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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ β
Ύ πό ’Αρχιφύλακος κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

...Δειλινό στην κάμαρά μου... στην άκρη 
ένός γέρικου λόφου, κάπου στην ’Αθήνα...

Τραγουδούν τά πουλιά, καθώς πετοϋν ξένοιαστα άπό κλαδί σέ κλαδί...
...Ένα άπέραντο, πολύχρωμο ταπέττο έχουν σχηματίσει τά λούλουδα στους 

κάμπους καί στούς άγρούς...
Ή  ’Άνοιξη πανηγυρίζει... ’Απέκτησε γιό... Έγέννησε τό Καλοκαίρι...
Κι’ ή γη, κι’ ή θάλασσα, κι’ ό Ουρανός, κι’ ή φύση όλη φέρνουν τά δώρα τους 

στο νεογέννητο... καθώς οί ύστερες ηλιαχτίδες, άπιστες κι’ άλαφρόμυαλες, σκορπάνε 
έδώ κι’ εκεί τά καλύτερα φιλιά τους...

Σιγά-σιγά βραδυάζει... Σβήνουν τά φώτα της πίστας της φύσεως καί ένα σωρό 
σκιές, σφιχταγκαλιασμένες κι’ άόρατες, στροβιλίζονται τριγύρω σ’ ένα παράξενο, 
μυστηριακό χορό...

Σκοτεινιάζει ή κάμαρά μου... βυθίζεται στο χάος τοϋ δειλινού... σκεπάζεται 
άπό τά σκούρα πέπλα του...

"Ολα σωπαίνουν κι’ έξαφανίζονται... Μονάχα τό μικρό ρολόϊ τοϋ κομοδίνου 
μου διαμαρτύρεται, κυριευμένο άπ’ τήν τρελλή ταχυπαλμία του... Κι’ εγώ... κάπου 
σέ μιά γωνιά τοϋ δωματίου μου καπνίζοντας άδιάκοπα νοιώθω τον έαυτό μου να τα
πεινώνεται, να κατρακυλά, να γίνεται ένα μικροσκοπικό, ασήμαντο άνθρωπάκι, 
μέσα στη σκοτεινή άπεραντωσύνη τοϋ Σύμπαντος.

’Εγώ... Δεν είμαι τίποτε αυτή τήν ώρα... Μέ πνίγει ή νύχτα, ή γη κι’ ό Ουρα
νός... Είμαι μιά σκιά μέσα στο σκοτάδι... Μέ ταπεινώνει ή έπιβλητική Κυριαρχία 
της φύσης... Καλύτερα έτσι!!! Είμαι πιο κοντά στον έαυτό μου... Ταπεινώνουμαι... 
Γυμνώνουμαι άπ’ τά υλικά δεσμά τοϋ έγωϊσμοΰ, γιά νά πέσω άπερίσπαστος στην 
άγκαλιά της έκστασης πού μέ κυκλώνει καί νά μπορέσω πιο εύκολα νά κουβεντιάσω 
μέ τον Θεό μου...

Προσεύχουμαι... ’Έτσι, ένω σκοτεινιάζει ή κάμαρά μου, φωτίζεται ή καρδιά 
μου καί άνυψώνεται προς τά Ούράνια...

Ά ! "Οσοι δέν πιστεύετε, όσοι αμφιβάλλετε, όσοι δέν θέλετε ή δέν μπορείτε
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νά καταλάβετε το μεγαλείο τής προσευχής, δοκιμάστε νά προσευχηθήτε ένα τέτοιο 
ήσυχο καί γαληνεμένο δειλινό, καί θά αίχμαλωτιστήτε απ’ την γοητεία τοϋ ’Α
πείρου...

Προσευχηθήτε σ’ Αύτό... Προσευχηθήτε στο ’Άπειρο... Πές τε του ότι είστε 
ένα άσήμαντο μηδενικό βασανισμένο καί άνεμοδαρμένο καί ζητήστε του νά σας γέ
μιση τήν καρδιά μέ την άνέκφραστη παντοδυναμία Του...μια σταγόνα δυνάμεώςΤου 
ζητήστε Του... καί τότε θά αίστανθήτε την άνάγκη νά φωνάξετε ότι πιστεύετε, ότι 
είστε κι’ εσείς πλασμένοι γιά τήν Αιωνιότητα. Τότες οί πίκρες, τά κοσμικά γεγο
νότα, οί ταπεινώσεις, τά βάσανα, οί λύπες καί οί πόνοι σας θά έξαγνισθούν μέσα στά 
λόγια τής προσευχής σας, καί ή ζωή σας θ’ άλλάξη...

...Κι’ ή καμαρούλα μου σκοτείνιασε όλότελα... ενώ άπέξω άκούγονται τά 
βήματα των εργατικών γειτόνων μου πού γυρνούν κουβεντιάζοντας στά σπίτια τους...

Τότες τό μυαλό μου πέτα σέ σας, άγαπημένοι μου φίλοι... Σέ σάς πού μέ δια
βάζετε καί πού ή μεγάλη σας καλωσύνη έγινε αιτία νά μοϋ χαρίσετε τήν φιλία σας...

Σάς σκέφτουμαι... Σάς σκέφτουμαι γιατί σάς άγαπώ, όπως κι’ εσείς άγαπάτε 
αύτό τό περιοδικό πού τώρα κρατάτε στά χέρια σας...

Ποθώ τή συντροφιά σας, καί στέκω, αυτήν τήν διαλεχτή στιγμή τής μονα
ξιάς μου, νά σάς κουβεντιάσω, όπως πάντα... Άπλά-άπλά κι’ άγαπημένα... Άνοί- 
γοντας τό τεύχος αύτό έπεσε τό βλέμμα σας σ’ αύτή τή στήλη... Καί βαλθήκατε νά 
τήν διαβάσετε γιατί είναι γιορτινή κι’ έπίκαιρη... Μά καί γιά κάποιο άλλο λόγο 
άκόμα... Γιατί μέσα της άργοσαλεύει ή εύλάβεια γιά τό πνεύμα τής Σχολής... Τό 
πνεύμα έτοΰτο τής δημιουργίας πού άνοικοδομεΐ, σιγά-σιγά μά σταθερά, έναν και
νούργιο κόσμο... Αύτόν τον κόσμο τον άγαπήσατε καί τον έκάνατε δικό σας....

Γι’ αύτό, όποτε μέ συναντήσετε, μοΰ ζητάτε νά σάς μιλήσω γιά τή Σχολή... 
Κι’ εγώ ποτέ δέν σάς χάλασα χατήρι...

Γιά μιά άκόμα λοιπόν φορά θά σάς κουβεντιάσω γιά τής Σχολής τό γαλά
ζιο πνεύμα, πού πλανιέται άκαθόριστο μέσα στις ψυχές σας... τό ξέρετε καλά πώς 
έτοΰτες οί γραμμές μου, κι’ οί άλλες οί χτεσινές καί προηγούμενες, δέν έχουν λογοτε
χνικό προορισμό, άλλά υπηρετούν πιστά καί ευσυνείδητα τήν ’Αστυνομική ’Ιδέα, 
πού, χρόνια καί χρόνια τώρα, άγωνίζεται αύτό τό περιοδικό νά τήν κάνη ώραιότερη, 
νά τήν λαμπρύνη, νά τήν έκλαϊκεύση, καί νά τήν έπιβάλη στήν κοινή συνείδηση, σάν 
κάτι τό 'Ιερό...

...Τό σκοτάδι κυριάρχησε ολόγυρα... Σκέπασε τή γή μέσα στο μαύρο μανδύα 
του... κι’ έδωσε έτσι τήν ευκαιρία στά άστέρια τού Ούρανοΰ νά λάμψουν πιότερο 
μέσα στής νύχτας τή μαυρίλα...

...Μιά τέτοια νύχτα στον Κήπο τής Γεσθημανή άρχισε τό Θειο Δράμα, καθώς 
ό Γλυκός Ναζωραίος πεσμένος στο χώμα προσηύχετο γιά ύστερη φορά στον Έπου- 
ράνιο πατέρα Του, ενώ «ό ίδρώς Αυτού έγένετο ώσεί θρόμβοι αίματος κατεβαίνοντες 
έπί τήν γήν...».

...Μιά τέτοια νύχτα, μέσα στο μυστηριακό μεγαλείο τού Κήπου, άντήχησε 
ή κλαγγή τών ρωμαϊκών όπλων, καί ό προδότης άσπάστηκε τον Διδάσκαλο, άνοί- 
γοντας έτσι τό φριχτό κεφάλαιο τών Αγίων Παθών Του...

...'Όμως πάλι, μιά τέτοια νύχτα, λίγες μέρες μετά, ένας μεγάλος σεισμός 
συγκλόνισε τή γή καί τις άνθρώπινες καρδιές... Καί ένας «άγγελος Κυρίου, καταβάς 
έξ Ούρανοΰ άπεκύλισε τον λίθον...» καί σκόρπισε στους πέντε αιθέρες τό γαλάζιο 
μήνυμα : «Χριστός άνέστη...».

...Ναί!!!... Μιά τέτοια νύχτα, προχτές, αύτό τό χαρμόσυνο μήνυμα, φωτι
σμένο άπ’ τά αγιοκέρια τής πίστης μας, τονισμένο άπ’ τής καμπάνας τον χαρού
μενο ρυθμό, ζεσταμένο άπ’ τής καρδιάς τούς πιο μελωδικούς πόθους, έγινε ολοζών
τανη χαρά... "Εγινε πανηγύρι καί φιέστα άρχοντική... ’Έγινε Πάσχα, κόκκινα αύγά, 
αρνί, κουλούρια, γλυκά, εύχές καί βεγγαλικά...
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Μπάμ... Μπάμ... Ξέφρενοι κρότοι χαράς...
Μπάμ... Μπ... "Ομως αυτό δεν είναι βεγγαλικό. Κτύπημα πόρτας είναι... 

Ναί! κάποιος κτυπα την πόρτα του σπιτιού μου... Πάει ή έμπνευση, κι’ ή έ'κσταση, 
καί τό άναστάσιμο παραλήρημα !!!

Κάποιος κτυπα την πόρτα μου!!! Καί θέλει νά καταστρέψη τούς συλλογι
σμούς μου !!! Κι’ άφοϋ έτυχε νά συνδεθή ή παρουσία του μέ τούτες τις γραμμές μου, 
άς τον υποδεχθούμε μαζί... "Ισως είναι κάποιος φανταστικός έπισκέπτης των ονεί
ρων μου.

Άπογοήτευσις!!! Είναι ένας κοινός θνητός!!! ένας φτωχός φωτογράφος... 
"Ωρα πού τή διάλεξε!!!

—«...Λοιπόν;...».
—«Τι λοιπόν, κυρ-Σπΰρο... Σοΰφερα τις φωτογραφίες άπ’ τή γιορτή τής 

Σχολής».
—«Καί γιατί δεν τις έ'φερνες αύριο στο γραφείο μου ;...».

01 νέοι δόκιμοι αστυφύλακες μέ τόν Διοικητή καί τούς ’Αξιωματικούς τής Σχολής στή
ψησταριά.

—«Δεν βαρυέσαι... Τό ίδιο είναι για μένα... "Εχω ποδήλατο... Τί εδώ, τί 
εκεί...».

Καί άραδειάζει επάνω στο τραπέζι μου τις φωτογραφίες...
—«'Όλες αύτές είναι;...».
—«Κι’ άλλες πολλές πού τις μοίρασα χτές... Γιατί ρωτάς;... Σοΰ κακοφαί

νεται; Τί σοΰ φταίω έγώ; Τέτοια γιορτή πού κάνατε...».
Τού προσφέρω ένα τσιγάρο, άνάβω κι’ έγώ άλλο ένα, καί μια καί μέ διέκοψε 

πιά, συνεχίζω τήν κουβέντα μας...
—«Τί έννοεϊς «τέτοια γιορτή πού κάναμε»...».
Μέ κυττάζει παραξενεμένος...
—«Δέν καταλαβαίνεις; Πασχαλινό τραπέζι ήταν τό δικό σας ή ολοήμερο ξε- 

φάντωμα... Κουράγιο πού τόχετε!!!... Τρελλάθηκα εκείνη τήν ημέρα... Δέν στά
θηκα ούτε λεπτό...».
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—«Καλά, δέν έφαγες; δεν ήπιες; δεν κάθισες λιγάκι;...».
—«’Ά ! νά σου πώ... Ά πδ φαγί κι’ άπδ πιοτό δέν έχω παράπονο... Κούραση 

δμως... Μέ τό φαγί πού είχατε εσείς μπορούσε νά χορτάσουν τρεις λόχοι...».
—«Σύμφωνοι, μά... δέν καταλαβαίνω... Για πρώτη φορά πας σέ Πασχαλιάτικο 

γλέντι;...».
—«Γιά πρώτη; 15 χρόνια κάνω αύτή τή δουλειά... Μά πουθενά δέν έτυχε νά 

δώ τέτοιο χορό... Έ γώ  τάχασα... Μά μόνο εγώ;
Δέν άκουγες τί έλεγαν ο'ι ξένοι πού ήρθαν στο τραπέζι σας;».
—«Τί έλεγαν;...».
—«Μέ κοροϊδεύεις;... Δέν ακόυσες;... Τάχαν κι’ αύτοί χαμένα... Πρώτα- 

πρώτα ή Αίθουσά σας... Δέν θά ξεχάσω ποτέ την ομορφιά της, τά στολίδια της, τά 
λουλούδια της, τις ζωγραφιές της, τά χρώματά της... ’Αστυνομική αίθουσα ήταν 
αύτή ή κοσμικό σαλόνι κέντρου;...».

Χαμογελώ... Καί συγκινοϋμαι άπ’ τον αυθόρμητο ενθουσιασμό αύτοΰ τού 
απλοϊκού άνθρώπου... Καί τον ευχαριστώ πού μοΰδωσε αύτήν την όμορφη ευκαιρία 
νά θυμηθώ... νά ξαναθυμηθώ, γιά μιά άκόμα φορά, έκείνη τή μεγαλειώδη διακό- 
σμηση της Σχολής, άνήμερα τού Πάσχα...

Ξαναφέρνω στο μυαλό μου τό κομψό τουριστικό περίπτερο τού προαυλίου, 
πού ήταν πνιγμένο στά χρώματα καί στά λουλούδια... τήν λουλουδένια εξέδρα μέ τά 
μύρτακαί πράσινο, πού πλαισίωναν τις σούβλες μέ τά πασχαλινά αρνιά... τήν κομψή 
άψϊδα τής Αιθούσης μέ τις σημαίες, τούς θυρεούς καί τις πολύχρωμες διακοσμή
σεις του...

Κι’ άκόμα πόσα άλλα!!!...
Καί πρώτα άπ’ όλα ή Αίθουσα χορού τής Σχολής... μιά άλησμόνητη, μαγευ

τική εικόνα παρουσίαζε... Καί τί δέν είχε!!!... Πόσα στολίδια!!! πόσο γούστο!!! 
πόση χάρη!!! 'Ένα θέαμα σπάνιο... Μιά διακόσμηση πού δέν μπορώ πιστά νά τήν 
περιγράψω, γιατί ήταν ένα άκριβό σύνολο πού μίλαγε στήν καρδιά καί τήν ζάλιζε 
καί δέν σ’ άφηνε νά το έρευνήσης...

Τί νά πρωτοθυμηθώ... Χιλιάδες λεπτομέρειες, τακτοποιημένες καί καλοβαλ
μένες σέ μιά τόσο έπιτυχημένη σκηνοθεσία !!!

Διακοσμητικά μπιμπελό) στούς τοίχους, στις κουρτίνες, στις πόρτες, στά πα
ράθυρα, άκόμα καί στήν όροφή... σημαιοΰλες... Σταυροί... ξύλινοι μπλέ θυρεοί... 
πήλινα άνθοδοχεία μέ λογιών-λογιών λουλούδια... Εικόνες... ζωγραφικοί πίνακες... 
γιορταστικές επιγραφές μέ χρυσά γράμματα... μεγάλα κόκκινα αυγά άπό χαρτί... 
λευκές μεταξωτές κουρτίνες μέ πολύχρωμες πεταλούδες... καί πόσα άκόμα μικρο
πράγματα συνταιριασμένα όλα μέ καλαισθησία μέσα σέ μιά δροσερή κι’ ευχάριστη 
νότα χαράς, γαλήνης καί συγκίνησης!!!...

Θυμάμαι... Κι’ ή καρδιά μου ζεσταίνεται πιότερο άπό τήν ίδια φλόγα πού 
εδώ καί τέσσερα χρόνια μέ μεθά άπό πίστη, άπό μιά τυραννικά άπέραντη πίστη, 
πού οδηγεί τά βήματά μου σ’ έναν δρόμο άνηφορικό...

Ναί!!!... τρέχω ξοπίσω άπό τήν πίστη μου, βιάζομαι νά τήν προφτάσω καί 
νά τής πώ: «’Ιδού έγώ... θά σ’ άκολουθήσω οπού κι’ αν ύπάγης...».

Τότες θυμάμαι πιότερο τήν πολυκύμαντη ιστορία τής ζωής μου... όταν έγώ 
έτοιμαζόμουν νά έγκαταλείψω τήν παραλία τών ονείρων μου, καί καταποντιζόμουν 
στά κύματα τής άπιστίας μου... ΤΗλθε τότες αύτός καί μούπε άπλά-άπλά:

«"Ελα μαζί μου». Καί πήγα παντού... Κι’ έγινα μαθητής του... θυμάμαι, καί 
ή καρδιά μου χτυπά δυνατά, υγραίνονται τά μάτια μου... Ή  ιστορία ή δική μου 
είναι ή ιστορία τής δυνάμεως τού Δασκάλου μου... Μέ συμβούλεψε ν’ άκολουθήσω 
τό σωστό δρόμο καί τον άκολούθησα... Μέ πρόσταξε νά σταθώ όρθιος σέ κάθε δυσκο
λία καί στάθηκα... Καί μούπε νά μέ κάνη άνθρωπο μέ πνευματικό περιεχόμενο καί 
μ’ έκανε.
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’Έτσι είχε διακοσμήσει καί τήν αίθουσα της Σχολής, όπως την ψυχή μου... 
Άπλά-άπλά καί μέ τό τίποτε... Μ’ ένα του*λόγο, μ’ ένα του νεϋμα, μέ τήν πί
στη του...

Θυμάμαι καί γεμίζω’εύτυχία... Μπορείτε να μέ καταλάβετε;...
Τώρα... τώρα πού ύπηρεσιακώς χειραφετήθηκα καί ωρίμασα, τώρα πού πήρα 

μια θέση στις καρδιές σας, φίλοι μου... τώρα άκριβώς πού κάπως πέτυχα, θέλω να τό 
ξαναπώ, να τό ξαναφωνάξω... νά μείνη γραπτό μνημείο τής πίστης μου αυτό... 
Τον άγαπώ... Κανέναν δεν άγάπησα, κανένα δεν σεβάστηκα όσο αυτόν... Κι’ ας 
Ουμώνη κάπου-κάπου... κι’ ας 
φωνάζη... κι’ άς δείχνη καμ- 
μιά φορά υπερβολική αυστη
ρότητα... Μοΰ έδωσε τα κα
λύτερα χρόνια τής ζωής μου...
Δικαιούται καί τά ύπόλ.οιπα...
Είναι δικά του... Δεν θέλω νά 
μέ έπαινή ... δέν θέλω νά μέ 
προστατεύη... θέλω νά τον υ
πηρετώ μέ συνείδηση, μέ πί
στη...

Κι’ άς μείνη’ καί τούτο 
παράδειγμα τρανό γιά όσους 
διοικούν...

’Από τήν πίστη του κρί- 
νεται ό άνθρωπος κι’ οχι άπ’ 
τή γραμματική σοφία του... Ή  
πίστη μετακινεί βουνά... Τό 
λέω έκ πείρας... θυμούμαι πώς 
ήμουν καί βλέπω πώς έγινα...
Τό έξομολογοΰμαι αύτό δημο
σία... Μονάχα ή πίστη πού 
μοΰ φύτευσε στήν καρδιά μέ 
ώδήγησε έδώ πού είμαι. Αύ- 
τός είναι ό βαθύτερος σκοπός 
αυτών τών περιγραφών μου.
Τό δίδαγμα γι’ αυτούς πού 
θάρθουν αύριο... Τούς νέους 
πού θά διοικήσουν... Μεταλα- 
μπαδεύτε· μές στις καρδιές 
τών άλλων μιάν ακτίνα πίστης 
καί θ’ άνταμώσετε θαύματα...
Πίστης, προ πάντων πίστης, ' °  'Υφυπουργό? ’Εσωτερικών κ. Μανιδάκη? καί ό 
έχει άνάγκη ή ’Αστυνομία Πό- του Σώματο? κ. Κόκκινο? στό Πασχαλινό

\  J ! Γ ' > γεύμα τη? Σχολή?,λέων, που μαχεται σκληρά α
νάμεσα σέ άντιξοότητες καί προκαταλήψεις...

Δέκα άνθρωποι πού πιστεύουν, άξίζουν όσο χίλιοι ικανοί πού δέν φλέγονται 
άπό κάποιο ’Ιδανικό... Τό γράμμα τό ξερό τού νόμου καί τού κανονισμού άξιοποιεΐ 
τις άρετές εκείνων πού πιστεύουν...’Άν όμως δέν πιστεύουν γίνεται «Χαλκόςήχων 
κα'ι κύμβαλον άλαλάζον».

' Η πίστη μέ οδηγεί μπροστά...Μονάχα έγώ ξέρω πόσο άγωνίζουμαι νά φτειάξω 
τον έαυτό μου, νά ξεριζώσω τά έλαττώματά μου, νά έργασθώ άποδοτικά καί νά κο
πιάσω. Κι’ έγώ δέν είμαι τίποτε, δέν θάμουν τίποτε χωρίς εκείνον πού μέ πλημμύ-
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ρισε πίστη, καί μέ υπέταξε, καί μ’ έκανε παράφορα ν’ άγαπήσω τό ’Αστυνομικό 
Σώμα...

Ναί!!!... 'Ο Διευθυντής μου έφερε τό πνεύμα τής Σχολής ’ίσαμε την καρδιά 
μου χωρίς σχολαστικότητες καί τυπικές άκαμψίες... Κι’ αυτός είναι 6 ίδιος ποΰ- 
φτειαξε έτοϋτο τον άξέχαστο πασχαλινό χορό τής Σχολής, πού πρόστεσε νέους φίλους 
κοντά μας...

’Αλήθεια!!!... ’Άν ξέρατε, αν μπορούσατε νά μαντεύσετε πόσα ευμενή σχό
λια γίνηκαν γιά την ’Αστυνομία, έξ άφορμής αύτοϋ τοϋ χοροϋ!!!...

Θυμάμαι πάντα τη διακόσμηση... 'Ο Διευθυντής μου ήταν ό έμπνευστής της... 
Δική του ήταν ή σκηνοθεσία... Κι’ όλα αύτά μέ τό τίποτε... Καί...

—«Τί θά γίνη μέ τις φωτογραφίες; θά τις πάρης;...» μέ διακόπτει γιά δεύτερη 
φορά ό φωτογράφος...

—«’Ά ! ναί!... Γιά φέρτες νά τις δώ...».
—«Νά... αυτή έδώ... ’Έχει τούς ’Επισήμους... Μερικούς δηλαδή άπ’ αυτούς...

Ό  Σεβασμιώτατος τ . επίσκοπος Θηβών καί Λεβαδείας κ. Πολύκαρπος, εισερχόμενος σΤή 
μεγάλη αίθουσα τής Σχολής μετά τοΰ Διευθυντοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου.

Έδώ είναι ό Δεσπότης έκεΐνος πού μίλησε γιά τήν ’Αστυνομία τόσο όμορφα στήν 
αρχή τής γιορτής... Πώς τον λένε;...».

—«Είναι ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών καί Λεβαδείας κ. Πολύ
καρπος...».

Γεμίζω συγκίνηση στη Θύμησή του... 'Ο Σεπτός αυτός ιεράρχης τής ’Εκκλη
σίας μας είχε τήν καλωσύνη νά τιμήση μέ τήν άγια παρουσία του τό πασχαλινό τρα
πέζι μας... Καί μάλιστα άνοιξε πρώτος τό σεμνό γλεντάκι μας μέ τις εύχές του... 
Καί πόσα όμορφα λόγια είπε γιά τήν ’Αστυνομία!!!... Μάς παρακολουθεί μέ άγάπη 
καί συμπάθεια ή ’Εκκλησία, είπε... Καί μάς προστατεύει ή εύχή της...

Ευχαριστούμε, Σεβασμιώτατε... Πάνω στην Πίστη τοΰ Χριστού έχουμε οίκο-
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δομήσει την ζωή μας... Καί αύτή ή πίστη μας οδηγεί στον άνηφορικό δρόμο τοϋ 
σκληρού μας καθήκοντος...

Πιστεύουν οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άγιε Πάτερ... Πιστεύουν έξ 
όλης ψυχής καί έξ όλης καρδιάς καί άγαποϋν τον πλησίον τους ώς τον έαυτόν τους. 
Καί μέ τις ευλογίες τής 'Αγιωτάτης ’Εκκλησίας μας θά βαδίζουν πάντοτε τον δρόμο 
του καθήκοντος «γιά τοϋ Χρίστου την πίστη τήν άγια» καί γιά τής Πατρίδος τήν 
πρόοδο καί τήν εύημερία...

Σάς εύχαριστοϋμε, Σεβασμιώτατε, γιά τήν τιμή πού μάς κάνατε... σάς εύχα- 
ριστοϋμε γιά τήν άγάπη σας... σάς εύχαριστοϋμε γιά τά καλά σας λόγια... Σάς εύχα- 
ριστοΰμε γιά όλα...

«...Νά κι’ άλλη μιά φωτογραφία επισήμων... ’Εκεί δεν είναι ό κύριος Βρανό- 
πουλος;... Τον ξέρω... Στήν γειτονιά μου τον άγαπάμε... Είναι τίμιος άνθρωπος 
καί βοήθησε πολύ τον κοσμάκη...».

Ό  κ. Βρανόπουλος μέ τήν κυρία του είχαν δώσει πρώτοι τό παρόν στή γιορτή 
μας... Παλαίμαχος ’Αξιωματικός ό κ. Βρανόπουλος, σεβαστός άλλοτε προϊστάμενός 
μας, έ'χει συνδεθή στενά μέ τήν ζωή μας... Πάντα τον θυμώμαστε, καί όλοι τον άγα- 
ποΰμε...

Δίπλα του ό έκλεκτός δημοσιογράφος κ. Άρνέλλος... ένας υπέροχος άνθρωπος,

Ό  Σεβασμιώτατος τ. ’Επίσκοπος ©ηβών καί Λεβαδείας κ. Πολύκαρποί, προπίνουν στήν 
ύγεία τω ν μελών τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

καλόκαρδος, ευγενικός καί γνώριμος μαχητής στον κοινωνικό στίβο, πού μέ τήν δυ
νατή τέχνη τόυ υπηρετεί τό δίκαιον καί τήν Πατρίδα... ’Άφησε σε μάς διαλεχτές 
άναμνήσεις... Καί νοιώθουμε τήν υποχρέωση νά τον εύχαριστήσουμε θερμά καί γιατί 
μάς τίμησε καί γιατί μάς άγαπά.

—«Κι’ αυτοί ποιοι είναι; Ξένοι;...».
—«Ναί! Ξένοι. ’Αμερικανοί... Ό  κ. Τζίμ Λιούϊς, ό κ. καί ή κυρία Ούάλλες. 

Είναι τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής...».
Ξένοι, είπα στον φωτογράφο... ’Αλλά στήν κυριολεξία είχα άδικο... πολύ 

άδικο μάλιστα... Αυτοί οί άνθρωποι είναι δικοί μας, πολύ δικοί μας, μέσα στις καρ-
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διές μας... Γιατί αντιπροσωπεύουν για μας την ωραιότερη έλπίδα μας... ’Ανάμεσα 
σέ αιματοβαμμένους, κακούργους εχθρούς κι’ άχάριστους, πεισματάρηδες φίλους, 
προς τήν ’Αμερικανική Δημοκρατία των 'Ηνωμένων Πολιτειών, προς τήν ένδοξη 
αυτή χώρα τής πραγματικής ελευθερίας στρέφουμε μέ πίστη το βλέμμα μας... ’Εκεί 
κατοικεί ή άληθινή Δημοκρατία... Και τα παιδιά της είναι άδέλφια μας εύγενικά 
κι’ αγαπημένα...

"Ας είναι λοιπόν βέβαιοι οί καλοί φίλοι μας κ.κ. Walles καί Lewis πού μάς τί
μησαν προχτές δτι φύσει καί θέσει ή καρδιά μας τούς άνήκει... Τούς ευχαριστούμε 
πού έτίμησαν το γλεντάκι μας...

—«Είχατε πολλούς επισήμους στή γιορτή σας... πάρα πολλούς... Ντρεπόμουνα
να γυρίζω στα τραπεζάκια 
για φωτογραφίες... Είχατε ά- 
φρόκρεμα...».

—«Ναί. "Εχεις δίκηο. 
’Εκλεκτοί ’Επίσημοι μάς έπι- 
σκέφτηκαν καί γλέντησαν μαζί 
μας... Είδες τον Έξοχώτατο 
επί των ’Εσωτερικών 'Υφυ
πουργό κ. Μανιδάκη;».

—«Βέβαια... Τον χει
ροκροτήσατε πολύ...».

—«Είναι 'Υφυπουργός 
μας, άλλά καί ένας άξιος στρα
τιωτικός πού έτίμησε τό στρά
τευμα». Δίπλα του ό Σεβα
στός μας 'Υπουργός τής Προ- 
εδρείας τής Κυβερνήσεως, Κα- 
Θηγητής τών Σχολών καί 
συνεργάτης τού περιοδικού μας 
κ. Μιχ. Στασινόπουλος, μέ 
τήν κυρία του».

—«Λοιπόν... Πρώτα ό 
’Αρχηγός μας, ό κ. Ν. Κόκ
κινος... τον καταχειροκροτή
σαμε γιατί τον άγαπάμε... ’Α
γαπάει τήν ’Αστυνομία καί 
μάς... 'Όλους μάς ξάγαπάει... 
Χρόνια τώρα συνηθίσαμε νά 
τον άγαπάμε...

"Υστερα ό ’Αρχηγός τής Ελληνικής Βασ. Χωρ/κής Άντ/γος κ. Μακρυνιώ- 
της, ό εκλεκτός ’Εθναρχικός Σύμβουλος κ. Θ. Καλοκασίδης μέ τήν κυρία του, ό 
διακεκριμένος 'Υφηγητής τού Παν/μίου κ. Κ. Γεωργόπουλος, μέ τήν κυρία του καί 
τήν ώραιοτάτη καί χαριτωμένη κορούλα τους, ό κ. Δ. Σταύρου, ό ’Επιθεωρητής τού ’Α
στυνομικού Σώματος κ. Ν. Νέρης, ό Δ/ντής τού Λεόντειου Λυκείου, ό ιατροδικαστής 
κ. Καψάσκης, δ τέως ’Αστυνομικός Δ/ντής κ. Α. Θεοφανίδης, ό Γενικός Δ/ντής τού 
'Υπουργείου ’Εσωτερικών κ. Κόλλιας, ό Δ/ντής ’Αθηνών κ. Ρακιντζής, ό Διοικητής 
’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Καραμπέτσος, ό Διοικητής τής Τροχαίας ’Αθηνών κ. Μαρ- 
κόπουλος μέ τό επιτελείο του, οΐ ’Αστυνομικοί Δ/νταί κ. κ. Συνοδινός, Σπυρό- 
πουλος, Καρανάσος, Νικητάκης καί Άρχοντουλάκης, μέ τις κυρίες τους, οί δυο χα
ριτωμένες κοροΰλες τού κ. Σπυροπούλου, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Γαλανόπουλος, Μαν-

Ό  έξοχώτατος Υ πουργό ; Προεδρείας τής Κυβερνήσεως 
κ. Μ. Στασινόπουλος μετά τής συζύγου του. *0 ’Αρχη
γός του Ά στυν. Σώματος κ. Ν. Κόκκινος. Ό  Γεν. Δ /ντής 
κ. Δ. Κάλλιας καί ό Διοικητής τής Σχολής κ. Ν. ’Αρχι

μανδρίτης μετά τής συζύγου του.
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δρούκας, Γιαννόπουλος, Λυκούσης, Μπακής καί Γιαννούλης, οί καθηγηταί των 
Σχολών, καί πλήθος έκλεκτοϋ κόσμου.

Ξαναθυμάμαι ενα-ενα τα διαλεχτά έκεΐνα πρόσωπα των έπισήμων πού βρέ
θηκαν κοντά μας, καί νοιώθω νά μέ κυκλώνη όλο εκείνο τό εύγενικό, όμορφο πλήθος 
πού συνέθεσε μίαν εικόνα άκριβής ομορφιάς καί έπισημότητος.

Φέρνω υστέρα στο νοΰ μου τούς δοκίμους Ύπαστυνόμους καί Άρχιφύλακες, 
τις οΐκογένειές τους, όλους τούς φίλους μας, καί πλημμυρίζω ευτυχία... Σέ όλους 
οφείλεται ή έπιτυχία, ή μεγαλειώδης καί πρωτοφανής έπιτυχία του γλεντιοϋ μας... 
'Όλοι πρόσθεσαν κέφι, ένθουσιασμο καί χαρά... Κι’ όλα μέσα στή Σχολή έκινήθηκαν 
μέ ζηλευτό ρυθμό, άκρίβεια καί χάρη... Οί πολυάριθμοι πεντακάθαροι σερβιτόροι 
πού πηγαινοέρχονταν φορτωμένοι καί υπηρετούσαν τούς προσκαλεσμένους μας ευ
γενικά ήταν υποχρεωτικοί, πρόθυμοι καί έχουν κι’ αυτοί τό δικαίωμα νά λένε ότι 
κάτι προσέφεραν στο Πασχαλινό έτοϋτο άστυνομικό γλεντάκι τής Σχολής...

Δικαιούνται όμως περισσότερο άπό κάθε άλλο νάναι περήφανοι γιατί βοή
θησαν τον κ. Δ/ντή άποτελεσματικά στις κοπιώδεις προσπάθειές του οί κ.κ. ’ Αξιω-

Ό  Ά στυυ. Δ /ντής ’Αθηνών κ. Ρακιντζής τσουγκρίζει τό Πασχαλινό αυγό του μέ τόν 
’Αρχηγό τής Β. Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώτη.

ματικοί τής Σχολής καί εΐδικώτερα όλοι οί Ύπαστυνόμοι πού έκινήθηκαν μέ ταχύ
τητα καί προθυμία...

’Επίσης ό συσσιτιάρχης Άρχιφύλακας μέ τούς άξιους καί άκούραστους βοη
θούς του, μέ επικεφαλής τόν μάγειρο κ. Χρίστο Κόκκα, τού οποίου ή μαγειρική ξε- 
τρέλλανε μικρούς καί μεγάλους...

’Αλήθεια!!! Πόσο πλούσιοι κι’ ορεκτικοί μεζέδες ήταν αύτοί!!! Ό  Διευθυν
τής μου, ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, πού άπό μέρες πριν εργάστηκε σκληρά γιά νά έτοι- 
μάση αύτήν τήν γιορτή, άφοΰ διεκόσμησε τήν αίθουσα, ώρισε ό ίδιος τήν διάταξη 
των τραπέζιών, τακτοποίησε κάθε λεπτομέρεια, δέν ξέχασε νά προσέξη ιδιαιτέρως 
καί τό ζήτημα αύτό... Τό φαγητό ήταν άφθονο, εκλεκτό, χορταστικό... καί μερικοί 
μάλιστα καλοφαγάδες τό παράκαναν. ’Έφαγαν γιά μιά ’βδομάδα...
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Κρέατα, τυριά, αύγά, σαλάτες, κοκορέτσι, κρασί, μπύρες, φροϋτα, γλυκά πη
γαινοέρχονταν μέσα στήν αίθουσα έπί τέσσερις ολόκληρες ώρες... ’Από πλευράς δε 
φαγητού είχε τόση επιτυχία τό γλέντι μας ώστε οί περισσότεροι έφυγαν... στομα
χιασμένοι, άφοΰ μάταια προσπάθησαν νά χωνέψουν μέ πολύωρο χορό και άδικα 
κατανάλωσαν δεκάδες μπουκάλια σόδα... Τί φαΐ ήταν αυτό!!!

Καί κάποιος επίσημος άκούστηκε νά λέη στή γυναίκα του: «“Αν τώξερα θά- 
μενα νηστικός τρεις μέρες πρίν!!! Πολύ γλεντζές καί μερακλής είναι ό κ. ’Αρχι
μανδρίτης...».

Καί πάνω στο ζενίθ του άγριου φαγοποτιού, όπου τα πηρούνια και τα μαχαί
ρια αντηχούσαν μέσα στην αίθουσα σέ ρυθμό συμφωνικής τζάζ, νά και ενα ακόμα 
άρνάκι... ’Αλλοδαπό αύτό... “Οχι τής Σχολής. Προέρχονταν άπ’ τό Καταστημα 
«Πάνθεον» καί ήταν δώρον τής Ύποδ/νσεως Τροχαίας Κινήσεως καί Μηχανοκι
νήτου ’Αθηνών προς τούς δοκίμους των ’Αστυνομικών Σχολών. Καί τό τσιμπουσιον 
έγενικεύθη... Καί οί παριστάμενοι παρουσίαζαν οψιν πολεμικού συναγερμού ή μάλλον 
διεθνούς διαγωνισμού για τήν άνάδειξη τού Μίστερ Φαγά τής 'Υφηλιου...

Αυτοί είναι καλλιτέχνες... τούς έχω ξεχωριστά...». 'Η  ξαφνική επέμβαση 
τού φωτογράφου μέ άποσπά άπ’ τούς...στομαχικούς συλλογισμούς μου και με με
ταφέρει ψηλά στ’ αστέρια... εκεί όπου ζοΰν καί κινούνται έκεΐνοι πού μέ την τέχνη 
τους δίνουν τό οξυγόνο τής ζωής... οί 'Έλληνες καλλιτέχναι.. οί άδικημένοι αυτοί 
άγωνισταί τής ζωής, πού άκολουθοΰν τήν πορεία τού ’Έθνους μας τραγουδώντας 
τά θούρια τής βιοπάλης καί ομορφαίνοντας τή ζωή μας...

Καί πόσα, δέν τούς οφείλουμε όλοι μας!!! Τί θάτανε ή ζωή δίχως αύτους!!! 
’Αντιπροσωπεύουν τούς πιο διαλεχτούς παλμούς τής Κοινωνίας μας!!! Είναι αυτοί 
πού μάς κρατάν στά πόδια μας καί φέρνουν τό χαμόγελο στά χείλη μας και τήν 
ελπίδα στήν καρδιά μας, καί στις πιο φριχτές στιγμές τού βίου μας!!!

Οί 'Έλληνες καλλιτέχνες! !! Σταθήτε σέ στάση προσοχής μπροστά τους και 
χαρήστε τους τήν άγάπη σας όλη... Γιατί σ’ αυτούς οφείλουμε τό πάν... Είναι το 
θεϊκό άλάτι πού διατηρεί τήν Κοινωνία... πρόθυμοι πάντα κι’ ευγενικοί φίλοι και 
θαυμασταί τού έργου τού Δ /ντοΰ μου, του κ. ’Αρχιμανδρίτου, έσπευσαν και φέτος 
νά ένισχύσουν την προσπάθειά του καί νά πλαισιώσουν κατά τρόπον συγκινητικόν 
τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα τού πασχαλινού τραπεζιού τής Σχολής. Καλλιτέχναι 
λογής-λογής βρέθηκαν κοντά μας εκείνο τό μεσημέρι τής Κυριακής άφήνοντας τις 
δουλειές τους, θυσιάζοντας τις έκδρομές τους, περιφρονώντας άκόμα και το υλικό 
συμφέρον γιά χάρη μας...

Ήρθαν τραγουδισταί καί καρατερίσται, μαέστροι καί σολίστ, ορχήστρες και 
ντουέττα, κανταδόροι τής παληάς ’Αθήνας καί έρμηνευτές τών μοντέρνων ρυθμών, 
καντσονετίστες καί τυπίστες, λαϊκοί τραγουδιστές καί δημοφιλείς πρωταγωνιστές, 
δημοτικά συγκροτήματα καί βεντέττες πρώτου μεγέθους, πού μεσουρανούν επιβλη
τικά στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Κι’ όλοι αυτοί οί καλοί φίλοι μας, μέ τήν ξένοιαστη καί άκριβή συντροφιά 
τους, σκόρπισαν πλούσιο κέφι, άβίαστο γέλιο, λεπτή συγκίνηση, ενθουσιασμό, και 
καταχειροκροτήθηκαν, καί αποθεώθηκαν, καί κυριάρχησαν στις καρδιές μας...

Ήταν πολλοί... ποιούς νά πρωτοαναφέρουμε;
Σημειώνω πάντως ώς πρώτη άνάμεσα στούς πρώτους τήν βασίλισσα του 

μοντέρνου ρυθμού, τό πρώτο μουσικό άηδόνι τής πατρίδος μας, τήν γλυκεία και 
όμορφη Ζωίτσα Κουρούκλη, πού έκτος άπό διαλεχτή τραγουδίστρια είναι και μια 
χαριτωμένη παιδούλα κοσμαγάπητη. Ή  φωνή της συγκινεΐ καί ή τέχνη της κατα
κτά... Είναι μία διεθνής βεντέττα πού μετέφερε τό Ελληνικό τραγούδι στά περατα 
τής γής καί δίκαια κατέκτησε τό διεθνές κοινό...

...Ξεχωρίζω άκόμα τήν γνωστή σ’ όλο τον κόσμο καί χιλιογαπημένη Δαναη 
μέ τήν κιθάρα της, πού ή φωνή της βγαίνει άπ’ τήν όμορφη καρδιά της., μιά καρδια
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γεμάτη όνειρα, ευγένεια, ρωμαντισμό και θείο πάθος για το τραγούδι καί τή ζωή...
...’Ακόμα την μπριόζα καί έκρηκτική, τήν κεφάτη καί άσύγκριτη ’Εβελίνα, 

πού σκόρπισε πανζουρλισμό κεφιού καί δίκαια καταχειροκροτήθηκε...
...Τήν διαλεχτή έρμηνεύτρια τοϋ δημοτικού καί λαϊκού τραγουδιού τήν περί

φημη Γεωργία Κορώνη...
...Τον έξαιρετικό καί δημοφιλή κωμικό καί ραφιναρισμένο ήθοποιό καί κομ- 

φερασιέ Τάκη Μηλιάδη...
...Τον υπέροχο Βάγγο Παπούλια, μέ τήν βελούδινη φωνή καί τήν άφθαστη 

τέχνη του...
...Τό θαυμάσιο ντουέττο Καρανικόλα—Παναγόπουλο, μέ τό πολυσύνθετο τα

λέντο καί τήν μελωδική φωνή...
...Τον άγαπημένο σ’ όλους καί καλόκαρδο Γιώργο Λουκά, πού είναι τό διαλεχτό 

παιδί τού καλλιτεχνικού κόσμου...

Μία εύθυμη συντροφιά μέ τις μικρούλες ’Αγγέλαν ’Αρχιμανδρίτου καί Μαρίαν Τσαρμακλή.

...Τον Νικηφόρο Σταμάτη μέ τήν περίφημη φωνή...

...Τον έκλεκτό τραγουδιστή Γιώργο Πάρη...

...Τον Πάνο Άναστασόπουλο, καί πολλούς άλλους...
Γνώρισε, μ’ όλους αύτούς τούς καλούς μας φίλους, τό πασχαλινό μας γλεντάκι 

μιά πρωτοφανή καλλιτεχνική επιτυχία... Καί τό κέφι άξιοποιήθηκε πιότερο μέ τον 
υπέροχο συνθέτη καί μαέστρο ’Άκη, Σμυρναΐο, τον επίσης διαλεχτό πιανίστα τού 
θεάτρου «ΑΚΡΟΠΟΛ» Χριστόφορο Σκουλαρίκο, τον μοναδικό Λέανδρο, τον θαυ
μάσιο Γιώργο Γαρέζο καί τήν υπέροχη καί μελωδική μοντέρνα ορχήστρα τού φίλου 
μαέστρου Μίμη Μεταξά, πού έδωσε ενα ξεχωριστά ενθουσιώδη τόνο στή γιορτή. 
Ή  ορχήστρα αύτή, πού θεωρείται σήμερα μιά άπ’ τις καλλίτερες ορχήστρες τής 
Ελλάδος, καταχειροκροτήθηκε καί αποθεώθηκε... Ό  Μίμης Μεταξάς στο άκκορ- 
ντεόν καί ή δνίς Μεσσηνέζη στο σαξόφωνο, προκάλεσαν άληθινό πανζουρλισμό χα
ράς... τούς εύχαριστοΰμε όλους άπό τά βάθη τής καρδιάς μας...

"Ολοι αύτοί οί φίλοι καλλιτέχνες προσφέρθηκαν άφιλοκερδώς καί έδήλωσαν 
ότι είναι πάντα στή διάθεσή μας...

’Αλλά καί ή ύπέροχη άστυνομική ορχήστρα, πού τήν άποτελοΰν υπάλληλοι
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τής Φιλαρμονικής καί την διευθύνει ό έξοχος μαέστρος Ύπαστυνόμος Κος Μπου- 
κουβάλας ένθουσίασε καί καταχειροκροτήθηκε... "Οπως επίσης καταχειροκροτήθηκε 
ό άφθαστος Τάσσος Γκότσης στις ξεκαρδιστικές μιμήσεις του...

—«Τι ξεφάντωμα ήταν αύτό πού κάνατε, κύρ-Σπϋρο;...».
’Αλήθεια τί ξεφάντωμα ήταν αύτό...
Τό φαγοπότι, τα καλλιτεχνικά νούμερα, ό χορός, τ’ άνέκδοτα, τό κέφι έφειαξαν 

ένα πασχαλιάτικο τραπέζι, άξέχαστο...
Ό  χορός ήταν στήν ήμερησία διάταξη... Ταγκώ... Βάλς... ρούμπα... σάμπα... 

καλύψω... ρόκ-έν-ρόλ... τσά-τσά-τσά... μάμπο... τσάμικος... κλέφτικος... νησιώ- 
τικος... καραγκούνα... μπάλλος...

"Ολα στριφογύριζαν μέσα στήν αίθουσα... Τά καθίσματα κενά καί όλοι όρθιοι...
’Εκλεκτοί χορευτικοί ρυθμ,οί ένωναν κάθε τόσο καί λιγάκι δεκάδες άμέτρητες 

τά χορευτικά ζευγάρια στή μέση τής αίθουσας, πού σφιχταγκαλιασμένα είχαν παρα- 
δοθή όλότελα στής μουσικής τούς εναλλασσόμενους ρυθμούς... Ούτε στιγμή διακοπή...

Ό  Ά στυν. Δ /ντής Α’ κ. Π. Συυοδινόζ μετά τήζ συζύγου του, ό κ. Θωμάς Παπανικολάου
και άλλοι προσκεκλημένοι.

Την δεύτερη κι’ όλας ώρα τής γιορτής ή αίθουσα παρουσίαζε μιά ζωηρή, 
πολυθόρυβη, κεφάτη όψη...

Καί στο χορό πρωτοστάτησεν ή γλυκειά Κα ’Αρχιμανδρίτου, ή πολύτιμη αύτή 
βοηθός τοϋ άκούραστου συζύγου της, πού είναι συγχρόνως μιά απλή καί καταδε
κτική γυναίκα καί μιά καλή χριστιανή... ’Ενώ ό Κος ’Αρχιμανδρίτης, χωρίς νά έχη 
δικό του μόνιμο τραπεζάκι, πανταχοΰ παρών, κυριαρχούσε στήν αίθουσα καί κατηύ- 
θυνε τα πάντα κατά τρόπον έπιδέξιον. Είναι γεννημένος γιά νά δημιουργή καί νά 
οικοδομή αυτός ό τολμηρός καί άεικίνητος άνθρωπος, πού άποδεικνύεται, κοντά στ’ 
άλλα, ότι είναι κι’ ένας περίφημος γλεντζές καί γίνεται ή ψυχή κάθε μεγάλης δια- 
σκεδάσεως τής Σχολής.

—«Καί τί ώρα φύγατε, κύρ-Σπϋρο; ’Εγώ έφυγα στις έφτά τό άπόγευμα, γιατί 
είχα δουλειά...».

'Ο φωτογράφος μέ διακόπτει καί πάλι...
—«Τί ώρα; Μά, μήπως κύτταξα ρολόι;.. Πάντως άργά, πολύ άργά τό βράδυ...».
Καί... Στις 11 άρχισε ή γιορτή... Στις 11 τό μεσημέρι, κι’ ήρθε τό βράδυ καί 

μάς βρήκε έκεΐ στήν ίδια θέση... Δέν σούκανε καρδιά νά φύγης... 'Υπήρχε-κάτι, 
κάτι πελώριο κι’ άγαπημένο, πού σε καθήλωνε στή θέση σου...

'ύ πήρχε τό κέφι καί ή καλή παρέα, υπήρχαν μεζέδες καί μπύρα, υπήρχε χορός
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καί καλλιτέχνες, ύπήρχεν ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, υπήρχε το παν... 'Υπήρχαν εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι, γλυκεία μουσική, τραγούδι, χορός, φαγητό, ποτό, κέφι... Να γιατί 
έ'λαμπεν άπό ευτυχία ή Αίθουσα...

"Ενας χορός άλησμόνητος... "Ενας άπό τούς λίγους, τούς επιτυχημένους χο
ρούς πού μόνον ή Σχολή ξέρει να δίνη...

Καί τ’ άρνιά στή σούβλα, καί τά κόκκινα αυγά, καί τό κοκορέτσι έδωσαν ένα 
έντονο Ελληνικό χρώμα στή διασκέδαση, πού την μετέβαλαν σέ άληθινό δημοτικό 
ξεφάντωμα τά άθάνατα Ελληνικά τραγούδια, πού τά χόρευαν όλοι μαζί οί προσκε
κλημένοι, ύπό τούς ήχους κλαρίνου, φλογέρας καί τυμπάνων...

’Έτσι κάηκε τό πελεκούδι, κι’ άπό άπλό κι’ έπίσημο πασχαλινό τραπέζι μετα
βλήθηκε σ’ ένα ξέσπασμα τής καρδιάς, σέ ψυχικό λουτρό...

Καί ή καλλιτεχνική παράδοση τής Σχολής, ή παράδοση πού εγκαινίασε ό Κος 
’Αρχιμανδρίτης μ’ αύτό τό περιοδικό, μέ την έκπομπή τής ’Αστυνομίας, μέ τις 
εκδρομές, τις διαλέξεις, τά χορευτικά τσάγια καί τά μουσικά άπογεύματα, αύτή ή 
ολόχρυση πνευματική παράδοση πλουτίστηκε μέ μια νέα γαλάζια σελίδα: τό φε- 
τεινό πασχαλινό γλέντι τής Σχολής, πού γνώρισε μια πρωτοφανή έπιτυχία καί 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο...

Ό  φωτογράφος έφυγε...
Κι’ άπόμεινα ξανά μόνος νά συνεχίσω τήν κουβέντα μαζί σας...
Είχαμε λοιπόν σταματήσει στήν νύχτα τής Άναστάσεως, στα κεράκια, τά 

φώτα, τά βεγγαλικά, τις καμπάνες, τό Χριστός άνέστη...
Ναί! ν Αληθώς άνέστη !!!
’Από τά βάθη τής καρδιάς μου, καλοί μου φίλοι, σάς στέλνω τις καλύτερες 

εύχές μου...
Είθε τό φώς τής Άναστάσεως νά φωτίζη τήν ζωή σας καί νά τήν πλημμυρίζη 

χαρά καί ευτυχία...
Σ. ΠΗΛΟΣ
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ΚΗΣ κ.κ.  ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙ ΤΗ ΘΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ

Ύπό του. Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής 
κ. κ. Μιχαήλ άπεστάλη εις τά γραφεία τοϋ Περιοδικού μας τό Μήνυμά του επί τή 
Θεία Άναστάσει καί φωτογραφία αύτοϋ μετά ιδιοχείρου άφιερώσεως, τά όποια 
με πολλήν εύχαρίστησιν δημοσιεύομε'; κατωτέρω.

Τέκνα μου έν Κυρίω αγαπητά,

Σήμερον, κατά τήν ένδοξον καί λαμπροφόρον ήμέραν τής Άναστάσεως, μέ 
ύπερκόσμιον χαράν, έπί τή Θεία Έγέρσει τοϋ Σωτήρος, ψάλλει ή Μήτηρ Εκκλησία:

«Νϋν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε καί γή καί τά καταχθόνια».
~Ηλθεν ό Σωτήρ μας εις τον λαβύρινθον αύτοϋ τοϋ κόσμου, πού κατοικοΰμεν 

όλοι- είς τον λαβύρινθον αύτόν, πού τον έκαμε πολυδαίδαλον καί κατασκότεινον ή 
άμαρτία. ’Άγνωστος, άπαρατήρητος καί άγνοούμενος έμβήκεν είς τον λαβύρινθον 
αύτόν τοϋ κόσμου τούτου άπό ένα παραπόρτι του, τήν Βηθλεέμ, «τήν έλαχίστην έν 
τοΐς ήγεμόσιν ’Ιούδα».

Δεν εϊχεν έλθει άπό περιέργειαν περιηγητικήν, διά νά έπισκεφθή τον σκο- 
τεινότατον καί πολυδαίδαλον λαβύρινθόν μας καί έπειτα νά φύγη χωρίς νά μάς 
βοηθήση, άλλά νά μάς άφήση καί πάλιν βυθισμένους είς τό πυκνότατου σκότος τής 
άδικίας, τοϋ ψεύδους, τοϋ φθόνου, τοϋ μίσους, τής χαιρεκακίας, τής μνησικακίας, 
δηλαδή τής αμαρτίας.

Ά λλ’ ήλθε νά μάς δείξη τον δρόμον τής άληθείας, τής δικαιοσύνης, τής άγά- 
πης, πού θά έπρεπε νά άκολουθήσωμεν διά νά έξέλθωμεν μίαν ήμέραν άπό τον λαβύ
ρινθον τοϋ κόσμου τούτου καί νά έμβωμεν είς τήν αιωνιότητα, τήν φωτεινήν καί μα- 
καρίαν, διά τήν όποιαν είμεθα προωρισμένοι.

'Ως άλλος Θησεύς, συνέτριψε τάς κεφαλάς τοϋ άκορέστου Μινωταύρου τής 
άμαρτίας· ώς άλλος 'Ηρακλής, έκαθάρισε τον δρόμον μας άπό τούς Προκρούστας 
καί τούς Πιτυοκάμπτας των διαφόρων πειρασμών καί ώς άλλος Κόδρος, έθυσιάσθη 
έπί τοϋ Σταυρού, πληρώνων καί έξοφλών τό χρέος τής άνθρωπότητος όλων των επο
χών καί όλων των αιώνων.

Καί άφοΰ ώς τέλειος άνθρωπος μάς ήνοιξε τον δρόμον τον εύθύν, τον άσφαλή 
καί άληθή, πού πρέπει νά άκολουθώμεν, διά νά έξερχώμεθα σώοι καί άκέραιοι άπό 
τον λαβύρινθον τής ζωής αυτής, ώς Θεός άληθινός καί Παντοδύναμος, Πάμφωτος 
άνέστη τή τρίτη ήμέρα έκ νεκρών. Τό φώς τής Άναστάσεώς Του έφώτισε τά σύμ- 
παντα καί ώσάν ένας προβολεύς τεράστιος, γιγαντιαΐος, ύπερκόσμιος, μάς βοηθεΐ 
τώρα νά βλέπωμεν τό άκρογιάλι τής αίωνιότητος, προς τό όποιον όλοι μας κατευ- 
θυνόμεθα.

Αύτό, τέκνα μου άγαπητά, είναι τό παγχαρμόσυνον, τό πανευφρόσυνον καί 
πανελπιδοφόρον μήνυμα τής Ζωηφόρου Άναστάσεως τοϋ γλυκυτάτου μας Σωτήρος 
καί Λυτρωτοΰ, Κυρίου Ίησοΰ Χριστοΰ. Καί μάς λέγει καί μάς βροντοφωνεΐ τό μή
νυμα τοΰτο, τό ευλογημένου, τό χαρμόσυνου, ότι τό φώς ήλθεν είς τον κόσμον. 'Ότι 
πάς ό άκολουθών αύτό, ού μή περιπατήση έν τη σκοτία. "Οτι πάς ό ζών καί πιστεύων 
είς αύτό, ού μή άποθάνη πόποτε. "Οτι, έάν πιστεύωμεν ότι ό Ίησοΰς Χριστός άπέθανε
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καί άνέστη, ούτω καί ό Θεός τούς κοιμηθέντας διά τοϋ Ιησού άξει σύν Αύτώ. 
"Οτι, άφότου ό Χριστός άνέστη, θάνατος δεν υπάρχει, άλλά μετεβλήθη ούτος εις θύ- 
ραν σκοτεινήν οδηγούσαν εις την ζωήν.

«Πού σου, λοιπόν, θάνατε, τό κέντρον; Πού σου, "^δη, τό νΐκος; ’Ανέστη

Χριστός καί σύ καταβέβλησαι... Άνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Άνέστη 
Χριστός', καί νεκρός ούδείς έν τω μνήματι. Χριστός γάρ έγερθείς, άπαρχή των κε- 
κοιμημένων έγένετο. Αύτω ή δόξα καί τό κράτος εις τούς αιώνας. Α μ ή ν!

Διάπυρος ευχέτης πάντων ύμών προς Κύριον 
Ό  Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 

ΜΙΧΑΗΛ

Ο Μ ΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΣ Α ΡΧ ΙΕ Π ΙΣΚ Ο Π Ο Σ Α Μ ΕΡΙΚ Η Σ κ. κ. ΜΙΧΑΗΛ
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Ο ΝΕΥΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ

'Υπό του έκτ. Καθηγητοϋ τής Νευρολογίας
_____________________ καί Ψυχιατρικής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ----------------------------------

κ. Κ Ω Ν ΣΤ  . Δ . Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο Υ  (Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου)

Έξετάσωμεν νΰν ποιοι οΐ παράγοντες, οΐτινες πλήττουν τό νευρικόν σύστημα 
καί συνεργούν εις την παθογένειαν της νευρώσεως. Ούτοι δύνανται να διακριθοϋν εις 
ομαδικούς καί άτομικούς. Οί ομαδικοί άναφέρονται εις όλους τούς άνθρώπους καί 
άπορρέουν άπό τό είδος της ζωής καθόλου τής συγχρόνου έποχής. Οί άτομικοί ισχύ
ουν διά τό μεμονωμένον άτομον καί προκύπτουν άπό τούς ίδιους, εντός τοϋ γενικω- 
τέρου πλαισίου, όρους ζωής έκάστου άνθρώπου. ’Ά ς τονισθή ότι τα περί των παρα
γόντων τούτων ισχύουν κυρίως διά τούς διαβιοΰντας εις τάς μεγαλοπόλεις, όπου 
ή ζωή καθορίζεται έντόνως ύπό των τεχνικών καί μηχανικών μέσων, όλιγώτερον δέ 
διά τούς έν έπαρχίαις.

Μνημονεύομεν κατ’ άρχάς τούς ομαδικούς παράγοντας.
Έ κ  τούτων, άναφέρομεν πρώτον την διατάραξιν τοϋ βιολογικού ρυθμοΰ τής 

ζωής. 'Ως γνωστόν άπασαι αί βιολογικαί λειτουργίαι τοϋ οργανισμού τελούνται κατά 
ρυθμόν. Ουτω έχομεν ρυθμόν λειτουργίας τής καρδίας, τής αναπνοής, τού ήπατος, 
τών πεπτικών οργάνων κ.ο.κ., έχομεν ρυθμόν ύπνου καί έγρηγόρσεως, πείνης καί 
κόρου, κινήσεως καί άναπαύσεως. Πολλών τούτων ό ρυθμός συμβαδίζει καί άντιστοι- 
χεϊ εις περιοδικάς κοσμικάς έναλλαγάς, π.χ. τήν ημέραν καί τήν νύκτα, πρωϊνάς καί 
άπογευματινάς ώρας, τάς έποχάς τού έτους, καθ’ άς (έναλλαγάς) διάφορος είναι ή 
λειτουργία τού οργανισμού. Κατά τήν έγρήγορσιν (τήν ήμέραν) έχομεν κατανάλωσιν 
ένεργείας διά τής λειτουργίας τού συμπαθητικού συστήματος, τού καλουμένου έργο- 
τρόπου, κατά τον ύπνον (τήν νύκτα) έχομεν σύνθεσιν ένεργείας διά τού παρασυμπα
θητικού, τού καλουμένου τροφοτρόπου συστήματος. Τήν ήμέραν δηλαδή λειτουργεί 
έντονώτερον τό συμπαθητικόν νευρικόν σύστημα, ένώ τήν νύκτα τό παρασυμπαθη
τικόν. Έν γένει αί ποικίλαι λειτουργίαι τού οργανισμού τού άνθρώπου ύπόκεινται 
εις αύστηρόν βιολογικόν ρυθμόν.

'Ο ρυθμός ούτος έχει πολλαπλώς παραβιασθή καί άνατραπή ύπό τού σημε
ρινού άνθρώπου.Έπί παραδείγματος ώς προς τήν λειτουργίαν τού ύπνου, ό άνθρωπος 
συνηθίζει διά ποικίλας αιτίας νά άγρυπνή μέχρι βαθείας νυκτός καί ούτω επιμηκύνει 
τήν φάσιν τής έγρηγόρσεως καί σμικρύνει τήν φάσιν τού ύπνου. Έ ν άλλοις λόγοις 
ύποβάλλει πέραν τού δέοντος εις λειτουργίαν τό συμπαθητικόν σύστημα καί έμποδίζει 
τήν λειτουργίαν συνθέσεως ένεργείας τού παρασυμπαθητικού’ τούτο δεν είναι έπ’ 
άγαθώ τής οικονομίας τού οργανισμού (ό ύπνος είναι, ώς λέγει ό Σαίκσπηρ, τό καλλί- 
τερον δώρον εις τό συμπόσιον τής φύσεως).

'Ως άλλο παράδειγμα άναφέρω ότι ό άνθρωπος άναγκάζεται νά έργάζηται καθ’ 
ώρας, καθ’ άς ό οργανισμός αισθάνεται τήν άνάγκην άναπαύσεως. Είναι πολύ άμφί- 
βολον, έάν τό συνεχές όκτάωρον έργασίας άνταποκρίνηται εις τον ρυθμόν λειτουργίας 
τού οργανισμού. Επίσης τρώγει καθ’ δν χρόνον δεν πρέπει νά τρώγη, μή ρυθμίζων 
τήν λήψιν φαγητού προς τήν άνάγκην τού οργανισμού. Έν γένει ό άνθρωπος ώς προς 
πλεΐστα δεν παρακολουθεί τον βασικόν βιολογικόν ρυθμόν τού οργανισμού του καί 
δέν συμβαδίζει, ούδέ ρυθμίζει τήν ζωήν του άναλόγως προς τάς βιολογικάς υποσυ
νειδήτους ή καί συνειδητάς σωματικάς καί ψυχικάς λειτουργίας τού οργανισμού του. 
Τούτου έπακόλουθον είναι, ότι θαττον ή βράδιον έπακολουθεϊ διαταραχή τής λειτουρ
γίας τού νευρικού συστήματος (κεντρικού καί νευροφυτικοΰ συστήματος) καί τού 
οργανισμού καθόλου. Είναι συχνόν τό φαινόμενον ότι πλεΐστοι άνθρωποι έγείρονται 
τήν πρωίαν μέ αίσθημα κοπώσεως καί μή άναζωογονημένοι, λόγο» ανεπαρκούς ή
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διατεταραγμένου ύπνου. Ό  διατεταραγμένος ύπνος (συχνόν σύμπτωμα τού άνθρώπου 
της έποχής ημών) προέρχεται πλήν των άλλων καί έκ της επί μακρόν παραμονής 
κατά τήν νύκτα έν έγρηγόρσει καί της έκ τούτου έμποδίσεως τής κανονικής ένάρ- 
ξεως τοϋ ρυθμοΰ τής λειτουργίας ταύτης. Τα αυτά ισχύουν διά τον τρόπον έργασίας, 
λήψεως φαγητού καί πολλά άλλα.

Ή  παραβίασις τοϋ βιολογικού ρυθμοΰ τοϋ όργανισμοΰ ύπό τοϋ σημερινοΰ άν
θρώπου είναι άναντίρρητον γεγονός. 'Όσον δέ καί αν ό οργανισμός έχει άρκετήν ι
κανότητα προσαρμογής εις νέους όρους ζωής, τελικώς πληρώνει τον φόρον τής έκ- 
βιαζομένης ταύτης προσαρμογής.

’Άλλος ομαδικός παθογόνος παράγων είναι ό ταχύς ρυθμός τής σημερινής ζωής.
Χαρακτηριστικόν τής ζωής έν τή εποχή ταύτη είναι ή σπουδή, ή βιασύνη, ή 

ταχύτης, ή γοργή έναλλαγή καταστάσεων. Σήμερον όλοι καί όλα κινούνται μέ ταχύν 
ρυθμόν. Ό  άνθρωπος δεν έχει άνεσιν, δεν σπεύδει βραδέως, σπεύδει συνεχώς καί 
ταχέως. Ό  γοργός ρυθμός είναι άποτέλεσμα ού μόνον τών ταχέως κινουμένων μη
χανικών μέσων, άλλά καί τών πολλών προβλημάτων, σημαντικών καί άσημάντων, 
άτινα έχει έπισωρεύσει ό άνθρωπος έφ’ έαυτοϋ, λόγω τών πολλών άπαιτήσεων τής 
περιπλόκως διεμορφωμένης σημερινής ζωής καί τά όποια πρέπει νά διευθετήση. 
Διά τήν διευθέτησιν τούτων πρέπει νά σπεύδη συνεχώς.

'Η  τοιαύτη όμως κατάστασις τών πραγμάτων συνεπάγεται συνεχή καί βεβια- 
σμένην κινητοποίησιν τών λειτουργιών τοϋ οργανισμού, συνεχή διέγερσιν τοϋ κεντρι
κού νευρικού συστήματος καί τού νευροφυτικοΰ συστήματος. 'Η  κατάστασις αΰτη 
τής συνεχούς δραστηριότητος τού νευρικού συστήματος καταλήγει εις κόπωσιν καί 
έξάντλησιν αύτοΰ καί τελικώς εις νευρωτικάς διαταραχάς.

'Έτερος ομαδικός παράγων είναι ή έντονος προσπάθεια προς μεγίστην άπόδοσιν 
μεγίστου έργου. ’Έχει θεσπισθή έν τή σημερινή έποχή ή άντίληψις, ότι ό άνθρωπος 
πρέπει νά άναπτύξη τό μέγιστον δυνατόν τών δυνάμεών του, ίνα άποδώση τό μέγι- 
στον δυνατόν εις έργον, είτε κατά τάς όμαδικάς έργασίας π.χ. εις τά έργοστάσια, είτε 
εις τό άτομικόν του έπάγγελμα. Παραγωγικότης εις μέγιστον βαθμόν, record εις 
όλα μέ καταβολήν όλων τών 'δυνάμεων είναι τό έμβλημα τής σημερινής ζωής. Οΰτω 
ό άνθρωπος προσπαθεί νά ΰπερβή έαυτόν, οίστρηλατεΐται εις ταχεϊαν καί μεγάλην 
άπόδοσιν, διότι τό δόγμα τούτο διέπει τήν καθόλου ζωήν καί τοιοΰτον τι άπαιτεΐ 
ή σημερινή διαμόρφωσις τής ζωής μέ τάς πολλαπλάς άπαιτήσεις της. Ζών όμως ύπό 
τοιαύτας προϋποθέσεις καί έργαζόμενος ύπό έντασιν έκβιάζει τό νευρικόν σύστημα 
εις ύπέρμετρον λειτουργίαν, οδηγεί αυτό εις καταπόνησιν καί έξάντλησιν καί ό ίδιος 
γίγνεται νευρωτικός.

’Αξιόλογος παράγων χαρακτηριστικός τής σημερινής έποχής είναι ή ηύξημένη 
άγωνία τής ζωής.

Ό  σημερινός άνθρωπος διέρχεται τήν έποχήν τού ηύξημένου άγχους καί τών 
μεγάλων άγωνιών. Ώ ς γνωστόν ή ζωή καθ’ έαυτήν ένέχει τό άγχος (άγχος τής ζωής, 
άγχος τής ύπάρξεως) «άρκετόν τή ήμέρα ή κακία αύτής». Τον άνθρωπον χαρακτηρί
ζει ή λεγομένη βιομέριμνα, δηλαδή ή φροντίς καί άγωνία διά τά τοϋ βίου παντοειδή 
προβλήματα. (*)

Τό άγχος είναι ζωικόν συναίσθημα έκ τών πλέον πρωτογόνων καί συγκλονι
στικών καί τό όδυνηρότερον έξ όλων τών δυσαρέστων συναισθημάτων. ’Ήδη τό 
βρέφος άγωνία ένστικτωδώς. Ό  άνθρωπος έν άγχει διακείμενος, αισθάνεται έαυτόν 
πλήρως έκμηδενισμένον καί έρμαιον αυτού. (2)

1. Ή  άγωνία αποτελεί ώς γνωστόν τό όντολογικόν περιεχόμενον της ύπαρξικής φι
λοσοφίας.

2. Διακρίνομεν μεταξύ άγχους καί φόβου. Τό άγχος είναι συναίσθημα τό όποιον δέν 
άναφέρεται είς συγκεκριμένην αιτίαν. Δ ι’ δ ϊχοντες άγχος δέν γνωρίζομεν νά καθορίσωμεν 
την αιτίαν αύτοΰ. Κατά τον φόβον έχομεν σαφή γνώσιν τοϋ αίτιου. Ό  φόβος άναφέρεται είς 
συγκεκριμένου τι.
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Τό άγχος τής εποχής ημών έχει καλύψει τήν συνήθη άγωνίαν τής ανθρώπινης 
ύπάρξεως, λόγω έπαυξήσεως αύτοΰ έκ προσθήκης άγχους άπό πολλάς νέας πηγάς.

Κατά πρώτον λόγον άναφέρομεν, ώς τήν πλέον σημαντικήν, τήν διά πολλούς 
λόγους φυγάδευσιν του αισθήματος ασφαλείας τής ζωής.

'Η  εποχή ήμών μέτάςαποτόμους κοινωνικάς μεταβολάς καί τούς άλλεπαλλήλους 
πολέμους κατέστησεν άσταθές καί άβέβαιον το θεμέλιον τής ζωής. Δεν βασιλεύει νυν 
ήρεμία εις τον κόσμον, άλλά συχνάκις συμβαίνουν άναταρακτικά γεγονότα (διαμάχη 
μεταξύ τών λαών, έπιβούλευσις καί ύποδούλωσις τοϋ ενός παρά τοϋ άλλου, κοινωνικαί 
άνατροπαΐ), γεγονότα έν γένει τά οποία γεννούν καί προσαυξάνουν τήν άγωνίαν. 
’Άλλως τε τά συμβαίνοντα νυν έν τώ κόσμω έχουν άμεσον άπήχησιν καί άντανάκλα- 
σιν έφ’ όλης τής άνθρωπότητος,π.χ. πόλεμος είς σημεΐον τι τής γής διαχέεται εύθύς εις 
όλας τάς χώρας. Οδτω τά συμβαίνοντα δονούν τάς ψυχάς όλων τών άνθρώπων ύπό 
τήν έννοιαν μιας ομαδικής καθολικής πανανθρώπινης, θά έλεγε τις, άγωνίας.

Εΐτα τά τεχνικά μέσα εξασφαλίζουν άφ’ ενός άνεσιν καί διευκολύνουν τον άν
θρωπον, άφ’ ετέρου όμως κατέστησαν πηγή άπροσμετρήτου άγωνίας ύπό τήν μορφήν 
τών νέων πολεμικών όπλων.

Έ ν συνεχεία άλλη πηγή άγωνίας καί άπογοητεύσεως είναι ή μή έπανάπαυσις 
τών άνθρώπων εις τήν ήθικήν άξίαν τών ιθυνόντων προσώπων καί οργανώσεων. 'Ο 
άνθρωπος δεν βασίζεται είς τήν ήθικήν καί σωφροσύνην τήν ήγετών τής άνθρωπότη- 
τος καί άγωνια διά τάς άνευθύνους καί άκαταλογίστους άποφάσεις αυτών, π.χ. άπο- 
φάσεις δημιουργίας πολέμων κ.τ.τ. Γενικώτερον ό άνθρωπος άγωνια έκ τών πράξεων 
τών συνανθρώπων του, είς τούς οποίους καταλογίζει κακίαν, σκληρότητα, καταστρε- 
πτικότητα καί τό άνεύθυνον καί άκαταλόγιστον. Ούδέποτε έθεώρησε ό άνθρωπος 
τον συνάνθρωπόν του ώς πηγήν κακού καί κινδύνου καί ούδέποτε έχασε τήν έμπι- 
στοσύνην διά τον συνάνθρωπόν του όσον κατά τήν σημερινήν έποχήν. Δι’ όλους τούς 
άνωτέρω λόγους δέν ύπάρχει σήμερον προοπτική άσφαλούς ζωής διά μακρόν χρόνον. 
Δεν γνωρίζομεν αν αΰριον θά έχωμεν είς τήν διάθεσιν ήμών τάς οικίας μας, τά χρή
ματά μας, τήν ίδιοκρησίαν μας, τά τέκνα, τήν ζωήν ήμών. Διά τά πάντα καί έκ πάντων 
αισθάνεται άνασφάλειαν καί άγωνίαν ό άνθρωπος.

’Άλλην πηγήν άγωνίας άπεργάζονται τά σήμερον κυριαρχοΰντα φιλοσοφικά ρεύ
ματα, δι’ ών έχει άφαιρεθή άπό τον άνθρωπον ή έλπίς καί ή έπανάπαυσις καί κατ’ 
άκολουθίαν ή ήρέμησις τής ψυχής αυτού. Τά ρεύματα ταύτα είναι ή ύπαρξική φιλο
σοφία, ό μηδενισμός τού Nietsche, ή Μαρξιστική κοσμοθεωρία, ό πραγματισμός, 
ό λογικισμός καί ό νεοθετικισμός.

Σημειωτέου 6τι ό σημερινός προηγμένος άνθρωπος έχει άξιοποιήσει συνειδητώς 
καί ποικιλοτρόπως τήν ζωήν αύτού καί ώς έκ τούτου άγωνια περισσότερον, διότι έχει 
έπίγνωσιν τών πολλών πηγών κινδύνων έν τή ζωή. Έν ώ ό μή μορφωμένος άγωνια 
μόνον όταν πραγματοποιήται τό κακόν, ό μορφωμένος άγωνια ήδη έπί τή προοπτική 
τής γενέσεως τού κακού (ό γνώσιν λαβών άλγημα προστίθησιν), π.χ. ό μορφωμένος 
άγωνια μή γίνη πόλεμος, ό άμόρφωτος άγωνια όταν πραγματοποιηθή ό πόλεμος, 
ό μορφωμένος άγωνια μή τυχόν άσθενήση, ό άμόρφωτος όταν άσθενήση.

Δι’ όλα τ’ άνωτέρω ό σημερινός άνθρωπος είναι περισσότερον πάσης άλλης 
έποχής άνέστιος, έν άνασφαλεία καί άβεβαιότητι. Δι’ ό άγωνια είς τον ύπέρτατον 
βαθμόν.

Ή  άγωνία ώς έντονος συγκίνησις καταλαμβάνει τον όλον άνθρωπον, διεγείρει 
τό νευρικόν σύστημα, ιδίως τό νευροφυτικόν καί προκαλεΐ έντονους σωματικάς καί 
νευροφυτικάς διαταραχάς (ταχυκαρδίαν, ώχρότητα προσώπου, ιδρώτας, άρτηριακήν 
ύπερτονίαν, ηύξημένην περισταλτικότητα τών έντέρων, τρόμον τών χειρών, ύπερ- 
κινητικότητα). Τελικώς άγει είς τήν αγχώδη νεύρωσιν.

(Συνεχίζεται)
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Ό  'Υπουργός των Εσωτερικών Sir George Cave έξήγησεν εις τήν Βουλήν 
των Κοινοτήτων άμέσως μετά τήν άπεργίαν, δτι δεν ύπεβλήθησαν εις αύτόν ώρι- 
σμέναι άξιώσεις των άστυνομικών, ούτε παρημέλησε νά θεραπεύση αύτάς. 'Η άπερ- 
γία έλαβε χώραν, καθ’ ήν εποχήν ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας άπουσίαζε εις ’Ιρ
λανδίαν καί ή ’Αστυνομική Ένωσις ήξίωσε τήν εντός 24ώρου παραδοχήν των άξιώ- 
σεων των άστυνομικών. 'Ο 'Υπουργός προσέθεσεν δτι ό μισθός τών άστυνομικών 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου ηΰξησε διά της άπονομής σειράς έπιχορηγήσεων 
προς άντιμετώπισιν τών έκ της αύξήσεως τοΰ τιμαρίθμου άναγκών, καί δτι ή ουσια
στική αΰξησις τών μισθών καί συντάξεων έμελετάτο ύπό τοϋ 'Υπουργείου. Παρά 
ταΰτα ή ’Αστυνομική "Ενωσις έκήρυξε τήν άπεργίαν ζητούσα πλήν τών άλλων τήν 
ΐδρυσιν έντός της άστυνομικής δυνάμεως έπιτροπής έκ τών άστυνομικών, ήτις θά 
ήδύνατο νά διαπραγματεύεται μετά τοΰ υπευθύνου Άρχηγοΰ καί τοΰ 'Υπουργού- 
τήν λύσιν παντός ζητήματος άφορώντος τήν βελτίωσιν της θέσεως τών άστυνομικών 
καί τών δρων της διαβιώσεώς των. 'Η  συγκρότησις δμως μιας τοιαύτης έπιτροπής, 
ήτο άσυμβίβαστος προς τούς Νόμους καί τούς Κανονισμούς τοΰ Σώματος, καί έξω- 
μοίωνε τήν έπιτροπήν προς τάς λόιπάς έργατικάς Ενώσεις, αί όποΐαι διαπραγμα
τεύονται μετά τών έργοδοτών των κάθε ζήτημα των. Δι’ δ καί ή άπεργία έκηρύχθη 
έκτος νόμου. 'Η  Κυβέρνησις δπως καί κατά τά έτη 1886 καί 1890 προέβη εις τον 
διορισμόν στρατιωτικού ώς Άρχηγοΰ τοΰ Σώματος. Ουτω τον Σεπτέμβριον τοΰ
1918 διώρισε ώς ’Αρχηγόν τον Sir Nevil Macready, δστις έπί σειράν έτών ύπηρέ- 
τησεν έπιτυχώς εις διαφόρους διοικητικούς κλάδους τοΰ Στρατοΰ προ τοΰ πολέμου, 
έπί πλέον δέ πολλάκις διφκησε άστυνομικάς δυνάμεις έν South Wales καί εις άλλας 
περιφερείας. Τό ήθικόν καί ή πειθαρχία βαθμηδόν άπεκατεστάθη, πράγμα δπερ διηυ- 
κολύνθη διά τής παραδοχής ύπό τής Κυβερνήσεως τών συστάσεων τής έπί τούτω 
συσταθείσης έξεταστικής Βασιλικής ’Επιτροπής, διορισθείσης κατά τάς άρχάς τοΰ
1919 προς γενικήν έρευναν τής καταστάσεως τόσον εις τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυ
νομίαν τοΰ Λονδίνου, όσον καί εις τήν ’Αστυνομίαν τής Ουαλίας. Μεγάλαι αυξήσεις 
μισθών έπηκολούθησαν καί έβελτιώθησαν καί αί συνθήκαι τής ύπηρεσίας. Επίσης 
διά τοΰ νόμου τοΰ 1919 έγένετο δεκτή ή ΐδρυσις άντιπροσωπευτικοΰ Σώματος, μιας 
Άστυνομικής'Ομοσπονδίας συγκειμένης έκ Συμβουλίου δι’ έκαστον Σώμα καί δι’ 
έκαστον βαθμόν (έπιθεωρητοΰ, έπόπτου καί άστυφύλακος). Διά ταύτης θά ήδύνατο 
η Αστυνομία νά ύποβάλη παν ζήτημα άφορών τήν βελτίωσιν τών δρων τής πει
θαρχίας καί τής προαγωγής τών άνδρών. Τον ’Ιούλιον τοΰ 1919 ή Αστυνομική Έ -  
νωσις προσεπάθησε νά κηρύξη νέαν άπεργίαν, άλλ’ άπέτυχε διότι είχε χάσει τήν 
εμπιστοσύνην τών άστυνομικών καί τήν οποίαν τό ύπό ψήφισιν νομοσχέδιον έκή- 
ρυσσε παράνομον.

Τον Απρίλιον τοΰ 1920 τον Sir Nevil Macready άναλαβόντα τήν ’Αρχηγίαν 
τής Αστυνομίας έν ’Ιρλανδία, διεδέχθη ό 'Υποστράτηγος Horwood, δστις ήτο διοι
κητής Στρατιάς έν Γαλλία κατά τον πόλεμον. Επίσης ούτος είχε διατελέσει προη
γουμένως Διευθυντής τών σιδηροδρόμων τής North Eastern.

Τον Νοέμβριον τοΰ 1928 τον Sir Horwood διεδέχθη ό Λόρδος Byng of Wimy,
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12ος κατά σειράν ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας καί οδτω ή Scotland Yard, ήτις ήρ- 
χισε μέ άρχηγόν τον Συνταγματάρχην Rowan, δστις εΐχεν ήγηθή Τμήματος Στρα
τού εις τό Waterloo, συνεπλήρωσε τά εκατό χρόνια της υπό Στρατηγόν, όστις διοί
κησε Στρατιάν κατά τον πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον.

Έ ξ όλων των άνωτέρω συνάγεται ότι ό ιδεώδης ’Αρχηγός έδει νά είναι σύν
θετος ήτοι στρατιωτικός, δημόσιος λειτουργός, δικηγόρος άστυνομικός καί πολι
τικός υπάλληλος.

"Αν δέ καθ’ δλην τήν περίοδον των 100 ετών, έξελέγησαν τόσον συχνά στρα
τιωτικοί ως ’Αρχηγοί τοϋ Σώματος, τοϋτο έγένετο όχι μέ την πρόθεσιν νά στρατικο- 
ποιήσουν τήν ’Αστυνομίαν, άλλά διότι εις τά πρόσωπα αυτά, συνεκεντρώνετο ή διοι
κητική ίκανότης, έν συνδυασμώ προς τήν πείραν προς διοίκησιν Σώματος πειθαρχη- 
μένου.

'Ο ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας είναι ένας ’Ανώτατος ’Αξιω
ματικός έχων μίαν ώρισμένην έντολήν, άλλ’ ή εντολή τήν οποίαν λαμβάνει παρά 
τοϋ Βασιλέως είναι δικαστική καί πολιτική. Γεγονός είναι δτι ή ’Αστυνομία τοϋ 
Λονδίνου καθ’ δλα τά έκατό χρόνια της δέν άπέκτησεν Άρχηγόν έκ τοϋ Σώματος, ή 
πλείονας τοϋ ενός βοηθούς Άρχηγοϋ, τοϋτο άποδοτέον μάλλον εις τό γεγονός δτι ή 
επαγγελματική ίκανότης καί ή πείρα, άνευ της ίκανότητος τοϋ διοικεΐν, δέν ήσαν 
ικανά έφόδια διά τήν προαγωγήν ένός άνωτέρου άστυνομικοΰ εις τον βαθμόν τοϋ 
Άρχηγοϋ. Δέν υπάρχει μία άνωτέρα Αστυνομική Σχολή εις τήν οποίαν οί άστυφύ- 
λακες θά άπέκτων μίαν εΰρυτέραν μόρφωσιν, ικανήν νά άνέλθουν οδτοι εις τούς άνω- 
τέρους βαθμούς. Πολλοί τών ίκανωτέρων άνδρών τών Τμημάτων Τάξεως, φυσικώς 
κλίνουν προς τήν μυστικήν Αστυνομίαν, δπου ή έργασία άπαιτεϊ ιδιαιτέραν εύφυΐαν 
καί ικανότητα, άλλά δέν παρέχει ιδιαιτέραν πείραν περί τό άστυνομεύειν. Συχνά 
κατεκρίθη ή Scotland Yard διότι δέν επέτυχε νά προσελκύση είς τό Σώμα νέους 
έκ τών μορφωμένων καί άνεπτυγμένων τάξεων, οίτινες έκπαιδευόμενοι καταλλήλως 
νά προορίζωνται διά τούς άνωτέρους βαθμούς καί είς τοϋτο οφείλεται τό γεγονός 
δτι ή θέσις τοϋ Άρχηγοϋ συνεπληρώθη κατ’ άλλον τρόπον ή διά προαγωγής άνω
τέρου άστυνομικοΰ.

ΙΩΑΝ. ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
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Διά την ίδρυσιν καί την δράσιν τής Βασιλικής Καναδικής έφιππου ’Αστυνο
μίας, φρονώ δτι ελάχιστα γνωρίζομεν εδώ στην πατρίδα μας αν καί άριθμεΐ βίον 
ογδόντα καί πλέον έτών. Χάριν τών άναγνωστών τών «’Αστυνομικών Χρονικών» 
0ά δώσω στοιχεία τινά τοϋ χρόνου τής ίδρύσεως, τοϋ σκοποΰ της καί τών καθη
κόντων της.

Κατά τό έ'τος 1873 ίδρύθη ή έφιππος ’Αστυνομία Βορειοδυτικών περιοχών, διά 
νά άσκήση τήν άστυνομικήν προστασίαν έπί τών άραιώς κατοικουμένων βορειοδυ
τικών περιοχών τοϋ Καναδά. Κατά τό έτος 1904 άπενεμήθη υπό τοϋ Βασιλέως Έδου- 
άρδου τοϋ 7ου εις τό Σώμα ό τίτλος «Βασιλική έφιππος ’Αστυνομία». Κατά τό έτος 
1920 ή ’Αστυνομία τής Κτήσεως συνεχωνεύθη μέ τό ανωτέρω Σώμα καί έλαβε τήν 
έπωνυμίαν «Βασιλική Καναδική έφιππος ’Αστυνομία».

Ή  Διοίκησιςτοϋ Σώματος μετεκινήθη άπό τήν πόλιν Ρεγγίνα εις τήν Όττάβαν. 
Κατά τό έτος 1932 συνεχωνεύθησαν καί αί περιφερειακαί τοπικαί Άστυνομίαι τών 
Saskatchewan, Άλμπέρτας, Μανιτόμπας, Νέας Σκωτίας, Νέου Μπρούνσβικ καί 
τής νήσου ΙΙρίγκιπος Έδουάρδου.

Ή  Βασιλική Καναδική έφιππος ’Αστυνομία είναι Σώμα πολιτικόν, ΰπαγόμενον 
εις τήν Κυβέρνησιν τοϋ Καναδά. Τό σώμα διαιρείται εις 13 περιφέρειας καί ή θητεία 
τών νεοκατατασσομένων άστυφυλάκων είναι πενταετής. Ούτοι έκπαιδεύονται εις τάς 
Άστυνομικάς Σχολάς τής πολιτείας Ρεγγίνας, Sascatchewan καί Rockeliffe (πλη
σίον τοϋ ’Οντάριο), όπου ένημερώνονται μέ τάς τελευταίας έξελίξεις τής έγκληματο- 
λογίας, εκπαιδεύονται καί άσκοϋνται.

Κατά τό έτος 1937 συνεστήθη καί εφεδρικόν Σώμα άριθμοΰν πλέον τών 500 
ατόμων.

Ή  δύναμις τής Καναδικής ’Αστυνομίας ήτο κατά τό έτος 1946 ή έξής: 3941 
άστυνομικοί καί πολιτικοί υπάλληλοι. Διέθετε τότε 143 ίππους, 842 μηχανοκίνητα 
οχήματα, 4 άεροπλάνα, 81 πλοία καί λέμβους, 280 κύνας έλκύθρων καί 17 άστυνομι- 
κούς κύνας.

Σκοπός τής ’Αστυνομίας είναι ή τήρησις τής τάξεως ή εφαρμογή τών νόμων εις 
δλην τήν έπικράτειαν, ή καταπολέμησις τοϋ λαθρεμπορίου διά θαλάσσης, ξηράς καί 
άέρος καί ή δίωξις τοϋ έγκλήματος.

Διατηρεί δύο επιστημονικά έργαστήρια διά τήν έξέτασιν πειστηρίων όλων τών 
ειδών. Ταϋτα είναι προσιτά εις δλας τάς άστυνομικάς δυνάμεις. Εύγενώς προσφερό- 
μενοι όμιληταί, βοηθούν τήν νεαλαίαν τοϋ Καναδά διά τήν άνάπτυξιν υγιών άρχών, 
καί καλών σχέσεων μέ τήν ’Αστυνομίαν, τούς νόμους καί τάς διατάξεις.

’Αρχηγός τοϋ Σώματος έν έτει 1948 ήτο ό S.T. Wood, παρ’ ού μοϋ έστάλησαν 
ευγενώς ζητηθεΐσαι οι άνωτέρω πληροφορίαι.
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κ. ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ  ΣΚΟΥΖΕ

Ύ πό του Προέδρου τοϋ Συλ
λόγου των ’Αθηναίων

αναμνήσειςI

Ό λα ξεχνιούνται στο κύλισμα τοϋ χρόνου. Κι’ όμως θαρρώ πώς είναι μερικές 
στιγμές καί μερικά γεγονότα στή ζωή, πού όχι μόνο δέν λησμονοΰνται, άλλα ξανάρ
χονται έπειτα άπό χρόνια στή μνήμη, τό ίδιο ζωντανά, όπως τότε πού τά ζήσαμε. 
Ό  χρόνος δέν έχει τή δύναμι νά πάρη μαζί του μερικές στιγμές τής ζωής μας, πού 
μάς συγκινοΰν άκόμη καί όταν ξανάρχονται σάν όμορφες πεταλούδες τήν άνοιξι.

Είναι άναμφισβήτητο πώς γιά μάς τούς "Ελληνες, οί πιο ώραΐες άναμνήσεις 
είναι αυτές πού είναι συνυφασμένες μέ τις μεγάλες Χριστιανικές γιορτές μας καί 
περισσότερο άπ’ όλες τις ημέρες τοϋ Πάσχα.

'Η  ίδια ή λέξις «Λαμπρή» κλείνει όλο τό νόημα μέσα της. Άκούγοντάς την 
ή σκέψις μας πάντα άνατρέχει σέ χαρές πού έχουμε νοιώσει κατ’ αυτήν τήν ημέρα 
καί σέ κάθε τί πού σχετίζεται μέ τήν ομορφιά καί τήν λαμπρότητα μέ τήν οποίαν 
γιορτάζουμε στήν πατρίδα μας τό Πάσχα.

’Εμείς οί "Ελληνες, άλλωστε, έχουμε τόσα πατροπαράδοτα έθιμα καί ώραΐες 
παραδόσεις, ώστε δικαίως αυτό τό έξαήμερο των αγίων ήμερων τοϋ Πάσχα, νά είναι 
στενά συνδεδεμένο μέ τις πιο συγκινητικές άναμνήσεις τής χρονιάς, ίσως δέ περισ
σότερο επειδή βοηθά σ’ αύτό καί ή ομορφιά τής άνοιξιάτικης λουλουδισμένης φύσεως.

Είναι άλήθεια ότι τό Πάσχα των Χριστιανών σ’ όλα τά μήκη καί τά πλ.άτη 
τής υδρογείου, εορτάζεται σχεδόν πάντοτε μέ τήν ίδια άτμόσφαιρα σέ όλα τά χρι
στιανικά σπίτια. ’Εκτός άπό τις ιδιαίτερες άναμνήσεις πού άσφαλώς κάθε οικογένεια 
έχει άπό αυτήν τήν ήμέρα, συνηθέστατα τά «Πάσχα» περνοϋν πανομοιότυπα γιά 
όλους μας κάθε χρόνο.

Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιο καί γιά εκείνους πού κατ’ άνάγκην γιορτάζουν 
μακρυά άπό τήν δική τους εστία, τήν εύχάριστη οικογενειακή θαλπωρή τοϋ σπιτιού 
των. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς οπωσδήποτε συγκαταλέγονται όσοι υπήρξαν έπιστρατευ- 
μένοι έπί πολλά χρόνια, καί οί όποιοι έκαναν τις περισσότερες χρονιές Πάσχα όπου 
εύρίσκοντο τοποθετημένοι άπό τήν στρατιωτική τους υπηρεσία.

Ά πό τήν γενηά λοιπόν τής ήλικίας μου, πού έπεράσαμε τά καλύτερα δέκα 
χρόνια τής ζωής μας στον στρατό, γιορτάσαμε πολλές φορές τό Πάσχα μακρυά άπό 
τούς δικούς μας. Άλλοτε χαρούμενα, συγκινητικά, κι’ άλλοτε πάλι θλιβερά, μά 
οπωσδήποτε άλησμόνητα. Συναδελφωμένοι όλοι οί στρατιώτες καί οί ’Αξιωματικοί 
γιορτάζαμε όπως μπορούσαμε καλύτερα τις άγιες αύτές ήμέρες πού μάς εόρισκαν 
στά έκστρατευτικά άντίσκηνα ή όπου άλλοΰ τύχαινε, μακρυά άπό τήν γιορταστική 
καί γλυκειά άτμόσφαιρα τοϋ σπιτιού μας, τις άνέσεις, τήν θρησκευτική κατάνυξι 
τής άκολουθίας τών Αγίων Παθών καί χωρίς τις χίλιες δυο λιχουδιές, πού κατά 
παράδοσιν έτοιμάζονται γιά τήν γαστριμαργική μας άπόλαυσι.

Οί ψυχές μας όμως, οί άδάμαστες Ελληνικές ψυχές, γιόρταζαν πέρα γιά πέρα
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τό Πάσχα, ένωμένες στην κοινή χαρά, όπως μάς τις ένωνε τότε καί ό κοινός, ιερός 
σκοπός μας, να ελευθερώσουμε τούς σκλαβωμένους άδελφούς μας.

Συγκεκριμένα, την άνοιξι τοϋ 1913, ό λόχος τοϋ πρώτου Πεζικού Συντάγ
ματος πού υπηρετούσα, στρατωνιζότανε στην έκκλησία τού 'Αγίου Γεωργίου τής 
Θεσσαλονίκης, πού προηγουμένως οί Τούρκοι είχαν μεταβάλει σέ τζαμί καί μετά 
την άπελευθέρωσι έγινε πάλι χριστιανική έκκλησία.

Τό Πάσχα έκείνου τού χρόνου, ήταν τό πρώτο καί τό πιο χαρούμενο πού έκαμα 
μαζί μέ τούς άγαπημένους μου συμπολεμιστάς, πού τόσα ήρωϊκά καί άξέχαστα γε
γονότα μάς συνέδεαν άπό τον καιρό πού έφύγαμε άπό τήν Λάρισσα, τον Σεπτέμβριο 
τού 1912 καί πεζή μέ τον γυλιό στήν πλάτη, απελευθερώσαμε τήν πρωτεύουσα τής 
Μακεδονίας. Φαντασθήτε τί συγκίνησις μάς κατέλαβε όταν έκάναμε Λαμπρή σ’ ένα 
κυριευμένο τζαμί, πού χάρις σ’ εμάς ξανάγινε έκκλησία καί ακόμα ή συγκίνησις μας 
ήταν μεγαλύτερη, έπειδή γιόρταζαν γύρω μας χιλιάδες "Ελληνες ελεύθερα πλέον ψάλ- 
λοντες κατανυκτικά τό «Χριστός άνέστη».

'Ο λόχος μας τότε υπηρετούσε ώς φρουρά τής Θεσσαλονίκης καί γι’ αύτό 
έφροντίσαμε νά γιορτάσουμε μεγαλοπρεπούς, χωρίς νά παραλείφουμε τίποτε άπό 
τά ώραΐα έθιμά μας, όπως άξιζε σέ νικητές καί "Ελληνες.

Είχαμε στολίσει τήν έκκλησία πού στρατωνιζόμαστε μέ σμύρτα καί δάφνες, 
γιατί οί στρατιώτες τούς οποίους είχαμε στείλει νά μάς φέρουν πρασινάδες γιά τον 
στολισμό, μάς κουβάλησαν άγκαλιές ολόκληρες.

’Ανάμεσα στά σμύρτα καί τις δάφνες ύψώνετο τό σύμβολο τής πατρίδος μας, 
ή γαλανόλευκη, ’κυματίζοντας στο άνοιξιάτικο έλαφρό άεράκι μέ περηφάνεια καί 
σιγουριά. ’Εκεί στο περίβολο τής έκκλησίας, ό λόχος μας έψησε πολλά άρνιά καί 
κοκορέτσια όρεκτικώτατα, γιατί δέν έφαγε μόνον ό στρατός, άλλά καί ένα σιυρό 
έπισκέπτες καί γείτονες, πού έρχόντουσαν νά χαιρετίσουν τούς άπελευθερωτάς τιυν 
μέ δάκρυα στά μάτια. Τό κρασί έκείνη τήν ήμέρα έρρεε άφθονο στά ποτήρια, που

Άλλά καί οί χωρικοί κατεβαίνοντας στή Θεσσαλονίκη μάς έφεραν κάτι νόστιμα ψω
μάκια μέ πασχαλινό αυγό πού είχαν ετοιμάσει ειδικά γιά νά μάς εύχαριστήσουν με 
τό συγκινητικό αύτό λαμπριάτικο δώρο τους. Τό φαγοπότι καί τό γλέντι έκράτησε 
σαρανταοκτώ ολόκληρες ώρες καί τό ρωμέϊκο κέφι έδωσε ξανά τό παρόν, έπειτα 
άπό τόσα χρόνια θλιβερά γιά τούς σκλαβωμένους.

Φυσικά τήν κεφάτη αύτή άτμόσφαιρα ήρθαν νά συμπληρώσουν τήν επόμενη 
τού Πάσχα διάφοροι χωρικοί ντυμένοι μέ τις τοπικές τους ένδυμασίες, μερικοί απο 
τούς όποιους έφεραν μαζί τους τά λαϊκά μουσικά όργανα τού τόπου των, δηλαδή πί
πιζα, λαούτο, καί κάτι περίεργα ταμπούρλα. Μάς έπαιξαν διάφορους 'Ελληνικούς 
χορούς καί μέσα στήν γενική εύθυμία δέν αργήσαμε νά τον στήσουμε, χορέυοντες 
τρεΐς-τέσσερις κύκλοι ολόγυρα μακεδονικό, τσάμικο, καλαματιανό, καί έτσι έδώ- 
σαμε στο Πάσχα έκεΐνο χαρακτήρα λαϊκού πανηγυριού.

Σήμερα πού οί άναμνήσεις τής παληάς έκείνης έποχής ξαναζωντάνεψαν στήν 
μνήμη μου, όλα τά Πάσχα—πού έκαμα μακρυά άπό τό πατρικό μου—μπορώ νά ομο
λογήσω πώς άπ’ όλα καλύτερο ήταν εκείνο πού πέρασα στο πρώην τζαμί τής Θεσ
σαλονίκης.

Στά χρόνια τής στρατιωτικής μου ζωής, ή τύχη μ’ έφερε σέ διάφορα μέρη, 
όπου έκανα Πάσχα κι’ άπό τά όποια διετήρησα ξεχωριστές άνανήσεις.

Τήν άνοιξι τού 1921 βρισκόμαστε στο Ούσάκ τής Μικράς ’Ασίας. ’Εκεί 
εκάναμε τήν γνωριμία ένός καλού Τούρκου κτηματία, πραγματικά άντικεμαλικοΰ, 
πού είχε μείνει μέ τήν οίκογένειά του στο Ούσάκ, όταν τό κατέλαβαν οί "Ελληνες.
Ο Τούρκος αύτός έλέγετο Χασάν έφέντης καί έπειδή ήταν πλούσιος γαιοκτήμων 

—παρήγαγε δέ μεγάλες ποσότητες κριθαριού καί οσπρίων—προσπαθούσε νά που- 
ληση τά προϊόντα του στον Ελληνικό στρατό. Στις δημοπρασίες πού έγίνοντο κάθε
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φορά, έπειδή ήτο Τούρκος καί δεν είχε πολλές γνωριμίες, δεν κατώρθωνε ποτέ νά κα- 
τακυρώση καμμιά δημοπρασία στο όνομά του, αν καί πολλές φορές ήταν μειοδότης 
στις τιμές.

Κάποια ημέρα έζήτησε νά παρουσιασθή στον Στρατηγό μας γιά νά ύποβάλη 
τά παράπονά του. Κατά σύμπτωσιν έκείνη την ήμέρα ήμουν ’Αξιωματικός τής υπη
ρεσίας καί άφοϋ τον ακόυσα καί άντελήφθηκα τό δίκηο του, του άπάντησα χωρίς 
δισταγμό πώς τό αίτημά του θά είχε ευνοϊκά άποτελέσματα γι’ αυτόν. Μετά τήν 
παρουσίασί του στο Στρατηγό, πού τον δέχθηκε μέ ευγένεια όπως όλους, διατάχθηκα 
νά βρεθώ κι’ έγώ μαζί μέ άλλους ’Αξιωματικούς στήν προσεχή δημοπρασία, πού θά 
έ'παιρνε μέρος ό Χασάν έφέντης.

Κρίνω περιττόν νά είπώ ότι τό δημόσιον ωφελήθηκε άρκετά τότε άπό τον 
Τούρκον γαιοκτήμονα. 'Ο Χασάν έφέντης γιά νά έκφράση τήν εύγνωμοσύνη του μάς 
έκάλεσε σέ γεύμα μέ όσους άλλους φίλους μου ’Αξιωματικούς θέλαμε νά τιμήσουμε 
τό άρχοντικό του. Τήν προσεχή Κυριακή πού μάς ώρισε, έμεϊς γιορτάζαμε τό Πάσχα, 
άλλά δεχθήκαμε νά φάμε τό βράδυ στο σπίτι τού Τούρκου, ίκανοποιοΰντες προ πάντων 
τήν περιέργειά μας, έπειδή έπρόκειτο νά μπούμε έπισήμως προσκεκλημένοι σέ 
τούρκικο άρχοντικό.

’Αποφασίσαμε νά πάμε πέντε ’Αξιωματικοί καί γιά όλους ήταν ή πρώτη φορά 
πού δεχόμαστε τέτοια πρόσκλησι. Πράγματι τήν όρισθείσαν ώρα περνούσαμε τήν 
πόρτα τού σπιτιού τού πλουσίου Τούρκου Χασάν έφέντη. Μεγάλην έντύπωσι μάς 
έπροξένησαν οί πολλές περιποιήσεις πού μάς έπεδαψίλευσε έκεΐνο τό βράδυ ό οικο
δεσπότης, ώστε πιστεύω πώς δέν θά λησμονήσουμε ποτέ τό βράδυ αύτό τού Πάσχα, 
όσοι παρακαθήσαμε σ’ έκεΐνο τό δείπνο.

Στον προθάλαμο ήσαν δυό τουρκαλάδες, πού μάς έβγαλαν τις μπότες μας καί 
μάς έφόρεσαν κάτι περίεργες μά όλοκαίνουργες παντόφλες κόκκινες. ’Από έκεΐ έτσι 
παντουφλομένους μάς έβαλαν σ’ ένα δωμάτιο πού λεγότανε «μουσαφίρ όντά» καί δέν 
είχε έπιπλα, παρά μόνον γύρω-γύρω ένα χαμηλό καναπέ καί στήν μέση ένα χαμηλό 
έπίσης φαρδύ τραπεζάκι, γεμάτο άπό διαφόρους άνατολίτικους μεζέδες διαλεκτούς 
καί μιά μεγάλη καράφα μέ «ντούζικο» όπως λέγεται τό ούζο στήν Μ. ’Ασία. Σέ κάθε 
γωνιά τού δωματίου υπήρχαν ναργιλέδες πού ένα μικρό τουρκάκι τούς ετοίμαζε καί 
τούς διατηρούσε άναμμένους. Μαζί μας έμεινε ό Χασάν έφέντης μέ τον γυιό του Μω- 
χαμέτ καί έπειδή δέν ήξερε άλλη γλώσσα έκτος άπό Τούρκικα, ή συνομιλία μας έγέ- 
νετο στήν Γαλλική πού έγνώριζε ό Μωχαμέτ. Μετά τό τρίτο ποτηράκι τού ουζου 
τήν ώρα πού άρχιζε λίγο τό κέφι, άνοιξε ένα παραπέτασμα τού δωματίου καί μπή
καν δυό τουρκαλάδες μουσικοί μέ κάτι όργανα σάν είδος σαντουριού, κάθησαν σταυ
ροπόδι χάμω στο πάτωμα καί έπαιξαν διάφορους άνατολίτικους σκοπούς καί άμα- 
νέδες, πού τούς τραγουδούσαν άρκετά ένοχλητικά. Στο τέλος σάν κατακλείδα τού 
μουσικού αύτοΰ ιντερμέτζο, παρουσιάσθηκαν δυό μικρά κοριτσάκια φυσικά κάτω 
τών δεκατεσσάρων έτών γιατί όσα έχουν περάσει τήν ήλικία αυτή ή θρησκεία τους 
δέν τούς έπιτρέπει νά παρουσιάζωνται στούς άπιστους.

Τά χανουμάκια έκεΐνα χόρεψαν διάφορους άνατολίτικους χορούς καί τον περί
φημο χορό τής κοιλιάς μέ πολλή τέχνη. Μετά τό τέλος τών χορών καί τού ντούζικου, 
μάς πήραν άπό τό δωμάτιο τό σοφρά μέ τά πιάτα πού είχαν τούς μεζέδες καί έφεραν 
ένα άλλο μέ λεκάνες μπρούτζινες χλιαρό νερό καί σαπούνι γιά νά πλυθούμε πριν άπό 
τό δείπνο. Τό τραπέζι στρώθηκε στο διπλανό δωμάτιο σ’ όλα όμοιο μέ τό προηγού
μενο, άλλά πιο πολυτελές σέ χαλιά. "Ολοι μας καθήσαμε σταυροπόδι πάνω σέ μαξι
λάρια τής γνωστής έγχώριας ταπητουργίας. Τό μενού ήταν άρκετά περίεργο γιά τήν 
σύνθεσί του, όσο καί γιά τό τέλος του. Πρώτα έφεραν άρνάκι ψημένο θαυμάσια σέ 
μιά γλάστρα καί σερβιρισμένο μέσα στήν ΐδια. "Υστερα άκολουθούσε μιά νοστιμώ- 
τατη σούπα άπό κόττα βραστή μέ πολλά έντόσθια πουλιών σάν είδος μαγειρίτσας, 
κατόπιν θαυμάσια ψάρια τής λίμνης καί έπειτα σάν έπιδόρπιο μιά κρέμα φορμαρι-
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σμένη πού είχε μέσα μικρά κομματάκια άπό στήθος όρνιθας, ρόδια καί κανέλλα, καί 
μπαχαρικά. Μάς είπαν πώς λεγόταν «ταούκ-κιόκ-σοΰ». Μετά άπό αυτήν τήν κρέμα 
σερβιρίστηκε ένα πιλάφι σκέτο μέ ζάχαρι, πού δπως έκαταλάβαμε—το λέει καί ή 
τούρκικη παροιμία—έσήμαινε τό τέλος των περιποιήσεων.

Τό μόνο πού έ'λειπε άπό τό δείπνο ήταν τό κρασί, πού δυστυχώς τό άπαγο- 
γορεύει τό Κοράνιον καί κανείς οπαδός τοϋ Μωάμεθ δέν τολμά νά βάλη κρασί στο 
σπίτι του. Οί Τούρκοι δμως φροντίζουν προηγουμένως νά τό άναπληρώσουν μέ ά
φθονο ούζο, πού δέν είναι άπηγορευμένο, γιατί στήν έποχή τοϋ προφήτου πού άπη- 
γόρευε τό κρασί γιά εύνοήτους λόγους, τό ούζο δέν είχε άκόμη άνακαλυφθή. Μετά 
έμάθαμε πώς ό Χασάν έφέντης έπειδή ήξερε πώς είχαμε Πάσχα έφρόντισε νά μάς 
σερβίρουν ψητό άρνί καί τήν μαγειρίτσα άπό κόττα, γιά νά μάς ευχαρίστηση. Αύτές 
είναι λίγες άπό τις πολλές πασχαλινές άναμνήσεις μου πού έχω μακρυά άπό τήν 
οίκογένειά μου κατά τήν διάρκεια τής στρατιωτικής μου ζωής.

ΔΗΜ. ΣΚΟΥΖΕΣ

ΠΟΙΗΜ ΑΤΑ

Φτάνει... μήν κλαΐς
ΙΙάψε νά κλαΐς, λουλούδι, γιατί κλαϊς;
Περνούν, δέν είν’ άτέλειωτα τά βράδυα.
Κύττα τό φως, σκόρπισαν τά σκοτάδια.
Τό σήμερα στοχάσου, μή τό χτές.

*
Λουλούδι, σέ βαραίνει ή δροσιά;
Μήπως τή νοιώθεις. πάνω σου σά δάκρυ; 
Τινάξου, πέταξέ τηνε στήν άκρη, 
στολίσου τής χαράς τή φορεσιά.

*
Τις ήλιαχτίδες κύττα τις δειλές, 
τή φύση γύρω σου θαρρείς γιορτάζει.
Γιά δές τή γή πού φορεσιές άλλάζει!
Λουλούδι, απ’ τή συλλογή σου, βγές.

*
’Έχεις λουλούδι τόσες εύωδιές,
μά τις φυλάς κρυμμένες γιά ποιόν τάχα;
Μή δέν στις έδωσε γιά μάς μονάχα, 
ό Πλάστης τις δικές σου ομορφιές;

*
Λουλούδι κι’ αν σέ λένε μενεξέ, 
ρόδο, γαζία, γιασεμί ή γιοΰλι, 
τί κι’ αν σέ λένε κρίνο ή ζουμπούλι; 
θλιμμένο, δέν χωράς μές στον μπαξέ.

*
Κουράστηκες άνθέ!!.. φτάνει... μήν κλαΐς! 
Κράξε τις μέλισσες σέ πανηγύρι.
Κι’ αν πεταλούδες σοΰ ρουφούν τή γΰρι, 
εσύ τραγούδια τής χαράς νά λές...

Θ . Χαρλαύτης



Κ Ο ΙΝ Ω Φ Ε Λ Ε ΙΣ  Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕ ΙΣ

Ε Β Ρ Α Β Ε Υ Θ Η
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ 1957
•  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ “ ΛΑΪΟΝΣ,, ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΙΣ·
------------------------------- ‘ϊπ ό  Ύπαστυν. Λ ' κ. Γ. Κ Α Ρ Ο Υ Ζ Ο Υ ------------------------------------

Μέσα στο πολυθόρυβο κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο «ΙΙτί ΙΙαλαί», μιά παρένθε- 
σις ήλθε ν’ άλλάξη τό σκηνικό τής γνωστής άτμόσφαιρας των δεξιώσεων πού δίδονται 
στις πολυτελείς αίθουσές του.

Σέ μιά άτμόσφαιρα ήσυχη, πού είχε κάπως οικογενειακό χαρακτήρα, έγινε 
μιά τελετή άπλή καί έπιβλητική. Μιά τελετή κοινωνική. Ή  αίθουσα των δεξιώσεων 
είχε κατάλληλα στολιστή γιά την γιορτή αυτή, κατά τήν οποία θά άπετίετο φόρος 
τιμής προς ένα αφανή ήρωα του καθήκοντος, τά βλέμματα ήσαν έστραμμένα προς τον 
πρωταγωνιστή τής βραδυάς.

'Ο τιμώμενος δεν ήταν ούτε πλούσιος σέ χρήμα, ούτε κατεΐχεν άνωτάτη κοι
νωνική θέσι στήν Κρατική 
Ιεραρχία, κατεΐχεν όμως 
τήν πρώτη θέσι σέ δράσι 
καί άπόδοσι προς όφελος 
των πολλών, οΐ όποιοι αν 
όχι τίποτε άλλο τουλάχι
στον οφείλουν σ’ αυτόν ευ
γνωμοσύνη !

Κι’ ό τιμώμενος ήταν ό 
άστυφύλαξ Γ εώργιος Κ.
Μπλέτσας τοϋ Γ ’Αστυνο
μικού Τμήματος ’Αθηνών.
'Ο καλύτερος άστυνομικός 
τού 1957.

’Έτσι λοιπόν τήν 29-3- 
1958 στήν αίθουσα δεξιώ
σεων τού Ξενοδοχείου «Πτί 
Παλαί», πρωτοβουλία τής 
Λέσχης ’Αθηνών, τής Διε
θνούς Όργανώσεως «Λάϊονς», όπως κάθε χρόνο άπενεμήθη κι’ έφέτος, διά χειρός 
τού κ. Γκρίσμερ ’Αρχηγού τής ’Αμερικανικής Οικονομικής ’Αποστολής, μετάλλιον 
στον καλύτερο άστυφύλακα τής χρονιάς.

Ή  τελετή άρχισε μέ προσφώνησι τού 11 ροέδρου τής Λέσχης τών «Λάϊονς» 
’Αθηνών κ. ΓΙ. Ξανθοπούλου προς τον τιμηθέντα άστυφύλακα καί τούς επισήμους, 
προς τούς οποίους είπε τά εξής:

Ό  κ. Γκρίσμερ, ’Αρχηγό* τη* Αμερικανική* Οικονομική* 
’Αποστολή*, απονέμει τό μετάλλιον εί* τόν καλύτερον 

άστννομικόν τού 1957, κ. Γ. Μπλέτσαν.

«Φίλοι Λάϊονς 
Κυρίαι καί Κύριοι,

Είμαι πολύ ευτυχής διότι μού δίδεται καί πάλιν ή εύκαιρία ν’ άπονείμω έκ 
μέρους τής Lions Club ’Αθηνών τό κατ’ έτος καθιερωθέν μετάλλιον έκτιμήσεως καί 
άναγνωρίσεως εις τόν «καλύτερον άστυνομικόν τής χρονιάς».

’Εφέτος ή Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας τήν οποίαν τόσον έπαξίως διευθύνει ό 
άριστος άστυνομικός καί καλός 'Έλλην πατριώτης κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, μάς 
ύπέδειξε τόν σήμερον τιμώμενον ’Αστυφύλακα Γεώργιον Μπλέτσαν ώς «διακρι- 
θέντα κατά τό παρελθόν έτος μεταξύ τών συναδέλφων του, εις τήν μετά ζήλου καί
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δραστηριότητος έφαρ μογήν των έργατικών νόμων, υγειονομικού κανονισμοί» καί δια
τάξεων περί κοινής ησυχίας». Ό  διακριθείς άστυφύλαξ Μπλέτσας άνήκει εις τό Γ 
Τμήμα, τοϋ οποίου τόσον έπαξίως προΐσταται ό Διευθυντής κ. Βερελής.

'Ο άποψινός εορτασμός συμβολίζει την ευγνωμοσύνην, την οποίαν τρέφει καί αι
σθάνεται ή μεγάλη πλειονότης τοϋ ‘Ελληνικού Λαοϋ προς τους άφανεΐς ήρωας τοϋ 
καθήκοντος, τούς γλίσχρως άλλως άμειβομένους καί όχι έπαρκώς και πάντοτε έκτι- 
μουμένους δεόντως.

Κύριοι άστυνομικοί, είπατε παρακαλοϋμεν, προς τούς συναδέλφους σας ένα 
μεγάλο καί ειλικρινές ευχαριστώ, τό όποιον σάς διαβιβάζομεν όχι μόνον ημείς, οί 
Λάϊονς, άλλα καί ολόκληρος ό Ελληνικός Λαός. Άναγνωρίζομεν τό έργον σας, τήν 
αύταπάρνησίν σας, τήν έξαιρετικήν μετριοφροσύνην σας καί σάς συγχαίρομεν διά τήν 
άπαράμιλλον καί άθόρυβον έκτέλεσιν τοϋ τόσον χρησίμου, όσον καί άγνώμονος 
έργου σας. Κύριοι, καί πάλιν σάς εύχαριστοϋμεν θερμότατα!».

Στα ωραία αυτά λόγια τοϋ κ. Ξανθοπούλου, πού τιμούν τον βραβευθέντα κι’ 
ολόκληρο τό ’Αστυνομικόν Σώμα, άπήντησε συγκεκινημένος ό άστυφύλαξ Μπλέ
τσας, ώς εξής:

«Κυρίες καί Κύριοι
Είμαι γεμάτος χαρά καί αισθάνομαι ιδιαιτέραν συγκίνησιν διά τήν μεγάλην 

τιμήν πού μοϋ έγινε, νά προκριθώ μεταξύ τών τόσων πολλών άστυνομικών καί ν’ 
άντιπροσωπεύσω^έγώ, ό άπλοΰς Άστυφύλαξ, τό εύγενές καί άθόρυβον Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν σεμνήν αύτήν τελετήν.

Εύχαριστώ τούς Προϊσταμένους μου διά τήν επιλογήν.
Εύχαριστώ έπίσης καί τούς έκπροσώπους τής «Λάϊονς Κλάμπ», διά τήν τιμήν 

πού μοϋ έκαμαν νά μοϋ άπονείμουν τό Μετάλλιον τοϋ καλυτέρου άστυνομικοΰ τοϋ έτους
1957.

Ή  συγκίνησίς μου αύτή είναι άκόμη μεγαλυτέρα, αν ληφθή ύπ’ οψιν ότι, η 
έκδήλωσις τής εύγνωμοσύνης προς τό πρόσωπόν μου, κατ’ ούσίαν όμως εις ολόκλη
ρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα, προέρχεται άπό μίαν Διεθνή Όργάνωσιν. Όργάνωσιν 
δημιουργηθείσαν τό πρώτον εις τήν Μεγάλην, φίλην καί σύμμαχον ’Αμερικανικήν 
Δημοκρατίαν. Όργάνωσιν σεβαστήν, τής οποίας ή έξοχος δράσις καί τά λαμπρά 
αποτελέσματα άπέκτησαν γόητρον διεθνές καί κύρος άκλόνητον.

ΓΙέραν τούτων δέν έχω τίποτε άλλο νά εΐπω, οΰτε πρόκειται νά μακρυγορησω. 
Απλώς μόνον θά παρακαλέσω νά μοί έπιτραπή νά τονίσω ότι δέν έπραξα τίποτε, 

πλέον τοϋ καθήκοντος μου, τό όποιον ή άποστολή μου ώς άστυνομικοΰ μοϋ επιβάλλει.
Καί πάλιν ευχαριστώ διά τήν τιμήν πού άπόψε μοϋ γίνεται καί ή οποία θ’ άποτε- 

λεση τήν καλυτέραν άνάμνησιν τής ζωής μου».
Μετά τον άστυφύλακα ώμίλησεν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Θεό

δωρός Ρακιντζής, ό όποιος μέ λίγα άλλά μεστά εννοιών λόγια, άφοΰ προηγουμένως 
ηύχαρίστησε τούς Λάϊονς καί συνεχάρη αύτούς διά τήν πλουσίαν κοινωφελή δράσιν 
των, άνεφέρθη έν συνεχεία στις προσπάθειες πού καταβάλλουν οί άστυνομικοί γιά τήν 
εμπέδωσι τής τάξεως καί άσφαλείας καί στή σπουδαία άποστολή τούτων μέσα σέ 
κάθε κοινωνία.

'Η  τιμητική αύτή διάκρισις δέν άπευθύνεται μόνον προς τον άστυφύλακα Μπλε- 
τσα, άλλά συμβολικά προς όλο το ’Αστυνομικό Σώμα καί άποτελεί ένα μεγάλο ευχα
ριστώ τοϋ Ελληνικού κοινού προς τήν ’Αστυνομία, γιά τις προσπάθειες πού κατα
βάλλει προς περιφρούρησιν τής άσφαλείας καί ησυχίας του.

'Η ωραία αύτή τελετή, είναι ή τρίτη κατά σειράν πού γίνεται άπό τούς «Λάϊονς» 
Αθηνών καί άφεώρα έφέτος τον άνωτέρω άστυφύλακα πού έπελέγη μεταξύ τών συνά

δελφων του, χάρις εις τον ζήλον καί τήν δραστηριότητα πού έπέδειξε διά τήν έφαρμο- 
γην τών εργατικών νόμων, τών υγειονομικών δ/ξεων καί τής κοινής ησυχίας καί πού
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Ό  κ. ηανθόπουλος, Πρόεδρο? τής Λέσχης τω ν «Λάϊονς» ’Αθη
νών, ττροσφωνών τόν τιμηθέντα αστυφύλακα κ. Γ. Μπλέτσαν.

υπηρετών εις το ’Αστυνομικόν Σώμα άπό Ιδετίας, έχει έπιδείξεϊ άμεμπτον καί άρί- 
στην διαγωγήν. Είχε συμβολικό χαρακτήρα ή τελετή καί βαθύτερο νόημα άπ’ δ,τι 
επιφανειακά παρουσιάζετο. Είχε σκοπό νά ΰπομνήση, δτι ή άξια τοϋ άνθρώπου δεν 
μετριέται καί αύξομειώνεται μέ τό χρήμα πού έχει ή πού φαίνεται δτι έχει κανείς, σέ 
μας δέ ήθελε νά ΰπομνήση, δτι ή Κοινωνία για την άσφάλεια τής οποίας ζοΰμε καί άγω-

νιζόμεθα νύκτα καί μέρα, 
> ■ ■ ■  ' Η Η EialS KW 1 1 μάς παρακολουθεί καί ά-

ναγνωρίζει τούς μόχθους 
μας, άμείβοντάς μας μέ 
ηθικές διακρίσεις.

Είναι κάπως παράδοξο 
για τήν εποχή μας, νά φαν- 
τασθοϋμε δτι μέσα στήν 
παραζάλη τής κοινωνίας πού 
προσπαθεί νά την κατακτή- 
ση ό υλιστικός πολιτισμός, 
ύπάρχουν άνθρωποι, οΐ ό
ποιοι πέραν άπό τις συνή
θειες επαγγελματικές τους 
άπασχολήσεις παρακολου
θούν τούς συνανθρώπους 
των, βοηθούν τόν πλησίον 
των καί άμείβουν τις κα
λές καί ήθικές πράξεις.

Κι’ δμως οί «Λάϊονς» μάς άπέδειξαν τό άντίθετο. Μια όμάς άνθρώπων άπό 
διάφορες κοινωνικές τάξεις, οί Λάϊονς έχουν ως πρόγραμμά των δτι «δ σ ο χ ρ ή σ ι 
μο  ε ί ν α ι  σέ  μιά.  κ ο ι ν ω ν ί α  ν ά  σ τ ι γ μ α τ ί ζ ω ν τ α ι  τ ά β λ α 
β ε ρ ά  μ έ λ η  τ η ς ,  τ ό σ ο  ω ρ α ί ο  ε ί ν α ι  ν ά  β ρ α β ε ύ ω ν τ α ι  τ ά  
γ ε ρ ά  κ α ί  οί  κ α λ έ ς  π ρ ά ξ ε ι ς » .

’Αλλά τί είναι οί Λάϊονς; Πρόκειται περί μιας Κοινωνικοεκπολιτιστικής Όρ- 
γανώσεως, πού έχει τήν έδρα της στο Σικάγο.

Είναι μία ένωσις άνθρώπων πού προσπαθούν νά κάμουν καλό, νά βοηθούν τό 
κοινωνικό σύνολο στήν περιοχή πού εύρίσκονται. ’Αποτελεί τήν πιο άντιπροσωπευτι- 
κή όργάνωσι τού κοινωνικού συνόλου σέ δράσι φιλαλληλίας. Είναι Όργάνωσις ή οποία 
δέν έχει σχέσιν μέ τήν πολιτικήν ή τήν θρησκείαν καί άποτελεϊται άπό έπίλεκτα μέλη 
τού επαγγελματικού καί έμπορικοΰ κόσμου. Τά μέλη γίνονται δεκτά μόνον κατόπιν 
προσκλήσεως. Μέ τόν σκοπόν αύτό έδημιουργήθη προ πολλών έτών στο Σικάγο ή 
πρώτη λέσχη τών «Λάϊονς». Ά πό έκεϊ μέ τήν πάροδον τού χρόνου, έπεξετάθη σ’ 
ολόκληρο τήν Βόρειο καί Νότιο ’Αμερική καί σιγά-σιγά στον υπόλοιπο κόσμο. Οί 
Λάϊονς κάθε πόλεως είναι εντελώς άνεξάρτητοι καί δροΰν εύεργετικά. στά δρια τής 
περιοχής των. Σήμερα ή Διεθνής Όργάνωσις τών Λάϊονς, περιλαμβάνει 13,500 Λέ
σχες σέ 85 χώρες επί εξ ’Ηπείρων, μέ 600.000 περίπου μέλη.

Ά πό τετραετίας οί Λάϊονς έπεξετάθησαν καί στήν Ελλάδα καί έτσι λειτουργεί 
μία Λέσχη στήν Αθήνα. Ή  πρώτη ένωσις Λάϊονς έγινε προ τετραετίας περίπου στήν 
πρωτεύουσα. Τήν ωραία αυτή ιδέα έρριψε ό τότε ευρισκόμενος έδώ ’Αμερικανός κ. 
Μανσούρ. Ό  σπόρος εκείνος έκαρποφόρησε καί οί Λάϊονς Αθηνών έγιναν πραγματι- 
κότης. Μεταξύ τών ιδρυτικών μελών ήταν ό τότε Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κωνσταν
τίνος Νικολόπουλος, ό όποιος διετέλεσε καί Πρόεδρος τών Λάϊονς, ό Έλληνοαμερι- 
κανός κ. Τσότας, ό όποιος υπήρξε «Λάϊονς» καί στις 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Α
μερικής, καί οί κ.κ. Κοσμάς, Παυλίδης, Ξανθόπουλος κ.λ.π.

Πρόεδρος διεθνώς τών Λάϊονς σήμερα είναι ό κ. Έδουάρδος Μπάρυ, ό όποιος
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έχει τήν έδρα του στο Σικάγο, απ’ οπού μέ τούς 2.000 υπαλλήλους τοΰ «Κέντρου» 
παρακολουθεί τήν κίνησι των Λάϊονς δλου του κόσμου.

'Η Λέσχη των Λάϊονς ’Αθηνών άριθμεΐ σήμερα 50 μέλη, καί το σημερινό 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι τό άκόλουθο: Πρόεδρος ό κ. Παναγιώτης Ξανθόπουλος, 
Διευθυντής Μηχανολογικής Εταιρίας, ’Αντιπρόεδροι οί κ.κ. Γεώργιος Τσότας, 
Γεράσιμος Λιβιεράτος καί Μιχαήλ ΓΙεζάς, Γραμματεύς ό κ. Δημήτριος Καλαντζό- 
πουλος, Ταμίας ό κ. Κοσμάς Συμεώνογλου καί Διευθυνταί^ (Σύμβουλοι) οί κ.κ. Νι
κόλαος Τριάντης, Τάκης 
Ξανθόπουλος, Γεράσιμος 
Γαλιατσάτος καί Α. Μι- 
χαλόπουλος.

Οί Λάϊονς των ’Αθηνών
άρχισαν τήν δρά.σι τους μέ
εξορμήσεις στο ύπαιθρο καί
τούς ιστορικούς τόπους τής
πατρίδος μας. Μετά τις
εκδρομές άρχισαν τακτικές
συνεστιάσεις. Στα γεύματα
αυτά πού έπαναλαμβάνον-
ται άνά δεκαπενθήμερο ύ-
πάρχει πάντα ένας όμιλιτής
καί γίνεται προβολή μιας
ταινίας. Έκτος τούτων όρ- , Λ . „ , , _ _ _ __ . , _

, > ν , /, Ο Αστυυ: Δ )υτικ  Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζης ομίλων προς
γα νω νοντα ι α πο  τ α  μέλη τοθς «Λάϊονς».
τών Λάϊονς χοροί και ψυ
χαγωγικά άπογεύματα μέ παιχνίδια.

'Η Όργάνωσις τών Λάϊονς δέν άποβλέπει μόνον στήν άνάπτυξι τοΰ συναδελ- 
φικοΰ πνεύματος καί τήν κοινωνικήν επαφή τών μελών της, άλλ’ έχει ώς σκοπόν 
νά διαπιστώνη τις άνάγκες τής όλότητος καί ν’ άναπτύσση τά μέσα προς θεραπείαν 
τους, είτε δι’ ιδίας προσπάθειας είτε έν συνεργασία μέ άλλα ιδρύματα καί παρεμ
φερείς Κοινωφελείς ’Οργανώσεις.

Έκτος λοιπόν τής βραβεύσεως καί ένισχύσεως τοΰ καλυτέρου άστυφύλακος 
τής χρονιάς, οί Λάϊονς ’Αθηνών κάνουν στήν άρχή κάθε χρόνου ένα πρωτοχρονιά
τικο «μπουναμά» σέ εξακριβωμένες φτωχές οικογένειες τών ’Αθηνών. ’Από κάθε 
άπορο σπίτι, άφοΰ προηγουμένως κάμουν μιά «έπίσκεψι έξακριβώσεως», συγκεν
τρώνουν στοιχεία καί μετά άπό τρεις ημέρες έπιστρέφουν μέ τά δώρα. Τό δώρο 
είναι ένα δέμα πού περιέχει είδη τροφής, ενδυμασίας καί ύποδήσεως, μετρητά καί 
παιχνίδια γιά τά παιδιά. Μ’ αύτή τους τήν πράξιν οί Λάϊονς δίνουν χαρά στις φτωχές 
οικογένειες καί τούς παρέχουν τήν βοήθεια νά περάσουν κι’ αύτές χαρούμενες γιορτές.

Αύτοί είναι οί Λάϊονς καί οί κοινωφελείς πράξεις τους, πού τούς παρέχουν τό 
δικαίωμα νά ύπερηφανεύωνται καί πού τούς κατατάσσουν στή πρώτη γραμμή διε
θνούς κοινωφελούς δράσεως. Τούς άξίζει λοιπόν κάθε έπαινος. Έλπίζομεν δτι τό 
παράδειγμα τοΰτο τών Λάϊονς θά μιμηθοΰν καί τά άλλα Σωματεΐά τής Πατρίδος μας.

Μετά τήν παρασημοφορία τοΰ άστυφύλακος καί τις προσφωνήσεις, έπηκολού- 
θησε γεΰμα προς τιμή του στο όποιο παρέστησαν οί: Κύριος καί κυρία Γκρίσμερ, ό 
κύριος Μπράουν, ’Αρχηγός τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής μετά τής 
συζύγου του, ό κύριος καί ή κυρία Ρακιντζή, ό Πρόεδρος τών Λάϊονς ’Αθηνών κύριος 
Παναγιώτης Ξανθόπουλος καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον αύτών, ό κύριος Μαρκό- 
πουλος καί λοιποί ’Αμερικανοί έπίσημοι.

Έ τσ ι τελείωσε ή σεμνή αύτή τελετή πού αποτελεί παρόρμησι προς μίμησι 
τοΰ τιμηθέντος άστυφύλακος Μπλέτσα καί προς άμιλλαν. Τό έλπίζομεν καί τό εύχό-



ΛΟΓΟ ΤΕΧ ΝΙΑ

Α ί χ ω ς  τ ί τ λ ο
Θά προσπαθήσω νά σηκώσω τή βαρεία ταφόπετρα καί νά σοϋ μιλήσω.
Τή βαρειά σου ταφόπετρα νά σαλέψω δέ τό μπορώ...
Θέλω νά σοϋ πώ γιά τή ζωή πού άφισες πίσω, γιά τό φθινόπωρο καί τήν 

άνοιξη. Γιά τον ’Απρίλη πού περιμένει φρουμάζοντας νά μας έρθη, γιά τούς δικούς 
σου Άπριλομάϊδες πού έ'θαψες... Γιατί; Νά θάψης τά είκοσι έξη σου χρόνια βαθειά 
στη γή, μονάχος, γιατί; Καί δέ μοϋ λές, μέ Smith & Wesson, ναί; Τό χέρι σου δέ 
βάρυνε, τό κρΰο άτσάλι δέ σ’ έκανε νά μετανοιώσης. Κι’ άφισες τό δρόμο σου στη 
μέση; ΓΙώς δέ κατάφερες νά φτάσης; ’Έτσι στά μισά τοϋ δρόμου... ’Εσύ πού δέ 
λογάριασες τό Χάρο, φοβήθηκες τό λίγο δρόμο; Άπόστασες καϋμένε μου... Είναι νά 
παρατάς σήμερα τό δρόμο σου καί νά φεύγης; Θά τό ξέρης βέβαια πού θά πάμε στο 
φεγγάρι, κι’ άκόμα τή ζωή θά παρατείνωμε, θά μακρύνωμε τό δρόμο... Κι’ έσύ. 
Καλά, δέν ήξερες πώς ό χειμώνας πάντα θά περνάη; Κι’ ή άνοιξη πώς έρχεται, δέν 
ήξερες; Γιά κύττα αύτοϋ πού είσαι, νά, έτσι νά κάνης θά νοιώσης πώς ή γή κοιλο
πονάει... θά γεννήση τη νέα ζωή! Μυριάδες λουλούδια θά φυτρώσουν, άμέτρητα 
ζουζούνια θά τραγουδήσουν, εκατομμύρια ζωές θά πρωτοζήσουν, κι’ έσύ; Νάκοί- 
τεσαι άβουλος αύτοϋ... Πώς δέ τό σκέφθηκες τραγικέ συνέδελφε;

Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, άσε τις δικαιολογίες... ’Αδιέξοδος, άδιέξοδος 
καί άδιέξοδος... σέ πιστεύω, σέ πιστεύω, ναί άκόμα καί τό Δύο—έξη· κι’ ύστερα; 
’Εμάς δέ μάς έβαλες στο νοΰ; Καλά, καλά, έχεις δίκηο. ’Άκου νά δής : ’Επίσημοι 
θ’ άργήσουν νά ξανάρθουν, κι’ άκου άκόμα, εμείς πήραμε τετράωρο άπαλλαγής γι’ 
αύτό. ’Αλλά στο λέω θ’ άργήσουν νά ξανάρθουν! Γιά τήν Κύπρο μή τά ρωτάς δέν 
έγινε τίποτα άκόμα... ’Αλλά δέ μοϋ λές τί σέ νοιάζουν δλα τοϋτα; Μέ συγχωράς... 
σέ παρακαλώ νά μοϋ έπιτρέψης νά σέ ρωτήσω... νά σέ ρωτήσω... δέ βαριέσαι θά 
στο πώ... Λένε πώς τάχα φταίει ή άγάπη... πού πήρες τήν άπόφαση... νά τό πιστέψω; 
Κι’ αν ναί, ή άγάπη, πώς τά ταίριασε μέ τό θάνατο; Δέν θέλω νά μάθω τά μυστικά 
σου, μά έτσι άπό περιέργεια ρωτάω!

Σήμερα πού λές είναι Καθαρά Δευτέρα, έχει ένα ούρανό καταγάλανο καί νά 
ΐδής άετούς... χαρταετούς ντέ, θά τούς θυμάσαι κι’ άπό πέρισυ! Καί φέτος τά ίδια. 
Γεμάτος ό ούρανός χαρταετούς, γεμάτος ό τόπος... Οί χαρταετοί άνεβαίνουν ψηλά, 
τό ξέρεις δά πόσο ψηλά άνεβαίνουν μέ τις κωμικές τους ουρές... ώσπου νά φυσήξη 
δυνατός άέρας καί νάτούςπάρη γιά νά γκρεμιστούν ύστερα οί... χαρταετοί!

Μπορώ νά σέ βεβαιώσω πώς καί σήμερα ύλες οί άλλαγές βγήκαν κανονικά 
καί μάλιστα μάς διάβασαν δλα τά τηλεφωνήματα. ’Ιδιαίτερα μάς έπέστησαν τή 
προσοχή στούς χαρταετούς, μά είναι δυνατό νά τά βάλουμε μέ δαύτους; Ούτε νά 
τούς πουλάνε λέει ούτε νά τούς υψώνουν...

Προχτές ρώταγε τό Τρίτο γιά σένα. Τουπαν πώς έφυγες μ’ ένα Smith & 
Wesson στήν άγκαλιά κι’ είχες λέει χυμένα τά μυαλά!...

I. Μ.

μέθα. Αί στήλαι τοϋ περιοδικού άναμένουν νά φιλοξενήσουν καί πάλι τον καλύτερο 
άστυφύλακα τοϋ 1958.

Τελειώνοντας άπευθύνομε ένα μεγάλο «εύγε» προς τούς Λάϊονς ’Αθηνών 
καί προς τον βραβευθέντα άστυφύλακα καί· τοϋ εύχόμεθα τό: «Αίέν άριστεύειν».

Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ



ΪΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Γεώργιος Καραϊσκάκης
( ‘Ο γυιός τής Καλογρηας)

• 23 ’Απριλίου 1827 — 23 ’Απριλίου 1958 ·

’Ανήμερα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, στις 23 ’Απριλίου 1827, πέθανε ό Γεώργιος 
Καραϊσκάκης, ύποκύπτοντας στα βαρειά του τραύματα. Πολεμώντας την προηγουμέ- 
νη ήμερα τούς Τούρκους στο Φάληρο, πληγώθηκε βαρειά στο υπογάστριο.

Στις 23 ’Απριλίου ή Ελλάς έχασε μια από τις έξέχουσες φυσιογνωμίες τής 
Έπαναστάσεως. 'Ο θάνατος τοϋ Καραϊσκάκη έστοίχισε πολύ άκριβά στον κατοπινό 
άγώνα της πατρίδος μας. 'Ο Καραϊσκάκης, δίκαια άνεγνωρίσθηκε σάν ένας των 
μεγαλυτέρων στρατηγών τοϋ ίεροΰ άγώνος μας.

Γεννήθηκε το 1782. Πατέρας του ήταν ό Δημήτρης Καραϊσκάκης. Μητέρα 
του ή Ζωή, άπο τη Σκουληκαριά τής ’Άρτας, άδελφή τοϋ Κώστα Δημισκή. Το δνομα 
Καραϊσκάκης φαίνεται πώς είναι ύποκοριστικο τοϋ Καραΐσκος, το όποιον είναι σύν
θετον τοϋ ΚΑΡΑΣ (μαϋρος) καί ΙΣΚΟΣ ή ΙΣΚΑ (θαμνώδες φυτό).

Ή  μητέρα του είχε καλογερέψει άνευ κουράς. Σέ νεαρά ηλικία ό Καραϊσκάκης 
έπεσε στά χέρια τοϋ Άλή Πασσά τών Ίωαννίνων, οπού φυλακίσθηκε καί έμαθε 
τα πρώτα λίγα γράμματα. ’Ορφανός άπο πατέρα, τα πρώτα του χρόνια τα πέρασε 
διάγοντας αλήτικο βίο όρφανοΰ καί κατατρεγμένου, άλλοτε σάν γιδοβοσκός καί άλ
λοτε «λεύτερο πουλί τής άρπαγής καί τής κλεψιάς».

Τό 1798, μέ το ψευδώνυμο Καραλής, άκολούθησε τον Άλή Πασσά έκστρατεύ- 
οντας εναντίον τοϋ περίφημου Πασβάνογλου (φίλου τοϋ Ρήγα Φεραίου). Σ ’ αύτή τήν 
εκστρατεία αίχμαλωτίσθηκε άπο τον Πασβάνογλου, ό όποιος όμως άργότερα τον 
άφησε έλεύθερο. 'Ο Καραϊσκάκης γύρισε ξανά στον Άλή.

Είχε παντρευθή τήν Γκόλφω τών Ψαρογιαννέων άπο τό χωριό Σύντεκνο τοϋ 
Βάλτου. Μικρός τό σώμα, άσθενής καί καχεκτικός, έκλεινε στά στήθη του ψυχή 
ήρωϊκή. Στήθος προς στήθος πολεμούσε τούς εχθρούς. Πρώτος έπεφτε στις μάχες 
καί τελευταίος άποχωροϋσε.

"Οταν κάποτε ό Άλής τον ρώτησε, πιο άξίωμα επιθυμούσε, ό Καραϊσκάκης 
τοϋ άπάντησε: «Άν μέ νομίζης άξιο γι’ άφέντη, κάμε με άφέντη, αν γιά δοΰλο, κάμε 
με δοΰλο. Ά ν  όμως γιά τίποτε, ρίξεμε στη λίμνη».

Τό 1820, όταν ό άντάρτης Άλής πολιορκήθηκε άπο τά Σουλτανικά στρατεύ
ματα, ό γυιός τής Καλογρηάς, πολέμισε μαζί του. ’Αργότερα, πήγε μέ τό μέρος τών 
αντιπάλων, άλλά καί άπο κεΐ πολύ γρήγορα δραπέτευσε.

Τούς πρώτους μήνες τοϋ 1821 τον βρίσκουμε νά άγωνίζεται όπως ξεσηκώση 
τά γύρω άπο τή Βόνιτσα χωριά, σέ επανάστασή κατά τών Τούρκων. Άργότερα πήγε 
στά Τζουμέρκα καί ύψωσε τή Σημαία τής Έπαναστάσεως.

’Από μικρό παιδί ό Καραϊσκάκης, ποθούσε νά γίνη καπετάνιος τών Άγράφων. 
Τούτο πράγματι τό πέτυχε στά μέσα τοϋ 1821 μέ τήν βοήθεια τοϋ Γιαννάκη Ράγκου.

Οί κακουχίες καί οί στερήσεις, σοβαρά έπέδρασαν στην ύγεία του. Είχε προσ
βληθεί άπο φυματίωσι. Τό 1823 ένεκα τής παθήσεώς του, πήγε στην ’Ιθάκη γιά νά 
έπισκεφθή γνωστούς καί επιφανείς γιατρούς. ’Εκείνοι, βλέποντας πώς λίγες ελπίδες 
ζωής τοϋ έμεναν, τον συνεβούλευσαν νά μείνη στην 'Επτάνησο. 'Ο Καραϊσκάκης 
όμως δέν τούς άκουσε. Νοσταλγώντας τήν Στερεά, γύρισε στ’ Άγραφα.

Στις άρχές τοϋ Μαίου 1825, τον συναντάμε γενικό άρχηγό τών έξω τοϋ 
Μεσολογγίου 'Ελληνικών δυνάμεων. Τό Μεσολόγγι έπολιορκεΐτο άπο τον Κιουταχή 
καί άργότερα άπο τον Ίμβραήμ Πασσά τής Αΐγύπτου. Ό  Καραϊσκάκης μαζί μέ τον 
Κΐ τσο Τζαβέλλα καί υστέρα άπο συμφωνία μέ τούς άντρες τής φρουράς τοϋ Μέσο-
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λογγίου, προσπάθησε νά χτυπήση το εχθρικό στρατόπεδο άπό ξηράς. 'Η  προσπάθειά 
του, καίτοι άπέτυχε, τόνωσε τό ήθικό των πολιορκημένων καί έφερε μεγάλες απώλειες 
στον έχθρό.

Την νύκτα τής 10/11 ’Απριλίου 1926, τό Μεσολόγγι, έπεσε. Τό προπύργιο 
τής Έπαναστάσεως λύγισε. ' Η πόλις των «ελευθέρων πολιορκημένων» ύπέκυψε. Κείνη 
τήν εποχή ό Καραίσκάκης βρισκόταν άρρωστος στο Πλάτανο τής Ναυπακτίας.

Τον ’Ιούλιο του 1826, προσκαλείται άπό τον Ζαΐμη, στο Ναύπλιο. Διορίζεται 
’Αρχιστράτηγος τής Ρούμελης.'Ο Ζαίμης, καίτοι ήταν προσωπικός εχθρός τοϋ Καραϊ- 
σκάκη, δίνοντάς του τον διορισμό, τον χαιρέτισε διά χειραψίας. 'Ο γυιός τής Κολο- 
γρηάς, συγκινημένος είπε: «Δέν άρνοϋμαι ότι ώς τώρα δεν έκανα όσο έπρεπε τό χρέος 
μου προς τήν πατρίδα. "Οταν θέλω γίνομαι άγγελος καί όταν θέλω διάβολος. Εις τό 
εξής πήρα τήν άπόφασι νά γίνω άγγελος».

Στις 19 ’Ιουλίου 1826, μέ 680 άντρες μαζί του ξεκίνησε άπό τό Ναύπλιο γιά τή 
Στερεά. Στήν ’Αττική είχε μπει πλέον ό Όμέρ Πασσάς τής Καρύστου, άργότερα δέ 
κατήλθε άπό τή Θήβα καί ό Κιουταχής.

Τον Αύγουστο τοϋ ίδιου χρόνου, βρισκόμενος στήν ’Ελευσίνα, διαφωνεί μέ τον 
Φαβιέρο στήν τακτική τοϋ πολέμου. Ό  Κιουταχής είχε καταλάβει τήν κάτω πόλη 
των ’Αθηνών. 'Ο Καραίσκάκης ένίσχυσε τήν φρουρά τής Άκροπόλεως μ’ ένα τμήμα 
έχοντας έπί κεφαλής τον Κριεζώτη, τό όποιον τήν 10ην ’Οκτωβρίου μπόρεσε καί 
μπήκε στήν ’Ακρόπολη.

Στις 23 Φεβρουάριου 1827, ύστερα άπό τετράμηνο νικηφόρο πορεία, άφοΰ 
έλευθέρωσε δλη τήν Στερεά, έκτος άπό τήν Βόνιτσα, τό Μεσολόγγι καί τον Έπαχτο, 
γύρισε στήν ’Ελευσίνα μαζί μέ 1000 περίπου άντρες. Δύο χιλιάδες Πελοποννήσιοι
μέ τον γενναΐον Θ. Κολοκοτρώνη, τούς Πετμεζάδες, τον Σισίνη καί άλλους, είχαν 
έλθει σέ ένίσχύσί του. ’Αργότερα ήλθε ό Κόχραν, στόλαρχος δλων των ναυτικών 
δυνάμεων καί ό Τσούρτς, διευθυντής τών κατά ξηράν δυνάμεων, διωρισμένοι καί οί 
δύο άπό τήν Συνέλευσι τής Τροιζήνος.

"Οταν κάποτε έφθασε στον Πειραιά Γαλλικό πολεμικό φέρνοντας τον Δεριγνύ, 
ό Καραίσκάκης πήγε νά τον έπισκεφθή. ’Εκεί συναντήθηκε μέ τον Κιουταχή. Μετα
ξύ τών δύο θανάσιμων έχθρών, έγινε ή κάτωθι στιχομυθία .’

Κιουταχής: «Τί κάνεις Καραϊσκάκη; Έ γώ  έλεγα πώς θά έλθης εις τά Βιτώλια, 
νά προσκυνήσης καί νά σοΰ δώσω δλα τά Βιλαέτια άπό τήν ’Αθήνα ώς τήν ’Άρτα».

Καραίσκάκης: «’Εγώ νά προσκυνήσω; Ά ν  έσύ είσαι Ρούμελης Βαλεσής, είμαι 
κι’ έγώ άλλο τόσο. Κι’ άν ή Κυβέρνησίς μου ήξερε πώς τώρα μιλάμε μαζί, θά μέ κρέ
μαγε, έμένα καί 15.000 στρατό πού έχω στήν ’Ελευσίνα».

Κιουταχής: «Καί πώς μπορεί νά σέ κρεμάση;».
Καραίσκάκης: «Μήπως έσένα δέν σέ κρεμά ό Σουλτάνος όταν θέλη; Ναι ή

δχι;».
Κιουταχής: «Ναί, διότι έγο> έχω βασιλιά».
Καραίσκάκης: «Καί μένα ή Διοίκησίς μου μέ κρεμά, διότι τήν έχω βασίλισσα».
'Ο διορισμός τοϋ Κόχραν καί τοϋ Τσούρτς ήταν άτυχής άπόφασις τής Έ - 

θνοσυνελεύσεως. 'Ή άνάμιξις αύίτών στις πολεμικές ένέργειες, παρέλυε τις διαταγές 
τοϋ ’Αρχιστρατήγου. Μ’ αύτούς τούς δύο, πολλές φορές, ό Καραίσκάκης είχε φιλονι
κήσει.

Σαν μοιραίο σφάλμα μπορεί νά χαρακνήρισθή καί ή μετ’ αυτοθυσίας ριψοκίν
δυνη προσωπική έπέμβασις τοϋ Καραϊσκάκη, σ’ δλες τις συμπλοκές. 'Ο Κολοκοτρώ- 
νης, τοϋ έλεγε, πώς είναι άνάγκη νά σώση τον έαυτό του, γιά νά σωθή καί ή πατρίς.

’Εκ χαρακτήρος άτίθασσος ό Καραίσκάκης, τήν 22 ’Απριλίου 1827, μέ μεγάλο 
πυρετό, πήρε μέρος σέ μιά μικροσυμπλοκή στο Φάληρο, δπου καί πληγώθηκε βαρειά 
στο υπογάστριο. Τήν άλλη μέρα, ύπέκυψε στά τραύματά του, άφοΰ προηγουμένως με
τάλαβε τών Άχράντων.



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

‘Υπό Q IL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Ή  Φρανσουάζ γλυστρά τό χέρι της πάνω στά βελουδένια μαλλιά του, καί 
προχωρεί στο διπλανό παιδί...

'Ο «Ραντάρ» είναι μισοκοιμισμένος... Τ ’ αυτιά του ξαπλώνονται φαρδειά 
πλατεία πάνω στο μαξιλάρι... Μόλις τή βλέπει, παρ’ δλον δτι μισοκοιμάται, βρίσκει 
τή δύναμη να προσπαθήση νά τή χαιρετήση στρατιωτικά, ένώ τά πάντοτε σκασμένα, 
χοντρά του χείλη» σιγομουρμουρίζουν: «Καλή’σπέρα,’Αρχηγέ Φρανσουάζ ! καί καλή 
νύχτα!..». Αυτό τό παιδί, ό Τιμεόν, πού τον φωνάζουν «Ραντάρ», είναι τό πιο εύ- 
συνείδητο καί τό πιο πειθαρχημένο άπό δλα τά άλλα.

'Η  κοπέλλα τοϋ φιλεϊ τά σκληρά μάγουλα, καί αυτό κλείνει όλότελα τά μάτια 
καί βυθίζεται στον ΰπνο.

...Παρά κάτι ό «παρά νά» προσποιείται δτι κοιμάται...
«Φτύσε τήν τσίκλα σου» τοϋ ψιθυρίζει ή Φρανσουζά. «’Άν νομίζης δτι δεν 

σέ κατάλαβα γελάστηκες... ’Εμπρός λοιπόν... Φτύσε είπα τήν τσίκλα σου...».
Ό  «παρά-νά» άνοίγη τά μάτια... "Υστερα τονα του χέρι, πού είναι λευκό καί 

γεμάτο κιτρινωπές κηλίδες, βγαίνει άργά, σάν τήν προβοσκίδα τοϋ έλέφαντος, κι’ 
έρχεται ν’ άναζητήση τήν τσίκλα ανάμεσα άπό τά πάντοτε ύγρά χείλη του... Τήν 
κολλά μέ πονηριά πάνω στο λευκό ξύλο τοϋ κρεβατιού, ώστε νά μπορέση νά τήν 
ξαναπάρη τήν άλλη μέρα τό πρωΐ...

Θάφτηκε στή Σαλαμίνα. 'Ολόκληρη ή Ελλάς έκλαυσε τον χαμό του. Λέγεται, 
πώς δταν ό Κολοκοτρώνης έμαθε τον θάνατό του, κάθισε σταυροπόδι καί μοιρολογούσε 
σά γυναίκα.

Μετά τό θάνατο τοϋ Καραϊσκάκη, άκολούθησε ή καταστροφή τοϋ Άναλάτου 
καί τό περί τήν Άκρόπολιν Ελληνικό στράτευμα διελύθη. Τό άνθος τοϋ Ελληνικού 
στρατεύματος—1.500 άνδρες—έκάλυψε τό πεδίον της μάχης. Οί στρατηγοί Βείκος, 
Τζαβέλλας, Μπότσαρης, Νοταράς, έφονεύθησαν. Ό  Καλλέργης καί ό Δράκος αΐχ- 
μαλωτίσθηκαν.

"Ετσι έζησε κι’ έτσι πέθανε ό γυιός της Καλογρηάς. Τούτες τίς μέρες, φέρ
νομε στή μνήμη μας τή μορφή τοϋ μεγάλου κείνου άγωνιστοΰ, ό όποιος σκοτώθηκε 
πολεμώντας γιά τήν έλευθερία τής πατρίδος μας.

Μέ τέτοιους ήρωες καί μέ τέτοιες θυσίες, άνέκαθεν ή Πατρίς μας πρόσφερε στήν 
ανθρωπότητα της καλλίτερες ύπηρεσίες. Διέλυσε τά σκοτάδια της βαρβαρότητος 
έδωσε τά φώτα τοϋ πολιτισμού καί στάθηκε πάντοτε ύπέρμαχος τής ελευθερίας.

/. ΡΑ ΓΚΟΣ
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'Η Φρανσουάζ τον προσπέρνα καί σταματά μπροστά στο κρεβάτι του Άλ- 
λέν Ρομπέρ...

Ό  μικρός Άλλέν κοιμάται... Κοιμάται ολόκληρος σκεπασμένος... ’Απ' 
όλο του τό σώμα δέν διακρίνεις τίποτε άλλο άπό μια καστανή τούφα μαλλιών πάνω 
στο άσπρο μαξιλάρι... Μοιάζει σαν ένα δάσος έλατα σέ μια /ιονισμένη πεδιάδα...

'Η  ’Αρχηγός Φρανσουάζ τά χαϊδεύει μέ τά δάκτυλά της. σκύβει καί τά αγ
γίζει μέ τό μάγουλό της, κι’ ύστερα συνεχίζει τό βραδυνό της γύρο...

Καί νά ό Μάρκ !!! άγέρωχα καθισμένος στο κρεβάτι του I !!
—«Καλή ’σπέρα Μάρκ!!! Θά πρέπη νά είσαι κουρασμένος...».
—«’Όχι...».
—«Μά τότε γιά. δές!!! Ξέχασες νά άφήσης τά παποϋτσα σου κάτω... Πήγαινέ 

τα Μάοκ!!! Πήναινέ τα στο μικρό δωμάτιο κάτω άπό τή σκάλλα!!!».
--«’Όχι!..».
—«Μάρκ!!!».
«Δέν θ ά  π ά ω !!!» .
—«Κι’ εγώ σοϋ υπόσχομαι ό τ ι  θά  π α ς ! ! !».
’Αντιμετωπίζονται σιωπηλοί, υπερήφανοι... "Ομως στο τέλος κάποιος θά 

ύποκύψη, θά κατεβάση τά μάτια... Κι’ αύτός είναι ό Μάρκ... Τά πτερύγια τής 
μύτης του σκεπάζονται ξαφνικά άπό ίδρωτα...

—«Πηγαίνω... άλλά...».
—«’Αλλά τί, Μάρκ;...».
—«Θά δήτε!!!...».
Τήν μισεί... Καί μισεί τον εαυτό του γιατί τήν μισεί... Νομίζει ότι όλα τά τςαι- 

διά τοϋ κοιτώνος τον παρακολουθούν μέ τά μάτια, ένώ διασχίζει τον διάδρομο μέ τήν 
λύσσα στήν καρδιά, μισόγυμνος καί μέ τά παπούτσια στο χέρι...«Αύριο θά τούς 
σπάσω τή μούρη» συλλογίζεται έξαλλος...

’Επειδή άργεΐ νά ξανανέβη, ή Φρανσουάζ άνήσυχη κατεβαίνει τήν σκάλα, αύτή 
πού λογάριαζε νά μήν τήν ξαναδή πριν άπό τήν έπομένη τό πρωί...

Στή γωνιά τοϋ καταφυγίου στέκεται όρθιος ό Μάρκ, μέ τά χέρια σταυρωμένα, 
άνάμεσα σέ είκοσι λασπωμένα ζευγάρια παπούτσια...

—«Τί περιμένεις, Μάρκ;...».
Μέ δυο κινήσεις τού κεφαλιού άπομακρύνει τά ξανθιά μαλλιά του άπό τό οργι

σμένο του πρόσωπο.
—«Θά μείνω έδώ όλη τή νύχτα...».
—«Μά, δέν θά μπορέσης νά κοιμηθής!!!».
—«’Ασφαλώς»...
—«Καλά» λέει ήσυχα ή Φρανσουάζ, ύστερα άπό μια στιγμή.
«Καλά λοιπόν... Θά ξανανέβω στον κοιτώνα, άλλά δέν θά πέσω νά κοιμηθώ... 

θά μείνω άυπνη...».
—«Γιατί;...».
—«'Απλούστατα γιατί δέν θέλω νά κοιμάμαι στά ζεστά ήσυχη, _ένώ τό άγόρι 

μου κάθεται στο κρύο καί δέν κοιμάται...».
'Ο Μάρκ σηκώνει τούς ώμους καί προσποιείται ότι κυττάζει άλλου... Έν 

τούτόις πίσω άπ’ τον ξανθό φράχτη τών μαλλιών του, παρακολουθεί μέ βλέμμα 
γεμάτο άγωνία τήν ’Αρχηγό, πού τακτοποιεί μερικά ζευγάρια παπούτσια, έπιθεω- 
ρεϊ τό καταφύγιο, γυρίζει τήν πλάτη, βγαίνει καί κλείνει τήν πόρτα...

Είναι πιά νύχτα... μιά νύχτα άπέραντη πού τρυπώνει, άπ’ τ’ άνοιχτά παρά-
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θυρα, μέσα στον κοιτώνα και στήνει εκεί το βασίλειό της... Είκοσι άνυπεράσπιστα 
παιδιά είναι παραδομένα στα μάγια της... ’Ονειρεύονται...

Καί μέσα στα όνειρά τους στήνουν έναν άτέλειωτο χορό χίλια δυο αγαπημένα 
πράγματα... 'Ο Μικρός Πρίγκιπας... ό Τεντέν... ό Μίκυ... ή άρκούδα... ή άδελφή 
τοϋ φίλου... ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ...

Μά έκτος άπ’ τα μυθικά αύτά πράγματα τοϋ κύκλου των ονείρων τους, ξεπη- 
δοϋν άπ’ τό παρελθόν ένα σωρό άλλα πραγματικά κι’ εφιαλτικά πρόσωπα άποσπα- 
σμένα άπ’ τον κύκλο της χθεσινής ζωής τους...

Μεθυσμένοι πατεράδες... μητριές... άστυνομικοί... ταβέρνες... άγαπητικοί 
μέ τις μεγαλύτερες άδελφές τους... πόρνες... σύντροφοι τοϋ δρόμου, μέ γκρίζο κο
στούμι... φτώχεια καί διαφθορά... πρόσωπα ρυπαρά κι’ άποχαυνωμένα... ένας κό
σμος ολόκληρος, πού πλαισιώνεται άπό φωνές, άπό βλαστήμιες, άπό μπουκάλες 
κρασιού, άπό συμπλοκές καί κτυπήματα...

'Ένας ολόκληρος κόσμος χθεσινός... 'Ο κόσμος τοϋ σπιτιοΰ τους πού δεν θέ
λουν τά παιδιά νά τον σκέφτουνται, πού τον διώχνουν κάθε μέρα, καί πού όμως αύτός 
ξαναγυρίζει κάθε νύχτα γιά νά ξεφυτρώση την άπαίσια σκηνοθεσία του μέσα στον 
κάτασπρο κοιτώνα... Κι’ έτοΰτος ό τραγικός κόσμος τά τυραννα κάθε βράδυ, χωρίς 
οί άλλοι, οΐ μεγάλοι, νά μπορούν νά φανταστούν τό μαρτύριό τους... Χωρίς νά κατα
φέρουν νά μάθουν τό φοβερό μυστικό τους...

Ναί! Κανείς δεν έμαθε κι’ ούτε πότες θά. μάθη γιατί ό Κολόμπο κλαίει ένώ 
κοιμάται... γιατί σφίγγει ξαφνικά ό Μισέλ τις γροθιές του μές στον ύπνο του... γιατί 
ό Ραντάρ λαχανιάζει καί στριφογυρίζει στο κρεβάτι του... γιατί ό «παρά-νά» άνα- 
στε^/άζει κάθε τόσο καί λιγάκι... γιατί ό Άλλέν Ρομπέρ παραμιλάει άκατάληπτα... 
γιατί ό Πάουλο ό άνίκητος ξαναγίνεται κάθε βράδυ τό «παιδί τής δυστυχίας...».

Κάθε παιδί έχει τό δικό του νυκτερινό έφιάλτη, πού το ρίχνει στή μαρτυρική 
δίνη κακών άναμνήσεων...

"Αν τά ξυπνούσε κανείς άπότομα αυτήν την ώρα τής νύχτας θάβλεπε τά πιο 
παράξενα πράγματα μ’ ετούτα τά δύστυχα παιδιά...

"Αλλο θά ξεσποΰσε άπότομα σέ νευρικά γέλοια... άλλο θάκλαιγε μέ λυγμούς... 
άλλο θά ριχνόταν στην άγκαλιά σας φοβισμένο, γυρεύοντας προστασία... άλλο θά 
επιχειρούσε νά σάς τραυματίση...

"Αλλο... Καθένα μέ τον έφιάλτη του!!!
Πολλές φορές ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ, πριν νά κοιμηθή, ξανακάνει ένα άκόμα 

γύρο, μέσα στον σιωπηλό θάλαμο των κοιμισμένων πιά παιδιών... Καί κάπου-κάπου 
τά πρόσωπά τους τήν τρομάζουν... Προσπαθεί τότε νά μαντεύση αν είναι ή κακία ή 
η δυστυχία, τό παράπονο ή τό μίσος πού τά άγριεύει...

Ή  ίδια εικόνα άκριβώς υπάρχει αυτήν τήν στιγμή καί στ’ άλλα δυο κτίρια 
τού Τερνεραί, σ’ όλα τά κτίρια όλων τών Κέντρων τής Γαλλίας... Χιλιάδες παιδιά 
άγριεύουν κάθε νύχτα, παραδομένα σέ φαντάσματα... κυνηγημένα άπ’ τούς έχθρούς 
τους, τούς μεγάλους... Κι’ όμως... Πόσες δεκάδες χιλιάδες άλλων παιδιών, ετούτη 
τήν ώρα, γυρίζουν άσκοπα στούς δρόμους, στις άγορές καί στις ταβέρνες, μέ τά χέρια 
στις άδειες τσέπες τους... Πίνουν, κλέβουν, παραμονεύουν, φεύγουν, άλητεύουν, εκ
πορνεύονται άνάμεσα σέ άνδρες καί γυναίκες, διαφθείρονται άπ’ τούς ψεύτικους φί
λους τους, πού, πολλές φορές, είναι όμοιοι μέ τούς διεφθαρμένους γονείς...

Ό  κόσμος γι’ αύτά τά άλητόπαιδα είναι ένα άπέραντο εργοστάσιο, μιά άπέ- 
ραντη ταβέρνα, ένα άπέραντο γήπεδο, μιά παντοτεινά χειμωνιάτικη νύχτα... "Ολα 
είναι όμοια παντού... Κάθε μέρα όμοια μέ τήν προηγούμενη, δίχως καμμιά έλπίδα, 
δίχως φώς, δίχως ευτυχία...

(Συνεχίζεται)



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ε λ λ η ν ι κ ό  
Μηνολόγ ι ο

*Τπό κ. X. ΣΤΑΜ ΑΤΗ, ’Αρχιφύλακος

Μ Α Ι Ο Σ
«Μάη κι’ μάγεψ ε τουνα  
τού νιό πού μ’ άγαπούσε, 
δπου φ ιλοΰ κι’ ελεγε  
αγάπη δέν άρνιέται. . . » .

Ά π ό  τό λαϊκό τραγούδι « Ή  άτιαρνημένη»

'Ένας αιθέριος κόσμος κινείται μέσα στον Μάιο καί κάνει τήν φύση περισσό
τερο όμορφη άπό κάθε άλλον μήνα. ’Οργιάζουν τά χρώματα ολόγυρα καί τό τρα
γούδι των βουνών, τής θάλασσας καί των κάμπων, κάνει τήν ψυχή νά ύμνήση τήν 
Απροσμέτρητη μαγεία πού χέρι δημιουργικό έντυσε τήν γη. Τά πάντα, άπό τό κοχύλι 
τής άμμουδιάς καί τό κατασπαραγμένο κορμί του μετέωρου βράχου, ίσαμε τήν μεθυ
σμένη παπαρούνα, ζοΰν την εύλογημένη ώρα τους. Ειδύλλιο γής καί ούρανοϋ οί ώρες 
τούτες καί ύμνος στην πάνσοφη πρόνοια οί μέρες πού χρύσωσε τό φως.

Χαρά τού ματιού καί δόνισμα των αισθήσεων ή Ελληνική γή αυτόν τον μήνα. 
’Αστράφτουν οί θάλασσες σάν άντίστροφοι χρυσογάλαζοι ούρανοί καί τό σπαρτά
ρισμα τής χαράς, πού δίνει στο κορμί τό άμεσο καί αισθησιακό σμίξιμο γής καί ού- 
ρανοΰ, δίνει τήν εντύπωση ότι νέοι χυμοί έμπότισαν τά πάντα. Δέν είναι τό άρωμα τού 
Μαΐου, εκείνο πού πρέπει νά πλησιάσης γιά νά τό νοιώσης! ’Έρχεται καί σέ βρίσκει 
μόνο του, μέ τό φτερό τού άνέμου καί μέ τό νερό τής θάλασσας, όπου κι’ αν βρεθής. 
’Ενεδρεύει πίσω άπό ένα φράχτη, γιά νά σ’ αίχμαλωτίση πριν προφθάσης καί νά προ- 
σπεράσης. Βρίσκεται ύπουλα κρυμμένο στις κίτρινες μαργαρίτες, τις χορτασμένες 
άπό νερό καί ήλιο, σάν λυγίζουν τά ύψηλά τους στελέχη άνάμεσα στά σιτάρια πού 
ψιθυρίζουν μέ τήν πνοή τού άνέμου. Βρίσκεται στις παπαρούνες, πού σκεπάζουν ολά
κερες εκτάσεις μέ τήν πορφύρα τους, στο χαμομήλι πού τρέμει άνάμεσα σέ πηχτά 
κίτρινα λουλούδια γεμάτα φως καί χυμό, στις μαργαρίτες καί τις άνεμώνες πού 
βλάστησαν στή βουνοκορφή γιά ν’ άντικρύσουν πλειότερο τό φως.

’Από κάθε γωνιά τής Ελληνικής γής άκούεται θεία μουσική. Στοχάζεσαι 
τή μαγεία τής συμφωνίας καί προσμένεις ήχους λυτρωμοΰ. Πρέπει ό ίδιος νά πει- 
ραθής πώς ευωδιάζει ή άγράμπελη στά Τέμπη καί τις πλαγιές τού Πηλίου, τό μπου
γαρίνι στή Ζάκυνθο καί στήν Κέρκυρα, ή γαρδένια στήν Εύβοια καί τις Κυκλάδες. 
Ό  ίδιος πρέπει νά νοιώσης τό πάθος, τήν άπερίγραπτη ευτυχία πού φέρνει ή άνθι- 
σμένη λεμονιά στ’ άκρογιάλια τού Κορινθιακού, ή άνθισμένη πορτοκαλιά στήν Κρήτη 
καί τά νησιά τού Αιγαίου, στήν Κυλλήνη καί τήν Άρτα. Πρέπει άκόμα νά νοιώσης 
ό ίδιος τό άρωμα τής μηλιάς καί τής καστανιάς στά Πιέρια, τού γιασεμιού καί τού 
κισοΰ στήν Ρούμελη, τής γαζίας καί τού κυκλάμινου στήν ’Αττική, τού κρίνου καί 
τής όψιμης άνεμώνας στήν Πελοπόννησο. Καί τά χιλιάδες μελίσσια, πού βυθίζουν 
πεινασμένη προβοσκίδα στήν καρδιά τών λουλουδιών, γιά νά πιοΰν τό μέλι καί ν’
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ρουφήσουν τήν ξανθή γύρη του έρωτα, θά συνθέσουν μέ τό βού'ίσμα την (ατέλειωτη 
ραψωδία της χαράς καί νά φέρουν τήν ψυχή σου κοντά στον Πλάστη της αρμονίας 
γης καί ούρανοϋ.

** *
’Ανάμεσα στον κόσμο αυτόν τοϋ Μαΐου κινείται ό κόσμος των άνθρώπων, 

ένας κόσμος πού ή ομορφιά τής φύσεως τοϋ έδωσε περισσότερη ομορφιά ζωής από 
άλλους μήνες. ’Όμορφα είναι τά ήθη καί έθιμα, οΐ παραδόσεις, οί θρύλοι, τά τρα
γούδια, τά γνωμικά, οί παροιμίες καί όλα έκεΐνα τά υλικά πού συνθέτουν τήν ποίηση 
τής λαογραφικής ζωής.

Πρωταρχική σημασία άποδίδεται στους έρωτες τοϋ Μαΐου, στην ποίηση τής 
ζωής άνθρώπων καί ζώων. Μποροϋμε νά ποϋμε γιά τον Μάιο, ότι είναι ό μήνας τής 
ερωτικής κραιπάλης, άφοϋ σχεδόν όλα τά οντα ύπακούουν τυφλά στον άκατανίκητο 
νόμο τής άναπαραγωγής. ’Άνθρωποι καί ζώα ζοΰν έντατικά τήν έρωτική ζωή, καί 
ή αύρα τοϋ Μαΐου δημιουργεί, καί τά φυτά έπωφελοϋνται άλλου είδους έρωτα γιά 
νά δέσουν τούς καρπούς των. Είναι καί τοϋτο ένα άπό τά βασικά θαύματα τοϋ Δη
μιουργού τοϋ σύμπαντος, ένα θαΰμα πού ξεπήδησε από τήν άβυσσο γιά νά μετατρέψη 
τό χάος σέ γή τής επαγγελίας.

Παρατηρώντας τούς έρωτες άνθρώπων καί ζώων, ό λαός μας, έβγαλε κι’ εδώ 
τά συμπεράσματά του, καθιερωμένα πλέον σέ γνωμικά. καί παροιμίες. Ειδικά γιά 
τούς έρωτες τών άνθρώπων, τραγούδησε καί σατύρισε μ’ αύτοσχέδια στιχουργή
ματα τά πρώτα φτερουγίσματα τής καρδιάς :

«Τού Μάη τά κορίτσια κάνουν άργουσχουλιές 
κι’ παίρν’ τά παλληκάρια κι’ πάνι στις μηλιές...».

( Μακεδονία—Θεσσαλία ).
«Τού Μάη τά κορίτσια δεν κάνουν, δουλειά 
μον’ βάζουν κοκκινάδια κι’ μόσχου στά μαλλιά...».

( Σποράδες— Χίος— Λέσβο; ).
Άπό τούς έρωτες τών ζώων πάλι, ό λαός μας τραγούδησε καί σατύρισε μέ 

τήν καρδιά του τούς έρωτες ζώου άγαθοϋ καί χρησιμωτάτου, άλλά... κοινώς δυσφη- 
μηθέντος. Γιά νά κατονομάση τό ζώον τοϋτο ό γράφων, άλλά καί κάθε σύγχρονος 
συγγραφεύς, πρέπει νά βρή.τόν ηρωισμό, τή στωΐκότητα καί τή φιλοσοφία τοϋ... 
περί ού ό λόγος τετραπόδου. ’Ακόμα, πρέπει ό γράφων νά ένθυμηθή ότι ό "Ομηρος, 
δεν έθεώρησε απρέπεια τό νά παρομοιάση μέ τό συμπαθητικό τετράποδο μεγάλου 
ηρώα, τον Α ί α ν τ α, καί ότι ό σοφός Αίσωπος τοϋτο τό τετράποδο μετεχειρίσθη 
γιά νά μάς δώση τούς ωραιότερους καί πιο παραστατικούς μύθους τής κοινής φιλο
σοφίας.

Θά τό κατονομάσουμε λοιπόν έμεϊς—καί θά τό υποδείξουμε μάλιστα- για να 
δώσουμε στις λαογραφικές τούτες σελίδες τήν έννοια πού πραγματικά έχουν. Πρό
κειται γιά τον .γ ά ΐ δ α ρ ο, τον πάντοτε σκεπτικόν καί φιλοσοφημένον στήν κάθε 
κίνηση ηρώα τοϋ ύπαίθρου. Αυτού τούς έρωτες τραγούδησε ό λαός μέ τον Μάιο. 
Αύτοϋ τήν θυμοσοφία έβαλε ώς φόντο στο μαγιάτικο πανηγύρι τής ύπαίθρου καί αύτοϋ 
τήν νοημοσύνη, τήν άγαθότητα καί τήν μεγαλοψυχία πήρε ώς οδηγό τών ψυχικών 
αρετών κάθε «σοβαρού» άνθρώπου...

Δυστυχώς, τά γεμάτα σοφία καί λαϊκό πνεύμα γνωμικά τούτα, δέν μπορούν 
ν* γραφούν έδώ. Θά τ’ άποσιωπήσουμε λοιπόν, άφοϋ ύποσχεθοΰμε ότι θά δώσουμε 
στο επόμενο τεύχος μερικούς ωραίους μύθους τής σοφίας τού γαϊδάρου, καί θά προ
χωρήσουμε σ’ ένα άλλο γεγονός τού Μαΐου, πού σχετίζεται μέ τό συμπαθητικό 
τετράποδο.

Γνωστή είναι σέ όλους μας ή πρόληψη τού ότι κατά τον Μάιο δέν πρέπει να 
γινωνται γάμοι. Τηρείται τοϋτο μέ σχολαστική άκρίβεια άπ’ τό λαό μας ολόκληρο 
και θεωρείται πολύ δυστυχισμένο τό ζευγάρι πού τόλμησε νά παντρευθή... μαγιάτικα.
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Καθαρή βλασφήμια καί μεγάλη συκοφαντία τοϋτο για τον κατατρεγμένον 
«Α ί α ν τ  α» τοϋ Ελληνικού λαοϋ. Γ ιά να τον δικαιώσουμε καί να τόν ύπερασπι- 
σθοΰμε, είμαστε υποχρεωμένοι νά τονίσωμε τδ άδικο καί να φέρωμε στο φως... 
συντριπτικά στοιχεία ένός «άλλοθι» τής δεισιδαιμονίας αυτής.

Είναι παλαιά ή δεισιδαιμονία αυτή λοιπόν, καί έχει τις ρίζες της σέ παλαιό- 
τερες τοϋ Χριστιανισμού δοξασίες. Τήν βρίσκουμε στή λατρεία των άρχαίων Ρω
μαίων, οπότε μέσα στον Μάιο έόρταζαν τά «Λ ε μ ο ύ ρ ι α» καί τα «Λ ε μ ο υ ρ ά- 
λ ι α». Καί οί δύο γιορτές ήταν άφιερωμένες στους νεκρούς καί σέ καταχθόνια δαι
μόνια, διαρκοϋσαν δέ ολόκληρο τό Μάιο. 'Ένεκα τούτου άπέφευγαν νά τελέσουν 
γάμους, καί τοϋτο, άφ’ ένός μέν γιά νά μήν άποβοΰν άτυχείς, άφ’ έτέρου δέ διότι 
παρόμοιες έορτές ήταν άπαίσιες γιά χαρμόσυνα γεγονότα, όπως ό γάμος.

Αθώος λοιπόν ό πάντοτε άδικημένος γάιδαρος, στή λαογραφική συνείδησή μας.
Μέ άλλες εκδηλώσεις τοϋ γαϊδάρου ό λαός μας θυμοσόφησε πάνω σέ άλλο ζη- 

. τήματα πού έχουν σχέση μέ τον Μάιο. Βλέποντας λ.χ. τήν μεγάλη του άδυναμία νά 
κυλιέται... γαϊδουροπρεπέστατα στήν πράσινη χλόη, νά καταβροχθίζη τήν πρασι
νάδα, άλλά καί νά... ψοφάη στά καλά καθούμενα—αιτία οί πολλές ασθένειες πού φέρνει 
ή βουλιμία του—ό λαός καθιέρωσε τις παροιμίες του. ’Από τήν παρακάτω παροιμία 
δέν λείπει ή άλληγορική σημασία, λέγεται δέ άπό έκείνους πού λαβαίνουν πολλές 
υποσχέσεις γιά τό μέλλον :

«Ζήσι μαϋρι γάϊδαρι 
νά φας τού Μάη τριφύλλ’ 
κί τούν Αύγουστου σταφύλ’ !!!».
( Χίος— Λέσβος— Πελοπόννησος— Ρούμελη...).

Σέ πολλά μέρη τής χώρας, ό γάιδαρος λαβαίνει ιερή μορφή μέ τον Μάιο. "Α
πειρες δεισιδαιμονίες, σχετικές μέ τήν καταγωγή καί τήν... όλη πολιτεία του, κυ
κλοφορούν άπό στόμα σέ στόμα καί συσχετίζονται μέ άρχαΐες άγνωστες λατρείες. 
'Η  ίερότης αύτή τοϋ άγαθοϋ ζώου οφείλεται στον Τάκιτο—57 μ. X.—στά «X ρ ο
ν ι κ ά» τοϋ οποίου βρίσκουμε πώς οί Εβραίοι προσκυνούσαν στούς ναούς των καί 
τό κεφάλι τοϋ γαϊδάρου, έπειδή όταν αυτοί περιπλανιόνταν σέ έρημους καί βασανι
ζόντανε άπό τήν δίψα, ό γάιδαρος τούς οδήγησε καί σέ δρόμο καλό, καί σέ νερό, 
γιά νά σβύσουν τήν δίψα τους...

** *
’Ιδιαίτερη γραφικότητα παρουσιάζουν τά ήθη καί έθιμα τής Πρωτομαγιάς, 

τής παλλαϊκής αύτής έορτής των λουλουδιών καί τής υπαίθρου. Άνδρες καί γυ
ναίκες, καί ιδίως τά παιδιά, ζοΰν μέ ξεχωριστό κέφι τήν Ελληνική πρωτομαγιά, 
όπου τά τραγούδια, οί χοροί καί τό πλέξιμο των στεφανιών, συνθέτουν μιά λαμπρή 
τελετή άποκαθαρμένη άπό κάθε ξενική έπίδραση.

Ά π ’ τά χαράματα τής πρωτομαγιάς, κορίτσια καί άγόρια τής κάθε Ελληνικής 
γωνιάς ξεχύνονται στά βουνά, στ’ άκρογιάλια καί στούς κάμπους, γιά νά μαζέψουν 
λουλούδια. Πλέκουν μ’ αύτά στεφάνια καί τά κρεμούν στις πόρτες καί τά παράθυρα, 
όπου παραμένουν μέχρι τήν Πρωτομαγιά τοϋ άλλου χρόνου. Πρωτοστατούν στο μά
ζεμα των λουλουδιών οί κοπέλλες, πού γιά ν’ άποφύγουν τήν κόπωση κόβουν καί 
ζώνουν στή μέση τους λυγαριές. Πιστεύουν έτσι πώς θά γίνη κι’ ή μέση τους λυ
γερή, άλλά καί θά «λυγιέψουνε» τά παλληκάρια πού θά τις δοΰν.

Στά νησιά τού Αιγαίου καί ιδίως στά Δωδεκάννησα, τήν Άνδρο, τήν Χίο καί 
τήν Λέσβο, τις λυγαριές κόβουν οί νέοι καί τις δίνουν στις κοπέλλες γιά νά τις ζω
στούν. Βρίσκουμε γιά τούτο πολλά αύτοσχέδια δίστιχα, πού έχουν ώς θέμα τό κό
ψιμο τής λυγαριάς καί τον έρωτα, καί πού τραγουδοΰνται μέ τήν πρωτομαγιά : 

«'Όποιους πιράση άλυγαριά κί δέν κόψη κλουνάρι, 
τά νιάτα του νά μή χαρή κι’ άς εϊνι παλληκάρι».

(Δωδεκάνησα ).
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«"Οποιους πιράση άλυγαριά κί δέν κόψη κλουνάρι, 
την πρώτη του άγαπητικιά στούν "Αδη νά την βάνη».

('Άνδρος).
«"Οποιους πιράση τη λυγαριά τσί δέν τηνι μυρίση, 
την πρώτη του άγαπητικιά νικρή νά τη φιλήση...».

( Λέσβος— Χίος).
"Αφθονες είναι καί οί προλήψεις πού συναντάμε την Π ρωτομαγιά. Στην Κρήτη 

καί τά Ίόνια νησιά, τήν προ^τομαγιά μπαίνουν στην Θάλασσα γιά νά περάσουν τά 
σαράντα κύματα καί νά μήν τούς πιάνουν μάγια. Στά ίδια μέρη, θεωρείται κακό τήν 
πρωτομαγιά ν’ άκούση νηστικός κανείς κελάδημα τοϋ κούκου, γκάρισμα γαΐδάρου 
καί φωνή κουρούνας. Γιά ν’ άποφύγουν το κακό τρώνε κόκκινα αύγά καί κουλούρι 
τής Λαμπρής ή λένε τρεις φορές το «Πάτερ ήμών» μόλις ξυπνήσουν.

Στήν Χίο καί στή Μυτιλήνη, πρώτη δουλειά των γυναικών πριν ξημερώσει, 
είναι νά φάνε κάτι μή τυχόν προφθάση καί τις «κουμπώσει» ό γάιδαρος. Γιατί εκείνη 
τήν ήμερα, ό γάιδαρος ξυπνά πολύ πρωί γιά νά γιορτάση τό Μάη, κι’ άρχίζει τό γκά
ρισμα. Στή Λέσβο πάλι, τό πρωί τής Πρωτομαγιάς πρέπει νά φάνε σκόρδα ή νά βου- 
τήξουν παξιμάδια στο κρασί, γιά νά μήν «κουμπώση» ό γάιδαρος τή φωνή τους καί 
τήν κάμη γαϊδουρίσια.

Στήν Κρήτη καί στή Κεφαλλήνιά, τήν Πρωτομαγιά δέν πρέπει νά φυτεύης 
λουλούδια καί προπάντων βασιλικό, «γιατί τό δίχως άλλο (ίτήν κάσα σου θέ νά τά 
βάλουνε»... Πρέπει νά βάζης στον «Μάη»—τό μαγιάτικο στεφάνι—μόνον βλαστούς 
από αμπέλια, στά^υα καί ληόκλωνους, χλωροκούκια καί κόκκινες παπαρούνες. ’Έτσι 
θ’ άποκτήσης ύγεια άπ’ τούς βλαστούς, πλούτο απ’ τά στάχυα, ομόνοια απ’ τους 
ληόκλωνους καί τά χλωροκούκια, καί χαρά άπ’ τις παπαρούνες. "Ολα τά άλλα λου
λούδια καί ζαρζαβατικά φέρνουν δυστυχία, κακό συναπάντημα καί θάνατο. Στή Ρού
μελη καί στήν Πελοπόννησο, πάνω στο μαγιάτικο στεφάνι πρέπει νά βάζης καί τσου
κνίδες, σκόρδα, κρομμύδια κι’ ένα πέταλο άλογου, γιά νά μήν σέ πιάνη κακό μάτι 
και νά .φεύγουν τά κακοποιά στοιχεία άπ’ τό σπίτι.

Καί οί παροιμίες τού Μάη:
«Τού Μάη τά γαρύφαλλα τσί τού Θιρ’ στή τά μήλα». Π)

( Χίος—Λέσβος ).
«Καλός κακός ό Μάης, τό δεμάτι ’ναι στ’ αλώνι». (2)

(Κρήτη).
«Τον κόκκινο τό Μάη θά γίνη τό χατήρι σου...». (3)

( Εύβοια— Σποράδες—  \ω0εκάνησα).
αίν’ άγκάθ’ κί άπό άγκάθ’ βγαίν’ ρόδο» (4)

( ’Αττική— Βοιωτία— Φωκίδα).
Ουλις οί παπαρούνις, τούν Μάη άνθίζουνι». (5)

(Ίόνια νι/σιά— Κυκλάδες— Λέσβος).
*

*  *

Έκτος άπό τήν Πρωτομαγιά, συναντάμε πολλές δεισιδαιμονίες καί προλήψεις 
καί στις ύπόλοιπες ήμέρες τού Μαίου. Γνωστή είναι ή δεισιδαιμονία γιά τά μ ά γ ι α 
πού μέ τον Μάιο θεριεύει καί εντοπίζεται. ’Από τήν λέξη «Μάιος—Μάγιος» έχομε 
τα «μάγια» τού λαού μας, πού «γητεύγονται» μέ τόση προσήλωση σέ καθαρά είδω- 
λολατρικές τελετές. Τό ότι τά μάγια έξασκοϋν σημαντική επίδραση στή λαϊκή ψυχή,

(1 ) Μεταφορικώς, όλα τά ζητήματα επιλύονται βαθμηδόν.
(2) Λέγεται καί γιά  τήν περίπτωση πού, καλή ή άσχημη, συμπεριφορά των άνθρώπων 

δεν πρόκειται νά μεταβάλη τήν κατάστασή σου.
(3) Άλληγορική έννοια τοϋ ότι δέν πρόκειται νά γίνη ποτέ κάτι πού ζήτησες.
(4) Καλά καί κακά γεννιώνται μαζί ή είναι στενά συνυφασμένα.
(5) Λέγεται γιά εκείνους πού μόλις βρουν μιά εύκαιρία βγαίνουν νά έπιδειχθοΰν.

«Άπό ρόδο βγ
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τό βλέπουμε σέ πλεΐστες όσες σημερινές τελετουργίες γιά το ξεμάγιασμα, άλλα καί 
σέ πολλά δημοτικά τραγούδια πού τραγουδοϋνται καί χορεύονται άπ’ τό λαό μας μέ 
τον Μάιο. 'Η  παρακάτω παραλλαγή δημοτικού τραγουδιού μας πείθει άπόλυτα 
καί γιά τούτο :

«Πρωτομαγιά μού τάριξες 
τά μάγια καί μέ μάγεψες.
Καί μ’ έχεις κάνει σάν τρελλό, 
κόρη πού σέρνεις τό χορό...».

«Τον Μάη έγεννήθηκες καί μάγια δέν φοβάσαι, 
μά άν μ’ άπαρνηθής, τή μάννα σ’ νά λυπάσαι...».

Τά μάγια τά κάνουν οί νεράιδες τού Μαίου καί μερικοί μόνον άνθρωποι πού 
τούς τά δίδαξαν οί νεράιδες. ’Αγαπούν οί νεράιδες νά βγαίνουν περισσότερο τον 
Μάϊο καί τον Αύγουστο στη γη, γιατί τότε βρίσκουν έρωτοχτυπημένους νά περι
διαβάζουν τις νύχτες...

Βρίσκουμε γιά τις νεράιδες τού Μαΐου πολλούς θρύλους στα διάφορα μέρη 
τής χώρας. ’Αλλού—νησιά τού Αιγαίου—βγαίνουν μόνον τις νύχτες καί άνταμώνουν 
μέ τά δαιμόνια τού άγέρα πού έρχονται στην γη μόνον τον Μάιο. Σέ παίρνουν μαζί 
τους άμα σέ βροΰν μοναχό καί σέ παλαβώνουν... ’Αλλού πάλι—δπως στη Χαλκιδική— 
βγαίνουν νύχτα καί μέρα καί πλένουν τά ρούχα τους στις ρεματιές. Τά «κοπανίζουν» 
μέ χρυσό κοπάνι καί δέν πειράζουν τούς άνθρώπους. ’Άν κατορθώσης μάλιστα καί 
πάρης τό χρυσό κοπάνι, γίνεσαι «βαρυΐσκιωτος», καί δέν σέ ξαναπειράζουν τ’ άε- 
ρικά, τά φαντάσματα κι’ οί νεράιδες...

Ποικίλουν οί θρύλοι άνάλογα μέ τις τοποθεσίες τής Χώρας. "Ολοι δμως συμ
φωνούν σέ τρία κυρίως σημεία : "Οτι οί νεράιδες είναι πολύ δμορφες καί τρελλαί- 
νονται γιά τραγούδι καί χορό, δτι κάνουν κακό μονάχα σ’ δποιον τούς μιλήσει, κι’ 
δτι έρωτεύονται καί παίρνουν μαζί τους στις σπηλιές καί στά κουφώματα των 
δένδρων μονάχα δποιον άγαπήσουν...

** *
Λιγοστό είναι τό λαογραφικό ένδιαφέρον πού παρουσιάζει τό έορτολόγιο τού 

Μαΐου. Ά π ’ τις άκίνητες εορτές, λαογραφικό ένδιαφέρον παρουσιάζουν μόνον ή 
έορτή τής Αγίας Μαύρας καί ή έορτή των Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης.

Γιά τήν έορτή τής Αγίας Μαύρας—3 Μαΐου—πιστεύεται δτι τά πάντα πρέπει 
εκείνη τήν ήμέρα ν’ άποφεύγωνται. Μιά έκδοχή σημερινών συγγραφέων άποδίδει 
τήν άπαγόρευση των γάμων κατά τον Μάϊο στήν πρόληψη τού δτι αύτόν τον μήνα 
γιορτάζεται ή Α γία  Μαύρα. Τούτο δμως δέν εύσταθεΐ, άφοΰ ή δεισιδαιμονία γιά τούς 
γάμ-ους τού Μαΐου είναι γενική σ’ δλον τον κόσμο. Συμπεραίνεται λοιπόν, πώς άν ή 
δεισιδαιμονία τής άπαγορεύσεως των γάμων ώφείλετο στήν έορτή τής Αγίας Μαύρας, 
θά έπρεπε νά ήταν γνωστή μόνον στήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία—στήν όποιαν μόνον 
είναι γνωστή ή Α γία  Μαύρα—καί δχι καί στις άλλες ’Εκκλησίες καί θρησκεύματα.

Καταδικασμένες στήν δυστυχία θεωρούνται οί δουλειές πού γίνονται τήν 
ήμέρα αυτή. 'Η  αιτία άποδίδεται στήν λέξη «μαύρος», άλλα καί στήν παράδοση τού 
δτι αύτή αύτήν τήν ήμέρα γεννήθηκε ό άδελφοκτόνος Κάϊν. Θεωρείται γιά τούτο 
άποφράδα ήμέρα σ’ ολόκληρον τον Ελληνικό λαό, βρίσκουμε δέ καί σχετική παροι
μία στά Ίόνια νησιά καί τήν Θεσσαλία γιά τήν κακοτυχία τού άνθρώπου πού γεν
νήθηκε τήν τρίτη Μαΐου :

«Γεννήθηκε τήν ήμέρα τού Κάιν!!!».
Γιά τήν έορτή των Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης—21 Μαΐου—πιστεύει 

ό λαός μας πώς άνθίζουν τά άρρωστα κλαδιά καί βγάζουν φύλλα άκόμα καί τά ξηρά 
κλωνάρια των δένδρων. Συναντάμε κατά τόπους άφθονες έπικλήσεις τού λαού γιά
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τό πρασίνισμα ξηραμένων δένδρων καί την έπικαρπία φυτών πού δεν καρποφορούν. 
'Η αιτία βρίσκεται κι’ έδώ στην παράδοση τού λαού, κατά τήν οποία άνθισε ό Τίμιος 
Σταυρός πού βρήκε ή 'Αγία Ελένη στα 'Ιεροσόλυμα.

Σέ πολλά νησιά, μικροί καί μεγάλοι χαράζουν τά πόδια των τήν ήμέρα αυτή, 
γιά νά βγή το κακό τό αίμα καί νά μην ξεπαγιάζουν τον χειμώνα. ’Αλλού, δέν βγαί
νουν έ'ξω τήν νύχτα τών ίσαποστόλων, γιά νά μήν τούς δή ή Πούλια καί πάρουν ση
μάδια στο πρόσωπο.

Ά πο τις κινητές έορτές, τον Μάιο γιορτάζονται συνήθως ή ’Ανάληψη τού 
Κυρίου καί ή Πεντηκοστή.

Μέ τήν ’Ανάληψη, ό λαός παύει τό «Χριστός Άνέστη» καί έπανέρχεται στήν 
«καλημέρα». Στά νησιά κατεβαίνουν στήν θάλασσα αυτή τήν ήμέρα, γιά νά σαραν
τίσουν τό γεγονός τής Άναστάσεως καί νά γιορτάσουν τά σαράντα κύματα. Παίρ
νουν σταγόνες νερού στή χούφτα των καί μ’ αυτές άλείβουν τό πρόσωπο, λέγοντας :

«Άναλήβγιτι ού Χριστός, 
άναλείβγουμι κί εγώ...
Σαράντα κύματα νιρό, 
ά.ϊντι Χριστέ μ’ στού καλό...».

Φεύγοντας άπ’ τή θάλασσα, παίρνουν μιά πέτρα μέ «μούσκλια»—τή μαλλιαρή—■ 
καί τήν πηγαίνουν στο σπίτι γιά νά διώχνη τά κακά στοιχειά.

Στά ορεινά όμως ή ’Ανάληψη γιορτάζεται μέ Έλληνικώτατο λαϊκό γλέντι στις 
στάνες. Οί τσοπάνηδες καλούν γιά εκείνη τήν ήμέρα φίλους καί συγγενείς στήν 
στρούγκα, όπου σφάζουν άονιά καί κάνουν ειδική σύνθεση άπό γάλα καί τυρί, τό 
κοινό «κοσμάρι». Παραθέτουν πλούσιο φαγοπότι καί τά πνευστά μουσικά όργανα 
καλούν τούς... συνδαιτημόνες σ’ ολοήμερο Ελληνικό χορό. Στά ορεινά τού Παρ
νασσού καί τής Γκιώνας μετά τό φαγοπότι καί τό χορό γίνονται άγώνες δρόμου, 
άλματος, δίσκου, πάλης κλπ. Τούτο γίνεται καί στήν Θεσσαλία, τήν Πελοπόννησο 
καί ’Ήπειρο οπού συναντάμε τήν έορτή τής Άναλήψεως ώς «γαλουπέφτ’...».

Σπάνια διαμάντια 7:ρολήψεων καί δεισιδαιμονιών, συναντάμε στήν τελευταία 
κινητή έορτή. ήτοι στο διήμερο τής Πεντηκοστής καί τού Αγίου πνεύματος.

Μέ τήν λέξη «Πεντηκοστή» ό άπλοϊκος λαός μας συνέθεσε τον άριθμό «πέντε» 
καί τούς «ποντικούς». Γιά τό καλό, οί άγαθοί Χιώτες καί Λέσβιοι τρώνε τήν ήμέρα 
τής Πεντηκοστής ένα «πεντοκούτσ’» ήτοι χλωρό κουκί μέ πέντε σπόρους. ’Αλλού 
πάλι, όπως στήν Πελοπόννησο, Κρήτη καί Ρούμελη, ή Πεντηκοστή θεωρήθηκε 
ήμέρα καταστροφής τών ποντικών. Γίνονται αγιασμοί καί ψάλλονται αύτοσχέδιες 
εύχές τήν ήμέρα έκείνη—μέ τήν βοήθεια δυστυχώς τών παπάδων—γιά νά έξολοθρευ- 
θούν οί ποντικοί καί νά μήν καταστρέφουν τά σπαρτά.

Τήν ήμέρα τής έπιφοιτήσεως τού Αγίου Πνεύματος οί κάτοικοι τών Κυκλά
δων καί τής Χαλκιδικής δέν κοιμούνται γιά νά μήν κοιμάται ολόκληρο τον χρόνο 
τό πνεύμα τους. Γιορτάζεται αυτήν τήν ήμέρα ή «'Αγία φωτιά», προστάτης τών 
ματιών καί τού πνεύματος. ’Οφείλεται τούτο στήν παράδοση καί τό θαύμα τών πύ
ρινων γλωσσών τού Ευαγγελίου.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Μέ τον Μάιο κλείνουμε τον κύκλο τών δώδεκα μηνών τού « ' Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  
Μ η ν ο λ ο γ ί ο  υ», πού αρχίσαμε προ ένός έτους άκριβώς μέ τον ’Ιούνιο—καί μαζί 
μ αυτόν—κλείνουμε καί τό «Ε ΐ δ ι κ ό Μ έ ρ ο ς »  τού όλου λαογραφικού μας έτους. 
Άπό τό έρχόμενο τεύχος θά μπούμε στο « Γ ε ν ι κ ό  Μ έ ρ ο ς »  τού Μηνολογίου, 
οπού θά διαπραγματευθοΰμε τήν έπιστημονική καί μόνον πλευρά τών όσων μέχρι 
τώρα ε’ίδαμε. Οί άπορίες τών άναγνωστών πάνω στις προλήψεις τού 'Ελληνικού 
λαού, στις δεισιδαιμονίες, τις παραδόσεις, τούς θρύλους, τις δοξασίες, παροιμίες,
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γνωμικά, παρατηρήματα καί δημοτικά τραγούδια, θά εύρουν τις λύσεις τους. Εύελ- 
πιστοϋμε πάνω σ’ αύτό καί παρακαλοΰμε τούς άναγνώστες μας νά κάνουν μιά μικρή 
υπομονή μέχρις δτου το «'Ελληνικό Μηνολόγιο» όλοκληρωθή.

Δυο μόνον λόγια θά ήθελα νά προσθέσω πριν κλείσω το Ειδικό Μέρος τοϋ 
Μηνολογίου. Θά δώσω έτσι μιάν άπάντηση σέ δλους εκείνους τούς άναγνώστες πού 
έξέφρασαν ώς τώρα τήν άπορία τους σχετικά μέ τον λαογραφικό πλούτο τής χώρας 
μας καί τήν προέλευσή του.

’Άφθονος είναι πράγματι ό λαογραφικός πλούτος τής Χώρας μας. Μά, άλλοί- 
μονο αν πούμε πώς—στήν περιωρισμένη αύτή προσπάθειά μου—συμπεριέλαβα δλον 
αυτόν τον πλούτο^ Οΰτε ένα εκατοστόν τής δλης λαογραφικής ψυχής τού τόπου μας 
άντιπροσώπευσαν οί λιγοστές σελίδες τοϋ «'Ελληνικού Μηνολογίου» καί οΰτε τό εν 
δέκατον των δσων συναντάμε στον κάθε μήνα άντιπροσώπευσε ή μελέτη αύτή. Πλού
τος άστείρευτος ή 'Ελληνική λαϊκή ψυχή, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια 
γιά ν’ άποδοθή πιστά στήν κάθε της μορφή. Χρειάζεται κόπος καί μεγάλη υπομονή 
γιά νά μπορέσουμε νά δούμε άπό κοντά ολα εκείνα τά στοιχεία πού συνθέτουν τήν 
Ελληνική Λαογραφία.

Γιά τήν προέλευση των λαογραφικών στοιχείων, έχουμε νά πούμε πώς ό άστεί
ρευτος αύτός πλούτος έχει τις ρίζες του στά πρώτα χρόνια τοϋ άνθρώπου. Σώζεται 
άπό γενηά σέ γενηά καί μεταδίδεται άπό στόμα σέ στόμα μέχρι των ήμεροίν μας, 
ίδια καί άπαράλλαχτα δπο)ς θά σώζεται καί θά μεταδίδεται άπό ήμάς στους άπο- 
γόνους. Μά, τά χρόνια πού ή Ελληνική Λαογραφία άνθισε περισσότερο, είναι τά 
χρόνια τού Βυζαντινού Κράτους μέχρι σήμερα. ’Απ’ τον καιρό τού Διγενή ’Ακρίτα 
μέχρι τής Έπαναστάσεως τού 1821 καί άργότερα, ή Ελληνική Λαογραφία γνώρισε 
τεράστια ανάπτυξη καί καθιερώθηκε σάν ουσιαστικό στοιχείο τής ζωής τοϋ λαού. 
Απλοϊκοί καί άμόρφωτοι οί άνθρωποι τοϋ λαού, έγιναν χωρίς νά ξέρουν τό άβεστο 
τζάκι, πού βάσταξε στον κόρφο του όλη τή φλόγα των ’Εθνικών μας παραδόσεων. 
’Απέδειξαν τήν συνέχεια τής καταγωγής μας άπό τούς άρχαίους "Ελληνες οί απλοϊ
κοί αυτοί άνθρωποι, καί μετέβαλαν τήν τυραννισμένη ψυχή τού "Ελληνα σέ άκοίμητο 
καντήλι κάθε ευγενικής προσδοκίας.

’Ιδιαίτερα άνθισε ή «'Ελληνική Λαογραφία» στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας. 
Τότε, τό πνεύμα ήτανε στραγγαλισμένο καί οί άπλοϊκώτεροι άνθρωποι άκόμα προ- 
σέφεραν πολλά μέ τις διηγήσεις καί τά ρητά πού άνακάτευαν στις καθημερινές τους 
κουβέντες. Σώθηκαν άπό τότε γραφικές διηγήσεις, ήθη καί έθιμα, δεισιδαιμονίες, 
προλήψεις καί παροιμίες, πού, ή συχνή μετακίνηση τοϋ 'Ελληνικού στοιχείου, έφερε 
σέ κάθε Ελληνική γωνιά. Βρίσκουμε έτσι πολλές ομοιότητες τών λαογραφικών 
στοιχείων σέ δλα τά μέρη τής Ελλάδος καί ή κάθε τοπική διάλλεκτος είναι κοινό 
γνώρισμα τής μιας καί μόνον διαλλέκτου : Τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.

Αύτήν τήν έλληνική γλώσσα καί αύτά τά Ελληνικά στοιχεία τής Λαογραφίας 
μελετήσαμε μέχρι σήμερα στήν περιωρισμένη έννοια τού «Έ  λ λ η ν ι κ ο ϋ  Μ η ν ο- 
λ ο γ  ί ο υ». ’Αφήσαμε έξω άπ’ τήν μελέτη μας αυτή κάθε τί πού δέν έχει ειδική 
σχέση μέ τά δσα βρίσκουμε στον κάθε μήνα, καί προσπαθήσαμε ν’ άποφύγουμε 
•—κατά τό δυνατόν—στοιχεία πού πειρεισέφρυσαν άπό ξένες προς τό Ελληνικό 
πνεύμα πηγές.

Στή συνέχεια, θά μελετήσουμε τις πηγές καί θά προσπαθήσουμε νά βρούμε 
τις αιτίες όλων έκείνων τών στοιχείων πού συνθέτουν τήν μορφή τής Ελληνικής Λαο
γραφίας. Θ’ άφιερώσουμε τό «Γ ε ν ι κ ό  Μ έ ρ ο ς »  τοϋ Ελληνικού Μηνολογίου 
στήν νέα επιστήμη πού άνθισε καί καρποφόρησε άπ’ τον απλοϊκό λαό τής Ελληνικής 
υπαίθρου.

X. ΣΤ AM AT Η Σ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— 11αρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλλη
λοι : ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Μαριόλης Παναγιώτης, 'Υπαστυνόμος Α' 
κ. Σπυριούνης ’Ιωάννης και άστυφύλακες : Ρολόγης ’Αντώνιος καί Νίκου
Νικόλαος.

—Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες: Σταυριανόπου- 
λος Γεώργιος καί Χρυσικόπουλος Σωτήριος.

—’Απελύθη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ό άστυφύλαξ Φακλής Δημήτριος.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί υλι
κή άμοιβή εις τάς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους ώς άκολούθως: "Επαινος καί 
ήθική άμοιβή εις τούς αστυφύλακας Εύσταθίου Νικόλαον καί Δημητρέλλον Δημή- 
τριον, διότι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί ένδιαφέροντος έπέτυχον τήν 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας άνηλίκων κλεπτών καί τήν έξιχνίασιν των ύπ’ αύ- 
τών διαπραχθεισών (32) κλοπών έκ διαφόρων καταστημάτων. ’Επίσης άπενεμήθη 
έπαινος εις τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Παπαβασιλείου ’Εμμανουήλ, διότι χειρισθείς τήν 
όλην ύπόθεσιν έπιδεξίως καί μεθοδικώς άπέσπασεν άπό τούς συλληφθέντας δράστας 
κατά τήν προανάκρισιν τήν ομολογίαν τών διαπραχθεισών κλοπών.

—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαι
νος καί υλική άμοιβή εις τον άστυφύλακα Τασάκον Κωνσταντίνον, διότι ούτος έκτε- 
λών υπηρεσίαν κατά τό 4ωρον 2-6 τής 12-1-1958 καί άναπτύξας έξαιρετικήν πα
ρατηρητικότητα, ενδιαφέρον καί ζήλον προσήγαγεν εις τό Ε' Τμήμα ’Αθηνών τόν 
Παπαδόπουλον Δημήτριον, ύπόπτως περιφερόμενον, όστις ώς έξηκριβώθη ήτο 
δράστης σωρείας κλοπών, άς διέπραττε μετά συνεργών, οΰς κατά τήν έξέτασιν άπε- 
κάλυψεν. ’Επίσης άπενεμήθη έπαινος εις τούς: ’Αστυνόμον Β' κ. Κωστόπουλον Πέ
τρον, 'Υπαστυνόμον Α' κ. Καραθανάσην Χρήστον, Άρ/ιφύλακας: Γεωργόπουλον 
Γεώργιον καί Καλογερόπουλον Γεώργιον, Ύπαρχιφύλακας: Λυμπερόπουλον Γεώρ
γιον καί Κλουκινιώτην Γεώργιον καί ’Αστυφύλακας: Οικονόμου Δημήτριον, Μελανί- 
την Νικόλαον, Ζέπον Δημήτριον, Φωτόπουλον Νικόλαον, Σταμάτην Ίωάννην, 
Μαργαρόπουλον ’Αθανάσιον, Γληνον Σταμάτιον, Σιδέρην Παναγιώτην καί Άνδρια- 
νόπουλον Παναγιώτήν, διότι ό μέν πρώτος ώς Προϊστάμενος τοΰ Ε' Παραρτήματος 
Ασφαλείας ’Αθηνών έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου πέραν τών κεκανονισμένων 

ώρών καί χειρισθείς λίαν έπιδεξίως τάς έκ τής μακράς καί εξονυχιστικής άνακρίσεως 
ομολογίας τοΰ συλληφθέντας άνωτέρω κλέπτου Παπαδοπούλου, έπέτυχεν τήν σύλ- 
ληψιν άπάντων τών δραστών καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτών διαπραχθεισών κλο
πών, οί δέ λοιποί έργασθέντες μετά ζήλου, ένδιαφέροντος καί πέραν τών κεκανονισμέ- 
νων ώρών·, συνέβαλον εις τήν σύλληψιν άπάντων τών δραστών, τήν κατάσχεσιν τών 
κλοπιμαίων καί τήν άπόδοσιν τούτων τοϊς δικαιούχοις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
** *

Παρά τοΰ Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Α' κ. Κ<υν/νου Τσίπη έπί τή άναλήψει τών
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καθηκόντων του ώς ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Πατρών έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 4532Φ 
109/I I  άπό 3-4-58 'Ημερήσια Διαταγή προς άπάσας τάς 'Υπηρεσίας τής Διευθύνσεως 
Πατρών ήν καί δημοσιεύομεν λόγω έπικαιρότητος.

«'Η άνάληψις των καθηκόντων τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ τής Πόλεως 
των Πατρών, εις έκτέλεσιν τής ύπ’ άριθ. 12/22-3-1958 Ε.Η.Δ. τοϋ ’Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλειον δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 562/33/1 άπό 30-3-1958 άποφάσεως 
τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ τών ’Εσωτερικών, φέρει εις μνήμην μου τήν εις ταύτην κατά τό 
έτος 1922 έγκατάστασιν τοϋ θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ΰπό τάς συνθήκας 
τών πλέον εντόνων πολιτικών άντιθέσεων τής εποχής έκείνης καί τήν, παρά τάς έξ 
αυτών έναντιότητας, θεμελίωσιν τοϋ θεσμοϋ.

'Η  επιτυχία τής ’Αστυνομίας Πόλεων έν τή Πόλει ταύτη, όφειλομένη εις τήν 
έν γένει άρίστην συμπεριφοράν τών, παντός βαθμοΰ, άστυνομικών υπαλλήλων καί 
εΐδικώτερον εις τήν αντικειμενικότητα τής εφαρμογής τών νομίμων ορισμών εν 
πλήρει ισοτιμία μεταχειρίσεως τών πολιτών, άδιακρίτως τάξεως, θέσεως καί πολιτι
κών πεποιθήσεων, προεκάλεσε τον θαυμασμόν καί τήν άγάπην τοϋ κοινοΰ διά τό δλον 
έργον τών πρωτεργατών τοϋ θεσμοΰ άφανών ήρώων έν τή, κατά τοϋ έγκλήματος, 
πάλη, ικανών δέ προστατών, εις πάντα τομέα τής Κοινωνικής ζωής τοϋ εντίμου 
Έλληνος Πολίτου, δστις, εις πάσαν εποχήν αναζητεί, χαίρεται καί προθύμως βοηθεΐ 
τήν προσπάθειαν τών ’Αρχών, διά τήν ειρηνικήν, προς άλλήλους, συμβίωσιν.

Οΐ πρώτοι ούτοι, ήμάς οΰτως διδάξαντες τότε καί διά τής πίστεως καί τοϋ 
άκαταβλήτου μόχθου των, συντελέσαντες είς τήν έδραίωσιν τών νέων άρχών, άμβλύν- 
σεως τών έκ τοϋ πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άνησυχιών τών άνασυντασσομένων 
μαζών τών μεγάλων ’Αστικών Κέντρων, κατέλιπεν προς όλους ήμάς τήν διαδοχήν 
ένός έργου πολύ πέραν τών ορίων τοϋ Πανελληνίου, εύφήμως άναγνωρισθέντος.

'Ο βαθμός τής ηθικής ευθύνης δλων ήμών, διά τήν συνέχισιν τοϋ έργου τούτου, 
δπερ έδραιωθέν έν τή Πόλει τών Πατρών, κατέστη έπίζηλον παράδειγμα προς μι- 
μησιν καί ταχέως έκρίθη ύπό τής Πολιτείας καί τοϋ λαοΰ τών Πόλεων Πειραιώς καί 
Πρωτευούσης άπαραιτήτως άναγκαΐον όπως περιβάλη καί προστατεύση καί αυτών 
τά ειρηνικά έργα καί εις τον σκοπόν του έπέτυχε πλήρως, άπαιτεϊ τήν κατά πάντα 
χρόνον καί τόπον συνεχή άντίληψιν τών ύποχρεώσεων δλων ήμών, κληρονόμων καί 
συνεχιστών τοιαύτης παραδόσεως.

Είναι εις δλους ήμάς γνωστόν δτι δυνάμεθα νά εϊμεθα—ώς ξένος συγγραφεύς 
άποκαλεΐ τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους—άπόστολοι τής Κοινωνικής είρηνεύ- 
σεως, έμφυτεύοντες, εις τό παιδί έγκαίρως τό αίσθημα τής άγάπης καί τοϋ σεβασμού 
προς τάς Άρχάς καί τάς ήθικάς άξίας, διευκολύνοντες τοϋ πατρός τά έργα, έξασφαλι- 
ζοντες τής μητρός τήν ήσυχίαν διά τάς άσχολίας τοϋ τέκνου της, προστατεύοντες τοϋ 
άναπήρου τήν κίνησιν, βοηθοΰντες ένεργώς διά τήν γαλήνην τοϋ οίουδήποτε έχοντος 
άνάγκην.

Άνατεθείσης ήμΐν τής έντολής νά ήγοΰμαι τοϋ θεσμοϋ τής ’Αστυνομίας τών 
Πόλεων έν τή Πόλει ταύτη, έκ τής πρώτης έπικοινωνίας μου προς τάς Άρχάς τής 
Πόλεως καί ίδιώτας τινάς ήκουσα μόνον έπαίνους διά τό έργον τής ’Αστυνομίας ένταϋ- 
θα.

’Ιδιαιτέρως έπιχαίρων διά τήν τοιαύτην, προς ύμάς έκτίμησιν τής Πόλεως, 
έκφράζω τήν πλήρη ίκανοποίησίν μου, προς τά μέλη τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.

Διακαώς δ’ έπιθυμών τήν έτι περαιτέρω άνύψωσιν τής θέσεως τοϋ θεσμοΰ 
καί τήν διηνεκή τοϋ κοινοΰ έκτίμησιν, ύπενθυμίζω ύμϊν δτι μετ’ ολίγον καλούμεθα 
έν δψει γενικών έκλογών έν τή Χώρα είς τήν ιδιαιτέραν προσεκτικήν, αντικειμενικήν 
καί ψύχραιμον, προς τά αισθήματα τοϋ Λαοΰ άψογον συμπεριφοράν, διά τής έν πληρει 
ισοτιμία μεταχειρίσεως τοϋ οίουδήποτε τών πολιτών, έν τή άκάμπτω έφαρμογή τών 
εκ τών Νόμων ύποχρεώσεων ήμών καί τών, τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
παραδόσειυν καί έπί τοϋ σοβαρωτάτου τούτου θέματος.
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Καλώ δθεν πάντας ύμάς, τούς παντός βαθμού αστυνομικούς υπαλλήλους 
τής καθ’ ήμάς Διευθύνσεο^ς όπως, έν τή έκτελέσει των καθηκόντων σας, Ιχητε προ 
υμών δτι έπιθυμώ, παραινώ καί μετ’ επιμονής άπολύτου, θά παρακολουθήσω δπως, 
κοσμιότης, εύγένεια, προσήνεια καί προθυμία, προβαδίζουσι, περιβάλλουσι καί πα- 
ρακολουθοϋσι τάς ένεργείας σας, εις πάσαν νόμιμον αϊτησιν τού πολίτου.

Σταθερά καί άξιοπρεπής δ’ επιμονή έφαρμογής τών νομίμων όρισμοίν ν’ 
ακόλουθή τον ύπερβάντα την σύστασιν έκτρεπόμενον, έπί τώ τελεί τής συνετίσεως καί 
έντάξεώς του εις την νομιμότυπον συμπεριφοράν.

Επιθυμώ τάς συστάσεις κατ’ εκτασιν, τον άριθμόν τών οποίων θά παρακολου
θήσω, άλλά καί τον τρόπον καθ’ δν άπευθύνωνται αύται, τών κ.κ. Διοικητών Υ πη
ρεσιών παρακαλουμένων δπως εις εΐδικάς διδασκαλίας διερμηνεύσωσι προς άπαν- 
τας τούς ύπαλλήλους, τάς έν τή παρούση άπόψεις μου καί τήν προσδοκωμένην επα
γωγόν έπίδρασιν αύτών έπί τής όλότητος τών πολιτών τής Πόλεως ταύτης, οίτινες 
τοσοΰτον προθύμως άπο τής πρώτης έμφανίσεως τού θεσμού έβοήθησαν το έργον 
μας.

ΓΙαραλλήλως έστω ύπ’ οψει ύμών, δτι ή μετά τών λοιπών, έν τή Πόλει, ’Αρ
χών συνεργασία, έπιθυμώ νά διέπηται ύπό πλήρους σεβασμού, κατανοήσεως, προ
θυμίας καί ένεργοΰ βοήθειας.

Έ π ί τούτοις άνακοινώ δτι παρίσταμαι οδηγός, έν παντί συμπαραστάτης τών 
νομίμων ένεργειών σας καί πρόθυμος βοηθός τών άναγκών σας, άξιών παρ’ δλων 
ύμών απόλυτον πειθαρχίαν καί πίστιν εις τό εργον δπερ έκλήθημεν νά ύπηρετήσωμεν 
καί διά τήν έπιτυχία'5 τού οποίου κατά πρώτιστον λόγον έχομεν άνάγκην τής αύθορ- 
μήτου συμπαραστάσεως καί ήθικής βοήθειας ολοκλήρου τής Κοινωνίας τής Πόλεως 
ταύτης καί κατά τών τυχόν διανοουμένων βλάβην τινά τής ένδοξου Ελληνικής μας 
Πατρίδος».

Έν Πάτραις τή 3η ’Απριλίου 1958 
'Ο Διευθυντής τής ’Αστυνομίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΠΗΣ
** *

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Έλάβομεν παρά τού τέως ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί πρώην 

’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών κ. Ίωάννου Καλυβίτου καί τού τέως ’Αστυνομι
κού Διευθυντού Α' κ. Κορέση Δημοσθένους τάς κατωτέρω έπιστολάς, τάς οποίας έξ 
ύποχρεώσεως δημοσιεύομεν.
«Κύριε Διευθυντά,

Έδιάβασα τά είςτά «’Αστυνομικά Χρονικά» δημοσιευθέντα’Αστυνομικά Θέ
ματα τού τέως ’Αστυνομικού Διευθυντού καί προσωπικού φίλου μου κ. Δημοσ. Κορέσ- 
ση, περί τής ιστορίας καί τού προορισμού τού θεσμού τής ’Αστυνομίας.

Ό  κ. Κορέσσης γράφων μέ λίγα λόγια τήν ιστορίαν τού νέου άστυνομικοΰ συ
στήματος στην πατρίδα μας, καί τάς έπιτυχίας αύτοΰ, θά ήτο καλλίτερον νά περιορι- 
σθή εις τήν άπλήν άναγραφήν τών γεγονότων καί τών αιτίων τά όποια προεκάλεσαν 
τήν έφαρμογήν τού συστήματος είς τάς τέσσαρας μεγάλας πόλεις ώς καί τούς λό
γους τής έπιτυχίας του, καί νά σημειώση ιδιαιτέρως τούς κόπους, δχι τούς ίδικούς 
του, άλλά·καί τού άειμνήστου ’Άγγλου όργανωτού Sir Frederick Halliday, δστις, 
παρά τάς σοβαράς άντιδράσεις τού Σώματος τής Βασιλικής Χωροφυλακής, έπέτυχε 
νά δημιουργήση τό νέον' ’Αστυνομικόν Σώμα άπό νέους μορφωμένους, έκπαιδευθέντας 
εΐδικώς εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν τής Κερκύρας.

Γράφων ό φίλος κ. Κορέσσης διά τούς ίδικούς του κόπους, διά τήν ρυμούλκησιν 
τής άποστολής είς τήν ορθήν γραμμήν, θά εδει νά θυμηθή άπαραιτήτως καί τούς
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κόπους έκείνων ποϋ έπεφορτίσθησαν πρώτοι νά εφαρμόσουν τον θεσμόν εις τάς τέσ- 
σαρας πόλεις.

Κατά την ομολογίαν του κ. Κορέσση εις τάς πόλεις αύτάς έξησφαλίσθη ώς διά 
μαγείας απόλυτος τάξις, καθαριότης, εύκοσμία κλπ., αύτά όμως όλα διά νά έπιτευ- 
χθοϋν ήτο άναγκαία ή έκδοσις των αναγκαίων διατάξεων καί διαταγών καί ή στενή 
παρακολούθησις τής έκτελέσεώς των.

'Όμως όλα αύτά, ώς καλώς γνωρίζει ό άγαπητός συνάδελφος κ. Κορέσσης, δεν 
ήτο αποκλειστικόν εργον τής ’Αποστολής, άλλ’ έκείνων ποϋ άνέλαβον τό βαρύ εργον 
τής εφαρμογής τοϋ νέου θεσμού.

Γράφων τ ’ άνωτέρω, δεν θέλω ποσώς νά μειώσω τήν συμβολήν τοϋ κ. Κορέσση 
είς τήν έπιτυχίαν τοϋ θεσμοϋ, άλλά γράφων περί τοϋ έαυτοϋ του, θά έπρεπε νά θυμηθή 
καί έκείνους ποϋ συνέβαλαν κατά ένα ποσοστόν, είς τήν έπιτυχίαν αύτήν. Καί αύτά 
τά λίγα διά τήν ιστορίαν».

Φιλικώτατα 
/ .  ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

** *
«Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Μετ’ ιδιαιτέρας εύχαριστήσεως ελαβον γνώσιν άπό τό τελευταΐον τεύχος 
σας, ότι δαπάναις.τοϋ ’Αμερικάνικου ’Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας, παρέ
χεται οικονομική βοήθεια είς τά Σώματα ’Ασφαλείας καί ότι ή άρχή έγινε διά τής 
χορηγήσεως ειδικών αύτοκινήτων έφωδιασμένων διά μηχανημάτων τηλεπικοινωνίας.

Είναι άναμφισβήτητον ότι έπιβάλλεται ό έκσυγχρονισμος τής ’Αστυνομίας άπό 
πάσης άπόψεως.

Διά τον λόγον αύτόν, ας έπιτραπή καί είς έμέ, ό όποιος ήνάλωσα άρκετάς 
δυνάμεις διά τό ’Αστυνομικόν Λειτούργημα, νά ρίψω μίαν ιδέαν, άποσκοποΰσαν, 
κατ’ έμέ, νά θέση τάς βάσεις, σταθεροτέρας προόδου τοϋ θεσμοϋ.

Πρόκειται διά τήν άνέγερσιν Ειδικού συγχρονισμένου ’Αστυνομικού Καταστή
ματος είς τό ποιον, τό ίδρυόμενον «Ειδικόν Τμήμα», νά στεγασθή.

Δεν γνωρίζω τό'ποσόν τής παρασχεθησομένης βοήθειας, άλλά, έάν δεν ληφθή 
ειδική φροντίς καί δι’ ένα συγχρονισμένον ’Αστυνομικόν Οίκημα, έπί τούτω άνεγει- 
ρόμενον, είναι ώς αν ν’ άφήνετο «έκθετος» ή μέ τόσους κόπους καί έξοδα καταρτιζο- 
μένη νέα Υπηρεσία.

Ό  κ. Brown θά γνωρίζη, ότι δέν ιδρύεται είς τήν πατρίδα του νέα Υπηρεσία 
τής ’Αστυνομίας, έάν δέν άνεγερθή πρώτον τό οίκημα πού θά στεγασθή αύτη. Πολύ δέ 
περισσότερον διά τήν Ειδικήν αύτήν 'Υπηρεσίαν, θά πρέπη νά ύπάρχη έπίτηδες κατα- 
σκευασμένον Οίκημα μέ ειδικά garages, άποθήκας, έργαστήρια, θαλάμους, γραφεία 
κ.λ.π.

Έ φ ’ όσον, λοιπόν, θά γίνη πιά προσπάθεια, άς όλοκληρωθή αότη. ’Αξίζει τον 
κόπον ν’ άποκτήση καί ή ’Αστυνομία ένα ίδικόν της Οίκημα».

Εύχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 
Διατελώ

Μετά τιμής καί φιλικών χαιρετισμών 
Δ. ΚΟΡΕΣΣΗΣ

*
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

’Από τάς άρχάς τοϋ μηνός ’Απριλίου τή έποπτεία τοϋ Γ.ΕΘ.Α. έγένετο έναρ- 
ξις άγώνων Πετοσφαίρας, Μπάσκετ, κλπ. μεταξύ τών Σχολών ’Αξιωματικών τών 
Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.

'Η  Σχολή 'Υπαστυνόμων έδήλωσε συμμετοχήν μόνον είς τήν Πετόσφαιραν.
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Οότω τήν 6ην ’Απριλίου εις τό προσφάτως άνακαίνισθέν γήπεδον Πετοσφαί
ρας των ’Αστυνομικών Σχολών, παρουσία του Διοικητοϋ τών ’Αστυνομικών Σχολών 
’Αστυνομικοί» Διευθυντοϋ Α' κ. ’Αρχιμανδρίτου Νικολάου, τοϋ 'Τποδιοικητοϋ τής 
Σχολής ’Αστυνόμου Α' κ. Λυκούση II. τών Κοσμητόρων τών Σχολών κ.κ. Γιαννο- 
πούλου Β. και Μπακή Κ. ώςκαί τών λοιπών ’Αξιωματικών τής Σχολής, ελαβε χώραν 
ή πρώτη συνάντησις Πετοσφαί
ρας μεταξύ τών ομάδων τής Σχο
λής Ύπαστυνόμων καί τής τοι- 
αύτης τής Ελληνικής Βασιλικής 
Χωροφυλακής.

'Ο άγων υπήρξε συναρπα
στικός καί πεισματώδης καί έλη
ξε μέ νίκην τής όμάδος τής Σχο
λής ’Ανθυπομοιράρχων.

’Αναλυτικώτερον τ’ άποτε- 
λέσματα κατά σέτ ήσαν τά εξής:

1) Χωροφυλακή 15, ’Α
στυνομία 4. 2) Χωροφυλακή 8,
’Αστυνομία 15. 3) Χωροφυλακή 
15, ’Αστυνομία 5. 4) Χωροφυλα
κή 15, ’Αστυνομία 9.

' Ο μολογουμ'ένως οί άντίπα- 
λοι ήγωνίσθησαν καλλίτερον καί 
ή νίκη των ήτο δικαία καί έπαξία.

'Ωσαύτως τήν 18ην ’Απριλίου καί εις το προαναφερθέν γήπεδον συνηντή- 
θησαν αί ομάδες τής Σχολής 'Υπαστυνόμων καί Σχολής ’Ικάρων.

Ό  άγων καί έδώ υπήρξε θεαματικός, μέ τήν διαφοράν ότι ή Σχολή Ύπαστυ
νόμων θά ήδύνατο νά νικήση μέ όλίγην άκόμη προσπάθειαν.

Τ’ άποτελέσματα ήσαν τά έξής:
1) ’Ίκαροι 16, ’Αστυνομία 14. 2) ’Ίκαροι 15, ’Αστυνομία 2. 3) ’Ίκαροι 15, 

’Αστυνομία 13.
Μετά τό πέρας τών αγώνων οί άθληταί μετά τών συνοδών αύτών παρεκάθησαν 

εις τέϊον όπερ επιτυχούς ώς πάντοτε είχε προετοιμάσει ό ρέκτης Διοικητής τών 
’Αστυνομικών Σχολών.

’Ανεξαρτήτως τών άποτελεσμάΥων των άγώνων, λαμβανόμένού ύπ’ οψιν τοϋ 
ελάχιστου χρόνου προπονήσεως τής όμάδος Σχολής Ύπαστυνόμων ώς καί τής ηλι
κίας τών μελών αυτής, άξίζει νά άπευθύνη τις θερμά συγχαρητήρια εις όλους, ο'ίτινες 
φιλοτίμως καί ύπερανθρώπως κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν.

' Η ήθική συμπαράστασις καί τό ενδιαφέρον γενικώς τοϋ κ. Διευθυντοϋ τών 
Αστυνομικών Σχολών εις πάσαν τής Σχολής αθλητικήν έκδήλωσιν, συνέβαλον αρ

κούντως εις τήν άρτίαν έμφάνισιν.
Τής όμάδος τής Σχολής Ύπαστυνόμων συμμετέσχον οί δόκιμοι Ύπαστυνό- 

μοι: Σχοινής Δημήτριος, Μπουρδάκος Νικ., Μιχελουδάκης Κ., Θωμόπουλος Γ., 
Μελίδης Νικ., Σύφαντος Άναστ., Σταματόπουλος Άνδρ. καί Σποΰλος ’Ιωάννης.

Θά ήτο παράλειψις έάν δέν άναφέρω καί τον προνονητήν τής όμάδος τής Σχολής 
Ύπαστυνόμων κ. Λαζαρίδην Ίωάννην, όστις εΐργάσθη μέ ύπερβολικόν ζήλον τόσον 
κατά τάς προπονήσεις τής όμάδος, ώς καί εις τήν άνακαίνισιν τοϋ γηπέδου άθλοπα ι
διών,.δι’ δ θερμά έδέχθημεν συγχαρητήρια.

Οί άγώνες θά συνεχισθώσι μέ τήν ώς κάτωθι σειράν:
18-4-1958 Σχολή Εύελπίδων - Σχολή Ύπαστυνόμων, 24-4-1958 Σχολή Ίκά-

'Ο  Διοικητής τώ ν Σχολών ’Αστυνομίας Πόλεων 
μετά τώ ν ομάδων πετοσφαίρας δοκίμων ’Ανθυπο

μοιράρχων καί δοκίμων 'Υπαστυνόμων.
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ρων-Σχολή 'Υπαστυνόμων, 26-4-58 Σχολή Ν. Δοκίμων - Σχολή 'Υπαστυνόμων, 
29-4-58 Σχολή Β. Χωροφυλακής-Σχολή 'Υπαστυνόμων, 30-4-58 Σχολή Εύελπίδων 
Σχολή 'Υπαστυνόμων, 12-5-1958 Σχολή Ν. Δοκίμων - Σχολή 'Υπαστυνόμων.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΚΚΠΟΜΠΑΓ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Μέ μεγάλη πάντα επιτυχία συνεχίζεται ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
άνάμεσα σέ συγκινητικές εκδηλώσεις άγάπης καί θαυμασμού, τοϋ κοινοϋ. Κάθε ρα
διοφωνικό πρόγραμμα τής ’Αστυνομικής ’Εκπομπής προκαλεϊ τά πιο ενθουσιώδη 
καί κολακευτικά σχόλια χιλιάδων άκροατών, που τέρπονται, συγκινοϋνται καί διδά
σκονται.

—'Η έκπομπή τής 26ης Μαρτίου έ.έ'. ήταν άφιερωμένη στήν ιστορική επέτειο 
τοϋ Άγώνος τής ’Ανεξαρτησίας μας καί στήν μεγάλη έορτή τοϋ Ευαγγελισμού 
τής Θεοτόκου. "Ανοιξε μέ χριστιανικά σκίτσα καί ψαλμωδίες καί συνεχίστηκε μέ εθνι
κά συνθήματα σχετικά μέ τούς άγώνες τής φυλής μας. Στο πρόγραμμα αυτό μεταδό
θηκε ραδιοσκηνοθετημένη καί διασκευασμένη γιά τό ραδιόφωνο, έπίκαιρη πατριωτι
κή σκηνή, μέ βάση τό κείμενο τοϋ άστυφύλακος Παναγιώτη Μπουρίκα: «’Αθάνατες 
σελίδες τοϋ 1821» καί μέ τήν συμμετοχή τής Δανάης καί τοϋ έκλεκτοϋ ήθοποιοΰ 
Λιάκου Χριστογιαννόπουλου.

*
—’Επιτυχημένο, ζωντανό, μέ όμορφα λογοτεχνικά κείμενα καί έκλεκτή μουσι

κή υπόκρουση, τό πρόγραμμα τής 2/4/1958, γνώρισε μεγάλη επιτυχία καί ένθουσία- 
σε. ΤΗταν αφιερωμένο στά νυκτερινά 4ωρα τοϋ σκοποΰ άστυφύλακος, τοϋ οποίου 
ιδιαιτέρως ύπογραμμίστηκαν οι πολύτιμες κοινωνικές ύπηρεσίες. Στο πρόγραμμα 
αυτό μετεδόθησαν παληά καί μοντέρνα, λαϊκά καί δημοτικά τραγούδια, καθώς καί 
περιγραφικές εικόνες άπ’ τή ζωή καί τή φύση.

(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία: 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπο
μπών ’Αστυνομικής Σχολής. Δίσκοι: έκ τοϋ Καταστήματος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς 
προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπϋρος Πηλός).

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον ’Αντώνιον Κουρήν, τ. ’Έπαρχον. Εύχαριστοΰμεν διά τά καλά σας λό
για. Σας ένεγράψαμεν συνδρομητήν τοϋ περιοδικού μας.

Κον Εύριπίδην Κασσέλαν, δόκιμον Άρχιφύλακα. Τό ποίημά σας καλό. ’Εν 
καιρώ θά δημοσιευθή.

*
ΕΚΛΕΚΤΑ1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«ΠΕΙΡΑ· Ι Κ Η —ΠΑΤΡΑ· Ι·Κ Η »
Πολυτελές καί άρτιον εις έμφάνισιν καί πλούσιον εις ύλην, έκυκλοφόρησε τό 

36ον τεϋχος τοϋ έκλεκτοϋ μηνιαίου περιοδικού « ΠΕΙΡΑ· Ι· Κ Η -Π Α ΤΡΑ · Ι· ΚΗ» 
έκδιδομένου ύπό τής ομωνύμου μεγάλης έλληνικής βιομηχανίας.

'Η  ποικιλία τών περιεχομένων θεμάτων καί ή άρίστη έπιμέλεια αΰτοΰ τό κα
τατάσσουν μεταξύ τών καλλιτέρων περιοδικών τής πρωτευούσης. Είναι άξιέπαινος 
ή δημοσιογραφική προσπάθεια τής έν λόγω έταιρίας, ήτις έ'σχε τήν πρωτοβουλίαν 
τής έκδόσεώς του, διά τής οποίας προστίθεται ένα πλήρες καί ύγιές δημοσιογραφικόν 
όργανον εις τήν ύπηρεσίαν τοϋ έργαζομένου λαού.
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