναν τεράστιο άριθμό :
1958...Τήν ’ίδια ώρα οί σειρήνες τών βαποριών, οί καμπάνες τών Ναών καί τά βεγ
γαλικά στούς δρόμους τον ύποδέχτηκαν μέ πανζουρλισμό... οί θεαταί τον άπεθέωσαν.,.καί τά ποτήρια ύψώθηκαν γιά νά τον χαιρετήσουν... «Το 1957 άπέθανε. Ζήτω
το 1958...»
Κι’ έγιναν ολα ετούτα τά άπίθανα «έν ριπή οφθαλμού»... Μέ κινηματογρα
φική ταχύτητα... "Υστερα ή Αυλαία έπεσε, μέσα σ’ ενα παραλήρημα ενθουσιασμού
καί το μονόπρακτο έργο τέλειωσε... καθώς ή ζωή ξανάπαιρνε το συνηθισμένο της
δρόμο... Άγγομαχώντας ξανάρχισε ν’ άνεβαίνη έναν καινούργιο άνήφορο.
Καινούργιο... τρόπος τού λέγειν, δηλαδή... τον ίδιο, το χθεσινό...
'Ο νέος πάντως ’Αφέντης τής Γής είχε καθίσει στο θρόνο του, στέλνοντας το
πρώτο του παιδί νά τον άντιπροσωπεύση στή Διοίκηση τού Πλανήτη μας...
Καί ή μεγάλη κοσμική πρεμιέρα τού Θεάτρου τής Ζωής; Τά χειροκροτή
ματα; 'Ο θόρυβος; Ή άντάρα;...
Μπά... Ξεχάστηκαν πιά δλα αύτά... Τά διαδέχτηκε ή σιωπή... Τά δολοφό
νησε σέ λίγο το στιλέττο τής ρουτίνας..
"Ομως γιά το έργο πού παίχτηκε πολλά έγραψαν, καί πολλά είπαν... Σ’ άλ
λους άρεσε... Σ’ άλλους οχι... Μερικούς τούς ενθουσίασε... Μερικούς τούς άφησε
ασυγκίνητους...
Ά ς κάνουμε λοιπόν κι’ εμείς τήν κριτική μας—όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο
τέτοια μέρα...
Μιά κριτική τίμια... Χωρίς πεσσιμιστικές παραισθήσεις, μά καί χωρίς άερωδεις ρωμαντισμούς...
1958...
*
'Ένας χρόνος άκόμα... ’Ίδιος κι’ άπαράλλακτος σάν τον περσυνό... Τί έχει
παρα πάνω άπό ’κείνον;;;
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Σπύρου Πηλοϋ

'Ο χρόνος! ! ! ! Είτε λέγεται έτσι, είτε άλλοιώς, είναι πάντα ό αιώνιος, στρυ
φνός γέροντας της πλάσης, πού κάθε πρωτοχρονιά μασκαρεύεται, παίρνοντας την
γλυκειά κι’ άθώα όψη χαμογελαστού παιδιού... ΤΗρΟε πάλι εφέτος άνάμεσά μας
σκορπίζοντας εύχές και δώρα...
'Όμως άς μήν τον κατηγορήσουμε γ ι’ αύτό... Δέν τό κάνει για νά μάς εξα
πάτηση, μά για νά μάς ξεκουράση... Μοναδική του επιθυμία είναι νά μάς προσφέρη
λίγη χαρά...
Δέν έχει σημασία αν σέ λίγες μέρες ή βασίλισσα ξαναγίνη Σταχτοπούτα,
κι’ αυτός ό άκριβοντυμένος ’Άρχοντάς μας μείνη άπλώς ένα νούμερο μέσα στη
ζωή μας, πού κάποτε θά τό βαρεθούμε καί θά τό μισήσουμε...
Σημασία έχει οτι κατάφερε νά ξανανοιώση τις καρδιές μας, καί νά μάς πλημ
μυρίση καινούργιες όμορφες έλπίδες...
Ναί! Θά γεράση πολύ γρήγορα, θά παρακμάση, θά φθάρη... Αύτό είναι άλήθεια. Κι’ υστέρα άπό δώδεκα μήνες τό χαριτωμένο νήπιο θά ξαναγίνη γέροντας
παράξενος, πού θά τον διώξουν οί άνθρωποι απ’ τή ζωή τους μέ κατάρες... ’Έ τσι
είναι... Νόμος της Φύσεως... τά πάντα νά ρέουν καί νά ξεχνιούνται... "Ομως τό
Πρωτοχρονιάτικο έθιμο μένει τό ίδιο... Κάθε χρόνο στολισμένο μέ νέες χαρές καί
νέες έλπίδες... Κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά τό περιφρονήση... Γιατί είναι στενά
συνδεδεμένο μέ τή ζωή μας... Γιατί κλείνει μέσα του τό παντοδύναμο αίτημα της
καρδιάς μας γιά ένα καλύτερο αύριο. Γιατί ένσαρκώνει καί ωραιοποιεί τον πανάρχαιο άνθρώπινο πόθο προς τή φυγή, την άλλαγή, τό άγνωστο...
*
"Αδικα πασχίζουν οί σκεπτικισταί καί οί φιλόσοφοι της άρνησης νά εκτο
πίσουν τό πρωτοχρονιάτικο πανηγύρι της χαράς, σάν ψευδαίσθηση, σάν αύταπάτη...
'Η πρωτοχρονιά δέν είναι επιστημονικό φαινόμενο... Δέν είναι φιλοσοφική
θεωρία... Είναι μονάχα ένα ξέσπασμα... ξέσπασμα χαράς, άνάμεσα στις λύπες πού
μάς κυκλώνουν...
Ναί! Δέν είναι επιστημονικό φαινόμενο ή πρωτοχρονιά... Δέν λογαριάζεται,
δέν έρευνάται, δέν άκολουθεΐ τά δεδομένα τής σοφίας μας...
Είναι μιά φιέστα... Φιέστα τής ψυχής... Προβολή τής καρδιάς μας... Περι
συλλογή τού παντός σέ ένα... σέ ένα βράδυ, σέ μιά εύχή, σέ μιά βασιλόπιττα, σέ
ένα νόμισμα...
Είναι άκόμα ή μεγάλη καί υπέρτερη Κυριακή τού Χρόνου, πού, κατ’ έξαίρεσιν εκείνη τήν μέρα, άρνούμεθα τήν ΰλη καί τούς άριθμούς καί τρυπώνουμε στά
ρημοκκλήσια τού ψυχικού μας κόσμου, γιά νά μεταλάβουμε των Άχράντων Μυ
στηρίων τής Δημιουργίας...
"Οποιος στέκει τούτη τήν μέρα νά θρηνήση είναι άνόητος... Ό θρήνος μάς
συντροφεύει τακτικά στή ζωή... Αύτή ή στιγμή άνήκει όλότελα στούς πόθους, στά
όνειρά μας, στις έλπίδες μας, στήν εύτυχία μας, στή χαρά μας...αύτήν πού στερηθή
καμε τις άλλες 364 μέρες... αυτήν πού ποθούμε...αυτήν πού άδιάκοπα ψάχνουμε νά
βρούμε εδώ κι’ έκεΐ...
Μιά 24ωρη άνακωχή ύπογράφεται έτοΰτα τά μεσάνυχτα, μέσα στον αιμα
τηρό άγώνα τής βιοπάλης...
Ξεχνιούνται οί στεναγμοί καί οί λαχτάρες, τά βάσανα καί οί φόβοι, τά παρά
πονα καί τά δάκρυα...
Δίνουν όλοι οί άνθρωποι τά χέρια σάν άδέρφια, καί χαίρονται, καί γλεντούν,
καί παίζουν μέ τά παιχνίδια τών μικρών, πλάι στο όμορφοστολισμένο δέντρο, μέσα
στά χαρούμενα σπίτια, πού παίρνουν κάθε φορά αύτή τή μέρα ένα ζεστό χρώμα καί
δυναμώνουν τις όμορφες οικογενειακές παραδόσεις τών έλευθέρων λαών...
Ό "Αη Βασίλης δίνει πρώτος τό σύνθημα... Παιχνίδια μοιράζει κι’ όχι Έ γκυ-

«...1958...»

5415

κλοπαιδικά λεξικά καί επιστημονικά συγγράμματα... Καί γιά νά κάνη κάτι τέτοιο·
Αυτός, ό άντιπρόσωπος του Θεοϋ, θά πή πώς έτσι πρέπει νά γίνεται...
Καί τό γλέντι άνάβει... Κι’ ή Νύχτα γίνεται όμορφη... Καί χαίρεται ή πλάση...
Ό άρρωστος έλπίζει... ό πονεμένος ξέχνα... ό ξενητεμένος ονειρεύεται... κι’ άπλώνεται ολόγυρα ή έλπίδα...
'Υπάρχει ωραιότερη προσφορά στόν κουρασμένο άνθρωπο άπό τούτη;...
*
1958...
"Ενας χρόνος χάθηκε... Τον πήρανε τά σύννεφα, οΐ άνεμοι, τά κύματα της
φθοράς...
"Εφυγε, παίρνοντας μαζί του ένα κομμάτι άπό τό είναι μας... Μάς έφερε ένκ
βήμα πιο μπροστά... Λιγόστεψε κατά ένα μέτρο τής ζωής μας τό νήμα...
Νά μελαγχολήσουμε λοιπόν;.. "Απαγε τής βλασφημίας...
Νά κλάψουμε;.. Αύτό δά έλειψε, χρονιάρα μέρα...
Τότε;... Τί νά κάνουμε;..
Μά, κάτι άπλό... Πολύ άπλό, καί εύκολο μαζί... Κάτι πού θά μάς γαληνέψη.
καί θά μάς ξεκουράση...
Νά υψώσουμε δηλαδή τό νοϋ καί την καρδιά προς τά "Ανω... ’Εκεί πού υπάρ
χουν τά σύννεφα, οί άνεμοι, τ ’ άστέρια, ό ουρανός... Κι’ άκόμα πάρα πάνω... Έ κεΰ
πού βασιλεύει ή Αιώνια 'Αρμονία καί ή Πνευματική Μακαριότης... Μέ τον Δη
μιουργό μας ας κουβεντιάσουμε, μ’ Αυτόν πού μάς έπλασε, καί πού έξουσιάζει τούς
χρόνους καί τούς καιρούς...
"Ας τού μιλήσουμε μέ πίστη καί εύλάβεια, όπως μιλάει στόν Πατέρα τού
το παιδί...
«...Κύριε... "Ενας χρόνος άκόμα έφυγεν άπ’ τή ζωή μου... Σέ πλησιάζω μέ:
» βήμα άργό, μά σταθερό... Δός μου τό χέρι Σου, Ούράνιε Πατέρα, νά μήν παρα» πατήσω... "Ελα κοντά μου στήν οδοιπορία μου... Χάρισε στούς έχθρούς μου τή
» συγχώρεση καί στούς φίλους μου τή γαλήνη... Σκόρπισε στήν Οικουμένη πλού» σια τήν ευλογία Σου... Κάμε ν’ άνθίσουν τ ’ άνθρώπινα όνειρα έτούτης τής βρα» δυάς, Κύριε... Φέρε στή Γή τήν δική Σου Ειρήνη, τήν πάντα Νοϋν ύπερέχουσα...
» Μά αν άλλοιώτικα έχεις άποφασίσει γιά μάς, γεννηθήτω τό θέλημά Σου...»

1958.. .
'Ο Καινούργιος Χρόνος βρίσκει τήν ’Ανθρωπότητα σέ μιά κατάσταση πανικοΰ... Οί άνθρωποι τοϋ ’Εγκλήματος καί τής σφιγμένης γροθιάς συνωμοτούν... Το
μέλλον διαγράφεται αβέβαιο... Μά τήν ίδια ώρα οί έλεύθεροι λαοί άγρυπνοϋν. "Ας
εύχηθοΰμε όλοι μαζί, άπό τά βάθη τής καρδιάς μας, αυτός ό καινούργιος χρόνος
νά σταθή σωτήριος γιά τήν ’Ανθρωπότητα... Καί οί άλυσσοδεμένοι λαοί τής κομ
μουνιστικής Ζούγκλας ν’ άφυπνισθοϋν, γκρεμίζοντας τούς τυράννους τους καί φέρ
νοντας στή Γή τήν πολυπόθητη Ειρήνη, μιά αιώνια Ειρήνη, πραγματικής άδελφωσύνης καί άγάπης...
1958.. .
"Ενας χρόνος άκόμα θά προστεθή στήν ένδοξη ιστορία τής Ελλάδος...
'Η 'Ελλάς, ή μικρή άλλά ήρωϊκή αυτή χώρα, είναι γραφτό καί πάλι νά βαδίση πρώτη τό δρόμο τοϋ καθήκοντος, προασπίζοντας τά πανανθρώπινα ιδανικά...
"Ας είναι αυτός ό Χρόνος γιά τον λαό της, χρόνος εύτυχίας καί προόδου...
Είθε νά φέρη τή Δικαίωση των ’Εθνικών της διεκδικήσεων...
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Εΐθε τά σκλαβωμένα αδέλφια μας νά λυτρωθούν, καί μια καινούργια περίο
δος Δόξης ν’ άνατείλη...
1958.. .
"Ενας καινούργιος ανηφορικός δρόμος μόχθου, θυσίας καί ήρωϊσμοΰ άνοίγεται εφέτος για τό ’Αστυνομικό Σώμα, πού πάντα στήν πρώτη γραμμή τού με
γάλου καί πολύμορφου κοινωνικού άγώνα, προστατεύει αποτελεσματικά τά άγαθά
καί τις έλευθερίες τού λαού μας...
Είθε αυτός ό χρόνος νάναι χαρούμενος κι’ εύτυχισμένος γιά τούς άνδρες του
καί τις οίκογένειές τους...
1958.. .
Τό Έ τος αύτό μπαίνει στον έκτο άγωνιστικό χρόνο της ζωής του, τό περιο
δικό ετούτο πού κρατας στά χέρια σου, φίλε άναγνώστη...
Τό βρήκες πάντα σιμά σου, καί τ ’ άγάπησες μέ όλη σου τήν καρδιά...
Θέλει λοιπόν, μ’ αύτήν τήν ευκαιρία, νά σοΰ ύποσχεθή οτι θά συνέχιση πάντα
~ν’ αγωνίζεται γιά σένα καί γιά τήν ευτυχία σου...
1958.. .
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται στούς άναγνώστες τους κάθε
χαρά, υγεία, ευτυχία καί προκοπή...
Είθε, αύτόν τον χρόνο, τά όνειρά τους νά πραγματοποιηθούν καί ή ζωή τους
νά πλημμυρίση φως καί ευτυχία...
1958.. .
"Ολοι χαίρονται. "Ολα γιορτάζουν...
Καί τά παιδιά στούς δρόμους διαλαλοΰν, μέ τις άθωες φωνές τους, τό μεγάλο
μήνυμα :
« ’Αρχιμηνιά, κι’ άρχιχρονιά...
κι’ αρχή καλός μας χρόνος...».
ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΗΛΟΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ελληνικό
Μη ν ο λ ό γ ι ο
'Υπό κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ, ’Αρχιφύλακος

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
"Οταν δ Δίας υστέρα άπ’ τοΰ ήλιου τό γύρισμα έξήντα μέ
ρες τοΰ χειμώ να (') δώση νά τελειώ σο υν, τότε δ αστερισμός τοΰ
Ά ρκτούρου, α φ ή νο ντα ς τά ιερά ρέματα τοΰ Ώ κεανοΰ ανατέλλει
γ ιά πρώτη φορά λάμπ οντας στήν άκρη τοΰ ζό φ ο υ. Τότε αντάμα
ή Χ ελιδόνα, κόρη το ΰ Πανδίονα, ξανασηκώ νεται στό φ ω ς . ΕΙν’
ή καινούργια άνοιξη πού γεννιέτα ι γιά τούς άνθρώ πους. . . » .
( ’Από τό «Έ ργα καί Ή μέραι» τοΰ Ησιόδου,
κατά μετάφραση Π. Λεκατσα)

Νέο άστρο ανατέλλει γιά πρώτη φορά καί μιά καινούργια έποχή γεννιέται.
Είναι ή έποχή πού ό αστερισμός τοΰ Άρκτούρου λάμπει στήν άκρη τοΰ ζόφου καί
πού ή Χελιδόνα, ή κόρη τοΰ Πανδίονα, ξανασηκώνεται στό φως...
Αυτή είναι ή άστρική τοποθέτηση τοΰ ’Ιανουάριου, τοΰ «Γενάρη» τοΰ Ε λ 
ληνικού λαοΰ. Πάνω σ’ αυτή τήν παρατήρηση τοΰ 'Ησιόδου στηρίχθηκαν έκεΐνοι
πού καθιέρωσαν τό νέο ήμερολόγιο καί σ’ αυτήν τήν συγκυρία τοΰ κόσμου των
άστρων στηρίχθηκε ό Ελληνικός λαός, γιά νά δώση στον ’Ιανουάριο γεννητικές
ιδιότητες, άφοΰ ή νέα έποχή « ε ϊ ν ’ ή κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α ά ν ο ι ξ η πού γεννιέται
γιά τούς άνθρώπους».
’Ακόμα καί γιά τήν περίπτωση πού δεν θά πάρουμε τον Άρκτοΰρο καί τή
Χελιδόνα στά σοβαρά, άκόμα καί όταν τά ιερά ρέματα τοΰ Ώκεανοΰ καί ή καινούρ
γ ια άνοιξη μας φαίνονται νεφελώματα, μυστήρια άνεξήγητα καί ακατάληπτα, υ
πάρχουν λόγοι πού δικαιώνεται ό λαός γιά τον Γενάρη του. Θά πεισθοΰμε έντελώς
•γι’ αυτό όταν περπατήσουμε λίγο στήν ύπαιθρο. Θ’ άκούσουμε πολλά λαϊκά καί
δημοτικά τραγούδια, πού θά μάς κάνουν νά πιστέψουμε ότι μ’ αυτόν τον μήνα είναι
στενά συνυφασμένη ή γέννηση τοΰ ζωϊκοΰ καί φυτικού κόσμου. Θ’ άκούσουμε πρώτα
τον θρήνο τής «άπαρνημένης»—τής «κόρης κρυφαγκάλιαστης» τοΰ λαϊκοΰ ποιητοΰ—
πού, υπολογίζοντας τούς μήνες τής έγκυμοσύνης της καταριέται συνάμα τον άπιστο
•έραστή της, άρχίζοντας άπό τον Γενάρη:
«Γενάρη, γέννα τοΰ Χριστού
πρώτη γιορτή τοΰ κόσμου
................................................ ».
Θ’ άκούσουμε ύστερα τή γενική κατακραυγή των δένδρων γιά τήν άμυγδαλιά.
(1) Οί «έξήντα μέρες τοΰ χειμώνα» λογίζονται έδώ άπό τό πρώτο δεκαήμερο του
^Νοεμβρίου πού δ χειμώνας «μηνά» τόν έρχομό του.
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Θά τη φοβερίσουν τήν άμοιρη καί θά τη συκοφαντήσουν στη Στερεά Ελλάδα, στή.
Λέσβο καί τη Δωδεκάνησο :
«Μουρή ■άπιστ’ άμυγδαλιά π’ άνθίζεις τό Γενάρ’
κι’ δεν άπάντηξες κι’ έμάς π’ άνοίγουμ’ τδ Φλεβάρ’ !».
’Αλλου πάλι, δπως στη Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά καί Χίο, τά δένδρα θά κρυφογελάσουν :
«'Η λωλή ή αμυγδαλιά τον Γενάρην ήσκασε,
ήσκασε κι’ άπόσκασε καί καρπόν δεν ήκαμε...».
Φθάνοντας στή χώρα τοΰ Μίνωα, τή λαογραφική Κρήτη, θά βρεθούμε άντιμέτωποι μέ τήν αισιόδοξη πρόβλεψη :
,
«'Ο Γενάρης κι’ ά γεννά
του καλοκαιριού μηνά...».
Περπατώντας σ’ άλλα μέρη της Χώρας, θά βρούμε στις σχισμές των βράχωνπολλές άνεμώνες ν’ άτενίζουν τον ήλιο καί νά σιγοψιθυρίζουν τό τραγούδι της αισιο
δοξίας. Παράξενο θά μάς φανή τό τραγούδι αυτό, μά γρήγορα, θά τό άγαπήσουμε.
Είναι τραγούδι τοΰ νότου καί της άπανεμιάς, ένα τραγούδι πού άρχίζει άπό τις ήλιό—
λουστες βουνοπλαγιές, γιά νά σκαρφαλώση μέ τοΰ καιρού τό διάβα στις βουνοκορφές;
καί ν’ άντικρύση τό βορριά χωρίς φόβο.
Ά π ’ τον υπαίθριο λαό θ’ άκούσουμε πολλά γιά τον Γενάρη. Θ’ άκούσουμε δτι.
αύτόν τον μήνα γεννούν έπί τό πλεϊστον τά κοπάδια των ζώων του, δτι μ’ αυτόν
τον μήνα γεννάται ό χρόνος, οί μήνες, οί ήμέρες. Θά δοΰμε καί θ’ άκούσουμε πολλά,
καί άπειρα θά διδαχθούμε, αν μπορέσουμε νά σκύψουμε κοντά του μέ κατανόηση,,
μέ συμπάθεια καί μέ άγάπη γιά τό τιτάνιο έ'ργο πού έπιτελεϊ. "Ηρως άτίθασσος,
αυτός μέσα στο θαμπό μυστήριο τής καρδιάς τοΰ χειμώνα— παρά τήν φαινομενική
άρχή τής καινούργιας άνοιξης—μάχεται σέ στεριές καί θάλασσες έναντίον τών
φοβερών καιρικών στοιχείων, πού μαστίζουν τό είναι του. ’Αληθινή οδός Μαρτύρων·
τό κάθε μονοπάτι του, καί πορεία προς τό Γολγοθά κάθε πορεία του. Μά ό αγώνας,
του αύτός είναι τόσο τραχύς καί μεγάλος καί άνισος δσο καί ποιητικός, γεμάτος:
άπό στωϊκή εγκαρτέρηση καί στοχαστική διαύγεια.
*
Τό γενεαλογικό δένδρο τοΰ ’Ιανουάριου έχει τις ρίζες του σέ πολύ μακρυνή
έποχή. Άναδιφώντας γιά τήν καταγωγή του, τον βρίσκουμε αφιερωμένου στδν αρ
χαίου διπρόσωπο λατινικό θεό Ί α ν ό, άπό τον όποιον πήρε καί τή σημερινή του·
ονομασία. ’Αποτελούσε τον ενδέκατο μήνα τοΰ ρωμαϊκού έτους, άφοΰ πρώτος μήνας,
ήταν ό Μάρτιος, άφιερωμένος στον Μ ά ρ ς, ήτοι τον ’Άρη τής Ελληνικής Μυθο
λογίας, θεό τοΰ πολέμου. Κι’ άφοΰ ό ’Ιανουάριος κάνει τήν άρχή τοΰ σημερινού ήμερολογίου, άλλά καί τήν άρχή τοΰ «Ελληνικού Μ η ν ο λ ο γ ί ο υ», θά πρέπη εδώ νά.
άναφερθοΰμε στήν ονομασία καί δλων τών άλλων μηνών, πού ό ’Ιανουάριος «γεννά»·
κατά τον λαό μας ή—άλλη έκδοχή αύτή—πού δέν γεννά μέν, άλλά έχει άδελφική
σχέση μαζί των, άφοΰ είναι δλοι τους παιδιά τοΰ γέρο Χρόνου...
Πρώτος μήνας λοιπόν ήταν ό Μάρτιος, δπως είπαμε. Δεύτερος ήταν ό ’Α
πρίλιος, πού πήρε τό δνομά του άπό τό λατινικό ρήμα «ά π ρ ί ρ ε» (άνοίγειν—άνοιξις). Τρίτος μήνας ό Μάϊος, ήταν άφιερωμένος στή Μ α ί α , μητέρα τοΰ Έρμοΰ.
Πολλοί διαφωνούν εδώ, άποδίδοντας τον Μάϊο στήν λατινική λέξη «ματζέστας»·
πού σημαίνει «μεγαλειότης». Ό ’Ιούνιος, τέταρτος κατά σειράν στο ρωμαϊκό έτος,,
άνήκει στή θεά 'Ήρα—λατινιστί «Γ ι ο ΰ ν ο»—χωρίς νά λείπουν κι’ εκείνοι πού τον·
θεωροΰν άφιερωμένο στον 'Ύπατο Λεύκιο ’Ιούνιο Βρούτο. Πέμπτος κατά σειράν,,
ό ’Ιούλιος, έλαβε τό δνομα τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος άπό τον Μάρκο ’Αντώνιο—τό45 π.Χ.—γιά νά τιμηθή έτσι ό Καϊσαρ πού γεννήθηκε αύτόν τον μήνα. 'Ο Αΰγου-
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στος—έκτος στή σειρά—λεγόταν «Σ ε κ τ ί λ ι ς», έλαβε δέ τήν ονομασία «Αύγου
στος» άπό τή Σύγκλητο τό 27 π.Χ., για να τιμηθή ό Όκταβιανός Αύγουστος. Οί
Σεπτέμβριος, ’Οκτώβριος, Νοέμβριος καί Δεκέμβριος, έχουν καθένας τον άριθμό
του, ήτοι έβδομος, όγδοος, ένατος καί δέκατος. Δωδέκατος μήνας ήταν ό Φεβρουά
ριος, πού έλαβε τήν ονομασία αύτή άπό το ρήμα «φ έ μ π ρ ε ρ ε» (καθαρίζειν)
επειδή κατά τον μήνα αυτόν έτελοΰντο θρησκευτικές εορτές καθαρμού.
Αυτά γιά τήν ονομασία των δώδεκα μηνών, πού μέ τό «Γενάρη» τού «Ε λλη
νικού Μηνολογίου» άρχίζει τό λαογραφικό μας έτος. ’Ά ς προχωρήσωμε λοιπόν
στά ένδόμυχα πού κρύβει ό μήνας τούτος, στον κυρίως ’Ιανουάριο ή «Γενάρη», στό
«Γενάρ’ τό παλληκάρ’», ή «Γενάρ’ τον καλαντάρ», όπως τον συναντάμε στις διά
φορες τοποθεσίες τής χώρας.
*
Τον ’Ιανουάριο τον παραδέχεται ό λαός μας σάν τον μεγαλύτερο άπ’ όλους
τούς μήνες, γ ι’ αύτό τον ονομάζει καί μεγάλο μήνα, καί πρώτο μέσα στούς δώδεκα.
Φαντάζεται ό λαός τον ’Ιανουάριο σάν γέρο ψαρογένη, πού έρχεται άπό πολύ
μακρυά. Μικροί καί μεγάλοι περιμένουν τον έρχομό του μέ άνυπομονησία. Οί μικροί
τον περιμένουν γιά τά δώρα πού θά τούς φέρη, οί μεγάλοι γιά τά μυστικά πού θά
τούς άποκαλύψη μέ τον έρχομό του: Τά μυστικά τής μοίρας.
Τό ταξίδι τού Γενάρη είναι πολύ μακρυνό. Φορτωμένος άπό δώρα καί χρόνια,
συναντά στο δρόμο του τις μοίρες, τις χαιρετά καί κλέβει τά μυστικά τους. Γι’ αύτό
ό έρχομός του άποτελεί μεγάλη χαρά άλλά καί μεγάλη άγωνία. Τί θά φέρη; Τό καλό
ή τό κακό; Τήν ευτυχία ή τήν δυστυχία;
Σέ όλους τούς λαούς είναι βαθειά ριζωμένες οί προλήψεις καί οί δεισιδαιμο
νίες, μά ό άθάνατος ελληνικός λαός υπερτερεί καί στον τομέα αύτόν—όπως σέ τό
σους άλλους τομείς— άφοΰ «...δεισιδαιμονέστερος πάντων έστί...». Μέ τον ’Ια
νουάριο γίνεται ό πλέον δεισιδαιμονέστερος λαός, άποδίδοντας τεράστια σημασία στά
γεγονότα πού έχουν σχέση μέ τήν υπόσταση τής ζωής του. Είτε γιατί τό έχει ή
Ελληνική φυλή στις φλέβες της, είτε γιατί οί κλιματολογικές συνθήκες τό εύνοοΰν,
ένα είναι τό συμπέρασμα : "Οτι ή δεισιδαιμονία καί ή πρόληψη άποτελοΰν ζωτικό
στοιχείο στήν όλη ψυχοσύνθεση τού λαού μας καί τούτο παρά τό ότι άπό έδώ ξεκί
νησαν τά φώτα γιά νά καταυγάσουν τήν άνθρωπότητα, άπό έδώ ξεκίνησε ή αρετή,
η ποίηση καί ή τέχνη, γιά νά φωτίσουν καί νά έκπολιτίσουν βαρβάρους καί πρωτό
γονους άκόμα λαούς.
Θλιβερή ή διαπίστωση αύτή, έκτόζ ftv πιστέψουμε τον γίγαντα τού νεωτέρου
πνεύματος, τον άθίίνατο Γκαΐτε, όταν λέει πώς :
«'Η δεισιδαιμονία είναι ή ποίηση τής ζωής...».
'Όπως καί νάναι όμως, ή πρόληψη καί ή δεισιδαιμονία οργιάζουν τον μήνα
πού διανύουμε. ’Αφορμή ή Πρωτοχρονιά, ή πρώτη τού νέου χρόνου. ’Αλλοίμονο σ’
εκείνον πού πάτησε πρώτος τό πόδι του σέ σπιτικό, τήν πρώτη τού μηνός, όταν τύχη
στο σπιτικό αύτό νά συμβή κάποιο κακό σ’ όλον τό χρόνο. Θεωρείται «κακό ποδαρικό»
καί είναι άποπομπαΐος άπ’ όλα τά σπίτια τήν πρώτη τού νέου έτους. ’Απεναντίας,
εκείνος πού τό πέρασμά του έπακολούθησε κάποιο εύτυχισμένο γεγονός γιά όλο τό
χρόνο, είναι εύπρόσδεκτος καί καλείται σ’ όλα τά σπίτια γιά τό «καλό ποδαρικό»
-Γην «καλήν του χέρα» κλπ.
’Ανήκουμε λοιπόν όλοι μας σέ δύο παρατάξεις : Σέ «καλοποδαράδες» καί
«κακοποδαράδες». "Εχουμε όλοι τήν μοίρα μας, πού σ’ άλλους είναι καλή καί σ’
άλλους κακή. Κάτι παρόμοιο,’αν όχι τό ίδιο, είναι καί ή τ ύ χ η πού, γιά άλλους είναι
καλή καί γιά άλλους κακή. 'Η τύχη όμως—γιά τό λαό μας πάντοτε—είναι έπακόλουθο τής μοίρας : 'Η καλή μοίρα θά φέρη καλή τύχη καί ή κακή θά φέρη κακή.
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Καί όλα αυτά τά στοιχειά, καλά καί κακά, φαίνονται άπ’ την αρχή της ζωής μας,
άπ’ την άρχή τής καθ’ έργασίας, καί, κατά συνέπειαν, άπ’ τήν αρχή του χρόνου...
*
Τότε, στήν άρχή του Χρόνου—στή Ρούμελη καί Πελοπόννησο—πηγαίνουν οί
μοίρες πριν χαράξη στις βρύσες καί στά πηγάδια. Στήνουν τρελλό χορό, άφοΰ πρώτα
λούσουν καί χτενίσουν τά μαλλιά τους, πού είναι μακρυά ώς κάτω στά γόνατα.
Είναι, όπως είπαμε, καλές καί κακές μαζί. Γιά νά έξευμενίσουν λοιπόν τις κακές,
οί χωρικοί μας πηγαίνουν πριν φέξη καλά καί αφήνουν στά χείλη τοϋ πηγαδιού ή
κοντά στή βρύση ένα δίσκο μέ γλυκά. Τά γλυκά τά τρώνε τότε οί μοίρες κι’ έτσι γ ί
νονται όλες... καλές, γλυκές καί μελιτάτες γιά όλο τό χρόνο.
Τά βήματα όμως ώς τήν πηγή δέν τά ώδήγησαν μόνον οί μοίρες, μά καί τό
«άμίλητο νερό». Αύτό τό περίφημο άμίλητο νερό, όταν τό πίνουν οί άνθρωποι τήν
Πρωτοχρονιά, θά είναι υγιείς καί ευτυχείς γιά δλον τό χρόνο...
Αύτό γίνεται κάθε Πρωτοχρονιά, γιατί οί μοίρες γρήγορα άλλάζουν γνώμη.
’Από καλές γίνονται κακές καί άντιστρόφως. Τίποτα δέν είναι σταθερό σ’ αύτές.
Αύτές άποτελοϋν τό πεπρωμένο τού άνθρώπου καί πολλές φορές ό,τι γράφουν δέν
τό ξεγράφουν (1). ’Αποτελούν έτσι « τ ο ΰ κ ύ κ λ ο υ τ ά γ υ ρ ί σ μ α τ α π’ ά ν ε β ο κ α τ ε β α ί ν ο υ ν » κατά τον Έρωτόκριτο, άποτελοϋν τό « θ ά γ υ ρ ί σ η
ό τ ρ ο χ ό ς γ ι ά ν ά χ ο ρ τ ά σ η κ ι ’ ό φ τ ω χ ό ς » κατά τήν απλοϊκή λαϊκή
θυμοσοφία.
Στήν Κρήτη όμως, οί μοίρες είναι κακόμουτσες γρηές ζαρωμένες, πού κα
νείς δέν ξέρει πού βρίσκεται τό άντρο τους. Γι’ αύτό φυλάγονται άπό παντού καί
μόνον στον «καλοπόδαρο» επιτρέπουν νά μπή στο σπιτικό, τήν Πρωτοχρονιά. Αυ
τός, κάπου συνάντησε τις μοίρες καί τις έξευμένισε μέ τό τραγούδι καί τή λύρα του.
Γ ι’ αύτό έχει είδοποιηθή έκ τών προτέρων νά έλθη καί νά κάνη ποδαρικό. ’Εγγύηση
•σ’ αύτό άποτελεϊ ή καλή τύχη πού έφερε τον προηγούμενο καί προπροηγούμενο χρόνο
μέ τό ποδαρικό του.
'Υπάρχει καί μιά «μοίρα τών μοιράδων» όμως, πού γέννησε τις μοίρες. Αυτή,
μαζί μέ τις μοίρες γέννησε καί μιά κόρη καλή στήν καρδιά, καί τήν ώνόμασε Τ ύ χ η.
Αυτή λοιπόν ή τύχη, γιά άλλους είναι πολύ όμορφη νέα καί γιά άλλους πολύ άσχημη
γρηά. Μά, άσχημη ή όμορφη, έρχεται πάντοτε γιά καλό τήν Πρωτοχρονιά.
Καμμιά φορά όμως γίνεται καί ή τύχη διπρόσωπη, όπως λ.χ. στούς Δελφούς,
Άράχωβα, "Αμφισσα, Λειβαδιά καί Δωρίδα. ’Εκεί ό λαός βλέπει τήν Τύχη σάν
μιά άσχημη, μαύρη καί μισότυφλη γυναίκα. Κάθεται στά δίστρατα μόνη, καί έκεΐ
πιάνει τούς περαστικούς άπ’ τό χέρι γιά νά τούς όδηγήση άνάλογα, στήν εύτυχία ή
τή δυστυχία. 'Όταν δέν είναι τυφλή, έχει δεμένα τά μάτια της μ’ ένα μαντήλι.
Σάν β λ έ π ε ι τότε πώς δέν περνούν διαβάτες, γιά νά τούς όδηγήση έκεΐ πού θέλει,
παίρνει τούς δρόμους καί τά βουνά μόνη της. Περπατά έτσι σάν άνόητη, άσκοπα,
καί σ’ όποιον πέση έπάνω φέρνει άνάλογα τό καλό ή τό κακό. Γι’ αύτό λένε :
«Έ τσ ι τδφερε ή στραβή μ’ ή τύχη...».
Γενικώς πιστεύεται ότι ή Τύχη είναι καλοπροαίρετη πάντοτε, άλλά σάν τυ
φλή πού είναι, φέρνει όλη τήν εύτυχία ή τήν δυστυχία μαζί σ’ όποιον σκοντάψη.
Αύτό τό πιστεύει ό περισσότερος Ελληνικός λαός, μά άγνοεΐ πού βρίσκεται κρυμμένη.
Πιστεύει άκόμα, ότι τήν πρώτη ’Ιανουάριου, ή Τύχη καί οί μοίρες θά δείξουν όλη
τους τήν εΰνοια καί γ ι’ αύτό περιμένει τήν Πρωτοχρονιά μέ πολλή άγωνία, προσπα
θώντας νά κάνη τό παν γιά νά έξευμενίση τούτα τά στοιχειά.
Είναι πολλοί έκεΐνοι όμως, πού, παρ’ όλες τις φροντίδες καί τήν άγωνία, ή
1. «Τό πεπρωμένον φυγεΐν άδύνατον...».
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Τύχη δεν τούς επισκέπτεται. Αυτοί είναι οί αιωνίως άτυχοι, για τούς οποίους ό λαός,
μας έ'χει τούτον τον άλληγορικό μύθο. Τον συναντάμε στην ’Ήπειρο, στη Θράκη,
στη Ρούμελη καί στα νησιά τού Αιγαίου :
’Ήταν, διηγούνται, φτωχός χωρικός πού πάντοτε άτυχοΰσε. Άπεφάσισε
λοιπόν να πάη πολύ μακρυά, για να βρή τήν Τύχη του καί να προσπαθήση νά έπιτύχη κάποια μεταστροφή της. Βαδίζοντας, είδε στο τέρμα τού δρόμου του, πάνω σέ
μια βουνοκορφή, ότι ή Τύχη του ήταν μορφοποιημένη σέ βρύση άπό τήν οποίαν
έσταζε λίγο-λίγο τό νερό. Είδε καί πολλές άλλες βρύσες νά πηγάζουν άφθονο νερό,
καί κατάλαβε ότι αυτές συμβόλιζαν τις τύχες των άλλων άνθρώπων,
Άπεφάσισε τότε νά πάη στο Βασιληά τής περιοχής έκείνης, καί νά τού έκμυστηρευθή ότι ή Τύχη του ήταν άνεξάντλητη στήν...κακία της. 'Ο Βασιληάς τον συμπά
θησε καί διέταξε νά τού δώσουν δύο κύπελλα μέ ζωμό, στο ένα των οποίων είπε καί
έβαλαν κρυφά πολλά φλουριά. Αύτό όμως άκριβώς τό κύπελλο, έδωσε ό άτυχος χω
ρικός σέ κάποιον φίλο του πού συνάντησε. Σάν τομαθε αύτό ό Βασιληάς, διέταξε νά
βάλουν δύο σάκκους γεμάτους φλουριά πάνω σέ μιά γέφυρα κι’ έδωσε στο χωρικό
νά πάη κάποιο γράμμα στο άπέναντι βασίλειο. Ή ταν βέβαιος έτσι, πώς ό άτυχος
τήν γέφυρα. 'Ο χωρικός όμως, σάν έφθασε στήν άκρη στη γέφυρα,...έκλεισε τά μά
τια του γιά νά δοκιμάση πώς μπορεί κανείς νά περάση μιά στενή γέφυρα μέ κλειστά
τά μάτια... ’Απελπισμένος ο Βασιληάς γιά τήν άτυχία τού άνθρώπου τούτου, τον
κάλεσε νά λάβη μέρος σέ άγώνα δίσκου—στον όποιον ό χωρικός ήταν άνίκητος—
μέ τήν υπόσχεση ότι θά τον έκανε πλούσιον όταν νικούσε. Ό δίσκος όμως, ύστερα
άπό τήν έκσφενδόνιση, κτύπησε σ’ ένα βράχο καί, άφοΰ γύρισε πίσω μέ δύναμη,
άφησε... στον τόπο τον άμοιρο χωρικό...
'Ο μύθος αυτός τού λαού μας δείχνει τήν βαθειά πίστη του στον αιώνιο διαχω
ρισμό των άνθρώπων σέ τυχηρούς καί άτυχους. Δείχνει άκόμα καί τή δοξασία, ότι
η τύχη λαβαίνει άποφάσεις άμετάκλητες, όταν άποφασίση νά άκολουθήση ή νά έγκαταλείψη κάποιον. Γι’ αύτό είναι άφθονα τά μέτρα πού λαμβάνει ό λαός γιά τον έξοστρακισμό τής άτυχίας μέ τήν Πρωτοχρονιά. Βάζει τά παιδιά νά λένε τά κάλαντα,
με τήν ελπίδα κάποιου έξευμενισμοΰ τής μοίρας καί τής Τύχης, άφοΰ τού είναι
γνωστό ότι μέ τό τραγούδι έξευμενίζονται τά κακοποιά στοιχεία. Εύχονται όλοι
μεταξύ τους «καλύ τύχη», «ύγεία καί εύτυχία», άφοΰ όλα αύτά είναι έπακόλουθα
καλών καί κακών στοιχείων...
Πάμπολλα όμως είναι καί τά άλλα μέτρα πού ή δεισιδαιμονία καί ή πρόληψη
γεννούν στο λαό τήν ήμέρα αύτή. "Ολα αύτά τά «μέτρα» καθιερώθηκαν σέ ήθη καί
έθιμα, τά όποια ό λαός τηρεί μέ εύλάβεια. Τρώνε λόγου χάριν πολλά γλυκά γιά νά
είναι γλυκός ολόκληρος ό χρόνος ή προβαίνουν σέ ένέργειες πού είναι συνυφασμένες
με τήν εύτυχία μόνον. ’Αποφεύγουν, έπί παραδείγματι, νά μαλλώσουν γιά νά μή κα
κοκαρδίζονται όλον τον χρόνο, άποφεύγουν νά δανείζουν ή νά δανείζονται, άποφεύγουν νά πίνουν γιατρικά, νά συναντήσουν άνθρωπο «σημαδεμένο», κακόν κ.ά.π.
Γραφικά είναι πολλά άπό τά έθιμα τής Πρωτοχρονιάς σέ όλα τά μέρη τής
χωράς. Ή άνταλλαγή γλυκισμάτων, οί επισκέψεις, οί εύχές, ή βασιλόπιττα μέ τό
φλουρί, τό άμίλητο νερό, είναι ήθη καί έθιμα μέ σπάνια ομορφιά. Θά χρειάζονταν
όμως τόμοι ολόκληροι γιά νά παραθέσουμε έδώ ήθη καί έθιμα πολλών περιοχών, πού
αποτελούν ξεχωριστό λαογραφικό ενδιαφέρον. Γι’ αύτό φεύγουμε πανικόβλητοι, εν
γνώσει καί τής καταχρήσεως τού χώρου πού κάναμε ώς τώρα.
*
Γιά τις άσχολίες τού λαού μας κατά τον ’Ιανουάριο, θ’ άνατρέξουμε σέ παληές
εποχές. Τούτο γιά νά δούμε τήν προέλευση τών σημερινών άσχολιών τού ύπαίθριου
λαού.
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Στά «Γεωπονικά» τοΰ Τιμολέοντος Βάσσου—400 μέχρι 500 μ.Χ.—βρίσκουμε
τοΰτο τό παράγγελμα για τον μήνα πού διανύουμε :
«Τω Ίανουαρίω μηνί χρή τάς άναδενδράδας κλαδεύειν, φυλαττομένους
τάς έωθινάς καί δειλής όψίας ώρας. Τω αΰτώ μηνί χρή τά προς οικοδομήν
καί εργασίαν ξύλα τέμνειν, σελήνης έν συνόδω οΰσης καί ύπό γ η ν τό γάρ
της σελήνης φως μαλακώτερα τά ξύλα ποιεί. Τά δέ τότε τεμνόμενα ξύλα
άσηπτα διαμένει...Τω αύτώ μηνί χρή καί τήν χαμίτην άμπελον κλαδεύειν..».
’Άλλα καί ό Ησίοδος, μετά τά άστρα καί τήν καινούργια άνοιξη, παραγγέλλει
γιά τον ’Ιανουάριο :
«Οίνας περιταμνέμεν προ χελιδόνων έλεύσεως...».
’Ακολουθώντας πιστά τις διδαχές των προγόνων του ό Ελληνικός λαός,
κλαδεύει τά άμπέλια του καί κόβει τά ξύλα τον ’Ιανουάριό. Τόση μάλιστα είναι ή
προσήλωσή του στά κελεύσματα των προγόνων του, ώστε, ειδικά στο κλάδεμα των
άμπελιών, δέν λογαριάζει ούτε τή «λίγωση» ούτε τή «γιόμιση»—πανσέληνο—του
φεγγαριού. Τά παρακάτω γνωμικά μάς πείθουν άπόλυτα γ ι’ αύτό :
«Γενάρη μήνα κλάδευε καί λίγος μή γυρεύεις!».
(Πελοπόννησος—Κρήτη—Ρούμελη).
Στή Λέσβο καί τά Επτάνησα, άλλά καί σ’ όλα τά νησιά τοΰ Αιγαίου, έχουν
τό ίδιο γνωμικό στήν παραλλαγή :
«Γινάρη μήνα κλάδιβγι
τσί μή ρουτας φιγγάρ’ !!» .
Τό πόσο βαθειά είναι ριζωμένη ή γνώμη αυτή γιά τό κλάδεμα των άμπελιών
τον ’Ιανουάριο, τό βλέπουμε όταν λάβουμε ύπ’ δψιν οτι στή «λίγωση» τοΰ φεγγα
ριού δέν άσχολεΐται μέ σοβαρές δουλειές ό λαός μας. Καί τοΰτο γιατί, δ,τι γίνεται
στή «λίγωση» ή «χάση» τοΰ φεγγαριοΰ—φαινούσης τής σελήνης—«χάνεται» ή λιγο
στεύει. Ά ντιθέτως, δ,τι γίνεται στή «γιόμιση» ή «φέξη» τοΰ φεγγαριοΰ—πληθούσης τής σελήνης—«πληθύνεται» καί αυξάνει...
’Άπειρα είναι τά γνωμικά καί οί παροιμίες τοΰ λαοΰ, σχετικά μέ τό κλάδεμα
των άμπελιών. Κι’ εδώ ή λαϊκή θυμοσοφία έχει νά επίδειξη τον άστείρευτο πλοΰτο
της, μέ τις άλληγορικές έννοιες τών παροιμιών καί τών γνωμικών. Βρίσκουμε λ.χ.
τοΰτο τό γνωμικό στους Σποράδες, τή Χίο καί τή Λέσβο, γιά έκείνους πού άνακατεύονται στις ξένες ύποθέσεις :
«Τού δικό σου αμπέλι φράζι
κί τού ξένου μή σί νοιάζι!».
Στά παράλια τοΰ Κορινθιακού καί στά Ίόνια νησιά πάλι, βρίσκουμε άλλο
γνωμικό :
«Τ ’ άμπέλι θέλ’ άμπιλουργό κί τού καράβ’ άγέρα
κί τού κουρίτσι φίλημα δταν χαράζ’ ή μέρα!..».
’Αλλά καί στις Κυκλάδες, στήν Εύβοια καί στήν Κρήτη, ό λαός δέ μένει
αμέτοχος στήν... άμπελουργική φιλοσοφία :
«'Όποιους έχ’ άμπέλια ας βάζ’ έργάτις
κι’ δπ’ έχ’ καράβια ας βάζ’ καλαφάτις!..».
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’Ά ν τό φεγγάρι τοϋ Αύγούστου είναι τό πιο πολύτιμο στοιχείο στή λαογρα•φική ποίηση, τό φεγγάρι τοϋ Γενάρη είναι δ,τι τό ίδανικώτερο έχει νά κατάδειξη
ή λαϊκή φαντασία. Τοϋτο τό φεγγάρι τοϋ Γενάρη, πού «παρά λίγο νάναι μέρα»
—για τή Στερεά, Πελοπόννησο καί Κρήτη—άποτελεΐ τη γεμάτη διαύγεια ερωτική
νύχτα των...γάτων. ’Από τις στέγες των σπιτιων, άπό κήπους καί δρόμους, άντηχεΐ
τό γεμάτο μυστικισμό καί πάθος έρωτικό πρελούντιο, στο όποιο τα συμπαθή τετρά
ποδα επιδίδονται μέ άκατανίκητη παρόρμηση. Καί πρέπει νά ομολογήσουμε, πώς
-αυτό τό ιδιόρρυθμο έρωτικό τέτ-ά-τέτ των απανταχού της γης..ψιψίνων, δεν υστερεί
σε ποίηση άπό τό άλλο έρωτικό οργιο των ντελή-κανήδων καί γενικά δλων των άν
θρωπον τοϋ σεληνιακού έρωτα.
Παράξενο θά μάς φανή τοϋτο, μά είναι τόσο άληθινό. Βρίσκουμε καί σ’ αύτή
τήν περίπτωση άφθονα γνωμικά, παραδόσεις καί παροιμίες τοϋ λαοΰ, πού βγήκαν
άπ’ τούς γεναριάτικους έρωτες τών γάτων, μά πού τά αποσιωπούμε, έν γνώσει
τής λαογραφικής άσυνεπείας πού θά μάς καταλογίσουν πολλοί. 'Ένα παρόμοιο τόλ
μημα θά έφερνε στο φως σπάνια διαμάντια τής λαϊκής λογοτεχνίας καί θά άφηνε
πολλούς άνθρώπους σκεπτικούς γιά τήν έπιτυχή συνταύτιση. ζωικών καί άνθρωπίνων ένεργειών. Παρ’ δλα αυτά δμως, έμεΐς θ’ άντιπαρέλθουμε τον ύφαλο προς τό
παρόν, ζητώντας συγγνώμην άπό έκείνους πού θά δοκιμάσουν κάποια πικρία γιά
τοϋτο.
Θά δοΰμε, στή συνέχεια, μερικές προλήψεις καί δοξασίες γιά τάστρα, άφοΰ
ό Γενάρης λογίζεται ώς μήνας τοϋ άστρικοΰ κόσμου. ’Αφορμή σέ τοϋτο στάθηκε
ίσως τό άστρο πού ώδήγησε τούς μάγους στή Βηθλεέμ. Πίστεψε ό λαός μας, δτι τό
άστρο εκείνο μεσουράνησε στις σαράντα μέρες πού έπακολούθησαν τήν Γέννηση τοϋ
Κυρίου, καί ύστερα, τό ίδιο άστρο γέννησε τήν Πούλια, τον Γαλαξία καί πολλά
άλλα άστρα. Αύτό είναι παράλογο φυσικά—δπως άλλωστε καί τόσα άλλα πού άναφέραμε στο μέχρι τώρα «Μηνολόγιο»—μά τό άναφέρουμε μόνον καί μόνον ώς κά
ποιο λαογραφικό έποχικό γεγονός.
Γενικά πιστεύεται, δτι τά άστρα είναι οί παιδικές ψυχές, πού ή θηριωδία
τοϋ 'Ηρώδη έξαπέστειλε στούς ούρανούς. Γιά τον κάθε άνθρωπο, πιστεύεται, δτι
αντιστοιχεί κάποιο άστρο. ’Από έδώ ξεκίνησε ή γνώμη γιά τά άγαπημένα άνδρόγυνα, μέ τήν παρατήρηση : «έταίριαξαν τά άστρα τους».
Γιά τό φαινόμενο τοϋ Γενάρη, κατά τό όποιο «χύνονται» πολλά άστρα—διάττοντες—πιστεύει ό λαός δτι κάποιο κακό προμηνύεται σ’ δλο τό χρόνο. Τό κακό
μπορεί νά είναι πόλεμος, θάνατος σημαίνοντος προσώπου, φοβερή άρρώστεια, καί
άλλα... τρομερά τέρατα καί σημεία. Γι’ αύτό, τήν ώρα πού «χύνεται» κάποιο άστρο,
πρέπει νά μελετάς κάποιο εύτυχισμένο γεγονός καί νά έπικαλεΐσαι τήν βοήθεια
τοϋ Θεοΰ...
Παρατηρώντας τά άστρα ό λαός μας καί μελετώντας τήν ονομασία τους, έφθασε στο σημείο νά άναζητήση τήν αρχική τους προέλευση καί νά προσπαθήση
να μαντεύση τις αλλαγές τοϋ καιροΰ. Γιά τήν προέλευση, κατέληξε στο συμπέρασμα
οτι ή Πούλια—πού μέ τον ’Ιανουάριο σηκώνεται πιο ψηλά—άποτελεΐται άπό εφτά
παρθένες. Αύτές έφυγαν κυνηγημένες άπό τό άρχοντικό τοϋ βασιληά πατέρα των,
επειδή δέν ήθελαν νά παντρευτούν βασιληάδες ανάξιους. Στήνουν λοιπόν άπό τότε
τον «έφταπάρθενο χορό» καί, έπειδή στερήθηκαν τό φιλί, τις βλέπουμε σάν κατε
βαίνουν μέ τον Σεπτέμβριο προς τούς ορίζοντες, νά φιλοΰν τις βουνοκορφές. Πάνω
σ αύτό, ό λαός θυμοσόφησε στή Ρούμελη, στή Μακεδονία, Θεσσαλία καί Κρήτη :
« Ή Πηλειά φιλεΐ τά δρη
κι’ ό βοσκός φιλεΐ τήν κόρη...».
Γιά τον Γαλαξία, πιστεύουν στά νησιά, στή Θράκη καί Πελοπόννησο, πώς
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είναι ό ’ίσκιος τοΰ ’Ιορδάνη ποταμού πού άνεβαίνει στον ουρανό. Αύτό πιστεύουν
και οΐ Κρήτες, πού ονομάζουν τον Γαλαξία «Ιορδάνη ποταμό» (χ). Μαθαίνουμε^
λοιπόν τά έξης για τό Γαλαξία στα μέρη αυτά : Ό Δίας είχε κάμει τον 'Ηρακλή
μέ την ’Αλκμήνη καί ήθελε να τον κάμη άθάνατον. Τον πήρε λοιπόν καί τον έβαλε
μια μέρα στής 'Ήρας να βυζάξη, την ώρα πού εκείνη κοιμόταν. "Οταν όμως ό 'Η 
ρακλής χόρτασε τό γάλα, σταμάτησε. Τότε τό γάλα έτρεξε άφθονο, χύθηκε στον
ουρανό κι’ έκανε τον Γαλαξία. Χύθηκε όμως καί στή γή, πότισε τούς βώλους της
καί τότε βγήκε τό άνθος τοϋ κρίνου, όμοιο στο χρώμα μέ τό γάλα...
*

Καί τώρα μια γρήγορη ματιά στο έορτολόγιο τοΰ Γενάρη.
' Η έορτή τοΰ 'Αγίου Βασιλείου δέν έχει να μας δώση πολλά άπό την καθ’ έαυτή
λαογραφική της πλευρά, άφοΰ άνέκαθεν γιορτάζεται ώς κοσμοπολίτικη έορτή τοΰ
νέου έτους. Μόνον τά γραφικά κάλαντα μάς θυμίζουν λίγο τον "Αγιο τής Καισα
ρείας, μά καί αυτά τά άπερρόφησε ή κοσμική έορτή τής « ’Αρχιμηνιάς» καί « ’Αρχι
χρονιάς».
Θά πάμε λοιπόν στά "Αγια Θεοφάνεια. ’Εδώ είναι πού ό λαός μας έπλεξε
άληθινά σπάνια μωσαϊκά άπό δεισιδαιμονίες καί προλήψεις, δοξασίες καί παραδό
σεις. Πίστεψε στή μεταμόρφωση τοΰ ’Ιορδάνη σε Γαλαξία, όραματίσθηκε τό άνοι
γμα τών ουρανών, καί στάθηκε μέ έκσταση μπροστά στήν δύναμη τοΰ άστρικοΰ κό
σμου, πού ό ίδιος τοΰ την έδωσε. Έβαλε όμως τέρμα στά κακοποιά στοιχεία τοΰ
δωδεκαήμερου, άφοΰ άπ’ αύτή τήν ήμέρα άγιάζονται τά νερά, τελειώνουν τά δρύ—
ματα, φεύγουν καί χάνονται τά φαντάσματα καί οί Καλλικάντζαροι μέ πανικό :
«Φεύγιτι νά φεύγουμι...
γιατ’ έρχιτ’ ού παπάς μί τ’ ν’ αγιαστούρα...».
’Από τήν τελετή τών Φώτων έχουμε καί τούτη τήν παροιμία γιά τήν άρνηση :
«Μήδ’ ΐσύ παπά μ’ στά Φώτα,
μήδ’ ίγώ στούν 'Αγιασμό!..».
(Νησιά τοΰ Αιγαίου).
Στις έπτά τοΰ μηνάς, γιορτάζεται ή μνήμη τοΰ Α γίου Ίωάννου, τοΰ «Προ
δρόμου» καί τοΰ «Βαπτιστοΰ». 'Ο λαός μας γιορτάζει τήν μνήμη τοΰ Α γίου τούτου
μέ κατανυκτική εύλάβεια καί προσήλωση στά καθιερωμένα. ’Επειδή ό Ά γιο ς ’Ιω
άννης βάπτισε τον Χριστό, θεωρήθηκε άπ’ τό λαό μας ώς ό κατ’ εξοχήν προστάτης
τών ύδάτων. Γραφικά είναι τά παρεκκλήσια τών νησιών, καί όλης τής Χώρας σχε
δόν, πού κατά κανόνα κτίζονται κοντά σε πηγές νερού. Τοΰτο έρχεται σέ άντίθεση
μέ τά παρεκκλήσια τοΰ προφήτη Ή λία, πού κτίζονται στίς βουνοκορφές καί στις
κορφές τών λόφων. Αύτή τήν άντίθεση ό λαός μας τήν έτόνισε μέ τοΰτο τό άπόφθεγμα, πού, όπως όλα τά γνωμικά καί οί παροιμίες του, δέν στερείται άλληγορικής σημασίας :
«"Οπου "Αη—Γιάννης καί νερό κι’ όπου "Αη—Λιάς καί ράχη...».
(Γορτυνία—Αιτωλοακαρνανία—Φωκίδα—Χαλκιδική).
Τό όνομα τοΰ Α γίου Ίωάννου είναι τό πιο άγαπητό στο λαό μας. 'Υπολο
γίζεται ότι στά δύο Ελληνικά σπίτια, υπάρχει καί ένας μέ τό όνομα τοΰ Α γίου.
'Η πληθώρα αύτή τών... Γιάννηδων, στάθηκε άφορμή νά έκδηλωθή όλο τό χιουμο
ριστικό στοιχείο τοΰ λαοΰ μας, μέ... φιλοσοφημένα πειράγματα:
«Σαράντα πέντε Γιάννηδες, ένός κοκόρου γ ν ώ σ η !!!» .
1. Συντελεί σ’ αύτο καί τό σχήμα τοϋ ποταμού, πού έχει δ Γαλαξίας καί τά νεφελώ
ματα πού παρουσιάζει.

'Ελληνικό Μηνολόγιο
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Λέγεται τοϋτο σ’ δλη τήν Ελλάδα σχεδόν. Παρατίθεται μάλιστα καί καρι
κατούρα πολλές φορές στούς μαντρότοιχους—καί στον τύπο—πού παριστάνει ζυγα
ριά μέ τούς.,.σαρανταπέντε Γιάννηδες άπο τήν μια πλευρά, καί μέ έναν πετεινό
άπο τήν άλλη. 'Η ζυγαριά κλείνει αισθητά υπέρ του... πετεινού.
Το χριστιανικό τοϋτο ονομα άπετέλεσε άφορμή γιά διακωμώδηση των άφελών, καί των άπειρων. «Γιάννηδες» ώνόμασε ό λαός μας τούς νεοσύλλεκτους τοΰ:
στρατού, «γιάννηδες» ώνόμασε τούς...νέους βλαστούς τής Σχολής ’Αστυφυλάκων
καί, γενικά, μετεχειρίσθη τον «γιάννη» γιά νά στιγματίση άνεπαίσθητα τήν αφέ
λεια, τήν άγαθότητα κ.ά.π. Στήν ’Ήπειρο δμως, στή Θεσσαλία καί σέ πολλά.
νησιά, μέ το παρακάτω γνωμικο ό λαός συνταύτισε τον «Γιάννη» μέ τον.,.τρελλό :
«Είναι γιά τον "Αη—Γιάννη ! !!» .
Στή Θήρα πάλι, στήν Κώ, στή Σάμο, Τήνο καί πολλά άλλα νησιά, βρίσκουμε
μεταμορφωμένο τύ «Σύν Ά θηνα...» μέ τοϋτο το γνωμικό :
«'Ά γιε μου Γιάννη βόηθα μ ε!
—Σείσε καί σύ τον πόδα σου!..».
*
Ά πο δλους τούς άλλους Ά γιους, πού ό λαός μας γιορτάζει αύτον τον μήνα,,
άξιολογώτερο λαογραφικό ένδιαφέρον παρουσιάζει ό Ά γιο ς Αντώνιος, μέ τον
όποιον κλείνουμε καί τον ’Ιανουάριο. Στήν ορεινή Ρούμελη, στή Μακεδονία, Πελο
πόννησο καί Κρήτη, άκοΰμε αύτό το τετράστιχο γιά τον καιρό, πού συνταυτίζεται,
μέ τον Ά γιο ’Αντώνιο :
«Στις δεκαεφτά τοΰ Γεναριοΰ
είναι, κερά, τ ’ Άγιαντωνιοΰ.
Τοτεσάς κερά μαντόννα,
εΐν’ ή φούρια τοΰ χειμώνα...».
Γιά τον ερημίτη Ά γ ιο ’Αντώνιο, βρίσκουμε στά Ίόνια νησιά, καί ιδίως στήνΚεφαλληνία, παράδοξες παροιμίες. Μιά άπο αύτές ξεκινά άπο τήν παράδοση τοΰ·
δτι, ό Ά γιο ς ’Αντώνιος, άνάμεσα άπο τόσα καθαρά καί δμορφα ζώα, παραδόξως,
άγάπησε τον χοίρο. Ή παράδοση δμως αύτή είναι άγνωστη στά Συναξάρια τής.
’Ανατολικής ’Εκκλησίας, καί γ ι’ αύτό πιστεύουμε δτι έ'χει Φράγκικη τήν προέλευση.
’Αφορά τον Ά γ ιο ’Αντώνιο τής Παδούης—’Ιταλία—καί όχι τον ίδικό μας Άγιο·
’Αντώνιο τον Αιγύπτιο.
ΤΓ. ’Εκτός άπο τά στοιχειά καί τά δαιμόνια τοΰ άπλοϊκοΰ λαοΰ, υπάρχουν
καί τρισκατάρατα δαιμόνια τών τυπογραφείων. Αύτά φωληάζουν -μέσα στις πόλεις,
καί άποτελοΰν φόβο καί τρόμο γιά τούς λινοτύπες καί στοιχειοθέτες. 'Ένα τέτοιοκακό δαιμόνιο άλλαξε τήν έννοια τοΰ πρώτου αινίγματος τοΰ Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ
—τεΰχος 109ον—καί έκαμε τήν ήμέρα...νύχτα. Ό άναγνώστης θά πρέπη νά διαβάση τό ορθόν : «'Όλη τή μ έ ρ α κρέμεται, καί τήν νύχτα ορθιο άντί τοΰ λαν
θασμένου «"Ολη ν ύ χ τ α κρέμεται καί νύχτα όρθιο...».
Δίνουμε τώρα τις λύσεις τών τριών αινιγμάτων τοΰ Δεκεμβρίου. Τό πρώτο
είναι τό «κοντεμίρι» ήτοι τό ξύλο ή σίδηρο πού στηρίζει τήν πόρτα τοΰ χωριάτικου
σπιτιοΰ. Τό δεύτερο είναι ό χ ρ ό ν ο ς μέ τούς δώδεκα μήνες, καί τό τρίτο ή μ έ
λιασα.
(Προσεχώς, ό Φεβρουάριος >
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Τήν 21/12/1957 καί περί ώραν 11ην έλαβε χώραν έν τη Μεγάλη Αιθούση
Δεξιώσεων της ’Αστυνομικής Σχολής ή σεμνή καί γραφική τελετή ορκωμοσίας 49
νέων Άρχιφυλάκων τής ΙΔ' ’Εκπαιδευτικής περιόδου, ίερουργοϋντος του Αΐδεσιμωτάτου πατρός Δαμίγου καί μέ τήν συμμετοχήν τής έξαιρέτου εκκλησιαστικής
■χορωδίας τής Χριστιανικής' Φοιτητικής Ένώσεως, τη εύγενή φροντίδι τοϋ Καθηγητοΰ τής Σχολής κ. Νικ. Τσιτσιράγκου έπιτευχθεΐσαν.
*Η Αίθουσα καί ό χώρος τοϋ προαυλίου είχε καταλλήλως διακοσμηθή μέ
άνθη, θυρεούς καί Σημαίας, καί παρουσίαζεν ένα πολύχρωμο καί γραφικό σύνολον.
Κατά τήν τελετήν παρέστησαν, ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος κ. Νικόλαος Κόκ
κινος, τα Μέλη τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής κ.κ. J. Lewis καί G.
W alles, ,ό Γεν. Δ/ντής παρά τώ ’Τπουργείω ’Εσωτερικών κ. Δημήτριος Κάλλιας,
•οί Ά στυν. Δ/νταί Α' κ.κ. ’Αναστάσιος Κανελλόπουλος, Νικόλαος Σπυρόπουλος καί
Ή λίας ’Αλεξόπουλος, οί Ά στυν. Δ/νταί Β' κ.κ. Θωμάς Νούσιας καί ’Εμμ. Άρχοντουλάκης, οί κ.κ. Καθηγηταί τής Σχολής,' ’Αντιπροσωπεία τοϋ Σώματος καί συγ
γενείς τών όρκισθέντων.
Μετά τό πέρας τής Πέρας ’Ακολουθίας οί νέοι βαθμοφόροι τοϋ ’Αστυνομικού

‘Η πομπή τοΟ ΜεροΟ Ευαγγελίου κατά τήν
όρκωμοσίαν τών νέων Άρχιφυλάκων

Οί νέοι Άρχιφύλακε; έυώ δίδουν τόν νενομισμένον όρκον

Σώματος μέ «ύψωμένην τήν δεξιάν» έδωκαν τόν νενομισμένον όρκον, μετά τόν
όποιον έχαιρέτισε τούτους ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Νικόλαος
’Αρχιμανδρίτης, διά τών κάτωθι εμπνευσμένων λόγων :
«Νέοι άρχιφύλακες
«Πρέπει νά θεωρήτε τόν έαυτό σας ευτυχή, γιατί μέ τόν καινούργιο χρόνο
«μπαίνετε στήν τάξι τών βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ό βαθμός τοϋ
» άρχιφύλακος, τόν όποιο κατακτήσατε μέ κόπο καί μελέτη, είναι τό πρώτο σκα» λοπάτι στήν κλίμακα τής ’Αστυνομικής ιεραρχίας. Κάνετε λοιπόν καί σεις άπό
» σήμερα τήν αρχή στο άνέβασμα τής κλίμακος αύτής καί, όπως ξεύρετε, ή αρχή
» είναι τό ήμισυ τοϋ παντός.

'Ορκωμοσία Άρχιφυλάκων ΙΔ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου
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«Στο νέο αυτό βαθμό θά δοκιμασθήτε και αν μέ τή δραστηριότητά σας, μέ την
» προσήλωσι στο καθήκον, μέ τήν άνωτερότητα τοϋ χαρακτήρος σας, μέ τή μόρ)) φωσί σας καί μέ τήν συμπεριφορά σας προς δλους, αποδείξετε, δτι τιμάτε τήν
}>πατρίδα σας, τήν ’Αστυνομία καί τον έαυτό σας, τότε, θά μπορέσετε νά βαδίσετε
3) σταθερά προς τά άνω. Αυτό τδ εύχόμεθα μέ τήν καρδιά μας γιά δλους σας.
«Ή Άστυνομική Σχολή, κατά τό μικρό χρονικό διάστημα τής έκπαιδεύσεώς σας,
» σάς έφωδίασε μέ τά πνευματικά καί ψυχικά έφόδια, πού χρειάζονται γιά νά φα)>νήτε άξιοι τής ύπερτάτης τιμής τοΰ νά γίνετε φορείς τής έκτελεστικής έξουσίας
» τοϋ Κράτους.
«Ά πόκειται πλέον εις σάς ν’ άποδείξετε, δτι ήμπορεϊτε ν’ άσκήτε τό υψηλό

Ό ’Αρχηγός κ. Νικ. Κόκκινος ομίλων προς τούς νέους Άρχιφύλακας

3) λειτούργημα τοΰ βαθμοφόρου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τρόπον πού νά έγ3) γυάται τήν τάξιν καί άσφάλειαν στήν κοινωνία.
«Μή νομίσετε, κύριοι, πώς είναι μικράς σημασίας ή άσκησις των καθηκόντων
τοΰ νέου βαθμοΰ σας.
« ’Από σάς, κατά πρώτο βαθμό, έξαρτάται ή κανονική έκτέλεσις τής ύπηρε3>σιας των άστυφυλάκων.
«Σεις θά εισθε οί πρώτοι σύμβουλοι καί οδηγοί τών κατωτέρων σας.
«Τό παράδειγμά σας ως έντιμων πολιτών καί ώς άστυνομικών οργάνων θά
5) γίνεται υπόδειγμα καί γιά τούς νεώτερους άστυνομικούς καί γιά τό κοινόν.
«Οί άρετές σας καί ή άνωτερότητα τοΰ χαρακτήρος σας, δταν θά εκδηλώνεται
}>σέ κάθε περίστασι, θά δίνη τό μέτρο τοΰ πολιτισμοΰ τής πατρίδος μας στούς ξένους.
«'Η πίστι σας στά ιδανικά τής ’Αστυνομίας καί ή μέχρις αυτοθυσίας προσή3) λωσις σ’ αύτά, θά σάς άνυψώνη στή συνείδησι τής κοινωνίας μας καί θά προκοίλη
λ τήν έκτίμησι καί τό σεβασμό, δχι μόνον τών νομιμοφρόνων πολιτών, άλλά καί τών
3>κακοποιών άκόμη.
«Όμολογουμένως υπάρχει σέ κάθε κοινωνία καί σέ κάθε κράτος ή κακία
3) καί τό έγκλημα. Καί ημείς δλοι έκ καθήκοντος άποτελοΰμε τον κυματοθραύστη,
3) δπου συντρίβονται, κάθε φορά, καί έμποδίζονται τά κύματα τής έγκληματικότητος
η νά εισχωρήσουν στήν κοινωνία μας καί νά τήν πλημμυρίσουν.
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« ’Εμείς αποτελούμε την εμπροσθοφυλακή τής Πολιτείας γιά τον πόλεμο» κατά παντός έγκληματίου, πού άλλοτε κατευθύνεται άπό άντεθνικά αόρατα δίκτυα
» καί άλλοτε άκολουθεϊ τα πρωτόγονα κακούργα ένστικτά του.
«Αυτός άκριβώς ό πόλεμος πού διεξάγει συνεχώς ή ’Αστυνομία κατά τού
» έγκλήματος, δίνει τό μέτρο τής άξίας τής άποστολής της. Καί στην άποστολή
» αυτή, είμαι βέβαιος, ότι πιστεύετε όλοι, καί ότι πιστοί στον όρκο τον όποιο δώσατε,
» θά φανήτε άξιοι βαθμοφόροι καί θά συνεχίσετε την παράδοσι τού Σώματος τής
» ’Αστυνομίας Πόλεων, πού συνοψίζεται σέ τούτο τό Χριστιανικό δόγμα :
«’Αγαπήστε την κοινωνία γιά νά σας άγαπήση κ ι’ αύτή».
«Πλημμυρισμένοι λοιπόν όλοι μέ την άγάπη αύτή, την οποία χάρισε στον
» κόσμο τό Θειον Βρέφος τής Βηθλεέμ, πού γεννήθηκε προ 1957 έτών σαν τούτες

Οΐ νέοι 'Αρχιφύλακες-μετά τοΟ ΔιοικητοΟ τήξ Σχολής κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, τών ’Αξιω
ματικών τής Σχολήςβκαί ,τών κ. κ. Τζίμ Λιούϊς καί Τζώρτζ Γουάλας, Μελών τής ’Αμερι
κανικής ’Αστυνομικής Άποστολής εις ' Ελλάδα

»"τίς ήμέρες, σάς κατευοδώνουμε καί σάς εύχόμεθα κάθε πρόοδο καί ευτυχία, οίκο
υ γενειακή καί άτομική».
Έ ν συνεχεία άπηυθύνθη δι’ ολίγων προς τούς νέους ’Αρχιφύλακας ό ’Αρχηγός
τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλαος Κόκκινος, ύπογραμμίσας τά καθήκοντα
καί τάς υποχρεώσεις των καί έξάρας την συμβολήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τήν
Κοινωνικήν ζωήν.
’Ακολούθως τούς παρισταμένους έδεξιώθη ό Διοικητής των Σχολών κ. Ν.
’Αρχιμανδρίτης καί ή όμορφη εορτή έληξεν έν μέσω ενθουσιασμού καί χαράς.
Οί έξελθόντες έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
Α'. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν ’Α θ η ν ώ ν :
’Ανδρινόπουλος Διονύσιος, Βαΐτσης Χρήστος, Γιολδασέας Πέτρος, Γουρνιάς
Νικόλαος, Κακίσης Σωτήριος, Καλαφατάκης Μιχαήλ, Καλλιαμπάκος Κων/νος,
Καραμπάτος 'Ηρακλής, Καραχάλιος Μιχαήλ, Κατζουράκης Βασίλειος, Κατζουράκης Σταύρος, Κίννας Παναγιώτης, Κοντός Στέφανος, Κυριαζής Χρήστος, Κυρία-
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Προήχθησαν, διά Βασιλικού Διατάγματος, οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι,
ώς ακολούθως : Εις ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως κατ’ εκλογήν ό μέχρι τοϋδε
’Αστυνόμος Α ' κ. Χαλοΰλος Γεώργιος, είς ’Αστυνόμον Α' τάξεως κατ’ άρχαιότητα
ό μέχρι τοϋδε ’Αστυνόμος Β' κ. Καργιοπούλης Παναγιώτης, είς ’Αστυνόμον Β' τά
ξεως κατ’ έκλογήν ό μέχρι τοϋδε 'Τπαστυνόμος Α' κ. Ζαχαρής Θεόδωρος, είς Άνθυπαστυνόμους οί μέχρι τοϋδε Άρχιφύλακες Κολλάτος Παναγιώτης κατ’ έκλογήν, Δαμαλάς Γεώργιος κατ’ άρχαιότητα καί είς Ύπαρχιφύλακας οί άστυφύλακες: Μυσιρλόγλου Νικόλαος, Τσούμελος Δημήτριος, Παπαγεωργίου ’Αλέξανδρος καί Πεπές ΓεώρΤ ι°ξ·

—Δεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας οί άστυφύλακες:
'Τριβιζάς ’Αριστείδης καί Μαρίνος Γεώργιος.
** *
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟ
ΛΗΝ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ
—Τήν 8ην Δεκεμβρίου 1957 διενεργήθη διαγωνισμός είς τό μάθημα των
Ελληνικών διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων. Έ κ των 907 μετασχόντων έπέτυχον οί
κάτωθι 490. Ύπαρχιφύλακες : Θίκονομόπουλος Ευάγγελος, Κάσσης Γεώργιος καί
Εύαγγελινάκης ’Εμμανουήλ. ’Αστυφύλακες: 1) Σταματόπουλος Βασίλειος, 2)
Στεργιάνης Γεώργιος, 3) Σταυρόπουλος ’Ιωάννης, 4) Σφαλτός Δημήτριος, 5) Στάμου Κων/νος, 6) Σπηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Στεφανάκης Σταύρος, 8) Στεφανάκης Νικόλαος, 9) Σταυρόπουλος ’Αντώνιος, 10) Σιμώνης Γεώργιος, 11) Σουροπάνης
Ευάγγελος, 12) Σταμάτης ’Ιωάννης, 13) Σκολαρίκης Προκόπιος, 14) Σταθατος
Παναγιώτης, 15) Σταθακόπουλος ’Απόστολος, 16) Σιγιώργης Παναγιώτης, 17)
Σταυρουλάκης Νικόλαός, 18) Σινόπουλος Περικλής, 19) Σπανός Όδυσεύς, 20) Σκωλίκης Μιχαήλ, 21) Σολωμός Διονύσιος, 22) Σπανογιάννης ’Αθανάσιος, 23) Σβούκας
’Αλέξανδρος, 24) Σπανάκος Γεώργιος, 25) Στασινός Σπυρίδων, 26) Στραβάκος Πα
ναγιώτης, 27) Σκούρας Γεώργιος, 28) Σταυροράβδης Άνδρέας, 29) Φλώρος Λάμπρος,
30) Φατσέας Δημήτριος, 3 i ) Φράγκος Σπήλιος, 32) Φιλντίσης Δημήτριος, 33) Φι
λίππου Μιχαήλ, 34) Τσόγκας Κων/νος, 35) Τσικνιάς ’Ιωάννης, 36) Τριαντάφυλλος
Ευάγγελος, 37) Τζανάκης Στυλιανός, 38) Τσιριμώκος ’Άγγελος, 39) Τασσόπουλος
Αντώνιος, 40) Τσιώκος ’Αντώνιος, 41) Τουλιατος ’Ιωάννης, 42) Τσιατούρας Ά κουλάκος ’Ιωάννης, Λαλάς Γεώργιος, Λορεντζάτος Σπυρίδων, Μαντζαβάς Θεοχαρης, Μαυρογιάννης Βασίλειος, Μελισσινός Σοφοκλής, Μπαρμπούνης Παναγιώ
της, Ντζούρας Δημήτριος, Οικονόμου Γεώργιος, Παπαγγελόπουλος Παρασκευάς,
Παπαιωάννου Απόστολος, Παπουτσόπουλος Χριστόδουλος, Παππάς Χρήστος,
Παυλόπουλος Γεώργιος, Περράκης Χρήστος, Πέτρου Περικλής, Πολυχρονόπουλος Πολύβιος, Σαρρής Δημήτριος, Σέργης Γεώργιος, Τσακαλάκης Δημήτριος,
Φιλόπουλος Παναγιώτης, Χοχτούλας Δημήτριος- καί Χρονόπουλος Κων/νος.
Β'. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π ε ι ρ α ι ώ ς :
Καλδής Νικόλαος, Μπάρρος Θεόδωρος, Συρΐγος Στυλιανός καί Φανουράκης
Γεώργιος.
Γ'. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π α τ ρ ώ ν :
Γεωργουλάκις Γεώργιος, Γκόντας Γεώργιος, Κότσιρας Ή λίας καί Τσαγκάνης Νικόλαος.
Δ'. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Κ ε ρ κ ύ ρ α ς :
'Γαροδήμος Στυλιανός, Λυδιώτης Δημήτριος καί Σωτήρχος Λουκάς.
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θανάσιος, 43) Τόλλιας Γεώργιος, 44) Τσαπρούνης Εύάγγελος, 45) Τρανούδης Κων/
νος, 46) Τζιβελικίδης Θεόδωρος, 47) Τριανταφυλλόπουλος ’Αναστάσιος, 48) Τσατάλλας Κωνσταντίνος, 49) Τζώρτζης Δημήτριος, 50) Τσιτσιμπΐκος Εύάγγελος,
51) Τζωΐτης ’Αντώνιος, 52) Τσουμπρακάκης Γεώργιος, 53) Τομαδάκης ’Εμμα
νουήλ, 54) Τσουραπάς Βλάσιος, 55) Γιαννοϋκος Κωνσταντίνος, 56) Γκουζούλης
Κωνσταντίνος, 57) Γεωργίου Γεώργιος, 58) Γκίκας Γεώργιος, 59) Γεωργίου
’Ιωάννης, 60) Κότσης Εύστάθιος, 61) Γιαννούλας ’Αθανάσιος, 62) Γιαννακούρας
Παναγιώτης, 63) Γεωργαρέας Ή λίας, 64) Γκόκος Νικόλαος, 65) Γκούρβελος Άδάμ,
66) Γαμβράς Θωμάς, 67) Γιαννόπουλος Νικόλαος, 68) Γούλας ’Αθανάσιος, 69)
Γεωργίου Χρηστός, 70) Γκέκης ’Ιωάννης, 71) Γεωργαράς ’Ιωάννης, 72) Γιαννοΰτσος Λουκάς, 73) Γρηγοράκης ’Εμμανουήλ, 74) Γαλανόπουλος Παναγιώτης, 75)
Γαλανόπουλος Γεώργιος, 76) Γαπκιάδης Μιχαήλ, 77) Γεωργακόπουλος Γεώργιος,
78) Γκίκας ’Αθανάσιος, 79) Γκότσης Σπυρίδων, 80) Γιαννικόπουλος Γεώργιος,
81) Γιαλούρης Γεώργιος, 82) Γιαννοϋκος Δημήτριος, 83) Γαβριήλ Παναγ., 84)
Γκανάρας Κωνσταντίνος, 85) Γάτσης ’Άγγελος, 86) Γώγος ’Αθανάσιος, 87) Γα
λανόπουλος Χρηστός, 88) Λαζανάς Άνδρέας, 89) Λυμπερόπουλος Κυριάκος, 90)
Διάσκος Λουκάς, 91) Λάμπρου Κωνσταντίνος, 92) Λιόντος ’Ιωάννης, 93) Λάμπουρας ’Ιωσήφ, 94) Λειβαδίτης Νικόλαος, 95) Λιάσκας Παντελής, 96) Λεπεσιώτης
Γεώργιος, 97) Λεχουρίτης ’Αθανάσιος, 98) Λάγιος Θεόδωρος, 99) Λιολίρσας
Κωνσταντίνος, 100) Λιακόπουλος Ή λίας, 101) Λουμάνης Σπυρίδων, 102) Λιακόπουλος Ά γγελος, 103) Λύρης Παναγιώτης, 104) Λιοδάκης Γεώργιος, 105) Λάβαρης
Νικόλαος, 106) Λιβάνιος Άνδρέας, 107) Λοΰκος Γεώργιος, 108) Αάππας Γρηγόριος,
109) Λαγός Δημήτριος, 110) Κουρής Σπυρίδων, 111) Καραγιάννης Δημήτριος,
112) Κάντας Σπυρίδων, 113) Κυριαζόπουλος Νικόλαος, 114) Κουρνιάτης ’Ανάρ
γυρος, 115) Κωνσταντόπουλος ’Αθανάσιος, 116) Κραβαρίτης Βασίλειος,
117) Μπόμπολας ’Ιωάννης, 118) Μαστοράκος ’Απόστολος, 119) Ματσούκας ’Ι
ωάννης, 120) Μεσιακάρης Βασίλειος, 121) Μικέδης Γεώργιος, 122) Μίαρης Γερά
σιμος, 123) Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος, 124) Μουτζουρώνης Κωνσταντίνος, 125)
Μπαχταλιάς Γεώργιος, 126) Ππούγαλης ’Ιωάννης, 127) Μπούρας ’Ιωάννης, 128)
Μπουρίκης Γεώργιος, 129) Μπουρδήκος Μιχαήλ, 130) Μπίλιας Χαράλαμπος,
131) Μποΰρλος ’Αναστάσιος, 132) Μπαϊρακτάρης ’Επαμεινώνδας, 133) Μποσινάκης ’Εμμανουήλ, 134) Μπεληγιάννης ’Απόστολος, 135) Μπότσης ’Αλέξανδρος,
136) Μαρκόπουλος Βασίλειος, 137) Μπακής Παναγιώτης, 138) ΜαλεσόβαςΣτέφα
νος, 139) Μπουζαλάς Λεωνίδας, 140) Μπούσιος Δημήτριος, 141) Άντίοχος Διο
νύσιος, 142) ’Αποστόλου Νικόλαος, 143) Άγγελάκος Θωμάς, 144) Άδάμ Χρη
στός, 145) Άνδρεοσόπουλος Δημήτριος, 146) Άναστασόπουλος Σπυρίδων, 147).
Άναγνωστόπουλος ’Αθανάσιος, 148) Άναγνωστάκης Κωνσταντίνος, 149) Ά λεξόπουλος Παναγιώτης, 150) Άγγελόπουλος Ά γγελής, 151) Άνδριτσόπουλος Γεώρ
γιος, 152) Άργυρόπουλος Λεωνίδας, 153) Ζαμπλάρας Κωνσταντίνος, 154) ’Α
θανασίου Δημήτριος, 155) Ζητουνιάτης Θεόδωρος, 156) Άτικόπουλος Σταμάτιος
157) Άδαμόπουλος Γεώργιος, 158) Άποστολόπουλος Λάμπρος, 159) Άσημακόπουλος Γρηγόριος, 160) Ζαφείρης Γεώργιος, 161) Άθανασόπουλος ’Ιωάννης, 162)
Άναστασόπουλος Κωνσταντίνος, 163) ’Αντωνίου ’Αντώνιος, 164) Ζάννης Νι
κόλαος, 165) Άλεξόπουλος ’Αναστάσιος, 166) Ζωητός Κωνσταντίνος, 167) Ά ρ κουδέας Νικόλαος, 168) Ζήκος Θεόδωρος, 169) Ζουριδάκης Στυλιανός, 170) ’Αμ
πελουργός Γεώργιος, 171) Χαρλαύτης ’Αντώνιος, 172) Χαραλαμπάκης ’Εμμανουήλ,
173) Χριστόπουλος Χρηστός, 174) Χουλάκης Χαράλαμπος, 175) Χαραλαμπόπουλος ’Αθανάσιος, 176) Ξουραφάς Γεώργιος, 177) Πουλημένος Σωτήριος, 178) Οι
κονόμου Δημήτριος, 179) Χαραλάμπους Δημήτριος, 180) Όρφανίδης ’Αθανάσιος,
181) Χριστιάς Σπυρίδων, 182) Χρυσανθόπουλος Χρηστός, 183) Χάχαλης ’Αθανά
σιος, 184) Χολέβας Νικόλαος, 185) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος, 186) Χαλαστάνης
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Δημήτριος, 187) Ψαρράκης ’Ιωάννης, 188) Μανοΰσος Παναγιώτης, 189) Μαυραγιάννης 'Ηρακλής, 190) Μαργαρίτης Σταύρος, 191) Μπαρούνης Δημήτριος, 192}
Μαυροειδής Γεώρ., 193) Μαρνέρης Γεώργ., 194) Μπάκας Ά π ., 1 9 5 )Μπουχοϋτσος
Σπυρ., 196) Μακρής Ίωάν., 197) Μάλλιος Δημ., 198) Μπούσσης Θεοφάνης, 199}
Μπότσης Γεώργιος, 200) Μανδραγώνης Δημήτριος, 201) Μάρκου Παναγιώτης,
202) Μποσβέλης Κλεάνθης, 203) Μητσόπουλος Χρηστός, 204) Άλεξόπουλος Γεώρ
γιος, 205) Άντωνόπουλος ’Ιωάννης, 206) Άντωνόπουλος Γεώργιος, 207) Ά θα νασόπουλος Σπυρίδων, 208) Άναστασόπουλος ’Ιωάννης, 209) Παπαχαραλάμπους
’Ιωάννης, 210) Παναγιωτουνάκος Ευθύμιος, 211) Πασχάλης Παναγιώτης, 212}
Παγουρτζής Θεοφάνης, 213) Παπαγεωργίου Περικλής, 214) Πλαγάκης Νικόλαος,
215) Πάνος Παναγιώτης, 216) Πάτσης Νικόλαος, 217) Παπαβασιλείου Ευάγ
γελος, 218) Πίσπας ’Αλέξανδρος, 219) Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας, 220) Ποντίδας ’Αλέξανδρος, 221) Παλαντας Δημήτριος, 222) Πέτσας Δημοσθένης, 223) Παναγόπουλος Χρήστος, 224) Βασιλόπουλος Γεώργιος, 225) Βουλγαρίδης Νικόλαος,
226) Βαρδής ’Ηλίας, 227) Ραπτάκης Γεώργιος, 228) Ρεβελάκης Εύάνθης, 229)
Ράλλης ’Αναστάσιος, 230) Βλάχος ’Αθανάσιος, 231) Βαρλάμης Δημοσθένης, 232}
Ρήγας Νικόλαος, 233) Βασιλακόπουλος Γεώργιος, 234) Ράπτης Βασίλειος, 235)
Κάππας Γεώργιος, 236) Βαρδϊκος Νικόλαος, 237) Ροδιτάκης ’Ιωάννης, 238) Πανουσόπουλος Σπυρίδων, 239) Βηρδάκης ’Απόστολος, 240) Βρετός Γεράσιμος, 241)
Βουτσινας Γεράσιμος, 242) Βοργιας Παύλος, 243) Βαργανελάκης Γεώργιος, 244)
Βλαχονικολός ’Αλέξανδρος, 245) Ρεμπελάκης Κλέαρχος, 246) Βαρουχάκης Γεώργιος,.
247) Βλαχόπουλος Δημήτριος, 248) Βαχαρέλης ’Αθηνόδωρος, 249) Βουλτζάτης
’Ιωάννης, 250) Βλαχογιαννόπουλος Χρύσανθος, 251) Βαλσαμας Γεώργιος, 252)
Βασιλείου Δημήτριος, 253) Βαζένιος Νικόλαος, 254) Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης,.
255) Ντούβρας Κωνσταντίνος, 256) Νινάσιος Βασίλειος, 257) Παπούλιας Χαράλα
μπος, 258) Νικολάου Κωνσταντίνος, 259) Ντζαφέρης Γεώργιος, 260) Θεριός Πανα
γιώτης, 261) Νικολόπουλος ’Αριστείδης, 262) Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, 263)
Ντουρακόπουλος Χαράλαμπος, 264) Νάνης Μιχαήλ, 265) Νταλάκας Κωνσταντίνος,
266) Νομικός ’Ιάκωβος, 267) Νιάσκος Εύθύμιος, 268) Παπαργυρίου Βλάσιος, 269)
Πίκουλας Λεωνίδας, 270) Παπαδάκης Κωνσταντίνος, 271) Παρίσης Φώτιος, 272}
Παπαδόπουλος Λεωνίδας, 273) Παυλάκος Παναγιώτης, 274) Πετρόπουλος Μιχαήλ,.
275) Παπαγεωργίου Χρυσόστομος, 276) Παπαγγελής Κωνσταντίνος, 277) Παπα
δόπουλος Μιλτιάδης, 278) Παπαδάκης Χρήστος, 279) Παγώνης Χαράλαμπος,
280) Πατούνης Σπυρίδων, 281) Πήμ«ςδόπουλος Βασίλειος, 282) Παππας Βασίλειος,
283) Παναγιωτόπουλος Χρήστος, 284) ΊΙετράκης Εύάγγελος, 285) Παυλόπουλος
Κωνσταντίνος, 286) Μπιτσικόλης Στέφανος, 287) Μιχόπουλος Γεώργιος, 288}
Μπλουγούρας Γεώργιος, 289) Κατσαντώνης ’Ιωάννης, 290) Κουκλάκης Εύστράτιος,
291) Κανής Κωνσταντίνος, 292) Καραγιάννης Χαράλαμπος, 293) Κώσσης Νικόλα
ος, 294) Κάκκος Χρήστος, 295) Καρούμπαλης Παντελής, 296) Καλαϊτζίδης Θεο
χάρης, 297) Κοντός ’Ιωάννης, 298) Καραΐσκος ’Αθανάσιος, 299) Κλουκινιώτης
Αθανάσιος, 300) Κοψαύτης Θεόδωρος, 301) Κούφης Γεώργιος, 302) Καραθανάσης
Κωνσταντίνος, 303) Κοσμάς Βασίλειος, 304) Κόκκινος Γεώργιος, 305) Καραίσκος Χαράλαμπος, 306) Κυριακόγκωνας Γεώργιος, 307) Κιαχτύπης Νικόλαος, 308)
Κοντός Νικόλαος, 309) Κουτσοκώστας Άνδρέας, 310) Κολλατος ’Ιωάννης, 311}
Κιζίρης Βασίλειος, 312) Καραχάλιος Κωνσταντίνος, 313) Κονταξής Νικόλαος,
314) Κάϊλας Λουκάς, 315) Κατσαρέας Γεώργιος, 316) Καλαματιανός Νικόλαος,
317) Κρόμπας Παναγιώτης, 318) Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος, 319) Καραμπάτσος Θεόδωρος, 320) Κορδατος Παναγιώτης, 321) Καθαρόπουλος Δημήτριος, 322)
Καραμπούλης Γεώρ., 323) Κοκκινάκης Ίωάν., 324) Κοντογιάννης 'Ηρακλής, 325)
Κοτσαύτης Δημ., 326) Καλτσάς Σ., 237) Κούκος Άνδρ., 328) Κλώνης Ίω άν., 329}
Καρακωνσταντόπουλος ’Αλέξανδρος, 330) Κοτρωνιας Ζώης, 331) Καντιάνης Γεώρ-
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γιος, 332) Κουλαμάς Ή λίας, 333) Καραβάς, Παναγιώτης, 334) Κοτταρίδης Ή λίας.
335) Κάτσιος Διονύσιος, 336) Κουρούπης Δημήτριος, 337) Κολοβός Κωνσταντίνος,
-338) Κοντούλης Δημήτριος, 339) Κασέλας Εύριπίδης, 340) Κουκουβής Γεώργιος,
341) Καράμπαλης ’Ιωάννης, 342) Καλφακάκος Λουκάς, 343) Γεωργόπουλος Νι
κόλαος, 344) Γκίνης Γεώργιος, 345) Γρεβενιώτης Χρηστός, 346) Ρϊζος Σπυρί
δων, 347) Δημόπουλος ’Ιωάννης, 348) Δουβίκας Νικόλαος, 349) Δημακόπουλος
Γεώργιος, 350) Δανιήλ Θεόδωρος, 351) Δόσχορης Γρηγόριος, 352) Δουκάκης
Κωνσταντίνος, 353) Δαλιάνης Παναγιώτης τοϋ Γεωργίου, 354) Δασκαλόπουλος
Δημήτριος, 355) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, 356) Ρουμάνας ’Ιωάννης, 357)
Δημητρόπουλος Παναγιώτης, 358) Δημητρέλλος Δημήτριος τοϋ Ίωάννου, 359)
ΔημόπουλοςΠέτρος, 360) Διαμαντόπουλος Άνδρέας, 361) Ρενιτάκης Κωνσταντί
νος, 362) Ρεπούλιας Νικόλαος, 363) Δούνας Γεώργιος, 364) Δεληγιώργης ’Ιωάννης,
365) Εύγένης Κλεομένης, 366) Ράπτης Νικόλαος, 367) Διαμαντάκος Χαρίλαος,
•368) Εύθυμιόπουλος Θωμάς, 369) Συκιωτάκης ’Αντώνιος, 370) Σπυρόπουλος Σπυ
ρίδων, 371) Τσΐντζος Κωνσταντίνος, 372) Ψημόπουλος ’Αλέξανδρος, 373) Σπαέας
Στυλιανός, 374) Τζανετουλάκος Παναγιώτης, 375) Φουντουκόπουλος Χρηστός,
376) Τζανέλλης Γεώργιος, 277) Σαπουντζής Δημήτριος, 378) Τσαπατσάρης Βα
σίλειος, 379) Σκλέπας Γεώργιος, 380) Ψυχογιός Βασίλειος, 381) Φιλιόπουλος Φίλιος,
382) Τριακόπουλος Σάββας, 383) Σπέντζος Εύστάθιος, 384) Σκουρολιάκος Πανα-γιώτης, 385) Χριστόπουλος Δημήτριος, 386) Σκόπας ’Αναστάσιος, 387) Γεωργάριος
’Ιωάννης, 388) Βελουδάκης Στυλιανός, 389) Άγλαμίσης Μιχαήλ, 390) Βαρώτσος
’Ιωάννης, 391) Γκιλιπάθης Νικόλαος, 392) Γράψιας Παναγιώτης, 393) Ψημόπου
λος Νικόλαος, 394) Ά ντύπας Σπυρίδων, 395) Γαλανός Κωνσταντίνος, 396) Βλαττάκης Γεώργιος, 397) Δημητρόπουλος ’Αναστάσιος, 398) Γιαννόπουλος Αύγερινός,
-399) Δίπλας Βασίλειος, 400) Παπαζαφειρόπουλος Ζαφείριος, 401) Γαλιφιανάκης
’Εμμανουήλ, 402) Άμπελιώτης Εύάγγελος, 303) Γιαννακόπουλος Νικόλαος, 404)
Καλαπόκης Σπυρίδων, 405) Κανακάρης Κωνσταντίνος, 406) Ζουλάκης ’Ιωάννης,
407) Κοντός Παναγιώτης, 408) Παπαδόπουλος Διονύσιος, 409) Παπασπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, 410) Μαρκαντές Πέτρος, 411) Παπαδήμας Κωνσταντίνος, 412)
Σωνίδης Νικόλαος, 413) Μαλαντάρας Νικόλαος, 414) Μέλεγος Φώτιος, 415) Ζαφείρης Σταμάτιος, 416) ’Ιωνάς ’Ιωάννης, 417) Κουβελιώτης Κωνσταντίνος, 418)
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος, 419) Καρλής Χρηστός, 420) Κάρσος Γεώργιος, 421)
Ούρανός Μιχαήλ, 422) Κάλλιας ή Λυμπερόπουλος ’Αντώνιος, 423) Κατσώνης
Κωνσταντίνος, 424) Κατσίκας Παύλος, 425) Δαουτάκος Ευθύμιος, 426) Καλίθρακας Γεώργιος, 427) Καραΐσκος Νικόλαος, 428) Κουτρουμπέλης Χρηστός, 429) Νά
νας Κωνσταντίνος, 430) Πετρόπουλος Σωτήριος, 431) Ναψάκης ’Αντώνιος, 432)
Ραγκαβάς Γεώργιος, 433) Παπασταματίου Κωνσταντίνος, 434) Ξεπαππαδέας Πα
ναγιώτης, 435) Νιότης ’Αθανάσιος, 436) Νιαράκης Άνδρέας, 437) Πηνιώτης Γεώργτος, 438) Παπανικολάου Χρηστός, 439) Παλαιοδήμος Κωνσταντίνος, 440) Πετράκης Κλέαρχος, 441) Νταλιάνης Κωνσταντίνος, 442) Παπαδόπουλος Νικόλαος, 443)
Ζάννης ’Αναστάσιος, 444) Κουλουβάκος Θεόδωρος, 445) Διαμαντόπουλος Παναγιώ-της, 446) Κοκκοβίκας Νικόλαος, 447) Μαντζουράτος ’Αθανάσιος, 448) Μακκός
Σπυρίδων, 449) Αερούνης ’Ιωάννης, 450) Καλογερόπουλος ’Αριστοτέλης, 451)
Μπόβης Νικόλαος, 452) Καλδής Σταύρος, 453) Καραμΐντζος Γεώργιος, 454) Μου
σούλης Θωμάς, 455) Μυσούλης Θεόδωρος, 456) Καμαρινός Κωνσταντίνος, 457)
Καζάνης Νικόλαος, 458) Μπαρμπαρούτσης Φώτιος, 459) Λεβαντης Κωνσταντίνος,
460) Παναγιωτάκης ’Ιωάννης, 461) Μπινιώρης Μαυροειδής, 462) Μαγκούτης Θω
μάς, 463) Καραγιάννης Γεώργιος, 464) Κολέβρης Κωνσταντίνος, 465) Λουκάς Δημήτριος, 466) Μπούγαλης Χαράλαμπος, 467) Μουρελάτος Διονύσιος, 468) Καλογεράς ’Ιάκωβος, 469) Μπιμπΐκος Πέτρος, 470) Κισσούδης ’Ιωάννης, 471) Μπερζελέας Ή λίας, 472) Λάσκαρης Ή λίας, 473) Μαντέλος Παναγιώτης, 474) Παυλάκης

’Ιωάννης, 475) Σοΰρλος ’Αθανάσιος, 476) Καραγιάννης Χαράλαμπος, 477) Μπουλούμπασης Κωνσταντίνος, 478) Γεωργόπουλος Δημήτριος, 479) Τσιμπούκης ’Α
θανάσιος, 480) Βενάρδος Δημήτριος, 481) Πετρέας Παναγιώτης, 482) Κοσκινάς
Ζαχαρίας, 483) Βαγγέλης Παντελής, 484) Γεωργιάδης Λάμπρος, 485) Νικολέας Πα
ναγιώτης, 486) Παπαδόπουλος Δημήτριος καί 487) Τζαναβάρας Μάρκος.
Οί άνωτέρω θέλουσι έξετασθή εις τα υπόλοιπα μαθήματα ώς άκολούθως :
Την 27ην Δεκεμβρίου εις τό μάθημα τοϋ Ποινικού Κώδικος, την 28ην Δεκεμβρίου
εις τό μάθημα της Ποινικής Δικονομίας, τήν 2αν Τανουαρίου εις τό μάθημα τής
Πρακτικής καί ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας καί την 3ην τοϋ αΰτοΰ μηνός εις τό μά
θημα τοϋ Όργανισμοΰ καί Κανονισμοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζει τις μεγάλες έπιτυχίες της,
προσφέροντας στις χιλιάδες των φίλων της πάντοτε εκλεκτά, διδακτικά καί εύχάριστα προγράμματα.
—Τό πρόγραμμα τής 4/12/57 ήταν άφιερωμένο στους ηρωικούς νεκρούς
άστυνομικούς καί τούς άλλους έθνικόφρονας "Ελληνας, πού έσφαγιάστησαν άπό τούς
Κομμουνιστάς, κατά τήν Δεκεμβριανή προδοτική άνταρσία. Μέ μουσική υπόκρουση
κλασσικής μουσικής καί μέ λογοτεχνικά σκίτσα άπό τό Δεκέμβρη τοϋ 1944, ή εκ
πομπή αυτή σκόρπισε μιά άλησμόνητη συγκίνηση καί άρεσε ξεχωριστά, ιδιαιτέρως
ένθουσίασεν ή ομιλία τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ καί Διοικητοΰ των ’Αστυνομικών
Σχολών Κυρίου Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, τοϋ οποίου τό κείμενο ύπήρξεν άψογο
καί πολύ δυνατό.
*
'Η εκπομπή τής 11/12/1957 ήταν αφιερωμένη ολόκληρη στον προσφάτως
άποθανόντα ’Αστυνομικό Διευθυντή Τάσσο Γεωργίου, εις μνήμην τοϋ οποίου έτελέσθη ραδιοφωνικό μνημόσυνο. 'Η εκπομπή ήταν συγχρόνως καί διδακτική, ύπογραμμίζουσα τήν αύτοθυσία καί τήν προσήλωση στο καθήκον τών άστυνομικών υπαλ
λήλων. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθη καί επιμνημόσυνος λόγος έξαιρετικοΰ περιε
χομένου τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ καί Διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών,
Κυρίου Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου. Ό λόγος αυτός τοϋ κ. ’Αρχιμανδρίτου συνεκίνησε
καί ένθουσίασε είς τρόπον ώστε νά ζητηθή έπιμόνως ή έπανάληψίς του.
(Κείμενα έπιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία: 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών
’Αστυνομικής Σχολής. Δίσκοι: έκ τοϋ Κατ/τος Γ. Όρφανίδη. Τά προγράμματα
παρουσιάζει ό άρχιφύλαξ Σπόρος Πηλός).
***
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των εορτής εις τούς διακεκριμένους συνεργάτας των κ. κ. Χρίστον Γιώτην, τ. Έφέτην, Γεν. Γραμματέα τής Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου,
Ιωάννην Παπαζαχαρίου, Καθηγητήν τής Παντείου Ά νωτάτης Σχολής Πολιτικών
Επιστημών καί Καθηγητήν τής ’Αστυνομικής Σχολής.
Επίσης εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ. κ. Βασίλειον Γεωργίου, ’Ιωάν.
Τσάλην, Ίωάννην Μάσβουλαν, ’Ιωάννην Πανέτσον, ’Ιωάννην Καραχάλιον ώς καί
εις άπαντας τούς κ. κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Ν. Χειλάν ’Αστυνόμον—Σάς εύχαριστοΰμεν διά τάς καλάς προσπάθειας
που καταβάλλετε προς διάδοσιν τοϋ περιοδικού μας μεταξύ τών άστυνομικών.
’Αστυφύλακας κ.κ. Ρενιτάκην Κωνστ., Καραγιάννην Δημήτρ., Σάσαλον Φώ
τιον καί Ρήγαν Σταύρον ευχαρίστως σάς ένεγράψαμεν συνδρομητάς.

