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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 'Αστυνομικό; Διευθυντή; A'
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Μηχανικό;—Τοπογράφο;
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διευθυντή; Β'
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ’ Ιατρό;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Άρχιφύλαξ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντή; Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Υ φ ηγητή ; Πανεπιστημίου 
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, τ . ’Εφέτη;, Γεν. Γραμμ. Έλλ. Έ. Π. Δ.—Μέλο; Δ. Σ. τή ; Δ.Ε.Π. Δ. 
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Είσαγγελεΰ;
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λογοτέχνι;
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αστυνόμο; Β'
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Ά  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΚΑΊΆΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατροδικαστή;
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Αμερικανικού Κολλεγίου ‘Ελληνικού 
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορικό;
ΚΑΑΥΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ :  ’Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων 
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ. Α ρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων 
ΚΟΡΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, τ. ’Αστυνομικό; Διευθυντή;—Δικηγόρο;
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Α'
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμο; Β'
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ’Αστυνόμο; Β'
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α’
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ. ’Αρχηγό; Αστυνομία; Πόλεων
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Άρχιτέκτων
ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλο; ’Ελεγκτικού Συνεδρίου— Δ/τω ρ Δικαίου 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμο; Α'
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, Λογοτέχνι;
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Β'
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντή; Γενικού Χημείου τού Κρότου; 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Εγκληματολογία; καί Σωφρονιστική; 
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καθηγητή; Δικαστική; Γραφολογία; 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’ Ιατρό;
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Άρχιφύλαξ 
ΡΑ ΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύπαστυνόμο; Β’
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητή; Παντείου—Σύμβουλο; ’Επικράτεια; 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητή; Άνωτάτη; ’Εμπορική;
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρο; Συλλόγου ’Αθηναίων 
ΣΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχη; Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Άρχιφύλαξ 
ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Άντεισαγγελεύ; Άρείου Πάγου
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρο; τή ; Ελληνική; Εταιρεία; ψυχικών 'Ερευνών 
ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ’ Ιατρό;—Πρόεδρο; ‘Εταιρία; Κοινωνική; Α λληλεγγύη; 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αστυνομικό; Διευθυντή; Α'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αστυνόμο; Α’
ΦΡΑΓΚΙΔΛΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ. Γυμνασιάρχη;
ΧΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Φοιτητή; Νομική;
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ΓΟΛΓΟΘΑΓ kaiANACTACIC
Ύπά Ύπαστυνόμου Β ' κ. I .  Ρ Α Γ Κ Ο Υ

Είχε καλύψει μέ τό πέπλο της το νιόβγαλτο χορτάρι, ή ανοι
ξιάτικη πάχνη.Μέ νωχέλεια τ ’ άγριολούλουδα άποτίναξαν τις δροσο- 
σταλίδες πούχαν μείνει ατά τρυφερά πέταλά τους άπό τούς άσπα- 
σμούς τής νύχτας.

Ή φύσις ολάκερη γελάει. Μόνο οί μυροφόρες, μέ σκυμμένα κεφάλια 
βαδίζουν προς τόν τάφο. Θλιμμένες, ώσπου ν’ άκούσουν άπό τά χείλη 
τού Αγγέλου τό χαρμόσυνο μήνυμα. Μεγάλη ή στιγμή. Ασύλληπτο 
σε περιεχόμενο τό γεγονός.

Άνέστη ό Κύριος. Οί κάμποι άντιλάλησαν. Τά λουλούδια πήραν 
τό μήνυμα. Τό πήραν τά πουλιά καί σχηματίστηκαν χορωδίες φτερω
τές, ψάλλοντας τ ’ άναστάσιμα.

Φορτωμένη άπό την άμαρτία ή άνθρωπότης, βάδιζε τό δρόμο 
του ολέθρου καί τής καταστροφής. “Ήταν ό κατήφορος τής άμαρτωλής 
άνθρωπότητος, πού μόνον ένας Θεός μπορούσε ν’ άνακόψη τήν προς 
τά έρέβη τής άφανείας πορεία της.

Κι’ ήλθε ό Θεάνθρωπος στόν Κόσμο, ό ’ Ιησούς Χριστός, «ϊνα άρη 
τάς άμαρτίας τού κόσμου». Έγένετο άνθρωπος, έλαβε σάρκα καί οστά. 
ΆνεμείχΘη στά πλήθη κι’ έζησε σαν άνθρωπος. Κήρυξε τό λόγο τοΰ 
Θεού, έδειξε στόν άνθρώπινο συρφετό κείνης τής εποχής τό σωστό τής 
λυτρώσεως δρόμο. Θαυματούργησε καί τέλος, άπό τά ίδια πλήθη, 
ώδηγήθηκε προς τό Γολγοθά. Δεν έδίστασε νά προσφέρη τόν εαυτό
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Του θυσία πάνω στον τόπο τοΰ Κρανίου, καίτοι ένοιωθε κι’ Αυτός 
σαν άνθρωπος τους πόνους του σταυρικού θανάτου, μόνο καί μόνο, 
γιά νά λυτρώση την άνθρωπότητα άπό την άμαρτία.

Τά πλήθη που πριν λίγες μέρες, όταν είσήρχετο θριαμβευτικά 
στην Ιερουσαλήμ, έκραύγαζαν «ώσανά», αύτάτά ϊδια λίγο άργότερα, 
με τήν ϊδια ψυχική ορμή εφώναζαν «Σταύρωσον—Σταύρωσον». Τί τρα
γική άχαριστία! Ποια παραφροσύνη !

Φορτωμένος τό σταυρό Του, ό Ιησούς Χριστός, άνέρχεται προς τό
Γολγοθα. Βαρύ τό φορ
τίο, ό πόνος μεγάλος, 
ή θλίψις άπέραντη. Υ 
ποφέρει, άγωνιά κι’ ό
μως προχωρεί σταθερά 
προς τά κεΐ πού ή άν- 
θρώπινη αγνωμοσύνη 
Τον ώδηγοϋσε. Γιά λ ί
γο, λυγίζει. ’Ορθώνε
ται ξανά καί συνεχίζει 
τό δρόμο με τήνπ ίοτι, 
ότι ή Θυσία Του θά 
γίνη ή άφετηρία τού 
λυτρωμού τής δυστυ
χισμένης άνθρωπότη- 
τος.

’Ανάμεσα στούς δύο 
ληστάς, σαν κακούρ
γος κι Άύτός, πού όλη 
Του ή ζωή ύπήρξε ά
για, ύπομένει τούς πό
νους των καρφιών. Σαν 
άνθρωπος στρέφει τά 
μάτια Του στούς ού- 
ρανούς κι’ αναφωνεί 

«Πατέρα Μου, γιατί μ’ έγκατέλειψες; ».’Εκεί, πάνω στο Γολγοθά, άφή- 
νει τήν τελευταία Του πνοή.

Ο θανατος, προδρομος τής αθανασίας. 'Η οδύνη, πρόλογος τής 
χαράς. Προηγείται ό χειμώνας. Αύτός φέρνει τήν άνοιξι. Ό  Χριστός 
δέ θέλησε να κάνη έξαιρεσι. Γνώρισε το φυσικό θάνατο, γεύτηκε τό όξος, 
για να ξανάρθη στη ζωη καί να περάση έτσι στήν αιωνιότητα.

Με τήν ανθρώπινη ιδιότητα, άφέθηκε στο θάνατο, ό Θεάνθρω
πος. Δόθηκε έτσι, για  να δειξη με το παράδειγμά Του, στις έπερχόμενες
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γενεές τών ανθρώπων, πώς όταν ύπάρχη πίστις καί καρτερία, υπάρχει 
πάντοτε καί άνάστασίς.

Προηγήθηκε ό Γολγοθάς. Πρώτα ή θυσία. Ή Άνάστασίς ύστερα. 
Ό  Ιούδας Τον προδίνει αντί τριάκοντα αργυρίων. Τά πλήθη, που 
επιπόλαια παραδίδονται στά χέρια των δημαγωγών τους, ζητούν τό 
σταυρικό Του θάνατο.Ό Πέτρος φθάνει νά πή «Ουκ οίδα τον άνθρωπον», 
ενώ πριν είχε κόψει τοϋ 
δούλου τό αύτί. Νί
πτει τά χέρια του ό 
Πιλάτος, νομίζοντας έ
τσι πώς άποφεύγει τις 
εύθύνες τής παράλογης 
άποφάσεώς του. Ό  
Κυρηναϊος, μοιράζεται 
του Σταυρού τό φορ- 
τίον.

Πάνω άπ’ όλους ό
μως, Εκείνος. Τού δρά
ματος ό πρωταγωνι
στής. Θεός, άλλά καί 
άνθρωπος. Ίδεολόγος, 
ύψώνει τή σημαία τής 
πίστεώς Του κΓ αγω
νίζεται. Δεν κουράζε
ται. Δεν λιποψυχεί.
Δεν οπισθοχωρεί.

Στο τέρμα τής πο
ρείας, ή Άνάστασίς. ‘Η 
χαρά πού άναβλύζει 
άπό τό Θείο τάφο. Ό  
Ά γγελος πού σαλπίζει 
τό έμβατήριον τής νί
κης.

Τής Άναστάσεως τό Θαύμα είναι πολύ μεγάλο γιά νά χωρέση 
στο μυαλό τοΰ άνθρώπου. ‘Η Άνάστασίς τού Κυρίου ύπήρξε ή άπαρ- 
χή τής άναστάσεως τών πιστών. Ό  Χριστός, πρωτότοκος τών νεκρών, 
πάτησε τό θάνατο, «εκ κοιλίας Άδου έρύσατο ημάς», άνοιξε τον προς 
τήν άθανασία δρόμο καί μάς προσκαλεΐ νά βαδίσωμε στ’ αχνάρια 
Του.

Νύχτα καί μέρα. Χειμώνας καί Άνοιξις. Σκουλήκι καί Χρυσαλλίδα. 
Αυγό καί Πτηνό. "Ολα αύτά, είναι μαθήματα εύέλπιδα τής Άναστά-
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σεως. Κάθε νεκρός, κι5 ένας σπόρος. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, φυτρώνει 
σώμα πνευματικό. Σπέρνεται στη φθορά, στην ατιμία, φυτρώνει στην 
αφθαρσία καί στή δόξα.

Άνάστασις. Ήμερα χαράς κι’ αγάπης. Χθες, κλάματα καί επιτάφια 
εγκώμια. Σήμερα, χαρά κι’ άγαλλίασις.

Ό  Γολγοθάς γίνηκε ή Άκρόπολις τής Χριστιανικής πίστεως. Ό  
ανέσπερος φάρος τών οδοιπόρων τής ζωής. Τό φωτεινό μετέωρο τοΰ 
λυτρωμοΰ. Μέσα σε χλευασμούς καί βλαστήμιες ό Θεάνθρωπος πέ- 
θανε, γιά  ν’ άξιοποιήση τή διεφθαρμένη φύσι μας. Κλείσθηκε στον 
τάφο, γιά  νά έλευθερώση τις δουλωμένες στήν άμαρτία ψυχές.

’Αγάπη ό Χριστός, δίδαξε στούς άνθρώπους τήν άγάπη. Μόνο 
αυτή καί ή δικαιοσύνη, μπορούν νά θρέψουν μέσα στον άνθρωπο ό,τι 
είναι άπαραίτητο, γιά  νάναι άληθινά άνθρωπος. Ό  κόσμος γεννήθηκε 
άπό τήν άγάπη, άπ’ αυτή διατηρείται, προς αυτή βαδίζει.

Ό  Χριστός σταυρώθηκε, γιά  νά φέρη στον κόσμο τήν ειρήνη. Τήν 
ειρήνη τήν άληθινή, τήν Χριστιανική, γιατί ειρήνη χωρίς πνευματικό 
φώς, ποτέ δε μπορεί νά σταθή πάνω στή γήϊνη σφαίρα. Ειρήνη, ή 
οποία άκονίζει ρομφαίες, πού μέσα της βράζει λάβα πολεμική, νά, ή 
πλαστή, ή νοθευμένη, ή ψεύτικη ειρήνη τών ισχυρών τοΰ κόσμου.

Ό  Χριστιανισμός, ή Θρησκεία του γλυκού Ναζωραίου, τήν 
οποίαν θεμελίωσε με τό σταυρικό Του θάνατο, είναι τό λιμάνι τής 
πραγματικής ειρήνης. Τής ειρήνης, ή οποία άνάβλυσε άπό τό τίμιο 
τού Γολγοθά αίμα καί ή όποια προώρισται, στό πέρασμα τών αιώνων, 
ν’ άναδειχθή νικήτρια κάθε εχθρικής προσβολής, γιά  νά όλοκληρώση 
τό δικό της Θεϊκό Βασίλειο, νά ύψώνη αιώνια τήν δύναμί της τή 
πνευματική.

Ό  Γολγοθάς καί ή Άνάστασις, άς είναι διά όλους μας τό λαμπρό 
καί φωτεινό άστέρι τής πίστεως καί τής καρτερίας. Αύτά τά δύο, σε
λαγίζουν στό διάβα τών χρόνων καί δείχνουν τό σωστό δρόμο πού 
πρέπει ν’ άκολουθούμε. Τό δρόμο τής σωτηρίας. Τό δρόμο τής άγάπης 
καί τής χαράς.

«Άναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν». "Οσοι πιστοί, στώμεν κα
λώς. Ή Άνάστασις άς φέρη σ’ όλους μας τήν ποθητή ψυχική γαλήνη. 
Ά ς διαλύση τά σκότη τής άπελπισίας καί άς μάς όδηγήση στό Θείο 
δρόμο, άπό τον όποιο τόσο έχομε φύγει. Μόνο έτσι θά μπορέσωμε νά 
έπιτύχωμε στή κάθε έπιδίωξί μας.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά», εύχονται σ’ όλους τούς φίλους άνα- 
γνώστας όπως τό «Χριστός Άνέστη» άκουσθή άπόλυτα στις ψυχές 
τους, καί χαρίση μιάν άληθινή Ανάσταση, χαρμόσυνη, εύτυχισμένη.

Φίλοι μας καλοί κΓ άγαπημένοι, «Χρόνια πολλά» καί «Χρι
στός Άνέστη».

I. ΡΑ-Ι ΚΟΣ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ΝΕΥΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ

'Τπο τοΰ έκτ. Καθηγητοϋ τής Νευρολογίας
-------------------  καί Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Α θηνώ ν-------------------

κ. Κ Ω Ν Σ Τ . Δ .  ΚΩ Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΙΔΟ Υ

Έκάστη έποχή έχει, ώς γνωστόν, τό ίδιο αύτής ΰφος, τον ίδιον ρυθμόν. Νοο
τροπία, ήθη καί έθιμα, θεσμοί, συνήθειαι ποικίλλουν έκάστότε. Διάφορον είναι τό 
κοινωνικόν, πνευματικόν καί πολιτιστικόν έν γένει περιεχόμενον τής ζωής των άν- 
θρώπων έκάστης εποχής. Οΰτω καί ό σημερινός άνθρωπος άλλως πως ζή άπό τής 
παιδικής ήδη ηλικίας μέχρι τής γεροντικής καί άλλον έν γένει τρόπον ζωής έχει δια
μορφώσει έν σχέσει προς τον άνθρωπον άλλης τίνος έποχής. Κατ’ ακολουθίαν καί ή 
ήμετέρα έποχή έχει τό ίδιον αυτής ύφος.

Ή  διαμόρφωσις τής ζωής καθόλου εις ίδιον τύπον συντελεΐται συμφώνως προς 
τό κρατούν γενικόν πνεύμα, τάς άνάγκας τής ζωής καί τα μέσα, κυρίως τά τεχνικά 
καί μηχανικά, τά όποια παρέχει ή έπιστήμη.

Έ κ  παραλλήλου προς τήν εις ίδιον τύπον διαμόρφωσιν τής ζωής έκάστης 
έποχής διαπιστοΰται δτι καί ή νοσηρότης παραλλάσσει άπό έποχής εις έποχήν. Δ ιατί 
τούτο γίγνεται δεν είναι εύκολον νά καθορισθή ώς προς τάς παντοίας παθήσεις π.χ. 
ώς προς τάς λοιμώδεις νόσους. ΔΓ άλλας όμως δυνάμεθα νά συλλάβωμεν ώρισμένους 

.παράγοντας γενεσιουργούς τής νοσηρότητος. Τοιοΰτον τ ι διαπιστοΰται σχετικώς 
προς ψυχονευρικάς τινας παθήσεις των άνθρώπων τής έποχής ήμών, των οποίων 
(ψυχονευρικών παθήσεων) ή αιτία γενέσεως άπορρέει,ώς θέλομεν ίδει, άπό παράγον
τας έγκειμένους εις τήν άλλαγήν καί τον άλλον τρόπον τής ζωής των σημερινών άν
θρώπων, συνεπαγομένης τής άλλαγής ταύτης, πιθανώς καί άλλαγήν τής ιδιοσυστα
σίας αυτών.

Πράγματι ή σχετική έρευνα τοΰ βίου τοΰ σημερινού άνθρώπου, κυρίως είπεΐν 
τού κοινωνικού, φέρει εις φώς, ότι ό άνθρωπος σήμερον ζή ύπό ιδιάζοντας όρους περι
βάλλοντος καί ύφίσταται τήν έπίδρασιν διαφόρου είδους, έν σχέσει προς άλλας έπο- 
χάς, έρεθισμάτων προκυπτόντων έκ τής άλλοίας ώς έλέχθη διαμορφώσεως των όρων 
τής ζωής. Μεταξύ τών όρων τούτων τής ζωής υπάρχουν ώρισμένοι άποτελούντες 
βλαπτικά διά τον οργανισμόν έρεθίσματα. Έ κ  τού γεγονότος τούτου καθορίζεται 
ή ύπό ώρισμένην έννοιαν μετατροπή τής νοσηρότητος τού σημερινού άνθρώπου, ώστε 
νά δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί νοσηρότητος χαρακτηριστικής τής έποχής ήμών.

Έ ν τώ προκειμένω ή νοσηρότης έξετάζεται άπό τής άπόψεως τών ψυχονευ
ρικών παθήσεων καί δή ώρισμένης μόνον παθήσεως έξ αύτών. Τονίζομεν δ’ ήδη προ
καταβολικούς, ότι πράγματι ώρισμέναι νευροψυχικαί άνωμαλίαι, τάς οποίας κατωτέ
ρω θά καθορίσωμεν, χαρακτηρίζουν καί άποτελοΰν έν μέρος τής είκόνος τής καθόλου 
νοσηρότητος τής έποχής ήμών. Συχνότερον σήμερον ή άλλοτε αίτιάται ό άνθρωπος 
νευρικά ένοχλήματα· ύπενθυμίζομεν δέ, ότι μόνον άπό δεκαετηρίδων τινων γίγνεται 
μνεία έν τή ιατρική περί τών έν λόγω νευροψυχικών άνωμαλιών. Πρώτος δ’ ιατρός 
περιγράψας τοιαύτας νοσηράς καταστάσεις ύπήρξεν ό ’Αμερικανός Beard.

Έάν τά άνωτέρω περί έπιβλαβοΰς έπιδράσεως ώρισμένων όρων διαβιώσεως 
τού σημερινού άνθρώπου λεχθέντα θελήσωμεν νά σκεφθώμεν άπό τής άπόψεως τής 
φυσιολογίας καί τών δεδομένων τής ιατρικής, πρέπει νά ύπενθυμίσωμεν, ότι ό ορ
γανισμός τοΰ άνθρώπου άντιδρα εις τούς ποικίλους έξωτερικούς έρεθισμούς διά τοΰ 
νευρικού συστήματος.

'Η  έκάστότε άντίδρασις τού νευρικού συστήματος είναι άναλογος προς τό είδος 
καί τήν έντασιν τοΰ έρεθίσματος. Λέγομεν δ’ ότι ή άντίδρασις εύρίσκεται εις τά πλαί-
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σια τοΰ όμαλοΰ, δταν είναι σκόπιμος καί ωφέλιμος διά τον οργανισμόν, δοθέντος δτι 
ή άντίδρασις σκοπόν έχει τήν διατήρησιν τοϋ οργανισμού εις καλήν κατάστασιν (εις 
τήν διατήρησιν τής λεγομένης όμοιοστασίας) καί τήν προσαρμογήν αύτοΰ εις τό περι
βάλλον.

Ά λ λ ’ αί άντιδράσεις τοϋ οργανισμού,' άλλως εΐπεΐν τοϋ νευρικοΰ συστήματος, 
δύνανται ύφ’ ώρισμένας προϋποθέσεις νά κεΐνται έξω τοϋ πλαισίου τής ομαλής καί 
σκοπίμου άντιδράσεως, νά είναι μή όμαλαί, έν άλλοις λόγοις άνώμαλοι, παθολογικαί, 
οπότε κατ’ ουσίαν δεν είναι έξυπηρετικαί διά τον οργανισμόν καί άποτελοΰν περιεχό- 
μενον παθολογικής καταστάσεως.

"Ινα τό νευρικόν σύστημα άντιδράση άνωμάλως πρέπει τά έρεθίσματα νά είναι
λίαν έντονα καί δυσβάστακτα διά τήν φυσιολογικήν αύτοΰ αντοχήν καί νά επενεργή
σουν συνεχώς ή κατ’ έπανάληψιν έπί μακρόν χρόνον. Διά νά περιέλθη δέεις τήν κατά- 
στασιν τής άνωμάλου άντιδράσεως πρέπει νά διαταραχθή έν τή λειτουργία του. Τοΰτο 
συμβαίνει δταν λόγω έντονων καί συχνών έρεθισμών ύποστή κόπωσιν καί έξάντλησιν. 
Τότε διαταράσσεται ή ομαλή λειτουργία αύτοΰ καί χάνεται ή ίκανότης προς ομαλήν 
άντίδρασιν.

Τό νευρικόν σύστημα τοϋ 
ικανότητα προς λειτουργικήν άντίδρασιν, ήτις παραλλάσσει άπό άνθρώπου εις άνθρω
πον, ποικίλλει εις τάς διαφόρους ήλικίας, είναι διάφορος εις τήν γυναίκα ή τον άνδρα, 
διάφορος εις τούς νοτίους ή τούς βορείους λαούς. ’Αποτελεί αδτη σταθερόν ποσόν καί 
μέγεθος, διακυμαίνεται δμως έντός ώρισμένου εύρους άρκούντως μεγάλου, ώστε είναι 
δυνατή ή λειτουργική προσαρμογή εις ποικιλίαν διαφορετικών έκάστοτε εξωτερικών 
έπιδράσεων καί έρεθισμών.

Άναφέρομεν παράδειγμα άντιδράσεως τοϋ οργανισμού εις έν έξωτερικόν 
έρέθισμα καί λαμβάνομεν ώς τοιοΰτον τό γεγονός δτι ό άνθρωπος έν θερμοκρασία 
άπό 15 υπέρ τό 0 μέχρι 30 ύπέρ τό μηδέν άντιδρα κατά ομαλόν τρόπον. ΙΙέραν τών 
ορίων τούτων π.χ. εις τό ψΰχος 20 ύπό τό 0, τήν μεγάλην θερμοκρασίαν (50°) άντι- 
δρα άνωμάλως π.χ. εις τό ψΰχος διά ρίγους, τρόμου τών άκρων κ.τ.τ., πέραν δέ τών 
ορίων τούτων χάνει πλέον τήν ικανότητα άντιδράσεως καί καταστρέφεται. Εις τό 
παράδειγμα τοΰτο βλέπει τις μίαν φάσιν ομαλής άντιδράσεως τοΰ νευρικοΰ συστήμα
τος καί προσαρμογής, μίαν φάσιν λειτουργικής διαταραχής καί άνωμάλου άντιδρά- 
σεως καί τελικώς μίαν φάσιν εις ήν είναι άδύνατος πλέον ή άντίδρασις καί έπέρχεται 
ή καταστροφή τοΰ όργανισμοΰ.

Ό  άνθρωπος έν τή ζωή ύφίσταται συνεχώς τήν έπίδρασιν ποικίλων καί συνεχών 
έρεθισμών, οίτινες είναι έσωτερικοί καί έξωτερικοί, είναι φυσικοί καί κοινωνικοί, 
είναι άσθενοΰς ή ίσχυράς έντάσεως, είναι ταύτης ή έκείνης τής ποιότητος καί οί όποιοι 
δύνανται νά είναι τοιοΰτοι, ώστε νά προκαλοΰν ομαλήν άντίδρασιν τοΰ οργανισμού, 
είδικώς τοΰ νευρικοΰ συστήματος (έν τοιαύτη περιπτώσει όμιλοΰμεν περί ομαλών έρε- 
θισμών καί δρων ζωής) ή είναι έντονοι καί καταθλιπτικοί, ώστε νά συνεπάγωνται 
άνωμάλους άντιδράσεις τοΰ οργανισμού καί είδικώς τοΰ νευρικοΰ συστήματος (τότε 
όμιλοΰμεν περί μή ομαλών, παθογόνων έρεθισμών καί δρων ζω ής).Ο ί τελευταίοι 
ούτοι (παθογόνοι) έρεθισμοί υπερφορτίζουν λειτουργικώς τό νευρικόν σύστημα καί δη
μιουργούν αΰξησιν τοΰ τόνου λειτουργίας αύτοΰ. ’Επί μακρόν δέ παρατεινόμενοι έξαν- 
τλοΰν τήν λειτουργικήν αύτοΰ άντοχήν καί δημιουργούν κόπωσιν καί έξασθένησιν 
αύτοΰ. Τελικώς διαταράσσουν τήν λειτουργίαν του καί ώς άνωτέρω έλέχθη, καθι
στούν αύτό ανίκανον νά άντιδρα όμαλώς μέ προσαρμοστικήν ικανότητα.

Θεωρείται βέβαιον, δτι έν τή έποχή ήμών υπάρχουν πολλοί παράγοντες, οιτινες 
ώς λίαν έντονοι καί καταθλιπτικοί άποτελοΰν παθογόνους έρεθισμούς καί οδηγούν 
εις διαταραχάς τοΰ κεντρικοΰ νευρικοΰ καί τοΰ νευροφυτικοΰ συστήματος, τούτου 
συναγομένου, ώς καί άνωτέρω είπομεν, έκ τής συχνοτέρας έμφανίσεως ώρισμένου

άνθρώπου έχει έξ ιδιοσυστασίας τήν ιδίαν αύτοΰ
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εΐδους νευροψυχικών διαταραχών. Ούτοι δημιουργούν την κατάστασιν εκείνην του 
οργανισμού, ήτις φέρεται νϋν έν τη επιστήμη ύπδ τον δρον Stess Shelve καί έπιφέ- 
ρουν τάς άρχικώς λειτουργικάς καί μετέπειτα όργανικάς έκείνας διαταραχάς τοϋ 
κεντρικού νευρικοΰ συστήματος καί τοϋ νευροφυτικοϋ συστήματος, αίτινες περιλαμ
βάνονται ύπδ τον τίτλον της νευρώσεως ή νευροφυτικής δυστονίας, περί ής ό λόγος 
έν τη μελέτη ταύτη.

’Ίδωμεν κατ’ άρχάς ποια είναι τα σχετικά συμπτώματα, άτινα άπαρτίζουν την 
εικόνα της νευρώσεως ή νευροφυτικής δυστονίας. Ταϋτα, υποκειμενικά ή άντικειμενί- 
κά, είναι τά άκόλουθα: αίσθημα καμάτου καί άδυναμίας μέ κεκμηκυΐαν εκφρασιν καί 
ωχρότητα προσώπου (ό κάματος είναι σωματικός καί διανοητικός καί είναι ή μόνι
μος ή έγκαθίσταται μετά μικράν εργασίαν), κεφαλαλ.γία καί καρηβαρία, κατάθλι- 
ψις (συναίσθημα μελαγχολικόν—Ιλλειψις χαράς καί εΰχαριστήσεως), άγχος, άνησυ- 
χία, δυσφορία, εύερεθιστότης, μείωσις της αύτοβουλίας καί ζωτικότητας (σωματι
κής καί διανοητικής), έλλειψις συγκεντρώσεως καί άφομοιώσεως, δυσμνησία, υπνη
λία ή άντιθέτως διαταραχή τοϋ ύπνου ύπό μορφήν άγρυπνίας, καρδιακά ενοχλήματα 
ύπό μορφήν ταχυκαρδίας ή βραδυκαρδίας, έκτακτοσυστολών, αίσθήσεως τών καρδια
κών παλμών, άναπνευστικής άρρυθμίας τής καρδίας, αισθήματος άλγους, πιέσεως 
καί συσφίξεως κατά την καρδιακήν χώραν, άνορεξία ή άντιθέτως βουλιμία, διαταραχαί 
τής γενετησίου σφαίρας (ύπερερεθισμος ή μείωσις τής γενετησίου ορμής), δύσπνοια 
νευρικής αιτιολογίας, αίσθημα ψύχους καί ρίγους, δυσκοιλιότης σπαστική ή άτονική 
ή διάρροια, διαταραχαί εμμήνου ρύσεως, ψυχρά άκρα λόγω διαταραχών τής αίμα- 
τώσεως έξ άγγειοκινητικών διαταραχών, άρτηριακή ύπότασις μέ τάσιν προς λιπο
θυμίαν, διακύμανσις τής άρτηριακής πιέσεως, άρτηριακή ύπέρτασις, ίλιγγος (άγγειο- 
κινητικός ούχί λαβυρινθικός), ναυτία, εμετοί, μελανή άλως περί τούς οφθαλμούς, 
ηύξημένα ή μειωμένα άντανακλαστικά, άπίσχνασις, τρόμος τών άκρων, έφίδρωσις, 
δερμογραφισμός, ώχρότης ή έρυθρότης τοϋ προσώπου, μείωσις τοϋ μϊκοΰ τόνου, πλα- 
δαρότης τών ιστών, αυξησις τοϋ βασικού μεταβολισμού, τριβή ονύχων, άπροσωποποί- 
ησις, ύπεργλυχαιμία, ή ύπογλυχαιμία.

Τά συμπτώματα ταϋτα είναι άποτέλεσμα τής διαταραχής τής λειτουργίας τοϋ 
κεντρικού νευρικοΰ συστήματος καί τοϋ νευροφυτικοϋ συστήματος, είναι δ’ ε ίτε  συ- 
νεχή καί μόνιμα, είτε ύφιέμενα καί έναλλασσόμενα. Πολλάκις εμφανίζονται ύπό 
μορφήν κρίσεων. Δεν άνευρίσκονται δέ δλα όμοΰ, άλλά συνθέτουν ποικιλίαν εικόνων 
μετ’ άλλων μέ άλλο περιεχόμενον.

Τάς διαταραχάς ταύτας τοϋ νευρικοΰ συστήματος περιλαμβάνομεν, ώς καί 
άνωτέρωέλέχθη, ύπό τον δρον νεύρωσις.Όταν προέχει τό άγχος όμιλοΰμεν περί άγχώ- 
δους νευρώσεως. "Οταν πλεονάζουν αί διαταραχαί τοϋ νευροφυτικοϋ συστήματος, 
όμιλοΰμεν περί νευροφυτικής δυστονίας. Παρεμφερείς είναι έπίσης οί δροι νευρασθέ
νεια, ψυχασθένεια, νευροπάθεια (ύπάρχουν καί άλλοι δροι τούς όποιους θεωρώ περιτ
τόν νά άναφέρω). Έ κ  τοϋ δρου νεύρωσις χαρακτηρίζεται ό έξ αυτής πάσχων ώς 
νευρωτικός ή έκ τών άλλων δρων ώς νευρασθενικός, νευροπαθής, νευρικός, ώς πά
σχων έκ τών νεύρων του. (*)

Γενικώς όμιλοΰμεν περί νευρώσεως καί νευρωτικού άτόμου καί νοοϋμεν τον 
ταλαιπωβημένον τό νευρικόν σύστημα έχοντα άνθρωπον τής σημερινής έποχής, τοϋ 
όποιου ή ζωή έχει προσλάβει τοιαύτην διαμόρφωσιν, ώστε νά ταλαίπωρη πράγματι 
αύτόν έν πολλοΐς.

(Συνεχίζεται)

1. Εύνόητον, δτι δέν υπονοούνται ένταϋθα αί βαθεϊαι ψυχικαί άνωμαλίαι καί παθήσεις, 
τούτέστιν αί ψυχικαί νόσοι (αί ψυχώσεις).
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'Υπό τοϋ τ. ’Αρχηγού Άστυνο- 
μίας Πόλεων, κ. N IK . ΚΙΝΝΑ

Εις τάς άρχάς Μαρτίου έ.έ. έδημοσιεύετο είς τον Τύπον: «Ενώπιον του 
Κακουργιοδικείου της πόλεως Πατρών, έκδικάζεται τήν 7-3-1958 ή ύπόθεσις έγ- 
κλήματος διαπραχθέντος τήν ·8ην Μαρτίου 1957 είς χωρίον της Αιτωλοακαρνανίας. 
Κατηγορούμενος είναι ό Φ .Ζ. ετών 20, ό όποιος έφόνευσε τον Θ.Χ. έτών 21. Τά αί
τια τοϋ εγκλήματος ήσαν λόγοι «βεντέττας» καί άνάγονται είς τήν εποχήν της κα
τοχής. Τάς δύο οικογένειας δράστου καί θύματος έχώριζεν θανάσιμον μίσος. 'Η  οι
κογένεια Ζ. άπέδιδε είς τήν οικογένειαν X . τήν σύλληψιν καί έν συνεχεία τήν έκτέ- 
λεσιν ύπό των άνταρτών τοϋ πατρός Ζ. "Οσον δέ τά χρόνια παρήρχοντο τόσον ή 
έχθρα των δύο οικογενειών έλάμβανεν διαστάσεις. Πολλοί, εκατέρωθεν, συγγενείς 
καί φίλοι προσεπάθησαν νά συμφιλιώσουν τάς δύο οικογένειας άλλά δεν τό έπέ- 
τυχον καί υστέρα από 18 ολόκληρα χρόνια, έγράφη ό επίλογος τής βεντέττας».

'Η  « ν  e n d e 11 a » , είναι άπό τά εγκλήματα άτινα έγεννήθησαν έξεθίμου καί 
έχουν καλλιεργηθή άπό παράδοσιν. 'Ο δράστης αύτοδικεΐ, δεν καταφεύγει είς τήν 
δικαιοσύνην, άσκεΐ δικαιώματα τά όποια θεωρεί ότι έχει, καταφεύγει είς τήν έκ- 
δίκησιν, τήν «ven d etta» . Αΰτη παρατηρεΐται έπί περιπτώσεων φόνου ή ύβρεως. 
Ε ίς τον παθόντα, τό τοιοϋτον δικαίωμα τής έκδικήσεως θεωρείται όχι μόνον ότι 
πρέπει νά ύφίσταται, άλλά καί ότι είναι μεταβιβάσιμον είς τήν οίκογένειάν του, 
έφ’ όσον αύτός δεν αύτοϊκανοποιήθη καί τότε δημιουργεΐται μία είς άκρον έχθρική 
κατάστασις μεταξύ πλέον τών οικογενειών τοϋ παθόντος καί τοϋ άδικήσαντος.

'Η  «v en d etta» συναντάται τό πρώτον είς τον Κώδικα τοϋ Χαμουραμπί. 
'Ο Κώδιξ ούτος συνίσταται άπό θεσμούς συλλεγέντας έπί βασιλέως τής Βαβυλώνος 
Χαμουραμπί (2.000 π .Χ .) καί χαραχθέντας έπί λίθινης στήλης. ' Η στήλη αύτή άνευ- 
ρέθη έξ άνασκαφών άρχαιολογικών καί φυλάσσεται νΰν είς τό μουσεΐον τοϋ Λού
βρου.

Παρά τοΐς άρχαΐοις "Ελλησιν ή «v en d etta» ύφίσταται, ό δέ Αισχύλος είς τήν 
τραγωδίαν του «Εύμενίδες» έπιθυμεί νά άνυψώση τήν δικαιοσύνην ύπεράνω τής κρα- 
τούσης έκδικητικής μανίας. Είς τούς Ρωμαίους καί είς τούς κατοίκους τής άρχαίας 
Γερμανίας συναντάται ή vendetta.

Ε ίς τούς νεωτέρους χρόνους, ή ven detta  είναι είς ένεργόν δράσιν καί συναν- 
τάται είς διάφορα διαμερίσματα Χωρών.

Ε ίς τήν περιοχήν τής Νοτίου Γιουγκοσλαβίας ήτις κατοικεΐται ώς έπί τό πλεΐ- 
στον άπό ’Αλβανούς, ισχύει ή «έκδίκησις τοϋ αίματος». Οΰτω, όταν τά ζώα κατοίκου 
τοϋ χωρίου Κραβάρα είσήλθον καί έβόσκησαν είς τό χωράφι άλλου, άντηλλάγησαν 
εκατέρωθεν ύβρεις μεταξύ τών οικογενειών καί είς μίαν στιγμήν είς έκ τής μιας 
οικογένειας έκάλεσεν έτερον έκ τής άλλης οικογένειας νά λύσουν τήν διαφοράν μέ 
τά όπλα. Έγένετο τοΰτο δεκτόν καί ό προκαλέσας έτραυματίσθη, ό δέ άλλος έφυλα- 
κίσθη. Τό αίμα όμως έχύθη καί τά μέλη τής οικογένειας τοϋ τραυματίου ώμοσαν 
έκδίκησιν.

Ε ίς τά Σάν—Σιμόν καί ’Έ λ—Γκουάρντα (χωρία τοϋ Μεξικοΰ) ή «ven d etta» 
διήρκεσεν έπί 65 έτη, άπό τό 1891 έως τό 1956, δτε έπήλθε συμφιλίωσις τών κατοί
κων τών δύο αυτών χωρίων.

Ε ίς κάποιον χωρίον τοϋ Λιβάνου μεταξύ δύο άντιπάλων Χριστιανικών οί-
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κογενειών διεξήχθη τον παρελθόντα ’ Ιούνιον ένοπλος σύγκρουσις μέ άποτέλεσμα νά 
φονευθοϋν εκατέρωθεν 23 άτομα καί νά τραυματισθοΰν 80. 'Η  «v en d e tta»  μεταξύ 
των οικογενειών αύτών ειχεν άρχίσει άπο 40ετίας. ’Αφορμήν έδωσεν εν περιστα- 
τικόν. 'Ένας τής μιας οικογένειας είχε καλέσει εις μονομαχίαν έτερον άπο την άλλην 
οικογένειαν, διά νά άποδειχθή ή δύναμις ένός έκ των δύο. 'Ο εις έφονεύθη καί οί συγ
γενείς τοϋ φονευθέντος έζήτησαν νά έκδικηθοϋν. ’Ήρξατο ή «v en d e tta» , συνεχι- 
ζομένη. Ε ις την περιοχήν τοϋ Λιβάνου ή «v en d etta» παρουσιάζεται έν δράσει.

Το έθιμον τής «v en d etta» υπάρχει εις Κορσικήν. 'Ο Γάλλος δημοσιογράφος 
Ούγκ Λεροϋ έγραφεν, δτι ό επισκέπτης τής Κορσικής δύναται ώς ένθύμιον νά άγο- 
ράση έν έγχειρίδιον. Ε ις αύτό είναι γεγραμμένον έπί μιας όψεως τής λεπίδος ή λέ- 
ξις «ένθύμιον» καί έπί τής άλλης δψεως ή λέξις «ven d etta» . To έθιμον τοϋτο εις 
τήν Κορσικήν ένθυμίζει τάς παραδόσεις καί τον έγωϊσμόν τής Κορσικανής οικογέ
νειας.

Εις τήν «Κολόμβα», διήγημα τοϋ Γάλλου συγγραφέως καί ’Ακαδημαϊκού Ρ. 
Merimee, ουτος άπεικονίζει τήν Κορσικανήν «ven d etta» . (To έργον τοϋ Merimee 
έχει μεταφρασθή καί εις τήν Ελληνικήν άπο τον Νικ. Πολίτην). Έ ν  τώ διηγή- 
ματι, τό έγχειρίδιον αύτό φέρεται κεκρυμμένον εις τό στήθος ΰπό μιας νεαράς καί 
γενναίας Κορσικανής όνόματι Κολόμβας, καταγομένης, έξ ένός των εύγενεστέρων 
οϊκων τής Κορσικής, μέ σκοπόν νά έκδικηθή τούς φονεΐς τοϋ πατρός της. 'Η  Κο
λόμβα προσπαθεί νά πείση τον άδελφόν της άξιωματικόν τοϋ Γαλλικού στρατού 
’Όρσο ’Αντώνιο, έχοντα άποβάλει τήν έκδικητικότητα των Κορσικανών, νά έξο- 
λοθρεύση τούς έχθρούς τής οικογένειας των. 'Ο άδελφός έναντιοΰται, άλλά κακή τή 
μοίρα εύρίσκεται μίαν ήμέραν άντιμέτωπος προς δύο έκ τών έχθρών του, οΐτινες 
ένήδρευον νά τον δολοφονήσουν. 'Ο ’Αντώνιο φονεύει καί τούς δύο έχθρούς του, ικα
νοποιημένης οΰτω τής Κολόμβας.

'Ο  καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας κ. Γαρδίκας εις τήν «Εγκληματολογίαν» 
του (τομ. Α ') γράφει σχετικώς μέ τήν vendetta τών Κορσικανών: «Λαϊκά έθιμα 
τόσον ιδιόρρυθμα καί άνεκριζώτόυ έμμονής, άναντιλέκτως έχουσι τάς άπωτάτας 
αύτών ρίζας εις ιδιορρυθμίαν τής φυλής. Ή  γνώμη δ’ αΰτη έπιρρώνυται καί έκ τοϋ 
δτι έν τή άνατολική πλευρά τής νήσου, ής ό πληθυσμός ύπέστη μεΐξιν μετ’ ’ Ιταλών 
καί έν τή δυτική, ήτις κατωκήθη ύπό Ελλήνων, δέν ύπάρχει τό έθιμον τής έκδική- 
σεως τοϋ αίματος».

Καί εις τήν Ελλάδα ή ven detta  δέν είναι άγνωστος. ’Από τήν είδησεογραφίαν 
τήν άναφερομένην έν άρχή τοϋ παρόντος έμφανίζεται ύφισταμένη έν τή περιοχή 
τής Αιτωλοακαρνανίας. Ε ίς τήν Μάνην, εις τήν Κρήτην, άλλά καί εις τήν Στερεάν 
καί εις τήν ορεινήν "Ηπειρον ή «v en d e tta»  έχει γίνει άφορμή νά έξαφανισθοϋν ολό
κληροι οίκογένειαι.

Είς τήν Μάνην τό έθιμον αύτό τής έκδικήσεως καίτοι παρήλθον αιώνες έπι- 
κρατεΐ, ώς γνωστόν, καί σήμερον μή έκριζωθέν τελείως έχον έδραιωθή άπο παλαιο- 
τάτων χρόνων δτε ύφίστατο τό άγραφον ιδιωτικόν δίκαιον. Α ί διαφοραί έλύοντο 
έπί τό πλεΐστον διά τής αύτοδικίας έπί άδικημάτων ιδία κατά τής ζωής, τής τιμής, 
τής οικογένειας. Διά τής πολυχρονίου έφαρμογής τής αύτοδικίας αΰτη άπέβη έξις 
μόνιμος καί έδημιουργήθη τή έθιμον τής «ven d etta» , τής έκδικήσεως.

Κατά τό έθιμον αύτό, οί οικείοι Μανιάτου φονευθέντος ή τραυματισθέντος 
οφείλουν διά νά διατηρήσουν τήν έκτίμησιν τής Κοινωνίας καί τήν ύπόληψίν των νά 
φονεύσουν οχι μόνον τον φονέα ή στενούς συγγενείς του άλλά καί άπωτέρους έξ αί
ματος συγγενείς, προς ίκανοποίησίν των. Τό έθιμον αύτό σύν τώ χρόνω περιορίζε
ται καί ό άναληφθείς έναντίον του άγων θά πρέπει νά άποβή καρποφόρος, έξαφανι- 
ζομένου τοϋ ολέθριου αυτού έθίμου, έφ’ όσον μάλιστα πρόκειται περί λαού μέ προτε
ρήματα άξιόλογα.
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Εις ώρισμένα διαμερίσματα τής Κρήτης έκ παραδόσεως ύφίσταται άκόμη καί 
σήμερον ή «v en d e tta» , ούχί βέβαια εις βαθμόν οϊος ήτο εις παλαιοτέραν έποχήν. 
"Ενεκα τής παραδόσεως αύτής τής έκδικήσεως ολόκληροι οικογένεια1, έχουν άφανι- 
σθή, είς όρεινάς περιοχάς ιδίως τής Κρήτης.

’ Ιδού μία περιγραφή Κρητός δικηγόρου σχετική μέ την «v en d etta» έν Κρήτη: 
« Μπορεί να περάσουν γενεαίκαί δμως αί οίκογενειακαί διαφοραί μήτε λησμονοϋν- 
» ται μήτε παραγράφονται. Υπάρχει παράδειγμα φονέως, πού μετά τήν πράξιν του 
» έξεπατρίσθη. Διέμεινεν είς τό έξωτερικόν έπί 35ετίαν. Τήν ιδίαν ήμέραν πού έπέ- 
» στρεψε στο χωριό του, έφονεύθη άπό τον υιόν τοϋ φονευθέντος, ό όποιος ήτο είς 
»  τήν κοιλίαν τής μητέρας του κατά τον χρόνον τοϋ φόνου τοϋ πατρός του. 'Υπάρχει 
» παράδειγμα μητρός ή οποία μετά τήν ταφήν τοϋ υΐοΰ της φονευθέντος, διότι καί 
» οΰτος είχε φονεύσει άλλον, έκάλεσε τούς άλλους εξ υιούς της καί τούς εΐπεν: «έάν 
» έκδικηθήτε, έάν πάρετε πίσω τό αίμα τοϋ άδελφοΰ σας, νά έχετε τήν εύχήν μου, 
» μέσα άπό τά φιλοκάρδια μου. Νά ευτυχήσετε καί νά προκόψετε. ’Εάν δεν έκδικη- 
» θήτε, έάν δεν πάρετε τό αίμα πίσω, νά έχετε τήν κατάρα μου καί νά μήν ίδήτε 
» ποτέ σας καλό».

«'Υπάρχει έπίσης παράδειγμα φόνου διά λόγους άντεκδικήσεως, κατά τό ό- 
» ποιον ό κατηγορούμενος έδικάσθη έπί Κρητικής Πολιτείας. Συνήγορος ήτο ό 
» ’Ελευθέριος Βενιζέλος. Τήν πράξιν έδίκασαν έφέται, διότι ό θεσμός των ένορκων 
» δεν ειχεν είσαχθή άκόμη είς Κρήτην. Οί έφέται έπέβαλον τήν ποινήν τοϋ θανάτου 
»  (Έ π ί Κρητικής Πολιτείας ούδείς θανατοποινίτης έξετελέσθη). 'Ο  άνωτέρω κατά- 
» δικός έκρατήθη στήν φυλακήν έπί 19 χρόνια καί έπειτα άπελύθη. "Αμα τώ 
» άκούσματι τούτω, συγγενείς τοϋ φονευθέντος έξεκίνησαν άπό τήν ’Αμερικήν οπού 
»  διέμενον, ήλθον καί τον έφόνευσαν. Μήτε τό μέγεθος τής ποινής, μήτε ή πολύ- 
» χρόνιος φυλάκισις, μήτε ή έν ’Αμερική διαμονή των, τούς έκαμε νά λησμονήσουν 
» τό έθιμον. Τόσον βαθειά είναι ριζωμένον. Δεν μπορούν νά ζήσουν οί συγγενείς, 
» δεν άπολαύουν ύπολήψεως, έάν δέν έκδικηθοϋν».

Αύτή είναι ή περιγραφή. 'Ο μή έκδικούμενος, λοιπόν, φονευθέντα συγγενή 
του θεωρείται κατά τήν Κρητικήν παράδοσιν άνανδρος καί όχι έγκληματίας. Προς δέ 
ή Κοήσσα παρουσιάζεται έξεγείρουσα τό αίσθημα τής έκδικήσεως καί είς τον υιόν. 
Βεβαίως άπό τήν πλειονότητα των Κρητών καταδικάζεται το έθιμον καί ό δικηγορι
κός σύλλογος Χανίων το παρελθόν έτος εϊχεν άναλάβει σχετικόν διαφωτιστικόν έρ- 
γον κατά τοϋ βαρβάρου αύτοϋ έθίμου.

Τό όλέθριον αυτό έθιμον έγινε πρόξενον νά άφανισθοϋν καί άθώα άκόμη άτομα. 
Είναι δέ άπαράδεκτον έπί γενεάς καί άθώοι άκόμη νά πληρώνουν άμαρτίας άλλων, 
διότι έτυχε νά συνδέωνται διά συγγένειας μέ κάποιον άπό τούς διΐσταμένους.

Πολλάκις δέ είς την ven detta  υπάρχει καί ή έξ ένέδρας έπίθεσις κατά τοΰύπο- 
ψηφίου θύματος καί οχι ή κατά μέτωπον γενναία τοιαύτη καί τότε τό θΰμα πίπτει 
άνυπόπτως ύπό τά πλήγματα τοϋ ένδρεύοντος καί μάλιστα ή πράξις αυτή δέν θεωρεί
ται άτιμωτική. 'Υφίσταται ή άρχή άμα γίνει φόνος «φυλάξου, κρυφά ή φανερά θά 
σέ σκοτώσω».

Είς τήν Πολιτείαν έναπόκειται τό άγριον αυτό έθιμον, πού δέν σχετίζεται μέ 
τήν πραγματικήν φυλετικήν ύπόστασιν τοϋ Ελληνισμού καί τό πανάρχαιον Ε λλη ν ι
κόν άνθρωπιστικόν αίσθημα, νά καταπολεμήση μέ διαφώτισιν κατάλληλον καί συ
στηματικήν λήψιν μέτρων. 'Η  έπιβολή αυστηρών ποινών, μία σύντονος προσπάθεια 
καί τής Εκκλησίας θά δύνανται νά έπιτύχουν τήν έκρίζωσιν τοϋ βαρβάρου αύτοϋ 
έθίμου τής έκδικήσεως ύπό τού άτόμου, όταν ήδη ή Πολιτεία έχει άναλάβει τήν 
δίωξιν τοϋ έγκλήματος καί ό άδικήσας θά τιμωρηθή. Καί κατά τον Δημοσθένην 
«πλείστον δέ διαφέρει τό τον νόμον κύριον τής τιμωρίας ή τον έχθρόν γίγνεσθαι».

Ν. ΚΙΝΝΑΣ
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" S C O T L A N D  Y A R D , ,

ΤΑ ΕΚΑΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΣ
'Υπό του J . F . Moulan, κατά έλευθέραν

________________________ άπόδοσιν υπό τοϋ τ. ’Αρχηγού Ά στυν.----------------------------------
Πόλεων κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑ Λ ΥΒΙΤΟ Υ (Συνέχεια έκ τοϋ 

--------------------------------------------------  προηγουμένου)

Την 2αν Φεβρουάριου 1886 έγένετο μία συνάθροισις ανέργων εις την πλα
τείαν Τράφαλγκαρ, ήτις δμως διελύθη άνευ επεισοδίων. "Ενα δμως τμήμα των δια
δηλωτών κατηυθύνθη προς τδ κέντρον του Λονδίνου καί έλιθοβόλησε λέσχας καί έλεη- 
λάτησε μερικά καταστήματα. 'Η  ’Αστυνομία άντί διά μιας μικρας δυνάμεως νά άκο- 
λουθήση τούς διαδηλωτάς καί νά τούς διάλυση, έκ συγχύσεως, έβάδισε διά την προ
στασίαν των ’Ανακτόρων, τά όποια ούδένα κίνδυνον διέτρεχον. Οί διαδηλωταί έν 
τέλει διελύθησαν εις την κεντρικήν οδόν ’Όξφορντ ύπο μικρας δυνάμεως αστυνομι
κών ύπο ένα δραστήριου άξιωματικόν.

'Η  Δευτέρα αύτή άπεκλήθη ύπο τοϋ λαοΰ «Μαύρη Δευτέρα». Τήν έπομένην 
Τρίτην ή ’Αστυνομία διέταξε το κλείσιμο δλων τών καταστημάτων της συνοικίας 
W est End, λόγω παρεξηγήσεως όφειλομένης εις τήν πυκνήν ομίχλην. Τά γεγο
νότα αύτά έκλόνισαν τήν πίστιν τοϋ κοινοΰ προς τήν ’Αστυνομίαν περισσότερον ή ή 
έκρηξις Clerkenwell τοϋ 1867, ή άπεργία τοϋ 1872 καί το σκάνδαλον τής μυ
στικής ’Αστυνομίας. 'Ο ’Αρχηγός κατόπιν τής γενικής έπικρίσεως παρητήθη, άντι- 
κατασταθείς υπό τοϋ στρατηγοΰ Sir Charles W arren. 'Ο διορισμός τοϋ W arren 
ώς Άρχηγοΰ δεν επέτυχε νά άποκαταστήση τήν εμπιστοσύνην τοϋ κοινοϋ προς τήν 
’Αστυνομίαν καί έθεωρήθη ώς μέσον άποτυχίας τών στρατιωτικών εις τήν διοί
κησήν τής ’Αστυνομίας.

Τήν μαύρην Δευτέραν τής 8 Φεβρουάριου 1886 ήκολούθησεν ή αιματοβαμμένη 
Κυριακή τής 13 Νοεμβρίου 1887, οπότε έλαβε χώραν συμπλοκή μεταξύ τών άνέργων 
καί τή ς ’Αστυνομίας,εις τήν πλατείαν Τράφαλγκαρ, εις τήν όποιαν έ'λαβε μέρος καί ή 
Σωματοφυλακή. * 0  ’Αρχηγός κατεκρίθη δριμύτατα διά τήν άπαγόρευσιν τής συγκεν- 
τρώσεως, έξ ής έπήλθε καί ή συμπλοκή. *0  W arren εύρίσκετο εις διαρκή διαφωνίαν 
προς τό 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών, τό προσωπικόν τοϋ όποιου άνεμιγνύετο εις 
τά τής διοικήσεως τοϋ Σώματος, δι’ ό ήναγκάσθη νά ύποβάλη τήν παραίτησίν του. 
Ούτος άντεκατεστάθη ύπό τοϋ Monro, πεπειραμένου διώκτου τοϋ εγκλήματος καί 
δημιουργοΰ τοϋ μυστικοΰ κλάδου τ ή ς ’Αστυνομίας (C .I.D . Criminal Investigation  
D epartm ent δηλ. Τμήμα ’Εγκληματικών ’Αναζητήσεων). ’Αλλά καί ό Monro 
διεφώνησε προς τό 'Υπουργείου καί'ήναγκάσθη καί ούτος εις παραίτησίν τό 1890, 
έπέτυχεν όμως προηγουμένως τήν βελτίωσιν τοϋ μισθοΰ καί τών συντάξεων καί 
μεγάλήν αδξησιν τής δυνάμεως τοϋ Σώματος. Τον Monro διεδέχθη ό Συνταγματάρ
χης S ir Edw ard B radford, διαπρεπής άξιωματικός τοϋ Ίνδικοΰ Στρατοΰ. Ούτος 
συνεδύαζε όμοΰ μετά τής στρατιωτικής σταθερότητος καί άπεριόριστον πολιτικήν 
περίνοιαν (tac t) καί διπλωματίαν. ’Αφορμή προς παραίτησίν τοϋ Monro ήτο καί ή 
δυσαρέσκεια τών άστυνομικών διά τούς μισθούς καί τάς συντάξεις, ήτις κατέληξεν 
εις κατάστασιν άπαιτοΰσαν σαφώς τον διορισμόν άρχηγοϋ ειδικού μάλλον διά τήν 
πειθαρχίαν ή διά τό έγκλημα. Α ί προσπάθειαι τών άστυνομικών όπως επιτύχουν τήν 
βελτίωσιν τής θέσεώς των διά συλλαλητηρίων καί συγκεντρώσεων καί ή συνεννόησίς 
των δι’ έπιτροπής προς τάς Άρχάς, ώδήγησαν εις πειθαρχικήν δίωξιν τοϋ γραμ- 
ματέως τής έπιτροπής. Ή  διαμαρτυρία τών άστυνομικών διά την σύλληψιν τοϋ 
γραμματέως τής έπιτροπής των, προεκάλεσε νέαν άπεργίαν ύποστηριχθεΐσαν καί
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υπό τοϋ όχλου. 'Η  Σωματοφυλακή έπεμβάσα διέλυσε τό πλήθος. Οί άπεργοί άπελύ- 
θησαν άμέσως, πλήν έπετεύχθη ό σκοπός των απεργιών, ή αυξησις δηλονότι των μ ι
σθών και τών συντάξεων, δι’ ήν είχε άγωνισθή καί παρητήθη ό Monro.

Τά 13 έ'τη τής άρχηγίας τοΰ Bradford  δύνανται να περιγραφώσιν ως μία 
ήσυχη περίοδος τόσον διά τήν ’Αστυνομίαν, όσον καί διά τό κοινόν.

Ή  προσοχή τής ’Αστυνομίας έστράφη περί τήν δίωξιν τοϋ εγκλήματος, όπερ 
κατά τό 1899 είχε κατέλθει εις μ ε γ  ά λ η ν κλίμακα.

Τό 1901 προσελήφθη είς τήν Scotland Y ard  ώς βοηθός τοΰ άρχηγοΰ ό Ed. 
H enry καί κυρίους διά νά έφαρμόση τό σύστημα τής λήψεως τών δακτυλικών άπο- 
τυπωμάτοον. Ό  Henry ήτο ’Ινδός πολιτικός υπάλληλος, χρηματίσας καί ώς άρχηγός 
τής ’Αστυνομίας έν Johannesburg, όπου είχε μελετήσει καί έφαρμόσει έπιτυχώς 
τήν μέθοδον τής λήψεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Ούτος είσήγαγε είς τήν 
Scotland Y ard  όχι μόνον τάς ιδιότητας καί τήν διοικητικήν πείραν Ίνδοϋ πολίτικου 
ύπαλλήλου, άλλά συγχρόνως καί άσυνήθη εύρεϊαν γνώσιν τών αστυνομικών προ
βλημάτων. Τό 1903 διεδέχθη είς τήν άρχηγίαν τον Bradford  καί διωκησε τό Σώμα 
μέχρι τοΰ έτους 1918.

Κατά τά 17 έ'τη κατά τά όποια ήτο άρχηγός, ή δύναμις τοΰ Σώματος άνεπτύχθη 
τάχιστα καί άπέκτησε ύψίστην άποτελεσματικότητα. Τά προπολεμικά έτη υπήρξαν 
έτη μεγάλης στενοχώριας διά τήν ’Αστυνομίαν, άλλ’ ύπό τήν φωτεινήν διεύθυνσιν τοΰ 
Henry, αυτή ύπερεπήδησε όλας τάς δυσκολίας μετά πρωτοφανοΰς έπιτυχίας. Κατά 
τό έτος 1906 έγεννήθη καί πάλιν τό ζήτημα τής συμπεριφοράς τών άστυνομικών, 
διότι ώς ίσχυρίζετο τό κοινόν, έγένετο παρανόμως ή σύλληψις d ’ angely. Διωρίσθη 
Βασιλική επιτροπή προς έξέτασιν τοΰ ζητήματος καί διαφόρων άλλων καταγγελιών 
έπί δωροδοκία, άλλά τό άποτέλεσμα τής έρεύνης ήτο ευνοϊκόν διά τήν ’Αστυνομίαν.

Ή  περίοδος τών ετών 1910—1914 ύπήρξε πολύ κοπιαστική διά τούς άστυνο- 
μικούς, οίτινες είχον νά παλαίσουν κατά διαφόρων άπεργών καί κυρίως κατά τών 
σουφραζετών, τοΰ άπαισιωτέρου ίσως τύπου τών έγκληματιών, μεθ’ ών ή ’Αστυνομία 
είχε πάντοτε δοσοληψίας. Ήκολούθησεν ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καί πάσαι 
αί συνέπειαι έκ τών έν αερίων έπιδρομών, κατασκοπιών, περιορισμού τών ξένων, 
προστασίας τών νόμων τοΰ Κράτους καί τέλος ή καταστρεπτική άπεργία τών άστυ
νομικών τοΰ 1918, ήτις προεκάλεσε καί τήν παραίτησιν τοΰ άρχηγοΰ Henry. Κατά 
τήν άπεργίαν ταύτην άπήργησαν 6203 άστυνομικοί, άρνηθέντες νά έκτελέσουν υπηρε
σίαν. Ή  άπεργία τοΰ 1918 είχε τον τύπον διαμαρτυρίας τών άστυνομικών, τών 
οποίων αί έπανειλημμέναι αιτήσεις περί αύξήσεως τών μισθών, όπως άντεπεξέλθουν 
κατά τοΰ όλοέν αύξανομένου τιμαρίθμου, δεν έλήφθησαν ύπ’ δψει ύπό τών άρμο- 
δίων.

(Συνεχίζεται)
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'Υπό τοΰ τέως ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ καί
-----------------------------Δικηγόρου κ. ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΟΥΣ Κ Ο ΡΕΣΗ  — — ------- ;---------------

---------------------------------------------------------- ( Συνέχεια έκ τοΰ προη-
( γουμένου και τέλος)

'Η  έν Έπιδαύρω συνέλευσις τοΰ 1826 καί ή συνέχεια ταύτης άποτελέσασα 
συνέλευσιν τοΰ 1827 έν Τροιζήνι, ή ψηφίσασα καί τον διορισμόν τοΰ Καποδίστρια 
ώς Κυβερνήτου τής Ελλάδος, δέν έβελτίωσαν τήν κατάστασιν. 'Υπό την διοίκησιν 
όμως τοΰ Κυβερνήτου, έτακτοποιήθησαν κάπως τά πράγματα. Εις έκάστην επαρχίαν 
διωρίσθη άνά εις ’Αστυνόμος καί διετέθη ύπό τάςδιαταγάςτου άνάλογος δύναμις διά 
τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του, άτινα καθώρισεν λεπτομερώς ψήφισμα έκδοθέν 
τον Δεκέμβριον τοΰ 1829, διά τοΰ οποίου άνετέθησαν εις τούς ’Αστυνόμους καί άνα- 
κριτικά καθήκοντα. Ουτω έτέθη οπωσδήποτε σύστημα καί ή πρώτη βάσις εις τήν 
σύστασιν τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας.

Μετά τήν άνακήρυξιν τής Ελλάδος εις βασίλειον διά διαταγμάτων τοΰ 1833 
(τά όποια ώς γνωστόν έχουν ίσχύν νόμου) συνεστήθη άφ’ ένός μέν τό Σώμα τής Χω 
ροφυλακής διά τά γενικά άστυνομικά καθήκοντα έν τώ Κράτει, άφ’ έτέρου δέ τά 
τοπικά άστυνομικά καθήκοντα άνετέθησαν εις τούς Δήμους, οί όποιοι άνέλαβον καί 
τάς δαπάνας.

Τοιουτοτρόπως ή άπό αιώνων καθιερωμένη ορθή βάσις τής τοπικής ’Αστυ
νομικής αΰτοδιοικήσεως, έφηρμόσθη καί πάλιν.

Τής Δημοτικής ’Αστυνομίας προίστατο ό Δήμαρχος ή ό Πάρεδρος. ’Ά ν δέ 
έπρόκειτο περί μεγάλου Δήμου διωρίζετο εις ή περισσότεροι ’Αστυνόμοι.

Τό σύστημα τής Δημοτικής ’Αστυνομίας, εις όσα τουλάχιστον μέρη προϊ- 
σταντο οί Δήμαρχοι ή οί Πάρεδροι, ήτο καταδικασμένον είς άποτυχίαν, διότι τά πο
λιτικά συμφέροντα καί ό τοπικός άνταγωνισμός διαρκώς παρενέβαινον κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τών άστυνομικών αυτών καθηκόντων.

’Αλλά καί είς τούς μεγάλους Δήμους ή έλλειψις συστήματος καί ειδικής επαγ
γελματικής μορφώσεως έπηρέαζον ούσιωδώς τήν έπάρκειαν τής ’Αστυνομίας.

Ή  άπόδοσις έξηρτάτο ούχί έκ μέτρων βασιζομένων είς τήν έπιστήμην, άλλ’ 
έκ μεθόδων ύπαγορευομένων ύπό τής χειροτέρας έμπειρίας καί ύποστηριζομένων 
μόνον ύπό τής παλληκαριας τών άστυνομικών.

Τό 1849 διά νόμου συνεστήθη ή λεγομένη Διοικητική ’Αστυνομία διά τάς 
’Αθήνας καί Πειραιά, λόγω τής άλματώδους αύξήσεως τοΰ πληθυσμού τών πόλεων 
τούτων.

'Η  Διοικητική αΰτη ’Αστυνομία, ήτο πολιτική Δημοσία'Υπηρεσία έργαζομένη 
καί αΰτη έμπειρικώς, ή οποία όμως κατώρθωσεν νά πατάξη τον κουτσαβακισμόν 
καί νά άνακαλύψη τούς δράστας δύο σπουδαίων κλοπών αί όποϊαι έγιναν περί τό 
1870 έν Άθήναις (Κεντρικού Ταμείου καί Νομισματικού Μουσείου). Τήν ’Αστυ
νομίαν ‘τότε διηύθυνε ό πολύς Μπαϊρακτάρης, έφαρμόζων τήν μέθοδον τοΰ έξευτε- 
λισμοΰ των ώς παλληκαράδων (κόψιμο μυτερών παπουτσιών, μανικιών, μαλλιών κλπ .).

Πάντως ούδεμία σοβαρά φροντίς ποιοτικής βελτιώσεως τών οργάνων της 
έγένετο καί ή κατάστασις αυτή διετηρήθη μέχρι τοΰ 1894 0τε τροποποιείται άρδην 
τό όλον σύστημα, άνατρέπεται ή βάσις τής τοπικής άστυνομικής αΰτοδιοικήσεως 
καί διορίζονται ώς προϊστάμενοι τής ’Αστυνομίας, όπου δέν ύπήρχον ’Αξιωματικοί 
καί 'Υπαξιωματικοί τής Χωρ /κής, τοιοΰτοι τοΰ στρατεύματος, έχοντες ύπό τάς δια- 
ταγάς των είς τούς μικρούς Δήμους καί τήν ύπαιθρον κυρίως δύναμιν τής Χωρ /κής 
είς δέ τούς μεγάλους Δήμους καί τάς πρωτευούσας τών Νομών προσωπικόν τής
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Άστυφυλακής. Τό καθεστώς αύτό τό έρμαφρόδιτον έ'ληξεν εύτυχώς τό 1906. Δεν 
θά είναι υπερβολή έάν εΐπωμεν δτι ή πρώτη βάσις σοβαράς καί μελετημένης έργα- 
σίας έτέθη τότε διά την άστυνόμευσιν τής χώρας μας. Διά τοϋ νόμου Γ Ρ Ξ Ε ' του 
1906 (τροποποιηθέντος καί βελτιωθέντος τό 1910) ή έκτέλεσις της άστυνομικής 
υπηρεσίας άνετέθη έξ ολοκλήρου καί έν λευκώ εις τό Σώμα της Χωρ /κής. Δυστυχώς, 
όμως, επειδή δεν έπήρκει τό κατώτερον προσωπικόν του Σώματος τούτου προς 
ένίσχυσιν αύτοϋ άπεσπώντο άνδρες τοϋ Πεζικού ή τοϋ Εύζωνικοΰ άλλά καί τοϋ 
ναυτικοΰ άκόμη. ’Εγώ ώς ένωμοτάρχης τό 1914 εΐχον ύπό τάς διαταγάς μου ναυ
τοχωροφύλακας !

'Ως άντιλαμβάνεσθε ή τοιαύτη ποιότης τοϋ κατωτέρου προσωπικού, παρ’ ολας 
τάς προσπάθειας τών βαθμοφόρων, δεν ήτο δυνατόν νά έξασφαλίση άπολύτως τήν 
δημοσίαν άσφάλειαν εις τήν ύπαιθρον καί πολύ όλιγώτερον τήν άσφάλειαν καί τήν 
τάξιν εις τάς πόλεις καί τά μεγάλα άστικά κέντρα. Πρέπει έν τούτοις νά όμολογηθή 
δτι ή περίοδος 1910—1915 ύπήρξεν ίσως ή λαμπροτέρα διά τό Σώμα της Βασιλ. 
Χωροφυλακής, διά τάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά. Τοΰτο κατά μέγα μέρος ώφείλετο 
εις τούς εξαιρετικούς άξιωματικούς τοϋ Σώματος οί όποιοι προισταντο τήν τότε έποχήν 
(ώς ό Ζυμβρακάκης, Παπαοικονόμου, Διοσκουρίδης, Μαρούδας κ .ά .), κατά δεύτερον 
δέ λόγον στήν ευτυχή έκβασιν τών ενδόξων καί νικηφόρων πολέμων τοϋ 1912—14. 
"Ολοι είμεθα εύχαριστημένοι καί εύτυχεϊς καί ή ’Αστυνομία δεν είχε ν’ άσχοληθή, 
παρά μέ τούς ολίγους κατ’ επάγγελμα καί καθ’ εξιν κακοποιούς.

Παρά ταΰτα δμως τό Σώμα τής Χωρ/κής διέγνωσεν, διαρκοΰντος τοϋ πρώ
του παγκοσμίου Πολέμου, δτι θά έδει νά ίδρυθή ιδιαίτερον Σώμα διά τήν άστυνο- 
μικήν υπηρεσίαν τών μεγάλων πόλεων καί ουτω, εις τον ψηφισθέντα κατά τό Ιτος 
1918 νέον οργανισμόν αυτής, περιέλαβεν διάταξιν (Ν. 1970 άρθρ. 12) καθ’ ήν εις 
τάς Πόλεις ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Θεσσαλονίκης καί Κερκύρας έ'δει νά συ- 
σταθή ιδία ’Αστυνομική Υπηρεσία.

Βάσει τής διατάξεως ταύτης μετεκλήθη καί έφθασεν εις ’Αθήνας τον Σ ε
πτέμβριον 1918 άποστολή έκ δύο κατωτέρων άξιωματικών τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας τοϋ Λονδίνου, μέ άρχηγόν τον συνταξιούχον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν 
τής ’Αστυνομίας τής Καλκούτας S ir Frederick H alliday.

Είναι γεγονός δτι καί οί τρεις είχαν έξαιρετικήν μόρφωσιν καί πείραν αστυ
νομικήν, ού τήν τυχοΰσαν, ό δέ άρχηγός είχεν διακριθή διά τάς όργανωτικάς του 
γνώσεις καί ικανότητας έπιδειχθείσας καί εις τήν άστυνόμευσιν τής πολυανθρώπου 
αύτής πόλεως τών ’Ινδιών, δι’ δ είχε τιμηθή καί διά τοϋ τίτλου τοϋ Σέρ.

Σύνδεσμος τής ’Αποστολής ταύτης μετά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, καί 
προσωπικός βοηθός τοϋ ’Αρχηγού αύτής, εΐχον τήν τιμήν νά όρισθώ τότε, κατέχων 
τον βαθμόν τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου, μεταταχθείς έκ τών πρώτων εις τήν ’Αστυνομίαν 
Πόλεων, άμα τή συστάσει τοϋ Σώματος. Θά σάς έκούραζα έάν περιέγραφα τούς 
κόπους καί τάς άγωνίας τάς οποίας ύπέστην διά νά ρυμουλκήσω ούτως είπεΐν τήν 
’Αποστολήν αυτήν εις τήν ορθήν γραμμήν, προς έπιτυχίαν τοϋ σκοποΰ της. ’Αρκεί 
μόνον νά θέσω ύπ’ δψιν σας δτι ό μέν ’Αρχηγός αύτής ήτο άρχικώς δύσπιστος, καχύ- 
ποπτος καί ποτισμένος μέ μίαν ίδιάζουσαν διάθεσιν αυθαιρέτου λύσεως τών προ- 
κυπτόντων ζητημάτων. Οί δέ δύο άλλοι άστυνομικοί, μάς άντιμετώπιζαν μέ τό άγ- 
γλικόν φλέγμα τής νοοτροπίας τών Λονδρέζων. Εύτυχώς κατά βάθος, πρέπει νά 
όμολογηθή, ήσαν δλοι καλοΰ χαρακτήρος καί γρήγορα προσανατολίσθησαν προς τήν 
νοοτροπίαν μας καί αν δέν άφωμοιώθησαν έντελώς μέ τά ήθη καί έθιμά μας πρέπει 
νά λεχθή δτι πολύ προσήγγισαν. Διά τό άστεϊον δέ τοϋ πράγματος, θά σάς άναφέρω 
δτι, πλήν έμοΰ, καί άλλοι ’Αθηναίοι άνέλαβον νά τούς προσγειώσουν εις τήν πραγμα
τικότητα. Μεταξύ αυτών, ιδιαιτέραν έπιτυχίαν είχεν ό κοσμογυρισμένος Λάμψας, 
διευθυντής τοϋ συγκροτήματος τών γνωστών ξενοδοχείων «Λάμψα» (πρώην Μ.



‘Ιστορία καί προορισμός τοΰ θεσμού της ’Αστυνομίας 5733

Βρεττανίας, Π τί Παλαί κλπ .) ό όποιος μέ τον κατάλληλον καί έξαιρετικά μειλίχιον 
τρόπον πού μετεχειρίζετο, τοΰ έξήγησεν, δτι ό Έ λλην έκ φύσεως είναι μάλλον άτί- 
θασσος καί λόγω τούτου δεν άνέχεται την βαναυσότητα καί αύθαιρεσίαν, καί ότι έχει 
ένα προσόν, πού ίσως δεν τό εχει άλλος λαός επί τής γης—το φιλότιμο. Έάν λοιπόν 
—τοΰ είπε—ό άστυνομικός άποτεινόμενος προς τον πολίτην, έστω καί παραβάτην 
τοΰ νόμου τοΰ όμιλήση μέ καλωσύνην καί ούδέποτε σκαιώς, θά έπιτύχη περισσό
τερον «άν μάλιστα—συνέχισε—συνοδεύση τήν ύπόδειξίν του; μέ φιλικόν κτύπημα 
στην ώμοπλάτην τοϋ συνομιλητοϋ αύτοϋ, θά τον κάμη σκλάβον του».

Τόσον επηρεάσθηκε άπ’ αυτά τά σοφά λόγια τοϋ Λάμψα, ό σκληροτράχηλος 
προηγουμένως H alliday, ώστε, συχνά, όταν αργότερα έ'τυχε νά φερώμεθα κάπως 
άπότομα προκειμένου περί συνήθους παραβάσως, νά μέ πλησιάζη ήρεμα καί νά μοΰ 
ψιθυρίζη έμπιστευτικώς: «Τήν μέθοδον Λάμψα». Δηλαδή μοΰ ύπεδείκνυε νά μετα- 
χειρισθώ ήπιαν συμπεριφοράν καί νά έπικαλεσθώ τό «Ελληνικό φιλότιμο» κτυπώντας 
ελαφρά τον ώμο τοϋ πολίτου. Καί πάντοτε έθαυματούργει «ή μέθοδος Λάμψα». 
’Ά ς τήν έχουν λοιπόν ύπ’ οψει των οί νέοι άστυνομικοί.

Οΰτω μέ μυρίας δυσχερείας καί μέ βάσιν τό σύστημα τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου κατηρτίσθη ή άναγκαία νομοθεσία καί ίδρύθη ή ’Αστυ
νομική Σχολή έν Κερκύρα, όπου καί άνέλαβεν τήν άστυνόμευσιν τό Σώμα κατά 
Φεβρουάριον 1921, άκολούθως έν Πάτραις τον Απρίλιον 1922, έν Πειραιεΐ τον 
Μάϊον τοϋ 1923 καί τέλος έν Άθήναις τον ’ Ιανουάριον 1925. "Οπως βλέπωμεν κατ’ 
έ'τος έπεκτείνετο τό σύστημα εις μίαν ολόκληρον πόλιν. Παντοΰ ύπεδέχοντο τούς 
νέους άστυνομικούς μέ άγάπην καί έκτίμησιν, ή όποια, περνούσε τά όρια των πό
λεων τούτων καί έφθανε εις τά πέρατα τής Ελλάδος.

Οί Δήμαρχοι Μεσολογγίου, ’Αγρίνιου, Βόλου, Καβάλλας καί άλλων πόλεων 
έζήτουν διά τηλεγραφημάτων καί υπομνημάτων άπό τήν Κυβέρνησιν νά έπεκτείνη 
τον θεσμόν καί είς τάς πόλεις των.

Ε κείνο  τό όποιον ένεθουσίασε τούς κατοίκους των πόλεων είς τάς όποιας 
έφηρμόζετο ό νέος θεσμός, δέν ήτο τίποτε άλλο άπό τήν καλήν συμπεριφοράν των 
νέων αστυνομικών. ’Έβλεπον έκπληκτοι, ότι ώς διά μαγείας, έξησφαλίζετο άπόλυτος 
τάξις, καθαριότης, εύκοσμία καί άσφάλεια, άλλά έκεΐνο πού τούς «έσκλάβωνε» ήτο 
ή ευγένεια καί προσήνεια τών οργάνων τοϋ Νέου Σώματος. Εύγενεΐς, υπομονετικοί, 
όμιλοΰν πάντοτε είς τον πληθυντικόν καί παρακαλοΰν μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη. 
Καί αυτά τά προσόντα, πρέπει νά ώμολογηθή, τά είχε επιτύχει ή ’Αποστολή έν στενή 
συνεργασία μέ τον Διοικητήν τής ’Αστυνομικής Σχολής Κερκύρας. Ό  Διοικητής 
αυτός δέν ήτο άστυνομικός ή βαθμοφόρος άλλου Σώματος, άλλά ήταν έκπαιδευτής. 
Μάλιστα δάσκαλος. "Ενας ταπεινός παιδαγωγός ό όποιος μέ ίώβιον ύπομονήν κα- 
τώρθωνεν διά καταλλήλου ψυχολογικού έπηρεασμοΰ νά έμπνέη είς τούς ύποψηφίους 
άστυνομικούς ήθος, χαρακτήρα, σεβασμόν καί άγάπην προς τον πλησίον καί γενικά 
καλούς τρόπους. ”Ήσαν βέβαια όλοι μορφωμένα παιδιά καί οί βαθμοφόροι των είχαν 
κατορθώσει νά τούς έμπνεύσουν ένα ένθουσιασμόν διά τό νέον έπάγγελμά τους, άλλά 
κατά βάθος, έγώ νομίζω, ότι αύτοϋ κατόρθωμα ήτο ή τόση εύγένεια καί άνεκτικό- 
της τών νέων άστυνομικών. Σημειωτέον ότι ό παιδαγωγός αυτός, όταν έληξεν ή 
σύμβασίς του, πρόσελήφθη άμέσως είς τήν Κοργιαλένειον καί Άναργύρειον Σχολήν 
Σπετσών.

Ύ π ’ αύτάς τάς συνθήκας ήρχισεν τήν εργασίαν του τό Νέον Σώμα. ’Εργασίαν 
όμως άποδοτικήν καί μέ θετικά άποτελέσματα.

Ή  έγκατάστασις είς τάς ’Αθήνας έγένετο τον ’ Ιανουάριον 1925, άρχικώς είς 
τό κέντρον τής πόλεως έπεκτεινομένη βαθμηδόν.

Καί ήδη εισέρχομαι είς τό δεύτερον μέρος τής διαλέξεως, είς τό όποιον θά 
προσπαθήσω δι’ ολίγων νά δώσω έν συντομίφ μίαν εικόνα τοΰ προορισμού τής ’Α
στυνομίας ώς θεσμοΰ.
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Είναι Ιργον τό όποιον—ομολογώ—είναι ύπέρμετρον των δυνάμεων μου, θά 
είμαι δέ πολύ ικανοποιημένος έάν δ,τι εϊπω δώση άφορμήν εις την βαθυτέραν μελέτην 
καί εις συμπεράσματα έκ των όποιων ν’ άνατείλη μία καλλιτέρα αΰριον διά την ’Α
στυνομίαν γενικώς. Έ ν άναλύσει τό θέμα έχει ώς έξης :

Κάθε πολίτης καί γενικώς κάθε κάτοικος ένός τόπου έχει άναμφισβητήτως 
τό δικαίωμα νά υπερασπίζεται μόνος του την ζωήν του, την τιμήν του, τήν προσω
πικήν του ακεραιότητα καί έλευθερίαν καί τέλος τήν περιουσίαν του,

Ά λ λ ’ άφ’ ής δμως αί βιοποριστικαί άσχολίαι καί ή βιοπάλη ηύξήθησαν έν τφ 
κόσμω, ό άνθρωπος άντελήφθη δτι μέρος—αν μή τό δλον τών δικαιωμάτων του αυ
τών—έπρεπε κατ’ άνάγκην νά τ ’ άναθέση είς τήν Πολιτείαν ή τό Κράτος, ΐνα οδτω 
προστατευθώσιν ταϋτα όμοιομόρφως καί συστηματικώς.

Ή  Πολιτεία έκαμεν Νόμους καθορίζοντας τά δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις 
έκάστου καί μία ’Αρχήν ώργανωμένην πού άνέλαβεν νά έφαρμόζη αυτούς τούς Νό
μους, οί όποιοι θά προστατεύουν τά δικαιώματα αύτά τών πολιτών.

'Η  ’Αρχή αύτή είναι ή ’Αστυνομία.
Οί νομοταγείς πολΐται είναι ή πλειονότης καί οί κακοποιοί ή μειονοψηφία, 

καθ’ ών θά στραφή τό έργον της ’Αστυνομίας. "Ωστε ή ’Αστυνομία μέ άλλας λέξεις 
είναι τό οργανον της πλειονότητος τών νομιμοφρόνων πολιτών, τό ύπ’ αυτών χρη- 
σιμοποιούμενον κατά της μικράς μερίδος τών κακοποιών.

"Ωστε ή ’Αστυνομία δέν κάμει τίποτε άλλο, παρ’ δ,τι τυγχάνει της έγκρίσεως 
τής πλειοψηφίας τών πολιτών. "Εχει λοιπόν ύποχρέωσιν καί είναι άνάγκη ΐνα άντα- 
ποκριθή καί έπιτύχη είς τό έργον της, πάσα πράξις καί πάσα ένέργειά της νά βασί
ζεται επί της «κοινής γνώμης», δπως συνηθίζεται νά λέγεται. Δηλαδή νά είναι σύμ
φωνος μέ τήν επιθυμίαν τών πολλών καί νά στρέφηται κατά τών έπιβλαβών διά τούς 
πολλούς διαθέσεων τών ολίγων κακοποιών, δηλαδή έκείνων οί όποιοι θέλουν νά δια- 
ταράξουν καί καταστρέψουν δ,τι έθεσπίσθη διά τήν γενικήν τάξιν, εΐτε τούτο είναι 
κοινόν άδίκημα ή πολιτικόν τοιοΰτον. "Ωστε ’Αστυνομία δέν είναι ή στρατιωτικής 
μορφής ώργανωμένη βία ή άντιτασσομένη δπου έχει άνάγκην παραστάσεως τού 
Κράτους, άλλά μία ειδική όργάνωσις έχουσα ώς Α καί Ω τών βλέψεών της πώς θά 
έξυπηρετήση τήν κοινωνίαν, ώς σύνολον, άνεξαρτήτως τάξεως ή Θρησκεύματος ή 
πολιτικών δοξασιών καί έθνότητος άκόμη καί πώς θά τήν προφυλάξη κατά τών κα
κοποιών. Καί επειδή, «κακοποιός» κατά τήν εύρυτάτην σημασίαν δέν δύναται νά 
είναι μόνον ό κοιμώμενος είς τον πάγκον τού Δημοσίου κήπου ή τήν φορτηγίδα τού 
λιμένος άλήτης, άλλά δύναται νά είναι ή νά γίνη πάς πολίτης καί κάτοικος έξ άγνοιας 
ή καί έξ άμελείας συγγνωστής πολλάκις, είναι φανερόν, πόσον λεπτόν καί ποικίλον 
είναι τό έργον τής ’Αστυνομίας καί πόσον βαθειά εισέρχεται είς τήν κοινωνικήν 
ζωήν.

’Εκ τούτων διαφαίνεται δτι ή ’Αστυνομία είναι θεσμός άπορρέων έξ αύτής 
ταύτης τής κοινωνίας, τά δικαιώματα τής όποιας διαχειρίζεται καί προς τήν οποίαν, 
δπως καί κατ’ άρχάς είπον, άφομοιοϋται καί γίνεται ισάξιος. 'Υπάγεται δέ είς τό 
Κράτος διά τον συντονισμόν τών ένεργειών της καί τήν ομοιομορφίαν.

Είναι προς τούτοις ό κυριώτερος σύνδεσμος μεταξύ τών πολιτών καί τής πο
λιτείας, διότι ή πολιτεία διά τού άστυνομικοΰ οργάνου θά έφαρμόση τούς νόμους της, 
άλλά δι’ αύτοΰ θά λάβη γνώσιν τής καταστάσεως τής κοινωνίας καί τών θελήσεων 
ή έπιθυμιών της. Ό  αστυνομικός έκπροσωπών τό Κράτος τού Νόμου, ούδέν άλλο 
ή τήν θέλησιν τής πλειονότητος τών πολιτών άντιπροσωπεύει, διότι αυτό είναι ό 
Νόμος.

'Ο άστυνομικός γνωρίζει πάσαν λεπτομέρειαν τής ζωής τής πόλεως καί τής 
ζωής καί τών πολιτών άκόμη καί άπ’ αυτόν θά έξαρτηθή ή ρύθμισις άπειρων ζητη
μάτων τά όποια εΐτε μέ τον θόρυβον καί τήν ταχύτητα τών αύτοκινήτων σχετίζονται,
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εΐτε μέ την σύλληψιν των αδέσποτων κυνών ή την άγνότητα των πωλουμένων τρο
φίμων, είτε μέ τήν δακτυλοσκόπησιν ή φωτογράφησιν τοΰ έγκληματίου, έχουν πάν
τοτε τον αυτόν άντικειμενικόν σκοπόν, τήν φροντίδα διά τήν έξασφάλισιν τής ζωής, 
τής υγείας, τής τάξεως, τής ήσυχίας, τής άνέσεως καί εύμαρείας των άποτελούντων 
τό κοινωνικόν σύνολον. Κατά τήν λήψιν, όμως των μέτρων της, ή ’Αστυνομία είναι 
υποχρεωμένη νά σεβασθή κατά τό δυνατόν τά τοπικά ήθη καί έθιμα, τά χρηστά καί 
τά τείνοντα εις τήν έξανθρώπησιν καί τον πολιτισμόν. ’ Ιδού λοιπόν ό προορισμός τοΰ 
θεσμοΰ.

Νά έξυπηρετή ολόκληρον τήν κοινωνίαν έν ή λειτουργεί καί προστατεύη τήν 
πλειονότητα των νομιμοφρόνων πολιτών κατά τής μειονότητος των παραβατών τοΰ 
Νόμου. Έ ν τώ προορισμώ του δέ τούτω ένυπάρχει ή προσπάθεια προς έξημέρωσιν 
τών ήθών, δεδομένου δτι διά τής άσφαλείας καί τής τάξεως έξυπηρετεΐται καί επι
τρέπεται ή πλήρης καί άπερίσπαστος έκάστου άφοσίωσις είς τά ειρηνικά του έργα 
δ’ ών προάγεται ή ευημερία, ή πρόοδος καί ό πολιτισμός.

Έ ν τώ άστυνομικώ λοιπόν ενυπάρχει ή δύναμις τοΰ έκπολιτίζειν.
Καί έδώ θά έπρεπε νά τελειώσω, θά μοΰ έπιτραπή όμως νά καταχρασθώ τής 

υπομονής σας δι’ ολίγα άκόμη λεπτά διά νά προσθέσω δύο λόγια περί τοΰ πώς θά 
φθάση εις τον προορισμόν αύτόν ό θεσμός.

Ε ίς τό πώς αύτό παρεμβαίνουν χίλια δύο πράγματα, άπό τό ζήτημα τής άμοι- 
βής καί τής έν γένει διαίτης τοΰ οργάνου τοΰ θεσμοΰ, μέχρι τής μορφώσεώς του καί 
τοΰ τρόπου τής ένεργείας του.

Τό νά έξετασθώσιν έν λεπτομερεία όλα αύτά τά ζητήματα, οΰτε ό χρόνος, 
οΰτε ή περίστασις τό έπιτρέπει. Θά ήθελα μόνον νά τονίσω τοΰτο.

"Ο τι τό έργον τής ’Αστυνομίας, τότε μόνον είναι άνεκτόν καί έπιτυγχάνει, 
όταν γίνεται χωρίς δυσβαστάκτους ύποχρεώσεις, σχολαστικάς διατυπώσεις ή άνοή- 
τους άπαγορεύσεις, όταν διεξάγεται οΰτως ώστε μέ τό μίνιμουμ τής πιέσεως νά 
έπιτυγχάνεται τό μάξιμουμ τής άποδόσεως.

’Αλλά καί άπό μέρους τών πολιτών καί τών μελών γενικώς έκάστης κοινωνίας 
πρέπει νά έπιδεικνύεται ένας σεβασμός, μία έμπιστοσύνη καί μία άγάπη προς τον 
άστυνομικόν.

Πρέπει προς τον άστυνομικόν ν’ άποβλέπωμεν όχι μόνον ώς τήν έγγύησιν, 
διά τήν έξασφάλισιν τών πολυτιμωτέρων άγαθών τοΰ κόσμου τούτου, άλλά καί ώς 
σύμβολον τής ειρήνης, τής προόδου καί τοΰ πολιτισμού.

'Η  δυσχέρεια διά νά κατορθωθή τοΰτο δέν είναι ζήτημα νοημοσύνης καί 
άντιλήψεως, διότι άπό τής άπόψεως αυτής εύρισκόμεθα εις ένα άπό τά υψηλότερα 
έπίπεδα έν σχέσει μέ άλλους λαούς τοΰ πλανήτου τούτου καί ίσως—ας τό είπω—θά 
μας ώφέλει νά ύστεροΰμεν κατά τ ι εις ευφυΐαν, άλλά νά είχωμεν περισσοτέραν στα
θερότητα εις τον χαρακτήρα μας καί θετικότητα είς τάς σκέψεις μας καί είς τάς πρά
ξεις μας. ’Αλλά είναι κάτι τό όποιον δυστυχώς άκόμη μας άπομένει άπό τούς χρό
νους τής δουλείας καί τής έπακολουθησάσης άνωμάλου έποχής, μία δυσπιστία, μία 
καχυποψία, μία προκατάλειψις, αί όποΐαι συντελούσης καί τής φυσικής φαντασιο
πληξίας τών Ελλήνων, έμποδίζουν κατά τ ι άκόμη τήν πλήρη άδέλφωσιν ’Αστυνομίας 
καί Κοινωνίας ώς συνόλου.

’Οφείλω νά ομολογήσω καί νά τονίσω μάλιστα, ότι αύτά τά τελευταία δέν άφο- 
ροΰν τάς πόλεις είς άς λειτουργεί ό θεσμός τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων. Είς αύτάς 
ό λαός έν μεγάλη πλειοψηφία περιβάλλει μέ άγάπην καί έκτίμησιν τήν ’Αστυνομίαν.

Αύτό άλλως τε άποδεικνύει καί ή χάριν τοΰ θεσμοΰ γενομένη έδώ συγκέντρω- 
σις, δι’ ήν καί σάς ευχαριστώ.

Δ. ΚΟΡΕΣΗΣ



Τριπλή

’Ανάσταση
Ύπό Άρχιφύλακος, κ. Σ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Πάνε ώρες πού το πινέλλο τοϋ χρόνου, βουτηγμένο στο μαύρο χρώμα, κατά- 
μαυρη έβαψε τή φύση κ ι’ έγινε νύχτα!..

Ή  μπόρα, πούχε ξεσπάσει άπό νωρίς, άποσταμένη πάει νά σβύση. Στέρνο 
ψυχορράγημά της οί τελευταίες της στάλες, στη λασπωμένη γη βρίσκουνε φιλοξε
νία...

Ξεψυχάει ή βροχή, μά το βασίλειό της πούναι τ ’ ούρανοΰ τά μάκρη, είναι 
πνιγμένο στα μαύρα σύννεφα...

Δύο τολμηρά άστεράκια σκίσανε τό πένθος τ ’ ούρανοΰ καί στείλανε το φω
τεινό τους βλέμμα στη γή.

Για λίγο όμως. Δεν πρόκαμαν νά χαροΰν... "Ενα πελώριο σύννεφο μέ γρή
γορους δρασκελισμούς τά κάλυψε κ ι’ έγινε πάλι πίσσα!..

Τ ’ ’Απριλιάτικο Αγιάζι, άφοΰ χάϊδεψε έρωτιάρικα τή σιλουέττα της Πάτρας, 
νυσταγμένο ξάπλωσε στά μαγικά της Ακρογιάλια, εκεί πού σπάζει μουρμουριστά 
το κύμα!..

'Η  πολιτεία όμως είναι όρθια. ’Από τά χαράματα στο πόδι. ’Αδιάκοπα συνε
χίζεται ό πυρετός τής ζωής χωρίς ξεκούραση. Δεν τής πάει ύπνος άπόψε...

Είναι τούτο βέβαια Ασυνήθιστο γιά τή Πάτρα, άλλ’ Απόλυτα δικαιολογημένο...
Ξημερώνει αύριο ή Λαμπρή. ’Απόψε είναι μεγάλο Σάββατο.
Οί διαβάτες σάν κουρδισμένα στρατιωτάκια τρέχουν, κάνοντας τά ψώνια τους. 

Μετά γυρίζουν στο σπιτικό τους. Τούς καρτερά ή οικογένεια Ανήσυχη... Πρέπει 
νάρθη ό πατέρας γιά νά γίνη επίσημα τό ξεκίνημα γιά τήν ’Ανάσταση... Νά μοιράση 
τις λαμπάδες καί νά πή, «εμπρός, γιά νά κλειδώσω τή πόρτα...».

Θά κλειδώση καί θά ξεκινήσουν κυκλωμένοι άπό χαρά!..
'Η  Αποψινή νυχτιά είναι ζυμωμένη μέ τήν ευτυχία. Οί καρδιές Ανοίγουν διά

πλατα καί δέχονται τό υπέροχο ’Αναστάσιμο μήνυμα, όπως τό φλογισμένο μέτωπο 
δέχεται τό χάδι τού δροσερού άγέρα...

Τούτη τή βραδυά τό σκοτάδι γίνεται φίλος μέ τό φως. Ό  άνθρωπος αισθά
νεται άγάπη γιά τον έχθρό του. Ό  θάνατος περιφρονεΐται... γιατί σέ λίγο θά τον 
συντρίψη ό Ναζωραίος...

Σάν οί καμπάνες στή καρδιά τής νύχτας φλυαρήσουν παράξενα θά γίνη τούτο 
το θαύμα... πού μοιάζει σάν θρύλος, μά πούναι Αθάνατη Αλήθεια...

'Ο Ίησοϋς θ’ Ανοιξη τή διαθήκη Του, ποΰγραψε μέ τό πανάγιο αΐμάτου στού 
Γολγοθά τήν οδύνη καί τή σφράγισε μέ τής ’Ανάστασής Του τήν Απρόσβλητη σφρα
γίδα, χαρίζοντας σ’ όλους μας φως καί ζωή, χαρά καί εύφροσύνη...

Ευφροσύνη ! Ψυχική κατάσταση Απλησίαστη γιΑ τό Βαγγέλη, πού σάν φάν
τασμα βαδίζει στο λασπωμένο δρόμο... Παραπαίει ξυστά στούς τοίχους, σάν ν’ άπο- 
ζητά τό σκοτάδι πούναι πιότερο εκεί. "Εν’ Αστροπελέκι, πού αύλάκωσε τον ούρανό,
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στιγμιαία φώτισε το πρόσωπό του... Φάνηκε άγριωπό... Τή ψυχή του δεν τή φώ
τισε, άλλά ή μάσκα τοϋ προσώπου του φανέρωσε τή καταχνιά της...

Οί λιγοστές στάλες της βροχής περνούν τά κουρέλια του κ ι’ άγγίζουν τό πετσί 
του σαν παγερά βέλη... Τότε άφήνει ένα άναστεναγμό, ’ίδιο άθροισμα πονεμένες νότες, 
ίδιος λυγμός καί θρήνος...

Γύρω του οί άνθρωποι, μπουκέτα άγαλλίασης, πάνε στις έκκλησιές. Αυτός 
στην κόλαση... Τό θολό λογικό του πνίγεται άπό ζήλεια γιά την ευτυχία αύτών, πού 
τον προσπερνούν άδιάφορα...

Τούς μισεί. "Ενα μίσος άπέραντο, πού σκηνοθετεί στη ταραγμένη φαντασία του 
τό άδυσώπητο δράμα, πού τον μαστιγώνει χωρίς έλεος...

Ξαναζή μέσα- στο πνικτό σκοτάδι, τή ρημαγμένη ζωή του... Λουφιασμένο τό 
καλύβι του στήν άκρη τής Πάτρας φιλοξενεί αύτόν, τή γυναίκα του καί τά 4 παι
δάκια του. Τά ροζασμένα του χέρια είναι ή μόνη κληρονομιά του. Τά κληρονόμησε 
άπό τό Θεό... ’Από τούς γονιούς του τίποτα!...

Ή  άσταμάτητη βιοπάλη γιόμιζε ψωμάκι τά στόματα των μικρών το υ ...’Α 
λήθεια τ ί άσύλληπτη εύτυχία πλημμύριζε τό φτωχικό του, σάν άπίθωνε τό σταρένιο 
καρβέλι στο... άνάπηρο τραπεζάκι! Των μικρών ή πείνα τδκανε μυθικό ήλιο τό 
μαύρο ψωμί... Τό καθένα μέ κατανυχτική σιωπή έπαιρνε τή θέση καί καρτερούσε...

Τότε μίλαγε αυτός σάν καπετάνιος, πού δίνει προσταγές...
«ΓΙάρε Γιαννάκη τή φέτα σου καί πέντ’ έληές. 1, 2, 3, 4, 5... Ή  σειρά σου 

»  Γιώργο... ’Έλα κ ι’ έσύ Άνθούλα, νά 6 έληές γιατί είσαι άδύνατη... Κωστάκη θά 
» πάρης 4 έληές γιατί σήμερα ήσουν άταχτος!...» .

Δέν ήτανε, άλλά ή πέμπτη έληά του διατέθηκε γιά νά δυναμώση ή Άνθούλα! ! !
Τούτο τό φαγητό ήταν ό σύντροφος τής φτώχειας τους... Πού καί πού τό τσου

κάλι είχε την πανηγυρική του μέ λίγα χόρτα ή φασόλια .Τότε άλλαζε ή μονοτονία 
τού διαιτολογίου σέ χαρμόσυνη άτμόσφαιρα!..

'Η  κακιά δμως μοίρα άνελέητη σκόπευε καί έπληξε μέ τό τουφέκι τής συμ
φοράς τόν Βαγγέλη...

Πάνε τρεις μήνες τώρα πού άρρώστησε. 'Η  κούραση καί ή πείνα ρήμαξαν τό 
κορμί του, πού έπεσε βαρύ σάν κομμένο δένδρο, στο άχυρένιο στρώμα. ’Ε κεί ξεχά- 
στηκε...

'Η  γυναίκα του, ή καϋμένη ή Μαρία άρχισε νά ξενοδουλεύη. ΤΗταν δμως τόσο 
άδύνατη. ’Ασθενικό κλαρί, πού τό λύγισμά του θάφερνε ό δυνατός άγέρας...

Αυτό έγινε. Λύγισε ή Μαρία καί σωριάστηκε πλάϊ στον άνδρα της. Έ δεκεϊ 
έμεινε σάν φύλλο φθινοπώρου μαραμένη...

Μιά γειτόνισσα είπε πώς είναι φυματικιά!!  1
’Έ τσ ι είπε κ ι’ έφυγε... Τ ί νάκανε νά καθήση;... Σάν πεινασμένη βδέλλα κολ

λάει τούτ’ ή' άρρώστεια...
Μερικοί γείτονες έκοψαν κομμάτι άπό τή μπουκιά τους καί τήν έδωσαν στη 

βασανισμένη φαμίλλια... 'Ηταν ψιχάλα στήν ’Έρημο πού γρήγορα έλλειψε κ ι’ αυτή...
Ή  μεγάλη βδομάδα έφτασε. Τά πάθη τού Χριστού άρχισαν... Πρίς δμως άνη- 

φορίση ό Ναζωραίος, ό Υιός τού Θεού τό Γολγοθά, ή οικογένεια τού Βαγγέλη καρφώ
θηκε στο σταυρό τής στέρησης...

Σήμερα ό Γιαννάκης μάλλωσε μ’ ένα γειτονόπουλο γιατί τουπέ, « π ώ ς  ό 
μ π α μ π ά ς  τ ο υ  δ έ ν  ε ί χ ε  λ ε φ τ ά  ν ά  π ά ρ η  ά ρ ν ί κ α ί  κ ο υ λ ό  ύ- 
ρ ι α ...».

Μέ λυγμούς ήρθε στο σπίτι 6 μικρός καί ξεστόμισε τό αίτημα τής ψυχούλας 
του. «Μ π α μ π ά  θ ά  μ ά ς  π ά ρ η ς  ά σ π ρ ο  ά ρ ν ά κ  ι;» ...  « κ α ί  κ ο υ λ ο ύ- 
ρ ι α κ ι ’ α ύ γ  ά» συνηγόρησαν τάλλα. Ή  Άνθούλα συμπλήρωσε «κ  α ί λ α μ 
π ά δ ε ς  μ έ  χ ρ ω μ α τ ι σ τ έ ς  κ ο ρ δ έ λ λ ε ς ! ! ! » .
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Ε ίπε αύτός· « ν α ι  θ ά  σ ά ς  π ά ρ ω ά π’ ο λ α...».
Σκέφτηκε—τουλάχιστον νά τά χορτάσω μέ λόγια—καί τα χόρτασε! ! !
Σαν ήρθε τό βράδυ, βαθύ έφιαλτικό χύμηξε τό σκοτάδι στό ερειπωμένο δωμά

τιο καί κυνήγησε τό φως...
Μάταια πάσχισε τό λυχναράκι νά του άπαλύνη τη σκοτεινιασμένη του όψη. 

'Ικέτεψε τού σκοταδιού τη παντοδυναμία καί κατάφερε νά πετύχη μιά φωτεινή θε
σούλα στή καρδιά του.

'Η  φλόγα του άσθενικιά, σάν άέρινο πλάσμα, τρεμουλιαστή άπό τήν άγέρωχη 
μορφή τού σκότους, ζωγράφιζε άπαίσιες μορφές στους ξεφτισμένους τοίχους.

Τά μικρά λούφαξαν σέ μιά γωνιά άποκαμωμένα... 'Η  πείνα, φοβερό δαιμο
νικό, σερνόταν στό στομάχι τους...

Λιγνά τά ποδαράκια τους, καλάμια άνεμοδαρμένα, λύγισαν, άνύμπορα νά βα
στάξουν τά κόκκαλα τού κορμιού τους...

Ή  Μαρία, σακκί γεμάτο κόκκαλα, σκιά άσάλευτη, είχε στριμωχθή στήν 
άλλη γωνιά... Τό κορμί της ήταν ρημάδι, άλλά ή ψυχή της άπρόσβλητη. 'Η  δυνατή 
πίστη, ή άδάμαστη ελπίδα στοΰ Θεού τή στοργή θαλπωρά τή φώτιζε, όμοιο 
πυροτέχνημα...

Αύτός ορθός στή πόρτα, μέ πρόσωπο κίτρινο σάν θειάφι, ίδιος ό θάνατος, σαρ
καστικά ένωνε τά λόγια του μέ τού σκοταδιού τή πνιγηρή οψη- «ΓΙούναι ό Θεός; Μάς 
άφησε στή κόλαση της πείνας... Τρεις ήμέρες έχει νά μπή ψωμί στό ρημαδιό μας...».

"Ετσι ήταν. Τρεις ήμέρες είχε νά γίνη αυτό...
Ή  άνασεμιά του έγινε βαρειά σάν σφύριγμα φιδιού! Τ ’ όραμα τού καρβελιού 

καφτή έπιθυμία έκαιγε τή σκελετωμένη του ύπαρξη...
"Αν τόχε θάνοιωθε δροσιά. "Αν !...
Γ ι ’ αυτό αισθάνεται λάβα φλογερή...
'Η  Μαρία είπε : « 'Ο  Θ ε ό ς  Β α γ γ έ λ η  μ ο υ  ε ί ν α ι  μ ε γ ά λ ο ς ,  

θ ά  κ ά ν η  τ ό  θ α ύ μ α  τ ο υ .  Δ έ ν θ ’ ά φ ή σ η τ ό  θ ε ρ ι ό  τ ή ς  π ε ί ν α ς  
ν ά  μ ά ς  ά φ α ν ί σ  η...)).

"Επειτα σώπασε. ΤΗρθε ή σειρά τού Βαγγέλη. Βόγγηξε αύτός...
«Π  ά ψ ε κ ο υ τ ή  γ υ ν α ί κ α...μ ή π ι σ τ  ε ύ η ς σ έ  ο ύ τ  ο π ί ε ς...».
« Π ι σ τ ε ύ ω ,  π ι σ τ ε ύ ω  σ τ ό  Θ ε ό » ξ α ν ά π ε  α υ τ ή  κ α ί  σ ώ- 

π α σ ε...
Τά μάτια της γιόμισαν δάκρυα. Δέν φάνηκαν όμως, ήταν τό σκοτάδι...
"Εξω έβρεχε. Οί καμπάνες ’Αγγελικά τραγουδούσαν τό θαύμα, πού σέ λίγο 

θά γινότανε... Σέ λίγο... Τόλεγαν... Δέν μπορούσε νά γίνη άλλοιώς...
Μερικοί πήγαιναν κιόλας στις έκκλησίες. ΤΗταν βέβαια νωρίς, άλλά έπρεπε 

νά πιάσουν καλή θέση. Νά πάρουν πρώτοι τό άνέσπερο φως...
Αύτός πάντα στό ίδιο μέρος βρισκόταν. ’Ακίνητη σκιά, λές κ ι’ είχε ριζώσει...
Στό φουρτουνιασμένο πέλαγος τού μυαλού του, άσυγκράτητα κύματα χόρευαν 

οί σκέψεις του...
Τό βρήκε! Αύτό θάκανε! Δέν ήταν κουτός νά καρτερά τό θαύμα!.. Τό πρό- 

σμενε ή Μαρία, άλλά αύτή ήταν βλάκας. Αύτός δέν ήταν...
Νά! στό σπίτι τού κύρ Μήτσου τού Μπακάλη όλο καί κάτι θά ύπάρχη. Δέν 

είναι μακρυά, περίπου 700—800 μέτρα... Σάν θά πάη μέ τή γυναίκα του στήν ’Α
νάσταση, αύτός θά γλυστρήση στό κήπο καί μετά στή κουζίνα... Ξέρει τά κατατόπια 
άπό τήν άλλη φορά πού τοΰσκαψε τό περιβόλι καί τουδωσε μόνο 2 οκάδες φασόλια... 
Τον αθεόφοβο! καί κουράστηκε τόσο... Πόσο νόστιμα όμως ήταν! ! ! . . .  Τά παιδιά 
μάλιστα παραφάγανε καί άρρώστησαν... Τά καϋμενούλια είχαν λησμονήσει τό βρα
σμένο φαγητό...

Τού χρειάζεται τού γέρο-φιλάργυρου. Δέν έχει δώσει ψωμάκι σέ φτωχό...
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"Ολα στο καλάμι τα βάζει...Και σάμπως έχει παιδιά! ! !  Το κουφάρι τής γυναίκας 
του καί τδ δικό του μόνον. Σύνολον δυο κουφάρια, κιτρινισμένα άπό τό χρυσάφι...·

Θά τον κανόνιζε αυτός. Θάφερνε τή δικαιοσύνη...'Όσο τοΰκλεψε τότε ποδσκαψε, 
τόσο θάπερνε... Αυτό είναι δίκαιο, νά κλέψη για τή δικαιοσύνη! Ο Αύτός δεν ήταν 
κουτός, ξέρει τ ί θάκανε... Σ έ λίγο θά λογαριαστή μέ τον κύρ Μήτσο...

Οί σκέψεις κυνήγησαν την ώρα. Τά μικρά άποκοιμήθηκαν. Στά χειλάκια τους 
ζωγραφίστηκε ή ευτυχία μ’ ένα άπαλό μειδίαμα... Φαίνεται ονειρεύονται. Ζοϋν τήν 
ομορφιά της ζωής... Τώρα θάχουν κ ι’ άρνί καί κουλούρια, αύγά καί λαμπάδες...

Τ ’ όνειρο χρυσώνει τά ράκη τής φτώχειας! Πλάθει υπέροχους κόσμους! Μοι
ράζει άφειδώς τά πλούτη στους άδέκαρους... ’Αρκεί νά κοιμηθής καί γίνεται τούτο. 
Τό μυστικό είναι ό ύπνος... "Αν σέ πάρη σώθηκες...

Ή  φωνή τής Μαρίας, ’ίδιο ψαλλίδι, έκοψε τις σκέψεις του...
«Θ ε έ  μ ο υ  π ρ έ π ε ι  ν ά  γ ί ν η  τ ό  θ α ύ μ α .  Δ η λ α δ ή  ν ά !  νά-  

» χ ο υ μ ε ψ ω μ ά κ ι  σ ά ν  π ρ ώ τ α . . .  Ν ά  μ ή  π ε θ ά ν ο υ ν  τ ά μ ι κ ρ  ά...».
Γ ι ’ αύτή δέν νοιάζεται. ' Η μισή είναι στο τάφο, αν θάμπη κ ι’ ή άλλη μισή 

τότε θάναι ολόκληρη καί θά λιγοστέψουν τά στόματα. 'Ένα λιγότερο. Θά περισσέψη 
μιά φέτα, γιά τήν Άνθούλα...

Ό  Βαγγέλης κινήθηκε προς τά έξω, σάν σκιά, ποΰβγαινε άπό τάφο...
’Αδύνατη άκούστηκε ή φωνή τής γυναίκας του. « Π ο ύ  π α ς  τ έ τ ο ι α  

» ώ ρ α ; Θ ά β ρ α χ ή ς ;» ...
«Ν  ά έ δ ώ π ιο  κ ά τ ω» έ κ α μ’ έ κ ε ΐ  ν ο ς σ α ρ κ α σ τ ι κ ά. «II  ά ω 

» ν ά  δ ε ί ξ ω  σ τ ο  θ α ύ μ α  τ ό  ρ η μ ά δ ι  μ α ς .  Β λ έ π ε ι ς  ά ρ γ η σ ε .  
» Θ ά  χ ά σ ε  τ ό  δ ρ ό μ  ο.,.χ ά, χ ά ! ! !  τ ό δ ρ ό μ ο».

Αύτή είπε κ ι’ ή φωνή της γλυκειά μουσική χάιδεψε τό σκοτάδι... «Μ ή β λ α- 
» σ θ η μ α ς ά ν δ ρ α  μ ο υ .  ' Ο Θ ε ό ς  ξ έ ρ ε ι  τ ί  κ ά ν ε ι .  ’ Ε μ ε ί ς  δ έ ν  
« έ χ ο υ μ ε  υ π ο μ ο ν ή . . .  ' Η σ τ ο ρ γ ή  Τ ο υ  δ ρ ο σ ί ζ ε ι  τ ή  ψ υ χ ή  
μ ο υ ...«.

’Ακούστηκε ζεστή ή φωνή τής Μαρίας σάν φουντωμένη φωτιά.
« Ό  χ ι. ή σ τ ο ρ γ ή  Τ ο  υ ...». Αύτός όμως δέν τ ’άκουσε, τόν είχε καταπιεί 

ή πίσσα τής νύχτας...
'Η  βροχή έχει πιά όλότελα σταματήσει. Οΐ δρόμοι ρήμωσαν. Οί έκκλησιές γέ

μισαν...
Οί καμπάνες σκορπούν συνεχώς τούς χαρμόσυνους ήχους των.
Τό μεγάλο ρολόι τής Μητρόπολ.ης κτύπησε 11 φορές.
Τούς μέτρησε τούς χτύπους ό Βαγγέλης. ΤΗσαν σωστοί. Δέν λάθεψε το ρολόϊ.
Σκέφτηκε. Γέρο τσιγκούνη, σέ λίγο...
Τά μάτια του άνήσυχα τρυποΰν τό σκοτάδι, σάν τόν οδοιπόρο ποΰχασε στή 

θεοσκότεινη άνάστερη νυχτιά τό προσανατολισμό του...
Τ ’ ομιχλιασμένο λογικό του έφερε τά βήματά του στο στόχο τού έγκλήματος...
Ό  πέτρινος όγκος στέκεται βουβός, άμίλητος...
Τό. βλέμμα τού Βαγγέλη άρπαχτικά τόν κυκλώνει...
Ξαφνικά στή ταραγμένη φαντασία του παίρνει μορφή γίγαντα... Ν ά ! τά δυο 

παράθυρα, ίδια θολά ματιά, βλοσυρά τόν κυττάζουν...
’Ακούει τή φωνή του βραχνή, έπιταχτικιά... «Ψ  ί τ, θ έ λ ε ι ς  ν ά κ λ έ ψ η ς 

« έ ;  Τ ώ ρ α  π ο ύ  λ ε ί π ο υ ν  τ ’ά φ ε ν τ ι κ ά  μ ο υ .  Θ ά  σ έ  μ α ρ τ υ ρ ή σ ω  
« ό μ ω ς .  Θ ά  σ α π ί σ η ς σ τ  ή φ υ λ α κ ή .,.Κ  λ έ φ τ η !!. . .» .

Πίταν ή συνείδησή του, πού επαναστάτησε, πού μισεί τήν καταχνιά...
’Εκμηδενίζεται ό Βαγγέλης. « Έ  γ  ώ κ λ έ φ τ η ς » ,  μ ο υ ρ μ ο υ ρ ί ζ ε ι !  

Κάνει νά φύγη. Δέν έφυγε όμως, μόνο πού κουνήθηκε...
Τό σκοτάδι είναι καταθλιπτικό. Οότ’ ένα άστρο...
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Πήδα τά κάγκελα τοϋ κήπου μέ σβελτάδα άπίθανη. Ποΰ τή βρήκε; Είναι ή 
δύναμη τής άμαρτίας, πού γιγαντώνει τή νεκρή του ψυχή! ! !

Κάθεται λίγο σκυφτός. Άφρουγκράζεται... 'Ησυχία...
Κ ι’ οί καμπάνες σταμάτησαν...
Δυο δρασκελιές καί νά ή πόρτα τής κουζίνας... ’Ά ν σπάση το τζάμι της, θά 

βάλη τό χέρι του, θά χουφτώση τό σύρτη καί μετά θά μπή στο παράδεισο...
Τοσπασε κ ι’ έβαλε τό χέρι του...
’Ανοίγει ή πόρτα τρίζοντας σάν νά ζητάη βοήθεια!...
Γλυστρά στη κουζίνα κ ι’ άνάβει ένα σπίρτο. Τ ’ άσθενικό του φως ζυμώνεται 

μέ τό σκοτάδι, τ ’ απαλύνει.
Τό σφαχτό κρέμεται προκλητικά, μαγνητίζει...
Τά μάτια τοΰ πεινασμένου λύκου δέν- λαμποκοπάνε έτσι, καθώς τά μάτια τοϋ 

Βαγγέλη, σάν τό άντικρύζει! ! !
Στο τραπέζι είναι άπυθωμένο ένα καλάθι μ ’ άφράτα κουλούρια. Σιμά ένα άκόμη 

μέ κόκκινα αυγά...
Τραβά τό τραπεζομάνδηλο τ ’ άπλώνει καί βάζει αυγά καί κουλούρια...
Ξεκρεμά τό σφαχτό, κόβει ένα κομμάτι, τά διπλώνει δλα μαζί καί χάνεται...
Βγαίνει πάλι στο δρόμο μέ τό φορτίο τής άμαρτίας. Είναι βαρύ σάν μολύβι...
Τό βάρος τον ιδρώνει... Τό βάρος τής αμαρτίας!!!
Ζέστη δέν κάνει. Μιά γλυκειά άνοιξιάτικη δροσιά έχει απλώσει τά φτερά της...
Τά μηλίγγια του κτυποΰν δαιμονισμένα, ίδιο ξυπνητήρι πού ξεχάστηκε... Τό 

κεφάλι του είναι σίδερο, μέ βία τό σέρ·*ει!
Τρομάζει! Τό δενδράκι άπέναντι φάνηκε σάν τέρας μέ απλωμένα τά μπράτσα 

του, σιδερένιες τανάλιες πού θά τοϋ σπάσουν τά κόκκαλα...
Κ ι’ έχει μόνο άπό αυτά... ’Έ χει καί πετσί. Κρέας καθόλου!
Μιά λάμψη αύλακώνει τά σκοτάδια. Κ ι’ άλλη κ ι’ άλλη...
Οί καμπάνες ξαναρχίζουν νά χτυποΰν χαρμόσυνα γιά την ’Ανάσταση τοΰ Ι η 

σού, πού τώρα γίνεται...
'Η  μεταλλική φωνή τους γίνεται θεϊκιά μουσική, πού συγκλονίζει τή πλάση...
’Από τή κοντινή έκκλησιά, τον 'Ά γιο Γεράσιμο, ξεχύνεται ό ’Αναστάσιμος ψαλ- 

μός άπαλός σάν άγγελική πνοή καί μαζί « X  ρ ι  σ τ ό ς Ά ν έ σ τ η έ κ  ν ε κ ρ ώ ν . . . » .
Ό  κρότος, πού κάνουν τά βαρελότα δίνει τήν εντύπωση κραταιάς μάχης... 

Τά φώσφορα σκορπίζουν πολύχρωμες σπίθες, ίδια λαμπερά διαμάντια, πού κεντοΰν 
τό σκοτάδι...

Στο βάθος τοΰ δρόμου φάνηκε ένας χείμαρρος φωτιάς, δμοια πύρινη λάβα... 
Είναι τ ’ άναμμένα κεράκια, πού ένώνουν τις φλόγες τους σ’ ένα πέλαγος φαντασμα
γορικής πυρκαϊάς!!.. .

'Ο Βαγγέλης τά βλέπει δλα αύτά κι’ δλα τ ’ άκούει...
Τό «Χ ριστός Ά ν έ σ τ η . . . »  τοΰ φέρνει μιά πρωτόγνωρη άνατριχίλα... 

Τον εκμηδενίζει...Τον φωτίζει...
Τον είχε ξανακούσει τοΰτο τό λόγο άλλες χρονιές, άλλά δέν τον είχε προσέξει... 

Τώρα στέκεται μέ συντριβή μπρος στο μεγαλείο του...
Νοιώθει χιλιάδες μέλισσες νά βουίζουν, στο κεφάλι του...
Τά γόνατά του λυγίζουν. Άκουμπά τό σκελετό τοΰ κορμιοΰ του στο τοίχο... 

Εύτυχώς πού έκανε έτσι, άλλόιώς θά σωριαζόταν...
Τό δέμα ξεφεύγει άπό τά χέρια του. Πέφτει στή λασπωμένη γή. 'Η  λάσπη 

τής κλεψιάς λερώνει τήν άθώα λάσπη τοΰ δρόμου!...
Μέ συντριβή ψελλίζει* « Έ γ ι ν α  έ ν α ς  κ λ έ φ τ η ς . . .  Σ υ χ ώ ρ α μ ε  

Θ ε έ  μ ο υ ...». Είναι ή ’Ανάσταση τής νεκρής ψυχής του...
« Μ ε τ α ν ο ώ  Χ ρ ι σ τ έ  μου . . . » .  Είναι τό σκίρτημα τής συνείδησης,
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πού τή φώτισε ή ασύλληπτη λάμψη τής ’Ανάστασης τού Ναζωραίου... Ή  απίθανη 
δύναμή της...

Λύτη τον ξεσφενδόνισε στα ίλιγγιώδη μαγικά ύψη τής μετάνοιας!...
Τώρα είναι δλα εύκολα. Θά έπανορθώση την αμαρτία... Στο R' Τμήμα μιά 

ανθρώπινη σκιά παρουσιάζεται κρατώντας ένα δέμα...
«Κ  ύ ρ ι ε Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ α  π ι ά σ ε  με ,  ε ί μ α ι  κ λ έ φ τ η  ς... ν ά 

τ ά  κ λ ο π ι μ α ί α ,  τ ά  έ κ λ ε ψ α  ά π ό ψ ε...» .
Παραξενεύεται τούτος μ ’ αύτη την αυθόρμητη ομολογία...
«Κ  ά θ η σ ε κ α ί  π έ ς τ  α μ ο υ  δ λ α μ έ τ ή σ ε ι ρ ά »  λ έε ι ! ! !
Τά διηγείται δλα ό Βαγγέλης... Τίποτα δεν κρύβει... Ούτε τά δάκρυα, πού 

τρέχουν άπό τά μάτια του άστείρευτα...
«Κ  α ί τ ώ ρ α  φ υ λ ά κ ι σ έ  με ,  τ ο ά ξ ί ζ  ω ...».
Δέν πρόκαμε νά τελειώση... "Ενας έξαλλος άνθρωπος, ορμητικός σίφουνας, 

άρμα στο γραφείο...
«Μ έ κ λ έ ψ α ν ε... Μ ο ϋ π ή ρ α ν  τ ό  β ι ο ς  μ ο υ ,  π ι έ σ τ ε  τ ο υ  ς...».
« ’ Η ρ έ μ η σ ε  κ ύ ρ ι ε »  τ ο ύ  λ έ ε ι  ό ’ Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς ... « Κ ά - 

θ η σ ε κ α ι ά κ ο υ».
Κάθεται αυτός καί τ ’ άκούει δλα...
Στο τέλος τά μάτια του βουρκώνουν. Τον πρόκαμε όμως ό άφηγητής ποΰχει 

πρώτος δακρύσει...
Μυστήριο... αύτός ποΰμενε άσυγκίνητη πέτρα στά συγκλονιστικότερα δρά

ματα τής ζωής, πουχε τό χρήμα γιά Θεό καί Θεό τό χρυσάφι, λύγισε... -
Κάθεται γιά λίγο σκεφτικός. Είναι φανερό πώς μιά κοσμογονία γίνεται στη 

ψυχή'του... ΙΙάλι δμως ξεσπάει στο Βαγγέλη, πού ζαρωμένος σάν κουβάρι προσμένει 
τήν σίγουρη καταδίκη του...

«Κ  α ί γ ι α τ ί  ν ά  μ έ  κ λ έ ψ η ς  μ ω ρ έ ;  Μ π ο ρ ο ύ σ ε ς  ν ά  μ ο ΰ  
»  ζ η τ ή σ η ς ! ! ! » .  Πάλι δμως συμπληρώνει. «Μ  ή π ω ς  κ α ί  θ ά  σ ο ύ δ ι ν α !  
» κ α λ ά  μ ο ύ κ α μ ε ς. ' Ο Θ ε ό ς σ ’ έ β α λ ε .  ' Η ά μ α ρ τ ί α  ή δ ί κ ι ά  
» σ ο υ  έ σ ω σ ε  έ μ έ ν α . . .  Σ ’ ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  Χ ρ ι σ τ έ  μ ο υ ,  π ο ύ  μ ο ΰ  
» χ ά ρ ι σ ε ς κ α ί  τ ή  δ ί κ ι ά  μ ο υ  Ά  ν ά σ τ  α σ η ...» .

Σωπαίνει, άλλά ξαναλέει. Τά λόγια του υγραίνονται άπό καυτά δάκρυα : 
«Σ  τ ά  χ α ρ ί ζ ω  δ λ α δ σ α  μ ο ΰ  π ή ρ ε ς .  Ό  Θ ε ό ς  σ τ ά  δ ί ν ε ι  κ α ί  
» δ χ ι έ γ ώ... Α ύ ρ ι ο θά  σ έ κ α ρ τ ε ρ ώ  σ τ ο  σ π ι τ ι κ ό  μου ,  σ έ θ έ λ ω..».

Αυτά λέει καί φεύγει! Παράξενο δμως, ήρθε σάν συννεφιά καί φεύγει γαλάζιος 
ούρανός...

'Ο Βαγγέλης ξεζαρώνει. Γίνεται όλος έκπληξη. ’Αρχίζει νά στάυροκοπιέται 
μουρμουρίζοντας. « Σ ’ ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  Θ ε έ  μ ο υ ,  σ’ ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  κ ύ ρ  
Μ ή τ σ ο...». Σ τ η  σ κ έ ψ η  τ ο υ  ό μ π α κ ά λ η ς  γ ί ν ε τ α ι  Θ ε ό ς !...

’Έπειτα λέει :«Τ  ό θ α ύ μ α !  ’Α λ ή θ ε ι α  τ ό  θ α ύ μ α  τ ή ς  Μ α ρ ί α ς  
μ ο υ ...».

« Γ ι ά  π ο ι ο  θ α ύ μ α  μ ι λ ά  ς ;»  τ ο ν  διακόπτει ό Άρχιφύλακας.
Αύτός δέν άπαντα, τ ί νά πή; Δέ θά τον καταλάβη...
« Έ  λα , τ υ χ ε ρ ό ς  ε ΐ σ α  ι» , λέει ό Άρχιφύλακας. « Π ή γ α ι ν ε  τ ώ ρ α  

σ τ ά  π ι τ σ ι ρ ί κ ι α .  Ν ά π ά ρ ε 100 δραχμές ν ά π ά ρ η ς  γ ι α τ ρ ό  γ ι ά  
τ ή γ υ ν α ί κ α  σου . . . »  κ α ί  τ ο ύ  β ά ζ ε ι  σ τ η  τ σ έ π η  έ ν α χ α ρ τ ο ν ό 
μ ι σ μ α  τ ώ ν 1 0  0 δ ρ α χ μ ώ ν .  « Κ α λ η ν ύ χ τ α  κ α ί  κ α λ ή  Ά  ν ά- 
σ τ α σ η ...» .

Μουρμουρίζει κ ι’ ό Βαγγέλης σάν σέ όνειρο. «Κ  α λ η ν ύ χ τ α, ε ύ χ α ρ ι- 
σ τ ώ» καί φεύγει...

Μετά άπό λίγο στο ρημαγμένο καλύβι αντηχεί το «Χ ριστός ’Αυέστη» .
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Χαρούμενες παιδικές φωνές χαλούν το κόσμο...
Άκούγεται ή φωνή τοΰ Βαγγέλη « Γ  ι α ν ν ά κ η, ν ά τ ό  κ ό κ κ ι ν ο  

α υ γ ό  σ ο υ  κ α ί  τ ρ ί α  κ ο υ λ ο ύ ρ ι α .  Κ α ί  σύ  Γ ι ώ ρ γ ο .  Κ α ί  σύ  
Ά ν θ ο ύ λ α  ν α  δ υ ν α μ ώ σ η ς .  ' Η σ ε ι ρ ά  σ ο υ  Κ  ω σ τ ά κ η ...» .

"Τστερ’ άπό λίγες μέρες ό Βαγγέλης πιάνει δουλειά στο μπακάλικο του κύρ 
Μήτσου...

'Η  Μαρία, μέ φροντίδα του Τμήματος, μπαίνει στο σανατόριο καί σίγουρα θά 
γίνη καλά... Τό θαύμα, πού πρόσμενε ήρθε κ ι’ έφερε τήν εύτυχία... Τόχε πει. «'Ο  
Θ ε ό ς  ξ έ ρ ε ι  τ ί  κ ά ν ε ι ,  ά λ λ ά  έ μ ε ΐ ς  δ έ ν  έ χ ο υ μ ε  ύ π ο μ ο ν ή ...».

Τό άσταμάτητο ρεύμα τής ζωής, πού τό άποτελούμε όλοι μας, συχνά φωτίζεται 
άπό τό πυροτέχνημα κάποιας ’Ανάστασης...

’Απόψε είχαμε _τριπλή ’Ανάσταση...
Ό  ’ Ιησούς, ό Βαγγέλης, ό κύρ-Μήτσος!..
'Ο πρώτος κατηύγασε μέ άσβυστη λάμψη τις ψυχές...
Ό  δεύτερος κ ι’ ό τρίτος, πού πριν τήν είχαν προσπεράσει μ’ άδιαφορία, απόψε 

στάθηκαν μέ δέος μπροστά στή μεγαλοπρέπειά της...
’Έ γινε τό θαύμα κ ι’ άναστήθηκε ή πεθαμένη τους ψυχή...
Μιά τέτοια ευεργετική ’Ανάσταση εύχεται ή στήλη τής έπαρχίας σ’ όλους τούς 

συναδέλφους...
«Χ ριστός Ά ν έσ τη » , φίλοι μου.
« ’ Αληθώς ’ Α νέστη»...

ΣΩΚΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
'Η  λύσις τοΰ ’Αστυνομικού Προβλήματος τοΰ 117 τεύχους ύπό τον 

τίτλον «Κάποιος ήταν μέσα στο σ π ίτι...» είναι ή έξής :
'Η  εφημερίδα πού βρήκε πάνω στον καναπέ. Μπαίνοντας, ό δράστης 

μέσα βρήκε τήν έφημερίδα πίσω άπό τήν πόρτα τήν όποιαν είχε ρίξει ό έφη- 
πώλης άπό κάτω καί αυτομάτως χωρίς νά τό καταλάβη τή σήκωσε καί τήν 
έβαλε πάνω στον καναπέ.

Έ κ  τών άναγνωστών μας άπέστειλαν ορθήν λύσιν οί 'Υπαστυνόμοι : 
κ.κ. Λυγνός ’Αλέξανδρος καί Λαμπρόπουλος Ά ρ ., οί Δόκ. 'Υπαστυνόμοι: κ.κ. 
Θωμόπουλος Γεώργ., ΓΙαπαμιχαήλ ’Αναστάσιος καί Μιχαλάκης’Αντώνιος, οί 
Δόκιμοι Άρχιφύλακες : κ.κ. Μπούγαλης ’ Ιωάν., Παρίσης Φώτιος καί Π αυλό- 
πουλος Κων/νος, οί άστυφύλακες : κ.κ. Κονδύλης Άνδοέας, Γιάγκος Ευστρά
τιος, Θεοδωρακόπουλος Κων/νος, Μητροκώστας "Αγγελος, ώς καί ό ιδιώτης 
κ. Παναγιωτόπουλος Κων/νος.
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«Χαρούμενο Πάσχα!...»
Τής ΕΛ ΕΝ Η Σ ΜΑΝΟΥΣΟΥ

—Σήκω κόρη μου, ή ώρα είναι δώδεκα. Μεσάνυχτα. Σταμάτησε πιά τό πλέ
ξιμο θά κουραστής, θ’ άρρωστήσης.

—Πήγαινε σύ μαννούλα μου να κοιμηθής, έγώ δεν νυστάζω, θά κάτσω λίγο 
άκόμα.

—Μην άργήσης παιδάκι μου, έγώ πηγαίνω" καληνύχτα.
—Καληνύχτα μαννούλα.
Πέντε χρόνια έχουν περάσει.’ Ηταν ένα φθινοπωρινό πρωί, γκρίζο, μελαγχολικό, 

όταν ή μαύρη μοίρα άπλωσε τά φτερά της στο φτωχικό σπιτάκι της κυρά—Στάθαινας. 
Πριν ήταν τόσο εύτυχισμένοι. Τέσσερα πρόσωπα χαρωπά. 'Ο Κύρ Στάθης, ή γυναίκα 
του καί τά δυό τους παιδιά, τά δυό τους άγγελούδια, τό καμάρι τους, ή ζωή τους 
ολόκληρη. *0  Γιώργος καί ή Βούλα. .

Μπορεί πολλές φορές νά τούς έλλειψε τό ψωμί, τό γέλιο όμως δέν έσβυσε ποτέ 
άπό τά χείλη τους. Καί όταν καμμιά φορά ή κυρά—Στάθαινα, σά γυναίκα, επιχειρού
σε νά παραπονεθή, ό άνδρας της την μάλωνε γλυκά. Σώπα χρυσή μου Μάρω, ό Θεός 
δέν θά μας άφήση νά πεθάνωμε, αν είναι καλά τά παιδιά μας, θά μεγαλώσουν καί θά 
μάς βοηθήσουν. Καί μάλιστα ό γυιός μας, πού είναι πιο μεγάλος θά κάτση στά πόδια 
μας καί δέν θά έχωμε ανάγκη άπό τίποτα.

Πόσο πικρό όμως είναι γιά τούς γονείς, όταν οί προσδοκίες καί οί ελπίδες τους 
δέν βρίσκουν άνταπόκριση καί τά όνειρά τους γκρεμίζονται καί γίνονται έρείπια, 
όπως κομματιάζεται καί ερειπώνεται ή καρδιά τους.

'Ο Γιώργος μεγάλωσε, έγινε παλληκάρι, κ ι’ ό πατέρας τον καμάρωνε.
—Γυιέ μου έγώ δέν θά ζήσω πολλά χρόνια· θά πεθάνω. Έσύ θά είσαι έδώ ό 

νοικοκύρης" θά είσαι ό προστάτης της άδελφής σου" έσύ θά δουλέψης τώρα νά ζήσουν 
οί άλλοι. Σ έ λίγο καιρό ή Βούλα θά πρέπη νά παντρευτή. Έσύ πάλι θά φροντίσης 
καί γ ι’ αύτό. Έ χ ε  την εύχή μου γυιέ μου.

Ό  Γιώργος τ ’ άκουγε αύτά καί τά εΰρισκε σωστά. Μέσα του όμως έκρυβε 
άλλα αισθήματα. Δέν ήταν ό,τι φαινότανε. Δέν μιλούσε όμως. 'Ώσπου μιά μέρα έσκασε 
ή μπόμπα.

—Πατέρα, είπε πλησιάζοντας, έγώ θά φύγω" δέν μοΰ άρέσει αύτη ή ζωή" τό 
παιδί τού Κύρ—Σταμάτη μοΰ έγραψε άπό τή Βραζιλία, όπου έχει πάει, πώς έκεί 
ζοΰνε σάν άνθρωποι, πάνε φτωχοί καί γυρίζουν πλούσιοι" θά πάω λοιπόν κ ι’ έγώ νά 
γίνω πλούσιος.

Ό  Κύρ Στάθης στηρίχτηκε στο μπαστούνι του γιά νά μην πέση, ή μητέρα του 
έκλαιγε πικρά, ή άδελφή του παρακάλεσε γονατιστή. 'Ο Γιώργος δέν άκουγε τίποτα. 
Καί μιά μέρα έφυγε.

•'Η  καρδιά τού πατέρα ματωμένη έδωκε καί πάλι την εύχή της.
Πέρασαν μέρες, μήνες, κόντευε νά κλείση χρόνος καί ό Γ  ιώργος, ούτε γράμμα, 

οΰτε γραφή. Τού πατέρα οί πληγές μεγάλωναν. Τά πόδια του δέν τον βαστοΰσαν πιά. 
Καί έφτασε τό φθινοπωρινό πρωί, το μελαγχολικό, τό γκρίζο. Τά μάτια τού πατέρα 
σφράγισαν. Τά χείλη του πριν κλείσουν, έστειλαν καί πάλι μιάν εύχή.

"Εμειναν τώρα οί δυό γυναίκες, μόνες, έρημες, χωρίς προστάτη. 'Η  μάννα 
έγέρασε πιο πολύ. Την γέρασαν οί πόνοι καί τά κλάμματα. Καθισμένη στά σκαλοπάτια 
τού φτωχικού της, περίμενε τον ταχυδρόμο. Κ ι’ όταν τον έβλεπε νά φεύγη, χωρίς νά 
τής δώση τίποτα, έμπαινε στο σπιτάκι της, καί προσπαθούσε νά κρύψη άπό την κόρη 
της δυό δάκρυα πού κυλούσαν καί πότιζαν τις ρυτίδες της.
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Καί περνούσαν οι μέρες, οί μήνες, τά χρόνια. Πέντε χρόνια έπέρασαν. Μέσα 
σ’ αύτά τά χρόνια πολύ λίγες φορές γέλασαν τά χείλη των δύο γυναικών. Δεν είχαν 
τ ί νά φάνε. Πώς νά ζήσουν. Ή  Βούλα αναγκάστηκε νά πλέκη ξένα μέρα-νύχτα 
γιά νά βγάλη τό ψωμί τους.

’Απόψε είχε περάσει ή ώρα, άλλά έπρεπε νά τελείωση τη ζακέττα της χωριανής 
της, τής Σοφίας, πού την ήθελε, γιατί σέ λίγες μέρες θά έφτανε το Πάσχα. Θά την 
φορούσε ή Σοφία καί θά έσερνε το χορό μαζί μέ τ ’ άλλα κορίτσια τού χωριού στο 
προαύλιο τής εκκλησίας- ένώ αύτή...Αύτή θά την έβλεπε άπό μακρυά. Γ ι ’ αυτήν δεν 
θά ήταν τίποτα. Τά φτερά της είχαν κοπή, ό άδελφός της έλειπε- ποιός θά τήν καμά- 
ρ<ονε !

Τά μάτια της θόλωσαν καί τά δάκρυα έκύλησαν στο πλεχτό.
Δεν ήξερε ή Βούλα τ ί ώρα ήταν, ρολόι δεν υπήρχε, μά τ ί τήν ένοιαζε, δέν ήθελε 

νά κοιμηθή, δέν νύσταζε, θά τελείωνε άπόψε το πλεχτό, μέχρι πού νά ξημερώση...
—Κόρη μου, αύριο ξημερώνει Πάσχα, πρέπει καί μεϊς νά κάνωμε μαζί μέ τούς 

άλλους ’Ανάσταση.
'Η  φτωχή, ή πικραμένη μάννα, δέν αισθανόταν καμμιά χαρά, δέν ήθελε αύτή νά 

χαρή τήν ’Ανάσταση τού Κυρίου, τό είπε όμ.ως αύτό γιά νά μαλακώση τον πόνο τής 
κόρης της, τής μόνης της παρηγοριάς.

—Ναί, μαννούλα μου, ας πάμε τώρα νά κοιμηθούμε καί αύριο μέ τό καλό, βλέ
πουμε.

’Απόψε δέν έπλεξε ή Βούλα, γιατί αύριο ξημέρωνε ή μεγάλη γιορτή, έξ άλλου 
ή ζακέττα τής Σοφίας πού έπρεπε νά τελειώση είχε έτοιμαστή.

’Έπεσαν οΐ φτωχές γυναίκες κ ι’ ό ύπνος έκλεισε τά κουρασμένα βλέφαρά τους.
Θά ήταν μεσάνυχτα, ένας χτύπος άκούγεται στήν πόρτα. Σηκώνεται ή μάννα, 

δέν ήθελε νά πάη ή κόρη της ν’ άνοιξη, δέν ήξερε ποιός ήταν τέτοια ώρα. Κανέναν 
δέν περίμεναν.

Πάει στήν πόρτα καί άνοίγει. "Ενας άνθρωπος πέφτει στήν άγκαλιά της. 'Η  
γρηούλα τρομάζει καί είναι έτοιμη νά φωνάξη. «Γλυκειά μου μάννα μέ ξέχασες ; 
» Δέν μέ γνωρίζεις, είμαι εγώ, τ ’ άγόρι σου». Πετιέται ή Βούλα, τρέχει, άγκαλιάζει 
τον άδελφό της. Είναι ό Γιώργος μας μαννούλα μου.

Πράγματι, ήταν ό Γιώργος πού γυρνοΰσε πλούσιος.'Η μάννα κλαίει άπό χαρά. 
'Η  Βούλα είναι ευτυχισμένη, γιατί τό Πάσχα αύτό θά είναι χ α ρ ο ύ μ ε ν ο .  Δέν θά 
κοιτάξη άπό μακρυά τά κορίτσια νά χορεύουν, άλλά θά είναι κ ι’ αύτή κοντά τους καί 
όταν θά χορεύη θά έχη κάποιον νά τήν καμαρώνη, τον άδελφό της.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», έπί 
ταϊς έορταϊς τού Πάσχα, άπευδύνουν 
είς τούς κ. κ. συνερχάτας καί συνδρο- 

μητάς των τάς δερμοτέρας εύχάς.



ΔΕΞίωΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ TOY κ. Τ. HALL

Τάς έσπερινάς ώρας της 7/4/58 εις την αίθουσαν τελετών του Μετο
χικού Ταμείου Στρατού, έδόθη δεξίωσις προς τιμήν τοϋ κ. Hall  Αρχηγού τής 
έν Ούασιγκτώνι Οικονομικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεργασίας, Τμήμα τής_όποίας

Οϊ κ.κ. Μανιδάκης, H all, Engle, Kannelly, Grismer, Biedel, Κόκκινος, Μακρυνιώτης, Κάλ
λιας, Κανελλόπουλος, ’Αρχιμανδρίτης καί Βαρδουλάκης, κατά τήν δοθεΐσαν δεξίωσιν πρός

τιμήν τοϋ κ. Hall.

άποτελεΐ άπό τοΰ παρελθόντος έτους ή έν Έλλάδι ’Επιτροπή Δημοσίας ’Ασφαλείας.
Κατά τήν δεξίωσιν ή οποία διεξήχθη εις θερμοτάτην άτμόσφαιραν παρέστησαν 

οί κ.κ. Μανιδάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, Γκρίσμερ, ’Αρχηγός τής ’Αμερικα
νικής Οικονομικής ’Αποστολής έν 
Έλλάδι, Ν. Κόκκινος, ’Αρχηγός ’Α 
στυνομίας Πόλεων, Κ. Μακρυνιώ- 
τήζ, ’Αρχηγός Β. Χωρ/κής, Σ . Πε- 
τρόπουλος, 'Τπαρχηγός Β. Χωρ/κής, 
Βαρδουλάκης, Ταξίαρχος Β. Χωρ/  
κής, Δ. Κάλλιας, Α. Κανελλόπουλος, 
Ε. Καραμπέτσος, Ν. ’Αρχιμανδρίτης, 
Ν. Σπυρόπουλος και Α. Μαρκόπου- 
λος, ’Αστυνομικοί' Δ/νταί, Εύάγ. 
’Αναργύρου, Βιομήχανος, Τσακίρης 
καί Ζαβιτζιανάκης, Διευθυνταί Υ 
πουργείου Συγκοινωνιών καί I. 11α- 
παδάκης, Μηχανικός 'Υπουργείου Δ η
μοσίων ’Έργων ως καί άπαντα τά μέλη 
τής ’Αμερικανικής ’Επιτροπής Δ η
μοσίας ’Ασφαλείας έν Έλλάδι.

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εΰ- 
έπιτυχίαν εις τήν αποστολήν του έπ’

Ή κυρία Μπράουν μετά των κ. κ. Λιούϊς, 
Αναργύρου, Μαρκοπούλου καί Γιαννούλη 
κατά τήν δοθεΐσαν δεξίωσιν πρός τιμήν τοϋ 

κ. Hall.

,χονται είς τον υψηλόν ξένον εόόδωσιν καί 
άγαθώ τής συνεργασίας τών δύο φίλων λαών.



Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Α  ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τήν 9ην ώρα τής 1 /4 /58  έν τη μεγάλη Αιθούση της Σχολής ελαβε χώραν 'Α 
γιασμός επί τη ένάρξει των μαθημάτων τού Είδικοΰ Τμήματος Δημοσίας ’ Ασφα
λείας τής ’ Αστυνομίας Π όλεω ν. Τό Τμήμα τούτο πρόκειται νά λειτουργήση 
συντόμως, άμα τώ πέρατι των μαθημάτων, όπό τήν αίγίδατήςέν Έλλάδι ’Αμερικα
νικής Αποστολής Δημοσίας ’Ασφαλείας καί τη φροντίδι τής οποίας θά έφοδιασθώ- 
σιν τά Σώματα ’Ασφαλείας δι’ ειδικών αυτοκινήτων τζίπς φερόντων τελειότατα 
συστήματα τηλεπικοινωνίας.

'Ως γνωστόν αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι τής Α μερικής εχουσαι ως σκοπόν τήν 
ένίσχυσιν τού ελευθέρου κόσμου προς άντιμετώπισιν πάσης επιβουλής, έφωδίασαν 
τάς ’ Ενόπλους μας Δυνάμεις διά συγχρόνων μέσων, ήδη δέ έπέστη ή στιγμή ένισχύ- 
σεως των Σωμάτων ’Ασφαλείας, προς τά όποια ούδεμία σχεδόν μέχρι σήμερον τε
χνική βοήθεια ειχεν δοθή. Είναι γεγονός δέ ότι τά Σώματα ’Ασφαλείας καίτοι εις 
έ'μψυχον υλικόν υπερτερούν των ’Αστυνομιών άλλων Κρατών, άπεναντίας υστε

ρούν καταφανώς εις τεχνικόν εξοπλισμόν. 
'Η  έν Έλλάδι ’Αμερικανική ’Αποστολή 
Δημοσίας ’Ασφαλείας έκτιμήσασα τήν κα- 
τάστασιν καί έπιθυμούσα όπως ή 'Ελληνι
κή ’Αστυνομία έκσυγχρονισθή εις τεχνικά 
μέσα διώξεως τού έγκλήματος καί έμπε- 
δώσεως τής Τάξεως καί ’Ασφαλείας γε- 
νικώτερον, προέβη εις τάς άναλόγους ένερ- 
γείας, ώστε νά. έφοδιασθή ή ’Αστυνομία 
διά συγχρόνων μέσων καί νά καταστή έ- 
φάμιλλος τών ’Αστυνομιών τών άλλων 
Κρατών.

Καί οί καρποί τών προσπαθειών 
τού ’Αρχηγού τής ’Αποστολής ταύτης κ. 
Θεοδώρου Μπράουν καί τών έκλεκτών 
συνεργατών του κ.κ. Τ ζίμ  Λιούϊς, Γεωρ
γίου Γουέλλες, Πίτερ "Αλλες καί Λούρδυ 
Λίμα δεν άργησαν νά φανούν. Καί ή καλή 
άρχή έγινε. ’Ήδη άρχισαν τά μαθήματα 
μετεκπαιδεύσεως τών άστυνομικών, τών 
έπιλεγέντων διά τό Τμήμα τούτο, οί όποιοι 
καί θ’ άποτελέσουν τον πυρήνα του, μετά 
δέ τό πέρας τής μετεκπαιδεύσεων θά πα- 

Ό ’Αρχηγοί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος_κ. ραλτ θούν τά ειδικά αυτοκίνητα τά όποια 
Ν. Κόκκινος, ομίλων κατα την ευαρςιν των ,1· .  , , , , , ,
μαθημάτων πρός τούς μετεκπαιδευόμενους, θα επανδρώσουν οι ανωτέρω^ αστυνομικοί,

κ ι’ έ'τσι σύντομα θά εύτυχήσωμεν νά ί 
δωμεν πραγματοποιούμενον τό ονειρον όλων τών άστυνομικών.

Μετά τήν σεπτήν τελετήν τού 'Αγιασμού ώμίλησεν προς τούς προσκεκλημέ
νους καί τούς μαθητάς ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλαος Κόκκι
νος, ό όποιος άψοΰ κατ’ αρχήν άνεφέρθη εις τό ιστορικόν τής λειτουργίας τού Τ μή
ματος τούτου, ηύχαρίστησε τον Αρχηγόν τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Απο
στολής κ. Μπράουν καί τούς συνεργάτας του διά τό έπιδειχθέν υπέρ τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας ένδιαφέρον, είπών έν συνεχεία on  ή λειτουργία τού Τμήματος τούτου 
αποτελεί τήν αρχήν πραγματοποιήσεως ενός μεγάλου σχεδίου έκσυγχρονισμοΰ τής
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’Αστυνομίας Πόλεων διά του έφοδιασμοΰ της διά πολλών συγχρόνων τεχνικών 
μέσων. Τέλος απευθυνόμενος προς τούς μαθητάς έζήτησεν επιμέλειαν καί προσοχήν 
κατά την διάρκειαν τών μαθημάτων, ϊνα έπιτύχωσιν τό τέλειον.

Μ ετά τήν ομιλίαν τοΰ κ. ’Αρχηγού έπηκολούθησε τό έναρκτήριον μάθημα ύπό 
τοΰ Διοικητοΰ τής Σχολής, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' κ. Νικολάου ’Αρχιμαν
δρίτου. μέ θέμα: «Τό άστυνομικόν έπάγγελμα καί τά ιδεώδη του», είπόντος τά έξης:

«Κύριε ’Αρχηγέ 
Κύριε Μπράουν, Κύριοι,

'Όπως είναι γνωστόν, ή Ελλάς ολόκληρος έπλήρωσε κατά τή διάρκεια τοΰ 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου (1939—1945) βαρύτατα τό φόρο τοΰ αίματος, γιά τή 
διατήρησι της ’Ελευθερίας τών λαών, πού πιστεύουν στή Δημοκρατία.

Είδικώτερα μάλιστα τά Σώματα ’Ασφαλείας έστάθησαν πρόμαχοι σ’ όλους 
τούς άγώνας τοΰ ’Έθνους καί τοΰ λαοΰ, όχι μόνον κατά τών κατακτητών Φασιστών 
καί Ναζιστών, άλλά καί κατά τών ξενοδούλων κομμουνιστών, οί όποιοι ήθέλησαν 
νά δολοφονήσουν τήν άθάνατη Ελλάδα και νά στήσουν πάνω στο πτώμα της τό 
είδωλο μιας λεγομένης «Λαϊκής δημοκρατίας».

’Έ τσι, μετά τή συντριβή τών ι μ π ε ρ ι α λ ι σ τ ώ ν ,  φ α σ ι σ τ ώ ν ,  ν α-

Οί κ.κ. Ν. Κόκκινος, Δ. Κάλλιας, Α. Κανελλόπουλος, Θ. Μπράουν, καί Τ. Λιούϊς ένώ 
παρακολουθούν τήν έναρξιν τών μαθημάτων τοΰ Ειδικού Τμήματος Δημοσίας ’Ασφα

λείας τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ζ ι σ τ ώ ν  καί  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν ,  οί μεγάλες Δημοκρατικές χώρες έσπευσαν 
νά βοηθήσουν μέ κάθε τρόπο τήν Ελλάδα, γιά νά ήμπορέση ν’ άνασυγκροτηθή γρή
γορα. Καί πρώτη άπ’ όλες ήλθεν ή Μεγάλη Δημοκρατία τών ' Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής.

"Ολον όμως τό βάρος τής ’Αμερικανικής Βοήθειας έρρίφθη μέχρι σήμερα, 
ήτοι έπί 18 ολόκληρα χρόνια, στήν οικονομική άνασυγκρότησι καί τήν ένίσχυσι τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων τής Χώρας, λόγω τοΰ έπακολουθήσαντος πολέμου τοΰ Έθνικοΰ 
Κράτους μέ τούς συμμορίτας κομμουνιστάς.

Τά Σώματα ’Ασφαλείας, ήτοι ή ’Αστυνομία Πόλεων καί ή Βασιλική Χωρο
φυλακή, δέν έτυχον έπομένως ειδικής τίνος ένισχύσεως.

Τώρα, γιά πρώτη φορά, δαπάναις τοΰ ’Α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ ο υ  ’Ο ρ γ α ν ι 
σ μ ο ύ  Δ ι ε θ ν ο ΰ ς  Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  (I. C. Α .), συνεστήθη άπό τοΰ παρελ
θόντος έτους καί λειτουργεί στήν Ελλάδα, Τ μ ή μ α  Δ η μ ο σ ί α ς  ’Α σ φ α 
λ ε ί α ς  τ ή ς  ’Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  ’Α π ο σ τ ο λ ή ς ,  
τοΰ οποίου προίσταται ό εκλεκτός άστυνομικός κ. Θεόδωρος Μπράουν, μέ έπιτε-
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λεΐον άριστων καί διακεκριμένων εκπροσώπων των άντιστοίχων ’Αμερικανικών 
'Υπηρεσιών, τών κ.κ. Τ ζίμ  Λιούι'ς, Γεωργίου Γουέλες, Πίτερ ’Ά λλες καί Λούρδυ 
Λίμα.

Σκοπός τοϋ Τμήματος τούτου είναι : Ν α  π α ρ έ χ η  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς
σ υ μ β ο υ λ ά ς  κ α ί  ε φ ό δ ι α  π ρ ο ς  έ κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ν  τ ώ ν  μ ε 
θ ό δ ω ν  έ μ π ε δ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  δ η μ ο σ ί α ς  ά σ φ α λ ε ί α ς .

’Ήδη χορηγούνται μέσω τοΰ Τμήματος αύτοϋ στις ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες, 
ειδικά αύτοκίνητα, τζίπς έφωδιασμένα μέ τελειώτατον σύστημα επικοινωνίας, δι’ 
άσυρμάτου υψηλής συχνότητος.

'Υπό την έποπτείαν τών μελών τής ’Αποστολής καί έν συνεργασία μέ τις άρμό- 
διες ’Αστυνομικές Σχολές αρχίζει άπό σήμερον ή μετεκπαίδευσις τών άστυνομικών, 
οί όποιοι θά έπανδρώσουν τά οχήματα αυτά. 'Υπάρχει μάλιστα ή προοπτική λίαν 
προσεχώς νά έφοδιασθώμεν μέ συσκευές κινηματογραφικών προβολών, γιά τήν 
εποπτική έκπαίδευσι τών δοκίμων άστυνομικών, καί μέ μηχανήματα έλέγχου Τρο
χαίας Κινήσεως, καθώς καί μέ άτομικούς άσυρμάτους, ώστε νά. καθίσταται άσφαλής, 
άμεσος καί επιτυχής ή έπέμβασις τών άστυνομικών εις κάθε περίπτωσιν διατα- 
ράξεως τής τάξ'εως ή διαπράξεως εγκλήματος.

Γιά όλα αύτά, θεωρώ ύποχρέωσιν νά ευχαριστήσω τούς άρμοδίους εκπροσώ
πους τής φίλης καί Μεγάλης Δημοκρατίας τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Α με
ρικής.

Κύριοι,
Α ί διατάξεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προέβλεψαν - τήν άπό καιρού είς και

ρόν μετεκπαίδευσιν τών στελεχών αυτής, είς τρόπον ώστε νά ένημεροΰνται εις τά 
νεώτερα πορίσματα τής Επιστημονικής Τεχνικής ’Αστυνομίας, ή όποια ώς γνωστόν 
βαίνει παράλληλα προς τήν αλματώδη πρόοδον τών τεχνικών έπιστημών.

Παρά ταϋτα, μέχρι σήμερον, δέν κατωρθώθη νά λειτουργήση, ή, ούτως εί- 
πεϊν, ’Αστυνομική αύτή ’Ακαδημία, λόγω τών περιπετειών καί τών αγώνων τής 
'Ελληνικής ΙΤατρίδος, πού ήνάγκασαν τούς άστυνομικούς νά μήν ήμποροΰν νά δια
θέτουν, ούτε λεπτόν τής cop ας πέραν τής ύπηρεσίας των. 'Ώστε στήν πραγματικό
τητα,. σεις άποτελεΐτε τ ό  π ρ ώ τ ο  Τ μ ή μ α  τ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  ’Α 
κ α δ η μ ί α ς ,  καί εύχομαι ό θεσμός αύτός νά καθιερωθή παγίως προς τό συμφέρον 
καί τών ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  καί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

Καί τώρα, μετά τό εισαγωγικό τούτο προοίμιον, εισέρχομαι είς τό κύριον θέμα 
τής σημερινής εναρκτήριου ομιλίας μου, πού άφορα τήν «ά ξ ί α ν τ ο ΰ  α σ τ υ 
ν ο μ ι κ ο ύ  έ π α γ γ έ λ μ α τ ο  ς».

Καί έν πρώτοις έρωτάται : Ά πό πότε ή άσκησις τής άστυνομικής εξουσίας 
κατεγράφη είς τά έπαγγέλματα; Γ ιατί όλοι γνωρίζουμε, ότι μέχρι προ ολίγων ετών, 
ή άστυνομική εξουσία ήσκεϊτο άπό στρατιωτικούς, πού άπεσπώντο στή Χωροφυλακή, 
όπου διήνυον τήν στρατιωτική τους ύποχρέωσι. Έθεωρεΐτο δηλαδή καί ή άστυνομική 
ύπηρεσία παράλληλος προς τήν στρατιωτική τοιαύτη, οί δέ ύπηρετοΰντες είς αύτήν 
Χωροφύλακες, άνέμενον όλοι έναγωνίως τήν ήμέρα τής άπολύσεώς των άπό τάς 
τάξεις τής Χωροφυλακής.

'Ιστορικώς, λοιπόν, ή άστυνομική ύπηρεσία κατεγράφη στά έπαγγέλματα 
άπό τής συστάσεως τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δηλαδή άπό τοΰ έτους 
1921.

Ά πό τότε, οί άστυνομικοί προσέρχονται οίκειοθελώς νά έργασθοΰν στήν 
’Αστυνομία, οχι γιά νά έκπληρώσουν τή στρατιωτική τους ύποχρέωσι, άλλά γιά νά 
σταδιοδρομήσουν ώς κρατικοί ύπάλληλοι, σ’ έναν σπουδαιότατο κλάδο τής δημοσίας 
ύπηρεσίας. ’Έ τσ ι έδημιουργήθη στούς άστυνομικούς ύπαλληλική συνείδησις καί τό
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άστυνομικόν επάγγελμα, κατεγράφη στον πίνακα των επαγγελμάτων πού κατέχουν 
τήν πρώτη θέσι στην κοινωνία.

πυκνώνουν τελευταίως τις τάξεις του Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Οί νέοι 
αυτοί, άσφαλώς Οά διαδραματίσουν τό ρόλο τους στη βαρεία άλλα υψηλή αποστολή 
τοϋ έργου των.

Δ ιότι πράγματι, έάν άληθεύη ότι κάθε πολίτης ασκών έντίμως τό επάγγελ
μά του, άσκεϊ κ ο ι ν ω ν ι κ ό  λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α ,  ό άστυνομικός ασκεί ένα άπό 
τά υ ψ η λ ό τ ε ρ α ,  ε ύ γ ε ν έ σ τ ε ρ α  καί  ι δ ε ω δ έ σ τ ε ρ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ά  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ή μ α τ α .  Δεν άσκεϊ λοιπόν άπλώς ένα επάγγελμα ό άστυνομικός, 
άσκεϊ λειτούργημα κοινωνικό και κρατικό, για τό όποιο χρειάζονται πολλές άρετές.

Πρέπει νά άγαπήση πολύ κανείς τήν άστυνομική ζωή καί νά κλείση στήν ψυ
χή του τό όνομά της, γιά νά όραματισθή κατόπιν τούς σκοπούς καί τά. ιδανικά της.

Τούς σκοπούς της, οί όποιοι μαγνητίζουν τήν καρδιά του, καί τά ιδανικά της, 
τά όποια τον άνυψώνουν πέραν άπό τά γήινα.

' Η έλ.ευθερία τοϋ πολίτου, ή προάσπισις των έννόμων άγαθών, ή προστασία 
του άπό πάσης επιβουλής, άποτελοϋν τό Εύαγγέλιο τοϋ άστυνομικοϋ.

Τό πάσχειν ύπέρ των άλλων, άσκεϊ μιά ούράνια έλξι τής ψυχής του.
Καί ή άστυνομική ζωή βαίνει πάντοτε σ’ ένα ρυθμό πού άγαπα.
Είναι άπλή. Καί όμως είναι τόσο πολυσύνθετος!!! Είναι ιερά. Καί όμως 

είναι τόσο δύσκολη ! ! !
Οί θυσίες, τις όποιες άπαιτεΐ, είναι ελάχιστες συγκρινόμενες μέ τις ψυχικές 

ικανοποιήσεις τις όποιες παρέχει! ! !
Οί κόποι τούς όποιους επιζητεί, είναι μηδαμινοί συγκρινόμενοι μέ τής συνει- 

δήσεως τήν άφατο χαρά !
Οί ύλικές προσφορές της είναι μικρές, άλλ’ οί πνευματικές της δωρεές είναι 

άπειρες!
Ιδού γιατί δεν ήμποροϋμε νά θεωρήσουμε τήν ’Αστυνομία ώ ς  έ π ά γ γ ε λ -  

μ α . Τήν θεωροϋμεν Κ λ ή σ ι ν, ’Α π ο σ τ ο λ ή ,  Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α !  Καί κείνος 
πού θέλει νά ζήση κοντά της οφείλει ν’ άπαρνηθή έαυτόν καί νά άοη τον Σταυρόν 
αύτοϋ.

’Αλλά ή άρνησις αΰτη τοϋ έαυτοϋ του καί ή άρσις ενός εύμεγέθους Σταυρού, 
δημιουργούν τή μεγαλειώδη δύναμι τής ’Αστυνομίας.

Δέν άντιπαρερχόμεθα άδιάφοροι τά ύλικά προβλήματα. Δέν ύποτιμώμεν τήν 
αξία της. Άντιπαρερχόμεθα όμως άσμένως τούς κόπους στούς οποίους ύποβαλλό- 
μεθα, γιατί έχουμε έννοήσει τήν άξια τους.

Ή  ’Αστυνομία είναι ό καθρέπτης τοϋ πολιτισμού, λέγουν. Είναι τό φως τοϋ 
Κόσμου. Είναι τό άλας τής γής.

Κεϊται έν μέσω δύο κόσμων άλληλοσυγκρουομένων. Καί ό μέν Δημιουργός 
τού Σύμπαντος, έν τή άπείρω καλωσύνη του, άνατέλλει τον ήλιον αύτοϋ έπί τούς πο
νηρούς καί άγαθούς καί βρέχει έπί τούς δικαίους καί άδικους.

Ά λ λ ’ ή Αστυνομία έχει άποστολή νά χωρίση τούς μέν, άπό τούς δέ, χωρίς νά 
στερήση άπ’ άμφοτέρους ούτε τή βροχή, ούτε τον ήλιο.

’Α λ λ ά  π ο ι α  ε ί ν α ι  τ ά  ι δ ε ώ δ η  τ ο ϋ  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  
Σ ώ μ α τ ο ς ;

'Υποστηρίζεται, ότι ή ’Αστυνομία είναι τό Κέντρο, πέριξ τοϋ όποιου περι
στρέφεται ή Κοινωνία.

Είναι ό άκοίμητος φρουρός τής τάξεως καί τής εύνομίας των ιδανικών, δηλαδή 
εκείνων, γιά τά όποια θυσιάζουν τή ζωή τους στά πεδία τών μαχών οί στρατιώτες 
τής Πατρίδος.
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’Ίδετε πόση κακία, πόση έγκληματικότης, πόσα κακοποιά τεχνάσματα.
—’Αθεϊσμός ύπό μορφήν νεωτερισμού.
—’Αναρχισμός ύπό μορφήν δημοκρατικών κηρυγμάτων.
—'Υπόπτου προελεύσεως τάσεις, ύπό μορφήν προοδευτικών άναζητήσεων.
Τήν ίδια στιγμήν ό διαρρήκτης προσβάλλει τήν ξένη περιουσία, ό άκόλαστος 

άτιμάζει τήν παρθενική αγνότητα, ό βλάσφημος ασχημονεί άναισχύντως, ό δολο
φόνος άφαιρεΐ τή ζο>ή του συνανθρώπου του.

Τότε άκριβώς κατά τή στιγμή της συγχύσεως, της παραζάλης καί τοϋ πανικού, 
νηφαλία, επιβλητική, άνδροπρεπής, άπειλητική, εμφανίζεται ή σιλουέττα τοΰ άστυ- 
φύλακος, ό όποιος προτείνει τά στήθη του για να άποτελέσουν αύτά, μόνο, πολλάκις, 
τό γρανιτώδες Σινικό τείχος, έπί τοϋ οποίου θραύονται οί παράνομες έπιδιώξεις.

Δέν σάς τά λέγω έγώ αύτά. Τά ειπεν ένας άπλός άστυφύλακας, όταν κάποτε 
δίνοντας έξετάσεις γιά τό βαθμό τοϋ Άρχιφύλακος, έγραψε τήν έκθεσί του γιά τό 
αστυνομικό επάγγελμα.

Καί άκριβώς γιατί τά,ειπεν ένας άστυφύλακας έχουν μεγαλύτερη άξια.
’Έ τσ ι λοιπόν, συνήθως, έμφανίζεται τό άστυνομικό έπάγγελμα, μέ δική του 

πνοή, μέ δικό του ιδιαίτερο χρώμα. Παρουσιάζει τις καλές μά καί τις κακές όψεις. 
Τή χαρά καί τή ψυχική ίκανοποίησι, ύστερα άπό μιά κεναυροβόλο ενέργεια, μιά 
διάσωσι ένός άτόμου πού κινδυνεύει, μιά σύλληψϊ ένος έπικινδόνου κακοποιού, μιά 
πρόληψι τρομερού εγκλήματος- ή, τήν αγωνία, σέ μιά στιγμή, πού παλαίει προς τις 
δυνάμεις τοϋ σκότους, γιά νά σώση τό συνάνθρωπο πού κινδυνεύει.

ΙΙαίρνει γ ι’ αύτό ή άποστολή της ’Αστυνομίας μέσα στήν Κοινωνία μιά άνώτερη 
άξια. Παίρνει τή θέσι τοΰ στοργικού πατέρα ή άλλου, τοΰ δυναμικού πολεμιστοϋ, 
συχνά όμως καί τοΰ θλιβερού συμπαραστάτη, πού είναι ύποχρεωμένος, είτε άπό συμ- 
πόνοια, είτε άπό άνάγκη νά χύση ένα δάκρυ—βάλσαμο καί παρηγοριά—στήν καρδιά 
πού ύποφέρει, στον άνθρωπο πού βλέπει, πώς τον έπληξεν ένα τρομερό δυστύχημα 
ή ένα τραγικό έγκλημα.

Ή  άποστολή λοιπόν τής ’Αστυνομίας ξεπερνάει τά όρια τής συνηθισμένης 
ύπαλληλικής δράσεως, έχει πλουσιώτερο κοινωνικό περιεχόμενο, πού συχνά έκδηλώ- 
νεται αύθορμήτως, μέ πράξεις α ύ τ α π α ρ ν ή σ ε ω ς  καί  α ύ τ ο θ υ σ ί α ς .

Γ ι ’ αύτό, άποτελεϊ άλήθεια κείνο πού συχνά λέγεται, ότι δηλαδή ή ’Αστυνο
μία άποτελεΐ τον ά κ ρ ο γ ω ν ι α ΐ ο  λ ί θ ο  τ ο ΰ  ό λ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  
ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς  καί οτΐ αύτή είναι ό Μ ε γ ά λ ο ς  Π α ι δ α γ ω γ ό ς  
τ ή ς  Κ ο ι ν ω ν ί α ς  μ έ  τ ή ν  ε ύ γ ε ν έ σ τ ε ρ η  κ α ί  ω ρ α ι ό τ ε ρ η  
ά π ο σ τ ο λ ή».

Τήν τελετήν παρηκολούθησαν ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. 
Νικόλαος Κόκκινος, τά μέλη τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής, κ. κ. 
Θεόδωρος Μπράουν, Τ. Λιούϊς καί Π. ’Άλλες, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ. κ. 
Κάλλιας Δημήτριος, Ρακιντζής Θεόδωρος, Κανελλόπουλος ’Αναστάσιος καί Σπυρό- 
πουλος Νικόλαος, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Αυκούσης Παναγιώτης, Μανδρούκας Χρήστος, 
Γαλανόπουλος Θεράπων, Γιαννόπουλος Βασίλειος, Μπακής Κωνσταντίνος, Κατσι- 
μαγκλής Δημήτριος, Γιαννούλης Κων/νος καί άπαντες οί κ. κ. ’Αξιωματικοί τής 
Σχολής.

Μετά τό πέρας τής τελετής έπηκολούθησεν μικρά δεξίωσις.
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Ε λ λ η ν ι κ ό  
Μη ν ο λ ό γ  ιο

'Υπο κ. X. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ , Άρχιφύλακος

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

Άνθοστόλιστο πανέρι ολόκληρη ή γη μέ τον μήνα τοϋτο. Τό χέρι τοϋ Δ η μ ι
ουργού συμπλήρωσε τον πίνακα και δέν του μένει παρά τό τελικό έκεϊνο ((ρετουσά

ρ ισ μα » πού θά φέρουν οΐ πράσινες καί χρυσές πινελλιές τής θάλασσας, της στεριάς 
καί τοϋ ορίζοντα.

’Αγαπά ό άνθρωπος τον ρυθμό τής ζωής του περισσότερο από κάθε άλλη φορά 
μέσα στον ’Απρίλη. Νοιώθει τή γλυκειά έκείνη νάρκη των τροπικών νά τον κυριεύη 
καί'δέν μπορεί νά διώξη άπό τό είναι του τήν επιθυμία τής φυγής. Νά φύγη καί νά 
πάη προς άλλους ορίζοντες πιο ποιητικούς. Νά ταξιδέψη λ.χ. τή θάλασσα τοϋ νη
σιού του καί νά βγή κάποιο δειλινό στ’ άκρογιάλι πού έπαιζε μικρός, κοντά σέ κάποιο 
ξωκκλήσι. Νά πάρη δστερα τούς κάμπους καί νά βγή στο ξέφωτο των δύο βουνών, 
πού οί κορφές τους σμίγουν στο άπειρο. Ν’ άνηφορίση τήν πλαγιά τοϋ όρεινοΰ χωριοΰ 
τής Ρούμελης καί τοϋ Μωριά καί νά βρεθή κάποιο πρωϊνό αντίκρυ σέ μιά πλαγιά, 
σέ κοπαδιαστά μπουλούκια άπό αρνιά καί κατσίκια ή νά βρεθή άντιμέτωπος μέ τ ’ 
άηδονιοΰ τό κλάμμα καί τής λυγαριάς τήν ευωδιά. Νά δή τον κάμπο καί τά ξερότοπα 
νά πίνουν καί νά μεθάνε άπό άνοιξιάτικη βροχή, ν’ άκούση φοβερή τή βροντή τοϋ 
κεραυνού καί νά κυκλωθή καταπόδι άπό τά μπουμπουνητά. "Αν σταθή, Όδυσσέας, 
στεριανός αύτός στο πέλαγος τής ξηράς του, ή βροχή θά τον φθάση δυνατή, δροσερή 
καί τραγουδιστή. Θά σκεπάση τήν χλόη γύρω του, θά ποτίση τά λουλούδια, θά βουί
ση στις φυλλωσιές καί θά τρομάξη τά πουλιά καί τά μελίσσια. Θά νοιώση στις 
φλέβες του δυνατό τό μήνυμα τοϋ Δημιουργού του τότε, κ ι’ αν άφήση στοχαστικά 
την ψυχή του νά πετάξη προς όλες τις γήινες κατευθύνσεις, γλυκειά θά δοκιμάση 
τήν γεύση τής ζωής.

"Αν μπορή... Τό νόημα τοϋ πανηγυριού ν’ άγκαλιάση, άν μπορή, μεγάλο θά 
είναι· τό κέρδος στή ζήση. Πανηγύρι φωτεινό, γεμάτο άπ’ τό νέκταρ τ ’ Άπριλιοΰ, 
τον καλεΐ σ’ όλες τις γωνιές τής-γής του. Νοιώθει τή ζωντάνια του σ’ όποιο σημείο 
κι άν σταθή, καί μένει στήν καρδιά του ή χαρά, ό παντοτινός πλούτος, ώς τή μέρα 
τού τέλους καί τού λυτρωμοΰ. Καταπληκτικό τό θέαμα καί μεγάλη σέ έκταση καί σέ 
βάθος ή ομορφιά του, μιά ομορφιά πρωτόγνωρη, πού δημιούργησαν Θεοί καί άνθρω
ποι μέ μόχθο καί ιδρώτα. ’Ανθρώπινη καί Θεϊκή σοφία έκαμε τούτη τήν ευωδιά, 
που συνταράζει συθέμελα τήν ψυχή καί πού δονεί τά αισθήματα, τό νοΰ καί τις αισθή
σεις. ’Ανθρώπινη καί Θεϊκή όλάκαιρη ή ποίηση τής ζωής.

Είναι ολα τούτα τό μυθικό έαρ τής μεσογειακής μας χώρας, πού έχει γίνει ποί- 
ηση, φιλοσοφία, εικαστική τέχνη καί θρησκεία.
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Κύριος άνοιξιάτικος μήνας ό ’Απρίλιος, φέρνει στη γή το μήνυμα τής χαράς 
καί τής αισιοδοξίας γιά τον υπαίθριο λαό μας. Κάνει τα δένδρα νά κλείσουν τούς 
κάλυκες καί σηκώνει από στεριές καί θάλασσες ένα άτέλειωτο τραγούδι κοσμογο
νίας καί ειδυλλιακής ομορφιάς. ’Αντηχεί τό τραγούδι άπο κάθε έμψυχο καί άψυχο 
όν τοϋ άνοιξιάτικου κόσμου, καί σκεπάζει μέ τή μαγεία του κάθε τι, πού προεκτείνει 
την ύπαρξή του στην αιωνιότητα. Είναι καί τούτο ένα περιστατικό άπροσμέτρητης 
ψυχικής σημασίας γιά την τόνωση τής λαογραφικής συνειδήσεως τοϋ άνθρώπου, 
άφοΰ ή λαογραφία μεριμνά γιά τή διάσωση εσωτερικών καί έξωτερικών στοιχείων 
τού υπαρκτού.

Χαίρεται τον ’Απρίλη του ό λαός μας καί τον τραγουδά όσο κανέναν άλλον μήνα 
τού λαογραφικοΰ του έτους. Τά τραγούδια του έξιστοροΰν την άνοιξιάτικη φύση 
καί τις έκδηλώσεις τού βίου, μάς μεταφέρουν δέ τόσο κοντά στην Ελληνική βου
νοπλαγιά μέ τίς ειδυλλιακές της στιγμές:

«Τώρα εϊν’ ’Απρίλης καί χαρά, τώρα ειν’ καλοκαίρι, 
το λέν τ ’ άηδόνια στά κλαριά κι’ οί πέρδικες στά πλάγια, 
το λέν οί κούκοι στά ψηλά, ψηλά, στά καταράχια, 
πάν τά κοπάδια στά βουνά νά ξεκαλοκαιριάζουν, 
πάν καί κοντά οί τσοπάνηδες, βαρώντας τή φλογέρα, 
νά τά τυροκομήσουνε καί τή νομή νά βγάλουν 
καί νά γιορτάσουν τ ’"Αη—Γιωργιοΰ, νά ρήξουν στο σημάδι, 
νά πιοΰν νερό απ’ τά βουνά, νά πάρουν τόν άέρα...».

Στο καθιερωμένο ταξίδι μας σ’ όλη τή χώρα, θά βρούμε άπειρα τραγού
δια ακόμα, γνωμικά, παροιμίες, παραδόσεις, θρύλους, προλήψεις καί δεισιδαιμο
νίες. Δέν λείπει σέ κανένα άπο τούτα τά λαογραφικά στοιχεία, ή θυμοσοφία τού λαού 
μας, ή άλληγορική σημασία, ή βαθειά πίστη προς κάτι τό καθιερωμένο, ό έρω
τας καί ή νοσηρή φαντασία. Τά προγνωστικά τού καιρού έπίσης, οί παρατηρήσεις 
τού λαού πάνω στή ζωή των πουλιών, οί καϋμοί καί οί χαρές καί οί πίκρες τού 
μηνός αύτοΰ, τά ήθη καί τά έθιμα, συνθέτουν έναν φαντασμαγορικό χορό άπο σπάνια 
ποίηση καί ομορφιά. "Ας τά δούμε λοιπόν άπ’ τήν άρχή, λαβαίνοντας μέρος στο 
ανοιξιάτικο πανηγύρι τής χαράς καί τού μόχθου τού ήρωΐκοΰ υπαίθριου λαού μας.

**  *
Βρίσκουμε στά νησιά μας, στήν Πελοπόννησο, Ρούμελη, Θεσσαλία καί Εύ

βοια, άπειρα δίστιχα πού έξυμνοΰν τίς χαρές τού λαού μέ τόν ’Απρίλη. Διάχυτο 
είναι στο λαό μας τό πνεύμα έδώ, σχετικά μέ όλα εκείνα τά ζητήματα 
λυμένα καί άλυτα, στή λαϊκή ψυχή. Γιά  τόν καιρό το ύ ’Απρίλη, έν 
τόν άκαταμάχητο έρωτα, συναντάμε τά παρακάτω, δίστιχα:

« ’Απρίλης φέρνει τίς δροσές κ ι’ Μάης τίς πρασινάδες, 
τήν όμουρφιά τήν έχ ιτι, ίσεΐς οί δυο άδιρφάδις...».

( Κάλυμνος— Σάμος—Πάρος ).
«Τ'εύτρα ήταν ή άγάπη σου, σάν τ ’ Άπριλιοΰ τό χιόνι, 

άπού τό ρίχνει άποβραδύς, κ ί τού προυί τού λιώνει...».
( Κρήτη— Ρούμελη—Πελοπόννησος ).

«Τά δυό μας θ’ άνταμώσουμε τούν μήνα τούν ’Απρίλη, 
πούχουν τά δένδρα ούλα άνθό κ ί τά βουνά τριφύλλι...».

( Εύβοια— Ρόδος— "Ανδρος— Σάμος).
«Ού Μάρτης φέρνει τίς δρουσιές κ ι’ ’Απρίλης τά λουλούδια, 

τσ’ αυτά μαζί τά δυό καλά, μάς φέρνουν τά τραγούδια...».
( Χίος—Μυτιλήν η).

πού υπάρχουν, 
συνδυασμώ μέ
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Συναντάμε πάλι άλλα δίστιχα, πού έχουν αφορμή τα πουλιά καί το χτίσιμο 
των φωληών, τ ’ άνθισμα τής τριανταφυλλιάς καί τήν πίκρα του χωρισμού, σαν μέ το 
καλοσύνεμα τού καιρού άρμενίζουν οΐ ναυτικοί μας. Διάχυτο είναι καί έδώ το ερω
τικό στοιχείο, ή άγάπη καί ή χαρά τής ζωής.

«Ψηλά τή χτίζεις τή φωληά καί χαμηλώνει ό κλώνος 
καί θά σού κλέψουν το πουλί καί θά σοΰ μείνη ό πόνος...».

( Σποράδες—Κρήτη).
«Κ αί σά μοΰ πάρουν τό πουλί, άλλη φωληά θά σάσω 
καί μέ καλύτερο πουλί μέσα θά σωγεράσω...».

( Κρήτη— Κεφαλληνία).
«Ρόδο μου μή μαραίνεσαι, μην καταλής τά κάλλη, 

κ ι’ εμείς άποΰ χωρίσαμε θ’ άνταμωθοΰμε πάλι».
(Ίόνια νησιά—Κρήτη— Τύρνοβο).

« ’Ακόμα δεν άλάργαρα δυο μίλλι’ άπ’ τον λιμιώνα,
τσαί τρέχουν τά ματάτσα μου σά βρύσες τού χειμώνα...».

( Καστελλόριζο— Κάλυμνος— Μύκονος).
«Θ εέ μου μεγαλοδύναμε, θέλω νά σ’ έρωτήσω, 

τού ’Απριλίου τά λούλουδα, γιάντα τά παίρνεις πίσω;».
( Κρήτη— Καστελλόριζο—Πατμός ).

Καί τά γνωμικά καί οί παροιμίες όμως τού ’Απριλίου, δεν στερούνται λαο- 
γραφικής σημασίας. Γιά τον καιρό καί τήν καλλιέργεια τής γής του, ό λαός μας έχει 
καθιερώσει το πιστεύω του πάνω σέ παροιμιώδη γνωμικά, πού πολλά δεν στερούν
ται άλληγορικής σημασίας.

« Ά ν  κάμ’ ’Απρίλης δυο βροχές κ ι’ ό Μάης άλλη μία, 
θά ν’ το ψωμί σου προσφορά καί το κρασί σου νάμα».

( Πελοπόννησος—Ρούμελη ).
« ’Απρίλης—Μάης, κουκιά μεστωμένα».

(Κρήτη).
«Τον ’Απρίλη καί τον Μά 
κατά τόπους τά νερά...».

(Χίος— Λέσβος).
« ’Άλλο δέν μέ μάρανε, 

άπ’ τ ’ Άπριλιοΰ τού κρύου...».
('Ήπειρος— Μακεδονία).

Γνωστή είναι καί γιά τον ’Απρίλιο ή άκαταστασία τού καιρού πολλές φο
ρές. Πιστεύει ό λαός μας, ότι μέχρι τίς δέκα οκτώ τού ’Απριλίου, ό καιρός είναι άμ- 
φίβολος άκόμα. Δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις πού πέφτουν χιόνια καί μέσα στον 
’Απρίλιο, καί πού οί βροχές καί ή παγωνιά καταστρέφουν τήν παραγωγή ή κάνουν 
μεγάλο κακό στά κοπάδια των ζώων. Τά παρακάτω γνωμικά μάς πείθουν απόλυτα 
καί γ ι ’ αύτό:

«Ουλουν τούν χρόνου έτριμα, ώς δώδικα Ά πριλιοΰ- 
ά ρουτάς τσί δικουχτώ, 
πέρδικα πάγουσι στ’ αύγό !!.

(Λέσβος).
Τήν ίδια παροιμία βρίσκουμε σέ παραλλαγές καί στή Ρούμελη, Πελοπόννησο, 

καί Θεσσαλία:
«Κ ι— στ’ Άπριλιοΰ τίς δεκαουχτώ, 

πέρδικα ψώφησι στ’ αύγό...».
’Αλλού πάλι, όπως στή Μακεδονία, Θράκη, καί ’Ήπειρο, συναντάμε τούτη 

την παροιμία σχετικά μέ τον καιρό:
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«Τού Μάρτη ξύλα φύλαγεν, 
μην κάψης τά παλούκιαν.
Κ ι’ τ ’ ’Απριλίου τις δεκαουχτώ, 
μήν κάψης τά καρούλιαν...». (1)

Καί οί ναυτικοί μας έχουν το γνωμικό τους γιά τον καιρό:
«'Ως τ ’ ’Απριλίου τις δεκαουχτώ 

νάχης τά μάτι σου άνοιχτό.
Πιράσανι οί δεκαουχτώ; 
άραξι πάνου σ’ εν’ αυγό».

’Άλλο γνο>μικο του λαού μας, δίνει το πρόσταγμα τής νέας έποχής πού ευνοεί 
την ύγεία:

«Μ ί του έμπα τ ’ ’Απριλίου 
νά ξυπνάς πριν τόϋ ήλιου...».

Γ ιά  την πρόγνωση τοϋ καιρού, αυτόν τον μήνα, ό λαός μας παρατηρεί το πέ
ταγμα των πουλιών. "Οταν βλέπη κοπάδια ολόκληρα—άπο διαβατάρικα ιδίως 
πουλιά—νά μαζεύουνται στά πεδινά, αύτο σημαίνει βροχή καί γενικώς κακοκαιρία. 
Το κράξιμο της τρυγόνας, έπίσης, αν είναι μονότονο καί γίνεται τις νύχτες, ση
μαίνει κ ι’ αύτο βροχή. Κακοκαιρία έπίσης σημαίνει, όταν ό κούκος κόψη το μονό- 
τονο κελάδημά του.

Στά Ίόνια νησιά καί στούς Σποράδες, παρατηρούν οί χωρικοί τις πυγολαμπί
δες καί τις νυχτερίδες. "Οταν οί πρώτες πετοΰν πολλές μαζί μέσα στή νύχτα, σημαί
νει καλοκαιρία. ’Απεναντίας, όταν οί νυχτερίδες μένουν καί τις νύχτες στή φωληά 
τους, αύτο σημαίνει άσχημο καιρό.

Στή Χίο καί στή Λέσβο, όταν έοχωνται πολλές σουσουράδες σημαίνει καλή 
χρονιά καί καλοσύνεμα τού καιρού.

**  *
’Αμέτρητους θρύλους καί αρκετές παραδόσεις, προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, 

αλλά καί γεμάτα ποίηση καί ομορφιά ήθη καί έθιμα, συναντάμε στο εορτολόγιο τού 
μηνος πού διανύουμε.

"Οπως καί στον Μάρτιο, ξεχωρίζουμε κ ι’ εδώ τις έορτές σέ άκίνητες καί κ ι
νητές. Μοναδική άκίνητη έορτή γιά τον ’Απρίλιο, έχουμε τήν έορτή τού 'Αγίου 
Γεωργίου μόνον—23 ’Απριλίου—καί αυτή όχι πάντοτε, άφοΰ μετατοπίζεται άπό 
τήν ’Εκκλησία μας στή δεύτερη ήμέρα τού Πάσχα, όταν συμπίπτη μέ τήν Εβδομά
δα τών Παθών. Ά πο τις κινητές πάλι, κατά κανόνα, έχουμε μέσα στον ’Απρίλιο 
τις «Μεγάλες 'Η μέρες», ήτοι τήν 'Εβδομάδα τών Παθών καί τό "Αγιον Πάσχα.

Παρουσιάζουν καί οί δύο αύτές ομάδες τών έορτών σπουδαίο λαογραφικο εν
διαφέρον. Θά πάρουμε πρώτον τον "Αγιο Γεώργιο, πιστοί στή σειρά τού έορτολογίου 
πού άκολουθήσαμε μέχρι σήμερα.

Φαντάζεται ό λαός μας τον "Αγιο Γεώργιο, ώς τον κατ’ εξοχήν προστάτη 
του ένάντια στά κακοποιά στοιχεία. Τον παραδέχεται άκόμα ώς προστάτη του 
στούς πολέμους καί στήν αιχμαλωσία (2), οί δέ θαλασσινοί δέν παύουν νά έπικαλοΰν- 
ται τήν βοήθειά του στις περιπτώσεις πού καί ή άνοιξη φέρνει τρικυμία.

'Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά μέ τις δρακοκτονίες τού Α γίου Γεωργίου

1. Ξύλα τοϋ κρεβατιού.
2. Ή  αιχμαλωσία, στούς θρύλους, στις παραδόσεις καί τά δημώδη άσματα, ανάγεται 

στην έποχή τοϋ μεσαίωνα, όπου ό Ά γιο ς Γεώργιος σώζει παιδιά καί κορίτσια άπο τούς Σα- 
ρακηνούς πειρατάς καί άπο άλλου είδους αρπαγές.
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καί πολλές παραδόσεις σχετικά μέ τη διάσωση αιχμαλώτων, ιδίως δέ παιδιών καί 
κοριτσιών.

Παλαιός θρύλος, τον όποιον συναντάμε σήμερα σ’ δλα τα μέρη της Ελλάδος 
καί πού τόσο πιστά άπεικονίζεται στήν εικονογραφία, όμιλεϊ γιά τη διάσωση βασι
λοπούλας άπό φοβερό δράκοντα. ’Άλλος θρϋλος όμιλεϊ γιά τή διάσωση βασιλοπού
λας άπό φοβερό λέοντα, πού πάντοτε τοϋ πήγαιναν έναν νέον άνθρωπο γιά νά δει- 
πνήση. ’Επ’ αύτοΰ βρίσκουμε την παρακάτω παραλλαγή δημοτικού τραγουδιού σέ 
πολλά μέρη τής χώρας μας, ιδίως δέ στά νησιά καί τά ορεινά τής Ρούμελης. Παρα
θέτουμε ένα άπόσπασμα μόνον, ελλείψει, έπαρκοΰς χώρου :

« Ά γ ιε  μου Γιώργη άφέντη μου, πρώτε μου καβαλλάρη, 
άρματωμένε μέ σταυρό κ ι’ ολόχρυσο κοντάρι, 
είχαμε καί στον τόπο μας ένα βαθύ πηγάδι, 
πούρχότανε ένα θεριό, έν’ άγριο λιοντάρι.
Μιά μέρα δέν τού πήγαμε άνθρωπο νά δειπνήση, 
σταλιά νερό δέν άφησε στη χώρα νά δροσίση.
Νά ρίξουμε τό βουλιτή (Χ) κ ι’ οποίου ’ναι γιά νά πέση, 
νά πάγη τό παιδάκι του τού λιονταριού πισκέσι.
Καί ού βουλίτης έπεσε σέ μιά βασιλοπούλα, 
δπου την είχε ού βασιλές μία μοναχοπούλα.

*
Σάν τάκουσε ού βασιλές, τούτο τό λόγο λέγει :
—ΓΙάρτε τό βιό μου ολάκερο κ ι’ άφήστε τό παιδί μου.
Πολύς κόσμος σηκώθηκε, πάγει στον βασιλέα :
— Γιά στείλε τό παιδάκι σου, μην πάρουμε καί σένα.
-— Στολίσετε την κόρη μου καί κάνετέ την νύφη 
καί στεΐλ’τε την τού λιονταριού πισκέσι νά δειπνήση.
Ά π ’ δπου την πηγαίνανε καί δπου τήν έπερνοΰσαν, 
ροδόσταμα τήν ραίνανε καί τήν έπεριχοΰσαν.
—Καλλιά’χα νά μέ βάλετε ’λοζώντανη στο χώμα, 
πίρε πού θά μέ βάλετε στοΰ λιονταριού τό στόμα.

*
Σάν τάκουσε ού Ά γ ι  Γιώργ’ς τρέχει νά τή γλυτώση 
κ ι’ άπ’ τό βαρύ τό θάνατο νά τήν έλευτερώση.
Ά πό καρσί τονέ θωρεϊ κ ι’ άπό κοντά τού λέγει :
—Ά ιν τ ε  ξενάκι μ ’ στο καλό, νά μή φάγη καί σένα 
αύτό τό άγριο θεριό, δπου θά φάγ’ καί μένα.
—Κόρη μου, γώ θά κοιμηθώ πάνου στά γόνατά σου, 
κ ι’ δταν θάν’ έβγη τό θεριό, εγώ θά σέ γλυτώσω.

*
—Αύτά τά λές, ξενάκι μου, νά μέ παρηγορήσης 
κ ι’ δταν θά ν’ έβγη τό θεριό, θά φύγης νά μ ’ άφήσης.
—Ά φ ες με κόρ’ νά κοιμηθώ πάνω στά γόνατά σου, 
κ ι’ δταν θάν’ έβγη τό θεριό, έγώ θά σέ γλυτώσω.

*
"Οπου κοιμάται ού Ά γιους Γιώργ’ς, πάει ένα περιστέρι 
πού βάστα τίμιο σταυρό είς τό δεξί του χέρι.
Καί γράφει άπάνου ό σταυρός «βίβα Ά γ ιε  μου Γιώργη 
δ,τι νά λέγ’ τ ’ άχεΐλι σου, στήν ώρα νά τελειώνη».

1. Κλήρο.
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Γυρίζει ανατολικά καί κάνει το σταυρό του, 
μια κοντάρια τοΰ έδωσε κ ι’ έκοψε τό λαιμό του.
Καί τό ξαναδευτέρωσε καί τοΰλαχε στο στόμα— 
έκανε τόση ταραχή στις πέτρες καί στο χώμα.

*
—Πές μου, ξενάκι μ ’ , πώς σέ λέν’ καί τ ί ’ναι τονομά σου, 
να σοΰ χαρίσ’ ό άφέντης μου χαρές στην αφεντιά σου ;
—Γιώργο, μέ λένε κόρη μου, άπ’ την Καππαδοκία, 
σά θές να κάνης χάρισμα, κάνε μιάν έκκλησία.
Καταμεσή στην έκκλησιά στήσ’ έναν καβαλάρη 
καί δώσε καί, στο χέρι του ένα χρυσό κοντάρι, 
για νά τον έορτάζουνε όλοι μικροί μεγάλοι».

’Αθηναϊκή παράδοση τών νεωτέρων χρόνων, έξ άλλου, όμιλεΐ για τήν διάσωση 
παιδιού χήρας άπό τήν αιχμαλωσία τών Τούρκων. Βρίσκουμε καί έδώ τό σχετικό 
δημοτικό τραγούδι, μά τό άποσιωποϋμε προς τό παρόν.

Πολλά είναι τα γνωμικά καί οί παροιμίες πού καθιέρωσε ό λαός μας καί μέ 
τήν έορτή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Για  τις καιρικές μεταβολές, έχουμε τοϋτο τό γνω- 
μικό :

« ’Απ’ τ ’ "Αη—Γεωργίου κ ι’ πέρα, 
δώσι τ ’ φουστανιού σ’ άέρα...».

(Νησιά— Ρούμελη—Πελοπόννησος ).
Καί οί παρακάτω στίχοι, έχουν ώς θέμα τις δύο μεγάλες εποχές πού άνοίγουν 

οί 'Ά γιο ι Δημήτριος καί Γεώργιος, προσφιλείς καί τόσο ταυτόσημοι Ά γ ιο ι στο λαό 
μας. Παρουσιάζουν τον Ά γ ιο  Δημήτριο νά έπιτιμα τον Ά γ ιο  Γεώργιο, έπειδή άνοί- 
γει τό καλοκαίρι καί σκορπά ό λαός στούς κάμπους. Τούς βρίσκουμε στή Μακεδονία 
καί στή Θράκη :

«Ο ί δυο Ά γ ίγο ι μάλωναν, "Α—Γιώργης κ ι’ Ά —Δημήτρης.
—Ά —Γιώργη, "Α—Γιώργη βούλγαρε καί σκορποφαμελίτη, 
εγώ άνταμώνω φαμελιές κί σύ τις ξεχωρίζεις.
’Ανταμώνω μάννες μέ παιδιά καί σύ τά ξεχωρίζεις...».

Ά λλα  γνωμικά καί παροιμίες, έχουν ώς θέμα τήν έπίκληση τών θαλασσινών 
σε ώρα ’Απριλιάτικης τρικυμίας. Ά πό γράμμα άναγνώστριας τής μαρτυρικής μας 
Κύπρου, μαθαίνουμε τούτη, τήν εκατό τοΐς έκατό Ελληνική έπίκληση :

« Ά η —Γεώργκη βούθα μου !
—Καί σοΰ τον πόδα σάλευε...».

Ά πό τήν Κρήτη πάλι, έρχεται παρόμοια έπίκληση :
« Ά η —μου Γιώργη μου, βοήθα μου!
—Μά σειέ καί σύ τά πόδια σου...».

Ά λ λη  παροιμία τοΰ λαοΰ, μάς δείχνει ότι οί φαΰλοι γρήγορα συναντοΰν τούς 
φαύλους καί συνδέονται μέ μεγάλη φιλία :

«Έ μ π ή κ ’ ό Γιώργος στο χορό κ ι’ αντάμωσε τον Γιάννο!..».
Παραλείπουμε πολλά άλλα σχετικά μέ τήν έορτή τοΰ Α γίου Γεωργίου, γιά νά 

δοΰμε καί τις κινητές έορτές.
**  *

Γραφικά είναι τά έθιμα καί τά ήθη τοΰ Σαββάτου τοΰ Λαζάρου καί τής Κυ
ριακής τών Βαίων. Τά αύτοσχέδια κάλαντα τοΰ Λαζάρου μέ τά πολύχρωμα καί τά 
καλοστολισμενα καλάθια, τά αύγά πού μαζεύονται άπό τό προϊόν τών καλλάντων γιά 
τους φτωχούς, τα βάγια καί οί δάφνες, πού κάθε κλωνάρι έχει καί τό ριζιμιό τοΰ κάθε
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κοριτσιού νά πή, δλα τούτα, μαζί μέ τις άπειρες δεισιδαιμονίες καί προλήψεις, άνοί- 
γουν τήν Εβδομάδα των Παθών.

’Από τήν Κυριακή των Βαΐων άρχίζουν οί άγρυπνίες. 'Ο λαός τρέχει στις 
έκκλησίες ν’ άκούση τα «Νυμφία», τό τροπάρι τής Κασσιανής καί «τούν νυμφώνα 
σου γλέπω...». Κατανυκτική είναι ολόκληρη ή εβδομάδα των Παθών γιά τους α
πλοϊκούς χωρικούς μας, έχει άπροσμέτρητη ομορφιά καί γοητεία, μά έχει καί δεισι
δαιμονίες καί προλήψεις αμέτρητες. Γραφικό όσο καί χαρακτηριστικό τής νεανικής 
άγνοιας, είναι τό θέαμα πού παρατηρούμε στις νησιωτικές έκκλησίες, καί κατά τό 
όποιο, συμπαθέστατες γρηοΰλες πού κοιμούνται τον ύπνο τού δικαίου στά στασί
δια, ύστερα άπό τής όλονυκτικές άγρύπνιες, δέχονται τήν συνωμοτική έπίθεση τών 
πιτσιρίκων πού δένουν τις άκρες τών φορεμάτων τους. Κ ι’ όταν οί γρηές ξυπνήσουν, 
καταριούνται τον ’ Ιούδα πού «έδεσε τον Κύριο γιά νά τον πάη στον Πιλάτο...».

Έκτος άπό τις άγρύπνιες στούς εσπερινούς, γραφικό, δσο καί γεμάτο άπό 
κατανυκτική εύλάβεια είναι τό θέαμα τής Άποκαθηλώσεως τού Χριστού, τού στο
λισμού τώ ν’Επιταφίων καί τής Ταφής. Κάθε άνθρωπος, σ’ όποιοδήποτε νησί μας, 
έχει νά σκεφτή καί νά. πράξη πολλά κατά τήν ώρα τής Άποκαθηλώσεως, στά δώδεκα 
Εύαγγέλια, καί στήν Ταφή. Είναι δλα αύτά άρκετά πολύπλ οκα καί φέρνουν σέ άμη- 
χανία τον άνθρωπο πού τά παρακολουθεί πίσω άπό τις πλάτες τού λαϊκού πλήθους. 
Τά χείλη τών δεισιδαιμόνων καί τών προληπτικών ψιθυρίζουν άκατανόητα δίστιχα, 
καί πολλές κινήσεις χαρακτηρίζονται άπό πρωτόγονη είδωλολατρική τελετουργία 
κάποιου άγνωστου εθίμου. Κ ι’ δλα αύτά συνυπάρχουν μέ βαθειά εύλάβεια καί άφο- 
σίώση προς τά Θεία, μέ πιστή τήρηση δλων έκείνων πού επιτάσσει το ορθόδοξο 
πνεύμα τής θρησκείας μας.

Ξεχωριστό ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά θλιβερά μοιρολόγια πού παρακο
λουθούν τό στόλισμα τού ’Επιτάφιου. Γυναίκες καί παιδιά ψάλλουν αύτοσχέδιους 
ύμνους, ένώ άλλοι κουβαλούν κάθε είδους λουλούδια καί πρασινάδες. Οί θλιβεροί 
σκοποί πού έχουν τά μοιρολόγια, μαζί μέ τούς βραχνούς ήχους άπ’ τά σήμαντρα τών 
χωριών, συνθέτουν βαγγνερικές ραψωδίες μέ σπάνιες άποχρώσεις :

«Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερα δλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπούνται.
Σήμερα έβαλαν βουλή οί άνομοι Ε βρα ίο ι,
γιά νά σταυρώσουν τό Χριστό, τον πάντων Βασιλέα.
Κ ι’ ό Κύριος ήθέλησε νά μπή σέ περιβόλι,
νά λάβη δείπνο μυστικό, πού θά τον λάβουν δλοι...».

Τήν ’Ακολουθία τού’Επιταφίου άκολουθούν δλοι οί κάτοικοι τών χωριών, κοντά 
στά μεσάνυχτα. Ά πό πόρτες καί παράθυρα τών σπιτιών ραίνουν τον ’Επιτάφιο μέ 
ροδόσταμα καί λουλούδια οί άνήμποροι ν’ άκολουθήσουν, καί καίνε θυμιατά μέ μοσχο- 
λίβα,νο καί βάγια. 'Η  πομπή γυρίζει τις πλατείες καί τούς δρόμους καί καταλήγει 
ξανά στήν εκκλησία, δπου περνούν κάτω άπό τον’Επιτάφιο μικροί καί μεγάλοι γιά νά. 
επιτύχουν «καλή ζωή στούν άλλουν κόσμου».

'Η  Ανάσταση τού Κυρίου γιορτάζεται άπ’ τό λαό μας μέ τόσο γραφικά ήθη 
καί έθιμα, πού θά χρειάζονταν ολόκληροι τόμοι γιά νά περιγραφοΰν. Οί ολόλευκες 
λαμπάδες πού φέρνουν στά σπίτια τό άνέσπεοο φώς τής Άναστάσεοις, τά κόκκινα 
αυγά τής Δευτέρας τού Πάσχα, ό πατροπαράδοτος οβελίας τού Ελληνικού λαού, οί 
χοροί στ’ άλώνια καί στις πλατείες ύστερα άπ’ τήν άπογευματική «άγάπη», συν- 
θέ τουν ένα σπάνιο ποίημα ομορφιάς καί μαγείας. Οί θρησκευτικές τελετές τών εορ
τών τού Πάσχα ποικίλλουν στά διάφορα μέρη τής Χώρας, μά έχουν ιδιαίτερη λαμ
πρότητα στά χωριά, πού ή ’Ανάσταση γίνεται άπ’ τά μεσάνυχτα ώς τό γλυκοχάραμα, 
αφού μέ τήν αύγή άναστήθηκε κ ι’ ό Χριστός.
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’ Ιδιαίτερη ομορφιά παρουσιάζουν οί «λαμπρόσχολες» ήμέρες. 'Ο λαός ξεχύ
νεται στις έξοχες καί τ ’ αυτοσχέδια τραγούδια συμπληρώνουν τήν χαρά της Άνα- 
στάσεως :

«Χριστός Άνέστη, μάτια μου, έλα νά φιληθούμε, 
καί τις παληές άγάπες μας νά ξαναθυμηθοϋμε.
Χριστός Άνέστη, μάτια μου, έλα νά φιληθούμε, 
κ ι’ αν δέ σ’ άρέση τό φιλί, στρώσε νά κοιμηθούμε.
Χριστός Άνέστη, μάτια μου, χαρήκαν οί άγγέλοι, 
καί μεΐς δεν άνταμώσαμε, οί πολυαγαπημένοι...».

**  *
’Αλλά... «ούδέν καλόν άμιγές κακού»...’Εκτός άπό τά τόσο γραφικά σέ ποίηση 

έθιμα των ήμερων τού Πάσχα καί της Μεγάλης Έβδομάδος, υπάρχει καί ή άλλη 
πλευρά τής λαογραφικής υπαίθριας ψυχής, ή πλευρά των προλήψεων καί των δει
σιδαιμονιών. Καί τά δύο τούτα στοιχεία τά συναντάμε σέ μεγάλη κλίμακα τήν Με
γάλη Εβδομάδα, καί σέ λιγώτερη—εύτυχώς—τις ήμέρες τού Πάσχα.

’Αφήνουμε τις τρεις πρώτες ήμέρες τής Εβδομάδες τών παθών—καί μαζί μ’ 
αύτές τήν Κασσιανή, πού τόσα έχει νά μάς διδάξη μέ τις λαογραφικές συνήθειες 
σύγχρονων Κασσιανών— καί φθάνουμε στήν Μ. Πέμπτη. Πρέπει, έδώ νά είσαι 
μυρωμένος άπό τήν Μ. Τετάρτη καί νά μεταλάβης χωρίς άλλο τό πρωί. 'Η  γυναίκα 
τής Κρήτης πού είναι «μυρωμένη,—βαφτισμένη, τσή Μεγάλης Πέμπτης μεταλα
βωμένης», παίρνει ένα αύγό καί τό βουτά στήν μπογιά τήν κόκκινη γιά νά τό βάψη. 
Τό άφήνει ύστερα νά καλοβράση. Κατόπιν, τό άφήνει στο ράφι άκίνητο έπί έφτά 
χρόνια. Πάνω στά έφτά χρόνια τό σπάζει, καί βρίσκει μέσα μιά δαχτυλιδόπετρα...

Τήν νύχτα τής Μ. Πέμπτης—σέ πολλά νησιά—τήν ώρα πού λένε τά Εύαγ- 
γέλια, κρατάς μιά κλωστή καί σέ κάθε εύαγγέλιο δένεις καί άπό ένα κόμπο. "Ύστερα, 
δλους μαζί τούς κόμπους τούς βάζεις στο τσιμπέρι σου. Προφυλάγεσαι έτσι άπό κάθε 
κακό συναπάντημα...

Τήν Μ. Παρασκευή—στήν Κεφαλληνία, Ζάκυνθο καί Κρήτη—δέν κάνει νά 
ράβουν. Κεντούν οί βελονιές τό σώμα τού Χριστού. Πρέπει έπίσης νά μή βάζουν τό 
κερί άπ’ τον ’Επιτάφιο στο σπίτι, γιατί κάποιος θά πεθάνη. Στον στολισμό τού 
’Επιταφίου, πρέπει νά λάβης οπωσδήποτε μέρος, γιατί, διαφορετικά, γρήγορα θά 
στολίσουν τον δικό σου ’Επιτάφιο...

Είναι καλό, τήν Μ. Παρασκευή έπίσης, γιά τούς Κρητικούς, νά χύσης δάκρυα 
γιά τού Χριστού τά Πάθη. Καλό είναι άκόμα νά φας ξύδι μέ φέτες λεμονιού καί νά 
λουστής μέ τά καλορρίζικα τού ’Επιταφίου, γιά νά σου πάψουν οί πονοκέφαλοι. Δέν 
πρέπει δμως νά λουστής ποτέ πλέον Παρασκευή, σ’ ολόκληρο τό χρόνο!...

Ά τυχος καί κακομοιριασμένος γιά πάντα—στή Λέσβο καί Χίο—είναι έκεϊνος 
πού γεννήθηκε Μεγάλη Παρασκευή. Γ ι ’ αυτό λένε συχνά γιά τον άτυχο :

« Έ μ ’ Μιγαλουπαρασκιυιάτικα ηύρι νά γινν’θή;».
Τό Μ. Σάββατο—στήν Κρήτη καί Κύπρο—είναι καλό νά βάλης ξύλα στο 

φούρνο, γιά νά κάψης τον ’Ιούδα. Οί γυναίκες—στή Χίο καί Λέσβο—πρέπει νά πά
ρουν άπ’ τό μυρωμένο «άβαγιανό» Χόρτο μέ τό όποιο ραντίζει ό παππάς δταν λέγει 
τό «Ανάστα ό Θεός»—γιατί αύτό είναι τό μύρο πού έρραναν οί Μυροφόρες τό μνήμα 
τού Χριστού. Μέ τό «άβαγιανό» θυμιάζουν τρία Σάββατα, γιά νά φύγουν τά κακά 
τού σπιτιού.

Τέλος, τό Πάσχα—σέ δλη τήν 'Ελληνική ύπαιθρο—πρέπει νά σταυρώσουν οί 
γυναίκες τήν πόρτα τού σπιτιού μέ τον καπνό τής λαμπάδας, πού άναψαν δταν ό 
παπάς είπε τό «Δεύτε λάβετε φώς...». Θά πάνε έτσι δλες οί δουλειές χαρούμενες. Τό
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κερί της λαμπρής φυλάγεται καί το ανάβουν στις κακές ώρες, όπως λ.χ. δταν άστρά- 
φτει ό ουρανός, γιά νά φύγουν μακρυά τ ’ άστροπελέκια.

Στήν Κρήτη καί στην Εύβοια, δταν ό παπάς λέει τό «Χριστός Ά νέστη», 
πρέπει νά μελετάς άπό μέσα σου δ,τι καλό επιθυμείς. "Οταν πάλι ό παπάς λέγει τό 
«διασκορπισθήτωσαν οί εχθροί...» πρέπει νά λές : «νά διασκορπιστούν καί νά λυώ- 
σουν δσοι θέλουν τό κακό μου». Πρέπει ακόμα—σέ άλλα μέρη—νά έλαφρώνης τά 
ρούχα σου την ήμέρα της Λαμπρής, γιά νά μή φοβάσαι...άπό εκεί καί πέρα κρυολό
γημα-

Ά πό τού Πάσχα μέχρι τής Άναλήψεως, ό υπαίθριος λαός μας χαιρετά μέ τό 
μήνυμα «Χριστός Ά νέστη» μόνον. 'Η  άπάντησις είναι «Αληθώς Ά νέστη» καί τούτο 
τηρείται μέ σχολαστική προσήλωση καί άκρίβεια.

Τελειώνουμε τον Απρίλιο μέ τήν άκόλουθη παράδοση τού λαού γιά τον ’Ιούδα. 
Τήν συναντάμε στήν "Ηπειρο, στήν Πελοπόννησο καί τά νησιά, καί την παραθέ
τουμε στήν καθομιλουμένη γλώσσα πλήν τής λέξεως « ’ Ιούδας» πού'στην λαϊκή 
παράδοση άναφέρεται «Γ ιούδα ς»:

Γεννήθηκε κάποτε ένα παιδί καί οί γονείς του τό άφησαν στο βουνό, γιατί τό 
Μαντείο τούς είπε πώς θά γίνη τρισκατάρατος. Τό βρήκε έκεϊ ένας τσοπάνης καί τό 
πήρε γιά νά βόσκη τά γίδια καί νά τό μεγαλώση. ’Επειδή όμως τό παιδί έμοιαζε μέ 
γίδι, τό βάφτισε «Γιούδα». Πέρασε κάποτε ό Χριστός καί πήρε τον Γιούδα μαζί του. 
Μιά μέρα, ή Μάρθα έδωσε στον Χριστό ένα μπουκάλι ροδόσταμα. Ζήλεψε τότε ό 
Γιούδας καί έβαλε σκοπό νά κλέψη τό ροδόσταμα άπ’ τό Χριστό καί νά τό πουλήση, 
έπέιδή τότε πουλιόταν μέ τό δράμι καί είχε πολλά λεφτά. Μή βρίσκοντας λοιπόν 
ευκαιρία, γιά νά τό κλέψη, πρόδωσε τον Χριστό—δταν βρήκε καιρό—καί τήν στιγμή 
πού τον συνελάμβαναν οί στρατιώτες πήρε τό ροδόσταμα. "Υστερα τό μετάνοιωσε. 
Πήγε στήν μάννα του καί έκλαψε πολύ, λέγοντας πώς αύτός ήταν ή αιτία νά σταυ
ρώσουν τό Χριστό. Ή  μάννα του τον παρηγόρησε καί τού είπε : «Μή στινουχουριέσι 
π’δί μ’ . Τώρα πειά, δέν ξαναγυρίζ’ τ ’ς Μαριάς ού γυιός...». Ό  Γιούδας έπέμενε 
τότε πώς θά ξαναγυρίση ό Κύριος, καί σάν τον είδε έτσι ή μάννα του, τού λέει γιά 
νά τον καθησυχάση : «Β λιέπ ’ς τούς πιτινό π’μαγειρεύου: Έ !! 'Άμα σ’κουθή ού 
πιτινός άπ’ τούν τέντζερι κ ί φουνάξ, τότι θ’ άναστηθή κ ί ού Χριστός»... Τότε έγινε 
τό θαύμα. Ό  πετεινός ζωντάνεψε καί κελάδησε...

’Έφυγε τότε ό «Γιούδας» καί πήγε καί κρεμάσθηκε σέ μιά συκιά. Τό κλαδί 
τής συκιάς δμως δλο καί χαμήλωνε, κ ι’ έτσι ό «Γιούδας» δέν πνιγόταν. Τρεις μέρες 
τυραννιόταν, ώσπου, σάν άναστήθηκε ό Χριστός, σηκώθηκε άπότομα τό κλαδί πρός 
τά πάνω καί πνίγηκε ό «Γιούδας».

(Προσεχώς ό Μάιος)
ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Ήρωες καί Μάρτυρες άστυνομικοί
(’Απρίλιος 1944)

Χρόνια δέκα τέσσερα πέρασαν άπό τότε, πού σαν τέτοιες, ιερές τής Χριστια- 
νωσύνης μέρες, σαράντα άοπλοι άστυνομικοί βρήκαν τραγικό θάνατο, άνεβαίνοντας 
κ ι’ αύτοί σαν τό Χριστό, τό δρόμο «τού Κρανίου τόπου», τό δρόμο πρός τό Σουλη- 
νάρι των Καλαβρύτων.

Κάθε χρόνο, τέτοια έποχή, οί σκέψεις δλων μας στρέφονται στις ιερές μορφές 
των δολοφονηθέντων άπό χέρια Ελληνικά, άστυνομικών. 'Η  θυσία των, μας οδηγεί 
στο δύσκολο καί τραχύ έργο μας.

Νάμαστε κ ι’ εμείς πάλιν, εύγνώμονες προσκυνηταί τής μνήμης των συναδέλ
φων μας, πού θυσιάστηκαν στο βωμό τής πατρίδος, συνεπείς στο ύπέρτατο καθήκον, 
κλίνομε ευλαβικά τό γόνυ προ των σεπτών των μορφών.

Τό βουβό τούτο δράμα τής ψυχικής έπικοινωνίας νεκρών καί ζώντων- άλη-
θινή μυσταγωγία—μάς μεταφέρει σ’ έπίπεδα ύψηλότερα, μάς δίνει τό μέτρο καί την 
έκτασι τών μεγάλων πράξεων καί μάς άφήνει μέ τή συγκίνησι τών πιο ωραίων συν
αισθημάτων καί τών εύγενεστέρων φιλοδοξιών.

Τούτη τήν ώρα, την έπίσημη καί ιερή, εμείς οί νεώτεροι σέ μνήμη καί δόξα, 
το>ν άγρίως δολοφονηθέντων κείνη την έποχή άστυνομικών, χαιρετάμε μέ σεβασμό 
καί υψηλή περηφάνεια, τό μεγαλείο τής άρετής καί τής άνδοείας των.

Σ υνάδελφ οι. Τό τίμιο αίμα σας πού χύθηκε, είναι γιά μάς τό γάλα πού βυ
ζαίνομε καί γινόμαστε άνδρεΐοι καί θεριεύομε, έτοιμοι γιά έργα μεγάλα, γιά νίκες 
καινούργιες τού τιμημένου Σώματός μας.

Θυσίες, σαν καί τις δικές σας, είναι δεσμοί ακατάλυτοι πού ένώνουν σφικτά 
τ ’ άτομα σέ μιά άδάμαστη εθνική θέλησι. Είναι άφθαρτες γέφυρες, πού περνούν άπό 
τό παρελθόν στο μέλλον, οί πλατείς δρόμοι πού οδηγούν κατ’ εύθεΐαν στήν έκπλήρωσι 
τών μεγάλων καί θαυμαστών ιδανικών.

Νεκροί μας άλησμόνητοι. Πονώντας γιά τον άδικο χαμό σας, άλλά περήφανοι 
γιά τή θυσία σας, σάς ύποσχόμεθα ότι θάστε γιά μάς τό φωτεινό παράδειγμα ήρωϊ- 
σμού κ ι’ αύτοθυσίας.

Τής καρδιάς μας οί παλμοί, άντίλαλος τών αισθημάτων μας γιά σάς, θά σάς 
φέρνουν αιώνια τήν άγάπη μας. Λουλούδια μυρίπνοα θά στολίζουν τις εικόνες σας, 
τρυφερά κ ι’ άμάραντα γιατί θά ποτίζωνται άπ’ τά δάκρυά μας.

Καί τώρα, κλίνοντας τις κεφαλές προ τών σκιών σας, ύποσχόμεθα ότι τό 
παράδειγμα σας θά μάς έμψυχώνη σέ πράξεις εφάμιλλα λαμπρές καί δοξασμένες.

Ή  μνήμη σας, άς είνα ι α ιώ νια .
I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ



ΔΙΕΘ Ν ΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό Q IL. C ESBR O N , κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '

Σταμάτησε λίγο στο κατώφλι του διαδρόμου, μέ τό κεφάλι σκυμένο, μέ τα 
βλέφαρα κλειστά καί τα χέρια ένωμένα άπό τά τεντωμένα δάχτυλα...

« ... Αυτή είναι ή δική μου ζ ω ή !!!»  συλλογίστηκε... «θάναι άράγε ολη μου ή 
ζωή;... Μέσα σ’ αυτήν τήν άτμόσφαιρα θά ζήσω γιά πάντα;...».

'Ύστερα ξανάφερε στή θύμησή της τήν σκληρή πραγματικότητα πού τήν κύ
κλωνε... Τά παιδιά φτάναν στά χέρια της, μικροί ξένοι, μέ φοβισμένο βλέμμα... 
σιγά-σιγά μεγάλωναν... μεγάλωναν... κάποτε ξανάφευγαν καί τήν ξεχνούσαν... ’Ερ
χότανε μετά άλλα... κ ι’ άλλα... άτέλειωτα, διαδοχικά κύματα τής ίδιας τυφλής θά
λασσας... Καί ό καιρός περνούσε... κυλούσε άσταμάτητα, στον ίδιο πάντα ρυθμό... 
Τά παιδιά δεν τό καταλάβαιναν αύτό... Δεν μαντεύανε ότι ό καιρός τά υπηρετούσε, 
δούλευε γ ι’ αυτά, τά έκανε σιγά-σιγά άντρες... Μά γ ι’ αύτήν τ ί έκανε ό καιρός;... 
Τήν έκανε γυναίκα; ’Α λλοίμονο!!!... ~Ηταν μιά τραγική οπτική άπάτη ! ! !  'Ο βια
στικός χρόνος είχε σταματήσει γ ι’ αύτήν στο ίδιο σημείο... Γ ιά  πάντα... γιά δλη της 
τήν ζωή...

"Ενα συνεχές δόσιμο χωρίς έπιστροφή ! ! !  μιά προστασία χωρίς άμυνα! ! !  
μιά μητρότςς χωρίς ένωση ! ! !  μιά άτέλειωτη θυσία χωρίς καμμιά άντιπαροχή ! ! ! . . .

"Ομως ώς πότε θά διαρκοΰσε αύτό;... 'Ως πότε θά διαρκοΰσε αύτό τό σταμά- 
τημα στο κατώφλι τού περιπτέρου, στά σύνορα τής ελεύθερης νύχτας καί τής φω
τεινής φυλακής της ;;;...

—«'Ύστερα προχωρεί σβήνοντας στο διάβα της τά μισά φώτα καί κατευ- 
θύνεται προς τον κεντρικό νιπτήρα... Έ κ ε ΐ κλείνει μηχανικά μιά στρόφιγγα πού 
ακόμα τρέχει...Κάθε βράδυ κάνει αυτές τις κινήσεις, μηχανικά, άδιάφορα, χωρίς 
νά σκέφτεται γιατί...

'Μά άπόψε βιάζεται... Θέλει νά τελείωση γρήγορα... «Θά προσπαθήσω νά 
ςεμπερδέψω άπ’ τά παιδιά μέ μιά καλή νύχτα» συλλογίζεται «γιά  νά γυρίσω γρήγορα 
στήν κάμαρά μου... Θ’ άκούσω πρώτα λίγο ράδιο, κ ι’ ύστερα θά συνεχίσω τό διάβα
σμα τού άγαπημένου μου βιβλίου... Καί κάτι άλλο άκόμα... Θά ξεχαστώ διαβάζον
τας έκεΐνα τά καλογραμμένα γαλάζια γράμματα...».Αύτά συλλογίζεται κ ι’ αύτά σχε
διάζει ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ, καθώς άρχίζει τό βραδυνό γύρο της...

Βιάζεται... "Ομως τά μικρά χέρια τών έγκαταλελειμμένων αύτών παιδιών θά 
τήν κρατήσουν άκόμα είκοσι ολόκληρα λεπτά... Τό ξέρει καλά αύτό έκ τών προ- 
τέρων ή «Μάμμυ» καί χαμογελά, μέ συγκατάβαση...

Κ ι’ό βραδυνός γύρος συνεχίζεται...
Φιλάει στο κεφάλι τά μικρά παιδιά,' πού μερικά είναι πιά κοιμισμένα, καί 

χαϊδεύει τά μαλλιά τών μεγάλων, ή καί τούς τραβά τ ’ αύτί...
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Καθένα άπό ’τούτα τά παιδιά έχει την ιδιαίτερη μυρουδιά του, τις δικές του 
συνήθειες, τό δικό του τρόπο να κοιμάται...

’Άλλα κοιμούνται μέ τά χέρια διπλωμένα,... άλλα μέ τό κεφάλι σκεπασμένο... 
άλλα μέ τό στόμα άνοιχτό... άλλα ζαρωμένα... άλλα τεντωμένα τεμπέλικα... Καθένα 
έχει τό δικό του τρόπο νά κουβεντιάζη, νά κυττάζη, νά υποτάσσεται...

—« ’Αρχηγέ, δανείστε μου τόν «Μικρό πρίγκιπα»... Σάς παρακαλώ πολύ... 
μόνο γιά πέντε λεπτά...» άκούγεται ικετευτική ή-φωνή τού Σελεστέν, πού τόν φω
νάζουν* «αιχμάλωτη φούσκα»... Στρέφει ή Φρανσουάζ κατά τό μέρος του... Θάθελε 
έκείνη τή στιγμή νά του άπαντήση: «πτωχό μου άγόρι τ ί τό θέλεις τό βιβλίο;»... 
Κάθε βράδυ στο δανείζω, καί ποτέ δέν τό διαβάζεις...». Μά, δέν τοϋ λέει τίποτε... 
Φεύγει, καί ξαναγυρίζει άμέσως κρατώντας τό βιβλίο... τοϋ τό δίνει καί τόν φιλεΐ 
στο μεγάλο του μάγουλο... "Ομως, τήν ίδια ώρα άκούει βαρειά τήν άναπνοή τοϋ 
διπλανού...

—«Ε ίσ α ι κρυωμένος παιδί μου;..» τό ρωτά γλυκά.
—« ’Ό χι ’Αρχηγέ»... διαμαρτύρεται έκεΐνο ντροπιασμένο, σάν νάκανε κάτι 

κακό. «Δέν είμαι κρυωμένος... Κυττάξτε γιά νά βεβαιωθήτε... τό μαντήλι μου είναι 
αδειανό...».

Πάρα κάτω δυο μικρά παιδιά άνταλλάσσουν μέ κωμική σοβαρότητα εικονο
γραφημένα περιοδικά... Στηριγμένα στον ένα άγκώνα, ξεχασμένα όλότελα μέ τόν 
Μίκη καί τόν Τεντέν τής φωτογραφίας, άφήνουν νά τά φιλήση ή ’Αρχηγός άφηρημένα, 
χωρίς νά γυρίσουν καθόλου νά τήν κυττάξουν... «Τόσο τό καλύτερο» σκέπτεται ή 
«Μ άμμυ»... «Δέν είναι τουλάχιστον μόνα τους...’Έχουν γιά συντροφιά τά μίκυ-μά- 
ους τους...».

Κ ι’ ένώ προχωρεί στο έπόμενο κρεβάτι δυο μικρά μαΰρα χέρια γαντζώνον
ται επάνω της καί τήν σφίγγουν...

— «Ά φησέ με, Κολόμπο...Θά μέ πνίξης...» διαμαρτύρεται γλυκά...
—«...Σπ έλα .,.χηγέ! ! .»  άπαντά μέ τήν ιδιόρρυθμη, μωριδίστικη προφορά του 

ό μικρός νέγρος Κολόμπο, πού συγκεντρώνει έπάνω του τις πιο άπίθανες σωματικές 
άντιθέσεις... Γ ιατί ό Κολόμπο πρώτα άπό ολα είναι λαγόχειλος, πράγμα πολύ 
σπάνιο γιά τά μαΰρα παιδιά... Μά έκτος άπό τό μαΰρο δέρμα του καί τή λαγοχειλία 
του, συγκεντρώνει πάνω στή ζωή του τις πιο άσχημες αναποδιές τής τύχης... ή μη
τέρα του κοιμάται μ’ όλους τούς ένοικιαστές τής πολυκατοικίας... ό πατέρας του 
είναι φυματικός... Καί...

«Καλή νύχτα Κολόμπο...Μήν ξεχάσης νά κάνης τήν προσευχή σου... Έ τσ ι;..)».
Τότε έκεϊνος σταυρώνει τά χέρια του...
«...Θ έ... χε... λά... μπά...». Θεέ μου έχε καλά τόν μπαμπά μου» θέλει νά πή... 

Μά, δέν τά καταφέρνει... Τρώει τίς μισές λέξεις... "Ομως μήν άνησυχήτε... Ό  Θεός, 
τουλάχιστον Αύτός, θά καταλάβη καλά τ ί θέλει νά τοϋ γυρέψη ό μικρός Κολόμπο... 
Καί ήσυχη ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ προχωρεί στο πάρα κάτω κρεβάτι...

—«Τ ί τακτοποιείς Μισέλ;.. 'Ένα γράμμα τής μητέρας σου ασφαλώς... Ε ίμα ι 
βεβαία γ ι’ αυτό...».

—«Μάλιστα, ’Α ρχηγέ...».
—«Τήν άγαπάς πολύ τήν μαμμά σου Μ ισέλ...».
—« Ά !  βέβαια...» άπαντά εκείνος μέ χαρά...
Μά ξαφνικά καί άναπάντεχα τό χαριτωμένο προσωπάκι του σκοτεινιάζει... 

Μιά πικρή άλήθεια ξεσπά σάν θύελλα:
—« ’Ό χι... "Ο χι... Ψέμματα λέω... Τ ή ν  μ ι σ ώ  τ ή ν  μ η τ έ ρ α  μ ο  υ».
—«Δέν ντρέπεσαι;..» τόν ρωτςί ή ’Αρχηγός, ένώ έκεϊνος άποφεύγει τό βλέμμα 

της... «Τήν Κυριακή θάρθη νά σέ δή ή μητέρα σου, καί...».
—«Δέν θάρθη...» άπαντά μέ πείσμα τό φτωχό άγόρι, καθώς πλημμυρίζουν
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δάκρυα τά μικρά γατίσια μάτια του... «Δεν θάρθη... Αυτό είναι άλήθεια...» σκέπτε
ται ή Φρανσουάζ άναστενάζοντας... Καί ό Μισέλ θά μείνη, γιά μιά άκόμα φορά, 
κρεμασμένος στά κάγκελλα τοϋ Τερνεραί, νά κατασκοπεύη, παρατηρώντας μέ χτυ
ποκάρδι μακρυά, τήν άπέναντι στροφή τοϋ δρόμου, μέχρις ότου φύγη καί ό τελευταίος 
επισκέπτης... Δεν θάρθη... ,

'Ο Μισέλ δεν άναγνώρισε τον δεύτερο γάμο τής μητέρας του... Λίγο έ'λειψε 
νά ζεματίση, νά πνίξη, νά ρίξη άπ’ τό παράθυρο τό μωρό πού γέννησε άπ’ τον άλλον 
της άντρα... ’Έ τσ ι άναγκάστηκαν νά άπομακρύνουν άπό κοντά τους τον Μισέλ... 
Καί δεν έρχονται ποτέ νά τον έπισκεφθοϋν...

—«Δέν έχεις δίκη ο...» άπαντα ή Φρανσουάζ μέ χαμηλή, πειστική φωνή, «θά 
έρθη... Θά τό δής... Κοιμήσου τώρα... Καλή νύχτα, Μ ισέλ...».

Καί ό βραδυνός γύρος τής ’Αρχηγού Φρανσουάζ συνεχίζεται άπό κρεβάτι 
σέ κρεβάτι, μέ ολοένα καινούργια νυκτερινά νούμερα...

Έδώ ένα παιδί διαβάζει ένα βιβλίο προσευχών, άπό τό όποιο δέν καταλα
βαίνει άπολύτως τίποτε... τον φιλεΐ καί βρίσκεται στο διπλανό κρεβάτι... Έ κ ε ΐ 
ένα ξαπλωμένο παιδί κρύβει στά χέρια του ένα άρκουδάκι... Τούς φιλεΐ καί τούς 
δυο χαμογελώντας...

~Ηταν πάμπτωχο αυτό τό παιδί στο σπίτι του... Δέν είχε ποτές του δικό του 
παιχνίδι... Μιά μέρα λοιπόν έκλεψε αύτό τό άρκουδάκι άπό μιά παιδική έκθεση...

Λαμύ τον έστελνε έδώ τοϋ έπέτρεψε νά κρατήση τό άρκουδάκι του...
Ή  άρχηγός Φρανσουάζ πλησιάζει τώρα στο έπόμενο κρεβάτι καί ξαναβάζει 

κάτω άπ’ τά σκεπάσματα τό γυμνό χέρι ένός κοιμισμένου παιδιοΰ... Διπλώνει υστέ
ρα ένα πεταμένο ροϋχο του καί προχωρεί... Πάρα κάτω ό μικρός λαίμαργος, σάν 
ποντικός, πού οί άλλοι τον φωνάζουν Όλάφ (άγνωστο γιά ποιο λόγο) κοιμάται 
βαθειά στο άναστατωμένο κρεβάτι του, μέ μιά εφημερίδα διπλωμένη κάνω στο 
κεφάλι του, καί μέ τά γκρίζα άπό τις βρώμες χέρια του έξω άπό τά λερωμένα σκε- 
πάσματά του... Δέν γίνεται τίποτε μ ’ αύτό τό π α ιδ ί! ! !  Ό  Όλάφ είναι ένας παληάν- 
θρωπάκος δέκα έτών ! ! !

Πιο κεΐ ό Ντογκανά, πού τον φωνάζουν «βελούδο» επειδή τά μαλλιά του είναι 
κοντά καί μαλακά, έπειδή περιμένει τήν ’Αρχηγό μέ άνυπομονησία... Θέλει νά τής 
διηγηθή, μέ τήν πολύ δυνατή φωνή του, τούς έξ άποστάσεως έρωτές του μέ τήν 
αδελφή ένός φίλου του...

—«Σιγώτερα λοιπόν» τον μαλλώνει άπαλά ή ’Αρχηγός. Μά εκείνος τό βιολί 
του... Διαμαρτύρεται γιατί τήν Κυριακή αυτός ό φίλος του δέν θέλησε νά τον συστή- 
ση στήν έξ άποστάσεως άγαπημένη του, στήν Ό ντέτ... Σ έ μιά στιγμή ρωτά τήν 
Φρανσουάζ:

—«Ε ίνα ι όμορφη ή Ό ντέτ... ’Έ τσ ι δέν είναι ’Α ρχηγέ;..».
—«Ναι, μά μίλα πιο σιγά... θά ξυπνήσης, τούς άλλους».
Κ ι’ έκεΐνος συνεχίζει...
Ε ίχε δώσει λοιπόν σ’ αυτόν τον μασκαρά τον φίλο του ολόκληρη τή σοκολάτα 

τής έβδομάδος, μέ τό σκοπό νά τοϋ γνωρίση τήν άδελφή του... ’Αλλά ό μελλοντικός 
«γυναικαδελφός» του δέν θέλησε νά τον βοηθήση...

—«Θά μπορούσατε σείς, τήν προσεχή Κυριακή, νά μοϋ συστήσετε τήν Ό ντέτ, 
’Α ρχηγέ;..».

— « ’Ίσως... Τέλος πάντων...Θά δοΰμε... Τώρα κοιμήσου καί θά τήν ονειρευ
τής! ! !» .

( Συνεχίζεται)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ! S c ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ό Άρχιφύλαξ Μάστορης Γεώρ
γιος και οί αστυφύλακες : Τσιόγκας Ταξιάρχης καί Χάτζόπουλος Περικλής.

—Διεγράφη του’Αστυνομικού Σώματος διάλογους υγείας, ό Άρχιφύλαξ Θεο- 
δωρόπουλος ’Αριστείδης.

*

Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ  Π ΡΟ Σ Τ Ο Τ Σ ΔΟ ΚΙΜ Ο ΥΣ Τ Η Σ  ΣΧ Ο Λ Η Σ

-—Στον κύκλο των διαλέξεων αί όποΐαι λαμβάνουν χώραν εις τήν Σχολήν, 
προς συμπλήρωσιν τής έκπαιδεύσεως των δοκίμων, τάς άπογευματινάς ώρας τής 
28/3/1958, ώμίλησεν προς τούς δοκίμους ' Υπαστυνόμους καί Άρχιφύλακας ή Κα- 
θηγήτρια τής άπαγγελίας καί άσχολουμένη μέ τήν Θρησκευτικήν Λογοτεχνίαν 
κ. Σοφία Κεραμύδα, μέ θέμα «Παπαδιαμάντης καί ΙΙοίησις». Έ ν άρχή ή όμιλήτρια 
έσκιαγράφησεν τον άσκητικον ποιητήν, ό όποιος ξεχειλίζει άπό λυρισμόν καί θρη
σκευτικότητα, άπαγγείλασα έν συνεχείς μερικά άπό τά καλλίτερα ποιήματά του πού 
κατατάσσονται στήν πρώτη γραμμή τής Νεοελληνικής ποιήσεως, όπως τό ποίημα 
« 'Η  Παναγιά στο Πυργί», τό κύκνειον άσμα τού Παπαδιαμάντη. 'Η  όμιλήτρια έζων- 
τάνεψε τήν φυσιογνωμίαν τοΰ ποιητοϋ μέ τον άριστον τρόπον τής άπαγγελίας, συγ- 
κινήσασα τούς άκροατάς. Τήν διάλεξιν παρηκολούθησαν καί άπαντες οί κ.κ. ’Αξιω
ματικοί τής Σχολής.

*•Κ Η*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚ Π Ο Μ ΙΙΑ Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ

—'Η  έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων έχει καθιερωθή πιά σάν ή καλύτερη 
λογοτεχνική, μουσική καί διδακτική έκπομπή τοΰ ραδιοφώνου.

Μουσική καί λογοτεχνικό περιεχόμενο άψογο, συνταιριασμένα σ’ ένα στύλ 
εύχάριστο, βελούδινο, άνθρώπινο, έχουν δημιουργήσει ένα ζηλευτό ραδιοφωνικό σύ
νολο πού γοητεύει τούς άμέτρητους φίλους καί θαυμαστάς τής ’Εκπομπής· τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

—Απαλό καί ξεχειλισμένο άνθρωπιά, άγάπη καί συμπόνοια γιά κάθε άνθρωπο 
τό ραδιοφωνικό πρόγραμμα τής 12 /3 /58  ένθουσίασε καί συγκίνησε βαθειά. Στήν 
έκπομπή μετεδόθησαν συνθήματα κοινωνικού περιεχομένου καί έλαβαν μέρος ό Τώ- 
νης Μαρούδας, ό Σώτος Παναγόπουλος, ή Μάγια Μελάγια, ή Γιώτα Λύδια καί ό 
Άρχιφύλαξ Μάνθος Φελώνης στά δημοτικά τραγούδια. ’Επίσης, μέ άριστουργημα- 
τική κινηματογραφική υπόκρουση καί διδακτικό κείμενο τοΰ'Ημερολογίου τής ’Α
στυνομίας, γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό.

*
—Τό πρόγραμμα τής 19 /2 /58  ήταν ολόκληρο άφιερωμένο στο δρομολόγιο τοΰ 

σκοποΰ άστυφύλακος, τά καθήκοντα καί οί πολύτιμες υπηρεσίες τοΰ όποιου άναπτύ- 
χθηκαν κατά έπιδέξιο τρόπο ύπό μορφήν σκίτσων άπ’ τή ζωή καί μέ έκλεκτή μου
σική ύπόκρουση. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν διάφορα παληά, μοντέρνα, 
λαϊκά, δημοτικά καί εύρωπαϊκά τραγούδια, κατ’ έκλογήν των άκροατών τή ς ’Αστυ
νομικής ’Εκπομπής.

(Δίσκοι έκ τοΰ καταστήματος Γ . Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Τά 
προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

. *
ΕΥΧΑ Ι Ε ΙΣ  ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονομα
στικής των εορτής εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. ’Αναστάσιον Κανελλό- 
πουλον, Θωμάν Τ'αρραν, Θωμάν Νούσιαν, Γεώργιον Άναγνωστόπουλον, Γεώργιον 
Κοντογιώργον, Γεώργιον Γρηγορέαν, Γεώργιον Χαλοΰλον καί Γεώργιον Κανελλά- 
κην ώς καί εις άπαντας τούς εορτάζοντας συνδρομητάς τοΰ περιοδικού.
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