


αστυνομικά
χρ ονικ ά 15ν0ήμερος εκδοσις ’Αρχηγείο» ’Αστυνομίας Πόλεων

Ετος ΙΗ ' — Τεύχος 403 — 1 Μαρτίου 1970

ΣύνταΕις Επιμέλεια έκδόσεως. 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Γ ραφεία:
Καλλιδρομίου 12 — Άθήναι 706 
Τηλ. 627.469, 231.111, έσωτ. 296

Έκτύπωσις:
«’Αδελφοί Ίωαννίδη» -  Εταιρία 
Τύπον και Εκδόσεων, Κεραμεικού 
5, Άθήναι, τηλ. 547.787 -  541.382

•

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΙΙΣΙΑΙ:

Εσωτερικού.................... Δρχ. 60
’Εξωτερικού ...................  Δολλ. 3

Τιμή τεύχους: Δραχμαί 2,50
•

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευό
μενων ή μή, δέν έπιστρέφονται.

Αι_ δημοσιευόμενοι μελέται άπη- 
χούν τήν πνευματικήν εργασίαν 
των συντακτών καί τάς γνώμας 
αυτών.

-------------------  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε  Ν A

Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Υπάρχει σωτηρία ................... m

Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Κυριακή τού Άσωτου ..............  198

«Α. X.» : Γνωμοδότησις Εισαγγελίας Άρείου Πάγου ί>02
ΒίΚΤ. ΟΥΑΙ TMAN L. S. D. Κοινωνική μάστιξ 

της εποχής. Μετάφρ. έκ τού αγγλικού υπό Άστυν  
Α κ. Ί .  Σταθαρά ............................................ ’ 20ό

Σ. ΚΟΥΒΑ 'Τπηρεσίαι Πληροφοριών (συνέχεια καί
τελο;) .................................................. 2 ΐι

Σ. ΑΝΤΠΝΑΚΟΥ Ή  ’Εκκλησία τιμωρεί τά τυχηοά
παιγνια ...................................................................... .. _ 2 U

A. ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ Πυρπολητή] στήν "Τδοα (δι-
’lYTl.ua) ........................................................................... '  , 18

Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Ό  Μέγας ’Αλέξανδρος'καί  
ο εκπολιτιστικός άθλος έξελληνισμού τού άοχαίου 
κοσμου ...................................................................... Λ 221

’’ ' ’Αστυνομικά προβλήματα (Φόνος διά πυοο-
Οολου οπλου) .....................................  ~ '  22β

«Α. X.» . Εναρςις λειτουργίας κέντρων μετεκπαι-
δευσεως» ..............................................................................  227

Γ. ΑΚΡΙΒΟΥ Τά παιδιά τής «κυρά - Π,πίτσας». . 229
Α. ΣΚΟΡΔΑ Πριν 22 χρόνια ...................................  939

I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναδρομή εις τά ήθη καί έ
θιμα των Αποκρεω ...................................  23_̂

«Α. X.» : ΙΖ '  Πρωτάθλημα ανωμάλου δοόιιου Ε Δ
και Σ. Α. — Δωρεαί ................................. '......... ' ' 237

«Α. X.» : Τά νέα μας (Προαγωγαί — Παραιτήσει- 
— Αμοιβαι — Πένθη) .......................................... 23g

ΣΤΑΤΡΟΛΕΞΟΝ .......................................... 7 εξώφυλλου.



Ο κ. Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΏΤΕΡΗ 

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 

ΝΑ ΔΏΣΗ ΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΪΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΣΥΓ

ΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΕΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Πολλούς και σοβαρούς κινδύνους προφητεύουν οί «μελλοντολόγοι» 
τής εποχής μας διά το ανθρώπινον γένος, άναφερόμενοι εις το εγγύς ή 
τό άπώτερον μέλλον. Εις δλους τούς τομείς τής ανθρώπινης έκφάνσεως 
προβλέπουν δυσχερείας. Κοινωνιολόγοι, βιολόγοι, πολιτικοί, φιλοσοφοι 
καί πλήθος άλλων επιστημόνων «μελλοντολόγων» κρουουν συχνακις τον 
κώδωνα διαφόρων κινδύνων, οί όποιοι θά απειλήσουν την ανθρωπότη
τα τής «αύριον».

Δεν εΐμεθα ειδικοί, ούτε έχομεν την πρόθεσιν νά έξετάσωμεν μίαν 
έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν και να έκφεροίμεν επιστημονικήν 
γνώμην επ’ αυτής.

Θά άναφερθώμεν εις δύο κυρίως περιπτώσεις κίνδυνων τού μέλλον
τος καί θά προσπαθήσωμεν νά δωσωμεν μιαν άπαντησιν,^ ώς υπαγο
ρεύεται αύτη έκ θρησκευτικών πεποιθήσεων, εκ της βαθειας πιστεως 
προς τον Δημιουργόν πάντων «ορατών τε και αόρατων».

'Ως πρώτος κίνδυνος έπισημαίνεται τό γνωστόν δημογραφικόν πρό
βλημα, τούτέστιν ή αδυναμία παραλλήλου αυζησεως πληθυσμού της 
γής καί αγαθών, προς ίκανοποίησιν τών αναγκών αύτοϋ.

Σχετική προς τούτο είναι ή πληθυσμιακη θεωρία τού Αγγλου μο-
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ρον τοΰ ατομικού; Π ώ ς θά άντιμετωπισθούν δλα αυτά τά κοινωνικά, 
βιολογικά, πολιτικά, ηθικά κ.ά. προβλήματα τοΰ αυριανού ανθρώπου 
των δύσκολων περιστάσεων; ^

Είναι, εν τοιαύτη περιπτώσει, δυνατή ή ύπαρξις προσπάθειας και 
πολιτικής’ υψηλής υφής, πρός διάσωσιν τού κινδυνεύοντος ανθρώπου 
τής αύριον; Π ώς θά φωτισθή ή ζοφερότης τού μέλλοντος, ήτις δημιουρ- 
γεΐται έκ τών τοιούτονν δυσοίωνων προβλέψεων;

Ποϊαι άκτίδες έλπίδος δύνανται νά χρησιμοποιηθούν έν^τώ σκότει 
τούτφ; Απαιτείται, άραγε, ποιά τις άνάσχεσις εις την έξέλιξιν τοΰ τε
χνικού πολιτισμού, ϊνα, διά τής πολιτιστικής επεξεργασίας, τής μαθη
τείας καί τοΰ εξωτερικού προσδιορισμού τών δεδομένων, δυνηθή ό αν
θρώπινος νούς νά άνταποκριθή εις τάς νέας απαιτήσεις; Θά καταστή 
διά τής καταλλήλου προσαρμογής, έν τή άνασχέσει τής τεχνοκρατίας, 
ό υπεράνθρωπος τής εποχής του, ή ό υπάνθρωπος τής μηχανοποιήσεως;

Π ώς θά γεφυρωθή τδ συνεχώς αϋ^ανόμενον χασμα μεταξύ τής μιας 
καί τής άλλης προόδου;

' Τ π ά ρ χ ε ι . . .  ε λ π ί ς  σ ω τ η ρ ί α ς  άπο τών κινδύνων τής 
αύριον, ώς προοιωνίζονται άπο τοΰδε; Θά άκολουθήσωμεν την τοιαύ- 
την φοράν τών πραγμάτων άνευ άντιδράσεως, ύπείκοντες εις το ^«ώς 
έθέλει το φέρον σε φέρη φέρου, ήν δ’ απειθήσης καί σ’ αυτόν βλάψης 
καί τό φέρον σε φέρει»; Ποιου είδους γνώσεις θά αποτελόσουν το απο
τελεσματικόν οπλον, προς αντιμετωπισιν τών ασύλληπτου υφής και απε
ριορίστου έκτάσεως προβλημάτων τής αύριον;

'Τ π ά ρ χ ε ι... τρόπος άντιδράσεως, καθ’ δλης αυτής τής απαισιοδο
ξίας τοΰ μέλλοντος;

’Επί τού αγωνιώδους τούτου ερωτήματος θέλομεν ακριβώς νά άπαν- 
τήσωμεν.

Δεν παραγνωρίζομεν δτι, κατά τά δεδομένα τής σήμερον, ή τεχνική 
πρόοδος προηγείται τής πνευματικής. Δεν άγνοοΰμεν^τό δημιουργηθύν 
μεταξύ τών δύο προόδων τεράστιον χασμα. Το φαινομενον επαληθεύε
ται. Ό  τεχνικός πολιτισμός μεταδίδεται σχετικώς ευκόλως από γενεάς 
εις γενεάν. Βασικοί συντελεσταί τής τοιαύτης μεταδόσεως είναι ή θε
τική γνώσις καί ή εμπειρία τής εφαρμογής.

Άντιθέτως, ό πνευματικός πολιτισμός δεν μεταδίδεται κατα τον 
αυτόν τρόπον. Εις τούτο συντελεί κυρίως η σχεσις αυτού προς υποκει
μενικά, προσωπικά στοιχεία, προς βιώματα, τών όποιων η μεταδοσις
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ., .

απο ανθρώπου εις άνθρωπον και από γενεάς εις γενεάν είναι δυσκο- 
λωτερα.

, 0μω ςΡ’ μετα^ύ τών δύ° αύτών εκφάνσεων τής ανθρώπινης δραστη
ριότητας, υπάρχει σχεσις άλληλεξαρτήσεως καί είναι αληθές τό" λεγό
μενον οτι «το πνεύμα έδημιοΰργησε την μηχανήν», ότι «ό πνευματικός 
και τεχνικός πολιτισμός υπάγεται εις την ίεραρχικήν καί διαλεκτικήν 
σχεσιν πνεύματος και ύλης» κ.λ.π. '

, Α λλ’ ακριβώς τοϊ’ σημείου τούτου δέον να ένδιατρίψωμεν ιδιαι
τέρως. r

Πρέπει να επισημάνωμεν ότι τό χάσμα ύφίσταται καί μεγεθύνεται. 
U σύγχρονος άνθρωπος, ό πολλά εκτός εαυτού γνωρίζων, άλλ’ άξιο- 

υρηνητως παραμελήσας τά εντός εαυτού, δυστυχεί από τούδε.
 ̂ Η  εξωθεν γνωσις, ή επιστημονική έρευνα, καθίσταται άπό φώς 

σκοτος εαν παραβλεπη την έσω γνώσιν, τό φώς τής αυτογνωσίας, τής 
αυταληθειας. b’

_ Και, προς αυτήν τήν γνώσιν, μόνον ή πίστις πρός τον Δημιουργόν
των πάντων οδηγεί. Οί,τος «ήν τό φώς τό άληίινόν, ό φωτίζει πάντα 
ανιτροοπον. . .».
ν 'Η  πίστι5 ^ σ ς  την «θείαν γνώσιν», τό «φώς τό αληθινόν» αποτελεί 

τον φαρον, ο οποίος φωτίζει εν τή σκοτία τού χάσματος τών δύο πολι
τισμών. Ο άνθρωπος εχει ανάγκην καί θέλει νά τοποθέτηση τον εαυτόν 
του εν μεσω του χάους καί τής τελειότητας καί έχει ανάγκην συμβολής.

ε, αυ^εντ^α ς εγγυήσεις περί της υπέροχου αποστολής του, περί τού 
νοήματος της ζωής και τού προορισμού του. 'Η  επιστημονική καί "τεχνι
κή προοδος δεν δυναται νά συμβάλη εις την ίκανοποίησιν τών τοιούτων 
οασικων απαιτήσεων τής ανθρώπινης ψυχής.

 ̂ Ή  θρησκεία προσφέρει την Χριστιανικήν πίστιν ώς δικλείδα ασφα
λείας, δια τον άνθρωπον τής παραζάλης, εκ τών επιτευγμάτων τής επι
στημονικής και τεχνικής άναπτύξεώς του.

, Τ ° ά̂ ος ^ωΊ~ΐς μαρτυ(?εί π«σιδήλως τήν άσυμμετρίαν τής αύ- 
ςησεως του πολιτισμού προς τήν πνευματικήν καί ηθικήν καλλιέργειαν 
του ανθρώπου κατά Χριστόν. ο ν

Η  υπαρξις τής τοιαύτης σχέσεως μάς οδηγεί προς τήν ορθήν αντι
μετώπισήν του θέματος μας.

Η  σχεσις αυτή πρέπει νά διατηρήται εις θέσιν υπεροχής τού πνεύ
ματος, του δημιουργού τών υλικών αγαθών. Ό  άνθρωπος τής εποχής 
μας, ο πολ/,α έκτος εαυτού γνωρίζων, α λ λ ά  π α ρ α μ ε λ ή σ α ς  τ ά
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ε ν τ ό ς  ε α υ τ ο ί ,  δυστυχεί διά τούτο και μονον. Πρεπει να επανελ- 
Οη πρδς τά έντδς εαυτού, προς τα πνευματικά ενδιαφέροντα του. 1 
αύτογνωσία, ή αύταλήθεια, ή υπεροχή τού πνεύματος, είναι τα μοναδι
κά δπλα του κατά τού ζοφερού μέλλοντος.

Ή  άσυμμετρία αύξήσεως τού πολιτισμού προς την πνευματικήν και 
ηθικήν καλλιέργειαν τού ανθρώπου, κατά Χρίστον,^ είναι η_ βασική αίτια 
τού άγχους και των λοιπών συνεπειών τής συγχρόνου ζωής.

Έχομεν δθεν, ανάγκην επανόδου πρδς τήν «θείαν γνώσιν», πρδς 
τδ φώς τού πνεύματος. Δ ι’ αυτού και μόνον ό «ύλοφρονών» σήμερον άν
θρωπος θά δυνηθή νά σμικρύνη τδ χάσμα τών πολιτισμών wu και να 
όδηγήση έαυτδν πρδς τήν τελειότητα. Ή  έ γ γ ύ η σ ι ς ,̂ περί της υπέρο
χου ‘ αποστολής του, περί τού νοήματος της ζωής και τού προορισμού 
του έ χ ε ι δ ο θ ή πρό πολλοί και είναι η μονή αυθεντική. Ε ί ν α ι  
ή Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  π ί σ τ ι ς , ή σωτήριος άκτίς όλων των επο
χών, ή πνευματικωτέρα αυθεντία τού ανθρωπίνου πολιτισμού. Ιΐασα ζωη, 
μακράν τής χριστιανικής πίστεως, καθίσταται αγχώδης ^και δραματική. 
Ή  πνευματική διασφάλισις τής προσωπικότητος καί. τού υψηλου προο
ρισμού τού ανθρώπου είναι θεϊαι έπιταγαί. Καί έδόθη προς τούτο υπο 
τού Θεού πρδς τδν άνθρωπον τδ μέγα προσδν τής νοησεως. Δια της δυ- 
νάμεως αυτής ό άνθρωπος έρευνα τά αισθητά καί υπεραισθητά και νοεί 
τήν «κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν» πλάσιν αυτού πρδς τδ Θειον. Αυτή η 
ν ό η σ ι ς , τδ θειον χάρισμα τού άνθρώπου, δ ε ν  ε ί ν α ι   ̂δ υ ν α - 
τ δ ν  ν ά  έ κ λ ε ι ψ η  ε ι ς  β α θ μ δ ν  τ ο ι α ΰ τ η ς  ε π ι κ ί ν 
δ υ ν ό  τ η τ ο ς , ώς θέλουν νά προφητεύσουν οί μελλοντολόγοι 
τής έποχής μας.

Τά ανθρώπινα δημιουργήματα δεν είναι δυνατόν να, φέρουν τήν 
σφραγίδα τής σατανικής έμπνεύσεως. Μόνον ή χρήσις αυτών δημιουργεί 
καταστάσεις καί οδηγεί εις αποτελέσματα σατανικα.

Τ Ι δύναμις αύτη τού ν ο δ ς έδοθη εις τον άνθρωπον προς επιτευζιν 
τού θείου προορισμού του, πρδς άναζητησιν τού πνευματικού, τού τελείου, 
τού θείου δωρητοί του.

Δεν είναι, δθεν, δυνατόν νά όδηγηθή πρδς κινδύνους άφανισμού του 
ό ίδιος ό άνθρωπος. ’Ό χ ι. Δ ι’ αύτο, ειμεθα βέβαιοι. Θ ε ί α ς  ο ι κ ο ν ο 
μ ί α ς  β ο υ λ α ί  τ δ  υ π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν .

Κ. Χ Ρ 0Ν 0Π 0Τ Λ 02
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΘΕΜΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΌΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙ

ΜΑΝΔΡΙΤΗΝ κ. ΕΥΘ. Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΝ

K V P I A K H  J O U  A C O T O U

« Ετι δε αυτοΰ μακράν άπέχοντο 
ευσπλαγχνισθη, και δραμών έπέτι 
κατεφίλησεν αυτόν» (Λουκ. Ι Ε ',

Τρία πράγματα ζωηρώς παριστά είς ημάς 
ο 2ωτήρ μας ’Ιησούς, διά τής ευαγγελικής 
περικοπής τής παραβολής τού ασώτου υιού.

Την Θλιβεραν και τρισαθλίαν κατάστασιν έ
καστου αμαρτωλού, οστις είναι οπωσδήποτε είς 
μέγας ή μικρός άσωτος.

Τήν δυναμιν τής ειλικρινούς μετάνοιας, ό
ταν αύτη βασίςηται επί τής άκραδάντου πί
στευες εις τον Θεάνθρωπον Ψυχοσώστην Χρι
στόν καί

Τής Θείας Ευσπλαγχνίας τό άπειρον μέγε- 
θος, ήτις δεν εφεισθη τού Τίοΰ Αυτής τού 
Μονογενούς, άλλ’ έθυσίασεν αυτόν, ώς μόσχον 
σιτευτόν, επι τού Σταυρού, διά τήν έξιλέιοσιν 
και σωτηρίαν ενός εκάστου πιστεΰοντος καί 
μετανοοΰντος αμαρτωλού.

Τον ορισμόν τού «α σ ω τ ο υ» μάς τον 
δίδει ό Μακεδών φιλόσοφος ’Αριστοτέλης είς 
τα «’Ηθικά Νικομάχειά» του, γράφων χαρα
κτηριστικά3ς, μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν επι
στημοσύνην καί άκριβολογίαν: «Τούς άκρατεΐς 
και είς ακολασίαν δαπανηρούς ασώτους καλοΰ- 
μεν. Διό καί φαυλότατοι δοκοΰσιν είναι- πολ- 
λας γαρ άμα κακίας έχουσιν κ.λ.π.».

Ό  θείος Πλάτων, ό τού Μεγάλου Σωκρά- 
τους ερμηνευτής, ταυτίζει τον «πάγκακον» μέ 
τόν «άσωτον» καί οίκτείρει τό βέβαιον κατάν- 
τημα του και την αναποφευκτον έσχάτην πε
νίαν του, σύμφωνων με τόν Σοφόν Σολομώντα,

3 , είδεν αυτόν ό πατήρ αυτοΰ, και 
:σεν έπι τόν τράχηλον αυτοΰ, καί 
20).

λέγοντα εις τάς Παροιμίας του: «"Ος κατα
σπαταλά έκ παιδός, οίκέτης εσται, έσχατον δέ 
όδυνηθήσεται έφ’ έαυτώ — (κθ' 21)— πάς 
γάρ μέθυσος και πορνοκόπος πτοίχεύσει, καί 
ένδύσεται διερηγμένα καί ρακώδη! κγ' 21).

Εαν, εις τα χαρκτηριστικά γνωρίσματα τού 
ατόμου τού βίου τού «ασώτου» προστεθούν’ τό 
χαρτοπαιγνινο και τά λοιπά τυχηρά παίγνια, 
είς τά όποια πολλάκις έπαίχθησαν καί αυτή 
η τιμή τής συζυγου κα το ψωμί των παιδιών, 
έχομεν την πληρη εικόνα τού αθλίου «ασώτου», 
οστις είναι άληθως «έξώλης καί προώλης», εί
τε άνήκων είς τήν νεαράν τάξιν, των υιών, 
είτε εις την ώριμον, τών πατέρων.

Έκ τής σχετικής ευαγγελικής παραβολικής 
περικοπής τού ’Ασώτου, πού μάς διέσωσεν ό 
Ελλην ιατρός, φιλολογος, καί καλλιτέχνης 

Ευαγγελιστής Λουκάς, λαμβάνει ήδη προ τού 
8ου αιώνος, από τήν Κωνσταντινουπολιτικήν 
Μεγάλην Έκλησίαν, τήν ονομασίαν της, ή δεύ
τερα Κυριαικη τού Τριωδίου, ονομαζόμενη, έ- 
κτοτε, «Κυριακή του ’Ασώτου». Έτάχθη δε ή 
Κυριακή αύτη, υπό τών τά πάντα καλώς καί 
θεοπνεύστως διαταξαμένων Θεοφόρων τής ’Ορ
θοδοξίας Πατέρων, ευθύς αμέσως μετά τήν 
προλαβοΰσαν «Κυριακήν τού Τελώνου καί Φα- 
ρισαίου», προς τοΰτον τόν 'ψυχολογικόν, τόν 
παιδαγωγικόν καί ψυχοθεραπευτικόν σκοπόν: 

"Ινα, δηλαδή, βλέποντες, έν τφ προσώπφ τού
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«ασώτου», τήν άθλίαν καταστασιν ημών, έφ 
οσον εΰρισκόμεθα, μακράν τοΰ Θεού, και τής 
άγιαστικής Χάριτος των Άχράντων Μυστη
ρίων κυλιόμενοι εις τήν αμαρτίαν, ελθωμεν 
τέλος πάντων, καί ημείς, ώς ό άσωτος τής 
παραβολής, είς συναίσθησιν τής άθλιας κα- 
ταστάσεώς μας, καί ιέπιταχύνωμεν άποφασιστι- 
κώς τήν έπιστροφήν μας είς τόν Αγιον Θεόν, 
διά τής μετάνοιας και εξομολογησεως, κατα 
τάς άγιας ταύτας ημέρας, τής αύτοσυγκεντρώ- 
σεως, τής προσευχής, τοΰ ’Εκκλησιασμού καί 
τής Νηστείας τής έναρχομένης 'Αγίας Τεσσα
ρακοστής.

Ά λλ’ άκόμη: ’Επειδή άνθρωποι περιπεσόν- 
τες είς πολλά καί μεγάλα άνομήματα καί συ- 
ξώντες άρρήκτως μέ τήν ποικιλώνυμον αμαρ
τίαν, φθάνουν είς άπόγνωσιν νομίζοντες, δτι 
δέν υπάρχει, πλέον, δι’ αυτούς, συγχώρησις’ 
καί επειδή ή άπόγνιοσις αυτή και απελπισία, 
περί τής συγχωρήσεως καί σωτηρίας των, τούς 
σκληρύνει εν τή άμαρτιφ, τους οδηγεί εις την 
πώρωσιν καί τήν άναισθησιαν και κατρακυ
λούν καί ύποδουλοϋνται ήμέρφ τή ήμερα και 
περισσότερον είς τήν ατιμίαν τής αμαρτίας, 
οί Θειοι Πατέρες στοργικώτατα έπρονόησαν 
νά καθιερώσουν τήν σημερινήν Κυριακήν τοΰ 
’Ασώτου.

"Επραξαν δέ τούτο, οί ήγιασμένοι έκεΐνοι 
j  διάδοχοι των 'Αγίων ’Αποστολών, οί πλήρεις 
j πνεύματος άγιου και σοφίας, εκείνοι, Ποιμέ

νες καί Διδάσκαλοι τής Οικουμένης, επι τω 
ψυχοσωτηρίιρ σκοπώ νά εκριζώσουν τής απο- 
γνώσειος τήν όλέθριον καταστασιν, εκ τής καρ
διάς, τών βυθισμένων, έν τή αμαρτία, άνθρώ- 
πων, καί ίνα ενθαρρύνουν αυτούς, προς αλλα
γήν βίου, πρός μεταβολήν τρόπου σκέψεως και 
ζωής!

Όρθιόσαντες δέ, ώς προπύλαια τής 'Αγιας 
J  καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οί θεόσοφοι ά- 

νατόμοι καί θεραπευταί τοΰ ψυχοσο^ματικοΰ συ
νόλου τής ανθρώπινης προσωπικότητος, "Αγιοι 
Πατέρες, άφ’ ενός μέν τήν παρούσαν Κυρια
κήν τοΰ ’Ασώτου, άφ’ ετέρου δέ τήν Κυρια
κήν τήν επομένην τής Άδεκάστου Παγκο

σμίου Κρίσεως ιδού τί επιτυγχάνουν, κατά τρό
πον ζοιντανόν, συνταρακτικόν, πειστικόν και 
συγχρόνως ΰποχρεο^τικόν καί δεσμευτικόν! ’Α
ποκαλύπτουν καί άποδεικνυουν, εις τους αμαρ
τωλούς καί άμετανοήτους άνθρώπους, τά φι
λάνθρωπο, πατρικά, καί υπεράγαθα σπλάγχνα 
τού Θεού, καί τοιουτοτρόπως καθιστούν, τούς 
άμετανοήτους καί άδιορθωτους αμαρτωλούς, α
δικαιολογήτους καί αναπολόγητους, έφ’ οσον ά- 
ποκαλύπτουν είς αύτους το  ό τ ι  δ έ ν  υ 
π ά ρ χ ε ι  α μ ά ρ τ η μ α  τ ό σ ο ν  μ έ γ α ,  
πού νά δύναται νά ύπερνικήση καί μεταβάλη 
τήν γιλάνθρωπον διάθεσιν τοΰ Έπουρανίου 
Πατρός «"Οστις θέλει πάντας άνθρώπους σω- 
θήναι καί είς έπίγνωσιν αλήθειας έλθεΐν» 
(Α' Τιμ. 2, 4).

"Οσον άσχημος, «αρωματική, απαίσια, δυ
σώδης, άτιμος καί εξευτελιστική είναι ή αμαρ
τία, ή άπό τοΰ Θεού αποστασία, ή σχιζοφρενι- 
κή διάστασις τής προσωπικότητος, η διαστρο
φή, άπό τής φυσικοτητος και απλοτητος, ο 
στραγγαλισμός τής συνειδησεως, η επιτηδευ- 
σις καί αί προφάσεις έν άμαρτίαις τόσον, έξ 
άντιθέτου, είναι ωραία, συμπαθής, αιδημων, 
χαριτωμένη καί άγγελικη η Μετάνοια! Ελε- 
χθη, δτι τά δάκρυα τής μετάνοιας απαστρά
πτουν ωραιότερα είς τά ομματα τοΰ Τρισά
γιου Θεοΰ, άπό τάς οίασδηποτε λάμψεις τής 
άνθροωτίνης άρετής- καί δτι ή μετάνοια είναι 
ή νεωτέρα άδελφή τής άθωότητος!

Καί διά τούτο, ένφ, όπισθεν τής σκληρο- 
καρδίας καί άμετανοησίας, εΰρίσκεται τό μαΰ- 
ρον καί άπαίσιον νέφος τής ψυχικής καταθλί- 
ψεο:>ς καί μελαγχολίας, κατα την θειαν διαπι- 
στωσιν, τήν άποφαινομένην: «θλΐψις καί στενο
χώρια έπί πάσαν ψυχήν ανθρώπου τοΰ κατερ- 
γαζομένου τό κακόν». (Ρωμ. 2, 9).

"Οπισθεν τής ταπεινόφρονος μετάνοιας τής 
συντετριμμένης καρδίας τοΰ ειλικρινώς μετα- 
νοοΰντος, πονεμένου καί ταλαίπωρου αμαρτω
λού, διανοίγεται γλυκυτάτη αιθρία έαρινή, ώς 
πνευματική δωρεά τοΰ Ουρανού, οστις «κατερ
γάζεται μυστηριωδώς, έν τώ βάθει τοΰ άνθρω- 
που, καί τό θέλειν καί ένεργεΐν». (Φιλιπ. 2,
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13) ! Έ ν ούδεμιά Χριστιανική Κοινωνία έβιώ- 
0η τόσον έντόνως, τόσον πλήρως, τόσον είλι- 
κρινώς ̂  ή Μετάνοια, δσον εν τή Όρθοδόξω 
Εκλησία καί μάλιστα εν τή Εκκλησία τής Ε 

ρήμου, ήτις έξήνθησεν, ώς κρίνον πανευωδέ- 
στατον, της Μετάνοιας τούς σπαραξικάρδιους 
τονους καί τής Μοναστικής Χαρμολύπης τάς 
ωδάς, εκ των οποίων άπηρτίσθη ή ιερά Βί
βλος του ψυχωφελεστάτου Τριωδίου, ή δίδου- 
σα τό όνομα εις τήν ήν διανύομεν εκκλησια
στικήν περίοδον!· Εκ των πικρών καί πυρί- 
νων δακρύων τής ειλικρινούς μετάνοιας πο
τίζεται καί θάλλει τό θεοφύτευτον δένδρον τής 
πνευματικής χαράς!

Καί ή πνευματική αΰτη θεία χαρά ιλαρά καί 
αθόρυβος γαλήνιος σεμνή καί αίδήμων, είναι 
ουράνιος, υπέργειος καί υπερκόσμιος καί πάν
τα νοϋν ύπερέχουσα!

Μάς άπεκάλυψεν ό Σωτήρ μας ’Ιησούς, ότι 
>1 μετάνοια καί επιστροφή των αμαρτωλών άν
θρωπον, κάμει νά πανηγυρίζουν τά ουράνια 
πνεύματα!

Οί στεναγμοί τής μετανοούσης ψυχής μας 
προκαλοΰν τήν χαράν των! Καί τά δάκρυα τής 
εν ̂ συντριβή όδυρομένης καρδίας μας δημιουρ
γούν τάς άφορμάς τής άγαλλιάσεώς των! Ή  
δύναμις των δακρύων τής μετάνοιας ενός α
μαρτωλού ετοιμοθάνατου Βασιλείας, τού Έζε- 
κίου, έκαμαν τόν Θεόν νά μεταβάλη τήν κα- 
ταδικαστικήν άπόφασίν του, περί αυτού, καί 
εις τήν παράστασιν τής μακροθυμίας του νά 
επιγραψη: «Είδον τά δάκρυά σου».

’Αφού λοιπόν, ούδέ σταλαγμός δακρύου με
τάνοιας δεν λαθάνει τόν ακοίμητον οφθαλμόν 
του Έπουρανίου Βασίλειος κατανοεΐται πόσον 
είναι πολύτιμα καί ψυχοσωτήρια των μετανο- 
ούντιον τά δάκρυα!

Συλλέγονται επί τής γής, όπου καί μόνον 
υπάρχουν οί μαργαρϊται των δακρύων, διά νά 
μεταφερθούν εις τόν Ουρανόν, όπου ό Ψυχο
σώστης ’Ιησούς, «έξήλειψε πάν δάκρυον».
( Αποκαλ. 7, 17), μολονότι ό ίδιος ζών καί 
περίπατων επί τής Γής, πολλάκις προσηύχετο 
υπέρ των αμαρτωλών «μετά κραυγής ίσχυράς

καί δακρύων». (Έβρ. 5, 7) ! Ή  δύναμις τών 
δακρύων είναι τόσον μεγάλη, ώστε νά εκτεί- 1 
νεται, μεχρις αυτοϋ του κόσμου τών *Αγγέ- ] 
λω\, και αρπαι,ουσα τον τρισάθλιον άσωτον, έκ 1 
τοΰ χείλους του κρημνού τής άπογνώσεως και I 
απώλειας, νά τόν φέρη εις τάς άγκάλας τού ] 
ΙΙανοικτίρμονος Πατρός!

Καί τό άξιοθαυμαστότερον είναι, ότι, τά δά- ; 
κρύα τής ειλικρινούς μετάνοιας τού άμαρτιο- I 
λού, προξενούν τοσοΰτον βαθμόν άθωώσεως καί 
δικαίωσε ως τούτου, ένώπιον τού Θεού, ώστε ! 
οι Αγγελοι καί νά ευλογούν ακόμη τά πταί
σματα εκείνα, διά τα οποία, είλικρινώς μετα- 
νοήσας ό αμαρτωλός καί κλαύσας, άπέσπασε 
τήν ευσπλαχνίαν καί τήν εύνοιαν τού Θεού!

Ό  Πανάγαθος Θεός παρατηρήσας, μέ βλέμ
μα πλήρες συμπάθειας, τό εύθραυστον τής αν
θρώπινης φυσεως και τό ότι ό επίγειος τοΰ 
ανθρώπου βίος είναι εις διαρκής πειρασμός, 
μάς ήνοιξε φιλανθρωπως τήν θύραν τής μετά
νοιας, ώς σωτήριον διέξοδον, εις τούς αμαρ
τωλούς, καί εις μίαν νέαν ελπίδα, μεθ’ έκα
στον ναυάγιον!

Καί επειδή ό Θεός προέβλεψεν, ότι οί άν
θρωποι πάντοτε αγνωμονες, θά κατεχρώντο 
τής ευσπλαχνίας τού Θεού, έν τή μετανοία, ό
πως παρεβησαν καί κατεπάτησαν τήν χάριν 
και τάς υποσχέσεις τού 'Αγίου Βαπτίσματος, 
μεταξύ τιον δυο Μυστήριων τής Ευσπλαχνίας 
Του, ατινα μάς έχάρισε, τοΰ 'Αγίου Βαπτί- 
σματος, δηλονότι καί εκείνου τής Μετάνοιας 
καί Έξομολογήσεως, κατέστησε τήν έξης αξιο
σημείωτου διαφοράν, ότι:

Τό πρώτον, ήτοι τό "Αγιον Βάπτισμα, δεν 
γίνεται εις το αυτό προσωπον, παρά μίαν μό
νον φοράν, οπιος και ή σαρκική γέννησις τού 
ανθρώπου.

Ενώ, τουναντίον, το δεύτερον, τό μυστήριον 
δηλονότι τιής Μετάνοιας και Έξομολογήσεως, 
έθεσεν ο Θεός, εις την διάθεσιν τής ταμιούχου 
καί διαχειριστρίας τής σωτηρίου Χάριτος Του, 
τής ’Εκκλησίας, ώς μίαν ασφαλή σωτήριον 
κλείδα, διά τής οποίας Αϋτη δύναται νά ά- 
λ'οίγη τόν Ουρανόν, διά τόν αμαρτωλόν, το-
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σάκις, οσάκις ερχόμενος ούτος εις θεογνωσίαν, 
έπιστρέφη εις, τόν . Θεόν, διά. τής , μετμνοίας. 
Μάς συγκινεϊ βεβαίους τό οτι συγκινείται ή θεία 
Έπουράνιος Μεγαλειότης, είς έκάστήν μας με
τάνοιαν. Είθε ρμως,ή ευχέρεια, αϋτη τής συγ
γνώμης τής Θείας Μεγαλειότητος, νά μή μας 
σκληρύνη, έν τή αμαρτία-

Άλλοίμονον, έάν τό εύεογετικώτατον μέσον 
τής συγγνώμης, τό όποιον θά έπρεπε νά μάς 
άποσπάση ριζικώς, άπό τήν αμαρτίαν, χρησι- 
μεύη είς τό ,νά, μας, καταστήσει ά^ελεστέςοης 
καί θρασυτέρους, τους αμαρτωλούς, έπι τή ελ- 
πίδι τής άτιμοιρησίας ( !) καί ανήκουστος αυθά
δεια μάς καταστήση περισσότερον κακούς καί 
αχρείους, διότι ό Θεός έδείχθη αγαθιότερος 
καί άνεκτικώτερος !. . /

Σήμερον, είναι καιρός εϋπρόσδεκτος νά άντι- 
ληφθώμεν, δτι, έάν έχάνωμεν απαξ διαπαντός 
τήν χάριν τού Θεού έπαναπίπτοντες είς τά 
αυτά κρίματα; τά ,,-.όποϊα''έξ,επλύναμεν; μές.τά, 
δάκρυά μας, είς τοιαύτην κατάστασιν μάς εΰ- 
ρισκεν ό θάνατος, δεν μάς Απομένει, παρά μία 
πλήρως έξησφαλισμένη, διά τής ίδικής μας 
ολοκλήρου θελήσεως, αίοόνιος καταδίκη! Διότι 
τίποτε, έν τώ κόσμοι, δεν ,είγαι φοβερώτερον, 
άπό τοϋ νά καταχρώμεθα τής ευσπλαχνίας καί 
μακραθυμίας τοϋ Θεοΰ -καί: νά τκάιώκωμεν τήν ’ 
διδομένην είς ημάς χάριν, μέ νέα άμαρτήμα-

Α

τα(!) τά όποια άνασταυρώνουν, ώς λέγει ο· 
Θείος Παϋλος, τόν Σώτήρα μάς Χριστόν. 
('Εβρ. 66).

Ή  αληθής, ή ειλικρινής Μετάνοια, ή έχουσα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τούς εκ." βάθους 
στεναγμούς τοϋ Τελώνου, τής -άμαρτοίλοΰ γυ- 
ναικός τά πύρινα δάκρυα καί τοϋ ασώτου υιού 
τήν συντετρεμμένην ιέξομολόγησιν, μάς έπα- 
νασυμφιλιώνει μέ τόν Έπουράνιον Πατέρα,, 
μάς θεραπεύει τά αθεράπευτα ψυχικά τραύμα
τά 'καί μάς άποκαθιστά μυστηριοιδώς, είς τήν 
κατάστασιν τής χάριτος των τέκνων τοϋ Θεοΰ, 
έκ τής υιοθεσίας τοϋ 'Οποίου, μάς είχεν άπορ- 
ρίψει ή .αμαρτία. ·■..■

Μεθ’.όπό.σου,  ̂λοιπόν φόβου καί τρόμου όφεί- 
λομεν, νά προσέξωμεν καί διατηρήσοομεν αυ
τήν τήνσυμφίλίώάίΥ, αύΥήν τήν κάθαρσιν, αυ
τήν τήν τιμήν, «οϊτινες άπεθάνομεν τή αμαρτία, 
πώς έτι .ξήσομεν έν .αυτή»-; .(Ρωμ. 6-, 2)..

"Ας ίκετεύσωμεν, λοιπόν, έν θερμή πίστει, 
τόν Σώτήρά, νά μάς φυλάξή1 άπό τοιαύτην υ
ποτροπήν, νά μάς ευλογήση . κάί στερεώση είς 
τήν κατάστασιν τής άναρρώσεως τής χάριτος, 
διά τοϋ ζωοποιού λόγου του «ΐδε υγιής γέγο- 
νας μηκέτί άμάρτανε». (Ίώ; 5, 14 ) .’

. . . . , Ε. ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΗΣ

'■ . , λ. ■ . ·■ ■ · - ■ )·,·'. (ft . . ι υκ,α .I.--'

Πρόσθεσον τήν αγάπην, τά πάντα ώφελοϋσιν άφαίρεσον αυ
τήν, ούδέν ώψελεΐ. Όποιον αγαθόν τω όντι ή αγάπη, αδελφοί !

ΙΕΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

¥

Ούτω γάρ ήγάπησεν ό Θεός τόν κόσμον, ώστε τόν Τίόν Λύ
του τόν μονογενή εδωκεν, ϊνα πάς ό πιστεύων είς Αυτόν, μή άπό- 
λυται, άλλ’ εχη ζωήν αιώνιον.

(Ίιοάν. Γ' 16) Κ. ΔΙΑΘΗΚΗ
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/ n o m i k a X
ΖΗΤΗΜΑΤΑ'

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣIΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

ΑΡΙΘ. 24/13.11.1969

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Ούδείς δύναται, κατ’ άρθρ. 16 § 5 τοΰ Συντάγματος, 
ν’ άρνηθή, λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, 
την εφαρμογήν των νόμων.

• Προϋποθέσεις ίατροχειρουργικών επεμβάσεων καί ε
ναντίον τής θελήσεως τοΰ δικαιούμενου εις συναί- 
νεσιν.

• 'Ο ιατρός δύναται νά ένεργήση μετάγγισιν αίματος 
καί εναντίον τής θελήσεως τοΰ άσθενοΰς η των επι
μελούμενων αύτω προσώπων.

"Εχομεν τήν τιμήν, sic άπάντησιν τοΰ έν 
τω ύπ' άριθ. 58 τής 10 'Οκτωβρίου 1969 ύ- 
μετέρω έγγράφω διατυπουμένου ερωτήματος, 
νά γνωρίσωμεν ότι ή γνώμη ήμών είναι ή α
κόλουθος:

I. Κατά τήν διάταΕιν τοΰ άρθρου 16 παρ. 
5 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος τοΰ έτους 1968, 
όμοιου έν προκειμένω πρός τό προϊσχϋσαν

τοιοΰτον τοΰ έτους 1952 (αρθρον 2 παρ. 5), 
■ Όύδείς δύναται ένεκα των θρησκευτικών αύ- 
τοΰ πεποιθήσεων νά άπαλλαγή τής έκπληρώ- 
σεως των πρός τό κράτος καθηκόντων του ή 
νά άρνηθή τήν εφαρμογήν τών νόμων». Ή  
διάταΕις αϋτη, τής όποιας τό πρότυπον εΰρη- 
ται εις τό Γερμανικόν Σύνταγμα τής Βαϊμό- 
ρης τοΰ έτους 1919 (άρθρον 136 παρ. 1) έ-
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Ο ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ. Κ. Δ. ΠΑ

ΠΑ ΙΠΑΝΝΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΚΟΙΝΩΝίΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ ΦΛΕΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

τέθη κατά τάς συνεδριάσεις τής επιτροπής 
διά την σύνταξιν τοϋ Συντάγματος τοϋ έτους 
1952, ϊνα μή, λόγω τής περί άπαραβιάστου 
τής έλευθερίας τής θρησκευτικής συνειδήσε- 
ως διατάξεως τοϋ Συντάγματος, θελήοουν 
αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι νά άπαλλαγοϋν τής 
πρός τήν πατρίδα ύποχρεώσεώς των πρός 

ι στράτευσιν έπί τω ίσχυρισμω δτι ή θρησκεία 
των άντίκειται εις τούτο. Λαμβανομένης ύπ' 
οψει τής διατάξεως τοϋ άρθρου 3 παρ. 5 
τοϋ Συντάγματος τοϋ 1952, καθ' ήν «πας Έλ- 
λην δυνάμενος φέρειν όπλα ύποχρεοϋται νά 
συντελή εις τήν ύπέρ τής πατρίδος άμυναν 
κατά τούς ορισμούς των νόμων» είναι αύτό- 
δηλον άτι ή ρηθεϊσα διάταξις τοϋ άρθρου 2 
παρ. 5 αύτοϋ καί συνεπώς καί ή τούτη όμοια 
τοϋ άρθρου 16 παρ. 5 τοϋ ίσχύοντος Συντά
γματος τοϋ 1968 έχει εύρυτέραν έννοιαν, μή 
περιοριζομένη εις τήν ύποχρεωτικήν στράτευ- 
σιν άλλ' άφορώσα καί τήν έν γένει εφαρμο
γήν των νόμων, εις ήν, ώοαύτως, ύποχρεοϋν- 
ται οί ρηθέντες, άσχέτως των θρησκευτικών 
των πεποιθήσεων.

II. Οί μάρτυρες τοϋ 'Ιεχωβά (άποκαλούμε- 
νοι άλλως καί Χιλιασταί ή Σπουδασταί τών 
Γραφών), όντες άναμφισβητήτως Αιρετικοί 
(Βλέπε Χριστοφιλοπούλου 'Ελληνικόν ’Εκ
κλησιαστικόν Δίκαιον, 1954, τεύχος Β ', σελ. 
21), καταλαμβάνονται ασφαλώς ύπό τής ρη- 
θείσης διατάξεως τοϋ άρθρου 16 παρ. 5 τοϋ 
ίσχύοντος Συντάγματος, μή δυνάμενοι νά ά- 
παλλαγώσι τής εφαρμογής τών νόμων γενικώς 
καί ούχί μόνον τών τοιούτων περί τοϋ υπο
χρεωτικού τής στρατεύσεώς των, ένεκα τών 
θρησκευτικών των πεποιθήσεων, ώς είρηται. 
Καί ώς πρός τάς ιατρικός καθόλου επεμβά
σεις καί είδικώτερον τάς θεραπευτικώς έπι-

βαλλομένας μεταγγίσεις αίματος εις ασθενείς 
θά ΐσχύσουν καί διά τούς χιλιαστάς όσα καί 
διά τούς λοιπούς άσθενεϊς ισχύουν.

III. "Εχει γίνει δεκτόν ότι ό θεραπευτικός 
σκοπός τόν όποιον επιδιώκει ή ίατροχειρουργι- 
κή έπέμβασις, ώς καί ή τοιαύτη τής μεταγγί- 
σεως αίματος εις τόν άσθενή, είναι σκοπός 
άναγνωριζόμενος ύπό τής πολιτείας, δικαιο
λογείται δέ ώς έΕυπηρετών τό άληθές συμ
φέρον τοϋ άσθενοϋς. Πρός τούτο όμως πρέ
πει ή μετάγγισις αίματος (δΓ ήν έρωτώμαι) 
νά είναι πρόσφορος διά τόν έπιδιωκάμενον 
είδικώτερον θεραπευτικόν σκοπόν καί νά έ- 
νεργήται lege artis, κατά τούς γενικώς, τούτέ- 
στιν, παραδεδεγμένους κανόνας τής ιατρικής 
έπιστήμης. Κατά κανόνα πρέπει νά ύπάρχη 
ή συναίνεσις τοϋ πρός όν θά γίνη ή μετάγγι- 
οις ή τοϋ προσώπου τοϋ επιφορτισμένου μέ 
τήν επιμέλειαν αύτοϋ. Μόνον εις περιπτώ
σεις, καθ' άς δέν είναι δυνατόν νά έκφρασθή 
νομικώς ισχυρά συναίνεσις, αϋτη εικάζεται ύ- 
πάρχουσα. Εις όλως έΕαιρετικάς καί έπειγού- 
σας περιπτώσεις, ό ιατρός δύναται νά έπέμβη, 
ενεργών τήν ένδεδειγμένην έγχείρησιν, ώς 
καί τήν, ώοαύτως, έοτιν ότε, έπικίνδυνον διό 
τήν ζωήν ή ύγείαν τοϋ άσθενοϋς μετάγγισιν 
αίματος καί εναντίον τής θελήσεως τοϋ δι- 
καιουμένου εις συναίνεσιν. Εις τοιαύτας πε
ριπτώσεις ή έπέμβασις καί άν έχη ώς άποτέ- 
λεσμα τήν βλάβην τής ύγείας ή τήν στέρησιν 
τής ζωής τοϋ άσθενοϋς κρίνεται δεδικαιολο- 
γημένη, άποκλειομένου τοϋ άδικου τής πρά- 
Εεως χαρακτήρος, έφ’ όσον άνταποκρίνεται 
εις τήν επιστημονικήν ασκησιν τοϋ ιατρικού 
λειτουργήματος, δυνάμει τής άρχής τοϋ ύπερ- 
τέρου ενδιαφέροντος (des iiberwiegenden In- 
tereses). Διότι ύφισταμένου άμεσου κινδύνου
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Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΚίΏΚΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΔΙΟΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑΣ

Ζωής ή υγείας του άαθενοϋς προκύπτει διά 
τόν ιατρόν μία άμεσος καί επείγουσα ανάγκη 
σταθμήσεως αντιθέτων συμφερόντων (Interes- 
senawbaengung) : Άφ ' ένός τοϋ τοιούτου τής 
σωτηρίας τοϋ ασθενούς άπό κινδύνου ζωής ή 
υγείας καί άφ’ ετέρου τού σεδασμοϋ πρός τό 
δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως (Selbstbestim- 
mungsrecht) τοϋ άσθενοϋς. Μόνον τότε επι
τρέπεται εις τόν ιατρόν νά προσβολή τό δεύ
τερον, όταν τό πρώτον, διά τής προτιμήσεως 
τοϋ δευτέρου, ήθελε βαρέως κινδυνεύσει 
(Schmiht, Der Arzt im Strafrecht, σελ. 110 
καί έπ. 114). Τούτο σημαίνει ότι όταν σοβα
ρός κίνδυνος απειλή τήν ζωήν ή τήν ύγείαν 
τοϋ άσθενοϋς ή ιατρική έπέμβασις δέον νά 
χωρήση άμέσως καί μή διακυβεύηται ή απο
τροπή τοϋ κινδύνου έκ των δισταγμών τοϋ 
ιατρού ώς έκ τής έλλείψεως τής συναινέσεως 
τοϋ άσθενοϋς ή τών έπιμελουμένων αύτοϋ. 
Λογικόν καί δίκαιον είναι εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην νά παροραθή τό δικαίωμα αύτοδιαθέ
σεως τοϋ άσθενοϋς, μή συναινοϋντος ή μή 
είσέτι συναινέσαντος. (Βλέπε περί τών άνω- 
τέρω καί Α. Μπουροπούλου Έρμην. Π.Κ. τό
μος Α ' σελ. 54 — 55, Χωραφα Γεν. Άρχαί 
Π.Δ. έκδ. 1966 σελ. 227 καί έπομένοις, 
Leipziger Kommentar II Β ’ 1958, 223 σελ. 
248, Schonke —  Shoder, Strafgesetzbuch έκδ. 
1959 παρ. V  σελ. 818, Gius. Bettiol, Diritto 
Penale 1966 σελ. 307, έπ. Fr. Bricola. Aspetti 
Problematic! del C.D. Riscbio concentito nei 
rcati colposi εις Bollettino dei Institute di Di- 
rifto e Procedura Penale (pand. 1960/61, σελ. 
1 2 0 ) .

Πρός τά άνωτέρω δέν άντιτίθενται αί δια
τάζεις τοϋ Β. Δ)τος τής 15)6)6)7)1955 «πε
ρί κανονισμού ιατρικής δεοντολογίας» έκδο-

θέντος δυνάμει τοϋ νόμου 1515)1939. Κατά 
τό αρθρον 8 έδάφ. α ’ τοϋ Δ)τος τούτου «ό 
ιατρός οφείλει άπόλυτον σεβασμόν πρός τήν 
τιμήν καί προσωπικότητα τοϋ ανθρώπου. Δέν 
επιτρέπεται οίαδήποτε μή ένδεδειγμένη θερα
πευτική ή χειρουργική έπέμβασις ή πειραμα
τισμός δυνάμενος νά θίζη τό αίσθημα τής προ
σωπικής έλευθερίας καί τήν έλευθέραν 6ού- 
λησιν άσθενών έχόντων. σώας τός φρένας», 
έζ οΰ προκύπτει ότι άντιθέτως έπιτρέπεται ή 
ένδεδειγμένη έπέμβασις νά θίζη τό αίσθημα 
τής προσωπικής έλευθερίας καί τήν έλευθέ
ραν βούλησιν ασθενών. Έξ άλλου κατά τό 
αρθρον 9 τοϋ αύτοϋ Β. Δ)τος «ό ιατρός οφεί
λει άπεριόριστον μέριμναν διά τήν διατήρησιν 
καί διόσωσιν τής άνθρωπίνης ζωής. Ύποχρε- 
οϋται ν’ άποφεύγη έπιμελώς πάσαν έπέμβα- 
σιν δυναμένην νά έχη ώς άποτέλεσμα τήν 
παρεμπόδισιν τής αναπαραγωγής ή τήν δια- 
κύβευσιν τής ζωής, έζαιρουμένων μόνον τών 
περιπτώσεων άποδεδειγμένης καί άφευκτου θε
ραπευτικής άνάγκης».

ΙΥ. Ύπό τοιαύτας, ώς αί άνωτέρω έκτιθέ- 
μεναι, προϋποθέσεις, συντρεχούσας εις τήν 
συγκεκριμένην έκάστοτε περίπτωσιν, δύναται 
νά ένεργήση ό ιατρός μετάγγ-ισιν αίματος καί 
ανευ ή έναντίον τής θελήσεως τοϋ άσθενοϋς 
ή τών έπιμελουμένων τοϋ προσώπου αύτοϋ καί 
μόνον πρός θεραπευτικόν καί ούχί πειραματι
κόν ή κοσμητικόν σκοπόν.

Βάσει τούτων, Υμείς θά κρίνητε αν παρί- 
σταται άνάγκη ν' άπευθύνητε έγκύκλιον πρός 
τά ύφ' 'Υμάς νοσηλευτικά ιδρύματα, διά τήν 
παροχήν οδηγιών έπί τοϋ άνακύψαντος ζητή
ματος, περί οΰ καί είδικώτερον έρωτώμαι.

Ό  Άντεισαγγελεύς 
Κ. Δ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ
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'Ύπό V I C .  W H I  T Μ Λ Ν: Μετάφρασές έκ τοϋ ’Αγγλικού 

υπό Άστ. A' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

L. S. D. (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗΝ)

ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΗ Μ Α Σ Τ Ε  ΤΗΣ Ε Π ΟΧ ΗΣ

Μία μήτηρ άφηγεΐται την κατωτέρω φρικιαστικήν ιστορίαν 
περί τοϋ υίοΰ της, δστις έπεσε θϋμα ένος θανατηφόρου ναρκω
τικού :

« Όταν ήκουοα νά ήχή ό κώδων τής οικίας 
μου εκείνο τό απόγευμα τοϋ Οκτωβρίου καί 
ήνοιΕα τήν Θύραν, εύρέθην πρό ενός θεάμα
τος, τό όποιον μέ έΕέπληΕεν. Ό  20ετής υιός 
μου, Ρόντνεϋ, ύψηλοϋ αναστήματος, έφέρετο, 
συρόμενος, έπί των ώμων τοϋ φίλου του "Εντ 
Χάρισον. Δέν ήδυνάμην νά πιστεύοω οϋτε εις 
«τά ίδια μου τά μάτια». Ό  Ρόντ, συνήθως 
άψογος εις τήν έμφάνισιν, παρουσιάΖετο άξύ- 
ριστος καί άκτένιστος. Τό χαμογελάν του ήτο 
άοαφές καί αόριστον εις τό πρόσωπόν του. 
«Είναι όμορφο, μάμα», έφλυάρησε. «Τώρα σχε
δόν καταλαβαίνω τί άΕίΖει. Είμαι ερωτευμέ
νος».

Ό  υιός μου ήτο θϋμα τοϋ "Ελ - "Ες - Ντί 
(LSD )!

"Οταν άπησχολούμην μέ τήν εφαρμογήν τοϋ 
νόμου εις τόν Δήμον μας, εις τήν Καλκρορ- 
νίαν, είχον παρατηρήσει ώρισμένας αντιδρά
σεις, όπως αυτήν, εις τό «Lysergic Acid Diei 
thylamide), τήν επιστημονικήν ονομασίαν δΓ 
αυτό τό θανατηφόρον ναρκωτικόν.

Ό  "Εντ, ό σύνοικος τοϋ Ρόντ, έφαίνετο

άρκετά λυπημένος. Ό  Ρόντ, όμως, έΕηκολού- 
θει νά φλύαρη. «Βλέπεις χαμόγελο μάμα; Εί
μαι ερωτευμένος. Είμαι εύτυχισμένος. Θυμά
σαι, ποτέ δέν έχω γελάσει, ποτέ δέν ήμουν 
εύτυχισμένος».

«Δέν είναι αλήθεια αυτό, Ρόντ», είπα, «σ' 
όλη σου τή Ζωή ήσουν χαρούμενος».

«Μά αύτό δέν είναι σωστό, μάμα. Τώρα 
μόνο νοιώθω πραγματική εύτυχία, καί τοϋτο 
γιατί είμαι έρωτευμένος. Μέ καταλαβαίνεις, 
μάμα;». Βραδύτερον, όταν τοϋ είπον, ότι εις 
τήν πραγματικότητα είναι ανόητος, κατόπιν 
των όσων λέγει, ή έκφρασίς του έγένετο κα- 
τηφής καί έπεσεν έπί τοϋ δαπέδου, λέγων: 
«Ό Ρόντ είναι νεκρός». "Εκειτο έπί τοϋ δα
πέδου ακίνητος καί άνέπνεεν ήσύχως.

Πάσαι αί συλλεγεϊσαι ύπ' έμοϋ τότε πλη- 
ροφορίαι περί τοϋ LSD, ήσαν απρόβλεπτοι. 
Έκ των ποιουμένων χρήσιν τοϋ ναρκωτικού 
τούτου, μερικοί βλέπουν «λαμπερά» χρώμα
τα ή έν άψυχον άντικείμενον, ώς μίαν «καρέ
κλαν» πάλλουσαν, ώς έάν ήτο Ζωντανή. "Αλ
λοι καθίστανται παράφρονες καί είσάγονται εις

205



Χαρακτηριστικόν σκίτσο, έκ της περιγρα
φής τοΰ ψρικτοϋ προσφάτου εγκλήματος 
του Φόρτ Μπραγκ (Η. Π .Α .). Οί δράσται, 
ϋπό τήν επήρειαν τοΰ ναρκωτικού L.S.D. 
(τον όξέιος «θαύμα» δπως τό άποκαλοϋν, 
έπί τό έργον τής δολοφονίας (3) ατόμων.

ψυχιατρεία, ή αποπειρώνται ν' αύτοκτονήσουν. 
Είχον ακούσει, έπίσης, δτι πολλοί, ποιούμενοι 
χρήσιν, ύποφέρουν εις άνάλογον έντασιν πα
ραισθήσεων ή ψευδαισθήσεων, γνωστών ώς 
«after lash» ή «back lash», έπί ήμέρας, ή ακό
μη καί έπί μήνας, μετά τό ολίσθημά των.

Στραφεϊσα πράα τόν Ρόντ, είπα: «Μπορεί
τε νά μοΰ δώσητε έΕήγησιν;».

Απέφευγε νά μέ κυττάΕη «κατάματα», δο- 
κιμάσας άνησυχίαν.

«Πρό δύο έβδομάδων, ό Ρόντ καί εγώ, — 
εΐπεν ό Εντ—, θελήσαμε νά δοκιμάσωμε. Τό 
παραπάτημά μας έκρότησε οκτώ ώρες περί
που. Εγώ βγήκα σχεδόν ύγιής άπό αυτήν τήν 
περιπέτειαν. Ο Ρόντ, όμως, έΕακολουθεϊ νά 
φαίνεται παράΕενος. Έπί δύο ήμέρες έπαιζε 
τήν κιθάρα του καί τραγουδούσε στό φόρτε 
τής φωνής του. Τελικά, φαινότανε σάν νά 
έχη συνέλθει πάλιν. ’Αλλά, όταν πήγαμε νά 
ψωνίσωμε στήν άγορά, ακούσε σ’ ένα μεγά
φωνο ένα άπό εκείνους τούς τόνους πού 
είχε τραγουδήσει. Τούτο τόν έκανε νά Εανα-

θυμηθή τό τραγούδι καί νά συνεχίζη σέ πιό 
έπιδεικτικό βαθμό. "Υστερα άπό τόν ισχυρόν 
σύτόν κλονισμόν, σκέφθηκα ότι θά ήταν κα
λύτερα νά τόν φέρω στό σπίτι».

«Ποιό ήταν τό πρώτο παραπάτημα;» τόν ή- 
ρώτησα.

Εμεινε διατακτικός, έπί τινα χρόνον, πριν 
ή άπαντήση: «Μπορεί νά ήταν μιά φορά άκό- 
μα, άλλά θά προτιμούσα νά σάς τό έλεγεν ό 
ίδιος, Κα ”Αλισον.(*)

★

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ!

Αί ύποψίαι μου ήγέρθησαν. Ή  Σάρον, ή 
θυγάτηρ μου, παρηκολούθει ένα Κολλέγιον, 
200 μίλια μακράν. Είναι δύο έτη μεγαλύτερα 
τοΰ Ρόντ, άλλ' ομοιάζουν τόσον πολύ καί 
φαίνονται ώς δίδυμοι. Ό  Ρόντ, άφ' ής έγκα- 
τέλειψε τό «Ούέστ Πόϊντ», πρό τριών περί
που έβδομάδων, μετέβαινε πολλάκις έκεϊ, 
πρός έπίσκεψιν τής άδελφής του. Αί έπιστο- 
λαί τής Σάρον, βραδύτερον, έγένοντο ασα
φείς, άσύνδετοι, άκατανόητοι καί εντελώς ά- 
νόμοιοι πρός έκείνας τού εύφυοΰς καί χαρω
πού «κοριτσιού», όπως ήτο πάντοτε ή Σάρον., 
"Αραγε άνεμίχθη εις αύτό;

Αμέσως, όμως, τώρα, ό Ρόντ εϊχεν άνάγ- 
κην ιδιαιτέρας φροντίδος. Έτηλεφώνησα εις 
τόν σύζυγόν μου. Ό  σύζυγός μου, ό Τζίμ, 
βοηθός σερίφου τό έπάγγελμα, είναι ένας γε
ροδεμένος άνθρωπος, μέ σταθερό βλέμμα, ό 
όποιος σπανίως συνηθίζει νά λέγη πολλά, 
πλήν όμως είναι ένας πύργος δυνάμεως. Δια- 
νύσας άπόστασιν δέκα λεπτών, πεζή, έφθασεν 
εις τήν οικίαν καί έκυψεν έπί τοΰ Ρόντ. «Σή- 
κω άπό τό πάτωμα!», έπρόσταΕεν. Ό  Ρόντ 
άνεσηκώθη μετά δυσκολίας καί έκάθησεν εις 
τόν καναπέ.

«Αισθάνεσαι σάν έτοιμόρροπος;» ήρώτησεν.
Ό  Ρόντ ένευσε μέ τήν κεφαλήν του κα- 

ταφαφτικώς.
« Εν τάΕει, άς τό άφήσωμεν αύτό», εΐπεν ό 

Τζίμ. «Πότε τό άρχισες;».

Σ η μ . :  Τό όνομα τής JEANNE ALISON, 
ώς καί τά αλλα, τά άναφερόμενα εις τό κείμε
νον, δεν είναι τά πραγματικά.
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Ό  Ρόντ έφαίνετο ούχϊ άξϊόπιστος. «Ή κό
ρη σου μοϋ έδειξεν», εϊπεν. 'Αμέσως δέ έν 
συνεχεία, προσέθεσε: «Νοιώθω κουρασμένος, 
μπαμπά. Νομίζω, ότι μπορώ νά πάω νά κοι

μηθώ».
Άντελήφθημεν τόν Ρόντ νά σύρη βαρέως 

τά βήματά του έπί των βαθμιδών τής κλίμα- 

κοα.
«Πρέπει νά είναι ή Σάρον;» είπα. «Πρέπει 

νά άνήκη καί αύτή εις εκείνην τήν όργάνω- 
σιν;». Πήγαινε νά σπάση τό κεφάλι μου. Κα- 
τέβαλον προσπάθειας διά νά κρατήσω τόν 
συνδετικόν ειρμόν των σκέψεων, άλλά τό κε
φάλι μου έκρατάλιζεν: "Ησαν άκόμη καί τά 
όλλο δύο παιδιά μας, ή Τζοανίτα, 24 έτών, 
έγγαμος καί ό Λούϊς, 16 έτών.

Πώς ήμποροϋσε νά συμθη τούτο εις τόν 
Ρόντ; —έβασανιζόμην μέ τάς σκέψεις—, έ
να λαμπρόν σπουδαστήν καί ιδιοφυίαν, ένα έ- 
Εαίρετον άθλητήν καί μέ μεγάλην δημοτικό
τητα; τΒτο φιλότιμος καί φιλόδοξος καί κα- 
τώρθωαε νά ίκανοποιήση τήν φιλοδοξίαν του, 
μέ τό νά καταστή όνομαστός είς τό «Ούέστ 
Πόϊντ» καί έντιμος σπουδαστής εκεί έπί 15 
μήνας, όταν, αίφνιδίως, άπεχώρησεν, έπειδή 
«δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν πειθαρχίαν», 
ώς μάς είπεν.

Ό  Τζίμ έθεσε τόν βραχίονά του πέριξ τής 
άαφύος μου. «Δέν πρόκειται νά άντιμετωπί- 
οωμεν τό πρόβλημα τούτο μέ έπιπολαιότητα 
καί άνωδύνως —μοϋ είπε. Τά παιδιά μας είναι 
έκ καταβολής καλής ύγείας καί καλού χαρα- 
κτήρος. Έάν ό Ρόντ έξακολουθήση καί αύ- 
ριον νά τελή ύπό τήν έπήρειαν τού ναρκωτι
κού, θά τόν όδηγήσωμεν είς τόν ιατρόν. Εν 
τω μετοξύ, θ ά  π ρ έ π ε ι  ν ά  ά ν α -  
φ έ ρ ω  τ ή ν  π ε ρ ί π τ ω σ ι ν .  Π ρ έ 
π ε ι  ν ά  ά ν α κ α λ ύ ψ ω μ ε ν  τ ο ύ ς  
« ά ρ ρ ι θ ί σ τ α ς » ,  ο ί ό π ο ι ο ι  τ ο ύ ς  
έ μ ύ η σ α ν  ε ί ς  τ ή ν  χ ρ ή ο ι ν  
τ ο υ » .

Πριν άκόμη ό Τζίμ άναχωρήση, ένεφανίσθη 
ό Ρόντ, χαμόγελών. Δεν ήδύνατο, φαίνεται, 
νά κοιμηθη.

«Θέλω νά μιλήσω στήν Σάρον, μάμα», εί
πε ν.

Έσχημάτισα τόν άριθμόν τού τηλεφώνου

είς τον περιστροφικόν δίσκον καί, όταν ή 
Σάρον άπήντησεν, ό Ρόντ ήρπασε τό άκου- 
οτικόν. «Σάρον, είναι πάρα πολύ όμορφο», 
είπεν, «άλλά σέ θέλω, όμως, έδώ. Είμαι κρε
μασμένος π ι ό ψη λ ά  κα ί  άπό  τό  φ ε γ 
γ ά ρ ι .  Μπορείς νά έλθης έδώ;». Βκουσε 
τήν άπάντησιν τής Σάρον καί άκολούθως μοϋ 
έδωσε τό άκουστικόν, λέγων: «Θά πάρω τό 
πρώτο λεωφορείο γιά τό σπίτι, μοϋ είπε ή 
Σάρον».

★

ΕΧΩ ΑΝΤΙΚΡΥΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ 
Ύπεδέχθην τήν Σάρον είς τόν σταθμόν 

τών λεωφορείων τήν 5ην μ.μ. ώραν καί κα
τελήφθην ύπό άλλου «σόκ». Είς διάστημα 
τριών μηνών, ή λεπτοφυής, ζωηρά καί έλκυ- 
στική θυγάτηρ μου, είχε καταστή άτημέλητος, 
άκομψος καί άφιλόκαλλος. Η κόμη της ήτο 
άτακτοποίητος, τά μαλλιά της ινώδη καί οι 
οφθαλμοί της έφαίνοντο κατηφεϊς. Προσεπά- 
θησα νά άποκρύψω τόν φόβον μου καί έλπί- 
ζω ότι δέν τόν άντελήφθη νά πλανάται είς 
τό πρόσωπόν μου.

Καθ' οδόν πρός τήν οικίαν μας, μοϋ ώμο- 
λόγησεν, ότι αϋτη είσήγαγε τόν Ρόντ είς τά 
«μυστήρια» τοϋ LSD. « Ητο άκριβώς ή έπο- 
χή, πριν ή έγκαταλείψη τήν Ακαδημίαν», εϊ- 
πεν, «καί εύρίσκετο είς τήν οικίαν μου μέ 
άδειαν».

«'Αλλά, γιατί τό κάνατε αύτό;» ήρώτησα.
«Τούλάχιστον 30% άπό τά παιδιά τοϋ Σχο

λείου «παίρνουν» μαριχουάνα, «barbiturates», 
«amphetamines» ή «L.S.D.», είπεν ή Σάρον, 
ώς εύρισκομένη έν άμύνη. «Σκέφθηκα, ότι, 
ίσως, έτσι βοηθούσα τόν Ρόντ, γιατί όταν 
είχε έρθει μέ τό αυτοκίνητο νά μέ ίδή, ήταν 
σχεδόν άπογοητευμένος άπό τήν ζωή. Καί μοϋ 
έφάνηκε, ότι έκεϊνο τό «παραπάτημα» τόν έ- 
βοήθησεν. τΗταν εύτυχής σ' όλο τόν δρόμο, 
υστέρα άπό αύτό, μέ μόνην έξαίρεσιν, ότι τόν 
διέκρινεν ένας μικρός κλονισμός».

«Μά οί ιατροί λέγουν πώς είναι έπισωρευ- 
τικόν», εξήγησα. «Τί τοϋ τό έδωσες, ώστε να 
θεωρήσαι μερικώς υπεύθυνος διά τόν παρόν

τα ΚΛονισμόν του;».
«Αμφιβάλλω», είπεν. "Αν καί άνεσήκωσεν
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όμως τούς ώμους της, λέγουοα αύτό, έφαίνε- 
το ότι ήσθάνετο υπεύθυνος διά τήν κατάστα- 
σιν τού Ρόντ.

★

Τήν 9ην μ.μ. δύο ντέτεκτιβς έφθασαν, διά 
νά ανακρίνουν τούς νεαρούς βλαστούς μας. 
Φαινομενικής, ό Ρόντ παρουσιάξετο ώς έπι- 
θυμών διακαώς νά βοηθήσπ τούς άστυνομι- 
κούς. Η Σάρον, όμως, έδίστασε νά κατονο- 
μάση τούς φίλους της, ίσχυριξομένη δτι ή 
πράθις της θά ώμοίαξε πρός ϋπουλον συμπε
ριφοράν «άρουραίου».

«Φίλους!» έξέσπασα. «Καλοί φίλοι εκείνοι 
πού σέ έσπρωξαν στον βούρκο καί ατήν κά
προν !».

« Ω, μή νευριάξης, μάμα, πρόκειται νά σας 
τούς πώ!», είπε, καί τούς άνέφερε.

Μέχρι τής ώρας, καθ’ ήν ή Σάρον άνεχώ- 
ρησε διά τό Σχολεϊον της, μετά τάς μεσημ
βρινός ώρας, ό Ρόντ έφαίνετο άρκετά ύγιής. 
Όταν, όμως, έμείναμε μόνοι, μου εϊπεν αί- 
φνιδίως, ψιθυρίξων: «Μή τό λές σέ κανένα, 
μάμα, άλλά έ χ ω  ίδ ή  τ ή ν  ψ υ χ ή ν  μ ο υ !  
Είναι πολύ ωραίο! (Αύτή είναι μία φράσις τήν 
οποίαν έμίσησα κατά τούς έπομένους μήνας). 
Είναι ή μόνη πραγματική άλήθεια πού ύπάρ- 
χει! Η ψυχή μου είναι όλο άλήθεια καί ομορ
φιά !». Εκάθητο είς τόν καναπέν φλύαρων 
καί έπαναλαμβάνων τόν μορφασμόν.

★

«ΦΥΓΕ! ΦΥΓΕ ΜΑΚΡΥΑ!»

Εκείνο τό άπόγευμα, ό δόκτωρ Μάκ, ό οι
κογενειακός μας ιατρός, τόν έξήτασεν. Ό  
Ρόντ εύρίσκετο είς τήν ιδίαν κατάοτασιν, 
άλλ ό ιατρός είπεν, ότι κατά τήν γνώμην 
του, ό ισχυρός κλονισμός είχε παρέλθει.

Τάς έσπερινάς ώρας, ό Τξίμ, ό Ρόντ, ό 
Λούϊς καί έγώ, συνεξητήσαμε μέχρι τής 10ης 
ώρας περίπου, πριν μεταβωμεν πρός κατά- 
κλιοιν. Είχαμε όλοι μας άναλάβει μεγάλο θάρ
ρος.

Τήν 4ην περίπου πρωινήν, έΕύπνησα κά
πως τρομαγμένη, διότι άντελήφθην ακαταστα
σίαν έντός τής οικίας. ’ Ολα τά φώτα ήσαν

άναμμένα, ή δέ θύρα, ήτις ώδήγει είς τόν 
κάτω όροφον, εύρίσκετο έντελώς άνοικτή. Ό  
Ρόντ εϊχεν έξαφανισθή.

Ο Τξίμ έτηλεφώνησεν είς τήν 'Αστυνο
μίαν, ή όποια κατέφθασεν έντός δέκα λεπτών. 
"Ηλεγξε μίαν ακτίνα δύο μιλίων πέριξ τής 
οικίας, άκολούθως δέ έδόθη σήμα πρός έλεγ
χον όλων τών σημείων.

Τήν 7ην περίπου μ.μ., ό σύξυγος τής Τξο- 
ανίτας έφθασεν είς τήν αύλήν μας, φέρων τόν 
Ρόντ, έπί τού αύτοκινήτου του. Τόν εΰρε 
νά περιπατή κατά μήκος τού έλευθέρου δρό
μου.

Ο Ρόντ έδωσε μίαν παγερόν έξήγησιν. 
Είπεν, ότι, καθώς συνωμίλει μέ τόν πατέρα 
του, τόν Λούϊς καί έμένα, άντελήφθη τά μαλ
λιά μας νά γίνωνται λευκά, τά δέ πρόσωπά 
μας ρυτιδωμένα. Έν συνεχεία, είπεν, παρετή- 
ρησε νά τήκωνται βραδέως καί μετά τήν έξα- 
φάνισίν των νά παρουσιάξωνται τρεις ψυχαί, 
μεγάλοι σταγόνες πρωτοπλάσματος, αί όποϊαι 
έσφύριξαν καί «χαμογελούσαν» τρομερά είς 
αύτόν μέ μορφασμούς. Άργότερον, είς τήν 
κλίνην, ένεφανίσθησαν καί πάλιν αί φυσιο
γνωμίας ρυτιδωμένοι, ήλικιούμεναι καί διαλυ
όμενοι καί αΰθις.

Μία φωνή τού είπε: «Φύγε !  Φύγε  μ α 
κρύ  ά άπό αύτά τά πρόσωπα, πού πεθαίνουν 
γιά σένα! Φύγε!».

Τρομοκρατημένος έφυγεν έκ τής οικίας, 
εύρεθείς έπάνω είς τόν έλεύθερον δρόμον.
Αι φυσιογνωμίας όμως, τόν ήκολούθουν, κεί
μενοι πάντοτε πρός αύτόν. Περιπλανώμενος, 
ούτως, έπί τι χρονικόν διάστημα, έπέστρεψε 
καί έτρεξεν όπίσω —είς ένα άπό τούς πλέον 
ολέθριους έλευθέρους δρόμους τής έξοχης. 
Τούτα είπών, ό Ρόντ, κατέπεσεν ώς άψυχον 
σώμα έπί τού δαπέδου καί έκλαιεν ύστερικά.

«Αύτά είναι τά άποτελέσματα!» είπεν ό 
Τξίμ.

Ημίσειαν ώραν βραδύτερον, έβαίνομεν είς 
τήν οδόν, τήν αγουσαν πρός τό Γενικόν Δη
μοτικόν Νοσοκομεϊον. Ό  Ρόντ, καθ' όλην τήν 
διαδρομήν, έκλινε τήν κεφαλήν του έπί τών 
ώμων μου, κρατών τά χέρια μου τόσον σφι- 
κτά, είς σημεϊον, ώστε νά μέ πονούν έπί 
τρεις ήμέρας. «Μάμα, σέ παρακαλώ, βοήθησέ
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με!», συνέχιζε νά λέγη, «παρακαλώ, βοήθη
σε τόν Ρόντ!». .

★

Ο ΑΣΠΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟΣ 

ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Όταν τόν άφήσαμεν εις τό Νοσοκομεϊον, 
έκάθησεν έπί μιας καθέκλας, κοιτάδων μετ’ 
εμπιστοσύνης εις τό πρόσωπον ένα νεαρόν 
ιατρόν.

'Εκείνην τήν νύκτα μάς έτηλεφώνησαν α
πό τό νοσοκομεϊον. Ό  Ρόντ εϊχεν ύποτρο- 
πιάσει, γενόμενος μανιακός. "Ετρεχε διά μέ
σου τής πτέρυγος τοϋ Νοσοκομείου καί κρυ
πτόμενος εις τάς γωνίας, προεκάλει ταραχάς. 
Έπιστρέψαντες 5Γ αύτοκινήτου εις τό Νοσο- 
κομεϊον, εϋρομεν τόν υιόν μας απολύτως τρο- 
μοκρατημένον. Ώμοίαδεν ολίγον περισσότε
ρον άπό ένα ηλίθιον, ψελλίζοντας ακατανόη
τους καί άκαταλήπτους φράσεις. "Ιοτατο έν- 
τάς μιας λεκάνης ϋδατος, εις έν μικρόν σι- 
δηρόφρακτον δωμάτιον. (Τοϋ επετράπη ή χρή- 
σις τής λεκάνης, ώς έπληροφορήθημεν βρα- 
δύτερον, ϊνα κατευνασθοϋν τά νεϋρα του. Διά 
τής χρήσεως τοϋ κάδου τούτου, έφαίνετο ί- 
κανοποιών τήν φαντασίαν του). Όταν τελι- 
κώς μάς άνεγνώρισεν, έφώναΕεν εις τόνον 
κλαυθμηρίξοντα: «ΚοίταΕε, μάμα, είμαι ό 'Ιη
σούς Χριστός! Περιπατώ στό νερόί».

Ο ιατρός τοϋ ψυχιατρικού τμήματος μάς 
είπεν: «Είναι ή χειροτέρα περίπτωσις ναρ
κωτικής διεγέρσεως, τήν όποιαν έχω ποτέ 
συναντήσει. Φαίνεται, ότι έχει φθάσει εις τόν 
ύψηλότερον βαθμόν ή τοΕ'ίκή του έπιδείνω- 
σις».

«Θά βελτιωθή ή κατάστασίς του ποτέ;» ή- 
ρώτησεν ό Τδίμ.

Έπηκολούθησε μακρά σιωπή. «Δέν ήμπορώ 
νά σάς άπαντήσω εις αύτό», είπεν ό ιατρός. 
«Δέν γνωρίδομεν πολλά περί τής χρονικής 
διάρκειας καί των άποτελεσμάτων αύτοϋ τοϋ 
ναρκωτικού. Δυσάρεστα ολισθήματα, έπιπλο- 
καί, ιδιόρρυθμοι συνθήκαι, δυνατόν νά ύπο- 
βοηθήσουν, ή έπεισόδια ψυχώσεως καί συζη
τήσεις, ένδέχεται νά έχουν ώς αποτέλεσμα 
τήν δημιουργίαν ψευδαισθήσεων. Εάν θερα

πεία τις έχη άνακαλυφθη δι' αύτό, δέν γνω- 
ρίδομεν άκόμη».

Μετά παρέλευσιν δύο ήμερων, έλάβαμεν 
τηλεφώνημα έκ τοϋ νοσοκομείου, καθ' ό είδο- 
ποιούμεθα νά μεταβώμεν πρός παραλαβήν τοϋ 
Ρόντ, έπειδή, ήδη, παρουσιάδετο τελείως φυ
σιολογικός.

“Αμα τη έπανόδω μας εις τήν οικίαν, μάς 
είπεν, ότι ό λόγος δι' όν έγκατέλειψε τήν 
'Ακαδημίαν, συνίστατο εις τό γεγονός, ότι 
δέν ήδύνατο άπό μακράν νά βοηθήση τήν α
δελφήν του Σάρον. Πολύ άνησύχησε καί έθο- 
ρυβήθη, όταν αϋτη τοϋ έγραψε κατά τρόπον 
συγκινητικόν, ότι έσημείωοεν ολισθήματα εις 
τά LSD. 'Αντί, όμως, νά παράσχη βοήθειαν, 
εις τήν άδεφλήν του, αύτός ό ’ίδιος έπεσε 
θύμα της.

Όμιλών έπί τοϋ θέματος τούτου, υποτρο
πίασε καί αΰθις. "Ηρχισε νά όμιλή περί θη
ρίων έσωτερι.κών, τά όποια άπηλευθέρωσεν.

«Θά έπρεπε νά τά βλέπατε!» άνεφώνησε. 
«Τό καλύτερο άπό όλα είναι έκείνο μέ τό 
φ ρ ι κ ι α σ τ ι κ ό  μ ά τ ι .  Μεγαλώνει 
καί μεγαλώνει καί γεμίζει ολόκληρο τό δω
μάτιο, οπότε ξαφνικά μπαίνω μέσα σ' αύτό 
καί κοιτάξω έξω όλον τόν μικρόν κόσμο γύ
ρω μου!».

«"Ω, Θεέ μου!» έμουρμούρισεν ό Τδίμ καί 
έΕήλθε τής αιθούσης. Όταν έπανήλθεν, εϊ- 
πεν: «Έτηλεφώνησα εις τόν δόκτορα "Αν-
ταμς, ένα ψυχίατρον, τόν όποιον έχω ακού
σει νά καταθέτη εις τό Δικαστήριον. Κάποιος 
πρέπει νά εύρεθή κάπου γιά νά βοηθήση τού
το τό παιδί!».

Ό  δόκτωρ "Ανταμς, ένας λεπτός, νευρώ
δης, μικρόσωμος ανδρας μέ «άτσαλένια μπλε 
μάτια», ώδήγησε τόν Ρόντ εις τήν αίθουσαν 
έΕετάσεως τών άσθενών. Μετά παρέλευσιν 
μιας περίπου ώρας, έΕήλθε μόνος τοϋ δω
ματίου. «Ό υιός σας φαίνεται τώρα λογικώς 
ύγιής», είπεν. Έπρόκειτο νά άναφέρη περισ
σότερα, άλλ' ή πόρτα ήνοιξε καί ένεφανίσθη ό 
Ρόντ. ΈΕήγαγεν έκ τοϋ θυλακίου του μίαν 
πολύχρωμον σφαίραν έκ νήματος (τόπι), λέ- 
γων: «Ξέχασα νά σάς πω, γιατρέ: Είμαι κα
λά έν όσω έχω μαζί μου αύτό έδώί».

Ό  δόκτωρ "Ανταμς περιειργάδετο τόν Ρόντ,
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καθ' όν χρόνον «έτύλιγε καί Εετύλιγε εκείνο 
τό κουβάρι του νήματος». Τελικώς, ό ιατρός 
είπεν: «Σας συνιστώ νά τόν βάλετε στό Κρα
τικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αμέσως. ’Εάν ή 
κατάστασίς του έΕελιχθή εις χρονιάν ψύχω- 
σιν, ίσως άπαιτηθή μακροχρόνιος θεραπεία».

★

ΔΙΑΤΡΥΠΗΜΕΝΟΝ ΟΥΣ -  ΕΝΩΤΙΟΝ

Περιοδικώς έπεσκεπτόμεθα τόν Ρόντ εις τό 
Γενικόν Γρατικόν Νοσοκομείον καί έπί τινα 
χρόνον έφαίνετο ότι ή ύγεία του έβαινε κα
λώς. Άλλ' όργότερον, κατά μίαν έπίσκεψιν, 
διεπιστώσαμεν ότι εϊχεν όλισθήσει ένα μακράν 
κατήφορον πρός τό παρελθόν. Ή  κόμη του 
ήτο άτακτοποίητος, πέριΕ τοϋ λαιμού του έ
φερε χάνδρας. Τ ό  ο ΰ ς  τ ο υ  εις τό σαρ
κώδες μέρος ή το  δ ι α τ ρ υ π η μ έ ν ο ν  
παρ' ενός συνοίκου του «χίππυ» καί άπό τήν 
αίμόσσουσαν οπήν έκρέματο ένας άκάθαρτος 
ορμαθός άπό ψεύτικα κοσμήματα.

Βραδύτερον έπληροφορήθημεν, δτι είς έκ 
τών συνοίκων τοϋ Νοσοκομείου, είχε προε
τοιμάσει τήν εισαγωγήν τής μαριχουάνας. Διά 
τόν Ρόντ, είς τήν κατάστασίν του, τό κάπνι
σμα τής μαριχουάνας θά ήτο ό,τι «τό άναμμα 
τοϋ φυτιλιοϋ είς τήν βόμβαν».

Μερικούς μήνας άργότερον, ό Ρόντ, προ
φανώς, άναρρώσας, έλαβεν έΕιτήριον άπό τό 
Νοσοκομείον. "Οταν, δμως, μετέβημεν μετά 
τοϋ ΤΖίμ νά τόν παραλάβωμεν, έπληροφορή
θημεν, δτι οΰτος εϊχεν ήδη άναχωρήσει μέ 
τούς φίλους του. Είς τήν οικίαν άνεκαλύψα- 
μεν, δτι ό Ρόντ είχε παραλάβει τήν κιθάραν

του καί ολίγα ένδύματά του. Είς ένα σημείω
μά του, κακόγραφον, άνόμοιον πρός τόν συ
νήθη τύπον τοϋ χαρσκτήρος του, έλεγεν, ότι 
«ήκολούθησε τόν δρόμον του καί νά μή έπι- 
χειρήσωμεν νά τόν άναΖητήσωμεν».

Ό  ΤΖίμ έρριψεν έν βλέμμα είς τό σημείω
μα διά δευτέραν φοράν: «Αύτό τό παιδί δέν 
έχει θεραπευθή», είπεν. « Αλλά δέν ώψελεϊ 
όμως νά ψάΕωμε νά τόν βρούμε. Ιέρει ποϋ 
είναι τό σπίτι του. Μπορεί πάντοτε νά γυρί- 
ση. 'Από τώρα, όμως, καί πέρα, πρέπει νά 
τόν άφήσωμεν είς τήν έκλογήν του».

'Από τήν ήμέραν εκείνην, ό ΤΕίμ καί εγώ 
έμανθάνομεν περί τών ναρκωτικών, όσα πε
ρισσότερα ήδυνόμεθα καί έφηρμόΖσμεν 
τάς γνώσεις μας είς τήν έργασίαν μας. Ή 
πλειονότης τών συλλαμβανομένων όνηλίκων 
κοτηγορείται έπί παραβόσει τών νόμων περί 
ναρκωτικών. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, ό σύΖυ- 
γός μου καί έγώ, αίσθανόμεθα, διά κάθε συλ- 
λαμβανόμενον άρριβίστα, ότι άκριβώς, ί
σως προφυλάττομεν τά νεαρά άτομα άπό τοϋ 
νά έχουν έπαφάς μαΖί του, αί όποίαι θά ήλ- 
λασσον τήν Ζωήν του πρός τό χειρότερον.

Ή  Σάρον, μεταμεληθεϊσα βαθέως καί είλι- 
κρινώς, μετέβη είς μοναστήριον, όρκισθεϊσα 
ώς μοναχή. Διά τόν Ρόντ έχομεν ακούσει, 
δτι ένυμφεύθη καί Ζη είς άλλην πολιτείαν. 
'Εάν έχη άγωνισθή διά νά κερδίση τήν μάχην 
του, δέν γνωρίΖομεν. 'Εκείνο τά όποιον δυ- 
νάμεθα νά πράΕωμεν, είναι άπλώς, ν ά π ρ ο - 
σ ε υ χ ό μ ε θ α  δ ι ' α ύ τ ό ν  κ α ί  
τ ο ύ ς  ό μ ο ι ο υ ς  τ ο υ .

Μετάφρασις: I. ΣΤΑΘΑΡΑ
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
________ __________________________________________________________ >

Η ΣΥΜΒΟΛΗ TQN Σ 9 Μ Α Τ 9 Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

Ύπό κ. ΣΩΤ. ΚΟΥΒΑ, Άστ. Δ/ντοϋ Β ’

"Ενας κατάσκοπος, εις την κατάλληλον 
θέσιν, ισοδύναμε! προς 20 χιλιάδας στρα
τιωτικούς, επί του πεδίου της μάχης.

Ν Α Π Ο Λ Ε Ω Ν
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου και τέλος)

Ό  Χάνς Ρήγκλερ, εις τό βιβλίον του 
«Κατάσκοπος στην 'Ελλάδα», προβαίνει εις 
άρκετάς αποκαλύψεις. Σταχυολογούμεν με
ρικός:

Τον Νοέμβριον τοϋ 1939 είσήλθεν είς 
την 'Ελλάδα και διά τοϋ Φαλήρου, μέ την 
θαλαμηγόν του «’Έλσα», ό ’Άγγλος επι
χειρηματίας ’Άρθουρ Τέστερ. Τά γραφεία 
των μεγάλων εμπορικών έπιχειρήσεών του 
(είσαγωγαί — έξαγωγαί, μέ βιομηχανι
κούς οίκους Γαλλίας, ’Αγγλίας, ’Αμερικής, 
Καναδά), έγκατεστάθησαν είς την οδόν 
’Αμερικής. Κανείς δέν ήμπορούσε νά ύ- 
ποψιασθή, οτι κάτω από τον δραστήριον 
’Άγγλον επιχειρηματίαν, έκρύπτετο ένας 
από τούς πλέον επικινδύνους κατασκόπους 
τού Γ ' Ράϊχ. Ό  ’Άρθουρ Τέστερ είχε 
γεννηθή είς την Στουτγάρδην, από πατέ
ρα ’Άγγλον καί μητέρα Γερμανίδα. Είχεν 
άγγλικήν υπηκοότητα, εΐχεν όμως έπιρρε- 
ασθή βαθύτατα από την μητέραν του, μο
λονότι είχε μεγαλώσει είς την ’Αγγλίαν. 
Οτττοος, ύστερα από μυστικάς σπουδάς, εί
χεν όνομασθή μόνιμος αξιωματικός των 
’Έ ς - ’Ές. 'Ύπό τό κάλυμμα, λοιπόν, των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, ά- 
νέπτυξεν έντονον κατασκοπευτικήν δράσιν. 
Αί σχέσεις του μέ την Βρεταννικήν Πρε

σβείαν ήσαν αρισται, αί δέ κοινωνικαί του 
γνωριμίαι πολλαί καί επί ύτ[τηλοΰ επιπέδου.

Έ ξ άλλου, τό έκ 17 μελών πλήρωμα 
τής «Έλσας», άπετελεϊτο καθ’ ολοκληρίαν 
από άνδρας καί αξιωματικούς τών ’Έ ς - 
’Ές. Κατά τά συχνά ταξίδια αναψυχής 
είς τά ελληνικά νησιά, προέβαινον είς βυ
θομετρήσεις, αναγνωρίσεις άγκυροβολείων 
καί κρυψώνων υποβρυχίων κ.ά. Τό θρασυ- 
τερον, δμως, «κόλπο» του, ήταν ή έπίσκεψις 
είς Ελλάδα, τό θέρος τοϋ 1940, τών αρχη
γών τών μυστικών υπηρεσιών τής Γερμα
νίας, Χάϊντριχ καί Φόν Κανάρη. Ό  Ρ ι
χάρδος φόν Χάϊντριχ, αρχηγός τής Γκε
στάπο καί ό ναύαρχος Φόν Κανάρης, μέ 
καναδικά διαβατήρια, ώς Ούΐλλιαμ Χερ- 
μπερτ καί ’Άρθουρ Στήβενς, μεγαλοεπι- 
χειρηματίαι, άντιστοίχως, έλαβον μέρος εις 
κρουαζιέραν μέ την ύπό άγγλικήν σημαίαν 
«’Έλσα», είς ήν συμμετείχε καί δ ’Άγγλος 
πρεσβευτής Σέρ Τσάρλς Νίκολ Πάλλαι- 
ρετ!!! Ή  «’Έλσα» μετέβη είς ’Ιθάκην, 
Λευκάδαν, Κέρκυραν, Κατάκωλον, έδέχθη 
δέ την νηοψίαν αγγλικών πλοίων! Κατα 
τό ταξίδι αυτό δ Χάϊντριχ ώργάνωσε και 
τάς 'Τπηρεσίας τής Γκεστάπο είς Ελλά
δα. Προς τούτο, δ Τέστερ ενοίκιασε, τή 
εντολή του, τριώροψον οίκημα επί τής δ-
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δοΰ Λουκιανού 14, οπού δήθεν έγκατέστη- 
σε  ̂βοηθητικά; 'Τπηρεσίας των έπιχειρή- 
σεών του, ενώ εις την πραγματικότητα έγ- 
κατεστάθη κλιμάκων τής Γκεστάπο υπό 
τον συνταγματάρχην των Έ ς  - ’Έ ς καί 
άνώτερον επιθεωρητήν τής Γκεστάπο Κάρλ 
Χαζενάακ. Ή  δλη του δραστηριότης κα'ι 
ωρισμεναι πληροφορίαι ύπωψίασαν τήν 'Τ- 
πηρεσιαν ’Αλλοδαπών, πλήν δμως, πάσα 
ένέργειά της ήμποδίσθη υπό τού "Αγγλου 
πρεσβευτού και ούτως άπεφεύχθη ή αιτη- 
θεΐσα άπέλασίς του.

Ετερα περιπτωσις είναι τού Γερμανού 
κατασκόπου Γιοχάνες Χόρνικ. Τό"'ΐ937, 
μέσα εις τον αριθμόν των ξένων επισκε
πτών, υπήρχε και κάποιος συγγραψεύς μέ 
Έσθονικόν διαβατήριον. Δύο αδυναμίας 
είχε: την λατρείαν του διά τάς ελληνικός 
φυσικας καλ,λονάς καί τήν αγάπην του 
προς τας γυναίκας. Τύπος ευχάριστος καί 
ελκυστικός, μορφωμένος καί γαλαντόμος, 
συνεδεθη ερωτικώς μέ τήν δακτυλογράφον 
Έ .Ρ., τού 'Τπουργείου ’Εξωτερικών. 'Τ- 
πεσχεθη εις αυτήν γάμον, τήν κατέστησεν 
δργανόν του καί τήν έπεισε νά τού παρα- 
δίδη αντίγραφα σπουδαιοτάτου εβδομα
διαίου απορρήτου δελτίου. Τί είχε συμβή; 
Κάτω από τον ελκυστικόν άνθρωπον τών 
Γραμμάτων, έκρΰπτετο ό λοχαγός τών "Ες 
- Έ ς Βάλτερ Γκροΰμπε. Τό Έσθον ικόν 
διαβατήριον του ήτο πλαστόν καί δ «έοως» 
του προς την Ε .Ρ . έγεννήθη καθ’ ύπόδει- 
ξιν καί εντολήν τού ενταύθα γερμανικού 
δικτύου κατασκοπείας. Αί Έλληνικαί 'Τ- 
πηρεσιαι δεν ήργησαν νά διαπιστώσουν 
τάς υπόπτους έπαφάς καί, κατόπιν σχεδίου, 
οί δύο «έρασταί» συνελήφθησαν έπ’ αύτο- 
φώρω, κατά τήν διαβίβασιν τού απορρή
του δελτίου. Κατά τήν έρευναν εις τήν 
οικίαν του, εν Παλαιώ Φαλήρω, άνευρέ- 
θησαν πλεϊστα στοιχεία (φίλμς, σχεδια
γράμματα, έγγραφα κλπ.). Κατά τήν ά- 
νάκρισίν του, προσεπάθησε νά παραπλα- 
νήση τάς Άρχάς, ίσχυριζόμενος δτι είρ- 
γάζετο διά τήν Ίντέλλιτζενς Σέρβις, ή έ- 
τέρας συμμαχικός 'Τπηρεσίας.

Κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής, αί 
Ελληνικαί 'Ύπηρεσίαι έξηκολούθησαν τήν

αφανή δρασιν των, έν συνεργασία μέ τάς 
Συμμαχικός τοιαύτας. Τότε έλαμψεν ή δρα- 
σις τών εθνικών πρακτόρων μας* άνδρών 
καί γυναικών. Ή  ήρωϊκή δράσις τού' Ί .  
Τσιγαντε, τής Λέλας Καραγιάννη, τού 
Πιερράκου καί πολλών άλλων, δεν θά ξε- 
χασθή ποτέ. Οί ηροοες αυτοί κατεπολε- 
μούντο μέχρι θανάτου, δχι μόνον από τούς 
κατακτητάς Γερμανοϊταλούς καί Βουλγά
ρους, αλλά καί από τούς εντοπίους προδό- 
τας, τους κομμουνιστάς. Κατά τήν Κατο
χήν καί τό Δεκεμβριανόν Κίνημα, οί κομ- 
μουνισται επολέμησαν μέ κάθε μέσον, από 
τήν κ α τ ά δ ο σ ι ν ε ι ς  τ ή ν  Γ κ ε 
σ τ ά π ο  μ έ χ ρ ι  τ ή ν  δ ο λ ο φ ο 
ν ί α ν ,  τα μέλη τών αντιστασιακών πυ
ρήνων καί οργανώσεων, πού είχαν σύνδε
σμον καί καθοδήγησιν από τάς Συμμαχι
κός καί Έλληνικάς 'Τπηρεσίας Πληροφο
ριών. Μετά τήν άπελευθέρωσιν καί κυ
ρίως κατά τον Συμμοριτοπόλεμον, αί Έλ- 
ληνικαι 'Τπηρεσίαι καί εις τά ευπαθή με
τόπισθεν τά Σώματα ’Ασφαλείας, έδρασαν 
έπιτυχώς. Αί παράνομοι οργανώσεις τού 
Ιν.Κ.Ε. έξηρθρώθησαν καί κατέστη αδύ
νατος πάσα ενέργεια αντιπερισπασμού καί 
τρομοκρατησεως, κυρίως δέ ή στρατολο
γία τού ευρέως έπηρεασθέντος, λόγιο τής 
τότε έπικρατούσης δημοκρατικής ασυδοσί
ας, εργατικού καί νεανικού δυναμικού. Ού- 
τω, κατέστη δυνατή ή άπερίσπατος δρά- 
σις τού ηρωικού μας Στρατού καί ή συν
τριβή τών κομμουνιστοσυμμοριτών. "Οταν 
εν συνεχεία οί κομμουνιτσαί, «μέ τό δπλον 
παρά πόδα», κατά τήν έκψρασιν τού Νίκου 
Ζαχαριαδη, επεδόθησαν εις τήν ανασυγ
κρότησήν τών κομματικών των οργανώσε
ων καί τήν προπαρασκευήν τού Τετάρτου 
Γύρου, εκμεταλλευόμενοι καί πάλιν τήν α
νοησίαν τών άνεπιδέκτων μαθήσεως καί 
πολιτικής ώριμότητος αστών, τά Σώματα 
’Ασφαλείας ήρχισαν νέαν περίοδον δρά- 
σεως. Τά έγκατασταθέντα παράνομα κομ
ματικά καί κατασκοπευτικά κλιμάκια έξηρ
θρώθησαν καί οί αρχηγοί των, παραπεμ- 
φθεντες είς τήν Δικαιοσύνην, ύπέστησαν 
τας ύπο τού Νόμου προβλεπομένας κυρώ
σεις. Ούτως, αντιμετώπισαν τήν Νέμεσιν
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τού εκτελεστικού αποσπάσματος οΐ Μπελο- 
γιάννης, Μπάτσης, Καλούμενος και άλλοι. 
Ή  μάχη έξηκολούθησεν υπό νέας μορφάς 
και τάς άρχάς τοϋ 1967, τό ΚΚΕ, διά των 
άνδρωθεισών οργανώσεων του, έκμεταλ- 
λευόμενον την βαθεΐαν διαίρεσιν και διά- 
βρωσιν (πριμοδοτήσεις, μυστικαί συμφω- 
νίαι λαϊκού μετώπου κ.ά.) τών αστών πο
λιτικιάν, ήτοιμάζετο διά την έφοδόν του 
προς κατάληψιν τής ’Εξουσίας. Ή  νεο
λαία, διά τής διαβρωτικής δράσεως τής 
Όργανώσεως «Λαμπράκη», εΐχεν έμπλακή 
εις τά ερυθρά δίκτυα, θά ήτο δε ή πρω
τοπορία εις τον αγώνα κατά τής πατοί- 
δος καί τής αστικής Δημοκρατίας. Τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας έγνώριζον καλώς τό κρί- 
σιμον τής καταστάσεως καί έκρουον συνε
χώς τον κώδωνα εις «ώτα μη άκουόντων». 
Οί «δημοκράται» άπήντων κυνικώτατα: 
«Σείς δημιουργείτε καί παρουσιάζετε ώς 
θανάσιμον τον ανύπαρκτον κομμουνιστικόν 
κίνδυνον, διά νά δικαιολογήτε τον λόγον 
ύπάρξεώς σας»!!! Τά χέρια τών Σωμά
των ’Ασφαλείας ήσαν δεμένα μέ «δημο- 
κρατικάς» χειροπέδας. Καί τά πάντα έβαι- 
νον μαθηματικώς προς την καταστροφήν. 
Άνέτειλεν, δμως, ή 21η ’Απριλίου 1967. 
Ή  ’Εθνική ’Επανάστασις τών ήρωϊκών 
Ενόπλων Δυνάμεων, έκοψε τον Γόρδιον 
Δεσμόν. Ό  λαός άνέπνευσεν. Διά τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας, βαρύτερα καθήκοντα έ- 
δημιουργούντο. Ό  προδοτικός κομμουνι
σμός, αίφνιδιασθείς, είδε τάς οργανώσεις 
του νά διαλύωνται καί αρκετά στελέχη του 
νά άχρηστεύωνται. Συντόμως, δμως, ήλ- 
θεν έξωθεν ή διαταγή: «’Ανασυγκροτήστε 
τις κομματικές οργανώσεις σ ε  β α θ ε ι ά 
π α ρ α ν ο μ ί α » .  Δύσκολον καί άχαρι τό 
έργον τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, πλήν 
δμως, έπέτυχεν εις δλην την γραμμήν. Οί 
παράνομοι ήγέται συνελήφθησαν, αί παρά
νομοι οργανώσεις έξαρθροϋνται. Οί αμε
τανόητοι κομμουνισταί απογοητεύονται καί, 
ή άποσύρονται τής ενεργού δράσεως, ψυ
χικά ράκη, ή «λουφάζουν», έν αναμονή. 
Οί παρασυρθέντες αντιλαμβάνονται τό 
σφάλμα των καί οί πλέον τυχεροί άποσύ- 
ρονται εγκαίρως καί προσβλέπουν μέ άνα-

κούφισιν προς τό Φώς τής ’Εθνικής Έπα- 
ναστάσεως, φως συγγνώμης, δικαιοσύνης 
καί πατριωτισμού. Καί απομένουν οί κό
ρακες τοϋ εξωτερικού, νά κρώζουν διά την 
«Δημοκρατίαν» καί νά παχύνωνται διά τών 
αλλοδαπών αργυρίων. Οί μέν κομμουνι- 
σταί, ώς συνειδητοί έπαγγελματίαι, μισθο
φόροι τού Διεθνούς Κομμουνισμού, οί δέ 
σύμμαχοί των ώς ταπεινοί έκτελεσταί τών 
εντολών των καί «νεροκουβαληταί» τών 
διαφόρων πολιτικάντηδων σοσιαλδημοκρα
τών, δι’ εσωτερικήν κομματικήν των έκμε- 
τάλλευσιν. Ευρωπαίος, φίλος τής Ελλά
δος, πού έγνώρισε τούς έν λόγω δημοκρά- 
τας τού εξωτερικού, εις την «άντιδικτατο- 
ρικήν» δρασιν των καί είς την έν γένει 
συμπεριφοράν των, τούς άπεκάλεσε περι
φρονητικούς «λούστρους τής δημοκρατίας». 
Δι’ δ καί τό άβυσσαλέον μίσος καί ή συνε
χής δυσφήμησις κατά τού ήροΛκού Στρα
τού καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας (φασί- 
σται, βασανισταί κπλ.).

Συμπερασματικώς, ή συμβολή τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας έχει δύο σκέλη. Ά φ ’ 
ενός την ουσιαστικήν καί έπιτυχή άντιμε- 
τώπισιν τού ΚΚΕ καί άφ’ ετέρου την συμ
μετοχήν δι’ οργάνων των είς την συγκρό- 
τησιν καί έπιτυχή δρασιν τής Κεντρικής 
'Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αί έπιτυχίαι 
δμως τής ΚΤΠ καί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, δέν πρέπει ουδέ επί στιγμήν νά δη- 
μιουργήσωσιν είς τούς υπευθύνους, αλλά 
καί είς τον λαόν, πνεύμα έπαναπαύσεως. 
Διαρκής έπαγρύπνησις, συνεχής άνοδος 
τού ποιοτικού έπιπέδου τού έμψύχου υλι
κού, τελειοποίησις τοϋ τεχνικού μηχανι
σμού, πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας, κα- 
τανόησις τών δυσκολιών καί τοϋ έργου τών 
'Τπηρεσιών, υπηρεσιακή αγάπη καί σύμ
πνοια, δέον νά είναι οί στόχοι μας. Τότε, 
ας εΐμεθα απολύτως πεπεισμένοι, δτι έπι- 
τελοΰμεν τό εθνικόν μας καθήκον καί εΐμε
θα εντός τών πλαισίων τής ’Εθνικής Έπα- 
ναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου καί τών 
υψηλών έθνικών καί πατριωτικών ιδανι
κών της.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΤΒΑΣ
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
------------------------------------ ----------------------ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α
τιμω ρεί τά τυχηρά  π α ίγν ια

« Ή  οργή του Θεοϋ εϊη έπι ταϊς κεψαλαϊς αυτών και 
προκοπήν μή ϊδοιεν έψ’ οίς εργάζονται».

J7IN A I γνωστόν, ότι πλεΐστα άρθρα τής 
σήμερον ίσχυουσης έν τώ Κράτει νο

μοθεσίας, προβλέπουν και τιμωρούν ώρι- 
σμένα παίγνια, θεωροΰντα ταΰτα ιδιαζόν
τως επιζήμια, διά τε τον παίζοντα καί τό 
κοινωνικόν συνολον. Ή  εφαρμογή τής αύ- 
■στηροτάτης περί παιγνίων νομοθεσίας, α
νατεθειμένη εις την ’Αστυνομίαν, αποτελεί 
ισχυρόν άνασχετικόν παράγοτπα τής προς 
τό παιζειν ροπής πολλών ανθρώπων. Τούτ’ 
αύτό, βεβαίως, δεν συνέβαινεν εις άλλους 
χρόνους τοΰ εθνικού ημών βίου. ’Ανέκα
θεν, βεβαίως, ή χαρτοπαιξία καί τά παί- 
γνια γενικώτερον, έθεωρήθησαν ως αυτό
χρημα καταστρεπτικά, πλήν όμως, ή πολι
τεία, μικρόν, η ούδενα ρόλον, ήδύνατο νά 
παιςη, προς πάταξιν της ώς άνω παρανο
μίας. Κατά την Τουρκοκρατίαν καί είδι- 
κωτερον κατά την Έπανάστασιν, είθεωρή- 
θη, υπέρ παντα άλλον χρόνον, απαραίτη
τος ή πάταξις τής χατοπαιξίας, διότι, αί 
δυνάμεις τοΰ ’Έθνους, έπρεπε νά είναι 
πλέον υγιείς, χάριν τοΰ κοινού σκοπού, τής 
άπελευθερώσεως δηλαδή τής πατρίδος.

Ή το ανάγκη, νά παταχθή διά παντός 
μέσου ή χαρτοπαιξία. Πώς, όμως, θά κα
θίστατο ιοϋτο δυνατόν, άφοΰ ’Αστυνομία 
δεν υπήρχε, ΰφ’ ήν τουλάχιστον έννοιαν 
εννοούμεν ταυτην σήμερον, διά νά δίωξη

ΥΠΑΣΤ. Α ' κ. Σ Α Ρ .  Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ

τούς παρανόμως παίζοντας, οΰτε δικαστή
ρια διά νά δικάσουν τούς παραβάτας; Π α
ρά τήν ΰπαρξιν τοΰ λεγομένου 'Τπουρ- 
γειου ’Αστυνομίας, τό οποίον ύφίστατο α
πό 15 ’Ιανουάριου 1822 καί παρά τήν !- 
δρυσιν άργότερον ολίγων δικαστηρίων, τό 
αποτέλεσμα ήτο σχεδόν μηδαμινόν καί τό 
κακόν έσυνεχίσθη όχτ μόνον εις τάς επαρ
χίας, αλλά καί εις τήν έδραν τής Διοική- 
σεως. Κατόπιν τούτου, καί παρά τάς προσ
πάθειας τών Δημογερόντων καί τών Προ
κρίτων τών επαρχιών νά καταπολεμήσουν 
τά παίγνια, ή Διοίκησις, ίδοΰσα ότι ούδέν 
δύναται νά έπιτύχη, έστράφη, ας μή φανή 
παράδοξον, προς τήν ’Εκκλησίαν. Βεβαί
ως, δεν άπήτησε τήν μεταβολήν τών ιερέ
ων εις αστυνόμους, οί όποιοι περιερχόμενοι 
τήν χώραν νά διώκουν τούς χαρτοπαίκτας. 
Ή  Διοίκησις έζήτησε τήν ήθικήν τής ’Εκ
κλησίας συμπαράστασιν, πράγμα τό ό
ποιον και εγενετο. Εις τήν άπόφασίν της 
αυτήν, ώδήγησε τήν Διοίκησιν ή σκέψις, 
ότι προς εξάλειψιν τών τυχηρών παιγνίων, 
θά έπετύγχανε περισσότερον ή πειθώ καί 
τό τεράστιον επί τών μαζών κύρος τής 
Εκκλησίας, παρά αί άπειλαί, αί διώξεις 
καί τό μαστΐγιον τοΰ αστυνόμου. Τό όπλον 
τής ’Εκκλησίας, εις τον προρηθέντα αγώ
να της, ήτο τό λεγόμενον Έ  π ι τ ί μ ι ο ν .
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Τοϋ ’Επιτιμίου, εκαμνε δια πρωτην φο- 
οάν χρήσιν δ Άποστολος Παΰλος εις την 
προς' Κορινθίους ’Επιστολήν του, δπου ε
πίτιμα ένα Κορίνθιον. ’Εκεί, δ ’Απόστο
λος των ’Εθνών, θεωρεί το επιτιμιον, ουχι 
ως τιμωρίαν, προς Ικανοποίηση» τοϋ Θείου 
νόμου, άλλ’ ώς μέσον «ινα το πνεϋμα σω 
θή». ’Αλλά, άφ’ οτου έθεσπίσθη τό επι
τίμων, από τής εποχής των πρώτων 'Ιε
ρών Συνόδων, εθεωρηθη ως κάτι το πολύ 
σοβαρόν εις τον λαόν, έπεκράτησεν ή πρό- 
ληψις, δτι δποιος ακούει επιτίμων, βασα
νίζεται πολύ κατά τον θάνατόν του και 
δέν «ξεψυχά», αν δεν διαβαστη «τετρα
βάγγελο» εις τό κεφάλι του.

’Εκμεταλλευόμενη, λοιπόν, αυτήν την πα
ρά τώ λαώ ίσχυράν πρόληψιν, ή ’Εκκλη
σία ύπεσχέθη διά τοϋ 'Υπουργείου τής 
Θρησκείας, εις τό 'Ύπουργεών τής ’Αστυ
νομίας, νά τό βοηθήση εις την καταστο
λήν τών τυχηρών παιγνίων. Προς τούτο 
« α π έ λ υ ε »  ήτοι εξεδυδε φρικτα επιτί
μια, «ΐνα έμποδίση από τάς τοιαύτας κα
ταχρήσεις (τής χαρτοπαιξίας κλπ.)^ τους 
χριστιανούς, καθ’ ο ψροντυζον περί τής 
ψυχικής αυτών σωτηρίας».

’Εκ τοϋ 'Υπουργείου τής Θρησκείας, 
«άπελύθησαν» πολλά επιτίμια, μεταξύ τών 
όποιων, τό πλέον χαρακτηριστικόν είναι 
εκείνο, τό όποιον άπελύθη τον Αύγουστον 
τού 1823, άφορών τούς εκ τών κατοίκων 
τής Τριπόλεως παίζοντας τυχηρά παίγνια 
καί εν άλλο άναλόγου περιεχομένου, εξαι
ρετικής οϋσαύτως σπουδαιότητος. Τά επι
τίμια ταϋτα, ληφθέντα έκ τών ανεκδότων 
εγγράφων τών Γενικών ’Αρχείων τοϋ Κρά
τους, έχουν ώς κάτωθι:

«Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος 
Τό ύπουργείον τής Θρησκείας 
Άριθ. 810.
Πρός τό ίερατεϊον καί λοιπούς χριστιανούς, 

τους κατοικούντας έν τή πόλει ταυτη, 
εντοπίους καί ξένους.

Ευλαβέστατοι ιερείς, οί ψάλλοντες έν 
ταίς έκκλησίαις Τριπολιτζας, Εκλαμπρό
τατοι Διοικηταί, εϋγενέστατοι προύχοντες 
καί λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί,

χάρις είη όμΐν απασι καί ειρηνη παρα Θεοΰ.
’Αναρίθμητοι κανόνες τών άγιων ’Απο

στόλων καί τών άγιων Συνόδων, Οικουμε
νικών τε καί τοπικών και τών κατα μέρος 
άγιων Πατέρων τής ’Εκκλησίας μας, καθ- 
υποβάλλουν εις επιτίμια εκείνους τούς χρι
στιανούς, δσοι παίζουσι τούς κύβους καί 
οσα άλλα παίγνια ομοιάζουν μέ αυτούς, 
τούς μέν ιερείς καθαιροϋντες τής ιεροσύ
νης τιον, τούς δε λαϊκούς αφοριζοντες. Κα
θότι οί πνευματικοί οΐτοι άνδρες, βλεπον- 
τες τάς καθ’ ήμέραν προερχομένας ατα
ξίας από αύτά τά παιγνίδια, εμπόδισαν μέ 
έπιτίμια τά παιγνίδια ταϋτα.

Ταϋτα τά παιγνίδια, τά χαρτία, ή ντά
μα, τό τάβλι, τά μάγγαλα, κουμάρια καί 
άλλα ομοια, έπληροφορήθη τό ιερόν ΰπουρ- 
γεΐον τοϋτο τής Θρησκείας οτι μεταχειρί
ζονται μέ υπερβολήν εις τούς καβενέδες 
καί εις τά εργαστήρια ταύτης τής πόλεως 
καί άκολούθιος συμβαίνουσιν άπό αυτά φι- 
λονικίαι, ύβρεις, μάχαι και τελευταΐον δαρ
μοί, ώστε κινδυνεύουσι νά ακολουθήσουν 
φονικά καί όχι μόνον εις άλλους καιρούς 
ένεργοϋνται αύτά τά διαβολικά παιγνίδια,, 
αλλά καί εις αυτήν τήν ώραν τής ακολου
θίας τής άγιας λειτουργίας, έργον άσεβέ- 
στατον καί άθεωτατον.

Ταϋτα τά κακά αποτελέσματα δια να εμ- 
ποδίση τό ιερόν ΰπουργείον τοϋτο, συμφώ- 
νως μέ τούς άγιους Άποστολους και με τας 
άγιας Συνόδους, έξέδο^κε το παρόν επίση
μον, φρικτόν έπιτίμιον.

"Οθεν, οποίος εις τό εξής ή μικρός ή 
μεγάλος ή πολιτευόμενος η ιδιώτης τόλμη- 
ση νά παίξη αύτά τά παιγνίδια καί οποίος 
’έχει αύτά εις τό έργαστήριόν του, ομοίως 
καί οποίος ανοίγει καβενέν, πριν άπολύση 
ή λειτουργία, ούτοι πάντες αφωρισμενοι ε- 
στωσαν άπό Θεού, Κυρίου Παντοκρατορος,. 
κατηραμένοι, ασυγχώρητοι, μετά θανατον 
άλυτοι καί τυμπανιαΐοι. Αί πέτραι και δ σί
δηρος λιθείησαν, αύτοί δέ μηδαμώς. Κλη
ρονομήσετε τήν λέπραν τοϋ Γιεζί και την 
αγχόνην τοϋ Ίουδα. Ή  οργή τοϋ Θεού 
είη έπί ταίς κεφαλαΐς αύτών καί προκοπήν 
μή ίδοιεν έφ’ οίς εργάζονται. ’Επί πάσι 
τούτοις έχοιεν καί τάς άράς πάντων τών
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άπ’ αιώνων αγίων Πατέρων τής ’Εκκλη
σίας. Πρός τούτοις, έάν φανούν απειθείς 
είς τό έκκηλσιαστικόν τούτο έπιτίμιον καί 
φοραθώσιν δτι μεταχειρίζονται αύτά τά παι
γνίδια, θέλουν παιδευθή καί πολιτικώς πα
ρά τής Διοικήσεως.

τή ιε' Αύγουστου, αωκγ' 
έν Τριπολιτζα

Ό  υπουργός τής Θρησκείας 
Άνδρούσης Ίοισήφ

★

«Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος 
Τό 'Τπουργεΐον τής Θρησκείας 
Άριθ. 1581.
Πρός τούς ευλαβέστατους ιερείς καί τί

μιους Δημογέροντας τής κωμοπόλεως 
αγίου Ίωάννου.

Ευλαβέστατοι Ιερείς, τίμιοι Δημογέρον
τες κλπ.

'Ικανάς πληροφορίας έλαβε τό ιερόν τού
το ΰπουργείον οτι ολίγος καιρός είναι α
φού έπεκράτησε μία κακή συνήθεια καί 
αταξία είς τούς νέους τής κωμοπόλεως 
ταάτης, οΐ όποιοι, αντί νά καταγίνωνται, 
οί μέν ανήλικοι είς τήν σπουδήν των μα
θημάτων των, διά νά διδαχθώσι τήν πί- 
στιν των, νά καλλωπίσουν τά ήθη τους μέ 
τήν σεμνότητα καί ευταξίαν, ένώ, κατά 
θειον έλεος, έχοντες τοιοΰτον σχολεΐον καί 
τοιοϋτον ένάρετον Διδάσκαλον είς τήν πα
τρίδα σας; οί δέ τελειότεροι τήν ηλικίαν 
είς τά έργα τού πολέμου, αυτοί έξεδύθη- 
σαν δλοι τό ένδυμα τής σεμνότητος, πα
ραμελούν τά μαθήματα τους, τήν προθυ
μίαν είς τά τού πολέμου καί καταγίνονται, 
άπό τήν αύγήν έως τό έσπέρας, καθ’ έκά- 
στην ημέραν, είς τό νά παίζωσι τά χαρτία, 
μέ μεγάλην αναισχυντίαν’ καί τό πλέον χει
ρότερον είναι οτι οί άγιοι ιερείς καί Δημο
γέροντες ή λαμβάνουν εύχαρίστησιν βλέ- 
ποντές τους, ή αδιαφορούν καί δεν τούς 
έλέγχουν.

Ταϋτα πληροφορηθέν τό ΰπουργείον τού
το, πόσον έταράχθη καί πόσον έφριξε’ διότι 
ποιον είναι τό παιγνίδιον των χαρτιών καί 
ποια κακά προξενεί είναι περιττόν νά ά- 
ποδείξωμεν.

’Αλλά διά νά μή προχωρήση τό κακόν 
καί καταντήση είς τήν έξιν καί έκ τούτου 
γενή συναίτιον τής κακοηθείας καί τής 
απώλειας αυτών των νέων, ένέκρινε νά έκ- 
δώση τό παρόν επίσημον εκκλησιαστικόν, 
φρυκτόν έπιτίμιον.

"Οθεν καί άποφαίνεται οτι:
"Οσοι νέοι έκακοσυνήθισαν νά παίξουν 

χαρτία, εί μέν πεισθέντες είς τάς συμβου- 
λάς των ιερέων καί των προκρίτων, παυ
σουν είς τό εξής, ύπάρχουσιν ευλογημένοι 
καί συγκεχωρημένοι· εί δέ, αύθαδείφ καί 
αναίδεια κινούμενοι, δεν λείψουν άπό τήν 
κακήν ταύτην συνήθειαν, άφπορισμένοι ύ- 
πάρχουσιν άπό Θεού, Κυρίου Παντοκρά- 
τορος, κατηραμένοι, ασυγχώρητοι, μετά 
θάνατον άλυτοι καί τυμπανιαΐοι. Στένοντες 
καί τρέμοντες επί τής γής, ως δ Κάϊν. Σχι- 
σθεϊσα ή γή καταπίοι αυτούς, ως τόν Δα- 
θάν καί τόν Άβειρών. Νά ρεύσουν τά έν- 
τόσθιά τους, ως τού Άρείου. Προκοπήν νά 
μή εϊδεοσι είς τά έργα των χειρών τους. 
Ή  οργή τού Θεού νά είναι είς τάς κεφα- 
λάς των. Νά έχουν καί τάς άράς πάντων 
των άγιων Πατέραιν τής ’Εκκλησίας έως 
νά διορθωθώσι, νά λείψωσι άπό αυτό τό 
όλέθριον καί πρόξενον άναριθμήτωιν κακών 
παιγνίδιον τών χαρτιών καί τότε τύχωσι 
συγχωρή,σεως.

τή 20ή ’Ιουλίου 1821 
έν Ναυπλίω

Είς απουσίαν τού υπουργού 
'Ο Γεν. Γραμματεύς 

Δανιήλ Γεωργόπουλος

Είναι φανερόν, ότι τά επιτίμια έπέδρα- 
οαν ευμενέστατα καί έν πολλοΐς τό κακόν 
τής χαρτοπαιξίας περιωρίσθη. Επειδή ό
μως έθεωροΰντο ώς σοβαρώτατον εκκλη
σιαστικόν μέτρον, κατηργήθησαν τό 1853 
δι’ εγκυκλίου τής Ίεράς Συνόδου. Έκτος 
τούτου, τό Κράτος είχε πλέον όργανωθή 
καί διέθετε τά μέσα καί τήν δύναμιν νά 
καταπολεμήση τά τυχηρά παίγνια, άλλα 
καί διότι ούδείς πλέον πιστεύομεν έκ τών 
χαρτοπαικτών έφοβεΐτο τούς άφορισμούς 
καί τάς κατάρας τής Εκκλησίας.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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Λ Σ ΜΗΝ ΠΑΗ ό νους σας σέ τίποτε 
μεγάλα καί φοβερά κατορθώματα, μή

τε σέ κανένα ξεχωριστό ήρωα των θα
λασσών. Ό  πυρπολητής πού θά σας πα
ρουσιάσω δέν είναι άλλος παρά ό υποφαι
νόμενος είρηνικώτατος άνθρωπακος καί 
ταπεινότατος δούλος σας.

Ή ταν παλιό όνειρο της ζωής μου νά 
γνωρίσω την ''Τδρα την άσκλάβτοτη, την 
περήφανη μητέρα τού Μιαοΰλη καί τού 
Κουντουριώτη. Καί ήταν θριαμβευτική ή 
χαρά μου όταν έπάτησα τό πόδι μου στον 
κατάξερο θαλασσοδαρμένο βράχο της κι 
άντίκρυσα τά κατάλευκα σπιτάκια της, 
πού τά φανταζόμουνα δλα λίκνα θαλασσο- 
μάχων.

Μέ ώδήγησαν στο ξενοδοχείο τής κυρα- 
Πανώριας, μιας γριάς ψηλής καί ξερα
κιανής, πεντακάθαρης.

Έδείπνησα στήν ταβέρνα τού Καλογιάν-

νη, έκάπνισα στο παράθυρο τού ξενοδο
χείου μου τό τελευταίο τής νύχτας τσιγά
ρο καί κοιμήθηκα δλη τή νύχτα βαθιά, 
γιατί ήμουνα κατάκοπος καί τό κρεββάτι 
άστραφτε από τήν πάστρα.

Πολύ πρωΐ, ελεύθερος από κάθε γνω- 
ριμιά, βγήκα νά ίδώ τήν "Τδρα. Κ’ επειδή 
άπ’ δλα τά χρίσματα τού Θεού περισσότε
ρο μέ τραβάει τό πράσινο, έδιάλεξα γιά 
πρώτο μου περίπατο μιά ξερή ρεματιά, 
δπου έβλεπα νά φυτρώνουν δυο - τρεις 
ανθισμένες ροδοδάφνες, ελκυστική ποικι
λία μέσα στήν άποτυψλωτική ασπράδα τών 
ασβεστωμένων σπιτιών.

Μέ ακολουθούσαν φυσικά στον πρώτο 
μου αυτόν περίπατο ό Μιαούλης, ό Σα- 
χτούρης, ό Κριεζής, ό Τομπάζης, ό Κουν- 
τουριώτης κ’ ένα πλήθος άλλοι γνωστοί 
καί άγνωστοι μέ πλατοβράκια καί κόκκι
νες φεσάρες, μέ μάτια άφοβα καί χέρια
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ροζιασμένα. Καί συλλογιζόμουνα ποιόν απ’ 
δλους αυτούς να διαλέξω για σύντροφο 
στους περιπάτους μου, τις λίγες μέρες 
πού λογάριαζα νά μείνω στον τόπο τους.

Ή  εκλογή μου έπεσε στο Λάζαρο τον 
Ινουντουριώτη, για την άσπιλη αρετή του, 
χάρισμα για κείνους τούς καιρούς σπανιό
τερο από τή φιλοπατρία καί την δρμητι- 
κότητα. Μου φαινόταν μάλιστα δτι κι αυ
τός την ήθελε τή συντροφιά μου, γιατί ά- 
κουγα πίσω μου τά βήματά του πολύ κον
τά.

Γύρισα νά τον χαιρετήσω καί βρέθηκα 
μπροστά σ’ ένα χωροφύλακα. "Οπως ή
μουνα άπορροφημένος από την εικόνα του 
Ινουντουριώτη, μου φάνηκε πώς δ χωρο
φύλακας είχε κλεισμένο τό δεξί του μάτι. 
Καί τό είχε πράγματι κλεισμένο, είτε από 
τήν αντηλιά, είτε καί κοροϊδευτικά γιά 
μένα.

Κρατούσε στά χέρια του ένα χαρτάκι 
καί, ρίχνοντας σ’ αυτό μιά ματιά, μέ ρώ
τησε αν εγώ ήμουνα ό δείνα.

—ιΝαί, τού απάντησα.
— Ναρθης αμέσως· στην αστυνομία.
—Στην αστυνομία; Γιατί;
— Σέ ζητάει δ κύρ αστυνόμος.
—Έμενα δ αστυνόμος; Τί μέ θέλει;
—Δεν ξέρω' ναρθης αμέσως καί λίγα 

τά λόγια.
Ό  Μιαούλης, δ Κουντουριώτης, δ Τομ- 

πάζης καί δλο τό ασκέρι μέ τις κόκκινες 
φεσάρες καί τό ατρόμητο μάτι, χαθήκαν 
από τριγύρω μου μεμιάς.

’Εγώ, όπως γυρίζαμε, βασάνιζα τό μυα
λό μου νά βρω καμμιά δοσοληψία μέ τήν 
αστυνομία' καί, επειδή κατάγομαι από τον 
τόπο πού γέννησε τούς μεγαλύτερους άρ- 
ματωλούς καί κλέφτες, δ νους μου γύριζε 
αποκλειστικά στην κλεψιά.

Πριν φτάσω σέ κανένα συμπέρασμα, 
φτάσαμε στήν αστυνομία, ανεβήκαμε μιά 
σάπια σκάλα, καί βρεθήκαμε σ’ ένα στε
νό γραφείο, μπροστά στον αστυνόμο. 'Ή 
ταν ένας νέος άνθυπασπιστής τής χωρο

φυλακής, πού, δπως έμαθα αργότερα, είχε 
κι αυτός όνομα ηρωικό, αλλά τής στεριάς. 
Στο πλάι του ένας χωροφύλακας έγραφε, 
καί σέ μία άκρη στεκόταν ορθός ένας νέος 
φτωχοντυμένος μέ ναυτική φανέλλα.

— Καθήστε, μοΰ είπε ευγενικά δ αστυ
νόμος, δείχνοντας τή μοναχή αδειανή κα
ρέκλα, σπασμένη κι αυτή.

— Όνομάζεσθε... έγεννηθήκατε... κατοι
κείτε... ετών... επάγγελμα... σκοπός τής 
άφίξεώς σας;...

’Απαντούσα, κι δ χωροφύλακας έγραφε.
"Τστερα δ αστυνόμος μέ ρώτησε:
— Καπνίζετε;
(Μέ κατασκλάβωνε, αλήθεια, μέ τήν εύ- 

γένειά του αύτός δ νέος).
— Καπνίζω, αλλά σάς ευχαριστώ.
—Τί ευχαριστείς; μοΰ είπε μέ αδιόρα

το χαμόγελο. Κατηγορεΐσαι δτι, κατά τήν 
παρελθοΰσαν νύκτα, μέ τό άναμμένον υ
πόλοιπον τού τσιγάρου σου, τό δποΐον έρ- 
ριψες από τό παράθυρο τού ξενοδοχείου 
τής Πανωραίας Μπίνου, έπυρπόλησες ένα 
αλιευτικόν κόφφινον μετά τού εν αύτώ πε
ριεχομένου ναυτικού σχοινιού, άνήκοντα 
εις τον Ευάγγελον Λιμνιώτην, τόν δποΐον 
έζημίωσες ούτω, λογιζομένης καί τής η
μεραργίας του, δραχμάς εκατόν όγδοήκον- 
τα καί επτά καί λεπτά εξήκοντα πέντε. 
Τί απολογείσαι;

— ’Εγώ, κύρ αστυνόμε! Μά πώς; ’Απέ
ναντι στο παράθυρό μου είναι κεραμίδια, 
κι αν έρριξα αποτσίγαρο, θά τόρρριξα 
στά κεραμίδια. Πώς...

—Καί από τά κεραμίδια κύλησε καί έ- 
πυρπόλησε τό καλάθι κλπ. Είναι ή αισχρά 
συνήθεια νά πετοΰν τά τσιγάρα τους, καί 
νά φτάνουν δπου τύχη.

— Μά είστε βέβαιος, κύρ αστυνόμε;
— Βεβαιότατος. ”Αν μάλιστα ολόκληρος 

ή δύναμις τής αστυνομίας δέν προσετρεχεν 
εγκαίρους νά κατάσβεση τό πϋρ, θά είχες 
ανατινάξει στον αέρα ολόκληρον τήν απο
θήκην τού μονοπωλίου, πλήρη τενεκεδων
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πετρελαίου, καί ίσως δλην τήν πάλιν.
— Μά τότε, είμαι τρομερός πυρπολητής" 

άφοϋ ο Ίμπραήμ...
— Λίγα λόγια, παρακαλώ. Δέχεσαι τήν 

άπόφασιν τής αστυνομίας ν’ αποζημίωσης 
τον παθόντα, ή θά συνέχισης τήν δίκην 
ενώπιον του δικαστηρίου;

—  Οχι, κυρ αστυνόμε, δεν ήρθα στην 
'Ύδρα για νά κάνω δίκες! 'Ορίστε τις 
187 δραχμές καί τά 65 λεπτά.

— ’Έχεις άλλο τί νά πρόσθεσης καί 
γράμματα γνωρίζεις;

—Τίποτε, κυρ αστυνόμε. — Καί βάνω 
τήν υπογραφή μου.

Μοΰ έδειξε τότε σέ μιά γωνιά ένα κα
λάθι μισοκαμένο κι ένα χοντρό σκοινί μου
σκεμένο από τή θάλασσα.

— Αυτά σοΰ ανήκουν.
— Τί να τά κάμω, κυρ αστυνόμε! Οΰτε 

γιά νά ψαρέψω ήρθα στήν 'Ύδρα.
Ό  νέος μέ τή ναυτική φανέλλα μοΰ έρ- 

ριξε μιά ματιά ικετευτική, πού τήν εξήγη
σα αμέσως.

ι —  Ας τά πάρη τό παιδί από δώ, πού 
θά τού χρειάζωνται.

—  Εχει καλώς, είπε δ αστυνόμος.
Καί γυρίζοντας στο νέο:
— Ευάγγελος Λιμνιώτης.
— Παρών.

_— Έγεννήθης... κατοικείς... ετών... ε
πάγγελμα αλιεύς, πρώην ναύτης τοΰ πο
λεμικού ναυτικού.

Αυτή ή άποζημίωσις σοΰ ανήκει.
’Εγώ σκέφτηκα: «'Ώστε τούτος είναι ό 

παθών' καλα πού δέν έζήτησε άποζημίωσι 
καί γιά τήν ψυχική του οδύνη».

Ό  Λιμνιώτης άπλωσε τό χέρι στά χρή
ματα, αλλά δ αστυνόμος τά σκέπασε μέ τό 
δικό του χέρι, καί είπε:

—Ευάγγελε Λιμνιώτη τοΰ Ίωάννου, κα- 
τηγορεΐσαι ότι οφείλεις εις τό Δημόσιον 
δραχμας τριακοσίας, διά μίαν ναυτικήν 
στολήν (κοινώς μπελλαμάναν), μέ τήν ό
ποιαν φέρεσαι χρεωμένος. ’Οφείλεις νά κα- 
ταδάλης προσέτι εις τό Δημόσιον δραχμάς

εκατόν δώδεκα καί λεπτά τριάκοντα πέντε.
—Πού να τά δρώ, κύρ αστυνόμε! ’Ε- 

γώ είμαι ένας φτωχός εργάτης.
— Νά τά δανειστής.
•—’Από ποιόν;
— Δέν ξέρω, δέν είναι δική μου δουλειά 

από ποιόν.
Εγινε σιωπή· κ’ εγώ κοίταζα μέ συμπά

θεια τώρα τον μηνυτή μου. Αυτό τοΰ έ
δωσε θάρρος καί είπε:

— Νάθελε ή αφεντιά του νά τά πληρώ- 
ση κι αυτά!

Ό  αστυνόμος μέ κοίταξε ερωτηματικά. 
Έγώ γέλασα σαρκαστικά γιά τήν έντύ- 
πωσι πού είχα κάνει στούς ανθρώπους αυ
τούς.

—  Παιδί μου, τοΰ είπα, είμαι λίγο κου
τός, δέν τό άρνοΰμαι, όχι δμως καί τόσο 
οσο φαίνομαι.

Χαμογέλασε κι δ αστυνόμος μέ δλη του 
τή σοβαρότητα καί, γυρίζοντας στο νέο, 
είπε:

— Τίθεσαι λοιπόν υπό κράτησιν, Λιμνιώ- 
τή> μεχρις άποτίσεως τοΰ χρέους σου προς 
τό Δημόσιον.

— ’Εγώ, κύρ αστυνόμε, ένας τίμιος άν
θρωπος;

Φοβισμένος τότε κ’ εγώ ρώτησα:
— Κύριε αστυνόμε, εγώ είμαι ελεύθε

ρος τώρα;
—Προς τό παρόν ελεύθερος.
Αύτο τό «προς τό παρόν» μ’ ακολούθησε 

κάμποσο δρόμο" δταν δμως, περνώντας α
πό κάτω από τό αρχοντικό τοΰ Κουντου- 
ριώτη, είδα στήν ταράτσα τό γέρο ναύαρ
χο ορθό καί ψηλό σάν κατάρτι, τεντώθη
κα κ’ εγώ, καί μοΰ ήρθε ή ιδέα ν’ ανε
βώ καί νά τοΰ ζητήσω «συρμαγιά γιά ν’ 
αρματώσω τό μπουρλόττο μου», δπως έδι
ναν οί πρόγονοί του στούς δικούς μου προ
γόνους — κατά τό επάγγελμα δηλαδή.

Καί πάλι δμως μέ χτύπησε τό «προς τό 
παρόν» τοΰ αστυνόμου καί τό ’βαλα στά 
ποδιά, δ σ ο  κ ι  α ν  ή μ ο υ ν  α 
τ ρ ό μ η τ ο ς  π υ ρ π ο λ η τ ή ς .
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^ΝΕΙνΑ ΘΕΝ ό 'Ελληνισμός έθεώρει τον 
’Ασιατικόν κόσμον ως τον κύριον και 

πρραιώνιον εχθρόν του, διότι ήτο ό μόνος 
πολιτικώς ισχυρός, συντεταγμένος, και ε
πομένως ό πλέον έπίφοβος. Εναντίον δέ 
αυτού έστράφησαν πάντοτε αί προσπά- 
θειαι πόσης Πανελληνίου κοινοπραξίας. 
Είναι γνωστόν, δτι ήλθεν εις την σκέψιν 
των 'Ελλήνων μία Πανελλήνιος εκστρα
τεία εναντίον των Περσών, εναντίον τοϋ 
επίφοβου τούτου εχθρού. Οι Μηδικοί πό
λεμοι έθεωρήθησαν ώς επιδρομή τοϋ ’Α
σιατικού κόσμου εναντίον τού Ελληνισμού, 
ό όποιος, αφού συνήνωσε πάλιν τάς δυνά
μεις του, έσώθη καί έθριάμβευσεν επί των 
χρυσοφόρων Μήδων. Καί δ Πανελλήνιος 
θρίαμβος έπανηγυρίσθη υπό τής ποιήσεως 
καί τής τέχνης των κλασσικών χρόνων. 
Άλλ’ ή επιδρομή αυτή των Περσών, —οί 
όποιοι ήσαν κυρίαρχοι τότε δλης τής Δυ
τικής ’Ασίας, έξεπροσώπουν δέ διά τούς 
'Έλληνας άπαντα τον ’Ασιατικόν κόσμον— 
δεν έλησμονήθη ποτέ. ’Άλλως τε, αί 'Ελλη
νικοί πόλεις τής Μικρός ’Ασίας έστένα- 
ζον υπό τον ξένον ζυγόν καί παρημποδί- 
ζετο ούτως ή έξάπλωσις τού Ελληνισμού

προς τά εύφορα παράλια τής ’Ασίας. ’Α
πό τότε δ Ελληνισμός κατείχετο από την 
έμμονον ιδέαν μιας Πανελληνίου εκστρα
τείας, ήτις έκαλλιεργείτο καί έκ θρησκευ
τικών λόγων, προς τιμωρίαν τών βαρβά
ρων επιδρομέων τής ’Ασίας, οί όποιοι έ- 
σύλλησαν καί κατέστρεφαν τά ιερά τής 
Ελλάδος. 'Ο φανατισμός τού 'Ελληνικού 
κόσμου ήτο μέγας, αφού πάσα απόπειρα 
συνενώσεο^ς τοϋ 'Ελληνικού λαού, εναντίον 
τών Άσιατών, ένεθουσίαζε καί διεσαλπίζε- 
το καί πάσα πόλις, ήγεμονεύουσα τής Ελ
λάδος, αυτόν προέτασσε ώς λόγον τής ηγε
μονίας της. 'Τπ’ αυτήν τήν έννοιαν έγέ- 
νετο καί ή εκστρατεία τοϋ ’Αγησιλάου, 
βασιλέως τής Σπάρτης, τό 396 π.Χ., δσ- 
τις διεκήρυξε, δτι προτίθεται νά συντρί- 
■ψη τό Περσικόν Κράτος έν όνόματι τού 
Ελληνισμού, προς εκδίκησιν τών ’Ασια
τικών επιδρομών κατά τής Ελλάδος.

’Εξέλεξε μάλιστα ώς λιμένα απόπλου, 
προς τήν ’Ασίαν, τήν Αύλίδα, διά νά έμ- 
φανισθή εις τά όμματα τών Ελλήνων, ώς 
συνεχιστής τών αιωνίων ελληνικών παρα- 
δόσεοον, τού Τρωικού πολέμου, δπότε ό
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’Αγαμέμνων, ώς αρχηγός δλης τής Ελλά
δος, απεπλευσεν εξ Αυλιδος, δια την κατά 
των Ασιατών εκστρατείαν. Χαρακτηριστι
κή δέ τής έπιδράσεως, την οποίαν ήσκη- 
σεν ή εθνική παράδοσις προς νέον παν
ελλήνιον αγώνα κατά τής ’Ασίας, είναι ή 
διατυπωθεΐσα άξίωσις των Άργείων, ό
πως αυτοί άναλάβουν τήν ηγεμονίαν τοΰ 
αγωνος, δια τον λόγον δτι, ό ’Αγαμέμνων, 
ο ηγεμονευσας πασης τής 'Ελλάδος κατά 
τον Τρωικόν πόλεμον, ήτο ’Αργείος.

Παρά τους αλληλοσπαραγμούς, τά μί
ση καί τα πάθη των Ελληνικών πολιτει
ώ ν ή ιδέα τοΰ πανελληνίου άγώνος κατά 
τών Περσών. ήτο ώριμος εις πάσαν ελ
ληνικήν συνείδησιν. Ό  ’Ισοκράτης ονει
ροπολεί μιαν Πανελλήνιον εκστρατείαν ε
νάντιον τών Περσών καί έξεοθεΐ τον Φί
λιππον, όπως άναλάβη αυτός τήν πρωτο
βουλίαν. Ό  Λυσίας θεωρεί τους Λακε
δαιμονίους ώς τούς πλέον καταλλήλους διά 
τήν ηγεμονίαν. "Ομως, τά πολιτικά συ
στήματα ησαν εκείνα τά όποια παρέλυον 
πάσαν πρωτοβουλίαν καί ένέκρουν πάσαν 
ενέργειαν ενός τοιουτου μεγάλου εγχειρή
ματος.

Μονον τό Μακεδονικόν πολίτευμα καί ή 
Μακεδονική Βασιλεία ήδύναντο νά έπιτε- 
λέσουν μεγάλας πράξεις καί νά πραγμα
τοποιήσουν τήν περιπόθητον πολιτικήν ε
νότητα.

Ούτως, εις τό Συνέδρων τής Κόριν
θου, ανελαβεν ο ’Αλέξανδρος τήν ηγεμο
νίαν τής Ελλάδος, με συγκεκριμένον σκο
πόν τήν κοινήν δράσιν τοΰ Ελληνικού κό
σμου κατα τής ’Ασίας, άνακηρυχθείς ού- 
τω «Στρατηγός τής Ελλάδος εις’ τον κα
τα των Περσιον πόλεμόν». "Απασαι αι 
Ελληνικαι πόλεις τον άνεγνώριζον ώς αρ

χηγόν . ηγεμόνα, πλήν τών Λακεδαιμο
νίων, οι οποίοι, αν και ηθελον τον αγώνα, 
απο πατροπαραδοτον τοπικιστικόν πνεΰμα, 
ηθελον δι’ εαυτούς τήν ηγεμονίαν. Τό πο
λιτικόν δαιμόνων τοΰ βασιλέως τής Μακε
δονίας έδωσεν αμέσως εις τήν ένωσιν τών 
Ελλήνων και εις τον κατά τών Άσιατών

αγώνα πραγματικόν Πανελλήνιον χαρα
κτήρα.

Πριν άναχωρήση εξ 'Ελλάδος ό ’Αλέ
ξανδρος, κατα τα ελληνικά έθη, έπεσκέ- 
φθη τό πανελλήνιον Ιερόν τών Δελφών, 
όπου καί έλαβε χρησμόν αίσιον, παρότρυν
α ν  υπο τής Πυθίας δια τον κατά τών 
Άσιατών αγώνα.

 ̂Είναι δΰσκολον νά άναλογισθή τις, δτι 
μέ ενα τόσον μικρόν στράτευμα — 30.000 
πεζών καί 4.500 'ιππέων—  έπρόκειτο νά 
κατατροπωθούν εκατοντάδες μυριάδων Ά - 
σιατών, νά συντριβοΰν αύτοκρατορίαι καί 
νά κατακτηθή ολόκληρος ήπειρος. Άλλ’ ή 
στρατιά αυτή, άντιθέτως προς τά άπει- 
θάρχητα στίφη τής ’Ασίας, ένεπνέετο υ
πό ενιαίου καί ύψηλοΰ εθνικού φρονήμα
τος, ήτο άριστα ώργανωμένη καί πειθαρ- 
χημενη, είχε θαυμάσιους αξιωματικούς 
καί γενναίους στρατηγούς, καί τήν άπα- 
ραμιλλον μεγαλοφυίαν τοΰ άρχηγοΰ της. 
Ούτοος, οί Θρίαμβοι διεδέχοντο ο εις τον 
άλλον. Καί ό ’Αλέξανδρος εΰρίσκεται είς 
τά βάθη τής ’Ασιατικής ηπείρου. ’Εντός 
διαστήματος οκτώ περίπου ετών, κατέλυ
σε κράτη τεράστια καί πανίσχυρα, άρι- 
θμησαντα πολλονν αιώνων βίον, κατέκτη- 
σε εδάφη εικοσαπλασίας, τουλάχιστον, έκ- 
τάσεως από εκείνα τής κυρίως Ελλάδος 
και τής Μακεδονίας, έθεσεν υπό τήν κυ- 
ριαρχιαν του ανω τών είκοσι, διαφόρους 
λαούς, μερικοί τών οποίων είχον άλλοτε 
φθάσει εις μέγαν βαθμόν δυνάμεως καί 
πολιτισμού.

Άνεγνωρίσθη ώς αύτοκράτωρ καί κύ
ριος σύμπαντος τοΰ γνο3στοΰ καί πολιτι- 
κώς υπολογίσιμου τότε κόσμου. Αί φιλο- 
δοςιαι τοΰ ’Αλεξάνδρου είναι απεριόρι
στοι, αλλ οι πολεμισταί του καταπεπονη- 
μένοι από τήν άφάνταστον αυτήν, εν μέσιο 
αδιάλειπτων πολέμων, πορείαν, από τών 
παραλίων τοΰ Αιγαίου μέχρι τών οχθών 
τοΰ Ινδού, μη δυναμενοι πλέον νά εννο
ήσουν έως πού θά έφθανεν ή ασύλληπτος 
εις παντα κοινόν νοΰν εκείνη περιπέτεια, 
δυσφοροΰν. Καί ό ένδοξος στρατηλάτης,
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άψού διέσπειρεν άνά τα πέρατα εκείνα 
τοϋ τότε γνωστού κόσμου πόλεις Ελληνι
κός, εκ των όποιων αί πλεΐσταμ φέρουσι 
τό όνομά του, έχρησιμευσαν επι αιώνας 
ώς φορείς τοϋ 'Ελληνικού πολιτισμού, με- 
χοι των ’Ινδιών, εκτισε παρα τας οχθας 
τοϋ 'Τφάσιος δώδεκα βωμούς, ινα τελεση 
ευχαριστηρίους θυσίας προς τους δώδε
κα ’Ολύμπιους θεοϋς, κατήλθε,  ̂διά ^τοϋ 
Ίνδοΰ, μέχρι των Πατάλων, και έκειθεν 
εις Βαβυλώνα τον Φεβρουάριον τοΰ  ̂ 324 
π.Χ. Την Βαβυλώνα έσκόπευεν ό ’Αλέ
ξανδρος νά καταστήση πρωτεύουσαν τοϋ 
άπεράντου κόσμου ή τοϋ άπεράντου κρά
τους του, κα'ι λόγω τής στρατηγικής θε- 
σεώς της καί τής γεωγραφικής τοιαυτης, 
ώς εϋρισκομένης εις τό μέσον περίπου 
τής άποστάσεως μεταξύ Μακεδονίας καί 
’Ινδικής.

Έκεΐ τον ήρπασεν δ θάνατος την 11ην 
’Ιουνίου τοϋ 323 π.Χ.

Ό  Μέγας ’Αλέξανδρος άπέθανεν εις 
ήιλκίαν 32 ετών καί 8 μηνών, βασιλεύ- 
σας επί 12 έτη.

Ποιοι ήσαν οί σκοποί του, ποια τα με- 
τέπειπα μεγαελπίβολα σχείδιά του, εις ποι
ους νέους καταπληκτικούς θριάμβους θα 
εφθανεν, άν δεν άπέθνησκε τόσον νέος;

Κατά τούς συγχρόνους ιστορικούς, ό 
’Αλέξανδρος ήτοίμαζεν εκστρατείαν προς 
κατάκτησιν τής ’Αραβίας, ή θά επεστρε- 
φεν εις την Ελλάδα, ινα επιχείρηση εκ
στρατείαν προς κατακτησιν τής Ιταλίας 
καί τής Κεντρικής Ευρώπης. Πάντως, τό 
μεγαλοφυές δαιμόνιον τοϋ στρατηλάτου 
καί κατακτητού δέν θα αφηνεν. αυτόν η- 
συχον εις την ασιατικήν χλιδήν τής Βα- 
βυλώνος. Καί, άφοΰ, εις τόσον νεαράν ή- 
λικίαν καί εντός τόσον όλιγίστου χρόνου, 
έπετέλεσεν τόσον καταπληκτικά κατορθώ
ματα, δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι, 
αν δέν τον κατέβαλε· · τόσον ενωρίς δ θά
νατος, ή άνθρωπότης θά έπρεπε νά ανα- 
μένη νέα καταπληκτικά κατορθώματα, νέ
ας άνά τά τέσσαρα σημεία τοϋ δρίζοντος 
κατακτήσεις, αί δποΐαι, ίσως, θά μετέβαλ-

λον ριζικώς τήν όψιν της. Λεν θά ητο 
παραδοξολογία, να λεχθή οτι, ά̂ν δεν τον 
άφήρπαζεν δ θάνατος, ίσως, ή μετέπειτα 
άνθρωπότης νά έλάμβανεν όριστικώς Ελ
ληνικόν χαρακτήρα καί μορφήν.

Διότι, δύναται νά θεωρηθή ως αναμφι- 
σβήτητον, δτι ό Μ ε γ α ς  Α λ έ ξ α ν 
δ ρ ο ς  δ έ ν  ή τ ο  κ ο ι ν ο ς  κ α τ α 
κ τ ή  τ ή ς καί αί φιλοδοξιαι του δεν πε- 
ριωρίζοντο εις τήν κυριαρχίαν τοϋ  ̂ κό
σμου, ώς τών άλλων μετέπειτα μεγάλων 
κατακτητών. Ό  Μ ε γ α ς  Α λ έ ξ α ν 
δ ρ ο ς  έ ν ε π ν έ ε τ ο , είς δλας τάς^πρά- 
ξεις του, ά π ό  τ ά  Ε λ λ η ν ι κ ά  ι δ ε 
ώ δ η  κ α ί  ή κ υ ρ ι ω τ έ ρ α  ^ φ ι 
λ ο δ ο ξ ί α  τ ο υ  ή τ ο  ν ά  _έ ξ ε λ - 
λ η ν ί σ η  τ ο ύ ς  ύ π ’ α υ τ ο ΰ  κ α-  
τ α κ τ η θ έ ν τ α ς  κ ό σ μ ο υ ς . ^  Τό ά- 
καταμάχητον πολιτικόν του δαυμόνιον τον 
ώθησε νά άντιληφθή, πριν ακόμη αρχιση 
τήν εκστρατείαν, δτι διά μίαν μόνιμόν κα- 
τάκτησιν τοϋ ’Ασιατικού κοσμου δεν ηρ- 
κουν αί όσονδήποτε ίσχυραί Έλληνομακε- 
δονικαί στρατιαί, αλλα τοϋ εχρειαζετο ο 
Ελληνικός πολιτισμός. Μόνον διά τής δυ- 
νάμεως τού Ελληνικού πνεύματος ήτο δυ
νατόν νά άποβή πραγματικός κυρίαρχος 
τοϋ κόσμου. Διά τοΰτο, προ τής πολεμι
κής του δράσεως, ήγωνισθη προς συνενω- 
σιν ούχί τόσον τών στρατιωτικών — αί ό- 
ποίαι, κατά τήν εποχήν εκείνην  ̂τής πα
ρακμής, δέν ήσαν σημαντικαί— όσον των 
ηθικών δυνάμεων τοϋ 'Ελληνισμού και δεν 
έπαυε, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών με- 
γαλουργημάτων του, να εμφανίζεται ως 
εκπρόσωπος σύμπαντος τοϋ 'Ελληνικού κό
σμου. Βεβαίως, περί τά τέλη ίδίως^ τοϋ 
βίου του, έδέχθη πολλάς παραχωρήσεις 
είς τά ήθη καί έθιμα τών κατακτηθέντων 
λαών, παραχωρήσεις αί δποΐαι έσκανδάλι- 
ζον, καί ενίοτε έξώργιζον, τούς άγεοώ- 
χους Μακεδόνας. Άλλ’ δ Μέγας ’Αλέξαν
δρος, ώς ε’ίπομεν, ένεπνέετο είς τάς πρά
ξεις του έκ τού πολιτικού του δαιμόνιου, ή 
δέ έκ τών πραγμάτων πείρα τον είχε πεί
σει, δτι ώφειλε νά κάμη υποχωρήσεις τι- 
νάς, ινα δαμάση τάς άντιδράσεις καί έπι- 
χύχη τον βαθμιαΐον εξελληνισμον τού α-
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χάνους εκείνου κόσμου, ό όποιος είχε πε- 
ριέλθει υπό την εξουσίαν του.

Εχομεν απείρους αποδείξεις του γε
γονότος, ότι ό Μέγας ’Αλέξανδρος, καθ’ 
όλην την διάρκειαν τής, εν μέσω θυελλω
δών ^περιπετειών, μεγαλουργού δράσεώς 
του, ένεφορεϊτο υπό τών ιδεωδών τής 'Ελ
ληνικής φυλής καί έδρα ως άληθής "Ελ- 
λην, εν πλήρει συνειδήσει τής υψηλής α
ποστολής, ήν έταξεν εις τό μέγα εγχείρη
μά του, όταν ηγωνιζετο, διά τοϋ εγχειρή
ματος τούτου νά συνένωση τον Ελληνικόν 
κόσμον.

5 Εαθ όλην την διάρκειαν τών άνά την 
Ασιαν εκστρατειών του, δεν έπαυε νά με

λετά ^τήν Ιλιάδα, ζητών νά ένισχύεται εις 
τον αγώνα του από τά κατορθώματα τών 
ηρώων τής ομηρικής εποποιίας. Συχνάκις 
έγραφε νά τοϋ άποστέλλωνται έκ τής 'Ελ
λάδος αί τραγωδίαι, αί περιέχουσαι τούς 
αρχαίους Ελληνικούς θρύλους καί οί διθύ
ραμβοι τών πανηγυρισμών τών Μηδικών 
πολέμων. Μετά την πρώτην νίκην εις τον 
Ερανικόν, άπέστειλεν, έκ τών λαφύρων, 
οίς τας^ Αθήνας 300 περσικάς πανοπλίας, 
ώς αφιέρωμα προς τήν πολιούχον Άθηνάν 
τής ’Ακροπόλεως, μετά τού επιγράμμα
τος: «’Αλέξανδρος Φιλίππου καί οί "Ελ
ληνες, πλην Λακεδαιμονίων, από τών βαρ
βάρων τών τήν ’Ασίαν κατοικούντων». 
Συλλάβων δέ 2 χιλιάδας αιχμαλώτους, 
"Ελληνας μισθοφόρους τών Περσών, άπέ- 
στειλεν αύτούς εις τήν Μακεδονίαν, ϊνα 
έργάζωνται ώς δούλοι, μέ τήν δικαιολο
γίαν, οτι, αν και ησαν 'Ελληνες, έμάχον- 
το εναντίον τής 'Ελλάδος καί υπέρ τών 
βαρβάρων.

Οταν, μετά την εν Ίσσώ μάχην, ό Δα- 
ρεΐος έζήτησε συνθηκολόγησαν, ό ’Αλέξαν
δρος άπήντησεν εις τούς πρέσβεις αυτού: 
«Οί πρόγονοί σου, αφού ήλθον εις τήν 
Μακεδονίαν και την 'Ελλάδα, μάς έκακο- 
ποιησαν^ χωρίς να τούς άδικήσωμεν εις 
τίποτε. ’Εγώ, αφού κατέστην ήγεμών τών 
Ελλήνων, σκέπτομαι νά τιμωρήσω τούς 

Πέρσας...». Και, όταν εις τήν Βαβυλώνα

κατέφθασαν πρέσβεις έξ όλου τού τότε 
γνωστού κόσμου, διά νά τον συγχαρούν 
δια τούς θριάμβους του, ό ’Αλέξανδρος 
εχαρη ιδιαιτέρως, δεχθείς τούς αντιπρο
σώπους τών Ελληνικών πόλεων, καί ήδη 
ώς θεός λατρευόμενος υπό άναριθμήτων 
και μεγάλων λαών, ήσθάνθη άγαλλίασιν, 
όταν έτέθη επικής κεφαλής του ό δάφνι
νος στέφανος τής Ελληνικής νίκης. Τότε, 
διέταξεν ό Αλέξανδρος, νά συλλέγουν ό
λοι οί ανδριάντες καί τά λοιπά έργα τέ- 
χνης,^ τά οποία είχον αρπαγή έξ Ελλά
δος υπό τού ΰ,έρξου, διά νά κοσμήσουν 
τας περσικάς πόλεις, καί νά παραδοθοΰν 
εις τούς Ελληνας πρέσβεις, ινα τοποθε
τηθούν καί παλιν, μετά εκατόν πεντήκον-
τα έτη από τής αρπαγής, είς τά ελληνικά 
ιερά.

’Αλλά καί είς τήν Ελλάδα οί θρίαμβοι 
τού Αλεξάνδρου, ιδίως ή συντριβή τών 
Περσών, οί οποίοι επί αιώνες άπετέλουν 
τόν έφιάλτην σύμπαντος τού 'Ελληνικού 
λ Εθνους, ειχον τεραστίαν άπήχησιν. 5Έ- 
λειψαν αί τοπικιστικαί αντιδράσεις καί ό 
Αλέξανδρος ύμνήθη ώς ’Εθνικός ήρως, 

αςιο, τών θρυλικών ήρώων τής φυλής. 
Όποιαν δέ καταπληκτικήν έντύπωσιν έ- 
προξένησαν οί θρίαμβοι τού ’Αλεξάνδρου 
εις τούς "Ελληνας, μαρτυρούν οί λόγοι ε
νός διάσημου ρήτορος τής έποχής έκεΐ- 
νηζ,^τού Αθηναίου Αίσχίνου. «Τοιγάρτοι 
τι το>ν ανέλπιστων καί απροσδοκήτων έφ’ 
^μών ού γέγονεν, ου γάρ βίον γε ημείς 
ανθρώπινον βεβιώκαμεν, άλλ’ είς παραδο
ξολογίαν -πϋς έσομένοις μεθ’ ημάς έφυ- 
μεν,^ουχ ό μεν τών Περσών βασιλεύς, ό 

Αθω διορυξας, ό τόν 'Ελλήσποντον 
ζεύςας,  ̂ό γην καί ύδωρ τούς "Ελληνας 
αϊτών, ο τολμών εν ταΐς έπιστολαϊς γρά- 
φειν,  ̂ ότι δεσπότης έστιν απάντων τών 
ανθρώπων, άφ’ ήλιου ανιόντος μέχρι δυό
μενου, νΰν ού περί τού κύριος ετέρων 
είναι διαγωνίζεται, άλλ’ ήδη περί τής τού 
σώματος σωτηρίας».

Τ ό  Ε λ λ η ν ι κ ό ν  π ν ε ύ μ α ,  τό ό
ποιον μετά τοσας μεγαλουργούς εκφάνσεις 
έφθινε μέσα είς τόν στενόν καί άσφυκτι-
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κόν ορίζοντα των Ελληνικών πόλεων, εϋ -  
ρ ε τ η ν  δ ι έ ξ ο δ ο ν ,  η τ ι ς  έ-  
χ ρ ε ι ά ζ ε τ ο  α υ τ ω  π ρ ο ς  π α γ 
κ ό σ μ ι ο ν  α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ν ,  δ ι ά  
τ ή ς  σ π ά θ η ς  κ α ί  τ ή ς  δ ι ά 
ν ο ι α ς  τ ο ϋ  κ α τ α κ τ η τ ο ϋ .  Ό  
Ελληνικός πολιτισμός δεν ήτο δυνατόν νά 
κυριάρχηση άνά τον κόσμον, άνευ τής κα- 
τακτήσεως τοΰ κόσμου υπό τοϋ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου. ’Αλλά καί ή κατάκτησις τής 
Ασίας θά ήτο μία κοινή επιδρομή, πρόσ
καιρος κυριαρχία τής βίας, δπως τόσαι 
άλλαι κατακτήσεις έν τή 'Ιστορία, αν δεν 
έχρησιμοποιεϊτο ϋπ’ αυτής δ Έληνικός πο
λιτισμός. Καί δ θαυμάσιος αυτός συνδυα
σμός, μοναδικός εν τή Ιστορία, τής σπά
θης καί τοϋ πνεύματος, έπετέλεσε τό κα
ταπληκτικόν θαύμα. Ό  Ελληνισμός, καί 
ώς πολιτική ακόμη δύναμις, έπέζησεν εις 
την Αίγυπτον καί την ’Ασίαν επί πολλούς 
αιώνας διά τών διάδοχων τού Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου. Άλλ’ ώς πνευματική δύνα- 
μις έπέζησε διά παντός καί έκυριάρχησε 
τελικώς άνά τον κόσμον. Εις την Αίγυ
πτον, την Συρίαν, τήν Μικράν Ασίαν καί 
έως τάς ’Ινδίας, μεγάλα καί περίλαμπρα 
κέντρα πολιτισμού, έχρησίμευσαν επί αι
ώνας ώς φάροι τής ακτινοβολίας τοΰ Ελ
ληνικού πνεύματος. Ή  ’Αλεξάνδρεια, ή 
’Αντιόχεια, ή Σελεύκεια, ή Ταρσός, ή Λα- 
οδίκεια, ή Στρατονίκεια, ή Λάμψακος, ή 
Άμάσεια καί τόσαι αλλαι Έλληνικαί πό
λεις, κτισθ είσαι υπό τοΰ Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου ή τών άμεσων διαδόχων αυτού 
άνά τά πέρατα τής ’Ασίας, δέν υπήρξαν 
απλώς μεγάλα κέντρα 'Ελληνικής παιδεί
ας, άλλά καί επί αιώνας παρήγαγον με
γάλους σοφούς, ποιητάς καί καλλιτέχνης, 
συνεχίσαντα ούτως, έν τώ μέσω τοΰ βαρ- 
βαρικοΰ κόσμου, τάς άκτινοβολίας τοΰ Ελ
ληνικού πνεύματος.

Ό  Ελληνικός πολιτισμός έκυριάρχησεν 
έκτοτε εις τά βάθη τής ’Ασίας, ήτις κα
τέστη μέχρι τών Μεσαιωνικών χρόνων μέ- 
γας φορεύς τού Ελληνικού ποιλτισμού. Ή  
Ελληνική γλώσσα έγένετο ή επίσημος 
γλώσσα τοΰ εμπορίου, τό όργανον πάσης 
νοήσεως. ’Από τού 3ου π.Χ. ήδη αίώνος

μετεφράσθη εις τήν 'Ελληνικήν καί ή Πα- 
λαιά Διαθήκη, πολλοί δέ ’Ιουδαίοι συγ
γραφείς, άν καί λάτραι τών προαιώνιων 
παραδόσεων τοΰ Ίραήλ (Μακκαβαίοι, Σει- 
ράχ κλπ.) τήν έχρησιμοποίουν ώς δργα- 
νον τής σκέι|;εώς των.

’Ά ν καί δ Ελληνισμός δέν ήδυνήθη νά 
κυριαρχήση πολιτικώς τού άρχαίου κόσμου, 
έν τούτοις πνευματικώς έκυριάρχησεν δρι- 
στικώς, λαβών κοσμοπολιτικήν έννοιαν. Είς 
τήν κυριαρχίαν τοΰ Ελληνικού ποιλτισμού 
οφείλει τήν κυριαρχίαν του δ Χριστιανι
σμός. Διότι δέν εϋρε μόνον τήν διεθνή 
γλώσσαν, ή δποία τού έχρειάζετο προς 
παγκόσμιον έπιβολήν, άλλά καί τά πνεύ
ματα, διά τού Ελληνικού πολιτισμού καλ
λιεργημένα καί παρασκευασμένα, ινα έγ- 
κολπωθοϋν τάς Χριστιανικάς ’Ιδέας.

Άλλά, διά τών κατακτήσεων τοϋ Με
γάλου Αλεξάνδρου καί τοΰ πνευματικού 
έξελληνισμού τοϋ άρχαίου κόσμου, δέν δι- 
εσώθη μόνον ό Ελληνικός πολιτισμός. Δι- 
εσώση καί αυτή ή Ελληνική φυλή. Δύνα- 
ται σήμερον νά θεωρηθή ώς βέβαιον δτι, 
άν κατά τήν εποχήν τής Ρωμαϊκής κατα- 
κτήσεως, Ελλάς ήτο ή καθ’ αύτό 'Ελληνι
κή χώρα μόνον, μέ τά άλληλοσπαρασσό- 
μενα μικροσκοπικά κρατίδια καί τον έγω- 
παθή τοπικισμόν τών δημαγωγικών συστη
μάτων, ή Ελλάς αυτή δέν θά ήτο δυνα
τόν, όχι νά έπιβληθή πνευματικώς, άλλ’ 
ούτε καί νά έπιζήση φυλετικώς, κατά τούς 
αιώνας τοΰ ξένου δυνάστου. Άλλά, καί άν 
έπέζη, φυτοζοοοΰσα είς τήν Πελοπόννη
σον καί τήν κυρίως Ελλάδα, άσφαλώς θά 
κατεπνίγετο άργότερον άπό τον χείμαρρον 
τών άπό βορρά έπίδρομέων, ώς οί Γότθοι, 
θύννοι, Σλαϋοι κλπ. καί θά έσβηνεν όρι- 
στικώς. 'Όμως, χάρις είς τήν κατάκτη- 
σιν τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, έπεξετάθη 
πολιτικώς άνά τήν Αίγυπτον καί τήν Α 
σίαν καί, κυριαρχήσασα πνευματικώς άνά 
τον κόσμον, όχι μόνον δέν έξωλσθρεύθη 
φυλετικώς, άλλά καί έπεβλήθη είς τον δυ
νάστην της διά τοΰ πολιτισμού της.

ΑΝΑΣΤ. ΚΟΝΊΌΠΑΝΝΙΔΗΣ
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ΦΟΝΟΣ ΔΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ

JPJ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ εΐχεν είδοποιηθή κα'ί 
είς τό σπίτι του χρηφιατιστοΰ Φέρ- 

γκυσον έξητάζοντο τά πάντα. Ό χρημα
τιστής, καθισμένος σέ μιά πολυθρόνα, δέν 
έδιδε καμμιά σημασία. Τό Συνεργεΐον Ση- 
μάνσεως έπαιρνε φωτογραφίες καί ό ’Ια
τροδικαστής έγνωμάτευε: «’Άνδρας 30
περίπου ετών. Ό  θάνατος, διά πυροβό
λου δπλου, ύπήρξεν ακαριαίος. Δέν φέρει 
ίχνη κακώσεων».

Καθώς τό πτώμα ήτο μπρούμυτα, ό ’Α
στυνόμος Φρήμαν έπρόσεξε πώς ή σφαί
ρα είχε σφηνωθή στήν πλάτη, χωρίς, ό
μως, τό τραύμα νά είναι διαμπερές.

Έπλησίασε τον Χρηματιστήν, πού έδει
χνε δτι είχε κάπως συνέλθει, καί τόν ή- 
ρώτησε:

—·Κύριε Φέργκυσον, σάς παρακαλώ, ε
ξηγήστε μου, τί ακριβώς σάς συνέβη;

— Καθόμουν μόνος εδώ είς τό γραφεΐον 
μου, είπε κουρασμένα, καί ήσχολούμην 
μέ τήν διεκπεραίωσιν τής άληλογραφίας 
μου, όταν, ξαφνικά, ήκουσα ένα τρίξιμον 
είς τό πάτωμα. Έσήκωσα τό κεφάλι μου 
καί, νά σάς πώ τήν αλήθεια, έτράμαξα. 
Είδα έμπρός μου τόν άγνωστον αύτόν άν
θρωπον νά κρατά πιστόλι, δηλαδή αυτό 
πού είναι δίπλα του. «Μη φοβάσαι κύριε 
Φέργκυσον», μοΰ λέει. «Δός μου τά χρή
ματα, πού έχεις είς τό ταμείο σου, καί ό
λα θά πάνε καλά».

— Είχατε χρήματα;
—·Ναί, πολλά. Καί τό περίεργον είναι, 

πώς ό (άνθρωπος αυτός έγνώριζε τήν ΰ- 
παρξίν τους.

—Λοιπόν;
—Λοιπόν, (άνοιξα τό ταμεΐον, κάνον

τας πώς συμμορφώθηκα. “Αρπαξα ένα πε
ρίστροφο, πού έχω πάντοτε μέσα γιά κα
λό καί γιά κακό, καί έπυροβόλησα, γυ
ρίζοντας ξαφνικά έναντίον του. ’Αλλά, 
δυστυχώς, τόν σκότωσα, καίτοι δέν είχα

τέτοια πρόθεσι.
Ό ’Αστυνόμος έρριξε ακόμη μιά γρή

γορη ματιά στο πτώμα, σκέφθηκε λίγο, 
ξύνοντας μηχανικά τό κεφάιλ του καί, δ- 
στερα, μ’ ένα ελαφρό μειδίαμα, έκανε τόν 
Φέργκυσον νά παγώση.

— Κύριε Φέργκυσον, δυστυχώς, πρόθε- 
σίς σας ήτον νά σκοτώσετε τόν (άνθρωπον 
αύτόν, οπωσδήποτε. Φέλιξ, ό κύριος νά 
συλληφθή ώς ένοχος διά τήν δολοφονίαν!

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πώς ό ’Αστυνόμος Φρή
μαν έκατάλαβε δτι έπρόκειτο περί δολο
φονίας ;

Αί σχετικαί άποντήσεις (λύσεις) δέον 
νά άποσταλώσιν ήμίν μέχρι τής 20.3.70.

Είς τό τεύχος τής 1.4.1970 θά δημοσιευ-
θώσι τά ονόματα των εΰρόντων τήν ορθήν
λύσιν ώς καί ή λΰσις τού προβλήματος.

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τά πράγματα δέν έγιναν δπως τά άφη- 
γήθη ό ύπηρέτης. Διότι, στις 12.15' με
τά τά μεσάνυκτα, χωρίς φώς καί λόγω 
τοΰ έπικρατοΰντος έξω σκότους καί λό
γω, ακόμη, τοΰ δτι ό καιρός ήτο βροχε
ρός, πώς ήτο δυνατόν νά διακρίνη, δτι τό 
κοστούμι τοΰ δράστου ήτο πράσινον καί 
καφέ τό καπέλλο του; “Οσον αφορά είς 
τά ίχνη πού εΰρέθησοιν είς τό παράθυρον, 
τά είχε σκηνοθετήσει ό ίδιος ό ύπηρέτης, 
πρός παραπλάνησιν.

Όρθάς λύσεις μάς άπέστειλαν οί κά
τωθι:

1) Κιττάκη Φωτεινή, 2) Σεφερλή ’Α
σημίνα, 3) Τσεπίση Σοφία, 4) θεοδοσό- 
πουλος Νικόλαος, μαθητής, 5) Ψαρός 
Παναγιώτης, Δ.Ε.Α., 6) Δη,μόπουλος ’Α
θανάσιος, Άστυφ., 7) Μπαλάσκας Πανα
γιώτης, ’Αστυφ., 8) Περιβολιώτης Γεώρ
γιος, Άστυφ., 9) Πολύχρονος Δημήτριος, 
Άστυφ., 10) Καραντζιάς Σωτ.

( Ελεύθερα διασκευή ύπό άστυφ. 1. Κο.)
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ΤΗΝ ί'βην τρέχοντος μηνάς, είς την Σχο- 
1 λήν ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλε
ων, παρουσία των ‘Υπαρχηγών Χωροφυ
λακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, κ.κ. Ζησί- 
μου Νικολάου καί Τσιούγκου Κωνσταντί
νου, τοΰ Διοικητοΰ των ’Αστυνομικών Σχο
λών ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' κ. Πα
παθανασίου Λεωνίδα καί τοΰ επιτελείου 
της Σχολής, έγένετο ή έναρξις τών μα
θημάτων τοΰ Κέντρου Μετεκπαΐδεΰσεως 
επί θεμάτων Τροχαίας καί Σχολής Του- 
ρισμοΰ.

Είς μέν τό Κέντρον Τροχαίας θά φοι- 
τήσωσιν, έπί 40 ήμέρας, 48 ’Αξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, είς δε την Σχολήν Ιουρισμοΰ θά 
φοιτήσωσιν, έπί 20 ήμέρας, 35 αξιωματι
κοί τών ανωτέρω Σωμάτων.

Πρό τής ένάρξεως τών μαθημάτων, ώ- 
μίλησε πρός τούς σπουδαστάς ’Αξιωμα
τικούς ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών 
Σχολών ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τά- 
ξεως κ. Παπαθανασίου Λεωνίδας, είπών 
τά έξής:

«Κύριοι Σπουδασταί,
Διά τής ένάρξεως, σήμερον, τής Σχολής 

Τροχαίας καί τής τοιαύτης τοΰ Τουρισμού, 
είς τάς οποίας θά μετεκπαιδευθήτε, πλη- 
ροϋται κενόν, υφιστάμενον από μακροϋ είς

τήν έπιμόρφωσιν τών ’Αξιωματικών τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Ή  μετεκπαίδευσις αΰτη σκοπόν έχει, ό
πως συμπλήρωσή τάς είδικάς υμών γνώσεις 
καί έπί πρακτικής καί έπί θεο^ρητικής 6α- 
σεως, ώστε, ενήμεροι πλέον τών τελευταί
ων έξελίξεων καί ειδικών τάσεων τής Νο
μοθεσίας, έπί τών θεμάτων, έφ’ ών έκα
στος έξ υμών θά μετεκπαιδευθή, νά δύνα- 
σθε νά καταστήτε τέλειοι έκτελεσται τών 
έπιταγών τού Νόμου καί τών οδηγιών τής 
Π ολιτείας.

Ή  ’Εθνική ημών Κυβέρνησις αποδίδει 
μεγίστην σημασίαν είς τήν συμβολήν τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας είς τό δημιουργικόν 
έργον της. Έπακόλουθον είναι ή άμέριστος 
συμπαράστασις καί ή προσοχή, μετά τής 
όποιας παρακολουθεί τήν προσπάθειαν αυ
τών.

Ή  συμπαράστασις αυτή, έκτος τών άλ
λων, έκδηλοϋται καί διά τής καθιερωσεως 
τών Σχολών Μετεκπαιδεύσεο^ς είς αυτά, 
ΐνα οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
Άξιιοματικοί, ύπαξιωματικοί καί όπλϊται, 
καταστώσιν, εί δυνατόν, τέλειοι καί απο
λύτως ένήμεροι καί προσηρμοσμένοι προς 
τάς σημερινάς απαιτήσεις τής κοινοινίας 
καί τοΰ Κράτους. Δέν πρέπει νά λησμονώ- 
μ,εν, οτι ημείς οί ΰπηρετοΰντες είς τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας άποτελοϋμεν εν έκ τών



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ I ΕΚΔΗΛΩΣΕ Ι>Σ

κυριωτέρων τμημάτων της καθόλου Κοατι- 
κης μηχανής, ίος δε διεκήρυξεν ό λαοφιλής 
Πρόεδρος τής Εθνικής ήμών Κυβερνή- 
σεεος, «Ή  κρατική μηχανή είναι ό φορεύς 
τής κυβερνητικής πολιτικής. ’Εάν δέν ύπάρ- 
τής Κυβερνητικής πολιτικής. ’Εάν δέν ύπάρ- 
|η  φορεύς, δέν είναι δυνατόν νά ΰπάρξη 
πολιτική».

Ημείς οι ανδρες των Σωμάτων ’Ασφα
λείας όφείλομεν νά καταστωμεν τό καλύ
τερον τμήμα τής Κρατικής Μηχανής, ο'ι 
πλέον ενθουσιώδεις έργάται - βοηθοί, εις 
τό εργον τής Εθνικής Κυβερνήσεως καί 
εκ λόγων κρατικού καί εθνικού συμφέρον
τος καί έκ λόγων εΰγνο^μοσύνης πρός τούς 
άνδρας τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως, δι’ 
όσα υπέρ τού Εθνους καί τής Πατρίδος 
ήμών έπραξαν.

Θα μετεκπαιδευθητε εις δύο βασικούς 
τομείς τής δρασεως των Σωμάτων ’Ασφα
λείας. Τής Τροχαίας καί τού Τουρισμού. 
Είναι βέβαιον, οτι θά καταβάλητε δλας τάς 
δυνάμεις υμών, ινα ο χρόνος τής φοιτή- 
σεώς σας καταστή λίαν αποδοτικός διά τήν 
έπιμόρφωσιν υμών, τήν τόσον έκάστοτε α
παραίτητον, σήμερον μάλιστα, δτε, χάρις 
εις τάς προσπάθειας τής ’Εθνικής Κυβερ
νήσεως, απαντες οί τομείς τού ’Εθνικού ή
μών πλέγματος, τελούν έν διαρκεί επί τά 
βελτίω εξελίξει.

Ή  φοίτησις ύμών εις τά αύτά θρανία 
καί ή άπό κοινού διδασκαλία άποδεικνύει 
τον κοινον οχοκον και τό κοινόν εργον υ
μών, το οτιοΐον έστω καί εάν διαψέρη, έν 
ταΐς λεπτομεοειαις, βασικώς είναι τό αυτό. 
Τπενθυμίςει επίσης εις υμάς τήν ανάγκην 

τής μεταξύ υμών γνωριμίας καί άλληλοεκ- 
τιμησεως ως καί τής συμπαραστάσειος τού 
ενός εις τό ε'ργον τού ετέρου, ασχέτως 
Σώματος έκ τού οποίου έκαστος έξ ύμών 
προέρχεται. Ό  χρόνος φοιτήσεως θά πρέ
πει νά δωση ευκαιρίαν άναπτύξεως των

μεταξύ υμών σχέσεων καί γνωριμιών καί 
να ένωση υμάς και εις τήν έν συνεχείή, με
τά την αποφοιτησιν, επακολουθούσαν έκ- 
τέλεσιν τού καθήκοντος. Είναι εις έκ των 
βασικών σκοπούν τής απο κοινού συνεκπαι- 
δευσεως, ή δέ άπαίτησις τής ηγεσίας τών 
Σωμάτων ήμών, έπί τού σημείου τούτου, 
είναι λίαν έπιτακτική.

Μέ τήν βεβαιότητα, ώς προανέφερον, 
δτι ή φοίτησις ύμών εις τάς δύο Σχολάς 
θέλει άποβή αποδοτική καί δι’ ύμας καί διά 
τήν 'Τπηρεσίαν, σάς καλωσορίζω,, παρα
καλώ δέ τον Άξιότιμον 'Τπαρχηγόν τού 
Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής, δ- 
πιος κήρυξή τήν έναρξιν τών μαθημάτων».

Κηρΰσσων, εν συνεχεία, τήν έναρξιν 
τών μαθημάτων ό Ύπαρχηγάς της Χωρο
φυλακής, Υποστράτηγος κ. Ζήσιμος Νι
κόλαος, άπηύθυνε πρός τούς σπουδαστάς 
συμδουλάς καί παραινέσεις.

★
Τήν ιδίαν, επίσης, ήμέρον, εις τό Σύν

ταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη έκή- 
ρυξε τήν έναρξιν τών μαθημάτων τοΰ Κέν
τρου Μετεκπαιδεύσεως κατωτέρων ’Αστυ
νομικών υπαλλήλων Χωροφυλακής καί ’Α
στυνομίας Πόλεων, έπί θεμάτων Τροχαίας,
° 'Υπαρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Τσιοΰγκος Κωνσταντίνος.

«Α. X.»
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΣ "ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΤΣΑΣ”

^ ΙΧ Ω Σ  νά το θέλω, έπεσαν τα, μάτια μου
πάνω σέ μια μεσόκοπη γυναίκα, ή ο

ποία έκανε... περιπολία, 'μπροστά στην 
πόρτα τοϋ σπιτιού της.

Έτριβε τά χέρια της από ενθουσιασμό 
καί μέ γνήσιο χαμόγελο, κάτι μονολογού
σε. ’Έδινε τήν εντύπωση δτι κάποια ευ
χάριστη επίσκεψη περίμενε, ή τουλάχι
στον τον πλανώδιο λαχειοπώλη, γιά νά 
έξαργυρώση τό λαχείο της στό... άρτιο.

’Από περιέργεια νά ίδώ σέ ποιό... ευ
χάριστο γεγονός ώφείλετο ή τόση ευδαι
μονία τής γειτόνισσάς μου αυτής, ή όποια 
ακούει στό ονομα «κυρά-Πιπίτσα», έκόντυ- 
να τά βήματά μου. Βλέπω νά ξεπροβάλ
λουν από τό φτωχόσπιτο τής Πιπίτσας δυο 
«χαμίνια», το ένα θηλυκό καί τό άλλο αρ
σενικό.

ΤΗταν τά παιδιά της...
Γι’ αυτά τά «μαργαριτάρια» κάτι είχα 

ακούσει, άλλά ποτέ δέν είχα' τήν... ατυ
χία νά τά ίδώ κατά πρόσωπο. Καί έτσι 
έλαβα τήν ευκαιρία νά βγάλω μόνος μου 
συμπέρασμα.

Μερικές φορές, καί τό κουτσομπολιό α
κόμα, δέν μπορεί νά άποδώση τήν πρα
γματικότητα, δπως είναι. Ή  περιγραφική 
ικανότητα τής κάθε «Μαρίτσας» καί ή... 
φωτογραφική μηχανή της, δέν λειτουρ-

ΑΣΤΥΝ. A ' κ. Γ Ε Ω Ρ Γ .  Α Κ Ρ Ι Β Ο Υ

γοΰν πάντοτε καλά, ώστε νά πιστεύωμε α
συζητητί δ,τι άκοΰμε.

■ ”Ας επιχειρήσω, λοιπόν, μέ τήν άδεια 
τής υπομονής σας, τήν περιγραφή αότών 
των... μοντέρνων παιδιών, δπως τά είδα, 
καίτοι δέν γνωρίζω μετά βεβαιότητος, ποιό 
είναι πράγματι τό θηλυκό καί ποιό τό αρ
σενικό.

Έφθάσαμε δυστυχώς σέ εποχή, πού τά 
φαινόμενα εξαπατούν πολύ στον τομέα τού 
χαρακτηρισμού τών δύο φύλων.

Δέν επιχειρώ βέβαια νά κομίσω γλαύ
κα, αφού όλοι μας καθημερινώς, δπου καί 
νά κοιτάξουμε, δλο καί κάτι παράξενο θά 
πέση στά μάτια μας.

'Ο κατά τά φαινόμενα λοιπόν αρσενι
κός βλαστός τής κυρα-Πιπίτσας, ήταν βου
τηγμένος στά μαλλιά. Τόσο πολύ, πού μό
νο τά ξεθωριασμένα μάτια του φαίνονταν.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπο είχε τήν ικανό
τητα νά προφυλάσσεται από τό «κουτού- 
λημα» σέ διάφορα αντικείμενα, κινητά ή 
ακίνητα.

Ή  ηλικία του πρέπει νά ήταν γύρω στά 
20. Τό νερό, τό σαπούνι, ή τσατσάρα καί 
δ κουρέας, είναι εχθροί του αδυσώπητοι. 
Μιά έντονη μυρουδιά άπλυσιάς, ανάμικτη 
καί μέ κάποιο άρωμα, έκάλυψαν το πε
ριβάλλον τής γειτονιάς καί μοΰ έφεραν 
στο μυαλό τό «τσαρδάκι»' δπου στολίζουν 
τά πρόβατα, δταν είναι άκούρευτα ακόμη. 
Τό πουκάμισο τού νεαρού ήταν κομμένο 
άπ’ τό ίδιο τόπι πού κόβει τά μακρυά φου-
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σπάνιά της η τουρκογύφτισσα. To σακκά- 
κι τ0Ό> άπ’ δ,τι πρόλαβα καί είδα, ήταν 
γεμάτο άπό κουμπιά, άλλα πουθενά δέν 
υπήρχαν κουμπότρυπες. Είχε πολλές τσέ- 
π°ί απο μπροστά και από πίσω, ακόμα καί 
ατούς... ωμούς. Από τήν βρωμιά, πού τον 
σκεπαζε, ήταν αδύνατον να διακρίνω τό 
χρώμα του. Νομίζω οτι τό αακκάκι αυτό 
οεν θά τό φορούσε ούτε ό αείμνηστος Άρ- 
μανοος Δελαπατριβης από στοιχειώδη... 
σεμνότητα, τήν οποίαν είχαν κάποτε καί 
οι τρελλοι. Στο δείςι του χέρι είχε δεμένο 
ενα ρολόγι προς τά μέσα γυρισμένο. Στό 
αριστερό... κουλάδι του, αντί νά εχη τό 
ρολογι, ο,ιως το βαζουν οσοι Ρέν παλάβω
σαν ακόμα, είχε δεμένη μιά αλυσίδα χον- 
τρή. Σε κάποιο σημείο τής αλυσίδας πρέ
πει νά ήταν γραμμένο καί τ’ δνομά του. 
Δηλαδη, δχι τ ονομα πού τοΰ χάρισε δ 
νουνός του (ήταν σφάλμα καί τοΰ νουνοΰ
7v3CL l.GU 7ΐ0.7ϊα, 7ΖΟΌ §£V TOV Ι π ν ίξ α ν  σ τή ν

κολυμβήθρα) , αλλά κάποια «'αρλούμπα», π. 
X·· Μικες, Λελές, Ντάντης, ή ακόμα καί... 
Ταύρον Παουερ, Γκάρρυ Κοΰπερ, Μάριο 
Λανι^α κλπ., αναλογως τής κλίσεως τοΰ... 
«ψώνιου» του.

Τό παντελόνι του τό κράταγε μιά πρά
σινη πλατεία φωνή, πολύ κατάλληλη γιά 
«μπαλντιμια» τής... Γιόκο Όνο. Τό παν
τελόνι αυτό ήταν, από τά γόνατα καί πά- 
νιο, κολλημένο στο τομάρι του. ’Από κεΐ 
και κάτω πλατύ σαν γυναικείο φουστάνι 
τής  ̂παληάς μόδας. Τό λένε... καμπάνα, 
αλλα είναι περίεργο πώς στέκονται όρθια 
ι.α καμπαναρια, όταν από τό ύψος τους 
θεώνται τετοιες απίθανες καμπάνες. Οί 
κάλτσες του ήταν σάν παπαρούνες καί τά 
παπούτσια του κατάμαυρα, μέ μπόλικο τα
κούνι.
^  Δεν πρόλαβα νά παρατηρήσω καί τά 
άλλα αξιοπερίεργα τού «χαραμοφάη» αύ.- 
τού, γιατί επρεπε να ίδώ καί λίγα από τήν 
άδελφούλα του.

Αυτή ήταν γύρω στά 18. Είχε τό άδειο 
κεφκλακι της, κουρεμένο δπως τό κουρεύ
ουν οί... ’Άγγλοι στρατιώτες. Μόνο μπρο
στά στο μέτωπό της άφηνε νά κατεβαίνη 
ώς τα μάτια ένα τσουλούφι, σάν νά ήθελε

νά κρύψη κανένα τραύμα. Φορούσε ενα 
πέτσινο καφέ σακκάκι, πολύ κατάλληλο 
για σαμαροσκούτι, αν επεφτε σέ χέρια κα
λού σαμαρά. Στό δεςί της χεράκι φόραγε 
καί αυτή ωρολογι, αλλά οχι γυναικείο. 
Ηταν ενα τετράγωνο ξυπνητήρι από τά 

μεγαλα. Δεν ςέρω αν δούλευε, γιά νά «δου- 
λεύη» καί αυτή μέ τή σειρά της, δσους θά 
είχαν τήν αφελεια ή τήν πονηριά νά τήν 
ρωτήσουν, για να μάθουν τήν ώρα από μιά 
τέτοια... καραβάνα. Τά πόδια της, από τού 
σημείου σχεδόν τής ένώσεως, ήταν θεόγυ- 
μνα.^Από τό μισό δμως καλάμι καί κάτω, 
τά είχε τυλιγμένα μέ κάτι μαύρα μποτά- 
κια, χωρίς... σπηρουνια, τά οποία φαίνε
σαι οα η μόδα δεν τά επέβαλε ακόμα. Πο
λύ φοβάμαι οτι σύντομα θά απολαύσουμε 
καί τίποτα κουδούνια στά μοντέρνα παι
διά, κρεμασμένα ίσως άπό τ’ αυτιά τους ή 
καί ^άπό άλλα σημεία... Δέν αποκλείεται 
νά ίοορμε και τά λουριά μέ τό «μπάλωμα» 
jioi) εοοοςε στο μάτι του ό... πειρατής.
( Αυτά τά... φαντάσματα, λοιπόν, χωρίς 

νά πούνε ούτε ένα ξερό «άντίο» στή δόλια 
"ή μάνα τους (αυτή δέν σταμάτησε ούτε 
στιγμή νά χαμογελάη γεμάτη περηφά- 
νεια) , τράβηξαν κατά τή λεωφόρο. Κατά 
σύμπτωση, προς τά εκεί πήγαινε καί ή 
αφεντιά μου, για να πάρη τό λεωφορείο. 
Τα παιδια έκαμαν... σινιάλο στό πρώτο 
ταςι πού περνούσε, άλλά δ ταξιτζής, εκ
τός άπό ένα περίεργο βλέμμα πού τούς έρ- 
ριςε, τα αντιπαρήλθε. Τό ίδιο έκαμε καί 
δ δεύτερος ταξιτζής.

Σε λίγο ξεπροβάλλει καί τό λεωφορείο 
μέ τό γνωστό μουγκρητό του, φορτωμένο 

«μπουνιά» του. Ευτυ^ο)ς %χτε~ 
βασε μερικούς καί έτσι άνεβήκαμε καί 
μεϊς οί... εχοντες έλπίδα. ’Ανέβηκαν μαζύ 
μας και ια παιδια που λεμε, πολύ δμως 
στενοχωρημένα, επειδή δέν τό συνηθίζουν 
αυτό τό... άπαίσιο μεταφορικόν μέσον. Στήν 
παρακατω στάση άόειασε περισσότερους 
και ενώ εγω καί πολλοί άλλοι κάναμε α
σκήσεις Σουηδικής, κρεμασμένοι επί τών 
χειρολαβών, βλέπω τά λουλούδια τής Πι- 
πίτσας νά κάθωνται. Οί περισσότεροι άπό 
τούς όρθιους ήταν πρόσωπα... χρήζοντα
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βοήθειας, αλλά τί σημασία έχει αυτό για 
τούς νέους της εποχής μας; Αυτοί, απο
χαυνωμένοι δπως είναι, μπορεί νά καθη- 
σουν καί σταυροπόδι στα πλατύσκαλα... 
Στην άλλη στάση ανέβηκε στο λεωφορείο 
κάποια έγκυμονοΰσα, οπότε ήλθε η σειρά 
τοΰ είσπράκτορος. Αυτός ήθελε να σηκώ- 
ση κάποιον καί, μέ τήν... περισσήν ευγέ
νειαν πού διακρίνει πολλούς εισπρακτορες, 
στράφηκε πρός τό «μαλλιαρωτερο» κάθι
σμά.

— «Κύριος», σήκω νά καθήση ή κυρία 
πού είναι σέ «διαφέρουσα».

"Αν μίλησε τό κάθισμα, μίλησε καί ό 
νεαρός. Δέν αποκλείεται καί νά μην ακού
σε τήν... διαταγήν τοΰ είσπράκτορος, για
τί άπό τά πολλά μαλλιά, δεν φαινότανε 
πουθενά αυτί. Ό  είσπράκτωρ, σηκώθηκε 
πλέον όρθιος, δυνάμωσε τήν φωνή του καί 
έπεστράτευσε δλη του τήν... καλή συμπε
ριφορά:

—’Εσύ μέ τά πολλά μαλλιά, δέν βλέ
πεις τή γυναίκα πού κοντεύει νά γέννηση 
μέσα στό λεωφορείο;

Καμμιά απάντηση. “Οσοι είχαν πλου- 
σίαν τήν κόμην έθορυβήθησαν, ένας μάλι
στα προσεφέρθη νά δώση τήν θέση του. 
Οί άλλοι, πού είχαν τό τριχωτόν τής κε
φαλής των περιωρισμένον στούς... πρόπο- 
οας τοΰ κρανίου, δέν τούς έν'διέφερε ή 
προειδοποίηση τοΰ είσπράκτορος και γι 
αυτό χαμογελούσαν ικανοποιημένοι που, 
τέλος πάντων, δέν είναι ή φαλάκρα γιά 
πέταμα. Μιά τέτοια ικανοποίηση, γιά νά 
είμαι ειλικρινής, μέ κατέλαβε καί μένα, 
καίτοι ήμουνα συνεχώς όρθιος.

"Ενας άπό τούς καθημένους άκριβώς 
πίσω· άπό τά... πρόβατο, τό έσκούντισε καί 
τοΰ είπε:

—-Παιδί μου, σέ σένα μιλάει ό είσπρά- 
κτορας. Δέν έχει άλλος περισσότερα μαλ
λιά.

Τότε ό νεαρός, μέ θρασύτητα πιΙθήκου, 
άπαντά:

— Δέν σηκώνεσαι εσύ, γιατί εγώ είμαι 
πολύ κουρασμένος.

— Μήπως είσαι άπό τήν πολλή δουλειά; 
ξεφώνησε ό οδηγός, δ όποιος άπό τον κα

θρέφτη παρακολουθούσε τά πάντα... σάν 
κατάσκοπος.

Στό μεταξύ, ή έγκυος, μέ πολύ καμάρι 
κατέβηκε άπό τό λεωφορείο, ευχαριστη
μένη πού κατώρθωσε καί αυτή τή φορά νά 
προφυλάξη τόν καρπόν τής κοιλίας της 
άνέπαφον.

Σέ κάποια στάση, κατέβηκαν καί τά 
παιδιά, καί σάν.·. βρυκόλακες, ετρεξαν και 
χώθηκαν σέ κάποιο στενό. Δέν ξέρω ποΰ 
στά τσακίδια πήγαιναν, ούτε και μ ένδιε- 
φερε πολύ τό πρόγραμμά τους, πάντως Α
ποκλείω τό... Κατηχητικό, καθώς καί τόν 
Εσπερινόν τής Μητροπόλεως...

Υποθέτω ότι κάποια συνάντηση θά ε- 
πραγματοποιεΐτο μέ άλλα παρόμοια... ξόα
να. Κάποιο ξεφάντωμα σέ βρωμερούς χώ
ρους μέ παράξενη μουσική, περίεργα σκη
νικά καί μέ φωτισμό ίσα πού νά βλέπουν 
μόνο... τήν μύτη τους.

Στό φινάλε θά άρχίζανε τά οόρλιάσμα- 
τα, τά δγκανίσματα, τά ξεμαλλιάσματα, 
καί ποιος ξέρει ποιές άλλες εκδηλώσεις, 
τίς όποιες συνηθίζουν οι μεμονωμένες φυ
λές τοΰ Κογκό...

“Οταν κατέβηκα άπό τό λεωφορείο, στο 
τέρμα, πέρασε άπό τό μυαλό μου ή κυρα- 
Πιπίτσα, ή μαμά πού κατευώ'οωσε τα παι
διά της, πλημμυρισμένη άπό χαρά.

Τί νά περιμένη ή κακομοίρα άπό αυτα 
καί είναι τόσο ένθουσιασμένη;

Κανονικά, όταν κινοΰνται στούς δρόμους 
τέτοια... ζουζούνια, θά πρέπει νά πέφτουν 
βροχή επάνω τους οι λεμονόκουπες, οι ντο
μάτες ή άλλα ζαρζαβατικά.

Ό  Θεός νά μάς φυλάη άπ’ αυτή τή μον
τέρνα κοινωνία, διότι Οι περισσότεροι έ
χουμε παιδιά.

"Οπως τήν θέλουν τήν κοινωνία οί νεο
λαίοι, γρήγορα θά επιστρέφουμε στον πρω
τόγονο άνθρωπο. Θά γίνουμε ζούγκλα, ό
που θά πλεονάζουν Οί... χιμπατζήδες.

"Οσο είναι καιρός, εμείς οι γονείς, ας 
παριστάνουμε ποΰ καί ποΰ τόν... Ταρςαν, 
μήπως προλάβουμε τίποτα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
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|-J Π Α ΡΟ Τ Σ Α  μου ενδιαφέρει περισσό
τερον τούς νέους αστυνομικούς μας, 

οι όποιοι απολαμβάνουν τά αγαθά τής ή- 
συχιας, χάρις εις την έθνοσωτήριον έπέμ- 
βασιν του Εθνικού μας Στρατού.

Δεν αντιμετωπίζουν απεργίας, συλλαλη
τήρια, διαμαρτυρίας καί πεζοδρόμια, δεν 
υβρίζονται, δεν λιθοβολοΰνται καί δεν κιν
δυνεύουν από τούς καταχθονίους εχθρούς 
μας, τούς κομμουνιστάς.

Αλλά μήπως καί ημείς οί παλαιότεροι, 
είτε έν ένεργείμ, είτε εν συντάξει, δεν 
πρέπει νά ρίψωμεν έν βλέμμα προς τά ό- 
πίσω; Ε ί ν α ι  α ν ά γ κ η  ν ά  έ ν θ υ -  
μ ο υ μ ε θ α .  Ή  ένδοξος, αλλά γεμάτη 
κόπων, μόχθων καί θυσιών, ιστορία τής 
Αστυνομίας, από τής ίδρύσεώς της μέχρι 

σήμερον, δέν πρέπει νά λησμονηθή. Διότι 
μάς διδάσκει, μάς εμπνέει, μάς δίδει θάρ
ρος, μάς πλημμυρίζει μέ υπερηφάνειαν.

’Αφορμήν, δι’ δλα τ’ ανωτέρω, μοϋ έδω- 
σεν ή κατά τύχην άνεύρεσις εις τό προ- 
σωπικον μου αρχεΐον ενός φύλλου τής έ- 
φημερίδος «Βραδυνή» τής 21 .2 .48 .

Εις τήν 3ην σελίδα αυτής διαβάζω μέ 
συγκίνησιν, αλλά καί μέ υπερηφάνειαν, τά 
έξής, ώς επικεφαλίδα:

«‘Ολόκληρος σπείρα κατασκόπων τοΰ 
Κ.Κ.Ε. διά τό Β. Ναυτικόν συνελήφθη 
ε’ις Πειραιά. Εις έκ των πρακτόρων της 
ηότοκτόνησε, διά νά μή προδή εις πε
ραιτέρω αποκαλυπτικός ομολογίας. 
Σχέδια τοΰ ασυρμάτου καί οπλισμός».

Καί ή έφημερίς συνεχίζει:

«Σημαντικήν επιτυχίαν έσημείωσεν ή 
Πειραϊκή ’Αστυνομία διά τής άνακαλύ- 
ψεως μιάς σπείρας κατασκόπων τού Κ.Κ. 
Ε. εις βάρος τού Β.Ν. καί των μελών τής 
οικονομικής όργανώσεως τού Κ.Κ.Ε. Νέας 
Κοκκινιάς.

Κατά τό πρώτον Ιόθήμερον τοΰ ’Οκτω
βρίου, περιήλθεν εις γνώσιν τοΰ Διοικητού 
Ασφαλείας τοΰ Η ' ’Αστυνομικού Τμήμα

τος κ. Νικ. Κούρκουλου ή πληροφορία, δτι 
διάφοροι παλαιοί κομμουνισταί κινούνται 
δραστηρίως δι’ αντεθνικός ένεργείας.

Κατόπιν συντόνου παρακολουθήσεως δι- 
επιστωθη οτι ο Β.Δ., ετών 28, καπνεργά
της, συνηντάτο άπαξ τής έβδομάδος εις 
την οδόν Φίλωνος τοΰ Πειραιώς ή εις τό 
επί τής οδού Κολοκοτρώνη ώρολογοποιεΐον 
τού Β.Κ. μετά τού Άρχικελευστού τοΰ Β. 
Ναυτικού Α .Σ., ετών 46, σηματωρού εις
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ασύρματον Βοτανικού... 'Ο Β.Δ. συνην- 
τάτο επίσης μετά τοΰ επιπλοποιού Ο.Σ., 
οστις μέ τήν σειράν του συνηντατο μετά 
τής Ε.Σ., ετών 32 καί μετά τής Φ.Σ. 
Έξηκριβώθη δτι οι ανωτέρω ήσαν μέλη 
τής κομμουνιστικής όργανώσεως από τής 
κατοχικής περιόδου καί εΐχον συνωμοτικήν 
δρασιν κατά τό κίνημα...

Μετά τάς έν λόγω διαπιστώσεις τής ’Α
στυνομίας, συνελήφθη δ Β.Δ., καθ’ ον 
χρόνον έξήρχετο τοΰ ωρολογοποιείου τοΰ 
Γ.Κ., ένθα εΐχε συναντηθή μετά τοΰ Άρ- 
χικελευστοΰ Α.Σ. Άνακρινόμενος, ώμολό- 
γησεν, δτι ανήκει εις τήν κομμουνιστικήν 
όργάνωσιν Νίκαιας, ώς βοηθός τοΰ γενι
κού έπαγρυπνητοΰ Ο.Σ., μετά τοΰ οποίου 
τον συνέδεσεν δ Άρχικελευστής τοΰ Β.Ν. 
’Από τοΰ ’Απριλίου έ.ε., δ Β.Δ. συνηντα
το όπισθεν τοΰ Νεκροταφείου Πειραιώς 
μετά τοΰ Ο.Σ., οστις τοΰ παρέδυδε διάφο
ρα δέματα, ΐνα τά παραδώση εις τδν Α.Σ. 
Τά έν λόγω δέματα περιεΐχον πληροφορίας 
διά τήν κίνησιν τοΰ Β.Ν., καθώς καί κομ
μουνιστικά ένσημα...

Έν συνεχεία ή ’Αστυνομία προέβη εις 
τήν σύλληψιν τοΰ Άρχικελευστοΰ Α.Σ. 
Τήν σύλληψιν ένήργησαν ’Αξιωματικοί 
τοΰ Β.Ν., κατόπιν διαταγής τοΰ 'Τπουρ- 
γοΰ τοΰ Ναυτικοΰ, ναυάρχου κ. Σακελ- 
λαρίου. Άνακρινόμενος, δ Α.Σ. ώμολόγη- 
σε τήν αλήθειαν τής καταθέσεως τοΰ πρώ
του συλληφθέντος Β.Δ., ώς καί οτι παρέ- 
δωσεν είς τους κομμουνιστάς σχέδιον τών 
εγκαταστάσεων τοΰ ασυρμάτου Βοτανικού 
καί αλλας σχετικάς πληροφορίας.

'Ωσαύτως, δ Α.Σ. προσεφέρθη νά πα- 
ραδώση είς τον Β.Δ. δπλισμόν καί πολε
μικόν υλικόν παντός είδους, εκ τών απο
θηκών τοΰ Β.Ν. ...

Τάς δμολογίας τούτων έπεβεβαίωσαν 
καί έτεροι συλληφθέντες... 'Ο Α.Σ., διά 
νά αποφυγή περαιτέρω άνάκρισιν καί λε- 
πτομερειακάς δμολογίας περί τής αντεθνι
κής αΰτοΰ καί τών συνενόχων του δράσε- 
ως, ηύτοκτόνησε, ριφθείς από τό παράθυ- 
ρον τοΰ β' ορόφου τοΰ Η ' Τμήματος Πει
ραιώς είς τό πεζοδρόμων...

Έπηκολούθησαν, είς τήν συνέχειαν τής 
προανακρίσεως, καί έτεραι συλλήι|ιεις συ- 
νενόχων, οΐτινες ώμολόγησαν τό σχέδιον 
δράσεώς των είς τάς άντεθνικάς πράξεις 
τών πρώτων καί α λλα ς  λεπτομέρειας περί 
τής θέσεώς των έν τώ παρανομώ μηχανι
σμό) τοΰ Κ.Κ.Ε. Ή  Α.Τ. ώμολόγησε τήν 
πλήρη ένοχήν της καί δτι δεν μεταμελεί
ται διά τάς πράξεις της...

Τ ο ν ί ζ ε τ α ι  δ τ ι  ή ά π ο κ ά - 
λ υ ψ ι ς  κ α ί  έ ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ ι ς 
τ ή ς  ά ν ω τ έ ρ ω κ ο μ μ ο υ ν ι 
σ τ ι κ ή ς  κ α τ α σ κ ο π ε ί α ς  ά - 
π ε τ έ λ ε σ ε ν ά ν ε κ τ ί μ η τ ο ν  υ 
π η ρ ε σ ί α ν  π ρ ο ς  τ ό  μ α χ ό -  
μ ε ν ο ν ’Έ θ ν ο ς .  Είς τήν ώραίαν αυ
τήν επιτυχίαν συνέβαλον δ προϊστάμενος 
τής δμάδος ’Ασφαλείας τοΰ Η ' Τμήματος 
Πειραιώς κ. Νικ. Κούρκουλος καί οί α
στυνομικοί κ.κ. Σπ. Κοντός, Στ. Παρμε
νίδης, ’Ιωάν. Παπαθανασόπουλος, Γ. Ά γ- 
γελόπουλος, Χρ. Χατζής, Σερ. Κατσαντώ- 
νης, Ή . Ταπεινός, Φρ. Χρι,στοδουλόπου- 
λος καί Έμμαν. Στυλιανουδάκης».

★

Θεωρώ περιττόν νά τονίσω, οτι ή ώς 
άνω λαμπρά έπιτυχία τής ’Αστυνομίας 
Πειραιώς, είναι έν έλάχιστον δείγμα τών 
τόσων πολλών είς αριθμόν, αλλά καί σπου- 
δαιότητα έπιτυχιών τάς δποίας έχει είς τό 
ενεργητικόν της ή 'Τποδιεύθυνσις Γενι
κής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, άλλα καί αί λοι- 
παί 'Τπηρεσίαι ’Ασφαλείας Πατρών, Κέρ
κυρας, άγωνιζάμεναι καί μοχθοΰσαι νυχθη
μερόν διά τήν δίωξιν τοΰ κοινού καί είδι- 
κώτερον τού κοινωνικού εγκλήματος. Εί
ναι, λοιπόν, ανάγκη, νά ένθυμούμεθα οί 
παλαιότεροι καί νά πληροφορούνται οί ν ε 
ό τ ε ρ ο ι  το ύς  σκληρούς αγώνας καί τάς θυ
σίας τής ’Αστυνομίας, άντλοΰντες ουτω 
παραδείγματα προς μίμησιν καί δυνάμεις 
προς συνέχισιν τοΰ έργου τής ’Αστυνο
μίας.

’Ίσως κάτι καλό νά... προκύψη. Διά 
τούτο είμαι βέβαιος.

Α. ΣΚΟΡΔΑΣ
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ΕΙΣ ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. Β' κ. ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α από τά πιο παλιά έθιμα, τό όποιον παραμένει μέχρι σήμερα 
και εορτάζεται κάθε χρόνο με πολυήμερες έορταστικές εκδηλώ

σεις, είναι ή χρονική περίοδος τής ’Αποκριάς. Ή  λέζις «’Αποκριά» 
σημαίνει την αποχήν από τό κρέας. ( ’Από - κρέως). Επίσης, στά
διάφορά κράτη τής Ευρώπης, τήν 
Καρναβάλι, ά>ς προερχοιιένη από 
(C A R N E  - L E V A M E N ).

"Αν άνατρέξωμεν εις τήν αρχαιότητα, 
Θά διαπιστώσωμεν, ότι τό εθι-μον τής ’Α
ποκριάς είναι αναμφισβήτητα άπομεινάρι 
των αρχαίων 'Ελληνικών κα'ι Ρωμαϊκών 
Βακχικών εορτών, καθ’ όσον οι Χριστια
νοί, με τήν πάροδον τοϋ χρόνου, ενώ ά- 
πέβαλον κάθε τι τό είδωλολατρικόν, διε
τή ρησαν όμως τά έθιμά των. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπον, λοιπόν, εξετάζοντες τις είδω- 
λολατρικές εορτές, προς τιμήν τοϋ αρχαί
ου ελληνικού Θεοΰ, τοϋ Διονύσου, προ
στάτου τών γονιμοποιών δυνάμεων τής 
γης, μέ τις ίδικές μας εορτές τής ’Απο
κριάς, παρατηροϋμεν πολλές ομοιότητες,

αυτήν σημασίαν έχει και ή λέξις 
τήν λατινικήν «κάρνε - λεβάμεν»

ώστε δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν, ότι οί 
σημερινές ’Αποκριές είναι μίμησις τών άρ- 
χαίοον εορτών, τών Διονυσίων, οι όποιες 
έτελοϋντο εις τις αρχές (8— 11) τοϋ ,μη- 
νός Ποσειδεώνος (Δεκεμβρίου), τών Λη- 
ναίων, τελουμένοον τον μήνα Γαμηλιώνα 
(’Ιανουάριον), τών Άνθεστηρίων, τελού
μενοι τον μήνα Άνθεστηριώνα (Φεβρου
άριον - Μάρτιον, τών Ινρονίων κλπ.

Τό σπουδαιότερον χαρακτηριστικόν τών 
εορτών αυτών ήσαν οΐ μεταμφιέσεις τών 
ανθρώπων, οί προσωπιδοφορίες, τά θορυ
βώδη τύμπανα καί ή ένθουσιοόδης ευθυ
μία.
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Ό  εορτασμός τούτων κατά την αρχαι
ότητα έγένετο μέ πανηγύρεις, χορούς, τρα
γούδια, φαγοπότι καί παντός είδους δ'ρ- 
για. Κατά τήν εορτήν των Διονυσίων, οΐ 
ιέρειες του Θεοϋ οίνου, οί Βακχίδες, έ
τρεχαν ημίγυμνες, καλυμμένες μόνο μέ 
δέρματα ζώων, μέ μία ζώνη από φύλλα 
αμπέλου καί έκρατούσαν στά χέρια των 
αναμμένες δάδες καί ακόντια. Αυτές έχό- 
ρευαν καί μέ τά μουσικά ό'ργανα υμνούσαν 
τον Θεόν. Όπίσω ακολουθούσαν πλήθος 
νυμφών καί σατύρων μεθυσμένων, οί ό
ποιοι επάνω άπό αμάξια έπείραζαν μέ βω
μολοχίες τούς διερχομένους. Έ ξ αυτού δέ 
παρέμεινε μέχρι σήμερα καί ή φράσις 
«τού έψαλε τά έξ άμάξης» (κώμος έφ’ ά- 
μάξης). "Ομοιες εορτές, προς τά Διονύ
σια τών Ελλήνων, ήσαν καί τά LIBE- 
RALIA (Λιμπεράλια) τών Ρωμαίων, τά 
όποια έτελοΰντο κατά τον μήνα Μάρτιον 
περίπου, ώς καί τά τελούμενα κατά τήν 
νύχτα «Βακχεία» προς τιμήν τού Θεού 
Βάκχου.

Παρατηρούμεν, λοιπόν, μεγάλην ομοιό
τητα μεταξύ τών εορτών εκείνων καί τής 
σημερινής ’Αποκριάς, μέ τό πλήθος τών 
μεταμφιεσμένων.

Δέν είναι γνωστή ακριβώς ή αρχή τών 
εορτών τής ’Αποκριάς καί τών μεταμφιέ
σεων πλήν όμως, τό έθιμον τούτο έπε- 
κράτησε σέ δλες σχεδόν τις χώρες. ’Επί
σης βλέπομεν παρόμοιες έορταστικές εκ
δηλώσεις εις τήν άρχαίαν Αίγυπτον, προς 
τιμήν τού ’Άππιος, τις εορτές τής Κυβέ
λης, τών Τρελλών καί τών ’Αθώων κατά 
τον Μεσαίωνα, τον Καρνάβαλον τής Νεα- 
πόλεως, τής Βενετίας, τών Παρισίων καί 
άλλες.

ΤΙ ’Εκκλησία, κατ’ έπανάληιρη, προσε- 
πάθησε νά καταργήση τό έθιμον τούτο, 
επειδή οί άνθροοποι ένοιωθαν τήν ανάγ
κην τής διασκεδάσεως καί τήν παλαιόν, 
κατά τις είδωλολατρικές εορτές, ευθυμίαν. 
Τό 1944 μάλιστα έπενέβη καί ή Θεολο- 
γική Σχολή τών Παρισίων, κατά τών 
οργίων, άλλ’ άνευ αποτελέσματος.

Εις τις χώρες τής Δύσεως τό Καρνα
βάλι είναι μία απομίμηση τών αρχαίων

Κρονίοον, τελουμένων κατά τον μήνα Έ- 
κατομβαιώνα (’Ιούλιος - Αύ'γουστος).

Συχνά εις τις εορτές τού Καρναβαλιού 
έπαιρναν μέρος καί οί Βασιλείς. ΤΙ Αυλή 
τού Καρόλου τού Ε ' ένεκαινίασε τον χο
ρόν τών μεταμφιεσμένων προσώποον. 'Ο 
Ερρίκος ό Γ ' τής Γαλλίας, έτρεχε με
ταμφιεσμένος, μετά τής ακολουθίας του, 
στούς δρόμους.

Τό έτος 1715, διά διατάγματος, καθιε- 
ρώθησαν έπισήμως χοροί μεταμφιεσμένων 
εις τήν Γαλλίαν.

Είς τήν χώραν μας, οί έορταστικές εκ
δηλώσεις τής ’Αποκριάς, ποικίλλουν καί 
τελούνται κατά διάφορες εποχές, είς τά 
διάφορα διαμερίσματα.

Είς τήν Θράκην — Μακεδονίαν, ή ’Α
ποκριά τελείται κατά τήν εποχήν τών Θε- 
οφανείων. Είς τον Βόλον τήν Ιην Μαΐου 
τελείται ή εορτή τού Μάϊουμα, ώς επί
σης καί είς τά άλλα μέρη τής χώρας γί
νονται διάφορες εορτές, τις όποιες δια
κρίνει μία ταυτότης εκδηλώσεων, όπως οί 
προσωπιδοφορίες, μαριονέττες, ή γκαμή
λα, τά άνθεστήρια, τά μπουρμπούλια, ό 
καρνάβαλος κλπ.

Ή  ’Αποκριά αρχίζει κανονικά μίαν ε
βδομάδα προ τής έβδομάδος τού Τελώνου 
καί Φαρισαίου, καί ονομάζεται «προφω- 
νούσιμη», διότι κατ’ αυτήν διαμηνύεται είς 
δλους, δτι πρέπει νά προμηθευθούν τό 
απαραίτητο σφάγιον διά τήν κρεοφαγίαν. 
Ή  πρώτη έβδομάς τής ’Αποκριάς ονομά
ζεται «Άπολυτή», διότι, κατ’ αυτήν, γίνε
ται ή σφαγή τών χοίροον, αμνών ή άλ
λων ζώοον. Ή  δεύτερα έβδομάς λέγεται 
«Κρεατινή», λόγω τής άφθονου χρησιμο- 
ποιήσεως τού κρέατος, ή δέ Πέμπτη τής
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έβδομάδος αυτής λέγεται «Τσικνοπέμπτη», 
διότι κατ’ αυτήν, οι γυναίκες λειώνουν το 
άλειμμά (το χοιρινό κρέας), καί ή μυρω
διά αύτοϋ (κνίσσα) μυρίζει από πολύ μα- 
κρυά. Ή  τρίτη καί τελευταία έβδομάς ο
νομάζεται «Τυρινή», λόγω τής μεγάλης 
καταναλώσεως προϊόντων τοϋ γάλακτος.

Καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα των 
τριών αυτών εβδομάδων, συνεχίζονται οί 
ευωχίες καί διασκεδάσεις, χοροί καί τρα
γούδια.

Οί επισκέψεις των μεταμφιεσμένων εί
ναι ελεύθερες είς δλα τά σπίτια, δπου καί 
καταλήγουν είς εύθυμα περιστατικά, κατά 
την προσπάθειαν άναγνωρίοεως αυτών. Ή  
τελευταία δέ έβδομάς είναι καί ή σπου- 
δαιοτέρα τής ’Αποκριάς είς διασκεδάσεις. 
Τραγουδιόνται καί χορεύονται διάφορα 
σατυρικά τραγούδια, δπως:

«Έψόφησε δ Λουκάνικος, 
ψυχομαχάει 6 Τύοος, 
κι’ ή βρούβα ή παληόβρουβα 
στέκεται στην Καβάλα 
νά πέση στήν Τσουκάλα».

Πολλές φορές τά αστεία καί τά πει
ράγματα είναι άσεμνα, πλήν δμως, λόγω 
τοϋ εορταστικού τών ημερών, δέν παρεξη- 
γοϋνται.

Σήμερα, είς πολλές πόλεις, καταβάλεται 
μεγάλη προσπάθεια διά την διοργάνοοσιν 
τής πομπής τοϋ Ιναρναβάλου, τον οποίον 
πλαισιώνουν μέ ένα σωρό άλλες μασκαρά
τες, πού διακωμωδοΰν διάφορα περιστα
τικά τής ζωής. Ή  ιδία προσπάθεια γίνε
ται διά την παρουσίασιν άνθεστηρίων.

Κάθε πόλις καί χωριό παίρνει πανηγυ
ρική έορταστική όψι. Είς τά χωριά ανά
βουν μεγάλες φωτιές, γύρω από τις ό
ποιες χορεύουν' ομάδες μεταμφιεσμένων, 
τά δέ κέντρα στολίζονται μέ σερπαντίνες 
καί διάφορες κωμικές προσωπίδες, πού δη
μιουργούν φαιδράν ατμόσφαιραν.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον, λοιπόν, ή ’Α
ποκριά, ριζωμένη είς την ψυχήν δλων μας, 
από άρχαιοτάτονν χρόνονν, ως μία περίο
δος κεφιού καί χαράς, αναμένεται κάθε

χρόνο μέ ξεχωριστό ενδιαφέρον, για μία 
εύθυμη ψυχική ανάπαυλα.

Όποιαδήποτε προσπάθεια, ξένη προς 
τήν γνησιότητα καί τον σκοπόν τής ’Απο
κριάς, πρέπει νά κατακρίνεται.

Σχετικόν πρός τό θέμα μας καί τό κα
τωτέρω σχόλιον τοϋ περιοδικού «’Εκκλη
σία» (1 5 .2 .7 0 ) υπό τον τίτλον: «Αί εκ
δηλώσεις τών Δήμων επί ταΐς έορταϊς τών 
Άπόκρεω». Έν αύτώ τονίζεται δτι:

«Βεβαίως αί προθέσεις πολλών δημάρ- 
χων, διά τήν διοργάνωσιν εκδηλώσεων, 
επί ταΐς έορταϊς τών Άπόκρεω, είναι κατ’ 
αρχήν καλαί, δταν οϋτοι ώ ς κ ύ ρ ι ο ν  
σ κ ο π ό ν  τών εκδηλώσεων τούτων θέτουν 
«τήν άναβίωσιν τών παλαιών εθίμων καί 
τήν διατήρησίν των, τήν λαϊκήν επιμόρ
φωση, τήν ψυχαγωγίαν μέ εκδηλώσεις υ
ψηλής ποιότητος διεθνούς επιπέδου, τήν 
πανελλήνιον καί διεθνή προβολήν τών πό
λεων καί τήν δημιουργίαν μορφωτικών καί 
τουριστικών εκδηλώσεων, διά τήν προσέλ
κυση ξένων τουριστών, παραλλήλως πρός 
τήν προβολήν τής πολιτιστικής δραστηριό- 
τητος τής συγχρόνου Ελλάδος». ’Αλλά 
γεννάται τό ερώτημα: Είναι δυνατόν οί 
στόχοι οΰτοι νά επιτευχθούν διά τών Καρ
νάβαλων; Ή  μήπως οί Καρνάβαλοι πα
ρέχουν απλώς είς πολλούς ευκαιρίας πρός 
ηθικήν εξαθλίωση καί άπαραδέκτους πα- 
ρέκτροπός;

’Ασφαλώς α ί α ν ω τ έ ρ ω  μ ν η - 
μ ο ν ε υ θ ε ΐ σ α ι  ε π ι δ ι ώ ξ ε ι ς  
θ ά  έ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ΰ ν το κ α 
λ ύ τ ε ρ ο ν  κ α ί  ο υ σ ι α σ τ ι κ ό 
τ ε ρ ο  ν, ε ά ν  α ί  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ι  
τ ώ ν  δ ι α φ ό ρ ω ν  Δ ή μ ω ν  δ έ ν  
ί σ ο π ε δ ο ΰ ν τ ο  υ π ό  τ ο ύ  δ δ ο - 
σ τ ρ ω τ ή ρ ο ς  τ ή ς  κ α ρ ν α β α -  
λ ι κ ή ς  ο μ ο ι ο μ ο ρ φ ί α ς , ,  ά λ λ ’ 
ε ΐ χ ο ν  μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν  π ρ ω 
τ ο τ υ π ί α ν ,  σ υ μ φ ω ν ο τ έ ρ α ν  
π ρ ό ς  τ ό  π ν ε ύ μ α  τ ή ς  γ ν ή 
σ ι α ς  ε θ ν ι κ ή ς  ή μ ώ ν π α ρ α - 
δ ό σ ε ω ς , ή οποία καί περισσότερον άν- 
ταποκρίνεται πρός τήν πνευματικότητα τής 
περιόδου τού Τριωδίου».

ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ
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ΙΖ' Πρωτάθϊίημα άνωμόΏου δρόμου Έ- 

νόπΑων Δυνάμεων iceai 1. ’ΔοφωίΙείας

J H N  ΚΤΡΙΑΚΗΝ, 15.2.1970 καί ώ
ραν 10.30 έλαβε χώραν εις τό Γκολφ 

Γλυφάδας, τό ΙΖ ' Προιτάθλημα ανωμά
λου δρόμου των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας. Έν αρχή, έ- 
γένετο παρέλασις τών μετεχόντων αθλη
τών, έν συνεχεία δέ, ό εκπρόσωπος τοϋ 
’Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων, 'Υποπτέ
ραρχος κ. Καρύδης, ιέκήρυξε την έναρ- 
ξιν τών αγώνων, τούς όποιους έτίμησαν 
διά τής παρουσίας των οι: ’Αρχηγός τοϋ 
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Καραχάλιος, 
'Τπαρχηγός Βασιλ. Χωροφυλακής κ. Ζή- 
σιμος, ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τσιοϋγκος, 
ό Γεν. Γραμματεύς τής Α.Σ.Α.Ε.Δ. συν
ταγματάρχης κ. Ράντος, ανώτατοι καί 
άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί τών Ε.Δ. καί 
Σ.Α., αντιπροσωπείαν αξιωματικών τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, άντιπροσωπεΐαι τών Σχολών

νκ.α.
Τό πρωτάθλημα ελαβε χώραν επί άπο-

στάσεως 8.000 μ., τά δέ αποτελέσματα 
τούτου είναι τά κάτωθι:

ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

'Ομάδες Βαθμοί
1η) Χωροφυλακής 17
2α) ’Αστυνομίας Πόλεων 31
3η) Λιμενικού Σώματος 43
4η) Στρατού Ξηράς 49
δη) Βασιλικής ’Αεροπορίας 80
G η) Β ασ ιλ ιποΰ Ν αυτ ικοϋ 80
7η) Πυροσβεστικού Σώματος 10G

Έκ τής όμάδος τής ’Αστυνομίας Π ό
λεων, επιτυχίαν έσημείωσαν οί: άστυφύ- 
λαξ Παύλου Ε., ό όποιος κατετάγη τέ
ταρτος καί ό άστυφύλαξ Βασίλαρος Ε., ό 
όποιος έτερμάτισεν 6ος.

Κατά την διάρκειαν τοϋ άγώνος, όστις 
ήτο έξόχως δύσκολος, άπαντες οί άθλη- 
ταί έπέδειξαν φίλαθλον πνεύμα καί ήγω- 
νίσθησαν μέ πραγματικήν πίστιν καί αύ-

ταπάρνησιν. ’Ιδιαιτέρως έντυπωσίασεν ό 
πρώτος νικητής χωροφύλαξ Βαγιανός Ε., 
ό όποιος έκέρδισε μίαν άνετον νίκην.

To ΙΖ ' Πρωτάθλημα ανωμάλου δρό
μου, έληξε μέ τήν υποστολήν τής σημαίας 
καί τήν άνάκρουσιν τού ’Εθνικού "Υμνου.

Εις όλους τούς άγωνισθέντας άθλητάς 
καί τούς παράγοντας, όργανωτάς τών α
γώνων, πρέπουν θερμά συγχαρητήρια καί 
εύχαί διά νίκας καί επιτυχίας εις τον στί
βον τού καθήκοντος, χάριν τού μεγαλείου 
τής Πατρίδος.

«Α. X.»
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Δ Ω Ρ Ε Ά I
'Τπέρ τών Ταμείων τών ’Αστυνομικών 'Υ

παλλήλων (Τ.Α.Τ.Α. Π . — Ε.Τ.Τ.Α.Π.) έ- 
γένοντο αί έξης δωρεαί, κατά τήν διάρκειαν 
τοϋ 1969 καί εις ένδειξιν άγάπης προς τούς 
άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί άναγνω- 
ρίσεως τοϋ υψηλής σημασίας λειτουργήματος 
των:

Α '. Τ Π ΕΡ Τ.Α.Τ.Α.Π.: 1) 'Τπό κ. Βάλ
βη ’Αλεξάνδρας χήρας τοϋ Ζαφ., Στρατ. Συν
δέσμου 8, 59.700 δραχ. (2.000 δολλάρια).
2) 'Τπό ’Ανωνύμου Βιομηχ. καί ’Εμπορικής 
Εταιρείας (’Αδελφοί Λαμπρόπουλοι), Αιόλου 
99, 5.000 δρχ. 3) 'Τπό Τεχνικού Γραφείου κ. 
Δοξιάδη, Στρ. Συνδέσμου 24, 3.000 δρχ. καί 
4; 'Τπό κ. Άδάμ Βασιλ., τμηματάρχου 'Τ- 
πουργ. Οικονομικών (Γενικόν Λογιστήριον) 
δρχ. 227,50

Β '. Τ Π Ε Ρ Ε.Τ.Τ.Α.Π.: 1) 'Τπό κ. Ν. 
Δ. Αίχμαλωτίδη, χρηματιστοΰ, οδός Σοφοκλέ- 
ους 8, δρχ. 10.000 (20 δμολ. Δανείου Οίκον. 
Άναπτύξεως) 1969 καί 2) 'Τπό κ. Δημητρα- 
κοπούλου Λεο:>ν. Άχαρνών 71, δρχ. 500.

Εΰχαριστοϋμεν θερμώς, εκ μέρους τών άν- 
δρών τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, τούς έν λό- 
γιρ δωρητάς καί διαδεβαιοΰμεν αυτούς 8τι ή 
χειρονομία των θά εύρη πλήρη άνταπόκρισιν, 
πρός έκπλήρωσιν τοϋ δι’ δν έγένετο σκοπού.

«Α. X.»
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ΑΙΥΙΟΙΒΑΙΠΡΟΑΓίίΓΑΙ
Διά Β. Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις και 

δημοσιευθεντός εις Φ.Ε.Κ. ύπ’ άριθ. 64 
(τ. Γ ') ,  της 16 .2 .70 , προήχθησαν, κα
τά τά κεκανονισμένα, οΐ κάτωθι αξιωματι
κοί, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών 
οργανικών θέσεων:

1) Εις τον βαθμόν τοϋ Άστυν. Α ' ό 
Άστυν. Β ' κ. Σιλιγάρδος Γεώργιος καί 
2) Εις τον βαθμόν τοΰ Άστυν. Β ' ό 'Τ- 
παστ. Α ' κ. Παπανδρέου Ευστάθιος.

ΠΑΡΑΒΤΗΣΕΙΣ
Δι’ ετέρου Β. Δ., δημοσιευθέντος εις 

Φ.Ε.Κ. 46 (τ. Γ ') ,  τής 3 .2 .7 0 , έγένε- 
το αποδεκτή ή ύποβληθεΐσα παραίτησις 
τοϋ Άστυν. Α ' κ. Βόγκα Κο^νσταντίνου.

'Ωσαύτως παρητήθησαν οί: 1) Ά ρχι- 
φύλας Ζανιας Κο^νσταντϊνος καί 2) Ά - 
στυφύλαξ Τσώνης Νικόλαος.

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως, έχορηγήθη ηθική καί υ
λική αμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα Κιάκον 
Ελευθέριον, διότι την 18 .9 .69 , έκτελών 
διατεταγμένην υπηρεσίαν περιπόλου, κα
τά τό 4θ3ρον 2— 6, διά τής έπιδειχθείσης 
άφοσιωσεως του εις τό καθήκον, τής εξαί
ρετου παρατηρητικότητός του καί τής εύ
στοχου καί ψύχραιμου ένεργείας του, ε
πέτυχε νά συλλάβη την 2.10' ώραν τής 
αυτής, μετά καταδίωξιν, τον καταζητού- 
μενον σεσημασμένον καί επικίνδυνον κα
κοποιόν Συμεωνακην Γεοόργιον, δράστην 
σωρείας κλοπών διά ρήξεως, άποπειρα- 
θέντα νά παραβιάση τον εγγύς τής έν λό
γω περιοχής 'Ιερόν Ναόν Αγίου Νικο
λάου, ώς καί τήν συνεργόν τούτου Κοκ
κοράκη Σπυριδούλαν.

ΠΕΝΘΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Έ νας συνταξιούχος αστυνομικός, ό Α 

στυνόμος Α ' Χαράλαμπος Κανελλόπουλος, 
δεν υπάρχει πλέον. Τήν 9 .2 .70 , ό Χάρος 
τον συνάντησε άπονος καί τού στέρησε 
τήν ζωήν.

Τήν έπομένην ήμέραν, 10 .2 .70 , ό αεί
μνηστος ’Αστυνόμος σκεπάστηκε στο Νε
κροταφείο Άγιων Άναργύροτν με τό χώ
μα τής Αττικής.

Πολλοί φίλοι, ίδιώται καί αστυνομικοί, 
έτιιιησαν τό νεκρόν εις τήν ύστερη, τήν 
παντοτεινή του κατοικία. Τό Αστυνομι
κόν Σώμα παρευρέθη δι’ άντιπροσωπεί-
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ας υπό τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' 
κ. Σπυρ. Δοΰσκαν.

’Ακόμα, τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν αν
τιπροσωπεία τής Πανελληνίου Ένώσεως 
Άποστράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Ό  Διευθυντής κ. Δούσκας, καταθε
τών τον στέφανον τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος, είπεν συγκινηιμένος τα εξής:

«’Αείμνηστε Χαράλαμπε,
Εις εμέ άνετέθη τό σκληρόν καθήκον νά 

σοϋ απευθύνω λίγα αποχαιρετιστήρια λό
για.

Τίποτε δεν προοιώνιξεν, οτι θά έπαιρνες 
τόσον γρήγορα τον δρόμον διά τό τελευ
ταίο ταξεϊδι. ’Αλλά έτσι είναι ή μοίρα τοΰ 
ανθρώπου. Τό ανελέητο δρεπάνι τοΰ Χά
ρου πολλές φορές πέφτει βαρύ καί αδυσώ
πητο πάνω σέ υπάρξεις που ακόμη δέν έ- 
φθασαν τόν χρόνον τής φυσιολογικής των 
φθοράς.

’Αλλά τί νά ειπωμεν, είναι ανεξερεύνη
τη ή βουλή τοΰ Θεοΰ.

'Τπήρξες, αγαπητέ Χαράλαμπε πράος, 
σεμνός, εύγενής καί αγαπητός είς τούς 
προϊσταμένους καί υφισταμένους σου.

Γεννηθείς τό 190G είς τό όμορφο χωριό 
Πυλίας Μεσσηνίας, κατετάγης τό 1928 είς 
τό ’Αστυνομικόν Χώμα καί, ΰπηρετήσας συ
νεχώς είς τήν 'Τποδιεύθυνσιν Γενικής ’Α
σφαλείας, προήχθης άλληλοδιαδόχως μέχρι 
καί τοΰ βαθμού τοΰ ’Αστυνόμου Α' Τάξε- 
ως, δτε τό 1962 άπεστρατεύθης τοΰ Χώμα
τος.

Έτιμήθης διά μεταλλίων διά τάς πολυ
τίμους προς τήν κοινωνίαν καί τήν Πατρί
δα υπηρεσίας σου.

Τό Χώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, συμ- 
μετέχον είς τό βαρύ πένθος διά τόν άδό- 
κητον θάνατόν σου, καταθέτει δι’ έμοϋ στέ
φανον είς ένδειξιν ελάχιστου φόρου τιμής.

Είθε νά είναι έλαφρόν τό χώμα τής ’Ατ
τικής γής πού θά καλύ-ψη τήν σορόν σου, 
αείμνηστε Χαράλαμπε».

Μετά τόν κ. Δούσκαν, στέφανον κατέ- 
θεσεν έκ μέρους τής Π.Ε.Α.Α.Α.Π., ό έ
φορος αυτής ’Αστυνόμος Α ' έ.σ. κ. Άνδρ. 
Λώσης, δ όποιος, προπέμπων τόν αείμνη
στον συνάδελφον, είπε μεταξύ των άλ
λων :

«’Αγαπητέ καί αείμνηστε συνάδελφε Χα
ράλαμπε. Ή  Πανελλήνιος "Ενωσις Άπο- 
στράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλε
ων, τής οποίας έπίλεκτον μέλος υπήρξες, 
καταθέτει δι’ έμοϋ επί τής σοροΰ σου στέ
φανον τιμής καί εύχεται, όπως δ Πανάγα
θος Θεός, χαρίζη είς σέ αίιονίαν γαλήνην, 
είς δέ τήν βαρυαλγοϋσαν οίκογένειάν σου, 
διαβιβάζει θερμά συλλυπητήρια διά τόν πρό
ωρον χαμόν σου.

”Ας είναι αίωνία ή μνήμη σου καί έλα
φρόν τό χώμα, τό οποίον μετ’ ολίγον θά 
σέ σκεπάση, αξέχαστε καί αγαπητέ Χαρά
λαμπε».

Ό  Χαράλαμπος Κανελλόπουλος, ύπήρ- 
ξεν αληθώς εξαίρετος άνθρωπος καί α
γαπητός συνάδελφος. Οί υφιστάμενοι τόν 
έσέβοντο καί οί προϊστάμενοι τόν έξετί- 
μων. 'Ικανός αξιωματικός, άπέδωσεν δσον 
ούδείς είς τήν 'Υπηρεσίαν καί υπηρέτησε 
τό καθήκον καί τήν Πατρίδα, με δλη τή 
δύναμη τής ψυχής του.

’Από τής θέσεως ταύτης, συλλυπούμε- 
■θα τούς, συγγενείς του καί εύχάμεθα, ό
πως ό Μεγάλος Κύριος, άναπαύση τήν 
ψυχήν τοΰ αειμνήστου ’Αστυνόμου. Ή  
μνήμη του ας είναι αίωνία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Τήν 7.2.70 άπέθανεν καί την έπομέ- 
νην έκηδεύθη έκ τοϋ Νεκροταφείου Νέας 
Σμύρνης ό έ.σ. 'Τπαστυνόμος Α ' Λυμπέ- 
ρης Γεώργιος.

Γεννηθείς τώ 1901 εις Πειραιάν, κα- 
τετάγη εις το Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων ώς άστυφύλαξ τω 1924. Τον Σ ε
πτέμβριον τοΰ 1943 προήχθη εις Άνθυ- 
παστυνόμον, τον Νοέμβριον τοϋ ίδιου έ
τους εις 'Τπαστυνόμον Β '.  Τω 1953 
προήχθη εις 'Τπαστυνόμον Α ', δτε καί 
διεγράφη τοΰ Σώματος διά λόγους υγεί
ας. Πλήθος κόσμου, συνάδελφοι εν ένερ- 
γεία καί συντάξει, φίλοι καί γνωστοί τοΰ 
έκλιπόντος, παρηκολούθησαν τήν κηδείαν 
του. Έκ μέρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
παρέστη αντιπροσωπεία υπό τον ’Αστυνό
μον Β ' κ. Μπακογιάννην. Ό  κ. Μπακο- 
γιάννης, εν μέσω των λυγμών τών οικείων 
τοΰ θανόντος, τοϋ άπηύθυνεν τον τελευ
ταίων χαιρετισμόν διά τών εξής συγκινη
τικών λόγων:

«Συνάδελφε Γεώργιε Λυμπέρη,

Ή  αμετακίνητη μοίρα μας έκάλεσε σή
μερον, ώς μέλη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, 
νά σοϋ άπευθύνωμεν τόν ύστατον χαιρετι
σμόν.

Θλιβερόν τό καθήκον. ’Ανέκφραστος ή 
λύπη μας.

’Ανήκες εις τήν παλαιών φρουράν τής 
’Αστυνομίας Πόλεοιν, εις τήν όποιαν από 
τοϋ έτους 1924 μέχρι τοϋ έτους 1953 προσ- 
έφερες τάς υπηρεσίας σου καί ήνάλωσες 
τήν υγείαν σου.

Έμπνεόμενος πάντοτε από βαθεϊαν συν- 
αίσθησιν πρός τό καθήκον καί άπό χρι
στιανικήν πίστιν πρός τά εθνικά ιδεώδη, κα- 
τέστης αγαπητόν μέλος εις τούς κόλπους 
τής ’Αστυνομικής Οικογένειας καί τής κοι
νωνίας καί έδημιοΰργησες οικογένειαν, τής 
όποιας τήν χαράν άπελάμβανες.

Ό  αδυσώπητος φυσικός νόμος άνέκοψεν

ήδη τήν συνέχειαν καί σε μεταφέρει εις 
τήν αιωνιότητα.

Συμμεριξόμενοι τόν πόνον τής οικογέ
νειας σου, έκφράξομεν τήν λύπην, τήν συμ
πάθειαν καί τήν ευχήν μας διά τήν αιώ
νιον σου άνάπαυσιν.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων πού 
τόσον αγάπησες, καταθέτει, δι’ έμοϋ, έπί 
τής σοροϋ σου, τόν στέφανον τούτον, εις 
ένδειξιν τιμής καί άναγνωρίσεως τών πο
λυτίμων πρός αύτό, τήν Πατρίδα καί τήν 
κοινωνίαν υπηρεσιών σου.

”Ας είναι αιώνια ή μνήμη σου καί ελα
φρό τό χώμα πού θά σέ σκεπάση».

Μετά τής συζύγου καί τοΰ υίοΰ τοΰ α
γαπητού καί αλησμόνητου συναδέλφου, 
πενθοΰμεν καί ημείς καί τούς εύχόμεθα, 
δπως ό Κύριος τοΐς χαρίση βάλσαμον πα
ρηγοριάς, τήν δε ψυχήν του άναπαύση 
εν σκηναΐς 'Αγίων.

’Αξέχαστε Λυμπέρη Γεώργιε, τό χώ
μα σου άς είναι ελαφρό, ή δε μνήμη σου 
αιώνια.

«Α. X.»
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡΙΘ. 34
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:

1. Εορτάζεται τήν πρώτην Κυριακήν μετά 
την πρώτην πανσέληνον τής εαρινής Ιση
μερίας.

2. Στρατιωτικόν παράγγελμα.
3. Παλαιά ονομασία τής Σπερχειάδος.
4. Καί αυτός... παίζεται.
5. Έπιγραμματικώς ακολουθεί τό... Μηδέν.
C. 'Υπογράφει τό παρόν (αρχικά). — Κατά

τήν άρχαιότητα άπετέλει, μετά των Δήμων 
Μαραθώνα ς, ΙΊροδαλίνθου καί Τρικορύ- 
0ου, τήν Αττικήν Τετράπολιν.

7. “Έχει σχήμα κυλινδροκωνικόν καί περιέ
χει εκρηκτικήν {ίλην. — Οί δορυφόροι τοϋ 
«Μ» (άντιστρ.).

8. Έπαναμαλβανόμενον, δίδει παλαιόν μον- 
τέρνον χορόν. — Τό καλλιτεχνικόν ψευ
δώνυμον τοΰ συνθέτου ελαφρών τραγου- 
διών Κλ. Τριανταφΰλλου.

9. Μυθικός ιατρός καί μάντης τής Πελοπον- 
νήσου, υιός τοΰ Βασιλέως τοΰ “Άργους 
Φορωνέως. — Σύνθεσις διά μονιοδίαν με
γάλης έκτάσεως, ΰπερβαινούσης τά όρια 
τοΰ συνήθους άσματος.

10. Κατά τήν Μυθολογίαν μας έπέβη χρυσο- 
μάλλου κριού, φεΰγουσα τήν οργήν τής 
μητρυιάς της, άλλ’ έπνίγη εις τά στενά 
τών Δαρδανελλίων. — Τά τρώγει... καί τό 
κουνούπι.

11. Μετεμορφώθη υπό τοΰ Διός εις αγελάδα, 
διά νά συναντάται μετ’ αυτής υπό μορφήν 
ταύρου. — ’Αμερικανοί αδελφοί, πρώτοι 
καταδείξαντες τό δυνατόν τής . πτήσεως 
συσκευής βαρυτέρας τοΰ άέρος. — ’Αθλη
τικός ορος, άλλα καί πόλις τής Γαλλίας 
εις τον Νομόν Έρώ.

12. Χρησιμοποιείται διά τήν παρασκευήν στε
ατικού καί παλμιτικού όξέως. — Συμφω
νία τοΰ Μπετόβεν, ή λεγομένη «ηρωική».

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Πόλις τής 'Ελλάδος, διατηρούσα τά προ
νόμια τοΰ Καρναβαλιού εις τήν Ελλάδα. 
— Ήσαν... οί σωματοφύλακες.

2. ’Αραβικόν άρθρον. — “Οφείλεται εις πα
θολογικήν υπερτροφίαν τών Ιστών. — Βι
βλικόν πρόσωπον.

3. Λέγεται καί ρανίς. — Άνωτάτη θεότης 
τών Χαναναίων καί Φοινίκων, λατρευομέ- 
νη υπό μορφήν ταύρου.

4. Προϊόντα γονιμοποιήσεως (κυριολ.). — 
Κατά τόν Αίσωπον, έκαστος τών ανθρώ
πων φέρει δύο, έδώ μόνον μία.
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Κατά τόν "Ομηρον, συνηγωνίζετο εις ή- 
ρωϊσμόν τόν Άχιλλέα. — Αΰταί έχουν 
τάς αύτάς διαστάσεις. — Πολλαπλάσιόν 
του τό έκτάριον.
Κινηματογραφικόίς, συμπληρόβκτ. τήν 
συμπάθεια.
Εις τόν κοντόν... είναι κοντά. — "Ομοια 
σύμφωνα, αρχικά παλαιοΰ 'Υπουργείου. 
Κατά τήν Γραφήν, άνελήφθη εις τούς 
ουρανούς υπό πυρίνου άρματος.
Ψήνεται... με βορριαδάκι (δημοτ.). 
Λέγεται καί χορδή (άντιστρ.).
Μεγάλη νήσος τοΰ Νοτίου Είοηνικοΰ.

(I. Κο.)

Αύσις προηγουμένου
(Άοιθ. 33)

Ό ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς :  1. ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ, 2. Α
ΝΑΣΑ — ΤΙΑΡΑ, 3. ΝΙ — ΑΝΕΤΑ — ΕΛ, 
4. ΑΟΡ — ΙΚΑ — ΑΝΙ, 5. ΣΝΑΚ — ΕΣΛΤ, 
G. ΚΑ — ΙΟ, 7. ΛΛΟΣ — ΣΚΟΡ, 8. ΣΑΣ 
— ΣΕΤ — ΙΛΑ (άντιστρ.), 9. Ι.Κ. (’Ιωάννης 
Καποδίστριας) — ΑΙΝΟΙ — ΜΟ (ΜΟΔΑ), 
10. ΣΑ ΤΤΛ  — ΤΟΚΟΙ, 11. ΖΕΤΜ ΙΙΕΚ ΗΣ.

Κ α 0 έ τ ω ς : 1 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ, 2. ΗΝΙΟΝ
— ΛΑΚΑΖ, 3. ΜΑ — ΡΑΚΟΣ — ΙΕ. 4. ΙΣΑ
— Κ.Α.Σ. — ΑΤΙ, 5. ΠΑΝΙ — ΣΙΑΜ. G. ΕΚ
— ΕΝ, 7. ΗΤΤΑ — ΤΟΤΕ, 8. ΓΙΑ (Γιαγιά)
— ΕΙΣ — KOI (Τόκοι άντιστρ.), 9. ΙΑ — 
ΛΣΟΚΑ — ΚΗ, 10. ΑΡΕΝΑ — ΟΜΙΛΟΣ, 
11. ΑΛΙΤΗΡΙΟΙ.
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καί άπό ώρας 12,30' — 13.

Άπό τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Υπη
ρεσίας Ένημερώσεως Ενόπλων Δυνά
μεων Ελλάδος παρακολουθείτε την εκ
πομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Πάντοτε επίκαιρος, διδακτική και εν
διαφέρουσα, είναι χρήσιμος δΓ όλους.
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