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'Η  προς την 'Ιερουσαλήμ πορεία τοϋ Ίησοϋ καί είσοδος έν αύτή ύτήρξε 
θριαμβευτική. 'Ο  λαός συνέρρεε πανταχόθεν να άκούση τον στωμύλον καί λιγΰν 
άγορητήν, τοϋ οποίου αί όμιλίαι κατεκήλουν τάς ψυχάς των άκουόντων.

Ά λ λ ’ ό ήρεμος καί γαλήνιος έπαναστάτης διευθυνόμενος προς την Ιερ ου
σαλήμ καί άφικόμενος έν αυτή κατείχετο ΰπο δυσοίωνων προλήψεων καί διησθά- 
νετο ότι πικρόν μαρτύριον προητοιμάζετο έν αύτή τή πόλει υπό των έχθρών του 
καί των έχθρών τοϋ Λαοϋ. 'Ο  Ματθαίος καί ό Λουκάς σαφώς μάς διεφύλαξαν τήν 
πένθιμον ψυχολογικήν κατάστασιν τοϋ Ίησοϋ, όταν έπορεύετο καί όταν έφθασεν 
εις τά Ιεροσόλυμα.

Τά Ιεροσόλυμα ήσαν ή πρωτεύουσα έν τή οποία έκυριάρχει ή Ιουδαϊκή φαυ- 
λοκρατία, τής οποίας τά συμφέροντα ήρχετο νά ύποσκάψη, νά κλονίση καί νά κατα
κρήμνισή ό Θεός της άγάπης καί τής συγγνώμης, καί περί τής πόλεως ταύτης ήτις 
έπί ολοκλήρους αιώνας ύπήρξεν ή άκρόπολις τοϋ Ίουδαϊσμοϋ, ό Χριστός προέβλεψε 
καί δεν ώκνησε νά προμαντεύση καί νά άναγγείλη δημοσία τήν οίκτράν αυτής τύχην.

Έπαλήθευσε δέ μετά τινας δεκάδας ένιαυτών ή πρόρρησις τοϋ Ίησοϋ συντε- 
λεσθεΐσα διά τών Ρωμαϊκών όπλων τοϋ αύτοκράτορος Τίτου, τοϋ σπείραντος άλας 
έπί τών έρειπίων τής Αίλίας Καπιτωλίας.
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"Αμα εΐσελθών εις τά 'Ιεροσόλυμα ό Ίησοΰς ήρχισεν άμέσως τήν διδασκαλίαν. 
Τό άπαραβίαστον δικαίωμα τοΰ ελευθέρου Λόγου, δπερ ΐσχυεν έν Ίουδαία, δέν έπέ- 
τρεπε τήν δίωξιν ή τήν σύλληψιν ύπό τοϋ άρχιερέως άνευ συγκεκριμένης κατηγο
ρίας. Ά λ λ ’ οί σοφοί τυπολάτραι οί άντλοϋντες τήν δύναμιν αυτών έκ τοϋ φανατι
σμού τοΰ δχλου προσήρχοντο όχι δπως άκούσουν τήν διδασκαλίαν τοϋ Ίησοΰ, άλλα 
διά να περιπλέξουν τον έπικίνδυνον έπαναστάτην εις διαλογικάς μονομαχίας καί να 
τον εξαναγκάσουν εις στιγμάς οργής καί έξάψεως ή να διατυπώση λόγους καί έν
νοιας προσβάλλοντας τά ιερά καί τά δσια, ή νά τον άποστομώσωσι καί τον κατα- 
στήσωσι καταγέλαστον άπέναντι της κοινής άντιλήψεως.

Δύο υπήρξαν τά κύρια σημεία έπί των οποίων έστησαν έπανειλημμένας ένέ- 
δρας οί σοφισταί των δύο συγχρόνων αιρέσεων των Φαρισαίων καί Σαδουκαίων. 
Τό ζήτημα τής θεότητος, διότι υιόν Θεοΰ άνεκήρυσσεν εαυτόν ό Ίησοΰς, καί τό ζή
τημα τής παραβιάσεως τής άργίας τοϋ Σαββάτου, γεγονός δπερ πιστοποιούμενον 
ένώπιον τοϋ δικαστηρίου συνεπήγε θανατικήν ποινήν, ώς άποτελοΰν υψιστον θρη
σκευτικόν αμάρτημα. ’Έφθανε δέ μέχρι τοιούτου σημείου ή τυπολατρική άντίληψις 
των ’Ιουδαίων ώστε τήν ήμέραν τοϋ Σαββάτου άπεΐχον πάσης οίας δήποτε, ούχί 
έργασίας απλώς, άλλά καί κινήσεως, άφοΰ κατά τήν ήμέραν έκείνην συνεκράτουν 
καί αύτάς τάς φυσιολογικάς άπαιτήσεις τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού.

Ε ις τούς Εύαγγελιστάς ευρίσκει τις έν πλήρει δπως δήποτε σαφηνεία τάς 
διαλογικάς μονομαχίας καί τάς σοφιστικάς ένέδρας, αίτινες έστήθησαν κατά τοϋ 
Ίησοΰ μέ τήν πεποίθησιν έπί τής ήττης καί τοϋ έξευτελισμοΰ του. ’Αλλ’ άντί νά 
συντριβή ώς ήλπιζον, άνεδεικνύετο μέγας συντριβών Αυτός καί έξευτελίζων τούς 
σοφούς τής Ιερουσαλήμ. 'Ο  κίνδυνος συνεπώς ήμέρα τή ήμέρα έμεγεθύνετο, διότι 
ήμέρα τή ήμέρα ό Λαός ένωτίζετο εις τά ρήματα τής υψηλής καί άλτρουϊστικής 
διδασκαλίας καί ένώπιον τής ψυχής του διηνοίγοντο νέοι ορίζοντες σκέψεως καί 
συνειδήσεως.

Μία άπό τάς ένέδρας ύπήρξε καί έκείνη τής μοιχαλίδος, τήν όποιαν παρου- 
σιάσαντες οί Φαρισαίοι κατά τήν ώραν τής διδασκαλίας τοϋ Ίησοΰ άπηύθυνον προς 
Αύτόν τό έρώτημα : «Διδάσκαλε ό Μωϋσής προσέταξεν αί τοιαΰται γυναίκες νά 
λιθοβολοΰνται συλλαμβανόμεναι έπ’ αύτοφώρω, σύ τί άποφασίζεις περί αύτής;»

Ύπέβαλον τό έρώτημα μέ τήν πεποίθησιν οτι στήνουν άσφαλή παγίδα, εις 
τήν οποίαν θά ένέπιπτεν ό Ίησοΰς. Είχον πεποίθησιν έπί τής συγγνώμης καί τής 
έπιεικείας του καί άνέμενον τήν άπάντησιν τής συγγνώμης διά νά έξεγερθώσιν άπρο- 
καλύπτως έναντίον Του καί νά προκαλέσωσι τον λιθοβολισμόν Του.

’Αλλ’ ή άπάντησις τοϋ Ίησοΰ τούς έκεραύνωσεν. «'Ο αναμάρτητος ύμών 
πρώτος τον λίθον βαλέτω» .

Καί έφυγον μεν κατησχημένοι άλλ’ έπανήλθον μετ’ ολίγον θρασύτεροι καί 
αύθαδέστεροι διά νά ύποστώσιν άπό τον Μέγαν Θεόν της συγγνώμης καί τής άγάπης 
νέας ήττας, νέας άπογοητεύσεις, νέους έξευτελισμούς.

1 0 . Ή  συνωμοσία κατά τοϋ Ίη σο ΰ  καί τό Συμβούλω ν των συνω
μοτών

"Ηδη ό κίνδυνος ένεφανίζετο μέγας.
’Εάν ό Ίησοΰς άφίνετο έλεύθερος ήτο άναμφισβήτητον δτι μετ’ όλίγας ήμέρας 

ή δύναμις τοϋ φαυλοκρατισμοΰ θά ύπεσκάπτετο έν αύτή τή έδρα του.
"Επρεπε διά νά σωθή τό καθεστώς τό κλονιζόμενον νά έπιτευχθή διά πάσης 

θυσίας, άνεξαρτήτως τοΰ δικαίου ή τοΰ άδικου, ό φόνος ή ή οπωσδήποτε έξόντωσις 
τοϋ έπαναστάτου.

Δύο άπόπειραι λιθοβολισμού έξ ών ή μία έν τή στοά τοΰ Σολομώντος άπέ- 
τυχον. Κατά τήν δευτέραν ταύτην άπόπειραν τά όργανα τών άρχιερέων καί γραμ-
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ματέων ήρπασαν λίθους καί ήτοιμάσθησαν νά έκσφενδονίσωσι ταύτας κατά τοΰ 
Ίησοϋ, άλλά ή πληθύς τοΰ άκούοντος Ίουδαϊκοΰ λαοΰ δέν παρεσύρθη εις τήν άδικον 
εκείνην πράξιν. Συνεπώς μία καί μόνη ύπελείπετο οδός προς ταχεϊαν έξόντωσιν. 
'Η  σύλληψις τοΰ Ίησοϋ ώς επαναστάτου διά στρατιωτών Ρωμαίων, τών έκπροσω- 
πούντων τήν πολιτείαν καί ή καταδίκη Αύτοΰ διά τακτικής δίκης εις θάνατον.

«Συμφέρει ώ άρχοντες ένα άπολέσθαι ύπέρ τών π ολλώ ν», ήτο ή 
φράσις τοΰ άρχιερέως όταν άπεφάσιζε τήν σύλληψιν τοΰ έπικινδύνου έπαναστάτου.

Τό Συμβούλιον, τό όποιον συνεκροτήθη καί έλαβε τήν άπόφασιν της συλλή- 
ψεως τοΰ Ίησοϋ, άπηρτίσθη άπό τους άρχιερεΐς, τούς γραμματείς καί τούς πρε- 
σβυτέρους τοΰ Λαοΰ. Τό 
ένταλμα τής συλλήψεως 
καθώρισε τον Ίησοΰν ε
παναστάτην κατά τής 
θρησκείας, άνετέθη δέ ή 
σύλληψις τοΰ έπαναστά
του εις σπείραν Ρ ω 
μαϊκήν, έχουσαν έπί 
κεφαλής χιλίαρχον.

Βιογράφοι νεώτε- 
ροι υποστηρίζουν δτι ή 
σύλληψις τοΰ Ίησοϋ, 
κατά τήν τραγικήν εκεί
νην νύκτα τοΰ ορούς τών 
Έλαιών, δέν έγένετο υ
πό Ρωμαίων στρατιω
τών, άλλ’ άπλώς άπό 
τούς ύπηρέτας τών άρ- 
χιερέων καί τών γραμ
ματέων, οΐτινες ώδη- 
γήθησαν έκεϊ ύπό τοΰ 
προδότου μαθητοΰ καί 
συμπλακέντες προς τον σύλληψις τοΰ ΙΗΣΟΥ ύπό τών Ρωμαίων στρατιωτών
Πέτρον συνέλαβον τον
έπαναστάτην καί ήγαγον Αύτόν κατ’ εύθεΐαν εις τήν Αύλήν τοΰ άρχιερέως.

Οί άσχοληθέντες έπί τοΰ τρόπου τής συλλήψεως τοΰ Ίησοϋ έζήτησαν νά 
άποδείξουν τό τελείως παράνομον τής συλλήψεως. "Ο τι ή σύλληψις δέν έξετελέσθη 
έπί τή βάσει έντάλματος γραπτοΰ, δτι ήτο έντελώς παράνομος καί αυθαίρετος καί 
δτι δέν διενήργησαν ταύτην οί Ρωμαίοι στρατιώται, οί έκπροσωποΰντες τάς διοι- 
κητικάς άρχάς τής Ίουδαίας.

'Ο  έπαναστάτης, ό έμπνεύσας τον φόβον τής ανατροπής τοΰ θρησκευτικού 
καθεστώτος τών Ιουδαίων συνελήφθη δϊά δόλου καί προδοσίας, έντελώς παρανόμως 
έν τώ  μέσω τής νυκτός καί έκτος τής πόλεως τών Ιεροσολύμων.

Παρομοία άπόπειρα έν ήμέρα καί πληρούση άγορα δχι μόνον διέτρεχε τον 
κίνδυνον νά άποτύχη, άλλά θά έστρεφεν ίσως τήν οργήν τοΰ Λαοΰ κατά τών συνω
μοτών.

Ή  σύλληψις διενηργήθη τήν δραματικήν νύχτα τής προσευχής τοΰ Ίησοϋ 
εις τό όρος τών Έλαιών, νύχτα ύπερτάτης ψυχικής αγωνίας καί ύπερτάτης ψυχικής 
πάλης τοΰ Ίησοϋ.

Ε ίχε προηγηθή ό Μυστικός Δεΐπνος.
'Η  τελευταία έστίασις τών μαθητών μετά τοΰ Διδασκάλου. Εις τήν οικίαν
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τοΰ Σίμωνος του λεπρού συνηντήθησαν έπί τό αύτό δι’ ύστάτην φοράν οί άφωσιω- 
μένοι μαθηταί ύπό τήν αιγίδα τοΰ υπέροχου ’Επαναστάτου. ’Ή δη ή παράνομος 
σύλληψις δέν εΐχεν άποφασισθή μόνον άλλ’ είχε καί έξασφαλισθή. 'Ο ’Ιούδας άπό τα 
’Ίσκαρα εΐχεν έπανέλθη άπό τήν οικίαν τοΰ Ά ρχιερέως, όπου, λάθρα μεταβάς, 
είχε πωλήσει τήν προδοσίαν τοΰ Διδασκάλου του άντί των περιφήμων εκείνων τριά
κοντα άργυρίων.

Οί άλλοι μαθηταί δέν ύπώπτευον τίποτε, τό μέγα όμως Θϋμα, κατά τάς 
μαρτυρίας αυτών των Εύαγγελιστών, εΐχεν ήδη διαισθανθή τά πάντα.

Οί λόγοι τοΰ Ίησοϋ καί οί σαφείς υπαινιγμοί Του κατά τό Δεΐπνον καί κατά 
τήν μετάβασίν του εις τό όρος των Έλοίιών μαρτυρούν σαφώς ότι άνέμενε τήν πρώ- 
την πράξιν τής άξιοθρηνήτου άνομίας κατ’ αυτήν έκείνην τήν νύχτα.

Μετά τό δεΐπνον άνήλθε μετά τών μαθητών του εις τό ορος τών Έλαιών. 
Κατά τήν άνοδον είπε προς τον Πέτρον, τον τολμηρότερον έξ όλων, τό πένθιμον 
ρήμα τής έπικειμένης έντός αυτής τής ιδίας νυκτός άπαρνήσεως, όταν ό Πέτρος 
τον διαβεβαίου ότι, καί αν παραστή άνάγκη νά συναποθάνη μετ’ Αΰτοϋ, δέν θέλει 
Τον άπαρνηθή.

1 1 . 'Η  τραγική νύχτα.—Προδοσία τοΰ Ιο ύ δ α .—Έ ξευτελισμός καί 
ύβρεις κατά τοΰ Ίη σοϋ  -gj

Έ κ ε ΐ  πέραν τοΰ χειμάρρου τών Κέδρων, μέρους προσφιλούς, μονήρους καί 
ήρέμου, παρέλαβε τρεις έκ τών μαθητών Του, τον ’Ιάκωβον, τον Ίωάννην καί τον 
Πέτρον, καί άφοϋ άπεμακρύνθη ολίγον άπ’ αυτών «ώσεί λίθου βολήν» παρε- 
δόθη Μόνος εις άγωνιώδη προσευχήν.

Μόνον ή προσευχή ήδύνατο νά ένισχύση τήν ψυχήν Του, όπως αντιμετώπιση 
τά μαρτυρικά γεγονότα, τά όποια διησθάνετο ήδη έπερχόμενα.

'Ο  ’Ιωάννης μάς δίδει ιδέαν τής φρικτής άγωνίας καί τοΰ ΰψίστου σπαραγμού 
τής προσευχής έκείνης.

'Ο  ίδρώς περιέβρεχεν όλον Του τό σώμα καί άπό τοΰ μετώπου Του κατήρ- 
χοντο θρόμβοι ιδρώτων άγωνίας καί ώς σταγόνες αίματος έπότιζον τήν Γήν. Ή  
προσευχή άνεστήλωσε τήν σπαρασσομένην ψυχήν Του καί άναθαρρήσας έπέστρεψε 
προς τούς μαθητάς Του, οί όποιοι κατάκοποι εΐχον άλωθή υπό τοΰ ύπνου.

«Π ώ ς, εΐπεν είς αυτούς, κοιμάσθε; ενώ άκριβώς τώρα πρέπει νά έγρηγορήτε, 
διότι ιδού πλησιάζει εκείνος όστις θά μέ παραδώση».

Ό λίγαι στιγμαί παρήλθον καί φωναί άνθρώπων καί άνταύγειαι πυρσών καί 
δάδων έφυγάδευσαν τήν ήρεμον γαλήνην καί τό σκότος τό βαθύ είς τό ερημικόν 
όρος.

’Άνθρωποι βλοσυροί καί άγριοι έκύκλωσαν τον Ίησούν καί τούς μαθητάς Του. 
Μεταξύ αυτών ένεφανίσθη προηγούμενος ό ’Ιούδας ό άπό τά ’Ίσκαρα. Ά νεζήτησε 
τον Ίησούν καί μόλις Τον εΐδεν εσπευσε καί άπεπειράθη νά Τον άσπασθή. Ό  ’Ιη
σούς τον άπώθησεν ήρέμα, άπέφυγε τον άσπασμόν καί είπε μετά πικρίας : «Φιλή- 
ματι προδίδεις τον Διδάσκαλον, ’Ιούδα».

Είναι γνωστά τά συμβάντα κατά τήν σύλληψιν. Πλήν τού Πέτρου σύραντος 
τήν μάχαιραν αύτού καί άποκόψαντος τό ώτίον τού Μάλχου, ούδέν ετερον συνέβη, 
ώ στε νά παρακωλυθη ή σύλληψις τοΰ Διδασκάλου.

’Ολίγον μετέπειτα ό ’Ιησούς εύρίσκετο εις τήν Αυλήν τού άρχιερέως ήτις 
εβριθεν όχλου.

Ό  άρχιερεύς καί οί συνωμόται τής έξοντώσεως ήγρύπνουν.
'Η  νύξ είχε προχωρήσει. Ή  άνατολή τής ήμέρας έπλησίαζεν. Οί συνωμόται 

άνέμενον νά άνατείλη ή αυγή διά νά δικάσουν τον άμείλικτον έπαναστάτην καί νά 
καταδικάσουν Αυτόν είς θάνατον.
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'Η  νύξ αυτή τής συλλήψεως τοΰ Ίησοϋ ήτο νύξ ύπερτάτης άγωνίας, ύβρεων 
καί έξευτελισμών διά τον Μέγαν Διδάσκαλον τής θρησκείας, τής άγάπης καί τής 
συγγνώμης καί άφ’ έτέρου νύξ χαράς καί άγαλλιάσεως διά τούς συνωμόσαντας 
τήν έξόντωσίν του.

'Ο  Ίησοΰς ώδηγήθη δέσμιος εις τήν αυλήν τοΰ άρχιερέως, οπού παρέμεινε 
μέχρι τής χαραυγής έν 
μέσω πλήθους δχλου 
μεταξύ τοϋ οποίου πο
λυπληθή όργανα των άρ- 
χιερέων καί των γραμ
ματέων.

Οί Εύαγγελισταί 
μάς διεφύλαξαν τούς 
άξιοθρήνους έξευτελι- 
σμούς κατά τήν πένθι- 
μον εκείνη νύκτα.

'Η  αυλή έφωτίζε- 
το άπό πυρσούς καί δά
δας. Τά όργανα καί οί 
ύπηρέται καί μέγας έ- 
σμος μισθάρνων των άρ- 
χιερέων καί των γραμ
ματέων έξηρέθιζον τον 
δχλον καί έξήπτον τον 
θρησκευτικόν φανατι
σμόν αύτοΰ, προπηλα- 
κίζοντες, ύβρίζοντες, 
προκαλοΰντες, έμπαί- 
ζοντες τον δέσμιον ύ- 
πόδικον. 'Η  νύξ διέρ- 
ρευσεν ύπό συνεχές καί 
άλγεινόν μαρτύριον.

Ούδείς εύρέθη πα
ρά τό πλευρόν Αύτοϋ 
φίλος.

’Εκείνοι οί όποιοι
τον παρηκολούθουν, τον έθαύμαζον καί αυτοί έτι οί μαθηταί του ειχον έξαφανισθή.

Ό  φόβος εΐχεν είσβάλη εις τάς καρδίας όλων.
Συνέβη ο,τι πάντοτε συμβαίνει εις παρομοίας περιστάσεις.
Μόνον έ Πέτρος, ό τολμηρότερος έξ  όλων, εΐσέδυσεν άγνωστος περί τήν χα

ραυγήν μεταξύ τοΰ πλήθους, όταν όμως τον ύπωπτεύθησαν ώς οπαδόν τοΰ Ίησοϋ 
καί έζήτησαν νά τον συλλάβουν, ό Πέτρος Τον άπηρνήθη διά νά σωθή.

1 2 . Ό  Ίη σοΰς δέσμιος ένώπιον τοΰ δικαστηρίου.— Τό κατηγορη- 
τήριον καί ό αρχιδικαστής Καϊάφας

Μόλις έξημέρωσεν καί μετά μαρτυρικήν νύκτα ό Ίησοΰς ώδηγήθη ένώπιον 
τοΰ Ίουδαϊκοΰ δικαστηρίου.

Οί συνωμόται έ'σπευδον νά άπαλλαγώσιν όσον τό δυνατόν ταχύτερον τοΰ επι
κινδύνου επαναστάτου. Τον συνέλαβον περί τό μεσονύκτιον τής Πέμπτης, τον έδί- 
κασαν μόλις άνέτειλεν ή ημέρα τής Παρασκευής καί έπέμεινον νά τον θανατώσουν

Ό  Πόντιος Πιλάτο; άναχινώσκει τήν σττόφασιν τή ; διά 
Σταυρού θανατώσεω; τοΰ ΙΗΣΟΥ
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έντός τής ημέρας. Έφοβοϋντο τήν πιθανήν έξέγερσιν των οπαδών και των φίλων 
Του καί ήσθάνοντο τήν άνάγκην νά τελειώσουν μίαν ώραν το ταχύτερου.

Ό  Ίησοϋς προσήχθη ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου δέσμιος ως κακούργος έπι- 
κίνδυνος. Ούδείς έζήτησε καί ούδείς έπρότεινε νά λυθοϋν αί χεΐρες του.

Τό Δικαστηρίου άπετελέσθη άπό εκατόν καί είκοσι μέλη, μεταξύ των οποίων 
δύο ήσαν φίλοι τοϋ Ίησοϋ, ό Νικόδημος καί ό ’Ιωσήφ ό έξ Άριμαθείας. Ά λλα  δεν 
έπρόκειτο περί Δίκης, άλλα περί σκηνοθετήσεως τοιαύτης. 'Η  άπόφασις ήτο έκ των 
προτέρων ειλημμένη καί δεν έπρόκειτο ή περί της τηρήσεως τοϋ τύπου της κατα- 
δικαστικής άποφάσεως.

Τό άκροατήριον ήτο πολυπληθές. Έ κ  των προτέρων ειχον φροντίση νά έξά- 
ψουν τον θρησκευτικόν φανατισμόν τοϋ όχλου καί νά πληρώσουν τήν αίθουσαν τοϋ 
Δικαστηρίου άπό όργανα καί έγκαθέτους, άνήκοντας άποκλειστικώς εις τήν φαυλο- 
κρατίαν των συνωμοτών.

’Ή ρεμος καί γαλήνιος ό Μέγας 'Υπόδικος ήχθη προ τοϋ Ά ρχιερέω ς, συνο- 
δευόμενος άπό τον υπηρέτην τοϋ Καϊάφα, δστις τρόπον τινά ήσκει κατά τήν Δίκην 
εκείνην τά καθήκοντα τοϋ κλητήρος τοϋ Δικαστηρίου.

Δύο ήσαν αί βάσεις τοϋ κατηγορητηρίου, έπί τών όποιων έστηρίχθη ή κατη
γορία, περιεστράφη ή άποδεικτική διαδικασία καί κατεδικάσθη ό Ίησοϋς εις θά
νατον.

Ή  πρώτη, δτι ό Ίησοϋς ό έκ ΓαλΛαίας διδάσκων παρά τον Μωσαϊκόν νό
μον, άνεκήρυσσεν Εαυτόν Υιόν Θεοΰ.

Ή  δευτέρα, δτι προσέβαλε τήν ιερότητα καί τό άπαραβίαστον τής άργίας 
τοϋ Σαββάτου.

Άμφότεραι αί κατηγορίαι, έάν άπεδεικνύοντο άληθεΐς, συν επείγον διά παντα 
Ιουδαίον τήν ποινήν τοϋ θανάτου.

"Οταν ό Ίησοϋς 
κατηγορίας.

Τό άκροατήριον, προπαρασκευασμένον έκ τών προτέρων,'αλλά καί αύτο το 
πολυάριθμον Δικαστηρίου, έξερράγη εις άποδοκιμαστικάς κραυγάς κατά τοϋ κατη
γορουμένου. Ή  Δίκη ευθύς έξ άρχής έλάμβανε τήν δψιν οχλαγωγικής προκαταλή- 
ψεως. Έ ξέφ ευγε τών ορίων τής ίερότητος μιας έννόμου καί εύσυνειδήτου κρίσεως, 
αφορώσης τήν τιμήν καί τήν ζωήν ένός πολίτου, άδιάφορον οποίος ήτο ό πολίτης 
έκείνος καί όποια άδικήματα είχε διαπράξει.

Οί καταρτίσαντες τό Δικαστηρίου έκατόν είκοσι δικασταί δεν ήσαν έκ τής τα- 
ξεως τών ιερέων καί τών νομομαθών, τών γραμματέων, ώς όνομάζουσι τούτους οι 
Εύαγγελισταί, ήσαν μεταξύ αύτών καί πρεσβύτεροι.

Ή σαν δέ οί πρεσβύτεροι άνθρωποι τοϋ λαοΰ, πρεσβύτεροι κατά τήν ήλικιαν, 
καί δμως ούδεμία φωνή διαμαρτυρίας ήκούσθη διά τήν έγκληματικήν Δίκην, ούδέ 
διά τήν άνίερον καί άδικον καταδίκην.

Πρόεδρος τοϋ πολυπληθούς Δικαστηρίου ήτο ό άρχιερεύς Καϊάφας, ανηρ 
πανούργος καί δόλιος. Ό  τρόπος, καθ’ δν διηύθυνε τήν διαδικασίαν καί οί θεατρι
σμοί του δπως έπιτύχη τήν βιαίαν υφαρπαγήν τής καταδικαστικής άποφάσεως, 
παρ ούδενός έκ τών έπιστημονικώς άσχοληθέντων περί τήν Δίκην τοϋ Ίησοϋ διαμ- 
φισβητεΐται.

Χαρακτηριστικόν δέ τής έρημίας συνειδήσεως τοϋ άνδρός έκείνου ήτο καί η 
υπολογιστική του έξαψις κατά τήν κρίσιμου έκείνην στιγμήν τής Δίκης, οπότε 
επεχειρησε νά ΰφαρπάση τήν καταδίκην τοϋ κατηγορουμένου άνευ μαρτυριών 
εγερθείς καί σχίζων τά ίμάτιά του, άνεφώνησεν: «Τ ί χρείαν μαρτύρων εχομεν... 
ένοχος έστι θανάτου».

"Οταν ό Ίησοϋς προσήχθη μέ τάς χεΐρας δεδεμένας δπισθεν, δπως άναφέ-

προσήχθη, ό άρχιερεύς άπηύθυνεν εις Αυτόν αμφοτερας τας
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ρεται, ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου καί κατέναντι τοϋ Προέδρου, ό Καϊάφας διετύ- 
πωσε μετ’ άγανακτήσεως την κατηγορίαν.

Ό  ’Ιωάννης διεφύλαξεν είς ήμάς την άπάντησιν τοϋ Ίησοΰ. ΤΗτο άπάντησις 
πλήρης θάρρους καί παρρησίας. Άπάντησις ψυχής άθώας, εΐλικρινοΰς, έχούσης 
άκλόνητον πεποίθησιν εις τήν άθωότητα άλλα καί πλήρης βεβαιότητος έπί της προ- 
καταλήψεως καί των προθέσεων των δικαστών του.

« Έ γ ώ , άπήντησεν ό Ίησοΰς, έδίδαξα φανερά μεταξύ τοϋ λαοΰ είς τα ιερά 
καί τάς Συναγωγάς, δπου συνέρχονται οί ’Ιουδαίοι. Τίποτε δεν έδίδαξα είς το κρυ
πτόν. Τ ί μέ έρωτας, λοι
πόν; Έ ρ ώ τησε έκείνους, οι 
όποιοι μέ ήκουσαν τί είπον 
προς αύτούς. Αυτοί γνωρί
ζουν, δσα έγώ είπον».

Συνέβη τότε τι τό 
πρωτοφανές είς πολιτείαν 
εύνομουμένην, δπως ή ύπό 
τούς Ρωμαίους Ίουδαία.

Μόλις έτελείωσε τούς 
λόγους έκείνους ό κατηγο
ρούμενος, ή άπήχησις σφο
δρού ραπίσματος άντήχη- 
σεν είς τήν αίθουσαν τοϋ 
δικαστηρίου.

'Ο  ύπηρέτης τοϋ άρ- 
χιερέως, ό ώς κλητήρ ί- 
στάμενος πλησίον τοϋ ’Ι 
ησού, κατέφερεν ισχυρόν 
ράπισμα κατά της παρει
άς του.

Τά μίσθαρνα πλήθη 
των άκροατών ήλάλαζαν 
άπό άγαλλίασιν. Οί Εύαγ- 
γελισταί μάς πληροφορούν, 
δτι τό φαΰλον έκεϊνο. δρ- 
γανον τοϋ άρχιερέως δέν 
έπετιμήθη, τό δέ Μέγα 
Θΰμα έστράφη προς τον 
κακοποιήσαντα καί είπ εν :
«el κακώς έλάλησα μαρ- 
τύρησον περί τοϋ κα
κού, εί δέ καλώς τί μέ 
δ έ ρ ε ις ;

Καί διετυπώθη μέν ή κατηγορία, άπεδοκιμάζετο, έχλευάζετο καί έδέρετο 
ό κατηγορούμενος ένώπιον τοϋ δικαστηρίου έν συνεδριάσει, άλλ’ ή Δίκη προύχώρει 
μετά δυσχερείας, ώφείλετο δέ ή δυσχέρεια αυτή είς τό δτι δέν έξευρίσκοντο μάρτυρες 
νά βεβαιώσουν ρητώς όρκιζόμενοι μέ τήν χεϊρα έπί της κεφαλής τοϋ κατηγορουμένου 
δτι άληθώς ήτο ένοχος θανάτου.

’Ε ξ  δλων των Εύαγγελιστών ό Μάρκος μάς περιέσωσεν δπως δήποτε σαφε- 
στέρας πληροφορίας έπί τής Δίκης.

Μάρτυρες πολυπληθείς παρέρχονται προ τοϋ Μεγάλου Θύματος άλλά δέν

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
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είναι σύμφωνοι εις τάς καταθέσεις των. "Ολοι θέλουν τήν καταδίκην Του εις θά
νατον, άλλα προ των διατάξεων τοϋ Μωσαϊκού νόμου σχετικώς προς τήν ευθύνην» 
τής μαρτυρίας διαφωνούν προς άλλήλους είς τάς καταθέσεις των καί ούδείς τολμά 
νά θέση τήν χεΐρα έπί τής κεφαλής του Ίησοϋ καί να άποστείλη τούτον είς τον 
θάνατον.

Τό Θύμα είναι γαλήνιον καί ήρεμον.
Οί οφθαλμοί Του είναι γλυκείς καί πράοι καί ή φυσιογνωμία Του, φυσιογνωμία, 

ύψίστης έγκαρτερήσεως, τρομάζει τούς εξημμένους καί τα μίσθαρνα όργανα των 
συνωμοτών.

Δεν τολμούν νά άπλώσουν τήν χεΐρα έπί τής κεφαλής Του. Κάποια ύπερτέρα 
μυστικιστική δύναμις. συνέχει αυτούς κατά τήν ύστάτην στιγμήν.

Ή  Δίκη κινδυνεύει.
Τό κατηγορητήριον διατυπωθέν μέν άπό τον πρόεδρον, δεν άποδεικνύεται. 

έν τούτοις άληθές ύπό των μαρτύρων.
Μεταξύ των έκατόν είκοσι δικαστών ύπάρχουν καί δύο φίλοι τοϋ Ίησοϋ οί. 

όποιοι εύρίσκουν μίαν εύλογον άφορμήν διά νά άποπειραθοϋν νά άναβάλουν τήν 
Δίκην.

Μία άναβολή τής Δίκης θά έδιδεν ένα χρονικόν διάστημα, έστω καί τό βρα- 
χύτερον, έντός τοϋ οποίου ήτο δυνατόν νά γίνουν ένέργειαι προς σωτηρίαν τοϋ 
Ίησοϋ. Πλήν τούτου δμως ή άναβολή θά ένεκαρδίου τούς φίλους, τούς μαθητάς καί. 
τούς οπαδούς έν γένει τοϋ Ίησοϋ, οίτινες φόβω συσχεθέντες ειχον έξαφανισθή πάντες.. 
Εΐχον κρυβή, ειχον χαθή, ως διά μαγείας.

Ούδείς ούδέ φίλος, ούδέ οπαδός, ούδέ έκ τών μαθητών ούδείς έτόλμησε νά 
ύψώση ούτε έντός, ούτε έκτος τού δικαστηρίου φωνήν συνηγόρου.

Τό Μέγα Θύμα είχεν άφεθή έρημον, καί μόνον καί έγκαταλελειμμένον θά 
έσύρετο ύπό τών συνωμοτών τοϋ πνευματικού σκότους τής άνθρωπότητος καί τής; 
σήψεως τής τυπολατρείας έπάνω είς τον αιώνιον βωμόν τοϋ θανάτου, οπού έμαρτύ- 
ρησαν δλαι αί μεγάλαι άλτρουϊστικαί ψυχαί δσαι ήγωνίσθησαν νά διανοίξουν είς τό 
φώς τής άληθείας τον νοϋν καί τάς ψυχάς τών λαών.

Πλήν τής άσυμφωνίας μεταξύ τών μαρτύρων ούδείς έξ αύτών ώρκίζετο δτι. 
ήκουσεν αυτός ουτος τον κατηγορούμενον νά άποκαλή Εαυτόν υιόν Θεοΰ. Κατέ- 
θετον δτι ειχον άκούση τήν βλασφημίαν ταύτην παρ’ άλλων, καλούμενοι δέ καί οί 
άλλοι έβεβαίουν έπίσης δτι παρ’ άλλων τά ήκουον.

Ε π ίσ η ς ή δευτέρα κατηγορία τής παραβιάσεως τής αργίας τοϋ Σαββάτου 
δεν έβεβαιοΰτο καί αύτη ύπό αύτοπτών, οίτινες ώρκίζοντο τοΰτο έπί τής κεφαλής, 
τοϋ Ίησοϋ.

"Ολοι έγνώριζον δτι έν ήμέρα Σαββάτου ό Ίησοΰς άνέστησε τον Λάζαρον, 
έθεράπευσε τον παραλυτικόν, έβάδισεν έπί τών ύδάτων, έδωσεν τό φώς είς τήν 
τυφλήν κόρην τοϋ Ίαείρου, άλλ’ ούδείς αύτόπτης τά έβεβαίου ένόρκως.

Είς τήν δευτέραν δμως ταύτην κατηγορίαν ό πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου δεν 
άποδεικνύεται έπιμένων.

Ή σθάνετο καλώς, ό πανούργος Καϊάφας δτι δεν ήτο συμφέρον διά τον 
έπιδιωκόμενον σκοπόν νά έπιμείνη είς τήν δευτέραν κατηγορίαν, διότι ό έκ Γαλι- 
λαίας κατηγορούμενος είχε καταλύση τήν άργίαν τοϋ Σαββάτου μόνον καί μόνον 
διά νά άνακουφίση πάσχοντας άνθρώπους καί νά θεραπεύση τάς πληγάς ή τάς 
νόσους αύτών. Συνεπώς παρά τήν στυγνήν τυπολατρείαν τοϋ Ιουδαϊκού όχλου, τό 
έδαφος τοΰτο τής κατηγορίας άπήχει συμπαθώς είς τήν ψυχήν του.

Ό  πρόεδρος διαισθανόμενος δτι ή άπόδειξις τής κατηγορίας άπέβαινε κατά 
* τήν έξέλιξιν τής διαδικασίας δυσχερής, έστρεψε πάσαν αύτοϋ τήν προσοχήν καί συνε- 

κέντρωσε τήν πανουργίαν του έπί τοϋ ζητήματος τής θεότητος τοϋ Ίησοϋ, διότι.
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Δ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ
ΔΙΑ ΜΕΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) 
ΚΑΙ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

'Υπό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ, Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής 
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)  -

I II .—Ό  πόλεμος κατά τοϋ αλκοολισμού.
1) Τό Σχολεΐον. 2) Ή  ’Εκκλησία. 3) Ό  Τύπος—Ό  Κινηματογράφος—Το Θέα
τρου. 4) ΟΙ ’Ιατροί. 5) Ή  ΟΙκογένεια. 6) Σύλλογοι διάφοροι. 7) Τό Κράτος.

—’Επίλογος. *.

III. Ό  πόλεμος κατά τού αλκοολισμού
Προς καταπολέμησιν τοϋ άλκοολισμοΰ, έφ’ δσον Κρατική άπαγόρευσις δέν 

δύναται νά έπιβληθή, άπαιτεΐται προπαγάνδα διαφωτίσεως τοϋ κοινού έπί των 
κακών άποτελεσμάτων τής πέραν τοϋ δέοντος πόσεως, άλκοολούχων ποτών. Ή  
προπαγάνδα αΰτη πρέπει νά γίνη εργον παντδς δυναμένου νά όμιλήση και νά διδάξη. 
Κύριοι δέ παράγοντες διαφωτίσεως πρέπει νά είναι : 1 ) Τδ Σχολεϊον, 2 )  Ή  Ε κ κ λ η 
σία, 3 )  Ό  Τύπος—Τδ Θέατρον—Ό  Κινηματογράφος, 4 )  Σύλλογοι άντιαλκοολικοί,
5 )  Ή  οικογένεια, 6 )  Οί Ιατροί κλπ.

Άναφέρομεν ολίγα τινά περί τής δράσεως έκάστου τών παραγόντων τούτων. 
Ευθύς όμως έξ άρχής οφείλω νά δηλώσω δτι κατ’ έμέ έκστρατεία έναντίον καί 
της άπλής χρήσεως τοϋ οίνου δέν πρόκειται νά έχη οόδεμίαν έπίδρασιν έπί τών 
άκροατών, πεπεισμένων έξ ιδίας πείρας δτι ή μικρά χρήσις οίνου δέν είναι 
επιβλαβής. Ή  καταφορά της άντιαλκοολικής διδασκαλίας, διά νά έπιφέρη άποτε- 
λέσματα δέον νά άπευθύνεται κατά της καταχρήσεως καί μόνον. Δέν είναι δέ δύ- 
σκολον ό λογικός ακροατής—καί τοιοϋτοι ευτυχώς είναι οί πλεϊστοι—νά έννοήση 
όπόσον ποσδν οίνου άποτελεΐ δι’ αύτδν κατάχρησιν. Ή  ύπδ τών άναφερθέντων πα
ραγόντων έξιστόρησις τών κακών άποτελεσμάτων της καταχρήσεως οίνου καί 
άλκοολούχων άλλων, μετά άναφοράς συγχρόνων περιστατικών έξωθήσεως τοϋ 
άλκοολικοΰ εις βαρύτατα έγκλήματα, άσφαλώς ήθελε διασώσει πολλούς έξ έπιπο- 
λαιότητος παρασυρθέντας εις κατάχρησιν οίνου κλπ.

τοΰτο καί μόνον ήδύνατο νά έξερεθίση τδν δχλον, νά έξάψη τον θρησκευτικόν αύτοϋ 
φανατισμόν καί νά συντριβή τοιουτοτρόπως ό έκ Γαλιλαίας έπικίνδυνος έπανα- 
στάτης.

Άπελπισθείς ό Καϊάφας τών μαρτύρων καί διαβλέπων τον κίνδυνον της άνα- 
βολής της δίκης, συνεκέντρωσεν δλην αύτοϋ τήν πανουργίαν εις τήν σοφιστείαν διά 
ν’ άποσπάση άπό-τοϋ στόματος τοϋ κατηγορουμένου τήν ομολογίαν έκείνην ήτις 
θά τον έ'στελλεν εις τον θάνατον.

Έστράφη προς τον Ίησοΰν καί τοϋ άπηύθυνε τήν έξης έρώτησιν : «Δέν
ακούεις λοιπόν τί σοΰ καταμαρτυροΰσι; τί άπολογεΐσαι περί αύτών;» ’Αλλά τό 
Μέγα Θΰμα άντέταξε σιγήν. Ό  πρόεδρος έξήφθη. «Σ έ έξορκίζω, άνέκραξεν, έν 
ονόματι τοϋ Θεοΰ τοϋ ζώντος, είσαι άληθώς υιός Θεοΰ»;

Ή  έρώτησις αυτή άπετέλεσε τήν θανατηφόρον παγίδα.
Έ άν ό κατηγορούμενος άπήντα άρνητικώς έσώζετο.
’Εάν άπήντα καταφατικώς ήτο χαμένος. "Εδινε μόνος του τήν ομολογίαν τοϋ 

έγκλήματός Του.
Ή  άπάντησις δμως τοϋ Ίησοϋ υπήρξε καταφατική.

(  Συνεχίζεται)
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"Α ς εξετάσω μεν είδικώτερον τούς άναφερθέντας παράγοντας.
1 ) Τό Σχολεΐον. 'Ο  διδάσκαλος δύναται να διδάξη τούς μαθητάς του, 

άλλα καί τούς γονείς δτι τύ κρασί καί λοιπά άλκοολοϋχα βλάπτουν καί να συστήση 
πλήρη μέν άποχήν διά τά παιδιά, άπλήν δέ χρήσιν εις τούς γονείς, καί μόνον οίνου. 
Εύνόητον δτι πρωτίστως αύτός, δηλαδή ό διδάσκαλος, δέον νά είναι ύπόδειγμα, 
αν μη πλήρους άποχής, τουλάχιστον δμως μετριωτάτης χρήσεως οίνου, ούχί δέ 
άλλου τίνος άλκοολούχου ποτοϋ. Δύναται δέ νά διδάσκη τά μέν παιδιά εις το Σχο- 
λεΐον, τούς δέ γονείς κατ’ ίδιαν, είτε είς δημοσίας διαλέξεις. ’Απαιτείται βεβαίως 
τέχνη προς τοιαύτην διδασκαλίαν καί δη των γονέων, δταν μάλιστα ουτοι είναι 
πόται. Μετά θλίψεως μοϋ διηγείται δημοδιδάσκαλος των περιχώρων ’Αττικής δτι 
καί γονείς πολλοί πίνουν ύπερμέτρως καί ύπερμέτρως ποτίζουν τά παιδιά των μέ 
κρασί. Παρετήρησε δέ ό δημοδιδάσκαλος επί τοιούτων παιδιών πτώσιν της πνευ
ματικής των στάθμης. Μέ συστολήν δέ ό ρηθείς δημοδιδάσκαλος μοϋ ώμολόγησεν 
δτι δέν έτόλμα νά κηρύξη φανερόν πόλεμον, μόνος αύτός, κατά τής καταχρήσεως 
οίνου ύπό των γονέων, πλήρους δέ άποχής διά τά παιδιά. Τήν πτώσιν τής πνευμα
τικής στάθμης παιδιών, προώρως οίνοποτών, έβεβαίωσε δι’ επιστημονικών μεθό
δων ό έν τώ  Πανεπιστημίω Καθηγητής τής Ψυχολογίας κ. Σακελλαρίου. ’Αλλά 
καί είς πολλάς έπαρχίας ποτίζονται μέ άφθονον κρασί τά παιδιά δπως άναφέρη 
είς δημοσίευμά του ό πρωτοπόρος παρ’ήμΐν τοϋ άντιαλκοολικοϋ άγώνος κ. Κ. Κατσα- 
ρας, παραθέτων έπιστολήν δημοδιδασκαλίσσης χωρίου τίνος τής Πελοποννήσου.

Διδασκαλία άντιαλκοολική προς τά παιδιά τών Σχολείων καταλλήλως διε- 
ξαγομένη δύναται νά άποδώση άγαθά. ·

2) Ή  Ε κ κ λη σ ία . Δύναται καί οφείλει νά πρωτοστατήση είς τον άγώνα 
κατά τής καταχρήσεως τουλάχιστον τών άλκοολούχων ποτών.

Οί ίερεΐς, καί κατ’ ιδίαν καί άπό τοϋ άμβωνος κατά τό κήρυγμα, θά ήδύνατο 
νά διαφωτίζουν τό ποίμνιόν των. ’Ίσ ω ς κατάλληλος στιγμή δι’ ομιλίαν άπό τοϋ 
άμβωνος θά ήτο νά ληφθή ώς θέμα τοϋ κηρύγματος συνταρακτικόν τι γεγονός όφει- 
λόμενον είς τό άλκοόλ (κρασί κ λπ .) πού δυστυχώς παρατηρούνται τοιαϋτα, συχνά 
άναγραφόμενα είς τάς εφημερίδας. Θά έφερον ώς παράδειγμα τήν προ διετίας άπο- 
καλυφθεΐσαν έν Μεσσηνία αιμομιξίαν άλκοολικοΰ πατρός μετά τής θυγατρός του, 
έξ  ής προήλθε γέννησις τέρατος, φονευθέντος παρευθύς ύπό τών γεννητόρων του. 
Θά έλάμβανον έπίσης ώς δπλον τοϋ άντιαλκοολικοϋ άγώνος τον προ έτους συμ
βάντα έν Έλευσΐνι φόνον δεκαετούς παιδίσκης ύπό τοϋ άλκοολικοΰ πατρός της 
κατά τήν έκ κρασοκατανύξεως μέθην του. ’Αλλά καί πόσα άλλα συνταρακτικά συμ
βάντα δέν θά ήδύνατο νά χρησιμοποιήση άπό τοϋ άμβωνος ικανός ίεροκήρυξ. Χρειά
ζεται βεβαίως ίκανότης διά νά διαπραγματευθή τις άπό τοϋ άμβωνος θέματά τινα 
ώς τό περί αιμομιξίας καί άλλα σχετικά προς τήν γενετήσιον λειτουργίαν. Πρέπει δέ 
νά είναι όλιγότερον ό φόβος τής κολάσεως καί περισσότερον ή καταστροφή υγείας, 
οικογένειας κλπ. άτινα θά έπρεπε νά άπασχολοϋν τον ιεροκήρυκα.

Καί πάλιν ύποχρεοΰμαι νά ύπομνήσω δτι διά νά γίνη πιστευτός ό κηρύσσων 
πρέπει αύτός νά μή έχη ποτέ θεαθή πίνων δημοσία καί έν εύθυμία έκ μέθης εύρι- 
σκόμενος.

Τό τοιοΰτον ισχύει διά πάντας τούς προπαγανδίζοντας κατά οίνου καί λοιπών 
άλκοολούχων, πολύ όμως περισσότερον προκειμένου περί ιερέων.

Έ π ί  τούτου δύναται νά έχη θέσιν ή φράσις τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου τοϋ Θεο
λόγου «Δ ει πρώτον γενέσθαι φώς, εϊτα φωτίσαι».

3 ) 'Ο Τύπος—'Ο Κινηματογράφος—Τό Θέατρον. Θά ήδύναντο νά 
συμβάλλουν είς τον άντιαλκοολικόν άγώνα. Ώ ς  προς τον Τύπον δέν έννοοΰμεν 
περιορισμόν τής άναγραφής τών οίασδήποτε μορφής έγκλημάτων τών όφειλομένων
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εις το άλκοόλ.Άλλά θά πρέπει έκάστοτε οί χρονογράφοι των έφημερίδων, έπιλαμ- 
βανόμενοι ώς ιεροκήρυκες της ευκαιρίας συνταρακτικού τίνος γεγονότος να κατα
δείξουν τα κακά εις τά όποια οδηγεί τόν άνθρωπον ή κατάχρησις των οινο
πνευματωδών.

'Ο  Κινηματογράφος θά ήδύνατο νά έπιδεικνύη σκηνάς του καταντήματος των 
αλκοολικών έκ του ψυχιατρείου, εις δ ένεκλείσθησαν. 'Η  ύπό του Κινηματογράφου 
έπίδειξις της άθλιότητος τών έξ οίασδήποτε αιτίας τοξικομανών, θά ήδύνατο νά 
συνετίση μερικούς εκ τών καταχρωμένων οίνου καί άλλων άλκοολούχων.

Οί αρχαίοι Σπαρτιάται έμέθυον μέχρι κτηνωδίας νέους Είλωτας καί ήνάγκαζον 
αυτούς νά διέρχωνται τάς οδούς προς παράδειγμα τής κατάντιας έκ τής καταχρή- 
σεως οίνου κλπ.

Καί το Θέατρον θά ήδύνατο νά συνεισφέρη εις τον αγώνα παρουσιάζον τύπους 
άλκοολικών ούχί προς θυμηδίαν τοϋ κοινού μόνον, άλλά προς διδασκαλίαν.

4 ) Οί ’ Ιατροί. Μεγάλη πρέπει νά είναι ή συμβολή τούτων εις τον άντιαλ- 
κοολικόν άγώνα. Γνωρίζοντες οί ιατροί τά κακά τής καταχρήσεως τών άλκοολού
χων ποτών είναι οί μάλλον άρμόδιοι προς διαφώτισιν τοϋ κοινού διά τούς έκ τής 
καταχρήσεως κινδύνους.

5 ) 'Η  Οικογένεια. Εύνόητον δτι πατήρ—άλλά καί μήτηρ—μη μεθυσκό- 
μενοι είναι ευεργετικόν παράδειγμα διά τά τέκνα των.

Κατήχησις λοιπόν άντι—άλκοολική τών γονέων, ίνα αύτοί γίνουν τό παρά
δειγμα τών τέκνων των.

6) Σύλλογοι διάφοροι, μή ειδικοί, άλλά κυρίως ειδικοί προς καταπολέ- 
μησιν τοϋ άλκοολισμοΰ άποβλέποντες. Τοιοΰτος σύλλογος γυναικών υπάρχει άπό 
τριετίας περίπου παρ’ ήμΐν ή Χριστιανική Έ ν ω σ ις  Γυναικών ’Ηθικής έξυψώ- 
σεως (Χ Ε Γ Η Ε ) .Ό  Σύλλογος ούτος διοργανώνει διαλέξεις έν Άθήναις, Πειραιεϊ καί 
’Επαρχίας. Κατά τάς διαλέξεις ταύτας όμιλοΰσι καταδεικνύοντες τά κακά τοϋ άλ- 
κοολισμοΰ διάφορα μέλη τοϋ Συλλόγου τούτου καί συνηθέστερον ή πρόεδρος αύτοΰ 
ιατρός Κα Θάλεια Ποταμιάνου.

Καθ’ ας έχω πληροφορίας, τό άντιαλκοολικόν κήρυγμα τοϋ Συλλόγου τούτου 
γίνεται εύπρόσδεκτον ύπό τών προς ους άπευθύνεται καί φαίνεται δτι άπέδωκε 
ωφέλιμα δι’ αύτούς καί την Κοινωνίαν αποτελέσματα.

’Επί τοϋ έργου άντιαλκοολικών Συλλόγων γνωρίζομεν δτι έσχάτως γίνεται 
προσπάθεια δπως καί παρ’ ήμΐν ίδρυθή τμήμα τής διεθνούς Εταιρείας προς κατα- 
πολέμησιν καί τής άπλής χρήσεως τών οινοπνευματωδών ποτών, τής In tern ation al 
order of Good T em jh ars (Διεθνές τάγμα καλών Ναϊτών).

Πάσα προσπάθεια προς καταπολέμησιν τοϋ άλκοολισμοΰ είναι έπαινετή καί 
ευπρόσδεκτος, όθενδήποτε προερχομένη.

7 ) Τό Κράτος, δύναται-—καί πρέπει—πολλά νά συνεισφέρη εις τον άντιαλ- 
κοολικόν άγώνα. Τά κυριώτερα τών ύπό τοϋ Κράτους δυναμένων νά έπιβληθώσι 
μέτρων έκτίθενται ύπό τοϋ Καθηγητοΰ κ. Σπ. Γαλανού εις παλαιάς δημοσιεύσεις του 
εις τό Λαϊκόν Πανεπιστήμιον τής Βραδυνής (1935, Τεύχος 11 καί 1938, Τεΰχος 
2 3 - 2 4 ) .  Είναι δέ ταΰτα :

α) Ό  περιορισμός τής άμπελουργίας. Τό μέτρον τούτο καθ’ ήμάς είναι 
ανεφάρμοστον παρ’ ήμΐν.

β) Ό  περιορισμός τοϋ έμπορίου οίνου καί άλκοολούχων ποτών. Καί τό μέ
τρον τοΰτο είναι δυσεφάρμοστον ώς άντικείμενον είς τά συμφέροντα μεγάλων τά
ξεων, ώς οίνοπωλών, έργοστασιαρχών ώς καί τά οικονομικά συμφέροντα τοϋ Κράτους.

γ ) 'Η  φορολογία οίνου καί άλκοολούχων ποτών, ώστε έκ τής ύπερόγκου 
τιμής νά μή είναι ταΰτα προσιτά εις μέγα μέρος τοϋ πληθυσμού. Τό μέτρον τούτο
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είναι το μάλλον εύπρόσδεκτον ύπδ τοϋ Κράτους, κυρίως διότι ενισχύει τάς προσό
δους του.

δ) Περιορισμός ωρών και ήμερων πωλήσεως οίνου κλπ. Τό μέτρον τοϋτο, 
καίτοι καλόν, δεν είναι έφαρμόσιμον καί άποδοτικόν πάντοτε. Τό μέτρον του κλει
σίματος των ταβερνείων μετά τήν 23ην ώραν είναι καλόν. 'Ο  είς αύτάς όμως 
συχνάζων λαϊκός πληθυσμός ευλόγως θά παραπονεϊται διότι αί μέν ταβέρναι τών- 
πτωχών κλείονται, αί δέ κοσμικαί ταβέρναι, αί διά τούς βαλαντιούχους άφίνονται 
έλεύθεραι. Τούτων τό κλείσιμον διά μεγάλας πόλεις καί διά διαφόρους λόγους είναι 
άκατόρθωτον.

Τό κατά Κυριακήν κλείσιμον είναι έπαινετόν καί οπωσδήποτε άποδοτικόν, 
καίτοι οί έπιθυμοΰντες Κυριακάτικην διασκέδασιν δεν εμποδίζονται νά προμηθεύ
ονται άπό τοϋ Σαββάτου τον διά τό Κυριακάτικο γλέντι οίνον κλπ. 'Οπωσδήποτε 
τό μέτρον τοϋ κλεισίματος τών οινοπωλείων κατά Κυριακήν θά είναι άποδοτικόν 
διά μέγα μέρος τοϋ πληθυσμοΰ, όπως δεικνύη τό κατά Κυριακάς εκλογών κλείσιμον 
τών οινοπωλείων. Ά φ ’ ότου έφηρμόσθη τό μέτρον τοϋτο έπαυσεν ή κραιπάλη, τήν 
οποίαν ήμεΐς οί παλαιότεροι είχομεν συνηθίση νά βλέπωμεν κατά τήν ήμέραν τώ ν 
έκλογών.

ε )  'Η  τιμωρία τών έν μέθη Ικτελεσάντων άδίκημά τι αύστηρότερον ή διά 
τούς άλλους. Τοϋτο κατά τήν άρχαιότητα έθέσπισεν ό έκ τών επτά σοφών της Ε λ 
λάδος Πιττακός, νομοθετήσας ώς τύραννος έν Μυτιλήνη. ’Επί τούτου ό ’Αρι
στοτέλης εις τά Πολιτικά (Β '. στ) λέγει τά έξης : «Νόμος ίδιος αύτοΰ (τοϋ Π ιτ- 
τακοϋ), τό τούς μεθύοντας, αν τι πταίσωσι, πλείω ζημίαν άποτίνειν τών νηφόντων. 
Διά γάρ τό πλείους ύβρίζειν μεθύοντας ή νηφήοντας, ού προς τήν συγγνώμην άπέ- 
βλεψεν, ότι δει μεθύουσιν έχειν μάλλον, άλλά προς τό συμφέρον».

Παραλείπομεν άλλα τννά προτεινόμενα μέτρα.

Επίλογος
Έξετέθησαν έν τώ  άρθρω τούτω τά κακά τοϋ αλκοολισμού, της καταχρήσεως 

δηλαδή οίνου καί άλλων άλκοολούχων ποτών.
Καθ’ ήμάς—ώς άλλως τε κατά τούς πλείστους—καί τήν μακραίωνα πείραν 

ή άπλή καί λογική χρήσις δεν δύναται νά θεωρηθή επιβλαβής. Δυστυχώς δεν είναι 
δυνατόν νά καθορισθή τό ποσόν άπλής χρήσεως, διαφέρον κατά τά άτομα, οΰτε 
πολλοί τών ανθρώπων περιορίζονται είς ποσά χρήσεως άλλά προβαίνουν είς ποσά 
καταχρήσεως.

’Έχουν λοιπόν δίκαιον οί όπαδο; τής άπολύτου άπαγορεύσεως τών άλκοολού
χων ποτών. Δέον όμως νά λαμβάνηται ύπ’ οψιν ότι πόλεμος άντιαλκοολικός ύπό 
σημαίαν πλήρους αποχής προώρισται νά άποτύχη, ίσω ς δέ έκ πείσματος νά άνα- 
πτυχθή παρά πολλοΐς τών άνθρώπων, στροφή προς μεγαλυτέραν χρήσιν καί άντί- 
δρασις προς τά κηρύγματα πλήρους άποχής. Καθ’ ήμάς έντονος άντιαλκοολική προ
παγάνδα κατά τής καταχρήσεως θά σώση τούς πλείστους τών άνθρώπων.

Έ άν τινες έξακολουθοϋν παρασυρόμενοι είς κατάχρησιν, οί τοιοΰτοι θά γί
νονται ωφέλιμοι κατά τοϋτο ότι, διά τής άθλιότητος είς τήν όποιαν έξέπεσαν, θά 
γύνωνται ζωστανά δείγματα τής καταχρήσεως, πράγμα όπερ θά συντελή είς σωφρο
νισμόν πλείστων άλλων καί συγκράτησιν αυτών έντός λογικών ποσών χρήσεως οίνου· 
καί τών λοιπών άλκοολούχων ποτών.

Γ Ρ Η Γ . Κ Α ΤΣ Α Σ  
’Ιατροδικαστής
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

'Υπό χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΙΔ.' ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

«Τύχη ’Α γαθή. Έ δ ο ξε  τη ’Ακαδημία ’Α
θηνών τάς έν δπλοις Δυνάμεις Χω ροφυ
λακήν και ’Αστυνομίαν, τω  τής ’Ακαδη
μίας Χρυσώ  Παρασήμω τιμήσαι, δτι ουδέ
ποτε έπαύσαντο εύψύχως κατά των μυ- 
σαρών πολεμίων άγωνιζόμεναι κατά τήν 
ελευθερίαν τή πατρίδι σώζουσαι, οΰτω δε 
αξίας έαυτάς άποφαίνουσι τής των μεγα- 
λοδόξων πατέρων αρετής καί τήν Ε λ λά δ α  
άριστοτόκον καί αύθις άναδεικνύασι, τής 
δέ τής οικουμένης έλευθερίας άνέκπληκτον 
πρόμαχον».

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων θρηνεί κατά εκατοντάδας τα θύματα τοϋ καθήκοντος 
στον άγώνα εναντίον τοϋ κομμουνισμού, πού έπεζήτησε έπανειλημμένως να κατα- 
λύση τήν Ελληνική Πατρίδα καί νά υποδούλωση τό λαό μας στα κόκκινα σύμβολα 
τής τυρρανίας καί τοϋ αίματος.

Δεν είναι δυνατόν κανείς αστυνομικός νά λησμονήση τή δολοφονία των 40 
αστυφυλάκων, πού διεπράχθη στις 16 ’Απριλίου τοϋ 1944, τήν ημέρα τοϋ Πάσχα. 
Αύτούς τούς νέους, πού είχαν γεμίσει τήν ψυχή τους μέ Ελληνικά ιδανικά καί πίστη 
στήν Πατρίδα, ένω άοπλοι πήγαιναν στάς Πάτρας νά έκτελέσουν τό καθήκον τους 
στο βασανισμένο άπό τήν κατοχή λαό, τούς πιάσανε στά Καλάβρυτα καί τούς μετα- 
φέρανε στο Σουλινάρι βασανίζοντάς τους στον άνηφορικό τους δρόμο προς τό μαρ
τύριο, πού τούς είχανε παρασκευάσει.

Ε κ ε ί  λοιπόν στο Σουλινάρι, τούς κατακρεούργησαν καί υστέρα όπως ήσαν 
κομματιασμένοι άπό τις τίγρεις καί τις ύαινες αυτές τοϋ κομμουνισμοΰ, βάλανε 
φωτιά γιά νά τούς κάψουν.

Καί ένω τά πτώματα των μαρτύρων αύτών τοϋ καθήκοντος ακόμη έκάπνιζαν, 
αύτοί άδιάντροπα διακήρυτταν ότι οί άστυνομικοί αύτοί προσχώρησαν στις τάξεις 
τους καί ότι πολεμοΰσαν τον κατακτητή μαζί τους στά βουνά.

Εγκληματίες καί ψεϋτες!!
' Η θυσία των νέων αύτών πού άποτελοΰσαν ολόκληρο λόχο γιά τήν προστα

σία τοϋ λαοΰ κατά τήν κατοχή καί γιά τή χρησιμοποίησή τους κατά των κομμου
νιστών όταν θά ήρχετο ή ώρα, ύπήρξε μεγάλη.
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01 εικόνες αυτές παρουσιάζουν τά  κατακρε- 
ουργημένα καί άπηνθρακωμένα πτώματα των 
δολοφονηθέντων άστυνομικών, όπεος βρέθηκαν 
καί φωτογραφήθηκαν άπό τό  είδικό συνεργείο 
των Έγκληματολογικών Υπηρεσιών πού πή
γε έπΐ τόπου μέ έπΐ κεφαλής τόν ’Αστυνόμο 

κ. Δ. Κατσιμαγκλή.

'Ο Ύπαστυνόμος Συμεωνίδης Δημήτρ., 
ό Ύπαστυνόμος Πετιχαβας Χρήστος, 
ό άστυφύλαξ Λόγιος Χρήστος, κατεσπα- 
ράχθησαν άπό τά  αίμοβόρα τέρατα τοΰ 
Δεκεμβρίου. Ή  ’Αστυνομία τούς άνεκή- 
ρυξε ήρωας καί μάρτυρας τοΰ καθή
κοντος. Ή  μνήμη τω ν θά παραμένη 
αίωνία, είς τήν Ελληνικήν Πατρίδα.
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'Η  μανία αύτή των κομμουνιστικών τεράτων ξέσπασε κατά πρώτο λόγο 
στους άστυνομικούς ιδίως κατά τον κόκκινο Δεκέμβρη τοϋ 1944. "Οσοι έπεφταν στά 
χέρια τους έβασανίζοντο τρομερά καί κατεσφάζοντο ύστερα κατά τον άγριώτερο 
τρόπο. ’Έ τσ ι, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο εκατοντάδες ’Αξιωματικών καί κατωτέρων 
άστυνομικών, πού τά πτώματά τους κομματιασμένα, βρέθηκαν στις χαράδρες καί 
στούς μεγάλους τάφους πού τα ΐδια τά θύματα ύποχρεώθηκαν ν’ άνοίξουν μέ τά χέ
ρια τους πριν θανατωθούν.

Αύτά τά κομματιασμένα κορμιά περιμαζέψαμε καί μέ εύλάβεια τά τοποθε
τήσαμε στο χριστιανικό κοιμητήριο, μά πρώτα άπ’ όλα τοποθετήσαμε τήν εικόνα 
τους στην ψυχή μας.

«Βασανίζετε τούς αστυνομικού;»! Αύτό ήταν τό  σύνθημα των κομμουνιστών. Έ τ σ ι, 
έλεγαν, θά Εκπορθήσουμε τό πρώτο φρούριο τοϋ άστικοΟ καί ’Εθνικού καθεστώτος καί 
θά καταλάβουμε τήν άρχή. Τά μαρτύρια όμως των άστυνομικών άντί νά τρομοκρα
τήσουν τούς συναδέλφου; των, ό π ω ; νόμισαν οί κομμουνισταί, άτσάλωσαν τή θέληση 

τών άλλων οί όποιοι άγωνίσθηκαν καί νίκησαν.

Αύτό είναι τό  πτώμα 
τού Ύπαστυνόμου Κα- 
τσαμπέκη ό π ω ; βρέθηκε 
στού; τάφρου; τών δι
υλιστηρίων τ ή ; Ούλευ 

παρά τό  Γαλάτσι.
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Τό τττόόμα του Άρχιφύλακος Γαβαλα Άν., 
όπως εϋρέθη είς τά διυλιστήρια τής Ούλεν. 
Κανείς δέν πίστευε ότι θά έφθαναν στό ση- 
μεΐον αυτό οί άναμορφωταί της κοινωνίας!

,'Η τελευταία του λέξις ήτο γιά τήν Πατρίδα 
•καί τή  μαννούλα του. Δέν ϋπετάγη στά 
άνθωπόμ’ορφα τέρατα καί Ιπροτίμησε τον 

στέφανο τοϋ μαρτυρίου.

Ό  Άρχιφϋλαξ Ράλης Θεόδωρος. Έ θα  έξαι- 
ρετικό παλληκάρι, πού γιαυτό ακριβώς τοϋ 
βγάλαν τά  μάτια καί ύστερα τόν κατέσφα
ξαν οί ανδρείοι ι κομμουνισταί τού ΕΛΑΣ.

Ό  άστυφύλαξ Σταμποϋλζος Κ., έβασανίσθη 
καί έσφάγη κατόπιν, γιατί ήταν έθνικιστής 
καί ΰπήκουε στην Πατρίδα καί τό καθήκον. 
Ή  φρίκη έχει αφήσει τά ίχνη στό πρόσωπο.

εϋρέθη σφαγμένος. Δέν πιστεύει κανείς π ώ ς 
άνθρωποι καί μάλιστα "Ελληνες, έκαμαν 

τά  κακουργήματα αΰτά.

κου Ίωάν.Τόνέβασάνισαν καί τόν κατέσφα- 
ξάν, γιατί έμεινε πιστός στό καθήκον του 
καί άντετάχθη στους εγκληματίας κομ)στάς.
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Τά μαρτύρια των αστυνομικών υπήρξαν ή έξιλαστήρια θυσία στον Κομμουνιστι
κό Μολώχ. Αυτού; βρήκαν εχθρού; των γιατί τού; στάθηκαν άντιμέτωποι καί

έματαίωσαν τά  σχέδιά του;.

“Εφριξε τό  σάμπαν μπρό; στά θεάματα αυτά. 
Ή  μανία καί τά  κακούργα ένστικτα των κομ
μουνιστών ξέσπασαν στού; άστυνομικού;, στα 
παιδιά αΰτά τού λαού, πού νύχτα καί μέρα άγωνί- 
ζονται γιά την ασφάλεια τ ή ; ζω ή;, τ ή ; τιμή; καί 

τ η ; περιουσία; των πολιτών.

(Συνεχίζεται)
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Ο ΕΛΛΗΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ
- ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. R. S. KAUSHALA -

Ό  κ. R . S . K aushala Καθηγητής τοΰ ’Ινδικού Στρατ. Κολλεγίου άπέστειλε 
εις τήν Γεν. Δ/νσιν ’Αστυνομίας Πόλεων τοΰ 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών άντί- 
τυπαν τοΰ εις τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν βιβλίου του «The police and the public»,; 
εις τό όποιον αναγράφει περί τών άστυνομικών όλων τών ’Εθνών και έν τή σελ. 
61 τοΰ οποίου, ΰπό τον τίτλον «ό "Ελλην άστυφύλαξ» «The Greek Policeman»· 
αναγράφει τά έξης:

'Ο "Ελλην άστυφύλαξ

« Ό  "Ελλην άστυφύλαξ είναι ό άγρυπνος φρουρός τής τάξεω ς καί ό φύλαξ 
της ζωής, υγείας, περιουσίας, τιμής καί τής έξυψώσεως τοΰ πολίτου.

’Έξυπνος, ειλικρινής, άξιος τής έμπιστοσύνης, έκπληρών τό καθήκον του μέ 
αύταπάρνησιν, κέκτηται ευστροφίαν καί άντικειμενικότητα.

Διαρκούσης τής κατοχής ό "Ελλην άστυφύλαξ συνεργάζεται μέ τάς συμμαχι- 
κάς οργανώσεις δίδων κάθε τι διά τον κοινόν άγώνα τής άπελευθερώσεως καί. 
τών κοινών ιδεών τής έλευθερίας καί τής δημοκρατίας.

Πολύ συχνά εις συγκρούσεις μεταξύ τών κατοχικών άρχών καί τοΰ λαοΰ 
ήγωνίζετο μέ τό μέρος τών επιτιθεμένων άτόμων μέ κίνδυνον τής οδικής του ζωής. 
Διαρκοΰντος τοΰ Δεκεμβριανοΰ κομμουνιστικοΰ κινήματος, μέ τό δπλον είς τό χέρι 
του καί μαζί μέ τάς άλλας μαχομένας δυνάμεις, επέτυχε νά πατάξη τό κίνημα τό 
καθοδηγούμενον ύπό τής κόμινφορμ.

Μετά, τήν άπελευθέρωσιν είργάσθη ένθέρμως διά τήν έμπέδωσιν τής τάξεως 
καί τοΰ αισθήματος τής άσφαλείας είς τάς μάζας καί τό έπέτυχε. Κατά τήν διάρ
κειαν τών τριών ετών τοΰ συμμοριτοπαλέμου, συστηματικώς κατεδίωξε τά παρά
νομα σχέδια τής κομμουνιστικής όργανώσεως όπισθεν τών γραμμών της. Έπέτυχεν 
είς τήν έξάρθρωσιν τών κομμουνιστικών οργανώσεων έν Άθήναις καί Πειραιεΐ, 
πράγμα δπερ άνεγνωρίσθη καί ύπό τών άρχηγών τών στασιαστών ώς ένας άπό τους 
κυρίους συντελεστάς τής ήττης των. Είναι πολύ άρεστός είς τον λαόν καί υπηρετεί 
εκείνον δστις δεν ζή έν παρανομία καί μέ τόν όποιον διατηρεί εντελώς καλάς σχέ
σεις». ' - ;

Έ ν  συνεχεία ζητεί δπως παρασχεθώσιν αύτώ περισσότερα στοιχεία ίνα κα- 
τατοπισθή καί ένημερωθή πλήρως, προκειμένου νά έπανεκδώση τό βιβλίον του είς, 
πολυτελή παγκοσμίαν Ικδοσιν.

’Επί τής έπιστολής του ή Γεν. Δ/νσις ’Αστυνομίας Πόλεων τοΰ 'Υφυπουρ
γείου ’Εσωτερικών τώ  άπήντησεν ώς άκολούθως:
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Τ Φ Τ Π Ο ΪΡ Γ Ε ΙΟ Ν  Ε Σ Ω Τ ΕΡ ΙΚ Ω Ν
ΓΕΝ . Δ /ΝΣΙΣ Α ΣΤΤΝ . ΠΟΛΕΩΝ Αθήναι τη 10 Ιανουάριου 1955

Προς τον Καθηγητήν Κύριον R . S . Kaushala 
A m bala C ity

I N D I A
Εΐμεθα κάτοχοι της άπό 18 -11-954  ύμετέρας έπιστολής καθώς καί του άπο- 

σταλλέντος ήμΐν αντιτύπου τοϋ έργου σας «The Police and the Public».
Εύχαριστοΰμεν ύμας θερμότατα, έξ ονόματος ολοκλήρου τοϋ ’Αστυνομικού 

Σώματος διά τά καλά λόγια, τά όποια είχατε την καλιοσύνην νά γράψητε εις τό 
ώς άνω σύγγραμά σας, σχετικώς μέ τον "Ελληνα άστυφύλακα.

Άνταποκρινόμενοι λίαν εύχαρίστως εις έκφρασθεΐσαν επιθυμίαν σας νά εχητε 
περισσότερα στοιχεία σχετικά μέ τό έ'ργον καί τά καθήκοντα τβΰ "Ελληνος ’Αστυ
νομικού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, σας παρέχομεν τάς κάτωθι πληροφορίας:

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων λ.ειτουργεί προς τό παρόν εις την Πρωτεύουσαν 
τοϋ Κράτους, τάς ’Αθήνας καί εις τρεις άλλας μεγαλουπόλεις της Ελλάδος, τον 
Πειραιά., Πάτρας καί Κέρκυραν. Εις την λοιπήν Χώραν λειτουργεί ό θεσμός της 
Χωροφυλακής (Q endarm erie), Ή  ’Αστυνομία Πόλεων ήρήΐσε λειτουργούσα κατ’ 
άρχάς εις Κέρκυραν (1921) καί βαθμιαίως έπεξετάθη εις τάς λοιπάς Πόλεις μέχρι 
τού 1925. ’Αποτελεί ίδιον Σώμα (ούχί στρατιωτικόν), τό όποιον διέπεται άπό ειδι
κούς νόμους καί κανονισμούς.

Ίδρύθη προ 30ετίας περίπου, διότι έγένετο δεκτόν ότι εις τάς μεγαλουπόλεις 
αί όποΐαι παρουσιάζουν ίδιαζούσας συνθήκας πρέπει νά άστυνομεύη ίδιον ’Αστυ
νομικόν Σώμα, μέ σύγχρονον όργάνωσιν καί σύγχρονα μέσα. Ή  Ελληνική ’Αστυ
νομία Πόλεων ώργανώθη κατά τό σύστημα τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοϋ 
Λονδίνου, ύπό ’Αγγλικής οργανωτικής άποστολής, υπό την ’Αρχηγίαν τού "Αγγλου 
’Αστυνομικού Frederic Hallidey. Έ κάστη  πόλις ονομάζεται ’Αστυνομική Διεύ- 
θυνϊτις καί υποδιαιρείται εις Άστυνομικάς Ύ ποδ /νσεις, αί όποΐαι πάλιν έχουν 
άνάλογον άριθμόν ’Αστυνομικών Τμημάτων. Έ κάστης Δ/νσειυς προΐσταται ’Αστυ
νομικός Δ/ντής Α' τάξεως, έκάστης Ύποδ/νσεως ’Αστυνομικός Δ /ντής Β ' 
τάξεως καί έκάστου ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αστυνόμος Α' ή Β ' τάξεως. 
Αί ’Αστυνομικά! Ύπηρεσίαι διακρίνονται εις Υπηρεσίας Τάξεως καί εις Υπηρεσίας 
’Ασφαλείας (S. I. R .)  στενώς συνεργαζομένας μεταξύ των καί ΰπαγομένας ύπό 
τάς διαταγάς τοϋ προϊσταμένου τής ’Αστυνομικής Δ  /νσεως τής οικείας Πόλεως.

Κατάταξις είς τό Σώμα ’Αστυνομίας Πόλεων
Ή  πρόσληψις ιδιωτών εις τό Σώμα ’Αστυνομίας Πόλεων γίνεται κατόπιν 

επιλογής. 'Ορισμένα φυσικά καί εκπαιδευτικά προσόντα είναι άπαραίτητα διά τήν 
είσοδον νέων εις τό Σώμα. Οί υποψήφιοι πρέπει νά έχουν ύψος 1.70 τουλάχιστον, 
νά είναι άπολύτως υγιείς καί νά είναι ικανοί δι’ αστυνομικήν υπηρεσίαν. ΙΙροτι- 
μώνται οί υψηλοί καί ευπαρουσίαστοι διά νά δύνανται νά έπιβάλλωνται.

Έκπαίδευσις : Οί προσλαμβανόμενοι εκπαιδεύονται έπί έξάμηνον τουλά
χιστον εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν καί εξέρχονται ώς άστυφύλακες (Policem en) 
Εις τήν Σχολήν διδάσκονται μαθήματα σχετικά μέ τό έπάγγελμα πού θά άσκή- 
σουν, σχετικά μέ τήν έφαρμογήν τών νόμων, τήν άντιμετώπισιν τών άπεργι&ν, τών 
κακοποιών, τήν άπόκρουσιν έπιθέσεως εναντίον των κλπ. Κατά τήν διάρκειαν 
τής έκπαιδεύσεως, έκτος τών ̂ αστυνομικών καθηκόντων των διδάσκονται επίσης 
καί τάς άρχάς τής ελευθερίας του άτόμου καί τοϋ ύψηλοΰ προορισμού τής Ά σ τυ -
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νομίας. Διδάσκονται νά προσέχουν τά δικαιώματα και τάς έλευθερίας των πολι
τών καί νά είναι φίλοι καί προστάται αύτών.

'Η  ίκανότης νά γράφη καί νά κράτη σημειώσεις καθαράς είναι άναγκαΐον 
καθήκον τοϋ άστυφύλακος, διά νά συντάσση σαφείς καί άντικειμενικάς άναφο- 
ράς, αί όποΐαι θά χρησιμοποιηθούν εις τό Δικαστήριον. 'Ο  άστυφύλαξ έπί έν 
έτος παραμένει ύπό δοκιμασίαν.

Οί 'ΐπ α ξιω μ α τικοί της ’Αστυνομίας είσάγονται κατόπιν εξετάσεων καί 
έκπαιδεύονται εις Ειδικήν Σχολήν διδασκόμενοι μαθήματα σχετικά μέ τήν άσκησιν 
των καθηκόντων των.

.Οί Α ξιω ματικοί της ’Αστυνομίας κατόπιν εξετάσεων εκπαιδεύοντας εις ειδι
κήν Σχολήν έπί εν έτος καί διδάσκονται μαθήματα Ποινικού Δικαίου, ’Εγκληματο
λογίας, εφαρμογής των νόμων καί άλλα.

Σύρτημα υπηρεσίας : Οί άστυφύλακες είναι έντεταλμένοι εις τήν φρού- 
ρησιν μιας σκοπιάς. Έκτελοϋν υπηρεσίαν 4ωρον άνά 12ωρον. Οί ’Αξιωματικοί 
επιθεωρούν τούς άστυφύλακας καί εις Γραφεΐον τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος δέ
χονται τάς άναφοράς των άστυφυλάκων καί τά παράπονα των πολιτών. "Οταν οί 
άνδρες έξέλθουν τής Σχολής τοποθετούνται έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα εις 
υπηρεσίαν τάξεως. Ε ις τήν υπηρεσίαν αυτήν δοκιμάζονται καί άποκτοϋν πείραν καί 
άποφασίζεται κατόπιν άπό τον Δ/ ντήν εις ποίον κλάδον δύνανται ν’ άποδώσουν περισ
σότερον (Τροχαίαν διά τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας, Γενικήν ’Ασφάλειαν, γρα
φεία κ λ π ,). Αί θορυβώδεις οδοί, τά έμπορικά καταστήματα, τά γήπεδα παιδιών, 
είναι ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ άστυφύλακος. Πρέπει νά γνωρίζη άπειρίαν νόμων, 
νή έφαρμόζη αύτούς μέ .ισότητα καί δικαιοσύνην, νά προστατεύη τήν ζωήν, τήν 
τιμήν καί τήν περιουσίαν τών πολιτών.

'Ο  άστυφύλαξ έκτελεΐ μόνος υπηρεσίαν, εις την σκοπιάν του είναι άοπλος. 
Αί μεγάλαι όμως Άστυνομικαί Δ/νσεις, ώς τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς, δια
θέτουν ειδικά μηχανοκίνητα Τμήματα μέ μεγάλην δύναμιν πυρός διά τήν άντιμε- 
τώπισιν εκτάκτων άναγκών εις περίπτωσιν διασαλεύσεως τής τάξεως.

Γενικά : ’Από τής έγκαταστάσεως τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
■ εις τάς πόλεις τάς οποίας σήμερον αστυνομεύει,‘ τό κοινόν περιέβαλε τον άστυνο- 
μικόν (μέ τό όνομα αύτό έννοοΰμεν "όλους τούς βαθμούς) μέ μεγάλην άγάπην καί 
έκτίμησιν. Ά πειροι υπάρχουν περιπτώσεις κατά, τάς οποίας οί ίδιώται βοηθούν τήν 
’Αστυνομίαν εις τό έργον της.

'Ο  άστυφύλαξ εις τούς δρόμους βοηθά τούς γέροντας, τά παιδιά καί γενικώς 
τά άβοήθητα πρόσωπα. Εις τά σχολεία διδάσκουν οί άστυνομικοί πώς νά προσέ
χουν τά παιδιά ώστε νά διέρχονται τούς δρόμους χωρίς νά πάθουν τι άπό τά αύτο- 
κίνητα. 'Η  προστασία αύτή έκτείνεται παντού. 'Ο  άστυνομικός φέρεται μέ άπε- 
ριόριστον καλωσύνην προς τούς πολίτας, χωρίς μείωσιν τής άξιοπρεπείας των. 
"Ηρεμος, ψύχραιμος, χωρίς νά συγκινεΐται καί νά έρεθίζεται, έμπνεάμενος άπό 
τάς άρχάς τοϋ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, αυστηρός προς τούς παραβαίνοντας 
τον νόμον, εύγενής προς τούς έχοντας άνάγκην τής βοήθειας του, έκτελεΐ τό καθή
κον του μέ θάρρος, καλωσύνην καί άξιοπρέπειαν. Δ ι’ αύτό έχει άποκτήσει τήν έμπι- 
στοσύνην τοϋ κοινού καί δέν προξενώνται εγκλήματα έναντίον μελών τού ’Αστυνο
μικού Σώματος. "Ε χει πάντοτε ύπ’ όψιν του ότι ή δύναμις τού άστυνομικοΰ είναι 
ή προς αύτόν έμπιστοσύνη τού κοινού.

Το έργον τού άστυνομικοΰ είναι κυρίως διά τής έπαγρυπνήσεως νά προλαμ- 
βάνη τά εγκλήματα, άλλά καί όταν διαπραχθή ένα έγκλημα φροντίζει άμέσως 
διά τών νομίμων ενεργειών νά έξιχνιάση τον δράστην καί νά τον παραδώση εις 
τήν Δικαιοσύνην τής πατρίδος του.
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εποπτών, έχει δ’ ώς καθήκοντα την άκριβή εφαρμογήν των κανονισμών παιδιας 
καί τήν λήψιν άποφάσεων έπί άμφισβητουμένων περιπτώσεων.

2 ) Πρώτη έμφάνισις τοϋ ποδοσφαίρου
’Από πολαιοτάτων χρόνων τό ποδόσφαιρον είχεν έμφανισθή ώς άρ ιστόν μέ

σον ψυχαγωγίας.
Βεβαίως ή μορφή καί ό τρόπος τοΰ παίζειν, ήτο εντελώς διάφορος τοϋ ση

μερινού, έχρησιμοποίουν δ’ ώς ποδοσφαΐραν ένα πρόχειρον σφαιρικόν κατασκεύ
ασμα έξ υφάσματος.

Άρχαιολογικαί άνασκαφαί έν Κίνα έφερον είς φώς άναπαραστάσεις παιδιας 
ποδοσφαίρου έπί λίθινων πλακών.

Ή  έπίσημος έμφάνισις τοΰ ποδοσφαίρου έγένετο είς τάς άρχάς τοϋ 18ου 
αίώνος έν ’Αγγλία.

Φαίνεται δ’ δτι ήρεσεν τοΰτο είς τούς ’Άγγλους, διότι έπεδόθησαν ευχαρίστως 
είς τήν έκμάθησίν του, 
ταχέως δέ τό άθλημα 
αύτό διεδόθη εύρέως είς 
τήν νεολαίαν.

’Ακριβώς δ’ ή τ ε 
ράστιας έκτάσεως διά- 
δοσις τούτου, ήνάγκασε 
τάς Ά γγλικάς Ά θλητι- 
κάς άρχάς νά προβώσιν 
είς τήν σύνταξιν ειδικών 
κανόνων παιδιας ποδο
σφαίρου, ο'ίτινες καθο
ρίζουν τον τρόπον τοΰ 
παίζειν.

Οί κανόνες παιδι- 
ας άποτελοϋνται έκ 17 
άρθρων, άτινα ισχύουν 
καί σήμερον, έπειδή δέ 
άκριβώς είναι ’Αγγλι
κής προελεύσεως, δλαι αί όνομασίαι τών διαφόρων περιπτώσεων τοΰ άγώνος άπο- 
δίδονται είς τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν π.χ. Denalti- - corner, of-side κλπ.

Οί Ά γγλοι θεωροΰνται ύπό πάντων ώς οί διδάσκαλοι τοΰ άθλήματος τούτου. 
Ούτοι δέ θεωροΰσι τό ποδόσφαιρον ώς έθνικόν των σπόρ.

Τό ποδόσφαιρον έν ’Αγγλία είναι έπαγγελμ,ατικόν, φαίνεται δ’ δτι είναι λίαν 
έπικερδές, διότι τά διάφορα σωματεία άποτελοΰν ισχυρούς οικονομικούς οργα
νισμούς.

Μάλιστα άπό τοΰ έτους 1890 τό ποδόσφαιρον διά νόμου καθιερώθη έν ’Α γ
γλία ώς υποχρεωτικόν μάθημα είς τά σχολεία, κολλέγια, καί άνώτατα πνευματικά 
ιδρύματα.

3) Ποιαν αξίαν αποδίδουν είς τό ποδόσφαιρον οί διάφοροι Λαοί
Τό ποδόσφαιρον έν ’Αγγλία περιβάλλεται ύπό πάντων δι’ άγάπης καί στορ

γής, έπιδίδονται δέ είς αύτό άτομα πάσης κοινωνικής τάξεως.
Είναι τό προσφιλές καί άπαραίτητον θέαμα Ά γγλω ν καί Ά γγλίδων, είς 

έν δ’ έκατομμύριον υπολογίζονται οί φίλαθλοι, ο’ίτινες παρακολουθώσιν τό ποδό- 
σφαιρον έν Αονδίνω κατά Σάββατον.

Ή  Ποδοσφαιρική Όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό  1953
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'Η  έτησία διεξαγωγή ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος τής ’Αγγλίας προκαλεΐ 
θέμα μεγάλων συζητήσεων καί κρίσεων διά την άξίαν κάθε όμάδος.

Έ ν  Λονδίνο) κυκλοφορούν 15 ήμερήσιαι καί 5 έβδομαδιαΐαι άθλητικαί εφη
μερίδες, άπασαι δ’ αί πολιτικαί επίσης έφημερίδες έχουν καθημερινώς ειδικήν σε
λίδα διά τδ ποδόσφαιρον.

Παρά τδ γεγονδς δτι τδ Λονδΐνον διαθέτει έκατοντάδας ποδοσφαιρικών γη
πέδων, έν τούτοις κατά Σάββατον δτε τελούνται οί άγώνες, χιλιάδες θεατών παρα- 
μένωσιν εξωθι τών γηπέδων, μή εύρίσκοντες θέσιν. Δεν είναι δ’ άσύνηθες τδ θέαμα 
τής διανυκτερεύσεως κατά τήν Παρασκευήν τδ βράδυ, έξωθι τών διαφόρων γη
πέδων, άρκετών εκατοντάδων φανατικών φιλάθλων, διά νά δυνηθοΰν τήν έπομένην 
νά είσέλθουν καί παρακολουθήσουν τούς άγώνας.

Ίτα λδς δημοσιογράφος, γράφει τά εξής χαρακτηριστικά διά τούς ’Άγγλους 
φιλάθλους : «ΟΙ Ά γγλοι χάνουν τδ φλεγματικδν καί πραον ύφος το>ν μόνον οσά
κις παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς άγώνας, οπότε μεταβάλλονται αύτομάτως εις 
φιλέριδας καί λίαν ζωηρούς τύπους».

Μέχρι ποδ διετίας οί ’Άγγλοι ήσαν άήττητοι εις τδ ποδόσφαιρον, κολακευό
μενοι μεγάλως διά τούτο.

Α λλά καί έν Ευρώπη καί έν Νοτίω ’Αμερική τδ ποδόσφαιρον, τόσον προπο- 
λεμικώς, δσον καί μεταπολεμικώς, ένεφάνισεν 'ιεραστίαν άνάπτυξιν καί τεχνικήν 
πρόοδον, εις σημεΐον ώστε ν’ άρχίζη νά κλονίζεται αίσθητώς ό περί άηττήτου τών 
Άγγλο>ν θρύλος.

Κατά τδ έτος 1953 εις τδ μέγα στάδιον τού Γουέμπλεϊ, παρουσία 130 χιλιά
δων φιλάθλων καί έτέρων 100 χιλ. έξωθι τού γηπέδου, ή Εθνική ποδοσφαιρική ό- 
μάς τής Α γγλίας τεθεΐσα άντιμέτωπος τής Εθνικής Ουγγρικής ένδεκάδος, συνε- 
τρίβη κυριολεκτικούς δεχθεΐσα 6 έναντι 3 τερμάτων.

Τήν συνάντησιν ταύτην είχον παρακολουθήσει μέλη τής Βασιλικής οικογέ
νειας καί μέλη τού 'Υπουργικού Συμβουλίου μέ έπί κεφαλής τδν Πρωθυπουργόν 
Τσώρτσιλ.

'Η  Α γγλική όμάς, κατά τδν έν λόγω άγώνα, έδεινοπάθησεν καί έμειώθη τε- 
χνικώς άπδ τούς Μαγυάρους αντιπάλους της.

Θέαμα πρωτοφανές ένεφάνισεν τήν έπομένην τού άγώνος τδ Λονδΐνον άπα- 
σαι αί άθλητικαί καί πολιτικαί έφημερίδες έξεδόθησαν μέ μαύρα περιθώρια εις τήν 
πρωτην σελίδα αυτών, θρηνολογοϋσαι καί όμιλοΰσαι περί μειώσεως τού ’Εθνικού 
των γοήτρου, ένεκεν τής συντριπτικής των ήττης.

Εις δέ τάς οδούς τού Λονδίνου έκυκλοφόρουν, έπί πολλάς ή μέρας, κύριοι σο
βαροί καί ευπρεπείς φέροντες μαΰρον περιβραχιόνιου, ένδεικτικόν τής λύπης των.

Ό  κατήφορος τής πτώσεως τού ’Αγγλικού ποδοσφαίρου έσυνεχίσθη καί κα- 
τα τδ 1954, δτε εις δοθεΐσαν ρεβάνς τού πρώτου άγώνος έν Βουδαπέστη, οί Ά γγλοι 
υπέστησαν καί νέαν συντριπτικήν ήτταν άπδ τούς Ούγγρους.

’Επίσης καί τδ διεξαχθέν τδ 1954 παγκόσμιον ποδοσφαιρικόν πρωτάθλη
μα εις ’Ελβετίαν, ένεφάνισεν νέους άσσους τού παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τούς Γερ
μανούς, ο'ίτινες κατέλαβον τήν πρώτην θέσιν μέ δευτέρους τούς Ούγγρους, ένώ οί 
ατυχείς καί άπαρηγόρητοι ’Άγγλοι μόλις τήν έβδόμην θέσιν ήδυνήθησαν νά κατα
λάβουν.

Βαοέως φέροντες τάς ήττας αυτών οί Ά γγλοι έπεδόθησαν δραστηρίως εις 
ανασυνταξιν τών ποδοσφαιρικών των δυνάμεων, προσδοκώντες τήν ταχεΐαν έπα- 
νακτησιν τού άπολεσθέντος ποδοσφαιρικού των γοήτρου.

’Αλλά καί οί νικηταί Ούγγροι δέν υστέρησαν εις έκδηλώσεις χαράς καί υπε
ρηφάνειας, διά τήν διπλήν νίκην των. Τδ έπίσημον κράτος έδεξιώθη τούτους έν πα- 
νηγυρική συνεδριάσει τού Ούγγρικοΰ Κοινοβουλίου, έδημοσιεύθη δέ καί ειδικός νό-
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μος άπονέμων τιμάς καί διακρίσεις εις τούς νικήτας Ούγγρους ποδοσφαιριστάς.
Ε π ίσ η ς  θά ειχον νά άναφέρω καί έτερον παράδειγμα, σχετικόν μέ την σημα

σίαν ήν αποδίδουν εις ποδοσφαιρικά άποτελέσματα καί οί φίλοι καί γείτονες ήμών 
Τούρκοι.

Τον Μάρτιον τού έτους 1953 εΰρισκόμην εις ’Άγκυραν, ώς μέλος της Ε θ ν ι
κής ποδοσφαιρικής όμάδος των ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, διά το παγκόσμιον 
ποδοσφαιρικόν πρωτάθλημα ’Ενόπλων Δυνάμεων.

Έ τελεΐτο  εις τό στάδιον της 21ης Μα'ΐου ό τελικός άγων μεταξύ Εθνικών 
"Ομάδων Ελλάδος - Τουρκίας, παρουσία τού Προέδρου τής Τουρκικής Δημοκρα
τίας, τού Υπουργικού Συμβουλίου καί 50 χιλ. θεατών.

'Όταν είσήλθεν πρώτη εις τό γήπεδον ή 'Ελληνική Ό μ ά ς έχειροκροτήθη τυ- 
πικώς άπό τούς φιλάθλους, άμα όμως τή έμφανίσει τής Τουρκικής Όμάδος, ολό
κληρον τό στάδιον έσείετο επί πολλά λεπτά άπό τάς ζητωκραυγάς, ίαχάς καί πα
τριωτικά άσματα τών Τούρκων. 'Ομολογώ δτι ή τοιαύτη πατριωτική έξαρσις τών 
Τούρκων, ειχεν κάτι τό μεγαλειώδες καί τρομακτικόν.

Έ ν  έξάλλω δ’ ένθουσιασμώ καί μέ άλλόφρονας καί υστερικάς κραυγάς οί φί
λαθλοι, παρότρυναν τούς ποδοσφαιριστάς των διά την έπίτευξιν τής νίκης, καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τού άγώνος.

Ό  άγων κατ’ άρχάς ήτο ισόπαλος καί πεισματώδης εκατέρωθεν. Περί τό 40  
λεπτόν τού άγώνος οί Τούρκοι έπέτυχον εις βάρος μας τέρμα. Τό τί έπηκολούθησεν 
δέν περιγράφεται. Ά παντες οί θεαταί ήγέρθησαν δρθιοι, ζητωκραυγάζοντες καί 
παραληροΰντες άπό ενθουσιασμόν, έν συνεχεία δέ στεντορία τή φωνή,έπί πολλά λε
πτά, ήρχισαν ψάλλοντες τον ’Εθνικόν των ύμνον.

'Όταν έληξεν ό άγων νικηφόρος ύπέρ τών Τούρκων, ολόκληρον τό τεράστι
ον στάδιον έσείετο άπό τάς ούρανομήκεις ζητωκραυγάς, τά πατριωτικά θούρια, 
καί τον ’Εθνικόν των "Υμνον.

Τό εσπέρας, ολόκληρος ή πόλις φωταγωγηθεΐσα ένεφάνιζεν πανηγυρικήν δ- 
ψιν, μέχρι δέ βαθείας νυκτός ήκούοντο τά άσματα καί αί ζητωκραυγαί τών πανηγυ- 
ριζόντων Τούρκων φιλάθλων.

Πάντες οί ξένοι, οί παρευρεθέντες εις τάς τοιαύτας πρωτοφανείς έκδηλώσεις 
τών Τούρκων, έξεπλάγημεν σφόδρα, μή γνωρίζοντες τήν αθλητικήν νοοτροπίαν 
αυτών. Άργότερον δμως, δταν Τούρκος άνώτερος άξιωματικός μάς έδήλωσεν δτι 
«τυχόν ήττα τής ’Εθνικής στρατιωτικής όμάδος ποδοσφαίρου τής Τουρκίας, θά 
εθεωρεϊτο ύπό πάντων ώς ήττα τού Τουρκικού στρατού εις τό πεδίον τής μάχης», 
τότε έννοήσαμεν το μέγεθος καί τήν σημασίαν, ήν άποδίδουν ούτοι εις άποτελέ
σματα ποδοσφαιρικών συναντήσεων.

’Επίσης κατά τον έν λόγω άγώνα,'Έλλην Διπλωμάτης έν Τουρκία μάς έλεγεν, 
δτι «καλλίτερα πού έκέρδισαν οί Τούρκοι, διότι έάν έ'χανον πιθανόν νά έψυχραί- 
νοντο αί διπλωματικαί μας σχέσεις».

Βεβαίως ή άνωτέρω παράδοξος νοοτροπία τών φίλων καί γειτόνων μας Τούρ
κων είναι άσυνήθης καί πεπλανημένη, διότι τό ποδόσφαιρον ώς καθαρώς άθλη- 
τικόν σπόρ, δέν δύναται ποτέ νά είναι συνυφασμένον μέ τήν ’Εθνικήν έμφάνισιν 
καί άξιοπρέπειαν ενός λαού.

Πάντως άνεφέραμεν τάς άνωτέρω περιπτώσεις, διά νά βεβαιωθή ή άξια 
καί το μέγεθος τής σημασίας, τήν όποιαν δίδουν πολλοί λαοί σήμερον εις τό πο- 
δόσφαιρον.

4 ) Τό ποδόσφαιρον εν Έ λ λ ά δ ι
Δυστυχώς, τό άθλημα τού ποδοσφαίρου παρ’ ήμϊν εύρίσκεται ούχί εις τήν
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πρέπουσαν θέσιν, ή δέ διεθνής άγωνιστική προβολή τοϋ Ελληνικού ποδοσφαίρου 
είναι εις πολύ χαμηλόν έπίπεδον.

Τά αίτια τής κατωτερότητος τοϋ άθλήματος τούτου εις τήν πατρίδα μας 
είναι πολλά καί ποικίλα.

Έ ν  πρώτοις τοϋτο άποκρούεται άπολύτως άπο το σχολεϊον καί γενικώς 
τήν έκπαίδευσιν, το γεγονός δέ τοϋτο άκριβώς, άφαιρεΐ έναν άπαραίτητον παρά
γοντα άνόδου αύτοϋ, δηλαδή το πνευματικόν στοιχεΐον, άνευ τοϋ οποίου ή τελεία 
τεχνική κατάρτισις καί ή άγωνιστική διάθεσις των ποδοσφαιριστών είναι έντελώς 
νεκρά καί άνίσχυρος, διά νά δώση τον υψηλόν τόνον καί τήν πνοήν τής άρίστης 
αγωνιστικής έμφανίσεως.

’Εάν τό σχολεϊον δεν παρουσιάση τούς νεαρούς ποδοσφαιριστάς καί άθλητάς 
μέσα άπο τούς κόλπους του, δεν πρέπει ποτέ ν’ άναμένωμεν ευπρόσωπον έμφάνισιν 
τής Ελληνικής γενεάς εις τον άθλητικον στίβον.

Οί καλοί άθληταί καί ποδοσφαιρισταί καλλιεργούνται καί εμφανίζονται άπο 
νεαρας ήλικίας καί μέχρι τών είκοσι έτών, μετέπειτα δέ δυσκόλως άποκτοΰν προ
σόντα θετικά καλοΰ άθλητοΰ.

Εις άλλας χώρας τό ποδόσφαιρον άποτελεΐ τό βασικόν άθλημα καί τήν εύχά- 
ριστον ασχολίαν τοϋ σχολείου. Έ ν  Έλλάδι δύναται νά ίσχυρισθή τις ότι έν πολ- 
λοΐς άποτελεΐ κτήμα διαφόρων άρνητικών στοιχείων τής κοινωνίας μας, ήτοι τής 
άργοσχόλου νεολαίας μέ έλαχίστας βέβαια έξαιρέσεις.

Τό ποδόσφαιρον προϋποθέτει ευγένειαν ψυχής, πνευματικήν μόρφωσιν καί 
καλήν άγωγήν τών παικτών, προσόντα άγνωστα συνήθως εις τούς "Ελληνας ποδο- 
σφαιριστάς.

'Η  άπουσία δ’ άκριβώς ένίων τών άνωτέρω πνευματικών καί ψυχικών προτε
ρημάτων, καθιστά πολλάκις παρ’ ήμΐν τό άθλημα τοϋ ποδοσφαίρου άνούσιον καί 
εύτελές, καταδικασμένου εις άφάνειαν καί μαρασμόν.

’Επίσης έτερος άρνητικός παράγων τοϋ ελληνικού ποδοσφαίρου είναι, ή καλ- 
λιεργηθεΐσα καί έμφανιζομένη πολλάκις έξύτης τής αγωνιστικής άμίλλης.

Φίλαθλοι καί ποδοσφαιρισταί τών Ελληνικών σωματείων χρησιμοποιούν παν 
θεμιτόν καί άθέμιτον μέσον διά νά επιτύχουν μίαν νίκην τής όμάδος των.

Καί τά άποτελέσματα τής χειριστής ταύτης νοοτροπίας τά βλέπομεν συχνά- 
κις εις τά γήπεδα, διά τής έμφανίσεως έπεισοδίων, διαπληκτισμών, καί άπολιτί- 
στων έκδηλώσεων, φιλάθλων καί ποδοσφαιριστών.

Παραδεχόμεθα, ότι πολλάκις κατά τήν διάρκειαν ποδοσφαιρικών συναντή
σεων, λόγω άκριβώς τής έκδηλώσεως ζωηράς άγωνιστικής άμίλλης, οί παΐκται 
παθαίνουν ύπερέντασιν τοϋ νευρικού συστήματος, καταλαμβανόμενοι άπο άσυνήθη 
έξαρσιν τών ψυχικών καί σωματικών αύτών ιδιοτήτων καί γίνονται πρόξενοι 
βυχί εύχαρίστων άθλητικών έκδηλώσεων. ’Εάν όμως φροντίζουν όπως αί έκδηλώ- 
σεις των αύται παραμένουσι μέσα εις τά πλαίσια τοϋ πολιτισμού καί τοϋ καλώς 
αγωνίζεσθαι, τό φαινόμενου δύναται νά δικαιολογηθή. Υπερβάσεις όμως τών πλαι
σίων τούτων προκαλοϋν τήν άπαγοήτευσιν καί δυσφήμισιν τοϋ άθλήματος.

Η διαχείρισις τών ποδοσφαιρικών μας ζητημάτων, πρέπει νά παύση νά είναι 
κτήμα καί μονοπώλιον 3—4 μεγάλων ποδοσφαιρικών σωματείων, διότι δυστυχώς 
έχει διαπιστωθή ότι ταϋτα χρησιμοποιούν τό ποδόσφαιρον διά τήν έπίτευξιν τών 
συλλογικών των φιλοδοξιών καί βλέψεων.

’Εάν τό έπίσημον Κράτος ένδιαφερθή διά τό άθλημα τοϋτο, άσφαλώς, πολύ 
συντομως θά έχωμεν εύχάριστα καί καλά άποτελέσματα εύπρεποΰς καί πολιτι- 
σμενης έμφανίσεως τοϋ έλληνικοϋ ποδοσφαίρου, έν τώ  έσωτερικώ καί έν τώ  έξω - 
τερικώ.
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18 ’Απριλίου 1955.
...Χ τες  ήταν Κυριακή... Κυριακή τοϋ Πάσχα... μια μέρα δηλαδή Μεγάλη κι’ 

επίσημη για δλους...
Μέρα 'Ιερή... Ή  άρχή καί τδ τέλος μιας Θείας Διδασκαλίας πού κατήργησε 

τούς δούλους κι’ έ'φερε τήν ισότητα, τη γαλήνη, την άλήθεια καί τήν άγάπη στή Γη ...
’Ανάσταση! ! !  Καί τί δέν κρύβει μέσα της αύτή ή μαγική λέξη... ’Αλλά δεν 

θά σάς μιλήσω γιά το βαθύτερο νόημά της...
Δέν είναι αύτή ή στήλη κατάλληλη γιά φιλοσοφίες καί βαθυστόχαστες έννοιες 

καί δέν πρόκειται ό γράφων νά προσθέση τίποτε, Μονάχα τις εύχές του μπορεί νά 
προσθέση, κοντά στις τόσες άλλες πού άκούσατε...

Εύχές πολλές κι’ ειλικρινείς, άπό τά βάθη τής καρδιάς του, γιά δλους τούς 
φίλους αύτοϋ τοϋ περιοδικού καί γιά δλους τούς συναδέλφους του.

Τίποτε άλλο δέν πρόκειται νά σάς πώ γιά τήν ’Ανάσταση... Μονάχα θά σάς 
άφηγηθώ πώς πέρασα τή χτεσινή μου μέρα... ’Έ τ σ ι  δέν κάνω πάντοτε;

’Ανάσταση λοιπόν!!! Κυριακή τοϋ Π ά σ χ α !!! "Ολα ωραία... δλα γιορτινά... 
δλα σάς εύχονται...δλα σάς καλημερίζουν χαρούμενα καθώς ξυπνάτε το πρωί γιά 
νά ντυθήτε τά καλά σας ροϋχα... ’Έ τ σ ι  άκριβώς δμορφα δλα γύρω μου τάνοιωσα 
κι’ έγώ σάν ξύπνησα. Τ ί ώρα ξύπνησα δέν έχει νομίζω σημασία..."Ολοι οί άνθρωποι 
σηκώνονται άργά αύτή τή Μέρα... γιατί σχεδόν δλοι κοιμήθηκαν άργά το βράδυ... 
Δέν είναι δύσκολο νά το εξηγήσετε...

Φταίνε ίσω ς οί καμπάνες πού στην καρδιά τής νύχτας σέ καλοΰν στην έκκλη- 
σιά τής γειτονιάς σου γιά νά σέ φωτίσουν μέ το ’Αναστάσιμο φως...

Φταίνε ίσω ς τά κόκκινα αύγά, τό πασχαλινό τραπέζι, οί φίλοι σου πού σ’ 
έπισκέπτονται, οί εύχές πού άνταλλάσσεις, οί κουβέντες πού τή νύχτα γίνονται πιο 
μεγάλες...

Πολλά πράγματα φταίνε... Κ ι’ εσύ δέχεσαι νά ξενυχτήσης... Τήν άλλη μέρα 
δέν πρόκειται νά ξυπνήσης πρωί... γιατί δλα είναι κλειστά... Καί τά μαγαζιά... καί 
τά γραφεία...

Πέφτεις λοιπόν τό βράδυ δ,τι ώρα σ’ αρέσει... καί ξυπνάς δποια ώρα προτι
μάς···

Έ γ ώ  προτίμησα νά ξυπνήσω στις 10 τό πρωί... Μέ ξύπνησαν μερικές τρελλές 
ηλιαχτίδες πού έπίμονα ζέσταιναν τό πρόσωπό μου γιά νά μοΰ εύχηθοΰν...

Κοιμάμαι στή Σχολή... Σ ’ ένα μικρό θάλαμο, σέ σχήμα παραλληλόγραμμο, 
πού βρίσκεται στον πρώτο όροφο καί έχει παράθυρο πρός τό προαύλιο τής Σχολής...

Αύτό τό παράθυρο άνοιξα σάν ξύπνησα... Κ ι’ είδα άπό κάτω τή Σχολή...
Ή  Σχολή άπό ψηλά... Μή μοϋ πήτε πώς δέν είναι ξεχωριστά εύχάριστο αύτό 

τό θέαμα πού παρουσιάζει σήμερα... Θάναι ψέμμα... Γιατί σήμερα στολίστηκε κι’ 
έβαλε τά καλά της γιά νά δεχτή τόσους πολλούς επίσημους...

Τή στόλισε καί τήν έντυσε ένας έρασιτέχνης καλλιτέχνης... κάποιος παρά
ξενος Ντιόρ πού τής έδωσε τή γραμμή του... Γραμμή Ντιόρ...’Από τό Παρίσι μάς 
ήλθε αύτός ό θόρυβος... Καί δέν κόπασε άκόμη... ("Οσοι έχουμε άδελφάδες καί γυ
ναίκες πληρώσαμε ακριβά αύτό τό θόρυβο...).

Μιά νέα λοιπόν γραμμή Ντιόρ, (πού δέν έχει δμως τίποτε τό κοινό μέ έκείνη
τοϋ Παρισιού), κυριαρχεί σέ κάθε λεπτομέρεια’ τοϋ ντυσίματος αύτοϋ τοϋ πανηγυ
ρικού, πού μεταμόρφωσε ξανά τή Σχολή σ’ ένα μοντέρνο, κομψό κορίτσι...
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'Ένας ερασιτέχνης καλλιτέχνης...μά πού ίσως νάχη άρκετά νά διδάξη σέ πολ
λούς έπαγγελματίες αύτοΰ τού είδους...

Τη στόλισε καί την έντυσε προσεχτικά· καί μέ άφθονη πίστη, πού χαρακτη
ρίζει’ το κάθε του έργο...

Κ ι’ αύτός ό παράξενος άνθρωπος δέν είναι άλλος άπο τον Διευθυντή μας, τον 
κ. ’Αρχιμανδρίτη... καί το φίλο του Γιώργο Συρίγο.

Καί πώς τή σ τ ό λ ισ ε !!!... Είναι μια ιστορία... Κι’ αρχίζει άπο το τίποτε καί 
καταλήγει στο θαύμα...

’Από πολλές μέρες πρίν, άρχίνησε τό έργο του... Καί δέν σταμάτησε ίσαμε τα 
ξημερώματα της Κυριακής...

Πήγα τή Μεγάλη Τετάρτη νά παρουσιαστώ ένώπιόν του γιά νά μοϋ δώση 
ένα κείμενο γιά τό ραδιοφωνικό Σταθμό, μά δέν τον βρήκα στο γραφείο του...“Έψαξα 
πολλή ώρα...ώσπου τον άνακάλυψα άνεβασμένο σέ μιά πανύψηλη σκάλα, στήν,όροφή 
τής Μεγάλης Αίθουσας τής Σχολής νά τή στολίζη μέ λουλούδια...

"Αλλοτε πάλι τον συνάντησα νά καρφώνη τις μπλέ γιρλάντες στην εξωτερική 
άψίδα πού στήθηκε στήν πόρτα αυτής τής αίθουσας...

Κ ι’ άλλη φορά, τον είδα μέσα στο μαγειρείο νά... έποπτεύη ό ίδιος... γιά τό· 
φτιάξιμο τών γλυκών.

Θάθελα νάχα μιά φωτογραφική μηχανή μαζί μου αύτές τις ώρες... Καί vr 
άποθανατίσω τήν κάθε εικόνα πού άντίκρυσα... γιά νά τις παραδώσω υστέρα όλες 
μαζί στά παιδιά μου έπαναλαμβάνοντας τά λόγια τού ποιητή τής ’Αναγεννήσεως :

«..."Αν θέλης νάσαι Μεγάλος, καί νά κυβερνάς σωστά,
νά μην ύπάρχη τίποτε πού νά μην ξέρης νά κάνης...
Δίνε ό ίδιος τό παράδειγμα... έργάσου σέ κάθε κατεύθυνση...
γίνε άπ’ όλα... αν θέλης νά είσαι ό ΕΝ Α Σ ... Ο Δ ΙΑ Λ Ε Χ Τ Ο Σ ...» .
Αυτό είναι τό Μυστικό, νομίζω, τής έπιτυχίας του... Κ ι’ αυτό διδάσκει στά. 

παιδιά του, πού οποίος τά γνωρίσει μαντεύει τήν άξια τού πατέρα τους...
Αύτό έπεβεβαίωσε καί κάποιο άλλο γεγονός πού έπεσε στήν άντίληψή μου.., 

Τήν Μεγάλη Π έμπτη...
Είχα βγή στο προαύλιο γιά νά καπνίσω ένα τσιγάρο όταν άντίκρυσα ένα νεαρό, 

όμορφο παληκάρι νά βάφη τά ώραϊα άναλόγια τής τζά ζ... Μοϋ έκανε εντύπωση ή 
λεπτότητα πού διέκρινε τήν κάθε κίνησή του... κι’ άπο τήν πρώτη στιγμή κατάλαβα, 
οτι δέν είχα νά κάνω μ’ ένα κοινό εργάτη, μά μέ κάποιο εύγενικό παληκάρι πού 
προσφέρθηκε νά βοηθήση τον Διευθυντή... ΤΗταν όλότελα άφοσιωμένος στή δουλειά 
του καί δέν είχε τήν άταξία στο βλέμμα καί στις κινήσεις πού διακρίνουν τάλλα 
παιδιά τής ηλικίας του... ’Εργαζόταν μέ προσοχή... Θαρρείς καί ή καρδιά του κι
νούσε τό χέρι του...

Ξέρετε ποιος ήταν αύτός ό μικρός έργατάκος τής Μ. Π έμπτης; ΤΗταν ό ”0 -  
θων ’Αρχιμανδρίτης... ό γιος τού Διευθυντοϋ μας. Κ ι’ όταν τομαθα εξήγησα τ ις  
άπορίες μου όλες...’Ήταν ή μικρογραφία τού πατέρα του... Τ ό  πνεύμα τής Δημιουρ
γίας ήταν ριζωμένο μέσα του., μαζί μέ τήν άγάπη γιά τή δουλειά, τήν πίστη γιά 
τον έαυτό του, τήν ευγένεια, τήν αισιοδοξία καί τήν διάθεση νά βοηθή τούς συν
ανθρώπους του...

..."Ε τσ ι λοιπόν ό Διευθυντής μας δημιούργησε τή γραμμή του.. Τ ή  γραμμή 
μιας μόδας άπλής κ ι’ εύχάριστης στο μάτι καί στήν ψυχή...

Καί γιά νά τήν έπιβάλη δέν άνάθεσε στούς άλλους νά δουλέψουν κι’ ό ίδιος 
νά έπιστατη... Δούλεψε πρώτα ό ίδιος πολύ, κοπιαστικά, μέ όρεξη... ώρες πολλές.., 
ήμέρες πρίν... ('Ο  ίδιος έφερε τά σμύρτα καί τά άλλα διακοσμητικά λουλούδια πού 
μάζεψε άπ’ τούς άγρούς...)

’Εργάστηκε...’Εργάστηκε σκληρά...
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Δεν στάθηκε οΰτε ένα λεπτό γιά νά παρουσιάση ολόκληρη τη Σχολή δροσερής 
άπλή κι1 ευχάριστη.

’Ελάτε λοιπόν, φίλοι μου νά ρίξουμε μαζί μια ματιά στή Σχολή, τώρα πού 
είναι άκόμη νωρίς, πριν έρθουν οΐ καλεσμένοι...

"Ενας φίλος μου καλλιτέχνης μου έλεγε κάποτε: «Δεν είναι τό πλούσιο υλικό 
εκείνο πού φτειάχνει τά Μεγάλα "Εργα... Είναι τό Γούστο καί ή 'Α πλότητα...».

Έ ! Αύτά τά δυο κυριαρχούν απόλυτα σήμερα στή Σχολή, παντού δπου νά 
ρίξετε τό βλέμμα σας...

Γούστο πολύ...’Ό χι σπάταλα ριγμένο σέ κτυπητές άντιθέσεις, πού ερεθίζουν· 
τίς αισθήσεις καί κουράζουν τήν όραση... Γούστο απλό... προσεχτικά απλωμένο, 
παντού, σάν ένας πέπλος νυφικός...

Χωρίς ύλικό, χωρίς μέσα, σχεδόν άπό τό τίποτε σκηνοθετήθηκε ένα περιβάλ
λον δροσερό...

Νεορρεαλιστική ή σκηνοθεσία... Χωρίς βαρύτιμα εξωτερικά ντεκόρ, καί τρικ 
φανταχτερά...

Πινέλλο πού κατευθύνει ή καρδιά..."Ενας πίνακας πού οραματίζεται πρώτα, 
καί φτειάχνεται υστέρα μέ πολλή πίστη καί άφθονη προσοχή...

Δεν καταπιάστηκαν πολλά μυαλά πού θά μπερδεύονταν.
’Έ φτασε γιά νά Δημιουργηθή τό καλό ένας καλλιτέχνης στήν ψυχή, αστυ

νομικός μέ ένα φίλο της ’Αστυνομίας τον γνωστό μας Γιώργο Συρϊγο.
Καί τό καλό δεν βρίσκεται στο πολύ... άλλά στο γουστόζικο καί στήν καλή 

ποιότητα... Καί ή ποιότης ήταν άπό τίς πιο διαλεχτές...

Μπαίνοντας άπό τήν κυρία πύλη της Σχολής, στό προαύλιο, συναντάς μιά 
ΙΙασχαλινή ομορφιά πού σέ μαγεύει... Δεξιά στό βάθος οί σούβλες μέ τά Πασχα
λινά άρνιά... έθιμο αύτό καθιερωμένο άπό τά πολύ παληά χρόνια... Κ ι’ οί σούβλες 
αυτές προστατεύονται κάτω άπό μιά λουλουδένια οροφή πού στηρίζεται σέ τέσσερα 
ξύλινα ύπόβαθρα σκεπασμένα άπό μύρτα...

Δίπλα άπλώνεται τό στεγασμένο μεγάλο τουριστικό περίπτερο...
Κ ι’ είναι στολισμένο ολόκληρο μέ γυρλάντες, μέ λουλούδια, μέ σημαιοΰλες, 

μέ μυρτιές, μ’ επιγραφές αναστάσιμες...
Κάτω τά τραπεζάκια, τοποθετημένα κομψά,σέ μιά γραμμή χαρούμενη.
Κ ι’ άπέναντι τό Μεγάλο Κτίριο...
’Ανάμεσα στά παράθυρα θυρεοί καί σημαίες καί άλλες άπλές διακοσμήσεις, 

πού κάνουν γραφικό κομψοτέχνημα, έτοΰτο τό πελώριο οίκημα...καί τού δίνουν 
μία ύπέροχη άνάταση προς τον ούρανό, τον καταγάλανο.

Ή  τελευταία γωνιακή αίθουσα είναι εκείνη πού θά δεχτή τούς προσκεκλη
μένους...

Μιά μεγάλη άψίδα έχει στηθή στήν πόρτα της...Κ αί δέν είναι άπό τίς συνη
θισμένες άψΐδες τών στρατιωτικών καταυλισμών... Είναι ψυχή... Είναι νόημα... 
Είναι ομορφιά... Κι’ άνάμεσα στις δάφνες, στις μυρτιές, στις κορωνούλες της, τά πα
σχαλινά αυγά καί τά λουλούδια της· θαρρείς κι’ έχουν φωληάσει κάποια παράξενα 
πουλιά... νά σοΰ κελαηδούν χαρούμενους σκοπούς πριν μπής μέσα...

Κι’ όταν μπαίνης στή Μεγάλη Αίθουσα τό βλέμμα σου ξαπλώνει ήσυχα γιά 
νά άναπαυθή καί νά τραγουδήση... Είναι ή καινούργια γραμμή. 'Η  γραμμή της κομ- 
ψότητος, της χαράς, τού συναισθήματος... Ε ν ό ς συναισθήματος άπλοΰ, μά 
πού σού καίει τήν καρδιά καί σέ κάνει νά έχης μιά σιγουριά καί μιά βεβαιότητα ό τ ι . 
εδώ μέσα θά περάσης άλησμόνητες στιγμές...
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Δεν θά μπορέσω νά κάνω σωστή περιγραφή αύτών πού βλέπω... γιατί δεν 
είναι τα στολίδια μόνο πού πρέπει νά περιγράφω... Πίσω άπ’ αύτά άργοσαλεύει 
κάτι πιο άληθινό: μιά Ψ υχή... ή ψυχή τής Τέχνης καί τής εύθυμης σοβαρότητος... 
Ν αί! Δέν ήταν ένα άψυχο δωμάτιο αύτή ή αίθουσα χτές... Ε ίχε μιάν έκφραση πού 
δεν μπορώ νά τήν καθορίσω.ΤΗταν σάν ένα πρόσωπο πού δέν μπορείς νά το φανταστής.

Στούς τοίχους κάποια διακοσμητικά μπιμπελό λες καί σου μίλαγαν καί σέ 
παρακάλαγαν ν’ άποθέσης κάθε βιοτική μέριμνα γιά νά διασκεδάσης άφρόντιστος 
κάποια γλυκειά πανδαισία πού σέ σκλάβωνε...

Τρεις σημαιοϋλες στηρίζονταν σέ ξύλινους μπλέ θυρεούς διαφόρων σχη
μάτων καί είχαν στή μέση ένα λευκό Σταυρό’ καί κάτω πήλινα άνθοδοχεΐα σέ διά
φορα χρώματα μέ λουλούδια δροσερά πού λές καί μόλις τάκοψες άπο ένα πλούσιο 
κήπο... Κ ι’ άνάμεσά τους ή Εικόνα τοϋ Χριστού πελώρια, σοβαρή, θαρεϊς νά σέ κυτ- 
τάζη γεμάτη καλωσύνη καί νά σ’ εύλογή...

"Αντίκρυ ή μεγάλη Εικόνα τού Βασιληά.-.έκφραστική, ολοζώντανη πού έχεις 
τήν εντύπωση δτι θά σοϋ μιλήση...

’Αλλού πίνακες μέ άστυφύλακες, έργα άπλής τέχνης πού σέ προδιαθέτουν 
εύχάριστα καί σέ κάνουν νά νοιώθης δέος καί θαυμασμό μαζί...

Καί μιά Σημαία μέ λαμπερό μετάξι, ή Σημαία τής Σχολής στον άριστερο 
τοίχο πού πλαισιώνεται άπο μυρτιές...

Πάνω στο ταβάνι, άπέναντι άπο τις εικόνες τοϋ Χριστού καί τού Βασιλέως, 
δύο πελώριες γιορταστικές έπιγραφές μέ χρυσά γράμματα: Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ  ΑΝΕΣΤΗ  
καί ΖΗ ΤΩ Ο Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ ... Κοντά, σειρές άπο λουλούδια 'καί κόκκινα μεγάλα 
αύγά πού σέ μεταφέρουν σέ κόσμους όμορφους, άπλούς, γαληνεμένους...

Στά παράθυρα λευκές, μεταξωτές κουρτίνες πού δίνουν ένα φόντο άνοικτο. 
Κ ι’ ολόγυρα μπλέ μικρά συνθηματάκια γιά το Πάσχα, γιά το Θεό, γιά τήν Πα
τρίδα, γιά τον Βασιληά... Τραπέζια φρεσκοβαμμένα τριγύρω...τοποθετημένα σ’ ένα 
καλλίγραμμο σχήμα Π ... Λευκά τραπεζομάντηλα, μέ σκεύη πού άστράφτουν...

Στο βάθος το ξύλινο υπόβαθρο γιά τήν ορχήστρα καί πάνω του κομψά άναλό- 
για γιά κάθε όργανο, μπροστά στο πιάνο...

Ν α ί!!! Γούστο πολύ... Γούστο πηγαίο... Γούστο δημιουργικό περιτριγυρίζει 
τό κάθε τί έδώ μέσα...

Καί δέν μπορείς, καθώς τό καμαρώνεις παρά νά θαυμάσης τον τεχνίτη...’Ε κεί
νον πού κόπιασε νά τά σφράγιση όλα μέ πνοή......

’Αλλά ξεχάστηκα ρεμβάζοντας καί πρέπει νά βιαστώ γιατί ή ώρα πέρασε...
"Ε τσι σέ λίγο ξεκινώ γιά τό σπίτι μου. Θά πάω νά φορέσω πολιτικά, γιά νά 

ξαναγυρίσω...
'Ύστερα μέ περιμένει ή μικρή μου άδελφούλα, ή Μιμίκα μου, πού μέ παρα- 

καλεσε πολύ νά τήν πάρω μαζί μου... Πήγα λοιπόν στο σπίτι μου, ξυρίστηκα, ντύ
θηκα καί έπιστρέφω στή Σχολή...

"Ε ξω  άπο τήν εκκλησία τού Α γίου Λουκά συνάντησα έναν φίλο μου... Είναι 
ένας άδιόρθωτος γκρινιάρης πού όλο μουρμουρίζει καί ποτέ του δέν είναι ευχαρι
στημένος άπο τή Ζω ή... Βαρυέται τούς άνθρώπους, τούς τύπους, τον κόσμο, τον 
εαυτό του...

Καί τον βρήκα στά μπουρίνια του...
«Χριστός Ά νέστη» τού είπα..
« ...Ά σ ε  μας ήσυχους, μωρέ Σπΰρο πρωί—πρωΐ, μοΰ άπάντησε. «"Ολο αύτό 

άκούω άπο τήν ώρα πού ξύπνησα. "Ω χ ! άδερφέ... βαρέθηκα... Χριστός Ά νέστη...
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άπό δώ...Χριστός Ά νέστη άπό κεΐ... Καλά ! τδ ξέρω—Χριστός Ά νέστη—Μά πρέ
πει νά μοϋ τό λένε ένα έκατομμύριο φορές;,

«Μή λες τέτοιες κουβέντες, χρονιάρα μέρα», τόλμησα νά τον διακόψω.
Ά λλα εκείνος άγρίεψε...
«...Χρονιάρα Μέρα; Ά ν τ ε  πάλι το ’ίδιο τροπάριο... Τ ί πάει νά πη χρονιάρα 

Μέρα; "Ολες οί Μέρες τό ίδιο είναι...όλες τις μέρες μπορεί κανείς νά θυμάτε την 
Ανάσταση τοϋ Χρίστου—Ά σ ε  με ήσυχο, Χριστιανέ μου, μέ τις Χρονιάρες μέρες 
σου...» Κ ι’ έκανε νά φύγη...

«Ποϋ π α ς;»  τον ξαναρώτησα.
«...Π ου πάω; Ό που μ’ άρέσει πάω... πάντως οχι στο σπίτι μου. Θά πάω 

στον κινηματογράφο, στο καφενείο νά παίξω τάβλι, κάπου θά πάω... Μή μέ κυττας 
έτσι άπορρημένος κι’ άρχίσεις πάλι τις χρονιάρες μέρες σου. Γ ια τί; τό τάβλι είναι 
άπηγορευμένο τό Πάσχα; ποϋ τό βρήκες αυτό γραμμένο; Κ Γ αν δεν πάω στο κα
φενείο, ποϋ θέλεις νά πάω; Ά σ ε  μας ήσυχους, Χριστιανέ μου, την κολοκυθιά θά 
παίξουμε; Ά κ ο υ  λέει νά πάω σπίτι μ ο υ !!... Νά κάνω τ ί ;;. ;  ,

Ά σ ε  μας, άδερφέ—Ά σ ε  μας ήσυχους... Χρό...χρονιάρα μέρα...
Χαμογέλασα. Στο νοΰ μου ήλθε ό άξέχαστος Άργυρόπουλος στό «Στραβό

ξυλο» ή ό Μακρής στήν «Κάλπικη Λίρα»,
Είχα νά κάνω μ’ ένα τίμιο χαρακτήρα στο βάθος, άλλά γκρινιάρη μέχρις άη-

δίας...
Κάτι σκέφτηκα και τοϋ πρότεινα:
«...Δέν μοϋ λές, Κωστάκη.’Έ χ ω  νά σοϋ κάνω μιά πρόταση. Δεν έρχεσαι μαζί 

μου στή Σχολή, νά κάνουμε παρέα Πάσχα;
Τ ί ήταν νά τοϋ τό π ώ ; ’Έγινε πΰρ καί μανία
« Έ γ ώ  στήν Α στυνομία;.,. "Ασε μας, άδερφέ, άσε μας ήσυχους... ’Εγώ δέν 

πηγαίνω γιά δουλειές μου στήν Αστυνομία, καί θάρθω το Πάσχα γιά νά σάς ευχηθώ; 
Ά σ ε  μας άδερφέ, άσε μας ήσυχους...

«Συγνώμην Κωστάκη» έπέμεινα «δέν θάρθης νά μάς έπισκεφθής. Δέν θά μάς 
εύχηθής οΰτε θά σοϋ εύχηθοΰμε. Θάρθης νά ξεσκάσης λίγο. Δέν θά καθίσης μαζί 
μου... Μόνος σου θά καθίσης... Κανένας δέν πρόκειται νά σοϋ μιλήση...»

Στάθηκε λίγο συλλογισμένος..."Υστερα ρώτησε:
«Θάμαι ολομόναχος; Δέν θά μοϋ πή κανείς: «Χριστός Ά ν έσ τη ;»  Δέν θά 

τσουγκρίσω αυγά; Δέν θά μοϋ μιλήση κανένας; Οΰτε έσύ ;»
«Κανένας» απάντησα «Θά καθίσουμε λίγο κι’ ύστερα θά φύγουμε μαζί... 

Μαζί θά πάμε στο καφενείο γιά τάβλι...».
Ξανασκέφτηκε, κι’ ύστερα μοϋ είπε :
« ...Ά ν τε  πάμε γιά λίγο. Νά μή μοϋ τά στρίψης δμως ύστερα... Μαζί θά φύ

γουμε σέ μισή, μιά ώρα... Σύμφωνοι;»
«Σύμφωνοι».

Σ έ λίγο φτάσαμε στή Σχολή... ,.
Τό Μεγάλο Ρολόι τής Σχολής κτύπαγε δώδεκα φορές, καθώς μπαίναμε στο 

προαύλιο...
Μάς ύπεδέχτηκαν δυο ευγενικοί 'Υπαστυνόμοι πού χαιρόσουνα νά τούς κου- 

'βεντιάζης καί νά τούς βλέπης...
Πριν μπω στήν αίθουσα, έρριξα μιά ματιά στήν αύλή. Στά άπέναντι σκαλά

κια είχαν παραταχθή οί καλοί μου φίλοι: οί συνάδελφοι τής Φιλαρμονικής μας.
Χαρούμενα ήταν τά πρόσωπά τους καί ό χαιρετισμός τους ήταν εγκάρδιος...
Δίπλα τους οί δόκιμοι άστυφύλακες γύριζαν τις σούβλες μέ τά άρνιά καί πιο 

-κεΐ—κάτω άπό τό περίπτερο είχαν, καθίσει οί δόκιμοι Άρχιφύλακες καί οί άστυφύ-
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λάκες τής Σχολής, μπροστά σ’ ένα πλούσιο, σέ μεζέδες, μπύρες, κρασιά καί κέφι,,, 
τραπέζι...

Μέσα στην αίθουσα ή ορχήστρα έπαιζε θαυμάσια τονισμένα μιά σάμπα. Αυτή, 
πού λένε : «σάμπα τοϋ γάμου».

'Η  πρώτη εύχάριστη έκπληξη. Ή  ορχήστρα άπετελεϊτο μόνον άπό άστυνο— 
μικούς.

Δεν είναι νομίζω μικρής σημασίας αυτή ή έκπληξη... Γιατί δεν ήταν μιά άπό■ 
τις συνηθισμένες ορχήστρες. ΤΗταν άπό τις διαλεχτές έκεϊνες ορχήστρες πού μπο
ρεί ν’ άνταποκριθή σ’ όποιαδήποτε μεγάλη Μουσική Στιγμή...

Θαυμάσια ορχήστρα...’Απέσπασε δίκαια τό γενικό θαυμασμό, καί κράτησε; 
άμείωτο τό έορταστικό κέφι μέχρι τό τελευταίο δευτερόλεπτο...

Τήν άποτελοΰσαν άστυφύλακες τής φιλαρμονικής μέ μαέστρο τον γνωστό* 
μας Άρχιφύλακα Μπουκουβάλα, πού είναι ένας άπό τούς καλλίτερους βιολιστές.

Μαθηταί αστυφύλακες γυρίζουν τις σούβλες μέ τά  πασχαλινά αρνιά, ένώ άλλοι χορεύ- ’ 
ουν στό  προαύλιο της Σχολής Αστυνομίας Πόλεων τήν ήμερα τοϋ Πάσχα.

Στο κλαρίνο οί άστυφύλακες Μακρής, Κοκμοτός, στό σαξόφωνο ό Άδαμος^ 
τρόμπα οί: Μηνιάτης καί Τσάλας, μιά δυάδα θαυμαστή πού άπέδωσε σέ βαθμό αρι- 
στο, τρομπόνι ό Κοσκινάς, κιθάρα ό Σπύρου καί τέλος τζάζ ό Γκότσης, ό Τάσσος: 
Γκότσης, ό άσύγκριτος μίμος, ή ψυχή καί ό παλμός δλων των συναδέλφων του, τό* 
καλόκαρδο παληκάρι πού τόσο πολύ βοήθησε στό κέφι τής Πασχαλινής γιορτής-

Ευγε σέ όλα τά παιδιά! Εύγε καί σ’ αύτόν πού τά διάλεξε, καί σ’ αυτόν πού* 
τά διηύθυνε, καί σ’ αύτόν πού είχε τήν πρωτοβουλία νά τά συγκροτήση, σέ ορχή
στρα, καί σ ’ αύτόν πού τά δίδαξε...

Τά ευχαριστούμε γιά τήν καλή τους συντροφιά, καί πανηγυρικά θέλουμε νά: 
τά διαβεβαιώσουμε οτι ύπήρξαν ύπέροχα... Τά συγχαίρουμε!

Είναι κάτι πού άξίζει άπολύτως σ’ αυτούς τούς ειλικρινείς φίλους τού περιο
δικού μας..'.

. ..Έ ν  τω  μεταξύ ή αίθουσα είναι ασφυκτικά γεμάτη. Καί ό κόσμος πού τή 
γέμισε είναι διαλεχτός. Δέν είναι υπερβολική αυτή ή έκφρασή μου. Φτάνει νά σάc 
άναφέρω μερικά ονόματα γιά νά καταλάβετε. Προσωπικότητες καί άξιες τού τόπου  ̂
μας πού δέν βρίσκουμε λόγια νά τούς ευχαριστήσουμε γιά τήν μεγίστη τιμή πού 
μάς έκαναν.

Καί πλάι σ ’ αυτούς τούς υψηλούς επισκέπτες μας κυρίες κομψές, γλυκειές,. 
καλόκαρδες, καί δροσερές, δμορφες κοπελίτσες καί άρχοντικά παληκάρια χαρού
μενα...

"Ενα σύνολο διαλεχτό, πανάκριβο... ένας· κόσμος ομορφιάς καί εύγενείας..*.
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Πήραμε μεγάλο κουράγιο στο σκληρό μας έργο από τήν παρουσία τους. Θ έ
λουμε να τό πιστεύσουν αύτό...

Καί κάτι άλλο άκόμη: δτι δηλαδή, στόλισαν τό σαλονάκι μας, τό όμόρφιναν, 
τό έκαναν άπό τά ωραιότερα τοϋ κόσμου. Μέσα σ’ αυτή'τήν πανδαισία τοϋ γλεντιοϋ 
δέν προφταίνω νά τούς διακρίνω δλους... Θ’ άναφέρω δσους βλέπω, μέ τή θερμή 
παράκληση νά μοϋ συγχωρήσουν τις παραλείψεις δσοι τυχόν, δέν σημειώνονται εδώ. 
’Αλλά εΐτε άναφερθοΰν είτε 6χι είναι γιά μάς ή εκλεκτότερη σελίδα της κοσμικής 
μας ζωής...

Σ ’ Ινα τραπεζάκι εύθυμο διακρίνω αυτή τή στιγμή τον Έ ξοχώ τατο Υπουργό 
των ’Εσωτερικών κ. Νικολίτσα.

Είναι άπό τούς άξιότερους συνεργάτες τοϋ Στρατάρχη Πρωθυπουργού τής 
χώρας μας καί ή παρουσία του δχι άπλώς τιμά αύτόν τον χώρο, άλλά τον κάνει νά 
ξεπερνά τά συνηθισμένα κοσμικά σαλόνια, δίνοντας μιάν ανέκφραστη μεγαλοπρέ
πειά, πού άκτινοβολεΐ άρχοντιά καί επισημότητα.

Πλάι του ό άξιος καί υπέροχος 'Υφυπουργός Προνοίας κ. Γιαβάσογλου, πού 
οί λαϊκές μάζες διηγούνται γιά τά έ'ργα του, ό επιδέξιος διαχειριστής τών Οικονο
μικών μας, 'Υφυπουργός Οικονομικών κ. Δερτιλής, καί ό ειλικρινής φίλος μας 'Υφυ
πουργός Γεωργίας κ. Κάβδας.

Διακρίνονται επίσης οί πρώην 'Υπουργοί καί βουλευταί έξοχώτατοι κ.κ. Σο- 
λομωνίδης καί Βραχνός, μετά τής χαριτωμένης κορούλας του, πού ήταν άπό τις ωραιό
τερες τής ήμέρας, καθοις καί ό δραστήριος βουλευτής Πειραιώς, ό κ. Σαββόπουλος.

ΓΙροσήλθον επίσης καί έτίμησαν τήν ’Αστυνομία μέ τήν παρουσία τους οί 
κ.κ. Μανιαδάκης καί Μπουραντάς, δυο ονόματα πού συνεδέθησαν μέ τις λαμπρό
τερες σελίδες τής ιστορίας μας καί έκέρδισαν τήν ευγνωμοσύνη τού ’Έθνους μας, 
μέ τούς άγώνες καί τις υπηρεσίες πού προσέφεραν σέ στιγμές κρίσιμες γιά τό Μέλ
λον τής Φυλής μας...

Μία άπό τις εξαιρετικές τιμές πού μάς έγιναν ήταν καί ή παρουσία τού ήρωϊ- 
κοΰ ’Αρχηγού τού Γ .Ε .Θ .Α . ’Αντιστράτηγου κ. Δόβα, τού 'Υπαρχηγοΰ Χωρ )κής 
άντιστρατήγου κ. Τσαταλοϋ, τής ’Αντιπροσωπείας τής Α .Σ .Δ .Α .Ν ., καί τού ’Αρ
χηγού τοϋ πυροσβεστικού Σώματος. Σταματώ έπίσης μπροστά στον εισαγγελέα 
κ. Μητσόπουλο καί τήν κομψή καί ευγενική κυρία του.

’Επίσης θά θέλαμε νά εύχαριστήσουμε ιδιαίτερα τούς παληούς φίλους καί 
εύεργέτας τής ’Αστυνομίας Πόλεων τήν Κα καί τον Κο Δηλαβέρη πού είχαν τήν 
καλωσύνη νά μάς έπισκεφθοΰν.

’Άφησα τελευταίους κάποιους άλλους εκλεκτούς καλεσμένους μας, γιατί 
τούς θεωρούμε όλότελα δικούς μας καί είναι μέσα στήν καρδιά μας, δχι άπλώς 
σάν γείτονες άλλά σάν φίλοι μας καλοί κι’ άγαπημένοι. Είναι ό σεβαστός Δ/ντής 
τοϋ Αεοντείου Λυκείου, ό Φρέρ Μισέλ, μέ τον καλόκαρδο ‘Υποδ./ντήν του.

Αΐστανόμαστε άκόμη ξεχωριστή περηφάνεια γιά τον άντιπρόσωπο τοϋ Δήμου 
’Αθηναίων, ό όποιος άφησε τις καλλίτερες έντυπώσεις μέ τήν εύγενική συντρο
φιά του, καί ό όποιος τόσο άξια άντεπροσώπευσε τον πρώτο Δήμο τής Χώρας μας.

Στή γιορτή μας παρευρέθησαν καί οί καθηγηταί τής Σχολής κ.κ. Γλυκο- 
φρύδης, Δεμερτζής, ’Αργυρίου, Πατσούρης ~καί Φραγκιαδάκης πού έδίδαξαν καί 
προετοίμασαν άξια γιά τον μεγάλο άγώνα άναρίθμητους βαθμοφόρους τής Α σ τυ 
νομίας. Καί ή σελίδα αύτή τής γιορτής ήταν άπό τις πιο όμορφες καί άντιπροσώ- 
πευε τον πνευματικό πλούτο τοϋ τόπου μας -— τά ονόματα αυτά έχουν συν- 
δεθή τόσο στενά μέ τήν Αστυνομία, ώστε δέν άναφέρουμε τίποτε άπό φόβο μήπως 
θεωρηθή δτι επαινούμε τούς έαυτούς μας— Πάντως καθένας μας κάτι τούς χρεωστά.

Καί μία συγκινητική παρουσία. Είναι ό έκ Κύπρου άγωνιστής, ό σεβαστός 
μας κ. Θεοδ. Καλοκασίδης, πού τό όνομά του μάς θυμίζει πάντα κάποιο νησάκι
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γραφικό, όλόΥελά' Ελληνικό, πού βρίσκεται χαραγμένο στους χάρτες της καρδιάς 
μας καί ποΰ κρέμεται σαν πανάκριβο εικόνισμα στο εικονοστάσι τοϋ ’Έθνους μας... 
ένα νησάκί πού στενάζει.,.ϊιού δέρνεται άλύπητα άπό τόσες μπόρες. Συγκινημένοι 
προφέρουμε τ ό ' άγώνιστικό αύτό όνομα καί μ’ ευγνωμοσύνη καί υπερηφάνεια το 
γράψαμε άνάμεσά άτούς φίλους μας.........

’Αλλά αΰΐή τη στιγμή διέκρινα κάποιους έκλεκτούς φίλους μας...Είναι οί 
κ.κ. Κώστάς Σταμούλής, Στέλιος Σκανδάλης, Θανάσης Τσαρμακλής, ή Κυρία 
Μπαμπιώτη μέ τή χαριτωμένη άνηψιά της, ό Γιώργος Κωστόπουλος μέ τήν κυρία 
του πού δέν χρειάζεται νά τούς πούμε πόσο μεγάλη θέση έχουν στις καρδιές μας,

γιατί τό ξέρουν. Μά 
θέλουμε όμως νά τούς 
ευχαριστήσουμε γιά 
τήν καλωσύνη τους 
νά μάς τιμήσουν.

Κι’ υστέρα έρ
χονται οί δικοί μας... 
Οί άνθρωποι πού μάς 
έμπνέουν καί μάς κα
θοδηγούν... οί τίμιοι 
άγωνιστές τού καλού 
άγώνος...

'Ο  Γενικός Δ ι
ευθυντής κ. Κόκκινος 
Νικόλαος, οί Άστυν. 
Δ/νταί κ. κ. Τσαού
σης Νικ. καί Τσίπης 
Κων., ό ’Αστυνομι
κός Δ/ντής κ. Σπυ- 
ρόπουλος Νικ. μέ τήν 

Ό  Εϊσαχχελεύ? κ. Εϋάχχ. Μητσόττουλος μετ’ ’Αξιωματικών τ ή ; γλυκειά καί θελκτική 
Σχολή? Αστυνομία? Πόλεων στό Πασχαλινό τραπέζι. κορούλα του, ό Ά -

στυν. Δ  /ντής κ. Κον-
τογιώργος Γεωργ. μετά τής έριτίμου κυρίας του, ό 'Υποδιοικητής μας ’Αστυνόμος 
κ. Άρχοντουλάκης Έ μ μ . μέ τήν κυρία του, ό γιατρός κ. Άνδρεόπουλος Άνάργ., 
οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Κελένης Μιχ., Τουζένης Κων., Γαλανόπουλος Θεράπων, Στό- 
κας Κων., οί ■ 'Υπαστυνόμοι Γιαννημάρας Κ. καί Καρακϊτσος Α. καί τόσοι άλλοι 
θαυμάσιοι ’Αστυνόμοι άπ’ αυτούς πού κοσμούν ένα Σώμα καί τό ομορφαίνουν.

Μέσα' σ’ όλα, τρύπωνε παντού ό απλός καί καταδεχτικός ’Αστυνόμος κ. Κα- 
τσιμαγκλής Δ'., ό τεχνίτης αυτός τού φακού, πού άποθανάτισε τόσες άπό τις όμορφες 
σκηνές τής γιορτής μας.

Καί πόσοι άλλοι θαυμάσιοι άνθρωποι, διαλεχτοί έπισκέπτες, πού συνετέλεσαν 
στό νά παρουσιαστή αύτό τό άψογο περιβάλλον. Τούς ευχαριστούμε όλους. Τούς ευ
χαριστούμε μέ όλη μας τήν καρδιά.

Καί δέν νομίζουμε ότι άλλο πασχαλινό γλέντι συνεκέντρωσε τέτοια ποιότητα, 
τέτοιο σύνολο, τόση επισημότητα.

Αύτό θά πή ότι μάς άγαπούν. Καί νοιώθουμε πολύ υπερηφάνεια γι’ αύτό.

'Η  ώρα είναι 12.30, ή ορχήστρα παίζει τά «Κύματα τού Δουνάβεως» όταν 
προσέρχεται ό Α ρχηγός μας, ό άγαπητός παλαίμαχος τής ’Αστυνομίας κ. Θεό
δωρος Λεονταρίτης πού καταχειροκροτείται άπό όλους.
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Συνοδεύεται άπό τον Δ/ντή ’Αθηνών κ. Άναστ. Γεωργίου καί τον Δ/ντή 
κ. Νικ. Νέρη.

Καί τώρα μέσα σ’ ένα άληθινό κέφι άκοϋμε την ορχήστρα νά παίζη το 
«Μπλοΰ—Τάγκο» πού έχει επικρατήσει στις κοσμικές συγκεντρώσεις, για τον 
άπαλο ρυθμό του. Στο μεταξύ εύσταλεϊς σερβιτόροι μέ κατάλευκα σακάκια καί 
άψογες κινήσεις, ευγενικοί καί χαμογελαστοί τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση για νά 
περιποιηθοϋν όλους. Προσφέρονται πλούσια φαγητά, ψητό σούβλας, τυριά, αύγά, 
σαλάτες, μπύρες, κρασιά. Τό μενού είναι χορταστικό, άφθονο, .υπέροχο. 'Η  κου
ζίνα τής Σχολής θαυματουργεί καί έκπλήττει, καί σχολιάζεται μέ τις ·πιό κολα
κευτικές κρίσεις. Ποικιλία άσυνήθιστη για στρατιωτική Σχολή, ευγένεια, λεπτό
τητα, τάκτ, άκρίβεια στο σερβίρισμα, όπου ακολουθούνται καί τηρούνται μέ θρη
σκευτική προσήλωση όλοι οί τύποι τής καλής συμπεριφοράς χάρις στήν ακούραστη 
φροντίδα τού 'Υποδιοικητοΰ μας, τού άγαπητοΰ κ. Έ μ μ . ’Λρχοντουλάκη.

Στις 12.45 προσέρχεται ό Δ/ντής τ ή ς ’Ασφαλείας κ. Ρακιντζής μέ τον βοηθό 
του κ. Ή λ . Άλεξόπουλο.

'Η  ορχήστρα τώρα γίνεται έντονώτερη, άποκτά ολοένα περισσότερο κέφι, 
υπόσχεται πολλά καθώς παίζει το «’Όμορφα κι’ ώραία». ’Ακολουθεί ένας άνατο- 
λίτικος ρυθμός πού άπλώνει ολόγυρα τή γοητευτική μυστικοπάθεια τής Χώρας 
των Χιλίων Νυκτών τής Χαλιμάς...

Στις 12 .50 ύπό τούς θριαμβευτικούς ήχους τής Φιλαρμονικής μας προσέρ
χεται ό 'Υφυπουργός μας κ. Καλαντζής πού έχει κλείσει στην καρδιά του τό Σώμα 
μας καί εργάζεται μέ τόση συγκινητική επιμονή γιά τήν άντιμετώπιση τών προ
βλημάτων μας. Συνοδεύει τήν έρίτιμον κυρίαν του, τής οποίας ή καλωσύνη καί ή 
άπλότης προκαλοΰν αίσθηση καί συνοδεύεται άπό τον υπασπιστή του ’Αστυνόμο 
κ. Τασιόπουλο μέ τήν γλυκειά κυρία του.

'Ο  κ. 'Υφυπουργός επιθεωρεί τή Φιλαρμονική, συνομιλεί φιλικώς μέ τούς 
συναδέλφους μου, καθοδηγεί τούς άστυφύλακας πού γυρίζουν τή σούβλα, τσουγ
κρίζει αύγά μέ τούς δοκίμους κι’ ύστερα μέσα σέ μιά θύελλα χειροκροτημάτων 
μπαίνει στην αίθουσα ενώ ή ορχήστρα παίζει εύθυμους σκοπούς.

Καί τώρα ό κ. 'Υφυπουργός καί οί άλλοι επίσημοι βγαίνουν στο προαύλιο καί 
άναμένουν τήν άφιξη τής Α. Μ. τού Λατρευτού Βασιληά μας.

Στο διάστημα αύτό βρίσκουν τήν ευκαιρία νά συνομιλήσουν φιλικά καί εγκάρ
δια μέ τούς δοκίμους καί νά δώσουν ένα δείγμα τής μεγάλης καρδιάς τους.

Ό  Διευθυντής μας πανταχοΰ παρών πληροί κυριολεκτικά τά πάντα. Είναι 
αύτός ή καρδιά αύτής τής γιορτής. Γιατί αύτός κατά πρώτο λόγο τήν έτοίμασε, 
καί αύτός κουράστηκε ύπεράνθρωπα γιά νά τήν όργανώση τόσο τέλεια.

Στις 13.25 προσέρχεται ό Βασιλεύς. Τον υποδέχεται καί τού άναφέρει ό Δ /ντης

"Υμνου εις τήν Σχολήν ’Αστυνομίας Πόλεων.
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μας. Κ ι’ ένώ παίζεται ό Εθνικός "Υμνος καί ό Βασιλεύς άκίνητος χαιρέτα, οί καρ
διές δλες πάνε νά σπάσουν άπό τούς κτύπους. Συνεχιστής αυτός μιας λαμπρής Β α 
σιλικής παραδόσεως, ρίζωσε μέσα στήν πανεθνική συνείδηση σαν θρύλος, σάν 
παραμύθι καί έγινε το Σύμβολο τής πίστεως, τής ’Εργασίας, τής Φιλοπατρίας 
κάθε άρετής.

Συνοδεύεται άπό τούς ύπασπιστάς του κ.κ. Βεντήρην καί Μπαλοδήμον καί 
τον Αρχηγό τού Στρατιωτικού Οΐκου τής Αύλής, υποστράτηγον κ. Καλλίνσκυ Άνδρ.

Μετά τήν άνάκρουση τού Εθνικού "Υμνου ό Βασιλεύς άνοίγει ζεστή κουβέντα 
μέ τούς δοκίμους καί τσουγκρίσει γελαστός μαζί τους το αύγο καταχειροκροτού
μενος. Είναι δέ περίεργο ότι δλα τά αύγά τά σπάει. Καί λέει χαμογελώντας μέ 
καλωσύνη. «Αύτό τ ’ αύγο. τδχω άπό τήν Τεθωρακισμένη "Ιλη. ’Από τά πολλά σπα
σίματα μάλιστα έχει άσπρίσει τό έρημο».

"Υστερα μπαίνει μέσα στήν Αίθουσα. Τό τί επακολουθεί δέν περιγράφεται. 
Τά  χειροκροτήματα επί π.ολλά λεπτά τής ώρας δονούν τήν άτμόσφαίρα...'0 Βα
σιλεύς είναι κατασυγκεκινημένος. Ψηλός, καλόκαρδος, λεβέντης, χαμογέλα, δλο

χαμογέλα. Κ ι’ είναι 
δλος λεβεντιά μέσα 
στήν στολή τού Στρα
τάρχου πού φορεΐ.

'Ο  Βασιληάς 
μας είναι απλός... 
Αύτό ψιθυρίζουν δ- 
λοι. Είναι άξιος— 
ίσως ό πιο άξιος— 
Βασιληάς μας...

Μέσα στήν αί
θουσα τόν προσφωνεί 
ό Δ/ντής. Καί πάλι 
μάς έξέπληξεν ό 
Δ/ντής... Καί πάλι 
μέσα σέ δυο λόγια 
είπε έκατομμύρια λέ
ξεις...'Υποβάλλει τις 
εύχές του καί γιά 
τήν Λατρευτή Βα- 
σίλισσά μας, πού 
αύριο εορτάζει τά 

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς τσουγκρίζει τό αυγό Του μέ τους μαθητάς γενέθλιά της... Μετά 
αστυφύλακας. τήν προσφώνηση τού

Δ/ντού οί παριστά-
μενοι καταχειροκροτούν καί πάλι τόν Βασιληά μας, ό όποιος είναι ενθουσιασμένος. 
Καί μέσα στον ένθουσιασμό του...σπάζει ενα-ένα τά αύγά πού τσουγκρίζει...

Στις 13.40' ό Βασιληάς φεύγει, άφού έγινε άντικείμενον των πλέον θερμών 
εκδηλώσεων καί άφού έδόθηκε ή ευκαιρία στούς καλεσμένους νά διατρανώσουν 
τήν αφοσίωση, τόν θαυμασμό, τήν πίστη καί τήν ’Αγάπη τους στο πρόσωπό του.

Στή συνέχεια άκούμε τήν ορχήστρα σέ μιά έπίκαιρη σάμπα πού λέγεται : 
«Είναι τής μόδας ή σάμπα». Μετά άπ’ αυτήν τήν σάμπα ό Δ/ντής, ό όποιος ξανά 
έκτέλεσε καθήκοντα κομφερασιέ καί καταχειροκροτήθηκε γιά τις εύφυεΐς απαντή
σεις του, άνακοινώνει δτι « Ό  Κεντρικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυ
νάμεων Ελλάδος είχε τήν καλωσύνη νά μάς άποστείλη ένα έπιτελεΐο άπό καλλιτέ-
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χνας πού τούς ευχαριστούμε...» Καί στή συνέχεια παρουσιάζει τον κομφερασιέ 
Μίμη Φραγκιουδάκη καί ό Μίμης παρουσιάζει τον περίφημο ραδιοσκηνοθέτη Γκύ- 
Ζυρώ πού είναι μια άπό τις θετικώτερες άξιες τοΰ ραδιοφωνικού μας Σταθμού κι’ 
έχει κατακτήσει, κι’ έχει έπιβληθή στο κοινό όλης τής ’Αθήνας, καθώς καί τον 
Γιάννη Πορετσανο πού επιμελείται τις έκπομπές μας.

Ευχαριστούμε λοιπόν τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί

Ή  Α .Μ . 6 Β α σ ιλεύ ς κοιτά τήν γευομένην προσφώνησιν ΑύτοΟ ύπό τού Δ)υτού τής 
Σχολής κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου προπίνει εις υγείαν των άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

-Ιδιαιτέρως τον Σεβαστό Δ/ντή κ. Φατσέα, ό όποιος τόσες πολύτιμες' υπηρεσίες 
μας προσφέρει.

Εύχαριστοΰμε καί τούς τρεις καλλιτέχνες πού ήλθαν να βοηθήσουν για 
να γίνη ή εορτή μας άκόμη καλλίτερη. Καί θέλουμε νά τούς ξαναπούμε δ,τι καί 
προφορικά τούς είπαμε δποτε βρήκαμε ευκαιρία, δτι δηλαδή τούς άγαπάμε μέ δλη 
μας τήν καρδιά.

Ό  Μίμης λοιπόν παρουσιάζει τό Τρίο—Εσπεράντο, πού είναι μιά Τριάδα 
μελλωδική καί καταχειροκροτείται. ’Αρχίζουν μέ τό «Σάντα—Μορένα» καί συνε
χίζουν μέ τό «Βεργολυγερή» πού τό προσφέρουν στον 'Υπουργό μας. Στή συνέχεια 
σκορπίζουν νέο κέφι μέ τό έκκρηκτικό τραγουδάκι « ’Απόψε θέλω σαματά» πού τό 
τραγούδα ολόκληρη ή αίθουσα μέ κέφι πολύ....

Στή συνέχεια, θάναι ή ώρα δύο καί μισή, ή ορχήστρα ξαναπαίζει τό «Μπλού— 
Τάγκο» κατ’ απαίτηση πολλών προσκεκλημένων...

Σηκώνονται δλοι νά χορέψουν.
Κ ι’ άνοίγει πρώτη τό χορό ή κ. ’Αρχιμανδρίτου (ή απλή καί εξαίρετη αυτή 

■γυναίκα πού έχει στο πρόσωπό της ζωγραφισμένη τή Γαλήνη, τήν πίστη, τήν κα- 
λωσύνη, τήν άγάπη προς δλους, ή γυναίκα αυτή ’Ά γγελος, πού συμπληρώνει τόσο 
άξια, τόσο ταιριαστά, τόσο όμορφα τον Δ/ντή μας). Χορεύει λοιπόν ή γλυκειά κ. 
’Αρχιμανδρίτου μ’ έναν ’Αστυνόμο, ένω ό Δ  /ντής άρχίζει έναν άτέλειωτο χορό μέ 
μιά χαριτωμένη κυρία. Δέν τδξερα δτι ό Δ/ντής χορεύει, καί μάλιστα τόσο επι
δέξια. Καί καθώς τον βλέπω νά στροβιλίζεται μέ τόση χάρη, ρωτιέμαι καί ξαναρω- 
τιέμαι αν ύπάρχη κάτι πού νά μήν τό ξέρη αυτός ό άνθρωπος.
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Σ έ μιά στιγμή τον άκούω να λέη -σε μια ομάδα δικαστών: «Χορέψετε και. 
σεις! "Οταν ή Θέμις δεν έχει νεϋρα πρέπει να χορεύη»...

Γύρω στις 3 το γλέντι έχει γενικευθή. "Οποιος δεν κάνει κέφι θά πή δτι. 
φταίει ό ίδιος γιατί υπάρχει άφθονο γιά δλους. Μέσα στην αίθουσα ή «Κομπαρ- 
σίτα» ένώνει σέ κομψά ζευγάρια τούς καλεσμένους καί σκορπά μιά συγκίνηση... 
μέ άναμνήσεις.,.μέ όνειρα...μ’ ελπίδες.,.μέ μνημόσυνα στά παληά...

Κι’ έξω στήν αυλή οί δόκιμοι έχουν σχηματίσει τέσσαρες πελώριους κύκλους 
καί χορεύουν τραγουδώντας δημοτικά τραγούδια, υπό τούς ήχους της Φιλαρμο
νικής. Κέφι...πολύ κέφι...Κέφι γιά δλους...

Πλησιάζω λοιπόν τον Κ ώ στα : τον φίλο μου τον γκρινιάρη- «πάμε;» τοϋ λέω!!
«’Ά σ ε μας, μωρέ Σπϋρο» άσε μας ήσυχους» μοϋ άπαντά «που νά π ά μ ε' 

Ά σ ε  με τώρα πού βολεύτηκα κάπως. Μ’ άρέσει εδώ ...»
Κι’ ύστερα μέ ρωτά διάφορα πράγματα γιά τή Σχολή...Το πιστεύατε ποτέ 

αύτό; Έ γ ώ  πάντως δχι. Καί δμως είναι άλήθεια...
'Ο  Κώστας, το στραβόξυλο, ό γκρινιάρης, πού μέ τό τίποτα δέν ικανοποιείται,.

δέν θέλει νά φύγη 
καί λέει δτι τοϋ χ
ρίσει. ..

Αύτό θά πή.... 
Αύτό θά πή 

δτι ό χορός μας είχε, 
τεράστια επιτυχία.

Γυρίστε νά δή- 
τ ε : δλοι γελούν, πί
νουν, φωνάζουν, τρα
γουδούν, χαίρονται,, 
είναι εύτυχισμένοι....

Σέ λίγο κι’ 
άλλος άστυφύλακας— 
έκπληξις — Είναι ο 
Ματθαίος Φελώνης, 
πού τον παρουσιάζει 
ό Μίμης. ’Αρχίζοντας 

”Η Α . Μ .  ό Β α σ ιλ εύ ς τσουγκρίζει τό  αΰγό Του μέ τόν Ύπουρ- μέ τό «βγήκεν ό ή- 
γόν Εσωτερικών κ. Νικολίτσαν λιος» τραγουδά δη

μοτικά τραγούδια.Κιν
είναι, ή φωνή του δροσερή σάν τό ρυάκι τοϋ λόγγου, σάν τά βουνά, πού τραγουδά, 
ωραία...’Έ χ ε ι  περίφημη φωνή αύτό παιδί—κι’ είναι τόσο νέο ! ! —Τοϋ εύχόμαστε τύχη 
πολλή κι’ έπιτυχία στήν ’Αστυνομία καί στήν τέχνη του.

Σέ λίγο ύποστέλλονται οί Σημαίες τής εύθυμίας...Μιά λαχταριστά ζεστή, 
συγκίνηση πλανιέται ολόγυρα, καθώς ό Δ/ντής παρουσιάζει τόν έκ Κύπρου αγω
νιστή κ. Θεοδ. Καλοκασίδη. Καί τόν παρακαλεί νά πή κανένα Κυπριακό ποίημα.

Κι’ αύτός, μ’ ένα τρελλό καρδιοχτύπι στήν καρδιά, εύχαριστεΐ καί δηλώνει 
πώς είναι περήφανος καί αισθάνεται εξαιρετική' τιμή καί εύχαρίστηση πού βρίσκεται 
άνάμεσά μας. Καί μιλάει γιά κάποιο θρΰλο πού άντηχεί παντοΰ, γιά κάποιο Λαό πού· 
άγωνίζεται.,.γιά κάποιες έκκρήξεις οργής εναντίον μιάς καταφώρου αδικίας...γιά κά
ποιον δρκο ιερό...γιά κάποια πίστη δτι τό ερχόμενο Πάσχα θάναι Πάσχα χαράς, 
καί Λευτεριάς γιά τούς λαούς πού είναι υπόδουλοι...
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Κάθε λέξη του καταχειροκροτείται, κάθε φράση του προκαλεΐ πανικό συγκι- 
νήσεως.

Οί δόκιμοι σταμάτησαν έξω τό χορό, κι’ ήλθαν άπρόσκλητοι μέσα, καί στρι- 
μώχτηκαν άφωνοι σέ μια γωνιά..."Ακόυσαν γιά κάποια γλυκεία λέξη πού ήλεκτρί- 
ζει σήμερα τό Πανελλήνιο...Κι’ ήλθαν νά διατρανώσουν κι’ αύτοί την πίστη τους 
στη θεία εκείνη λέξη...

Κ ι’ ό σεμνός άγωνιστής άπαγγέλλει τό πρώτο του ποίημα, μέσα σέ μια νε
κρική σιγή, ενώ τό γλέντι παίρνει τήν έκφραση προαιώνιων πόθων...ποίημα γιά 
τον άπαγχονισμό ενός Πατριάρχη, σέ άπταιστη Κυπριακή διάλεκτο, πού ώρισμένα 
της σημεία έπεξηγεΐ...

Κι’ ήταν έξαιρετικά συγκινητικός έκεΐνος ό διάλογος άνάμεσα στον ’Ε π ί
σκοπο καί στο Διοικητή τοϋ νησιού....Κι’ υστέρα ένα άλλο ποίημα, ερωτικό αύτό, 
τα Μαύρα μάτια, ένα γλυκόλαλο ποίημα στον Αιώνιο ’Έ ρω τα , τον άρχοντα της
Γ η ς -

...Μά ή ποικιλία τού σημερινού γλεντιοΰ δέν περιορίζεται μονάχα σ’ αυτή 
τήν άπαγγελία.

Νά κι’ άλλη έκπληξη. 'Ο  Δ/ντής παρουσιάζει τήν γνωστή μας πια κ. Κ ω - 
τσαρίδου πού άρχίζει μέ τήν Γερακίνα, καί άποσπά θερμά, παρατεταμένα χει
ροκροτήματα, πού της άξιζαν γιατί ή φωνή της έχει κάτι τό μεγαλειώδες, κάτι 
τό πανέμορφο, κάτι τό θειο...

4 καί 30  τ ’ άπόγευμα.,.Κι’ άλλη Κυρία...'Η Κυρία Κελένη. Καί τραγουδά 
χωρίς τή βοήθεια τής ορχήστρας. ’Έ χ ει γλυκεία φωνή καί είναι άσύγκριτη υψί
φωνος αύτή ή Κυρία, ή οποία καί κατεγοήτευσε καί σκόρπισε τή χαρά.

"Αρχισε μέ τό : «Παντρεύουν τήν άγάπη μου» καί τελείωσε μέ τό «Κάτω 
στον κάμπο» πού τό τραγούδησαν όλοι μαζί οί καλεσμένοι...

Κ ι’ ύστερα ξανά χορός...ύπό τούς ήχους μιας μουσικής μέ πλούσιες έναλλαγές...
Κύματα τού Δουνάβεως.,.Τί τά θές—τί τά γυρεύεις; ’Απερίσπαστοι, άμέρι- 

μνοι, κεφάτοι, χαρούμενοι, εύτυχισμένοι δλοι, χορεύουν...Κι’ άπολαμβάνουν τις 
όμορφες τούτες στιγμές παραδομένοι ολόκληροι στή μουσική καί στο γλυκό κι’ 
άξέχαστο περιβάλλον, πού δέν άφησε κανένα παραπονεμένο...

Ή  Μουσική σέ λίγο σταματά...
Κ ι’ ένας άστυφύλακας (όχι 6 ...Σ . Κ. Π .) έχει τό λόγο...Είναι ό Τάσσος, 

ό Γκότσης.,.πού κάνει ένα περίφημο σατυρικό νουμεράκι, καταχειροκροτούμενος...
Τραγουδά μίαν άρια δικής του συνθέσεως, πού μοιάζει μέ τον Κουρέα τής 

Σεβίλλης. Τό δέ περίεργο είναι ότι κάνει τήν...πριμαντόνα άριστα.
’Εν συνεχεία μέ φωνή...βαρυτόνου τραγουδά τούς Παληάτσους σέ.,.δική του 

διασκευή...
Είναι άφθαστος, είναι έξαιρετικός ό Τάσσος...Καί δέν έμεινε κανένας νά μήν 

ξεκαρδιστή στά γέλια καί νά τον καταχειροκροτήση.
’Αλλά τό άποκορύφωμα τής τέχνης του καί τό μεγάλο σουξέ τής Μέρας 

είναι ένα άνατολίτικο πού χορεύει ντυμένος...γυναικεία ρούχα...
Καί τί πόδι! πόσο όμορφη γάμπα! πόσο μοιραίο χαμόγελο! τί γοητεία σέ 

κάθε κίνησή το υ !
Μπράβο Τάσσο...είσαι υπέροχος...Καί, μιά καί γιορτάζεις σήμερα, μαζί μέ 

τις εύχαριστίες μας γιά τό κέφι σου καί τήν εύθυμία πού σκόρπισες, σοΰ στέλ
νουμε καί τά. Χρόνια μας πολλά—πολλά κι’ εύτυχισμένα...

"Υστερα ή ορχήστρα παίζει ένα άπαλό σκοπό...Γεμίζει ή αίθουσα άόρατα 
χορευτικά ζευγάρια, πού λικνίζονται σ’ ένα βελούδινο ρυθμό!!  Είναι όλα έδώ 
μέσα άπλά, ευχάριστα, γαληνεμένα, χαρούμενα, ήσυχα...Είναι στιγμές γαλάζιες... 
άπέραντες σάν όλη τή Γή ...



2300 Ήμερολόγιον Άστυφύλακος

’Έρχονται ξανά στο νοϋ σου, δσα παληά κι’ άγαπημένα έζησες κάποτε...
'Η  ορχήστρα παίζει...πάντα παίζει...
"Ολοι αύτοί οί άνθρωποι θαρρείς καί γίνονται ένα...ένας άνθρωπος, μιά καρ

διά, ένα τραγούδι, σ ’ ένα μονάχα σκοπό...Γλυκείες φανταστικές κοπέλλες μέ κρι
νολίνα καί χαριτωμένα καπελλάκια λες κι’ είσώρμησαν ξαφνικά μέσα στή σάλλα, 
γιά νά στροβιλιστούν σέ κάποιο γλήγορο βαλσάκι...Καί μιά παράξενη, Παληά ιστο
ρία ξαναζή...'Ιστορία άπλή.,.γιά κάθε καρδιά...

'Ιστορία τοΰ έρωτα έκείνου πού έρχεται ξαφνικά γιά νά σέ κάνη νά νοιώσης 
τον πόνο τό μεγάλο... ένός έρωτα άγνοϋ, άληθινοΰ, θεϊκού, χωρίς χλαμήδες καί

έσθήτες...χωρίς ψέμ- 
ματα καί μίση καί 
πάθη...χωρίς*τή λάμ
ψη των φώτων καί 

•τό θρόισμα των με
ταξωτών...

Τώρα ή ορχή
στρα παίζει τό «Δέν 
σ’ αλλάζω . μέ τίπο
τε» . 'Ο  χορός ξαναρ
χίζει...

Σέ μιά στιγμή 
άνταμώνουμαι μέ μιά 
άλλη όμορφη σκηνή... 
'Η  κυρία ’Αρχιμαν
δρίτου μέ τό γιό της 
χορεύουν σφιχταγκα
λιασμένοι...Τότε συλ- 
λογίζουμαι τον πα
τέρα μου, τό σπίτι 
μου, φέρνω στο μυα
λό μου τή νεκρή μαν- 
νούλα μου...

«...Γλυκειά μου μαννούλα» τής ψιθυρίζω «νά μιά εύτυχισμένη οικογένεια. 
"Οπως έμεΐς, όταν ήσουνα κοντά μας».

Μά οί μαύρες σκέψεις τινάζονται...Τις διώχνει ό ρυθμός μιας τρελλής ράζ- 
μπας πού τή χορεύει ό γιος τοΰ Δ  /ντοϋ μας μ’ ένα όμορφο κοριτσάκι (νομίζω τού 
κ. Μπράμη). Κ ι’ είναι ό χορός τους τέλειος καί προκαλεΐ τον ενθουσιασμό καί τά 
χειροκροτήματα.
if; Στή συνέχεια ό Μπουκουβάλας παίζει σόλο βιολί τό «δτσι τσόρνια» καί 
μαγεύει μέ τό δοξάρι του, καί συγκινεΐ τίς έξαίρετες κυρίες Βελώκα καί την άδελφή 
της πού έζησαν τά νειάτα τους στή Ρωσσία.

« Σ ’ άγαπώ βιολέττα» είναι τό ταγκό πού παίζεται τώρα. Καί τό χορεύει ή 
Κα καί ό Κος Δ/ντής μας, ένα ζευγάρι ταιριαστό κι’ άγαπημένο...παράδειγμα γιά 
όσους θέλουν νά βρουν τήν εύτυχία στή ζωή...

Κ ι’ άλλοι υστέρα σκοποί... Κ ι’ άλλα τραγούδια...
Καί πάντα χορός...χορός...ξεφάντωμα...κέφι...χαρά...

'Όποιο φουστάνι κι’ άν φορής...
(Καί συνέχεια προσφέρονται μεζέδες νόστιμοι, καλομαγειρεμένοι...)

’Εσύ πού σέρνεις τό χορό 
(Καί ή μπύρα δίνει καί παίρνει άδιάκοπα).
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μ’ εκαψες γειτόνισσα
(Κ ι’ δποιοι προτιμάν κρασί βρίσκουν άφθονο...)

’Έ χ ετ ε  γειά βρυσούλες 
("Υστερα πορτοκάλια)...

Ά π δ τήν πόρτα σου περνώ ωραία Αΐγιώτισσα.
(Καί μήλα τώ ρα...)
(Δεν ελλειψαν οί σόδες, τα νερά Δημητροπούλου, κι’ οί λεμονάδες...)

Τάγκο Νοτοϋρνο... Προσευχή. ..Χαράμι νά σοϋ γίνουν...
(Τώρα προσφέρονται γλυκά...)

Σέ μιά στιγμή ό 'Υποδιοικητής τής Σχολής κ. Άρχοντουλάκης καταλαμβά
νεται νά...χορεύη· μέ τήν 2χρονη κορούλα του,.,ένώ άπέναντι ή καλή της μαννούλα 
τούς καμάρωνε καί τούς δύο. "Ολοι χειροκροτούν τον άξιο βοηθό τού Διευθυντοϋ 
μας πού κι’ αυτός κουράστηκε εξαιρετικά γιά νά παρουσιάση τέλειο τό έδεσματο- 
λόγιο καί είχε τό γενικό πρόσταγμα στο σερβίρισμα των φαγητών.

Στή συνέχεια άκούμε τό Γιάννο καί τή ν  Π αγώ να σέ σόλο βιολί άπό 
τον Μπουκουβάλα καί Σαν πας π ουλί μου στο  Μ ω ρηά , σέ τραγούδι καί 
σόλο κλαρίνο άπό τον Κοκμοτό, πού ενθουσιάστηκε καί χειροκροτήθηκε πολύ...

Τό κέφι πάντα εξακολουθεί... *
Σέ μιά στιγμή ό γιος τού Δ  /ντου, καί ό χαριτωμένος γιος τού 'Υπαστυ- 

νόμου Γκέκα βάζουν μπροστά τό «πίκ-απ» καί συνεχίζουμε μέ δίσκους κατ’ 
εκλογήν τών άκροατών...

Στή γιορτή πήραν μέρος μέ τις οΐκογένειές των οί ’Αξιωματικοί τής Σχολής 
’Αστυνόμοι κ.κ. X . Μανδροϋκας, Κ. Τσιοϋγκος, Α. Μπράμης, οί 'Υπαστυνόμοι 
κ.κ. Λ. Παπαθανασίου, Κ. Γιαννούλης, Π. Μαυροζούμης, X . Γκέκας, Α. Ντουφε- 
ξής, Δ. Καραγιαννόπουλος, X . Παπαγιαννόπουλος, οί έκπαιδευόμενοι 'Υπαστυ- 
νόμοι, οί δόκιμοι Άρχιφύλακες, οί δόκιμοι άστυφύλακες καί οί πλεϊστοι τών Ά ρ χ ι- 
φυλάκων καί άστυφυλάκων τής Σχολής.

Τό γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις 11 τό βράδυ...Καί οί καλεσμένοι φεύγοντας 
έξεδήλωσαν τον ενθουσιασμό καί τήν χαρά τους, ευχάριστήσαντες θερμά τον Διευ
θυντή μας .......... ................ ............................ ......................................................................................

’Εδώ τελειώνει τό 'Ημερολόγιό μου τό Πασχαλινό...Καί κλείνοντάς το θέλω 
νά τονίσω, 6τι θά μου μείνη άλησμόνητη αυτή ή μέρα, γιατί ήταν ή ωραιότερη 
τής ζωής μου.,.ΤΗταν μιά γιορτή γλυκειά, άξέχαστη...πού χωρίς πολυτέλειες ώργά- 
νωσε, έπιμελήθηκε καί παρουσίασε ό Δ/ντής- μας μέ τούς άξιους βοηθούς του 
’Αξιωματικούς τής 'Σχολής καί στήν οποίαν έλαβαν μέρος εκλεκτά μέλη τής ’Αθη
ναϊκής Κοινωνίας...

Σάς άφήνω λοιπόν, άγαπημένοι μου φίλοι, άφοΰ σάς στείλω τις πιο θερμές 
;ευχές μου...

Μέ ολόκληρη τήν άγάπη μου 
"Ενας ’Αστυφύλακας 

Σ. Κ. Π.
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Τό έγκλημα τοΰ φοιτητοΰ
Γραμμένο από τον κ. ΧΑΡΗ ΣΤΑΜΟΡ

Ά

2 Μαρτίου τοΰ 1955.

'Ένα αύτοκίνητο διέσχιζε τό δρόμο μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα. Οί ρόδες έκαναν έναν· 
ξηρό, άνατριχιαστικό κρότο κυλώντας στή νωπή άσφαλτο και οΐ λιγοστοί διαβάτες πα
ραμέριζαν μέ τρόμο, άνεβαίνοντας στα πεζοδρόμια. Κάπου-κάπου άκούγονταν φωνές; 
πνιγμένες, στριγγές, πού έκαναν τή βαρεία άπ’ τον μελανιασμένο ουρανό άτμόσφαιρα 
νά παίρνη πιο άγρια, πιο τραγική μορφή. Άκούγονταν οί κρωγμοί μερικών άγριων· 
γιγαντιαίων πουλιών πού φτερούγιζαν βαρεία πάνω άπ’ τα συνοικιακά σπίτια καί. 
στο βάθος, κάτω κεϊ, οί άστραπές είχαν άρχίσει νά σχίζουν τον μολυβένιο ούρανό- 
Πλησίαζε ή καταιγίδα.

Κοντά στις μπροστινές ρόδες τοΰ 'αυτοκινήτου, δυό-τρία μέτρα περίπου, ένα. 
μικρόσωμο σκυλάκι έτρεχε πανικόβλητο κρατώντας γερά στά δόντια του ένα άπό- 
κομμα γυναικείου μανικιού...

«’Έ τρ εχε»  είναι τρόπος τοΰ λέγειν. Π ε τ  ο ϋ σ ε, θάπρεπε νά πώ, γιατί τό 
ξέφρενο έκεϊνο τρέξιμο, κάθε άλλο ήταν παρά «τρέξιμο». Φτερούγισμα ταχύπτερης 
σιταρίθρας, πέταγμα άεροπλάνου, μπορούσε νά λεχθή. Μά τρέξιμο ζώου καί μάλι
στα χωρίς φτερά, είναι αδύνατο νά ειπωθή καί νά έννοηθή.

’Έ βλεπες τά τέσσερα πόδια του καί νόμιζες ότι μιά άνώτερη άπ’ τά γήινα, 
δύναμη τά σήκωνε καί τά μετέφερε τόσο γρήγορα προς τά μπρος. Τ ’ αύτιά του είχαν 
πάρει μιά κλίση τέτοια, όπως άκριβώς καί τά φτερά τοΰ άεροπλάνου...

Σκεφτόταν όποιος έβλεπε τό φαινόμενο αύτό τοΰ κυνηγητοΰ φυσικής καί τε 
χνητής μηχανής, ότι ή τεχνητή αύτή μηχανή είναι καλλίτερη, πιο γρήγορη άπ’ τή 
φυσική. Καί τοΰτο γιατί ή φυσική γρήγορα κουράζεται, χαλαρώνει τίς δυνάμεις της 
καί ελαττώνει τήν ταχύτητα. ’Ενώ ή τεχνική, κρύσταλλο καί μπρούντζος καί σί
δηρο, δέν κουράζεται εύκολα. Σταματά μόνον σάν χτυπήσει σέ κανένα στύλο ή αν 
σωθή ή κινητήρια δύναμις, ή βενζίνα. ’Ακόμα σταματά καί όταν βρεθή στο δρόμο 
της έμψυχο ον, Άνθρωπος οπωσδήποτε...

Γιατί καμμιά φορά τά άλλα έμψυχα όντα δέν τά λογαριάζει ή μηχανή τοΰ 
αύτοκινήτου. Τά παρασύρει, τά «στραπατσάρει». ’Ακόμα καί στον άνθρωπο, πολ
λές φορές, τήν ίδια έπιφυλάσσει τύχη...

Τό σκυλάκι μέ τό ύφασμα έτρεχε, έτρεχε. Ή  άπόστασις όλο καί σμίκραινε 
καί τό αύτοκίνητο όλο καί τό πλησίαζε. Ευτυχώς πού τό μισκοσκοπικό αύτό ζώο 
δέν είχε τήν έμπνευση ν’ άνεβή στο πεζοδρόμιο σάν τούς άνθρώπους, νά στρίψη σέ 
καμιά στενή πάροδο καί νά έξαφανισθή σέ καμμιά αύλή. Ε ίχε τή γνώμη ότι ό εύθύς 
καί μεγάλος δρόμος θά τοΰ έδινε τή δύναμη ν’ άναπτύσση όλο καί μεγαλύτερη τα
χύτητα, νά σωθή στο τέλος... Γ ι ’ αύτό καί δέν λοξοδρόμησε, άλλά συνέχιζε νά τρέχη 
μέ τήν ίδια ταχύτητα πάντοτε καί νά μήν λογαριάζη τον τεράστιο αυτόν ογκο τών 
ορυκτών πού τό κυνηγούσε.

"Ενα μεγάλο καμιόνι πήγαινε μπροστά. Δίπλα του ένα κάρρο, πιο κεϊ μιά μο- 
τοσυκλέττα. Κοντά σ’ αυτά ένα ποδήλατο πού ό μικρός του έπιβάτης, έννοοΰσε νά 
κάνη όλο καί πιο πολλές στροφές. Τό σκυλάκι τάχασε, μπερδεύτηκε, χτύπησε πάνω 
του τό αυτοκίνητο καί τό βάσταξε έτσι αιχμάλωτο κάτω άπ’ τίς μπροστινές του ρόδες—

'Ο οδηγός κατέβηκε τότε, πήρε τό ύφασμα άπό τά δόντια τοΰ σκυλιοΰ πού»
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τώρα είχαν χαλαρώσει τό σφίξιμο καί πέταξε το άψυχο σώμα του σ’ ένα τενεκε
δένιο μεγάλο κουτί στήν άκρη τοϋ δρόμου. 'Ύ στερα συνέχισε τό δρόμο του μέ κανο
νική πλέον ταχύτητα.

29 Δεκεμβρίου 1954

Μια νέα γυναίκα μπήκε στο γραφείο τοϋ ’Αστυνόμου Δελή λαχανιασμένη.
—Κύριε ’Αστυνόμε, χάθηκε ή άδελφή μου! ’Από τό χθεσινό βράδυ πήγε να 

κάνη μιάν έπίσκεψη στήν κ. Μαρίνη.,.'Όμως, μέχρι σήμερα τό άπόγευμα δέν φά
νηκε πουθενά. Ειδοποίησα τήν κ. Μαρίνη καί αυτή μοΰ είπε ότι δέν πήγε καθόλου 
έκεΐ ! Ρωτήσαμε σ’ όλα 
τά; γνωστά μας σπίτια, 
σ’ όλους τούς φίλους 
μας. Πουθενά! Καί τώ 
ρα ήρθα σέ σάς...

—Καθήστε δεσποι
νίς... Τ ί...

—Νόμισα ότι θάπρε- 
πε νά κυττάξω πρώτα 
παντοϋ, νά έξαντλήσω 
κάθε έλπίδα άνευρέσεως 
καί κατόπιν νά ενοχλή
σω τήν ’Αστυνομία...

—’Ίσ ω ς νάπρεπε νά 
έλθετε πιο νωρίς σέ μάς.
’Αλλά ποτέ δέν είναι άρ- 
γά. Πέστε μου τώρα τά 
χαρακτηριστικά της.

—Είναι νέα, είκοσι 
έτών. Ψιλή, 1,75 περί
που καί ξανθειά. Φορεΐ 
ένα πράσινο ταγιέρ, πα
πούτσια μαϋρα κι’ ένα 
γκρίζο παλτό. Τά μαλ
λιά της είναι ξαθνά, μακρυά... ’Έ χ ει καί στο επάνω χείλος της μιά κατάμαυρη 
έληά...

Μελετάει στο σπίτι ξένε; γλώ σσε; και πιάνο.

—’Αρκετά. Ποΰ μένετε ;
—'Οδός Ρώμα, άριθ. 36. Οικογένεια Καρεζή.
—’Ωραία...’Ελπίζω νάχουμε γρήγορα ευχάριστα νέα. Θά σάς ειδοποιήσω

λοιπόν.
— Γρήγορα; Νά μένω ήσυχη;
—’Ασφαλώς γρήγορα. Νά μένετε απολύτως ήσυχη. Έ κ το ς ... έκτος καί...
—’Εκτός; Π έστε μου. Έ κ το ς  άπό τ ί;
—Έ ,  εκτός καί συμβαίνει καί μέ τήν άδελφή σας ότι καί μέ τόσες άλλες 

κοπέλλες... Τόσες κοπέλλες πού φεύγουν καί δέν ξαναγυρίζουν!...
...Δέν μοϋ λέτε, είχε μήπως κανέναν ερωτικό δεσμό;
—...Μάλλον όχι. Στο σπίτι μας δέν χωροϋν τέτοια πράγματα. Είναι πολύ 

αύστηρός ό μπαμπάς! Έ κ το ς αύτοϋ, ή άδελφή μου σπανίως βγαίνει έξω. Μελετάει 
στο σπίτι ξένες γλώσσες καί πιάνο. Τής έχουμε δυο δασκάλους καί ένα σεβάσμιο 
Καθηγητή...

—Οί δάσκαλοι είναι νέοι ;
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—’Ό χ ι! 'Ο  ένας είναι τριανταπεντάρης καί ό άλλος "περίπου πενήντα χρόνων^ 
Ό  καθηγητής τής μουσικής έχει περάσει τά έξήντα...

—"Ωστε άποκλείετε τον έρωτικο δεσμό;
—'Οπωσδήποτε ! Παίρνω καί όρκο !
— Ποτέ μήν τό ξαναπήτε αύτό! Φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε τον άνθρωπο...
—Μέ συγχωρεΐτε κ. ’Αστυνόμε. ’Ίσ ω ς  καί να πέφτω έξω ... ’Αλλά για ερω

τικό δεσμό, μήν τό βάζετε στο νοϋ σας. Θά μοϋ τόλεγε ή άδελφούλα μου αν συνέ- 
βαινε τέτοιο πράγμα. Τά βράδυα συζητάμε γιά όλα τά προβλήματα πού μάς άπα- 
σχολοϋν... γιά ολα... άκόμα καί γιά τά αισθηματικά. Ποτέ δέν μοΰ είπε ότι έχει 
δεσμό! Τό μόνο πού μοϋ είπε προχθές τό βράδυ, είναι ότι τήν ενοχλεί άπό μέρες, 
ένας νεαρός φοιτητής τής ’Ιατρικής. Είναι ένας πανύψηλος μελαχροινός καί φορείΓ 
κατά κανόνα μαύρα κοστούμια...

—Γιά καθήστε. Καλά... καί πώς τον γνωρίζετε σείς αύτόν τό φοιτητή; Μοϋ 
εΐπατε προηγουμένως ότι δέν συνδέεται ή άδελφή σας μέ κανέναν. ’Αποκλείσατε 
έρωτικο δεσμό καί θελήσατε νά πάρετε καί όρκο μάλιστα... Γιά πήτε μου λοιπόν...

—Νά... πώς νά σάς τό πώ. Ντρέπομαι. Κ ι’ αν τό μάθουν οί γονείς μου, θά 
κατατσακίσουν στο ξύλο κι’ αυτήν καί μένα...

— Πήτε σέ μένα λεπτομερώς ότι γνωρίζετε γι’ αύτόν. Κι’ έχετε τό λόγο μου 
ότι άπό μάς, τήν ’Αστυνομία, ποτέ δέν θά μάθουν οί γονείς σας τίποτα...

Τί νά σάς πώ ... Δέν είναι καί τίποτα σπουδαία πράγματα. Νά, πάνε λίγες, 
μέρες πού τή συνάντησε στο δρόμο καί τής πρότεινε νά σχετισθοϋν. Τής είπε ότι 
τήν άγαπά. ’Εκείνη τον άπέκρουσε, μά αύτός συνέχισε νά τήν ένοχλή. Μοϋ τόπε 
ένα βράδυ καί προ τριών ήμερών τον είδα νά στέκεται στή γωνιά τοϋ σπιτιού μας. 
Φαίνεται νά γνώριζε ότι ή άδελφή μου είχε βγή στά μαγαζιά μέ κάποια φίλη της 
καί περίμενε νά γυρίση γιά νά τής μιλήση...

Χθές τό άπόγευμα μάς είπε ότι θά πήγαινε νά κάνη μιά επίσκεψη στήν κ. 
Μαρίνη... Φαίνεται πώς έκεΐνος θά κατώρθωσε νά τής κλείση ραντεβού τήν ήμέρα 
πού τον είδα νά περιμένη. "Ισω ς... ϊσως.,.νά τήν έπεισε καί ή έπίσκεψίς της στήν 
κ. Μαρίνη, νά ήταν μία πρόφαση μόνον...Δέν ξέρω. Δέν μπορώ νά πώ μέ βεβαιό
τητα. 'Υποθέσεις κάνω μόνον... Γεγονός είναι 6τι δέν γύρισε στο σπίτι άπό χθές. 
τό άπόγευμα καί πρέπει νά τήν βρούμε... Οί δύστυχοι γονείς μου κοντεύουν νά τρελ- 
λαθοϋν άπό τό κακό τους! ’Έχουμε όλοι άναστατωθή... Βοηθήστε μας κ. ’Αστυνόμε, 
βοηθήστε μας...

—'Η συχάστε καί πηγαίνετε σπίτι σας. Τίποτα άλλο γιά τον νεαρό φοιτητή 
μήπως γνωρίζετε; Διεύθυνσή του, συναναστροφές του, φίλους του, συγγενείς..~

—"Οχι. Δέν ξέρω τίποτα άλλο άπ’ δ,τι σάς είπα. Ούτε καί τόνομά του γνω
ρίζω...

—Καλά, καλά. Πηγαίνετε στο καλό.
•—Χαίρετε κ. ’Αστυνόμε.
—Χαίρετε δεσποινίς.

** *

"Αρχισαν άπό τήν ίδια στιγμή πυρετώδεις ένέργειαι όλων τών Τμημάτων 
τάξεως καί ’Ασφαλείας. "Εγιναν τηλεφωνήματα σ’ όλες τις 'Υπηρεσίες γιά απλή έξα - 
φάνιση. Παρήλθαν όμως δυο—τρεις ήμέρες καί ή άπλή έξαφάνιση μετεβλήθη σέ 
σκοτεινή ύπόθεση. ’Απαγωγή; ’Έ γκλημα; Ή  ύπόθεσις άρχισε νά σκεπάζεται μέ 
πυκνό πέπλο μυστηρίου...

Τήν τρίτη ήμέρα άπό τής έξαφανίσεως, ένας νέος λεπτός καί άδύνατος άνε- 
μείχθη στο πρώτο διάλειμμα τών φοιτητών τής ’Ιατρικής

Καί συνέχισε ν’ άναμιγνύεται μέ τούς φοιτητάς στά διαλείμματα τέσσερις
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μέρες, χωρίς κανείς νά τον προσέξη. Στα μαθήματα φυσικά δέν·παρουσιάζετο. Πα- 
ρετήρησε δλα τά πρόσωπα των φοιτητών στο δ'άστημα αύτό, τα χαρακτηριστικά 
των, μά δεν κατέληξε σέ κανένα θετικό συμπέρασμα. "Αν κανένας φοιτητής ή περα
στικός διαβάτης άπό την έξώθυρα τής Σχολής τις πρωινές ώρες, είχε παρατηρητι
κότητα, θάβλεπε δτι τις τελευταίες τέσσερες ημέρες, ένας μικρόσωμος παχουλός 
νέος εϊχε έγκατασταθή έκεΐ καί πουλοϋσε κουλούρια φορώντας ένα κασκέτο ώς κάτω 
στα μάτια... Φαίνεται δμως δτι δλοι άγνόησαν, τόσο τό νεαρό πού άνεμιγνύετο μέ 
τούς φοιτητάς στα διαλείμματα, δσο καί τον παχουλό μικρόσωμο άνδρα πού που
λοϋσε τά κουλούρια. Τον πρώτον, δέν τόν πρόσεξε κανείς όταν έμεινε άκίνητος καί 
άμίλητος κοντά στις παρέες, άκούγοντας μόνον... Καί τόν δεύτερον, κανείς δέν τόν 
κύτταξε πιο πολύ άπ’ δσο χρειαζόταν γιά ν’ άγοράση κανένα «ζεστό σουσαμένιο, 
κουλοϋρι».

Οί φοιτηταί βολτάριζαν εύθυμοι, γελούσαν, φιλοσοφούσαν καπνίζοντας. Ή  
ξεγνοιασιά καί ή μακαριότητα είχαν βαθειά τυπωθή στά πρόσωπά τους. Καί κανείς 
δέν μιλούσε γιά την άπουσία τού Άντώνη Λαμπρινοΰ...

Τήν Πέμπτη ημέρα ένα τηλεφώνημα έλήφθη στη Γενική ’Ασφάλεια.
«Εον ’Αστυνομικόν Τμήμα. Έδηλώθη ήμϊν έξαφάνισις άπό τετραημέρου τού 

Α. Λ. τού Θεοδοσίου καί τής ’Αγγελικής, φοιτητοΰ τής ’Ιατρικής, έτών 19, κατοίκου 
Ίπποκράτους 401. Χαρακτηριστικά : ’Ανάστημα 1,84, μελαχροινός. Φορεΐ μαύρα 
κουστούμι καί μπλέ γραβάτα. Κόμη στιλπνή, χτενισμένη προς τά όπίσω. Φορεΐ πα
πούτσια άπό καστόρινο δέρμα, βαθέος καφέ χρώματος...».

'Ο πότε, άπό τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό ψηλός καί άδύνατος νέος πού 
άνεμιγνύετο στά διαλείμματα τών φοιτητών τής ’Ιατρικής μαζί τους, έξηφανίσθη. 
Καί τό πρωί τής έπομένης ήμέρας, ό τυχόν παρατηρητικός διαβάτης—αν ξανακυτ- 
τοΰσε—δέν θάβλεπε τόν στρουμπουλό νέο μέ τό κασκέτο νά πουλά τά ζεστά του σου
σαμένια κουλούρια...

Τά πράγματα έτσι πήρανε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Είχαν συμβή 
δυο έξαφανίσεις μέσα σέ πέντε ήμέρες. Δηλαδή, καί οί δυο έξαφανίσεις έγιναν τήν 
ίδια ήμέρα, άλλά ή δεύτερη έδηλώθη τήν Πέμπτη ήμέρα άπό τής έξαφανίσεως τού 
φοιτητοΰ τής ’Ιατρικής. Κ ι’ έτσι, άπό τής έκτης ήμέρας τής διπλής έξαφανίσεως,. 
οί ενέργειες δλες στράφηκαν προς δύο κατευθύνσεις. Συσχετίσθηκαν τά δσα ήσαν 
γνωστά καί βγήκε τό συμπέρασμα δτι υπήρχε στενή σχέσις μεταξύ τών δύο εξαφα
νίσεων. Αύτό, αν έλαμβάνετο ύπ’ δψιν τουλάχιστον ό νόμος τής έλξεως. Πόσον· 
μάλλον αν έκαναν σύγκριση τών χαρακτηριστικών πού έδόθησαν άπό τούς κηδεμό
νες τών έξαφανισθέντων καί ιδίως έκείνων πού κατετέθησαν ύπό τής άδελφής τής 
έξαφανισθείσης.-.

**  *
'Η  ύπόθεσις τής έξαφανισθείσης άνετέθη στον 'Υπαστυνόμο Μάριο. Μέ βοη

θούς του τέσσερα άπό τά καλλίτερα λαγωνικά τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, άρχισε τό 
δύσκολο έργο του—κατά τά μέχρι τής στιγμής έκείνης φαινόμενα. Στράφηκε κατά 
πρώτον στούς γνωστούς τής νέας, τής ’Αλίκης Καρεζή. Καί πρώτη έξήτασε μιά 
στενή της φίλη, κόρη μεγαλεμπόρου τών ’Αθηνών.

—Τήν γνωρίζετε καλά τήν ’Αλίκη;
-—Ν αί! Πολύ καλά! Είμαστε φίλες άπό μικρά κοριτσάκια άκόμα...
—Ξέρετε τίποτα τό ιδιαίτερο γι’ αύτήν; Γιά τά δνειρά της, τις συνήθειές της, 

τις έπιδιώξεις της...
(Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α Ι ΣΧ Ο Λ Α Ι

Τήν 23ην ’Απριλίου 1955 έξήλθον της ’Αστυνομικής Σχολής κατόπιν εξα
μήνου εύδοκίμου φοιτήσεως 87 νέοι μαθητευόμενοι άστυφύλακες τούς όποιους ό 
Διοικητής τής Σχολής, ’Αστυνομικός Δ/ντής Α' κ. ’Αρχιμανδρίτης Ν., προσε- 
φώνησεν ώς έξής :

«Νέοι άστυφύλακες
«Πρέπει νά θεωρήτε ευτυχή σύμπτωση, ότι δώσατε τον όρκο τοϋ άστυνο- 

» μικοϋ τις μέρες αύτές τής Άναστάσεως, τις μέρες δηλαδή τής χαράς καί τής 
» άγάπης. Εΐθε καί ή υπηρεσία σας στην ’Αστυνομία Πόλεων, νά σάς δίδη πάντοτε 
» χαρά καί νά σάς κάνη άγαπητούς σ’ όλους.

« Σ ’ αύτό όμως θά συντελέσετε καί σείς οί ίδιοι, μέ τήν εύγενική συμπε-
» ριφορά κατά τήν έκτέλε- 
» ση των καθηκόντων σας, 
» μέ τήν προθυμία νά πα- 
» ρέχετε άμεσο καί άποτε- 
» λεσματική συνδρομή σέ 
» κάθε περίπτωση άνάγκης 
» τοϋ πλησίον, μέ τήν ά- 
» ψογο παράστασή σας στήν 
» κοινωνία, όχι μόνον όταν 
» φέρετε τή στολή τοϋ ά- 
» στυφύλακος, άλλά καί ό- 
» ταν κινήσθε ώς ιδιώτες, 
» καί τέλος, μέ τήν άπό- 
» φάση νά δώσετε τά πάν-

Όρκωμοσία νέων Αστυφυλάκων τήν 23—4 —55. » τα  κα ί τή  ζω ή  σα ς ακό-
» μη, προκειμένου νά φθά-

» σετε στο συγκεκριμμένο σκοπό τον όποιο σάς άναθέτει άπό σήμερα ή πολιτεία, 
» δηλαδή, νά προασπίζετε τήν τιμή, τή ζωή καί τήν περιουσία των πολιτών άπό 
» κάθε κίνδυνο, διασφαλίζοντας συνάμα καί τήν άπόλαυση τών άγαθών αύτών.

« Ή  Σχολή, σάς έδωσε άρκετά εφόδια, γιά νά μπορέσετε νά φανήτε άξιοι 
» τής τιμής, πού σάς γίνεται σήμερα, μέ τήν είσοδό σας στήν εκλεκτότερη καί 
«λεπτότερη 'Υπηρεσία τοϋ Κράτους, στήν Α στυνομία Π όλεων.

.  « ’Από σάς έξαρτάται νά σταδιοδρομήσετε καί ν’ άνεβήτε σιγά-σιγά, τήν 
» ίεραρχική κλίμακα, όπως έκαμαν καί οί προγενέστεροί σας, οί όποιοι τώρα βλέ- 
» πουν μέ ύπερηφάνεια τό δρόμο πού πέρασαν, προσφέροντας τίμια καί εύσυνεί- 
» δητα τις ύπηρεσίες των.

«Οί θερμότερες λοιπόν ευχές μας σάς συνοδεύουν κατά τήν άποχώρησή σας 
» άπό τή Σχολή καί θά εϊμεθα ευτυχείς, αν ύστερα άπό δύο ή τρία χρόνια, δεχθούμε 
» πολλούς άπό σάς καί πάλι, γιά νά σάς εκπαιδεύσουμε ώς Άρχιφύλακες.

«Καλό κατευώδιο».

Οί έξελθόντες τής Σχολής έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
α ) Ε ΐ ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ / σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν  ο ί :  Άλεξόπουλος 

Π ., Άναστασόπουλος I., Άντωνόπουλος Δ ., Βλαχονικολός Ά . ,  Γαλανόπουλος Γ .,  
Γαλανόπουλος Χ ρ., Γεωργίου Γ .,  Γκέκης I ., Γλυμίτσας Κ ., Γουρζής Γ . ,  Δανόπου- 
λος Σ π ., Δασκαλόπουλος Δ ., Δεμπεγιώτης Παρ., Διαμαντής Γ . ,  Δουβίκας Σ ., 
Ζερβολέας Γ . ,  Ζιάννης Ν., Θεριστόπουλος Ά λ .,  Θερριός Π ., Καλαμπόκας Γ . ,  
Καλονόμος Ί . ,  Κάντας Σ ., Καραγιαννόπουλος Ά γ γ .,  Καραχάλιος Μ ιχ., Κατσα-



'Η  εκπομπή τής 2 0 - 4 - 5 5  ήτο άφιερωμένη εις τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα 
καί μετέσχον έκλεκτοί καλλιτέχναι μέ έξαιρετικά τραγούδια. Το πρόγραμμα πα
ρουσίασε ό Μίμης Φραγκιδάκης. Μετεδόθη δέ καί άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιο 
τοΰ άστυφύλακος μέ τίτλο «Π ροσέχετε τις λακοΰβες» γραμμένο άπό τό Σπϋρο Πηλό.

Κατά τήν εκπομπήν τής 27—4—55 μετεδόθη ραδ. σκηνή μέ τίτλο «'Ο  Κόκ
κινος Δολοφόνος τοΰ 'Υπουργοϋ» σέ κείμενο τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυτοϋ Α' κ. 
’Αρχιμανδρίτου Νικολ. άφιερωμένη εις τήν μνήμην τοΰ άειμνήστου Χρήστου 
Λαδά, δολοφονηθέντος τήν 1—5— 1948. Μετέσχον οί: Άνδρέας Φιλιππίδης, Νάσσος 
Κεδράκας, Βάσσος Άνδρωνίδης, Γιάννης Μαλοΰχος, Τώνης Κουφουδάκης, Σπΰρος 
Καλογήρου, Περικλής Ίωαννίδης, Μίμης Φραγκιδάκης καί Ύπαστυνόμος Πανα
γιώτης Βλαχάκης. Καθηγητής ό Θανος Κωτσόπουλος τοΰ Έθνικοϋ Θεάτρου. Με- 
τέσχεν ή Φιλαρμονική ’Αστυνομίας Πόλεων καί ή Χορωδία 'Αγίου Σπυρίδωνος 
Πειραιώς, υπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ Γιάννη Παπαηλιοϋ. Τεχνική φροντίδα Γιάννη 
Πορετσάνου. Ε π ιμέλεια  καί Ραδιοσκηνοθεσία Γκύ-Ζυρώ.

φέλης Ά . ,  Κλωνής Ί . ,  Κολοτοϋρος Ά θ .,  Κοσμάς Βασ., Κοτσαύτης Δ.,Κουρμπέ- 
της Π ., Κουτούπης Σ τ ., Κωτσάκης Διον., Λαμπρόπουλος Ζ ., Λαχανάς Ά θ .,  Μάκος 
Κ ., Μανιατάκος Θ ., Ματθαίου Π ., Μαυροειδής Γ .,  Μεσιακάρης Β ., Μουλατσιώτης 
Κ ., Μπότσης Γ .,  Μπουχοΰτσος Δ ., Νικάκος Γ . ,  Νικολακόπουλος Δ ., Νινάσιος Β ., 
Ντερμπεντέρης Κ. ή I .,  Ξουραφάς Γ . ,  Πάνου Παν., Παπαγγελής Κ ., Παπαδό- 
πουλος Λ ., Παπαδόπουλος Φ ., Παπασπηλίου Κ ., Ρΐγκος Ν., Ρουμάνας Ί . ,  Σινό- 
πουλος Ά γ γ .,  Στεντούμης Γ .,  Τολίζας Κ ., Τσαγανάς Ί . ,  Τσακαλάκης Ή .,  Τσαν
τίλας Δ ., Τσιγγέλης Γ . ,  Τσικνιάς Ί . ,  Τσούνης Ά ν τ ., Φαράντος Ά θ ., Χασάπης 
Κηρΰκος, Χολέβας Ν., Χριστιάς Σπ. καί Ψύχαλος Κ.

καί β) Ε ί ς  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ / ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς  ο ί :  Βελόυ- 
δάκης Σ τ ., Βούλγαρης Θ ., Γιάγκος Εύστρ., Δαμαλάς Β .,  Διακουλάκης Β ., Ζαρο
δήμος Σ ., Κουής Ί . ,  Κούκος Ά . ,  Κυριάκου Π ., Λερούνης Ί .  Μελάς Γ .,  Μπιμπής 
Σ ., Μπουγάς Φ., Νόνας Κ ., Ούρανός Μ., Παλαιοδήμος Κ ., Ραγκαβάς Γ . ,  Τζιού- 
-γκρας X . καί Τσαπατσάρης Β .

Οί όρκισθέντες τήν 23—4—55, 87 νέοι αστυφύλακες φωτογραφούμενοι μετά τοΰ Διοικητοΰ 
τής Σχολής καί των ’Αξιωματικών αυτής.

Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α Ι ΕΚ Π Ο Μ Π Α Ι Α Σ Τ Τ Ν . ΠΟΛΕΩΝ



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

'Αστυνομίας Πόλεων.
4

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.

ννΝΛΛΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛ^ΛΛΑΛΑΛΛΑ#


